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 ٠٧٨٧ /١١٣ : جب . تص

نانبل ۔تورمبم



 ريازلا ب
 هملذمم

 موقأ تنك امدنع ماوعأ ةرشع ىلع ديزي ام ذنم باتكلا اذه ع وضوم يهابتنا راثأ

 . يتنهم مكحب ةيهقفلا لئاسملا ضعب قيقحتب
 يف كلذ ءاوس ، ديز نب رباج مامإلل ةديدع الاؤقأ بتكلا نوطب يف تدجو دقف

 بتك ىلإ تعجر مث ، ىرخألا بهاذملا بتك نم اهريغ يف وأ ةيضابإلا بتك
 رسيتي ام عمج ةركف ينهذ يف تحدقناف . كانهو انه ةثبنم هتاياورب تيقتلاف ثيدحلا

 . سانلل اهجرخأ ةعومجم يف همضو هعمج يل
 ةيضابإلل خيش وه ديز نب رباج مامإلا نأ دقتعأ يتس ةثادح يف تنك دقلو

 ةقث لتحي هنأو ، ءامظعلا مالسالا ءاملع نم ملاع هنأ ذئدعب ىل نيبت نكلو ى مهدحو

 ةمئأو ءاملعلا نم هدادنأ لاوقأب ةنورقم هلاوقأ هنع اوورف ، بهاذملا عيمج نم نيملسملا

 . ةنسلا ةاور ديناسأ نيب نم ةيلاع هدينانسأ اوزربأو ، يمالسإلا هقفلا

 ءاملعلا نم وريغ نع زاتمي هتدجو هتيصخش بناوج ةسارد يف تعرش الو

 مكحلا يف ةيرظنو ايسايس اكولس 5 ةيملعلا هتسردم بناج ىلإ 5 هل نأب هل نيرصاعملا
 مظن ةماقإو ةديدع لود ءوشن اهيلع بترت ، مكحملا ميظنتلاو يلمعلا بناجلاب تزيمت
 . ةيمالسإلا راطقألا فلتخم يف ةيسايس

 يل حمست ال ةيتاذلاو ةيداملا لئاسولا نأل ،] ثحبلا ةعقر عاستا نم تفوختو

 . يفده قيقحت ىلإ لصأ نأ نود نم تاهاتم يف عيضأ دقو . هتاعيرفت ءاصقتساب

 ىلإ ةرباع تاراشإ ترشأو © مامإلا اذه ةيصخش نم يهقفلا بناجلا تمزتلاف

. يسايسلا اهبناج



 هيلع تعلطاف بناجلا اذه لوانتي باتك يفاوصلا ذاتسألل رهظ يثحب ءانثأ ينو

 . هنم تدفتساو

 ةأشن سرد يذلا تافيلخ ضوع ذاتسألل باتك ىلع كلذ ءانثأ تعلطا اك

 . اضيأ هنم تدفتساف ، قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا

 لئاسملا ءارقتساو عجارملا عمج يف ةمخض تادوهجم ثحبلا اذه ينم بلطت دقو -

 اهرداصم ىلإ اهدرو اهتنراقمو اهقيقحتو لئاسملا كلت ريرقت كلذ الت مث & بتكلا ءانتقاو
 . ةميدقلا هقفلا بتك نم

 دق ةلأسملا نأل كلذو ، لئاسملا ضرعل ةليسو ةيهقفلا ةنراقملا ةقيرط تذختاو -

 © ءىراقلل ىنستي الف ليلدب ةمعدم نوكت نأ نود نم رداصملا دحأ يف حرطت

 ىلإ عضو اذإ الإ ةنينأمطلاب يحوي ال ليلدلا اذهو 5 اهليلد تدجو اذإ الإ اهباعيتسا

 . لباقملا ليلدلا بناج

 دقف يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةديدج تسيل صصختملا هقفلا ةسارد نإو اذه -

 دمحم هللا دبع وبأ عمجوء نيعباتلاو ةباحصلا هقف يف دلخم نب يقب نمحرلا دبع وبأ فلأ
 . يرهزلاو يرصبلا نسح نيمامالا هقف يبطرقلا دمحأ نبا

 نب ديعس مامإلا نم لكل رضاحلا رصعلا يف ةصصختم تاعومجم ترهظ امك
 . يعخنلا ميهاربإ مامإلاو بيسملا

 ىلع لمتشي باب لكو 3 اباب رشع دحأ تغلب باوبأ ىلإ باتكلا تمسق دقو -
 . بابلا كلذ ىلإ بسنت اهنأ ىوس اهنيب عمجي ال دق ث ةقرفتم لئاسم

 ايعاد ، يمالسإلا هقفلا ءانب عفر يف ليلقب ولو تمهاس دق نوكأ لمعلا اذهب يلعلو
. نيملاعلا بر هلل دمحلاو ميركلا ههجول اصلاخ نوكي نأ ىلاعت هللا



 لوألا بابلا

 ديز نب رباج مامإلا ةايح يف

ةلأسم3





 : ديز نب رباج ةأشن- 1 - ةلأسم

 ةبسن يفوجلاو ةينامعلا دمحيلا ةليبق نم ، يرصبل يفوجلا يدزألاديز نب رياج وه
 ج رعألا نايح بسني هيلإو هترسأ عم رباج رقتسا ثيح ةرصبلاب فوجلا برد ىلإ

 . ""مءاثعشلا يبأ نع ثدح ىذلا يفوجلا

 . نامع ضرأب عضوم وهو 5 ةلمهملا ءاحلاب ةليمحلا فوج ىلإ ةبسن يه لب ليقو
 عقت ةيعارز ضرأ يهو ، نامع نم ةيلخادلا ةقطنملا يف قرف ةنيدم يف هدلوم ناكو

 . ىوزن ةنيدم نم برقلاب رضحالا لبجلا حوفس ىلع
 22 و 18 يماع نيب هديدحت نكمي نكلو ، هدلوم خيرات ةريسلا بتك ددحت ملو

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرجهلل

 هنأ ةاورلا ضعب ركذي ذإ 5 هتافو خيرات لوح رداصملا فلتختف هتافول ةبسنلاب امأ

 ماع يف ريخالا اذه تام دقو كلام نب سنأ هيف يفوت يذلا عوبسألا سفن يف يفوت

 . ه 103 ماع ىفوت هنأ رخالا ضعبلا ىري انيب ۔ه3

 .96 ماع يخامشلا هعضي انيب }104 ماع هتافو خيرات عضيف يدع نب مثيهلا امأ

 نومتهم نيذلا ثيدحلا ةاور ةنسلأ ىلع ءاج هزأل حصألا وه لزألا يأرلا نأ ودبيو

 . نيثدحلا ءالؤه دحأ رباج ناكو ل هتافو خي راتبو ثدحم لك ةايحب ريبك دح ىلإ

 وهو هيلإ يرصبلانسحلا ىعدتسا ارباج نأ ىلإ ريشت رداصملا نإف كلذ ىلإ فضأ
 .95 ماع تام ىذلا جاجحلا نم ايفختسم كاذنا نسحلا ناكو . توملا شارف ىلع

 .93 ةنس تناك هتافو نأ حجرالاو . خيراتلا اذه لبق يفوت ارباج نأ اذه ىنعمو

 ىلإ افورعمو ادوجوم لازي ال اهربق نإ ليقو ، هتنبا مسا وهو . هتينك ءاثعشلا وبأو

 . قرف ةدلب يف نالا

 . 187 ص 2 ج نادلبلا مجعم (1)
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 همولع يقلت ةيفيك نعو ، هتأشن فورظ نع ةلصفم تامولعم ةيأ انيدل تسيلو

 ناك هتيب نأ دقتعأو اهفورظو ةلحرلا هذه خيرات نع الو 0 قارعلا ىلإ هتلحر لبق ىلرألا
 حتف يف اوكراش دزألا نم ةيبك ةعامج نأ يملاسلا ركذ دقف . ةدجنو ةيسورف تيب

 ديدح نب رباج ىعدي اصخش نإ لاقيو . صاعلا يبأ نب ناع شيج عم سياف
 دعبو (كارهاش) يسرافلا شيجلا دئاق لتق يذلا وه ديز نب رباج ةرسأ نم ، يدمحيلا

 نب هللادبع ةيالو نابإ ةرصبلا ىلإ لحترا مث . جوت يف يمالسإلا شيجلا رقتسا كلذ
 . ""نافع نب ناثع ثلاثلا ةفيلخلا دهع ىف رماع

 ةياور ديز نب رباج مامالل تدجو دقف . ةياورو ملع تيب ناك هتيب نأ دقتعأ اك

 يتلا ةديحولا ةياورلا يهو . »صاصجلا ركب يبأل ماكحألا باتك يف هيبأ نع

 . ايباحص ناك هابأ لعلو . ملع تيب ىلإ رباج باستنا اهنم فشتسي
 هنطو يف نآرقلا ظفحو ، ىلألا هفراعم ذخأ مامالا نأب لوقلا نكمي انه نمو

 . بابشلا ناوفنع يف وهو ةرصبلا ىلإ ةيملعلا هتلحرب موقي نأ لبق نامع يلصألا

 نع اساسأ تمجن ةيطخ ةيعامتجاو ةيسايس تاروطت دهشت تناك ذئموي ةرصبلاو
 فورعملا ملاعلا نم ةعساش ءازجأ تلمش ةميظع حوتف نم هبكاو امو مالسإلا روهظ

 . كاذنآ

 اهيلع ردت يتلا ةراجتلل قارعلا ةباوي تدغ ثيح © يفارغجلا اهعقومب ةرصبلا زيمتتو
 ةعدلا ىلإ ليملاو فرتلا رداوب روهظ ىلإ ىدأ امم 0 ةلئاطلا حاألاو ةينكلا تادراولا

 . شيعلا نيلو

 قاطن عاستا لضفب ريبك ءاخرب عتمتت تناك ةرصبلا نأ ىلع نوخرؤملا دكؤيو
 طيحملا ىلإ مهتراجت تتتما دقو © ةعارزلاو ةراجتلاب اهلهأ لاغتشاو 2 ةيقرشلا تاحوتفلا

 . 87 . ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (!)
 . 481 ص 2 ج نارقلا ماكحأ (2)
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 كلم نأ ديعس نب مكحل ١ نع ىكحيو . ) ناليس ( بيذدن رس ةريزج تلح دو ي دنحلا

 نولكأي لخن مهل موق مه » : هل لاقف ةرصبلا لهأ هل فصي نأ هنم بلط ةريزجلا هذه

 لاومأ مهل موقو ، مهنولغتسي ءاقرأ مهل موقو ، اهنوركي رود مهف موقو { مهرامث لوضف
 . " «.اهوضف نولكأيف قاوسألا ىلإ نودفي

 ىلإ تالحر مهل تناك ةرصبلا ةيضابإ نم برعلا راجتلا نأب ريسلا بتك انديفتو
 . نيصلا دالب

 نيب ةراجتلا سرامي ناك مساقلا نب هللا دبع ةديبع ابأ نأ نايفس وبأ ىور دقف

 , (2 دوع نمت ارانيد نيرشع عفد دق ناك هنأو ١ نيصلاو ةرصبلا

 ءاطعلا اهؤ انبأ ملستيو . اخرل او ميعنل اب عتمتت © ةفرتم ةنيدم لإ ةرصبل ١ تلوحتو

 ةوالط مهسوفن تقوذتو © يراوجلاو ديبعلاو لاومألا نونتقيو 3 رودلانونكسيو
 معنلا طسو مهراصمأ يف ءاقبلاو ةحارلا اوأرمتساو فرتلاو ةعدلا ىلإ اولامو ، شيعلا
 . )3( ےقملا

 دالبلا رثكأ تحبصأ قارعلا نإف { رهدزملا يداملا عضولا اذه ىلإ ةفاضإلابو

 : ةيلاتلا بابسألل كلذو ةيبدأو ةيملع ةورث ةيمالسالا

 نأ ايعيبط ناكف ، روثأم ملع اهل ةميدق تايندم ضاقنأ ىلع اشن قارعلا نإ : الوأ

 ناك . ثوروملا مهملعو ةميدقلا مهتراضح اوديعتسيف حتفلا ةورث دعب هلهأ ضهني

 بادالا اهيف نوسردي سرادم مهلو ، حتفلا لبق قارعلا ضرأ يف نيرشتنم نوينايرسلا
 ىف ناكو .دئاقعلا نم ريثك يف لداجتت ةينارصن بهاذم قارعلا يف تناكو 0 ةينانويلا

 . 170 ص فسوي نب جاجحلا )1(

 . 253 ص 1 ج ينيجردلا تاقبط (2)

 . 1 ص فسوي نب جاجحلا )3(
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 فلختت نأ بال ناكف { ةيسرافلا ةينانويلا بورحلا ىراسأ نم نوفقثم نانوي ةيحلا
 ةسايس ترق نأ دعب تظقيتسا مث بورحلا ءانثأ تدمخ راكفأو ءارآ هعيمج اذه نم

 ةغبصلاب غبطصت ءارآلا هذه تذخأف مالسالا لخد دالبلا لهأ نم ريثك ناكو 5 دالبلا

 . هفلاخي ام اهنم لبذَو مالسإلاو قفتي ام اهنم رهزي ، ةيمالسإلا
 سانلا دجيف ، شيعلا هيف رفاوتي ينغ رطق تملع اك ، قارعلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 . ملعلا بلطب مهل حمسي ام مهتاقوأ نم

 دهع يف نتفلاو بورحلل اناديم ةيمالسإلا ميلاقألا ربكأ ناك قارعلا لعل : ايناث
 ريبزلاو ةحلطو ةشئاع تبهذ . لعتشم وهو نامثع مامالا لتقم ذنمف 5 ةيومألا ةلودلا

 . لمجلا ةعقو ةفوكلاو ةرصبلا نيب تناكو ، ةفوكلا ىلإ يلع بهذف 0 ةرصبلا ىلإ

 بلطي ةفوكلاب يفقنلا راتخا جرخو 5 هلتقم اهب ناكف ةفوكلا ىلإ نيسحلا بهذو
 لتق ثيح ةفوكلا ىلإ راسو ةرصبلا ىلع ريبزلا نب بعصم ىلوتساو نيسحلا رأثب

 نب نمحرلادبع بلغتو ، اَبَعْصُم قارعلا ىلإ ريسو اشيج كلملا دبع زهجو . راتخملا
 . هيلع بلغتو جاجحلا هيلإ راسف ةفوكلا ىلع ثعشألا

 له ؟ بيصملا نمو ءعيطخملا نم ، سانلا لءاستي نأ ايعيبط كلذ رثأ نم ناكو
 ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل له ؟ نامثع مد يف دي يلعل له ؟ اوباصأ وأ نامثع ةلتق أطخأ
 كلملا دبع ىلع ج ورخلا حصي له ؟ ميكحتلا يف يلع باصأ له ؟ يلع لاتق يف قح

 نبا عم جرخو كلذ لعف نم باصأ لهو ؟ ءامدلل هكفسو جاجحلا هيلاو ملظو
 .؟ ثعشالا

 يف ةذتاسألا سورد يف ىتح ةرثكب راثت تناكو راثت ةلئسأ تناك هذه لك
 الادج سانلا رثكأ هلهأ ناك & بورحلا هذه رثكأل اناديم قارعلا ناك اذإو . دجاسملا
 ينبم اهنم اريثك نأل ةينيدلا بهاذملا نم ريثكلل اعبنم نوكي نأ ايعيبط ناكف . اذه ين
 . ساسألا اذه وحن ىلع

 نتفلا يف ءاملعلا سوؤر نم ناك يرصبلا نسحلا نأ دمتَس نيا تاقبط يف ءاج
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 ينعي) ةيغاطلا اذه يف لوقت ام ديعس ابأاي : هل اولاقف موق هيلع لخد . ءامدلاو

 لعفو لعفو ةالصلا كرتو { مارحلا لاملا ذخأو مارحلا ءامدلا كفس ىذلا (جاجحلا

 ئ بلهملا نب ديري لثم ؟ نتفلا ف لوقت ام : نسحلا لجر لأس ( : لاقو 77 حلا

 . م اشلا لهأ نم لجر 9 امف ءالؤه عم الو ءالؤه عم نكت ال : ل امف ؟ ثعش ل ١ نب و

 . )1( نينمؤملا ريمأ عم الو معن : لاقن ؟ ديعس ابأاي نينمؤملا

 ىسوم وبأ ملعلا يف مهرهشأ © ةباحصلا نم ريبك ددع ةرصبلا يف لزن : اثلاث

 . كلام نب سنأو يرعشالا

 دعي ناكو رجاه نم عم ةشبحلا ىلإ رجاهو ملسأو ةكم مدق ينمي وهف ىسوم وبأ اماف
 يف لصفيو سانلا نيب يضقي ناكو . اهب ملعو ةرصبلا مدق دقو . ةباحصلا ملعأ نم

 . ثيدحلاو نارقلل هتفرعم ىلإ ةفاضالاب اهيقف ناك هنأ اك . تاموصخلا

 ةنيدملا ىلإ ع ءيبنلا مدق امل اريغص ناكو 5 ايراصنأ ناكف كلام نب سنأ امأو

 يفوت نم رخا ناكو اليوط اهيف رمعو ةرصبلا لزن دقو ، نينس رشع وحن همدخو ارجاهم
 . اهيقف هنم رثكأ اثدحم ناكو ه 93 ةنس يفوتو ةباحصلا نم ةرصبلاب

 دمحمو يرصبلا نسحلا مهم ءاملعلا نم ريبك ددح هذه ةرصبلا ةسردم نم جرختو

 . نيريس نبا

 اعرو ايقت ن اكو {|© هتح اصفو هملعو هحالصو هقلخ ةن اتمب ي رصبل ١ نسحل ١ رهتش اف

 . مهسأر ةلزتعم \ ه لدعيو _ هل اثمأو همكحب نولثمتيو مه دحأ ةيفوصل ا هدعي

 ناكو مهريغو يرشو كلام نب سنأو تباث نب ديز ىلع ملعت دقف نيريس نبا امأو
 نادعيو يرصبلا نسحلل ارصاعم ناكو ، نوؤشلا نم هيلع ضرعي اميف اهيقفو ةقث اثدحم
 . ةرصبلا لهأ يديس

 . 182-183 مالسالا رجف (1)
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 ةيلقعلا ةايحلل دادتما اهنأك دعت 3 ةينيدلا ةكرحلا ريغ ةكرح قارعلا يف ناكو

 . ةيمالسالا ةغبصلاب ةغوبصم ةيلهاجلا

 ءاسؤرلا ءالؤه ناكو . ءاسؤر ةفوكلاو ةرصبلاب ةلزانلا ةيبرعلا لئابقلل ناك دقف

 مهلوح سانلا فافتلاو ، مهلئابق ىلع ةدايسلا يف ةيلهاجلا لئابقلا ءاسؤرب ءيش هبشأ

 نب ةبيتقو رذنملا نب مكحلاو سيق نب فنحألاك برحلاو ملسلا يف مهتراشإل عوضخلاو
 ةيرعشو ةيبدأ ةايحل اردصم مهلاثمأو ءالؤه ناك دقف . مهريغو يدع نب رجحو ملسم
 . ةيوق

 اذإ نولوقي اك ناكو ، ةرصبلا يف ميمت ينب ديس ناك سيق نب فنحألا نأ كلذ نمو
 . بضغ مف نوردي ال فيس فلأ ةئام هبضغل بضغ بضغ

 يف ةباحصلا قرفت ، كلامملا حتف دعب هنأ دجن ، ةرصبلا رارغ ىلعو : اعبار

 . راصمألا

 ءالؤه نإو اهسرادمل ةاون اوناكف ملعتلل اولحر ءاملع ةباحصلا ءالؤه نم ناكو
 . مهسرادم يف اهرثأ اهل ناك ةفلتخم ةيملع تايصخش مهل تناك ةباحصلا

 لكبو ،هلعفو ُكقَع ءيبنلا هلاق ام لكب املع نوطيحي اونوكي مل ةباحصلا ءالؤه نكلو
 © ضعب نود تاقرألا ضعب يف ءيبنلا بحص نم مهنم ناك لب 3 نيدلاب قلعتي ام
 عبتتساو { رخا ءيش هنع باغو ائيش مهنم لك ملع كلذل { ويغ هلمح ملع هتافف

 . رخآلا هفرعي مل ام ثيدحلا نم فرعي ناك راصمألا ضعب نأ اذه

 ءاول عفر يف مهلحم اولحو © مهمولع مهنع اوقلتف نوعباتلا ةباحصلا ءالؤه فلخ
 نم اورثكأف مهملع ريغ املع ىرحألا راصمألا يف نأب مهنم ريثك رعشو © ملعلا
 . ءاملعلل ةمئاد ةكرح كانه تناكف © ليحرلا

 ءاملعلا رثكأ نإو اناديم اهعسوأو اراشتنا تاكرحلا رثكأ ةينيدلا ةكرحلا تناكو

 َكَلَم نيدلا نأ وه كلذ يف ببسلاو 3 نيد ءاملع اوناك رصعلا اذه يف اورهظ نيذلا
 اعيش برعلا لظل هالول ، مهتضبغ ةلعو مهتدحو ببس هيف اوأرو مهرمأ سانلا ىلع

16



 وهف مهدالب دودح اودعت امو مهتويب رسك يف اوعبقل هالولو اضعب مهضعب برضي ابازحأو
 »0٧ . ةرخآلا يف مهصالخو ايندلا يف مهزع

 ةباحصلا نم ددع دوجو نأل ؛ ملعلا بالطو ءاملعلاب جعي يذلا وجلا اذه يفف

 ديز نب رباج شاع ، ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا بالط لكل ةلبق اهلعج ةرصبلا يف
 سابع نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا فنك راتخا دق ناك هنأو اصوصخ © ع رعرتو

 نب هللا دبع لاثمأ نم نيرخالا ةباحصلاب هتقالع ىلإ ةفاضالاب ةليوط اماَرعأ هبحصيل

 نم هذيمالتو هعابتأ يف كلذ لك غ رفيو ، مهكولس نم ىلمتيو مهنيعم نم لمنيل ، رمع
 . مهريغو يدبعلا نايحو ، ناهدلا حلاصو 3 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لاثمأ

 194 _ 192 ص مالالا رجف (1)
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 : ءاتعشلا وبأ مهتينك ثيدحلا ةاور نم ةعامج 2 ةلأسم

 مامإلا ىلإ كلذ فرصنا ، ةيضابالا رشعم اندنع 0 ءاثعشلا يبأ ركذ ىرج اذإ

 . ةينكلا هذهب روهشملا ، ديز نب رباج

 نولمحم ةيوبنلا ةنسلا ةاور نم اددع 6 مجارتلاو ريسلا بتك ف تدجو ينكلو

 . ص اخ ثحبب اه درفأ نأ تيأر اهنيب زييمتل ١ عقي ىتحو ) ةينكل ا هذه

 نم ىنكلا باب يف الصف دقع ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامالا نأ انه ظحالأو

 هيف ركذي ملف © ءاثعشلا وبأو {| ةبعش وبأ هتينك نم ناونعب بيذهتلا بيذهت باتك

 يبأ ىوسو رهاظ أطخ وهو { يفوك هنإ هنع لاقو © ديز نب رباج ءانعشلا يبأ ىوس
 (أ)ييراحلا دوسألا نب ملس 5 ءاثعشلا

 نب ديزي ىوس ءاثعشلا وبأ هتينك نم هباتك نم ىنكلا مسق يف يزارلا ركذي ملو
)2( 

 . ` رصاهم

 : مه ءالؤهو

 نع ىور ث ءاثعشلا وبأ ،يرصبلا ؤ يلولسلا وأ يسودسلا كيهن نب ريشب - 1

 . ةيصاصخلا نب ريشبو 5 ةريره يأ

 نب كلملا دبعو زلجم وبأو يراصنألا ديعس نب ىيحيو سنأ نب رضنلا هنع يورو
 . مهريغو ديبع

 )3( . هثيدحب جتحي ال متاح وبأ لاقو { ةقث : يلجعلا لاقف : هقيثوت ف فلتخا دقو

 ©. هبسني ملو ريسلا يف يخامشلا هركذ . ءاثعشلا وبأ صيوح-2

 © بزاع نب ءاربلا نعي وري مكحلا وبأ ديز ليقو 3 يرتنعلا ءاثعشلا وبأ ديز 3

 127 ص 12 ج بيذهتلا بيذهت (1)
 391 ص 9 ج ليدعتلاو ح رجلا (2)
 20 ص تاقثلا -379 ص 2 ج ليدعتلاو ح رجلا (3)
 69 ص ريسلا (4)
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 . جلب وبا هنع ىور

 بزاع نب ءاربلا نع 0 مكحلا وبأ ءاتعشلا يبأ نب ؛ ديز : نازيملا يف يبهذلا لاقو

 . فرعي ال ل هدحو جلب وبأ هنعو

 لاقو يرصبلا مكحلا وبأ ©يربنعلاءاثعشلا يبأ نب , ديز ؤ ناسللا ف رجح نبا لاقو

 .")ةقث كحلاص وبأ هنعو ءاربلا نع يزنعلاءاثعشلا يبأ نب ديز فشاكلا يف يبهذلا
 ديسأ ابأ حدمي رعاش هنأب هفصوو ، ناجرعلاو ناصبلا هباتك يف ظحاجلا هركذو

 . )2( صربال ١ ينزاملا باده نب ورمع

 نم ددع نع ىور ينراحملا ينوكلا }ءانعشلا وبأ : يبراحملا دوسألا نب ملس 4
 , ثعشال ١ هنب ا هنع ىورو . ةشئ اعو سس ابع نب او رمح نب او ةريره وبأ مهنم هر احصل ١

 و ا 83 ةنس ىفوتو {( دهاشم هنع هلل ١ يضر يلع عم دهش . امهريغو يعخنلا مم ١ مهاربإ و

 . ) هقيثوت ىلع اوعمجأ : ربلا دبع نبا لاقو . ديلولا وأ كلملا دبع ةفالخ يف ه 5

 . ) اطخ وهو | ٥! ةنس تام : يراقلا ةدمع ف ينيعلا لاقو

 . يفوكلا يطساولا { ءاثعشلا وبأ ، يمرضحلا ناميلس نب نيسحلا نب يلع5

 . مهريغو ري رضل ا ةيواعم يأ او ثايغ نب صفحو 0 عف ان نب , دلاخ نع ىور

 . ‘)237 وأ 236 ةنس يفوت ، تاقثلا يف نابح نبا هركذ
 يفعتسي سابع نبا نم عمس يرصب © رمعم ينب ىلوم © ءاثعشلا وبا رمع -6

 . فرصلا ف هاوتف نم

(7) : .. ٤ 
 دعس نب ىنملا رافغ وبا هنع ىور .

 . 339 ص 1 ج فشاكلا 224 ص 7 ج ناسللا 104 ص 2 ج نازيملا 7ا ص تاقثلا (1)

 . 34 ص (2)

 . 127 ص 12 ج بيذهتلا بيذهت (3)

 .6 ص 8 ح يراقلا ةدمع (5)

 . 180 رم 6 ج ليدعتلاو ح رجلا-297 ص 7 ج بيذهتلا بيذهت (6)

 . 143 ص 6 ج ليدعتلاو حرجلا (7)
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 هنع ىورو سابع نبا نع ىور ، يرصب ، رمعم نبا ىلوم © ءاثعشلا وبأ سيق-7
 )1( ربنق يراخبلا هامس ، هركذ مدقتملا وه هلعلو { ةيميت نبا نع رافغ وبأ

 حرجلا ف متاح وبأ هامس اذك ي يملسلا حلاص هنع ىور 0 ءاثعشلا وبأ & سيق -8

 . ليدعتلاو

 © امهريغو الوكام نبا مث ، يراخبلا كلذ ىلع ىرجو . ربنق ينيدملا نبا هامسو
. .. . 2( 

 . زوريف : نيعم نب ىيح هامسو

 ديعس وبأ لاقيو . ءاثعشلا وبأ : ثراحلا نب ةبقع نب دبعم نب ةصباو-9

 . ةريزجلا ىلإ لزن مث هدالب ىلإ عجر مث ، عست ةنس ُكؤَع ءيبنلا ىلع دفو . يدسألا - . ُ ۔ " . :
 - ع ٣" . نيات .

 تنب سيق مأو كتاف نب ميرخو ، دوعسم نبا نعو 3 يع ءيبنلا نع ىور

 . مهريغو شيبح نب رزو 3 ملاسو ورمع هانبا هنع ىورو
 . )3( بقل دبعمو ةديبع نب ةصباو وه : يزارلا لاقو

 “©) . ءانعشلا وبأ : يدنكلا دايز يبأ نب ديزي-0

 قحسإ وبأ هنع ىور ، يفوكلا يدنكلا ، ءاثعشلا وبأ & رصاهم نب ديزي-11
 )5( . : . ٤

 . قحسإ يا نب سىويو { ينادملا

 .107 ص 7 ج ليدعتلاو ح رجلا (1)
 .420 ص 4 ج ليدعتلاو ح رجلا (2)

 100 ص 11 ج بيذهتلا بيذهت 47 ص 9 ج ليدعتلاو حرجلا (3)

 .293 س 3 ج لماكلا يف ريثالا نبا (4)

 391 وأ 287 ص 9 ج ليدعتلاو ح رجلا (5)
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 : ةيملعلا هتناكمو هقالخأو هتافص- 3 - ةلأسم

 نايح نع ىربكلا تاقبطلا باتك يف كلذ ءاج س روعأ ديز نب رباج ناك
 "") . ناهدلا حلاص وأ جرعألا

 ريغ نم نكلو ، هينيع ىدحإب زمغي ناك هنأو ، لوحأ ناك هنأ ىرخأ ةياور يفو
 ( . ةلع

 تلاز وأ ، هينيع ىدحإ تفعض هنس تربك املو ، هرمأ لوأ لوحأ ناك هلعلو

 اضيأ لاقو ةيحللاو سأرلا ضيبأ ديز نب رباج تيأر : لاق ينادحلا لضفلا ثدحو
 ة . هتيحل رفصي هتيأر

 دمحمو يناو نب ةرارز لثم ، دهعلا كلذ يف ءاملعلا نيب عاش امم ىحللا ريفصت ناكو

 . مهريغو ةرضن يبأ و نيريس نبا

 فلسلا كولس نوعبتيو رثألاب نوديقتي نيذلا ءاملعلا قالخأ تناكف هقالخأ امأ

 يسولألا دروأ دقو . اهمسا ىلع رثعأ مل ىرخألاو ، ةنمآ امهادحإ ناتجوز رباجل ناكو

 تنك ىتح امهنيب لدعأ تنك دقلف 5 ناتأرما يل تناك : لوقي ناك هنأ ريسفت يف

 ©. لبقلا دعأ
 . ابيبل ابيبل ناك : معن لاق ؟ ارباج تيأر له ينايتخسلا بويأ لئس دقف

 )5( اسل

 ءاملظلاو هبشلا نع هملعب ىلحتملا (ءايلرألا) مهنمو : ميعن وبأ خيشلا هيف لاقو

 .130 ص 7 ج (1)

 . 255 ص 2 ج ينيجردلا تاقبط (2)

 .182 ص 7 ج ىربكلا تاقبطلا (3)

 .85 ص 3 ج ىربكلا تاقبطلا (4)

 .163 ص 3 ج يناعملا ح ور (5)
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 يفو انيعم انيع ملعلل ناك ءاثعشلا وبأ ديز ني رباج 2 ءاثعولاو ةروعولا يف هركذب ىلستملو
 "). نيعباتلا ءامدق نم وهو ابراه قلخلا نمو ابيآ قحلا ىلإ ناكو { انيكم انكر ةرابعلا

 3 ةكم ىلإ ءاركلا يف : ثالث يف سكامي ال ناك : لاقف ناهدلا حلاص هفصوو

 ءيش لك يف سكامي ال رباج ناك : لاقو . ةيحضألا يفو © قتعلل اهيرتشي ةبقرلا يفو

 . رزجو زع هللا ىلإ هب برقتي

 ديز نب رباج ج رخ : الاق رانيد نب كلامو ناهدلا حلاص هنع ىور ام هعرو نمو

 يف اهعضو هتيب ىتأ املف . بالكلا اهب درطي لعجف طئاح نم ةبصق ذخأف داول

 . هنم اهتعزتناف موق طئاحب تررم ينإف ةبصقلا هذهب اوظفتحا : هلهأل لاق مث دجسملا
 طئاحلا اذهب رم نم لك ناك ول : لاقف ؟ ةبصقلا غلب ام ءاثعشلا ابأاي هللا ناحبس اولاق

 (. اهدر حبصأ املف ، ءيش هنم قبي مل ةبصق ذخأ

 يأ) قوتس مهرد هدي يف عقو اذإ ديز نب رباج ناك : لاق ناهدلا حلاص ثدحو

 . هب املسم يرغي الئل ينعي & هب ىمرو رسك (فيزم
 شيعي ناك هنأو اففعتم ناك هنأ ىلع رابخألا لدتو ، لاملا عمجي نمم رباج نكي ملو

 . فافك يف

 تاذ اناتأف . انالصم يف انيتأي ديز نب رباج ناك لاق ةنييع ييأ نب جاجحلا ىكح

 بحأ ناتاه يالعن . ةنس نوتس يرمع نم ىضم : لاقف ناقلخ نالعن هيلعو موي

 “ة©. هتمدق اريخ كي الإ ، ىضم امم يلإ
 مهردلاو رانيدلا دنع املسم ءاثعشلا وبأ ناك ي نيريس نب دمحم هقح ف لاقو

 .85 ص 3 ج ءايلوألا ةيلح (1)
 .85 ص 3 ج ءايلوالا ةيلح (2)

 . مدقتملا ءايلوالا ةيلح (3)

 . مدقتملا ءايلرألا ةيلح (4)

 . مدقتملا ىربكلا تاقبطلا (5)
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 )1( . مهدنع اعرو ناك ينعي

 الإ ايندلا نم كلمأ ام ورمعاي : ءاثعشلا وبأ يل لاق : رانيد نب ورمع لاقو
 . ارامح )2(

 )3( . مالسال ا ةجح لعب ةجح نم ىلإ بحأ نيكسم

 يف مهروزي ءاسنو الاجر ث ةوعدلا لهأب لاصتالا ديدش ديز نب رباج ناكو

 هنأ يوردقف هللا ىلإ ةوعدلاو ةظعوملاب مهدهعتو ميلعتلا ضرغل مهدجاسمو © مهتويب

 يف لئاسم نع هلأست تناك اهنأو اهتيب يف ةرفص يبأ نب بلهملا تنب ةكتاع روزي ناك
 )4 {. دلا

 . ني
 كلام رازو ؤ مهعم ىلصو مهالصم يف هتعامجو ةنييع يأ نب جاجحل ١ ىأر هن و

 ا . هعم ىلصو هلزنم يف رانيد نبا
 نأ دارأ املف هملكتو اهملكي ةعاس فقوف ، ةوعدلا لهأ نم ةأرما يقل هنإ لاقيو

 . كبحأ ينإ : اهل هلوق يف ركفف ديعب ريغ قلطناف اقرتفا مث . كبحأ ينإ اهل لاق اقرتفي

 يف بحلا ريغ ىلع كلذ تلمح ينأ نظت امو : هل تلاقف . هللا يف : لاقو اهيلإ فرصناف

 © . هللا

 اعبرأ اهيلع رفاس ةقان هل تناكو ةنس لك جحي ناك ليقف ، جحلا ريثك هللا همحر ناكو
. . - . .© )7( 

 . هرمعو هجح نيب ام هرمس ني رسعو

 . مدقتملا ءايلوألا ةيلح (1)

 . مدقتملا ءايلرألا ةيلح (2)

 . مدقتملا ءايلرألا ةيلح (3)

 . 255 ص 2 ج ينيجردلا تاقبط (4)

 . مدقتملا ءايلوالا ةيلح (5)

 . 209 ص 2 ج ينيجردلا تاقبط (6)
 .208 ص 2 ج ينيجردلا تاقبط (7)
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 . ةدوهشم قحلا يف فقاوم مامإللو
 ملقلا طقسف 5 هيدل رضاح رباجو بتكي ناك فسوي نب جاجحلا نأ يوردقنف

 : كلع هللا لوسر لاق : رباج هل لاقف . ملقلا ينلوان رباجل لاقف جاجحلا دي نم
 (;). « ملق هدمب ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل »

 ركذ دقف . ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب اهيف مهرمأي ءاملعلا ىلإ لئاسر هل تناكو
 ددرتيو ءارمألا تويب ىلإ لخدي راص امل فورعملا مامالا يرهزلا نأ بوقعي وبأ مامالا

 . كلملا دبع نب ديلولل اريزو راص امدنع ةصاخو هيلع كلذ ءاملعلا ركنتسا & مهيلع

 . كلت هتلعف ىلع هبنؤي ةلاسر ديز نب رباج هيلإ لسرأ دقف

 نم 120 ةلمج نم ةنيدملا هيقف مزاح وبأو © هبنم نب بهو : هيلإ بتك نممو
 . ءاهقفلا

 . ةثالثلا ءالؤه بتك ىلع تفقو دقو : بوقعي وبأ لاقو

 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا ىور دقف . تادابعلل ةصاخ ةرظن رباجل ناكو

 دهجت الو ندبلا دهجت ةالصلا اذإف ربلا لامعأ يف ترظن » : لاق ديز نب رباج نأ

 نم لضفأ جحلا نأ تيأرف ندبلاو لاملا دهجي جحلاو ، كلذ لثم مايصلاو 2 لاملا

 (. كلذ

 “) . اهلثمل دوعأ ال نأ يلع كل مهللا : لاقف موي تاذ ةعمجلا ةالص هتتافو

 ىلع فقف ةعمجلا موي تئج اذإ » : يلاتلا ءاعدلاب ةعمجلا موي ءاعدلاب يصوي ناكو

 كيلإ برقت نم برقأو كيلإ هجوت نم هجوأ مويلا ينلعجا مهللا ه لقو بابلا
 (©} .« كيلإ بلطو كاعد نم حجنأو

 .64 ص 3 ج ناهرلاو ليلدلا (1)
 .18 ص 1 ج ناهربلاو ليلدلا (2)
 .93 ص 9 ج ةياهنلاو ةيادبلا (3)
 .320 ص 2 ج لينلا حرش (4)

 ٠ مدقتملا - ءايلرألا ةيلح (5)
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 نع ينربخأ ءاثعشلا ابأاي : لاقو فسوي نب جاجحلا هلأس ديز نب رباج نإ ليقو
 . نيرفاكلل كلت لاق ؟ ةيناثلاو لاق . نينمؤملل كلت لاق ؟ ةرقبلا ةروس نم ةيا لوأ

 (" كباحصأ يفو كيف لاق ؟ ةثلاثلاو لاق

 يف رافسألا نم رثكي ناكف . ملعلا بلط يف ديدشلا صرحلاب مامالا رهتشا دقو

 . ءاملعلاو ةباحصلا ءاقلل جحلا مساوم زهتنيو كلذ ليبس

 ةايحب قلعتي ءيش لك نع اهلأسي ناكف نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ بهذ هنأ كلذ نمو

 . ةصاخلا كفلم ءيبنلا

 ا,)ىكللذ نم لئاسم ةدع عيبرلا دنسم يف دجو دقو

 يف عامجإلاب دادتعالا نكمي ال ثيحب ةقومرم ةناكم يهف عامجإلا يف هتناكم امأ

 . فلاخم يأر اهيف رباجل نوكي يتلا لئاسملا

 بلاط يبأ نب يلع هنع جرخي عامجإ لكل فأ : لاق هنأ مزح نبا مامالا نعف

 © مهنع هللا يضر ماشلاب ةباحصلاو سابع نباو كلام نب سنأو ، دوعسم نب هللادبعو
 )3 ,. .6 ١... غ
 . ديز نب رباجو نيريس نباو ماشلاب نوعباتلا مم

 . 11 ص 93 مقر عيطاقملا مسق -حيحصلا عماجلا (1)

 . الثم دنسملا نع ةبانجلا نم لسغلا ةيفيك باب عجار (2)
 .573 ةلأسم 5 ج ىلحملا (3)
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 ؟ ايضابإ ديز نب رباج ناك له 4 ةلأسم

 رباج باستنا وأ ، ديز نب رباج ىلإ ةيضابإلا باستناب قلعتي اميف كوكشلا نإ
 © ةرزع نع ىربكلا تاقبطلا هباتك يف يدقاولا دعس نبدمحم هاور ام ىلإ عجرت مهيلإ

 . ينانبلا تباث نعو

 ربأ : لاق مهنم كنأ نومعزي ةيضابالا نإ ديز نب رباجل تلق : لاق ةرزع نع-1

 . مهنم هللا ىلإ

 نإ : توملا شارف ىلع وهو هراز امدنع رباجل لاق نسحلا نأ ينانبلا تباث نع-2
 ىلإ أربأ : لاق ؟ رهنلا لهأ يف لوقت امف لاق 3 مهنم هللا ىلإ أربأ : لاقف كالوتت ةيضابالا

 . مهنم هللا

 تافيلخ ضوع ذ اتسألا هبتك امي ، نيتياورلا نيتاه نع ةب اجالل ى دصتأ نأ لبقو

 : هباتك يف هركذي مل ام ىلإ ريشأ نأ دوأ ، ةيضابالا ةكرحلا ةأشن هباتك يف

 ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ فنص © لحنلاو للملا هباتك يف يناتسرهشلا نأ : الوأ
 )1( . ةيضابالا مهتالاجرو ج راوخلا ءاملع ةلمج نم

 )2( . ايضابإ ناك ديز نب رباج نأ 3 دانسالا ملاعو

 راطإ يف لخدت ةدوصقم ةيلمع ديز نب رباجو ةيضابإلا نيب ةقالعلا يفن نأ : انلاث

 ليلدلاو ، روصعلا مدقأ ذنم ةكرحلا هذه ىلع بورضملا يمالعإلا هيوشتلاو راصحلا

 : رومأ كلذ ىلع

 مولعب نيمتهملاو ءاملعلا ىدل هتفرعمو ح ديزنب رباج مامالا ةرهش نم مغرلا ىلع _- 1

 . 137 ص ا ج (1)
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 نم هلعلو "فرعي ال يرصم خيش هنإ : هنع لاق يليصألا نإف ، هقفلاو ثيدحلا

 . ! ينوفرع دقو اذه نم نولوقي » : باب

 ىلإ عجرو عمجأ هلوق كرت ىتح تي مل هنإ ضابإ نب هللا دبعل ةبسنلاب ليق 2
 (} . قحلاب لوقلاو لازتعالا

 هللا نم ىتح ةيضابالا ىأر ىري ناك هنإ هيف ليق { دمحأ نب ليلخلل ةبسنلاب 3

 ا . بويأ ةسلاجم هيلع

 نع عجر هنإ اولاق : ءارورح يف جراوخلا سيئر ءاوكلا نب هللا دبعل ةبسنلاب 4
 (} . يلع ةبحاصم دواعو ، هبهذم

 تناك ةسايسلا نأ يتظ بلغأو . اذه يفكيف . انب تلاطل ةلسلسلا انعبتت ولو

 يف تافيلخ ذاتسالا هبتك ام ىلإ نالا دعنلو . اهنساحم ةئفلا هذه بلست نأ ىلإ يمرت

 هذه ىلإ نانئمطالا مدع نكميو » : لاق نيتمدقتملا نيتياولا دروأ نأ دعب عوضوملا

 : ةيلاتلا بابسألل تامولعملا

 افراع نوكي نأو دبال ، ديز نب رباجل اقيدص ناك يذلا يرصبلا نسحلا نإ 1

 بسانملا تقولا كلذ سيلو . توملا شارف ىلع وهو هل هترايز لبق هدقتعمو رباج ارال

 . تالؤاستلا هذه لثم رباج ىلع يرصبلا حرطي نال
 ةرايز ةصق نع نيتيفاضإ نيتياور اضيأ دروي ، ةياورلا بحاص ينانبلا تباث نإ 2

 نع ءيش يأ نيتياورلا كلت يف ركذي الو ضيرم وهو ديز نب رباجل يرصبلا نسحلا
 هتقالع نع ارباج لاس دق يرصبلا نسحلا نأ ىلإ اقالطإ رشي ملو ، ةيضابإلا
 . ناورهنلا لهأو ةيضابإلاب

 . 6 ص 5 ج راطألا لين (1)
 .173 ص نيعلا روحلا (2)

 .163 ص 3 ج بيذهتلا بيذهت (3)

 .329 ص 3 ج نازيملا ناسل (4)
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 ام اهاوتحم يف هبشت يتلاو ينانبلا تباث ةياور اضيأ دروت ةيضابالا رداصملا نإ 3

 نسحلا لاؤس ىلإ ريشت ال اهنكلو ، فيفط فالتخا عم ةينسلا رداصملا يف درو

 ىتح ةيضابالا رداصملا يف انتلصو امك ةياورلا درون نأ ديفملا نمو { رباجل يرصبلا

 تباث هاتأ هتافو ديز نب رباج ترضح امل ه : نايفس وبأ لاق . ءيراقلل ةروصلا حضتت
 لبق نسحلا ىقلأ نأ يهتشأ ينإ : لاق ؟ ائيش يهتشت له ءاثعشلا ابأ اي : لاقف ينانبلا

 ناكو : لاق رباج لوقب هملعأف نسحلا ىلع لخدف تباث جرخف لاق . تومأ نأ

 يلغب بكرا لاق ؟ كلذب يل فيك لاقف : لاق جاجحلا نم ايفختسم كاذ اذإ نسحلا
 © لاق . انل ضرعي ال نأ وجرأو يناسليط كيطعأو كفلخ فدترأ انأو ، جرسلا ىلع

 ابألي : لوقي وهو نسحلا هيلع بكناف عجطضم وهو ءاثعشلا يبأ ىلع لخدو لعفف

 حاور وأ ودغ نم هللاب ذوعأ : لوقيو هينيع رباج عفريف . هللا الإ هلإ ال لق 5 ءاثعشلا
 ذوعأ لوقيف لاق . هللا الإ هلإ ال لق ءاثعشلا ابأاي : نسحلا هل لوقيف لاق . رانلا ىلإ

 ضعب يتأي موي (نسحلا ىنعي) ديعس ابأاي هل لاق مث . رانلا ىلإ حاور وأ ودغ نم هللاب
 . ملاعلا هيقفلا هللاو اذه نسحلا لاقف . ةيآلا ... كبر تايا

 وه ديز نب رباج نأ ىلع عمجت ةيضابالا رداصملا نإف & كلذ ىللإ ةفاضالاب 4

 هافن ش جاجحلا هنجس دقو . عزانم نودب ةيضابالا مامإو يضابإلا بهذملا سسؤم

 . ةيضابالاب هتقالعل نامع ىلإ

 ديز نب رباج نوربتعي ةيضابإلا نأ ديدحلا يبأ نباو يرعشألا نم لك ركذي 5
 نيذه نم ليلد اذهو 0 لوقلا اذه ضحد امهنم ىأ لواحي لو  مهفالسأ دحأ

 ليلدلا اكلم ولو .ةيضابالاب ةقالع اذ ناك ارباج نأ ىلع «نييضابإلا ريغ ، نيفلؤملا
 . هدينفتب اماقل يأرلا اذه لطخ ىلع ناهربلاو

 ركنأ ارباج نأو ةينسلا رداصملا ضعب يف ةدراولا ةياورلا تحص ول ىتح 6
 رباج لعف امبرف . هتالع ىلع كلذ ذخؤي ال نأ بجيف & ةيضابإلا ةوعدلاب هتقالع
 اك 3 ةديدع تابسانم يف رباج اهلمعتسا يتلا ةينيدلا ةيقتلا ليبس ىلع كلذ
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 .ناكلا روط يف يضابإلا بهذملا يف ةعورشم ربتعتو ةيضابإلا ةمئأ نم وريغ اهلمعتسا

 يضابإلا بهذملل اهئال وب ةفورعملا بلهملا تنيدنه نأب ركذت ىتلا ةياورلا امأ7

 مدع ىلع اليلد ربتعت الف يضابإلا بهذملا قانتعال اهعدي مل ارباج نأب تدكأ دق

 اذهب مهسفنأ نومسي ال كاذنآ ةقرفلا عابتأ نأل ،ةيضابإلاو رباج نيب ةقالع دوجو
 تنب دنه ناف اذم و . ةوعدلا لهأ وأ ئ نيملسملا ةعامج مهسفنأ نومسي لب . مسالا

 ىا هعئارشو مالسالا ءىدابم اهملعي ناك ارباج ناب اهلوق يف ةقداص تناك بلهملا

 بلهملا تنب دنه نأ كلذ ىلإ فضأ . ةيضابإلل اهعدي ملو ،نيملسملا تاداقتعا

 ةيضابالا ةكرحلاو شيعت تناك اهنأ يأ { ةديبع يبأ هفلخو ديز نب رباجل ةرصاعم تناك

 ةوعدلا رارسأ حضفب موقت نأ لوقعملا ريغ نمو .ةيرسلاو ناتكلا روط يف لازت ال

 ةقالعو اهتقالع ركنت نأ يعيبطلا نمو ،كلذ نع لأست امدنع اهباحصأ ءامسأ فشكو
 ريدجو ع وضوملا اذه لوح اهيفلاخم لبق نم تبوجتسا اذإ ةيضابإلا عم رباج اهذاتسأ

 وأ مهتوعد رارسأ فشكب موقي نم لك لايتغا اوبجوأ دق اوناك ةوعدلا لهأ نأ ركذلاب
 موقت نأ ةوعدلا ليبس يف ةينافتمو ةصلخم ةأرمال نذإ نكمي لهف ،مهيلإ ةءاسإلا
 ةكرحلل مامضنالل اهيلإ رباج ةوعدل اهراكنإ يلاتلاب ربتعي لهو .اهباحصأل ةءاسالاب
 .؟ ناورهنلا لهأ نمو ةيضابالا نم رباج ةءارب ىلع ليلدتلل هيلع دمتعي اساسأ

 اك ةيضابالاب هتقالعل رباج راكنإ ةيضق نأ ودبي ليلحتلاو ضرعلا اذه دعب 8

 نيذلا ةنسلا ةاور ضعب لبق نم تعرتخا امنإ ةينسلا رداصملا يف تاياورلا ضعب اهدروت

 ) ةمهت ) ق اصلإ م دح بجيف ل اتل ابو { ةقث اثدحمو اليلج اخيش رب اج ف نوري اون ك

 تاياور اوضفر دق ثيدحلا داقن نأ ةصاخو احورجم ربتعي ال ىتح هب ةيضابالا

 نأ اضيأ لمتحملا نمو ءالؤه نم ةعيشلاو ج راوخلا عابتأ اوربتعاو « عدبلا باحصأ »
 ئ ةينيدلا ةيقتلا هلامعتسال ةم ١ رباج دمتعم اوفرعي ل ةنسلا نم ثيدحلا ةدقمقن

 6"}». ةيضابالا ىلإ هتبسن يف اوكش كلذلو

 . 95 ىلإ 93 ص نم ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن (1)
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 : ةيومألا ةرادالاب هتقالعو ةيعاتجالا رباج ةايح 5 ةلأسم

 نأ ينيجردلا ىور دقف . ةرصبلاب ةلماعملا ناويد ف افظوم ديز نب رباج ناك

 لاق ؟ يه امو لاق . معن لاق ؟ ةجاح نم كل له ديز نب رباج لأس جاجحلا

 كيطعأ نأ ميقتسي ال رمأ اذه : جاجحلا لاقف . هوركملا ينع عفرتو يناطع ينيطعت

 يبأ نب ديزي : جاجحلا بتاك لاقف ؟ مهل كلمعتسن الو نيملسملا لام تيب نم

 نوع اهنمو خيشلا ىلع ىفخت ةلصخ انه اه نإ 5 ريمألا اهيأ هللا كحلصأ : ملسم

 : لاق . ةرصبلاب ناويدلا بحاص ناوعأ يف هلعجت : لاق يه امو لاق . نيملسملل

 نأ ينارتأ . ائيش تعنص ام اذهاي : رباج هل لاق هدنع نم ج رخ املف لاق . كلذو

 ال نأ ناويدلا بحاص ىلإ بتكا : ديزي هل لاق ؟ ناويدلا بحاصل انوع نوكأ

 ةئاتس وأ ةئامعبس هؤاطع ناكو ليق .الماك كءاطع كيطعيو ةنوؤم كفلكي

 . ةلماعملا ناويد يف ناكو .مهرد

 اذإ جاجحلا ناكو . فسوي نب جاجحلا بتاكب ةلصلا ديدش ديز نب رباج ناكو

 . هلأسيف هبتاك قيرط نع ديز نب رباج ىلإ لسرأ ىوتف دارأ

 يبأ نب ديزي هبتاكب اعدف . ردقلا رمأ نم ءيش جاجحلا سفن يف عقو هنإ ليق دقف

 ج رف نم كدنع لهف ربدقلا نم ءيش يسفن يف عقو . ديزياي كحيو : هل لاقف ملسم
 نب رباج ىلإ بتكف لاق . ملع كلذ نم هدنع ةرصبلاب لجر ىلإ كل بتكأس : لاق

 ديدرت رثكي ريمألل لق : رباج هل لاقف . ريمألا سفن نع جرفي امب هل بتكي نأ ديز
 جاجحلا لعجف باوجلاب ديزي هملعأف : لاق . هنع لأس امل انايب اهيف نإف هتبطخ

 نم » : هلوق ددر كلذ دعب ناك اذإ ىتح ءيشب اهنم هبتني ال كلذ لك ارارم اهددري

 ام كحيو ديزياي : جاجحلا لاقف «هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا يدهي

 (" .؟ كبحاص ملعأ

 . 97 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن (1)
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 ناكو مدقت اك ةيدو رمألا ةيادب يف تناك جاجحلاب رباج ةقالع نأ رمألا نم عقاولاو

 ةنيدم ىلإ هترادإ رقم جاجحلا لقن نأ دعب ىتح هيلع ددرتيو جاجحلا روزي رباج

 اميمح اقيدص ناك هنأل ةقالعلا هذه يف سوملم رود ملسم يبأ نب ديزيل ناكو ، طساو
 بحي قفألا عساو ناك ديزي نأ ىلإ ةقالعلا هذه درم نوكي نأ لمتحملا نمو . رباجل

 عم هتقالع يف ناك هنأو . يأرلا يف مهعم فلتخا نإو ىتح مهيلع فطعيو ءاملعلا
 (" . ءاملعلا هاجت ةرظنلا هذهب اعوفدم رباج

 يأر وهو ايجراخ ناك ملسم يبأ نب ديزي نأ ىري نم ءاملعلا نم نأ ىلع

 مهيلوؤسمو ةيمأ ينب ةالو نم جاجحلا ريغ عم ةنيتم تاقالع رباجل ناكو يكسنتيفيل
 نيب نمو مهذوفنل ةعضاخلا لامعالاو ةرادإلا رييست يف هئاراب نونيعتسي اوناك نيذلا

 نع هلأسي ديز نب رباج ىلإ لسرأ ىذلا ةملسم نب نامعنلا : صاخشألا ءاله

 وأ ايلاو نامعنلا ناك نيأ ةرفاوتملا رداصملا ركذت الو . هتقطنم يف ةيزجلا عمج ةيفيك
 لدت رباج مامالا نيبو هنيب ةلدابتملا لئاسرلا يف ناقهد ةملك تدرو نكلو ، الماع

 ). ناسارخ روك ضعب يف اميرو ، ةيقشلا قطانملا يف ايلاو ناك هنأ ىلع
 نب ديزي ، ديز نب رباج ةقيثو ةلص ىلع تناك يتل ١ ىرحأل ا تايصخشلا نمو

 ىدحإ يف الماع نيع دقو يضابإلا بهذملاب نيديو نامع نطقي ناك ىذلا راسي

 هحئاصن بلطيو كلذ يف ويشتسي ديز نب رباج ىلإ لسرأف . نامع قطانم
 )4 هتاداشرإو

 نونيدي رباج عم ةميمح تاقالع ىلع ةرصبلا ج راخ نورخآ صاخشأ كانه ناكو

 ارظنو . اهنونكسي يتلا قطانملا يف نيلثممو هل انويع اوناكو ، هرمأ نع نوردصيو هبهذم

 . 97 ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (1)

 . 97 ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (2)

 . 99 ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (3)

 . 99 ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (4)
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 ناكو . ةاعدلا ءالؤه ىلع ضبقلا ةالولا عطتسي ملف ديدشلا رذحلاو ميظنتلا يف ةقدلل

 ناكو مهتادقتعمب ةالولا ةفرعم مدع ىلع احضاو اليلد ةيلوؤسملا زكارم يف مهضعب دوجو
 ماهملاو زكارملا نم اددع هعابتأ ضعب ملتسي نأ يف عنامي مل ارباج نأ ىلع اليلد اضيأ

 ءالؤه نأ ىري ناك ثيح . ةياهنلا يف اهدض لمعي يتلا ةلودلا زاهج يف ةيمسرلا

 نولكشيو تايالولاو راصمألا كلت يف هتوعد رشنل بسانملا خانملا ريفوت يف نومهسي

 . ال ةماعد

 ةرصبلا يف ةكرحلا عابتأ عم ةمئادلا تالاصتالاو ةعساولا تاقالعلا هذه نأ ودبيو

 تحت هلعجو 5 ديز نب رباج نم باتري ذخأف جاجحلا عامسأ ىلإ تلصو دق اهجراخو
 ىدل ةحضاو ةعانق دوجو مدعو جاجحلا بتاك عم رباج ةقالع نكلو . ةمئاد ةبقارم

 . ةياهنلا يف مامإلا دض ةديدش تاءارجإ ذاختا مدع ىلإ ىدأ رباج طاشنب جاجحلا

 تثدح ىتلا ةيسايسلا تاروطتلا ببسب دعب اميف تريغت تاقالعلا هذه نأ ريغ

 . قرشملا دالب يف

 لسرأو . ىدنلجلا نب دابع دالوأ ناميلسو ديعس ةماعزب نامع دزأ راث دقف

 تماق ءانثألا كلت يفو .لشفلاب اهعيمج تءابو ،ةروثلا عمقل ةدع تالمح جاجحلا
 لاتقل غ رفتيل نامع يف فقوملا ةجلاعم جاجحلا لجأف ه81 ماع ثعشألا نبا ةروث
 مساقلا ةدايقب نامع ىلإ اريبك اشيج جاجحلا هجو اهيلع ءاضقلا دعب و ڵتعشالا نبا

 لتقو ةلمحلا هذه رحد نم اونكمت ناميلسو ديعس نيوخألا ةدايقب دزألا نكلو . ينزملا
 نم ماقتنالا ررقو اريثك بضغ جاجحلا ىلإ ةلمحلا لشف ءابنأ تلصو امدنعو اهدئاق

 . قارعلا يف دزألا ءامعز عضوف ، اضيأ قارعلا يف لب بسحف نامع يف سيل دزلا

 مهناوخإ عم لاصتا يأ نم مهرذحو ،ةديدش ةبقارم تحت ديز نب رباج مهنيب نمو
 (, . نامع ىف

 . 100 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن (1)
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 هتج وز قلطف ، ناسارخ و قارعلا دزأ ءامعز بلهملا لال ركنتلاب ماق جاجحلا نإ مم
 ضعب و ديزيب ج زف ، كاذنآ ناسارخ يلإو ةرفص ييأ نب بلهملا نب ديزي تخأ انه
 ةوعدلا ىلع ءيسلا هرثأ اذه جاجحلا فقومل ناكو & مهيلإ ءاسأو نجسلا يف هترسأ دارفأ

 عانقال ةصرفلا هذه رباج لغتسا دقف . يدزالا ديز نب رباج اهمعزتي يتلا ةيضابالا

 مهنم ريبك مسق هعبتف (ةيضابإلا) نيملسملا ةعامج ىلإ مامضنالاب دزالا نم ريبك ددع
 تخأ { بلهملا تنب ةكتاع مهنم . ءاسنو الاجر بلهملا لآ نم دارفأ مهسأر ىلعو

 نيجاتحملا ةدعاسمل اهلامب لخبت ملو ڵ بهذملل اسامح سانلا دشأ نم تناك ىتلا ديزي

 (") . اهبوعد لهأ نم

 نأ ثبل ام هنكلو ، نيزرابلا هباحصأ ضعب عم ديز نب رباج سبح جاجحلا نإ مث

 توم دعب ام ىلإ نوجسلا يف مهنم ضعبلا يقبو . نامع ىلإ مهيفن ررقو مهحارس قلطأ
 . جاجحلا

 . اهيف تامو كلذ دعب ةرصبلا ىلإ رباج داع دقو
 قارعلا تاروث نم ةروث ةيأ يف كراش ديز نب رباج مامالا نأ ىلع ةلدأ ةيأ انل تسيلو

 نوثدحملاو ءاملعلا اهمعزت يتلا ثعشألا نبا ةروث يف ال ، جاجحلا دض تماق يتلا

 . ىرخالا ةديدعلا جراوخلا تاروث يف الو © ءارقلاو

 . قارعلا وأ ةرصبلا يف ةيضابإلاو جاجحلا نيب ةيومد ةعقاو ةيأ خيراتلا لجسي ال اك

 رشنو هللا ىلإ ةوعدلا راطإ يف ناك ، ديز نب رباج مامإلا طاشن نإف انه نمو
 . روهظلل بسانملا تقولا راظتنا يف اس ةوعدلا مظنتو ، ملعلا

 . 101 ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن (1)
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 : ةيضابإلا ةكرحلاو ديز نب رباج 6 ةلأسم

 لصتا دقف . هبابش نم ركبم تقو ىلإ ةيضابإلا ةكرحلاب ديز نب رباج ةقالع عجرت

 ملعلا هنع ذخأ هنإ ليقو ، نيرشعلا نس لبق يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا اهميعب
 هتقالع تأدتبا دقو ناورهنلا ىلإ هعم جرخي مل ارباج نكلو ". ةبحص هعم هل تناكو
 يف ةرصبلل هباحصأو يميمتلا ةيدأ نب سادرم وجل دعب يأ { ةعقولا هذه دعب ةعامجلاب

 . ليألا نرقلا نم عبارلا دقعلا رخاوأ

 ناكف هيلإ رظنلا تفلي ال بولسأبو ةيرسلا قاطن يف ناك مهعم هطاشن نأ ىلع

 : بيجي كلذ نع لئس امدنعو ، هفلخ ةعمجلا يلصي ةرصبلا ىلع دايز نبا ةيالو لاوط
 ). ةعبتم ةنسو ةعماج ةالص اهنإ

 ذنم ةيضابإلا ةعامج ىلإ ديز نب رباج مامضنا نادكؤت نيتعقاو نوخرؤملا ركذيو

 : دايز دهع

 © سابع نباب هئاقتلاو ةكم ىلإ ددرتلا ىلع هصرح نع ىوري ام : ىلرألا ةعقاولا
 افورعم ناك ىذلا ، سيق نب دوسألا نب ساقف ىعدي صخش ةبحصب بهذي ناكو
 ةكم ىلإ رباج ىضم امدنع ماوعألا دحأ ناك ىتح 3 ةعامجلا كلت ءاضعأ نم هنأ

 لاقف دايز نبا نجس يف هنإ : رباج لاقف هنع سابع نبا هلأسف ، هبحاص نود ادرفنم

 لأس مث . ىلب مهللا : سابع نبا لاق . معن : رباج لاق ؟ مهتمل هنإو : سابع نبا هل

 . ىلب مهللا : رباج لاقف ؟ مهنم تنأ ام وأ : لاقو ارباج

 ةدعقلا نم اخيش نأ ركذي ذإ ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ اهيوري : ةيناثلا ةعقاولا

 نم دحأ ىلع هلديل هدلجو دايز نب هللا ديبع هذخأ دق ربنق نايفس ابأ : ىعدي

 رظتنأ تنك امو ، هنم ابيرق تنكو : ديز نب رباج لاق . لعفي ملف (ةدعقلا) نيملسملا
 (. . هللا همصعف . وه اذه : لوقي نأ الإ

 ". 149 ص ةوعدلا يف وراثاو ديز نب رباج (1)

 . 150 ص ةوعدلا يف وراثآو ديز نب رباج (2)
 . قباسلا ردصملا (3)
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 نيب ةيدوو ةنيتم ةقالع دوج و ىلإ ريشت تاياور كانه نإف قبس ام ىلإ ةفاضالابو

 ةكرعم دعب ةرصبلا يف ةدعقلا خيش يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب يبأو ديز نب رباج
 مأ ةشئاعو سابع نباب نايقتليو ايوس ةكم ىلإ ناجرخي نالجرلا ناكو . ناورهنلا

 ىلع ةرم الخد لالب ابأو ارباج نأ ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ركذيو . نينمؤملا
 هللا ترفغتساف : لاق . لمجلا موي اهنم ناك ام ىلع اهابتاعف اهنع هللا يضر ةشئاع
 . ""هيف تلخد دق تناك امم تباتو ىلاعت

 كردي سادرم ذخأو ، ةعرسب قثوتتو دادزت لالب يبأو رباج نيب ةقالعلا تناكو
 هتفرعم نم فوغيل راهنلا فارطأو ليللا ءانا هيلع ددرتي ناكف هئاكذو رباج ملع ىدم

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ع رشلا نايب باتك فلؤم ركذو . ريزغلا هملعو ةعساولا
 نأ قيطي ام ىتح ليللا فوج يف يكبي لالب وبأ ناك دقل : لاق هنأ يميمتا ةميرك

 مث ةمتعلا دعب ءاثعشلا يبأ دنع نم جرخي هنأ هناوخإ ىلإ هقوشت نم ناك دقلو . موقي

 : لوقيف كسفن ىلع تقفشأ يخأاي : رباج هل لوقيف هعم يلصيف حبصلا لبق هيتأي

 . كيتآ ىتح كيلإ اقوش كاقلب يسفن تبه ام لاط دقل هللاو

 ه 61 ماع لبق ةيضابإلا ةكرحلا ءامس يف قلأتي ذخأ رباج مجن نأ تاياورلا نم ودبيو
 مل هنأ ىلع مزجت تاياورلا ضعب نأ ىتح . سادرم لالب وبأ هيف لتق ىذلا ماعلا وهو

 ةدعقلا نإف ، كلذ حص اذإو . هنم لوبقو ديز نب رباج نم ةروشم دعب الإ هلمعب مقي

 يف ةوعدلا روطتل ىلوألا لحارملا ذنم.مهتوعد ميظنتو مهرمأ رباج ىلوتي نأ ىلع اوقفتا دق
 مولعلا يف قيمعلا هليصحتو عساولا هعالطا ىلع اداتعاو هئاكذب مهنم اناميإ ، ةرصبلا

 . ثيدحلا ملعو ريسفتلاب قلعتي ام ةصاخو ةينيدلا

 مل هنإف ركبملا تقولا كلذ ذنم ةدعقلا ةماعزل ديز نب رباج ؤبت نم مغرلا ىلعو

 ملو & يمالسالا خيراتلا نم ةرتفلا كلت يف ترج يتلا ةيسايسلا ثادحالا يف كرتشي

 .88 ص 2 ج ينيجردلا (1)

 . 91 ص ةيضابالا ةكرحلا : ةأشن (2)
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 ىلع ناك هنأ ىتح وأ ةدعقلل اميعزو امامإ ناك ارباج نأ ةرصبلا ناكس ةماعل دبي

 مهنأل ؛ كلذ ىلع هباحصأ هدعاسو 3 هدقتعي ام ىفخأ هنأل كلذو . مهعم ةقالع

 "_) . اهدهم يف مهتوعد تومتف تومي ال ىتح كالهلاو برخلا نم هرتس نوبحي اوناك
 هذاختا وه جهنملا اذهو . هراكفأو هئدابم رشنل هب اصاخ اجهنم ديز نب رباج راتخا

 المعتسم 0 هيديرمو هذيمالت قيرط نع كلذو 5 هئارا جيورتل ةليسو ملعلا ثب قيرط
 ىلختو هبهذم هعابتأ دحأ كرت اذإ هباحصأ رمأي ناك هنأ كلذ يف يوريو (ةيقتلا) بولسأ

 هل اوضرعتي نأ نود هنم اوأربتي نأ ، هرارسأ يشفي وأ هيف نعطي نأ نود هئدبم نع
 اوأدب اذإ الإ مهؤامد لحت ال نيذلا نيدحوملا نيفلاخملا نم ادحاو هوربتعي نأو ، ىذأب

 . ناودعلاب مه

 ىشفأو مهدقتعم يف نعطو مهيلع باعو اهعابتأ دحأ ةقرفلا نع جرخ اذإ نكلو
 ءاج دقف ، كلذ ىلع ليلد ةلدرخ ةصقو . همد لحو هلتق بجو دقف مهرارسأ

 ناكو { ةلدرخ لتق : لاقف داهجلا لضف نع هلأسو ديز نب رباج ىلإ يضابإ باش

 هدي عضوو دجسملا يف (ةيضابإلا) نيملسملا نم لجر هايإ هارأف ، هفرعي ال باشلا

 . تامف مومسم رجنخب هيفتك نيب باشلا هبرضف © هئطخي ال ىتح هفتك ىلع

 لايتغالا لامعتسا بوجو ىري ناك ارباج نإف ، ةياورلا هذه تحص اذإو
 . ةمشاغلا ةوقلا ةمواقمل ةليسوك يسايسلا

 هنع لقني ملو . ةمكاحلا ةطلسلا عم اعم كاكتحا يأ بنجت ديز نب رباج نإ مث

 ضعب نأ نم مغرلا ىلع ، قارعلا يف ةطلسلل جاجحلا يلوت لبق ىذأ يأل ضرعت هنأ

 . دايز نبا مايأ ذنم ةالولا يديأ ىلع اريبك اتنع يقل دق هباحصأ

 .92 ص ةيضابالا ةكرحلا : ةأشن (1)

 . 155 ص ةوعدلا يف راثاو ديز نب رباج (2)
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 ىلإ مامضنالل بلهملا لآ ضعب عانقإ ىلإ هدوهج نم امسق ديز نب رباج هجو دقو
 ةزهجأ لإ اوللست دقو قارعلا ف نيينامعلا دزأل ا ةميعز يه ةليبقلا هذهو  هتكرح

 ارتسو ماكحلا ءازإةيطغت هبسكأ كلذ لعلو ، ديعب دح ىلإ كلذ يف حجن دقو . ةلودلا

 لآ ىلع جاجحلا بلقنا نأ ىلإ كلذك لاحلا رمتساو ىذأب هل اوضرعتي نأ نم هيقي

 . نجسلا ىللإ هب يدوأو رباج فشكناف بلهملا

 نم انيدل نإف { ءاسنلا ىلإ مهادعت لب . مهدحو لاجرلا ىلع هدوهج رصتقت لو

 نهنأو ةيض ابال ا ةكرحلا فوفص يف تايبلهملا نم ددع دوجو ىلع لدي ام تامولعملا

 . (")ههنم نيجاتحملا ةدعاسمل ةلئاط الاومأو اهترصنل ةريبك ادوهج نلذب

 راصمألا قطانم نم نامع ريغ ىلإو & نامع ىلإ رباج تاططخم تدتماو

 تومرضحو نمل ا يف ةكرحل ا هلضفب تدتشاف ةاعدلاب ثعبي ناك ثيح ةيمالسال ١

 رصانع تبذتجا ةلماش ةيمالسإ ةكرح نع ةرابع ةيضابالا ةوعدلا تدغو { ناسارخو

 وأ يدزألا رصنعلا ىلع ةروصقم ةوعدلا دعت ملو . ةددعتم سانجأو لئابق نم ةفلتخ

 . مهريغو نويناسارخلاو يلاوملا اهيف لخدف يميق

 ملسم ةديبع وبأ 3 ممت ينب يلاوم نم ىلومديز نب رباج ةفيلخ نوكي نأ بجعاو

 . ةوعدلل همامضنا دعب ةرصبلا نم دزألا يح نكس يذلا ةميرك ييأ نبا

 . 245 و 211 ص ينيجردلا (1)
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 : رسفملا ديز نب رباج 7 : ةلأسم

 جتحا دقف . نارقلاب نيفراعلا مالسإلا ءاملع نيب ةقومرم ةناكم رباج مامالا لتحي

 هنأ انيلإ لقني مل هنأ ىلع ، لاجملا اذه يف هئارآب اوداشأو نيرسفملا نم ةعومجم هلاوقأب

 . ةصاخ ةباتك ريسفتلا يف بتك

 نيعباتلا ءاملع نم لديز نب رب اج نأ نم يطويسلا هدروأ ام كلذ نمف

 خيشلا دمتعا دقو . 2 را باتكب سانلا ملعأ نم هنإ : رجح نبا لافو (" نآرقلاب

 . نارقلا روس لوزن بيترتل ةبسنلاب ديز نب رباج ةياور ريسفت يف روشاع نب رهاطلا
 : لوقي كلذ نعو

 اها دحإ : ت اي اور ثالث هيفف ةين دملا روسل ١ لوزنو ةيكمل ١ روسل ١ لوزن بيترت امأو

 ةثلاثلاو اضيأ سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع ةياور ةيناثلاو « سابع نبا نع دهاجم ةياور
 هتموظنم يف يربعجلا اهدمتعا يتلا يهو . سابع نبا نع الإ نوكت الو ، ديز نب رباجل

 يتلا يهو ناقتالا يف يطويسلا اهركذو . لوزنلا بيترت يف لومأملا بيرقت : اهامس يتلا

 ا.)اذه انريسفت يف اهيلع انيرج

 نيعباتلا ءاملع نم ديز نب رباج نإ : ريسفت يف لاق دقف يسولألا امأو

 . ةمدقتملا يطويسلا ةرابع يهو نآرقلاب

 ديز نب رباج نإ : ساحنلا رفعج يبأ نع القن ، نارقلا ماكحأ يف يبطرقلا لاقو
 . }ّنيملسملا ةمئأ نم مامإ

 .26 ص 4 ج قافنإلا (1)
 .38 ص 2 ج بيذهتلا بيذهت (2)

 .90 ص 1 ج ريونتلاو ريرحتلا (3)
 .115 ص 29 ج يناعملا ح ور (4)
 .221 ص 12 ج و 22 ص 15 ج نارقلا ماكحأ (5)

38 



 مهنال ةكم لهأ هب سانلا ملعا نإف ، ريسفتلا امآو : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نب ا ب احصأ نم مهريغو ةمركعو حابر يأ نب ء اطعو دهاجمك س ابع نب ا ب احصأ

 . مشلاثماو ريبج نب ديعسو ءاثعشلا يباو سواطك سابع )1( ح آ 7

 باحصأ نم اضيأ ناك لب بسحف ريسفتلاب املاع ديز نب رباج نكي ملو

 فوس ةددعتم تاءارق هل ارباج نأب ديفت ريسفتلا بتك ةعجارم نإف . تاءارقلا

 . اهيورن

 سابع نبا نع يورملا روثاملا ىلإ حنجي هناب رباج مامإلا ريسفت يف هاجتالا زيمتيو
 . هنع هللا يضر

 . يوغللا لولدملا ىلإ ليملاو ، تايليئارسإلاو ريطاسألا نع دعبلاب زيمتي امك

 . 61 ص ريسفتلا لوصأ ةمدقم (1)
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 : ثدحملا ديز نب رباج 8 ةلأسم

 داقن عيمج هقثو دقو ، عزانم الب ةرصبلا يف ةنسلا ةمئأ نم ديز نب رباج ربتعي

 امم مغرلاب ، ديناسألا حصأ لاجر نم ربتعي لب { هتلادعو هطبض ىلع اوعمجأو ثيدحلا

 . ةيضابالا ) ةمهت » نم هلوح ماح

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةداتق نع ةبعش نع اثيدح مزح نبا ىور دقف

 ",) . هنم حصأ دجوي ال دانسإ اذه : لاقف

 ئ دانسالا ةبترم نم ايلعلا ةورذلا ف ئ ةيضابالا دنع ( رباج مامالا دنس ربتعيو

 ةديبع وبأو ، ةديبع يبأ نع ذخأ بيبح نب عيبرلا نأل . اهلاصتاب عوطقم هتنعنعنإو

 . )مهنم ريفغلا مجلا كردأ دقو { ةباحصلا نع ذخأ رباجو رباج نع ذخأ

 . هتباتك نع عنتمي نمم وأ ثيدحلا بتكي نمم رباج ناك اذإ اميف فلتخا دقو

 © ثيدحلا ةباتك نع عنتمي نمم ناك ديز نب رباج نأ ىلإ بيطخلا ذاتسألا بهذف
 ىسع ام نوبتكي : لاقف . كيأر نوبتكي سانلا نإ : هل ليق هنأب كلذ ىلع لدتساو

 نب رباج يأر ةباتكب قلعتي عوضوملا نأل « فيعض ةقيقحلا يف لالدتسالا اذهو
 ثيدح فالخب . عجارتلا هيف لمتحي امم يأرلا نإف . ةنسلا ةباتك ريغ وهو © ديز

 . هلع لوسرلا

 لدتساو . ةبوتكم ثيداحأ هدنع تناك ارباج نأ ىلإ يمظعألا ذاتسألا بهذو

 لئاسم اهيف ةفيحص ديز نب رباج يناطعأ : لاق ورمع نع نايفس ىور امب كلذ ىلع

 .11 - 10 ص 4 ج ىلحملا (1)

 .8 ص 1 ح حيحصلا عماجلا ةيشاح )2(

 . 322-324 ص نيودتلا لبق ةنسلا (3)
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 اذه : لاقف يدي نم اهعزتناف © أطابتأ ينأك تلعجف ةمركع اهنع لس : لاقف

 (")رسانلا ملعأ اذه ، سابع نبا ىلوم ةمركع

 ءاملعلا لساري ناك هنأو © ةماع ملعلا ةباتكب ينعي ناك ديز نب رباج نأ يدنعو

 . هيلع ةحورطملا لئاسملا يف مهيأر ذحأل

 © مارحلا يف ةمركعاي لوقت ام : لوقي ةمركع ىلإ بتك هنأ نم يور ام كلذ نمق

 : رباج لاق . ادحاو الإ امهرمأ ىرأام : ةمركع لاقف ؟ حاكنلا نم لالحلا مرحي له

 . ةمركع قدص

 اهنع لأس لئاسم اهيف ةفيحص يناطعأ ارباج نإ رانيد نب ورمع هلاق ام كلذ نمو

 : لاق ؟ اهحاكن هل لحيأ 2 ةيراج عضرت اهارف 5 ةأرماب رجف لجر : اهيف ناكو ةمركع
 ك

 : لاق هنأ هنع لقن دقف . ةنسلا بتك اهيف دجوت يتلا ناظملا عبتتي رباج ناكو

 ورمع مهيبأ عم وع هللا لوسر باتك مهيلإ تبلطف مزح نب ورمع ينب ىلإ تێهتنا
 اذه خسنتسا ذق نوكي نأ ديعب ريغو . هيلع ينوفقوأف ، نعلا لهأ لا مزح نبا

 . باتكلا

 ةلقب زيمتت يتلا ل قارعلاب ثيدحلا ةسردم باحصأ ةلمج نم ديز نب رباج ربتعيو

 صئاصخلاب مهنع زيمتي هنكلو { ةماع ةفصب ثيدحلا ةياور يف ككشتلاو . ةياورلا

 : ةيلاتلا

 . مهلئاوأو نيعباتلا رابك نيب نم دودعم وهف ، دنسلا ولعب زيمتي 1

 . 2 ص هنيودت خيراتو ثيدحلا ف تاسارد )1(
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 ةنيدملاو ةكم ثيداحأ يوري نأ عاطتس ا انه نمو {© زاجحلل لقنتلا ريثك هنأ _2

 . قارعلا اوفرعي ل نيذلا ةباحصلاب لصتيو

 . زاجحلا وأ قارعلاب ءاوس ، عيمجلا ةقث لحم هنأ 3

 امإ مهنع ىور نيذلا ةباحصلا نم اريبك اددع انل تظفح ثيدحلا بتك نأ 4

 . لاسرإلا قيرط نع امإو { ةرشابم
 ىورو هيلإ هتالحر د لدعتو هل هتمزالم ةرثكل هنع هلل ١ ىضر س ابع نب ١ نع هتي اور رثكأو

 > يرافغلا ورمع نب مكحلاو 6 دوعسم نباو . ريبزلا نباو 6 رمع نبا نع اضيأ

 يأو كلام نب سنأو ئ يردخلا ديعس يأو ئ ةشئاعو ةيمأ يأو ئ نايفس يأ نب ةيواعمو

 ؤ بزاع نب ءاربلاو ، ركب يبأ تنب ءامسأو ، تباث نب ديزو هللا دبع نب رباجو 5 ةريره
 ذ اعمو © ناملا نب ةفي ذحو 8 ص اقو يأ نب دعسو { دوعسم يأو ©. نامعنلا نب ديوسو

 . لبج نبا

 : مهو ةباحصلا نم ريبك قلخ نع السرم ىورو
 يبأ نب ىلع ، تماصلا نب ةدابع & باطخلا نب رمع & قيدصلا ركب وبأ

 نب ن اخع ئ بعك نب ينأ 3 ير اصن ل ١ بويأ وبأ 1 يرعشأل ١ ىسوم وبأ ٤ بل اط

 يبأ تنب ء ن اه مأ ا بعك تنب ةشبك هجوزو ةداتق وبأ © ديز نب ةم اسأ © نافع

 ورمع نب هلا ١ لبحع ( ص اقو يأ نب لعس ( ير اصن ل ا ةحلط وبأ { ةصفح ( بل اط

 - دباإس - ع دباات ِ ع
 نب ةحلط 1 ع يبنلا ج وز ةملس ما ا ل يبنلا ج وز هبيبح ما 4 صاعلا نبا

 . حارجلا نب ةديبع وبأ ٤ يراصنالا رشب وبأ ) كلام نب بعك ٤ هللا لبح

 ا يرصبل ١ نسحل | : مهو 0 دنلل دنلا ةياور © نيعب اتلا نم ددع نع ىور ك

 . ريبزلا نب ةورعو ، دهاجم ، ريبج نب ديعس 0 ةمركع

 دنسم ثيداحأ حفصت نإو . كفع ءيبنلا نع ثيداحألا نم اريثك لسرأ دقو

 دقف مث نمو . لسارم هل يذلا ديحولا يعباتلا وه سيلو . كلذ نيبي بيبح نب عيبرلا
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 ةثالث ىلع ، ال مأ هب لمعلا زوجي لهو ، "ألسرملا ثيدحلا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 : ةسيئر لاوقأ

 مامالا لوق وهو 5 اقلطم هب جاجتحالا زوجي حيحص لسرملا نأ : لوألا لوقلا

 : نيليلدب اولدتساو © هنع روهشملا يف لبنح نب دمحأو ، كلامو 3 ةفينح يأ
 ريخ ) : لاق ثيح ةيريخلاب مهل دهشو ، نيعباتلا ىلع ىنثأ ع ءيبنلا نأ 1

 . ملسمو يراخبلا هاور ( . مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مغ ينرق نورقلا

 ناك نإف .ال وأ الدع نوكي نأ امإ { يباحصلا ركذ طقسأ يذلا ةيعباتلا نأ 2

 نأ زجي مل الدع ناك نإو . هلاسرإل ال هتلادع مدعل هنيدحب جاجتحالا لطب لدع ريغ

 يف ددرتم ريغ ، هدنع لدع وهو الإ ةلع ءيبنلا نيبو هنيب ةطساولا ركذ طقسي
 . هتلادع يف احداق اسيبلت ناك الإو 0 هتلادع

 بهذملا وهو ،هب جتحي ال فيعض ثيدح لسرملا ثيدحلا نأ : يناثلا لوقلا

 . راثالا داقنو ثيدحلا ظافح روهمج هيلع رقتسا يذلا

 نأب هيوقي دضاعب دضتعا اذإ هب جتحي لسرملا نأ وهو ، ليصفت هيفو : ثلاثلا لوقلا
 ءاملعلا رثكأ وأ ةباحصلا ضعب هب لمعي وأ ، ىرخأ ةهج نم السرم وأ ادنسم ىوري

 . يعفاشلا بهذم وهو

 يملاسلا هاور املو ، رباج ةلادعل ، ةحيحص اهلك يهف ديز نب رباج دناسم امأ

 ةعدب ربتعي لسرملا در نال ، لسرملا ثيدحلا لوبق ىلع نيعباتلا عامجإ نم هللا همحر

 لسرم نأب لوقلا ةحص ىلإ هيف ىهتناو . عفدل هجو الف مث نمو ، نيتئاملا دعب تثدح
 . .اقلطم لوبقم ل۔هلا

 . اريبك وأ يعباتلا ناك اريغص 7 اريرقت وأ العف وأ الوق يع ءيبنلا ىلإ يعباتلا هعفر يذلا ثيدحلا وه لسرملا (1)
 . يبنلا نم هعمسي ل نوكي نأ طرشب

 .47 ص 2 ج سمشلا ةعلط حرش (2)
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 : ديز نب رباج نع اوور نيذلا ملعلا ةلمح- 9 - ةلأسم

 دقلو ، راطقألا فلتخم نم ةنسلا لاجر نم ريبك ددع ديز نب رباج نع ىور
 نيعبس نم اوحن مهددع غلبف { ةرهطملا ةنسلاو مجارتلا بتك نوطب يف مهناظم تعبتت
 ريغ ملعلا لاجر نم رخا اريبك اددع تدجو اك . مهمجارت تفرعو مهؤامسأ تظفح

 . مهنع فشكيس لبقتسملا لعلو ، مجارت نودب مهركذأ نيفورعم
 ديز نب رباج نع ىور يزارلا لاق : يلجعلا ثعشألا وبأ . مادقملا نب دمحأ 1

 . روهشملاب سيل خيش : ليقو . مزاح نب ريرج هنع ىورو

 نبا لاقو . تابثألا دحأ يلجعلا ثعشألا وبأ : نازيملا يف لاقف يبهذلا امأ
 اسيك ناك : اضيأ لاقو . يزارلا لاق ام سكع يأ 3 دز نب دامح نع يوري : ةميزخ
 ملعي ناك هنال ليقو 3 هيف ناك حازمل هنع ةياورلا دواد وبأ كرت امنإو . ثيدح بحاص

 . ثيدحلا حلاص : متاح وبأ هيف لاقو . ناجملل نوجملا

 يف تامو نيتنسب روصنملا رفعج يبأ توم لبق تدلو : لاق هنأ هنع يور : هداليم

 . 158 ةنس رفعج ييأ ةافو تناكو .253 ةنس رفص

 ثعشألا ابأ نإف ، ريدقت رثكأ ىلع 103 ةنس ديز نب رباج ةافو تناك امل : لوقأو

 . ويغ رخا صخش هلعلو ، ةطساوب الإ رباج نع وري مل اذه

 يذمرتلاو يراخبلا هنع ىور ، تاقثلا يف نابح نبا هركذ : رجح نبا لاقو

 "] هجام نياو يئاسنلو
 ةياور هل ركذي ملو ديز نب رباج ىار : لاقو يزارلا هركذ : يميمتلا رمعم وبا 2

 . ناميلس نب بلاغ هنع ىور

 . ليدعتلاو ح رجلاو . بيذهتلا بيذهت (1)
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 دبعو ديز نب رباج غمس : لاقو ليدعتلاو حرجلا يف يزارلا هركذ : نعم وبآ 3

 . ةيلاعلا ابأو ، كلام نب سنأو ريبزلا نب هللا

 . يعباتلا نع يعباتلا ةياور رباج نع هتياور نوكتف هيلعو

 . ناميلس نب رمتعملا هنع ىورو

 نم & بعك نب ديبع نب ثراحلا همسا ليق : يفوكلا يودعلا سبنعلا وبأ 4

 . تاقثلا يف نابح نبا هركذ . يدع ينب

 نم سيل رباجف 5 اطخ وهو & يدنكلا ديز نب رباج نع ىور : رجح نبا لاقو
 . رخا صخش هلعلو © ةدنك ينب

 ةبعش هنع ىور . امهريغو ملسم يأ رغألاو ، رفصألا سيدعلا يبأ نع ىورو

 . مهريغو ميرم وبأو ليئارسإو

 نع ىور ، يفوكلا ناورم نب هللا دبع همسا ليق : ربكألا يفوكلا سبنعلا وبأ 5
 . ردب لهأ ءادف يف سابع نبا نع ديز نب رباج ءاثعشلا يأ

 . بيذهتلا بيذهت يف كلذ ءاج ، ويغو ةبعش هنع ىور

 لوزن بيترت ثيدح ءاثعشلا ييأ نع ىور : يرصبلا يدزألا ديز نب ةيمأ 6
 . ناقتالا باتك يف وهو ، نارقلا روس

 يف نابح نبا هركذ : رجح نبا لاقو . ينامركلا ميهاربإ نب ناسح هنع ىور
 . تاقثلا

 دحأ 3 هيقفلا يرصبلا ركب وبأ : ينايتخسلا ناسيك ةميمت يبأ نب بويأ 7

 يورو . ابيبل © ابيبل 0 ابيبل ناك . معن : لاقف ديز نب رباج تيأر له لئس . مالعألا

 . ههقف نم هباجعإ ىدبأف اموي ارباَج ركذ هنأ

 . ءاطعو نسحلاو ءاجر يبأو ةملس نب ورمع نع'ىور دقو

 . نادامحلاو { نانايفسلاو & هخويش نم نيريس نبا هنع ىورو
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 . ملعلا ريثك اعماج ةجح اتبث ناك . نيعباتلا يف هلثم تيقل ام : هنييع نبا لاق

 . 66 ةنس هدلومو ، 131 ةنس ىفوت

 . هلوق ديز نب رباج نع ىور : ديز وأ ديزي نب بويأ 8
 لاقو . لوهجم : لاقف هنع يأ تلأس : يزارلا لاق . ةبلعث نب رذنملا هنع ىور

 . لوهجم ، نيعباتلا ضعب نع ىور 5 ديز نبا لاقيو ديزي نب بويأ : يبهذلا

 . يصمحلا ديزوبأو دايز وبأ دايز ديز يبأ نب بويأ : ناسللا يف ءاجو

 . ديز نب رباج نع ىور . يرصبلا يدزألا بلهملا نب لضفلا ىلوم : سهيب 9
 . ليدعتلاو حرجلا يف كلذ ءاج . ديز نب دامح هنع ىورو

 رباج نع ىور © يزاوهألا رذنملا وبأ يدمحيلا مث : يدزألا صيوح نب ممت 0

 تاياور هلو ، ج رعألا نايحو هكردي ملو ، يراصنألا ديز يبأو ، سابع نباو "ديز نبا
 متاح وبأ هنع لئس . سيق نب حونو ةبعشو ، ةرفص وبأ ىور . ةيضابإلا بتك يف
 . ةقث : لاقف

 . ةمجعملا ءاخلاب صيوخ وأ ةمجعملا داضلاب ضيوح نب ممت : لاقيو

 نعو ديز نب رباج نع ىور ، يرصب . يميلسلا كراعملا وبأ : ريدح نب ممت 11

 . ليدعتلاو حرجلا يف يزارلا كلذ ركذ . دنزبلا نب ةرعرع هنع ىور ث بابرلا
 رمع نب هللا دبع نع ىور ، يرصبلا دمحم وبأ : يناتبلا ملسأ نب تباث 2

 . ديز نب دامحو ةملس نب دامحو ةبعش هنع ىور . سنأو ريبزلا نباو

 ام هل تلقف : لاق . لقث دقو ديز نب رباج ىلع تلخد : لاق هنأ هنع يور

 © ةفيلخ يبأ لزنم يف وهو نسحلا تيتأف : لاق . نسحلا نم ةرظن : لاق ؟ ىهَتشَت
 هللا نإ : لاق . كيلع فاخأ ينإ تلق لاق . هيلإ انب جرخا : لاقف هل تركذف

 80 ده نوشخ نبا ةبوجا )1)
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 ابأاي : نسحلا هل لاقف . هيلع انلخد ىتح انقلطناف : لاق . مهراصبأ ينع فرصيس

 التف : لاق . كبر تايآ ضعب يتأي موي : لاقف : لاق . هللا الإ هلإ ال لق { ءانعشلا

 . ةيآلا هذه

 ةفيلخ يبأ دنع فتخم وهو نسحلا تيتأ : لاق ينانبلا تباث نع ةياور يفو
 ةلغب ىلإ لسرأ ىسمأ املف . يشمن اديور : لاق توملاب ديز نب رباج كاخأ نإ : تلقف

 فاخ املف . رحسأ ىتح هدنع لزي ملف ديز نب رباج ىتأو هفلخ ينفدرأو اهبكرف
 "". فرصنا مث هل اعدو اعبرأ هيلع ربكف لاق تمي ملو حبصلا

 نع 127 ةنس تباث تامو يعباتلا نع يعباتلا ةياور يه رباج نع تباث ةياورو

 . اماع نينامثو ةتس

 يف . يزارلا كلذ ركذ 5 ديز نب رباج نع ىور : يدعسلا ةورذ نب تباث 3
 . ديز نب دامحو ىيحي نب مامهو مزاح نب ريرج هنع ىورو . ليدعتلاو ح رجلا

 . ةقث ةورذ نب تباث : لاق هنأ نيعم نب ىيحي نع يور

 يطساولا يركشيلا سايإ نب رفعج رشب وه : ةيشحو يبأ نب رفعج 4

 . ةيارلا بصن يف كلذ تدجو . ديز نب رباج نع ىور لصألا يرصب

 . مهريغو ةمركعو © اطعو ريبج نب ديعس نع ىورو

 . مهريغو ميشهو ، ةناوع وبأو ، ةبعشو { هنارقأ نم امهو بويأو شمعألا هنع ىور

 سأب ال هنأ وجرأ : يدع نبا لاقو . يناسنلاو متاح وبأو نيعم نباو ةعرز وبأ هقثو
 . 131 ةنس ليقو 125 ةنس ليقو 123 ةنس تام ليق . هب

 ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع يوري . بوسنم ريغ وهو : يدزألا بجاح 5

 . نازيملا ناسل يف كلذ ءاج . امهريغو نسحلا نعو

 . ةنييع نياو نابيش نب دوسألا هنع ىورو

 .132 ص 7 ج دعس نبا تاقبط (1)
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 اذإ هب جاجتحالا دح نع جرخ ىتح ، مهيو ءيطخي نمم ناك : نابح نبا لاق

 . ءافعضلا يف يراخبلا هركذ دقو . درفنا

 الو يوقلاب سيل : يزارلا لاقو . ةيضابإلا يف اسأر ناك : ةنييع نبا لاقو

 . نيركنم نيثيدح وأ اثيدح ىور روهشملاب

 لاق دواد وبأ هنع ىور . ديز نب رباج ىلإ تقلطنا : لاق : رمعم وبأ نابح 6

 . لوهجم وه : يزارلا

 . ديز نب رباج نع ىور : يدبعلا نايح 7

 يبأ نب ءاطع يدبعلا نايح لأس : لاق جيرج نبا نع ىلحملا يف مزح نبا دروأ دقف
 لاقف . ائيش هطعيل وأ ابوث هسكيل : ءاطع لاقف رسك وأ هدبع سأر جش نمع حابر

 نيع أقف نميف سابع نبا نع © ءاثعشلا وبأ وهو ديز نب رباج ينربخأ اذكه : نايح

 . هدبع

 هللا ديبع نب نايح الإ ءاطع نع يوري انايح يدي نيب يتلا بتكلا يف دجأ ملو
 ضعب يف درو هنأ نم تيأر امل وه هنأ ينظ ىلع بلغف . يودعلا ريهز وبأ ريهز نبا
 . انه نم هتءاج يدبعلا ةبسن لعلو . دبع ينب ىلوم هنأ خسنلا

 متاح وبأ لاقف : هيف فلتخا دقو . كاحضلاو زلجم نباو ءاطع نع ىور دقو

 . تاقثلا يف نابح نبا هركذو . قودص : يزارلاو
 يف يدع نبا هركذو . نازيملا يف يبهذلا هدروأو . هيف اوملكت : يقهيبلا لاقو

 . ءافعضلا

 . ديز نب رباج نع ىور : يرصبلا يفوجلا جرعألا نايح 8

 نع يكح و ناداز نب روصنمو جيرج نباو ةبورع يبأ نب ديعسو ةداتق نع ىورو

 . هقيثوت نيعم نبا

 ل فورعملاب ارمآ ئ هللا لإ ايعاد ناكو . هنع ذخأو ارباج بحص نم ربكأ نم وهو
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 ةديبع يبأ نم انس ربكأ ناكو . ىربكلا ةنودملا يف تاياور هلو . ركنملا نع ايهان

 ءاملع ةلمج يف دودعم وهو نيدلا يف هددشت هيلع ركني ناكو . ةمرك يبأ نب ملسم

 . نيدهتجملا ةيضابالا

 : دايز يبأ نبا وهو دوسألا نب جاجحلا 9

 . نازيملا ناسل يف كلذ ءاج . ديز نب رباج نع ىور

 نب رهشو © ةرضن يبأو قيدصلا يبأو ةرق نب ةيواعمو ينانبلا تباث نع ىورو

 ( . بشوح

 © دابعلا نم وه ليق . يعبضلا ناميلس نب رفعجو ةملس نب دامح هنع ىور
 . لسعلا قز هل لاقيو . ثيدحلا حلاص ةقث يرصب . حلاص لجرو

 . ةبتع يبأ نبا لاقيو : بلهملا نب ةنييع يبأ نب جاجحلا 0

 اهيف تبصأف ، ةنس نوتس يلجأ نم ىضم » : هلوق ديز نب رباج نع ىور
 يف كلذ ءاج . هتمدق اريخ الإ . هلك كلذ نم يلع زعأ نآلا يلعنف . تمعنو

 . دعس نبا تاقبط

 . بلهملا تنب دنه نع ىور

 . رماع نب ديعسو ديز نب دامح هنع ىورو
 . ثيدحلا حلاص هنإ : نيعم نب ييحن لاق

 . ديز نب رباج نع ةياور هل : رذنملا نب جاجحلا 1

 هلوق نع ديز نب رباج تلاس : لاق رذنملا نب جاجحلا نأ يبطرقلا ىور دقف

 يف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل ينكلو . رقبلاو ءابظلا : لاقف ه سنكلا راوَجْلا ل : ىلاعت
 . يدي نيب يتل ١ بتكل ١

 : لاق ، طايخلا يرصبلا يدعسلا يميمتلا ةدلخ وبأ : رانيد نب دلاخ -2

 . هتاقبط يف دعس نبا كلذ لقن . هتيحل رفصي ديز نب رباج تيأر
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 نمحرلادبع هنع ىورو مهريغو نيريس نباو سناو نسحلا نع ىور اذه ةدلخ وبأو

 ناك ، حلاص نومأم ةقث هنإ : هيف اولاق . مهريغو عيكوو ناطقلا ىيحيو يدهم نبا

 . اقودص املسم

 نطوملا ينامعلا لصألا يناملا يديهارفلا ورمع وبأ : بيبح نب عيبرلا -3

 . أشنملا يرصبلا

 هل لجست ل كلذلو . باش وهو همايأ رخاوأ يف لديز نب رباج عيبرلا كردأ

 هنع هتاياور رثكأو . دنسملا يف ادحاو اثيدح هنع ىور ليقف . هنع ةريثك تاياور

 . هل هتمزالم لطت ل ذإ ةطساوب

 لإ ةرصبلا نم جاجحلا هافن دقو ءاثعشلا يبأل اذيملت ورمع نب بيبح هوبأ ناكو

 . ةيضابإلا نم ىرخأ ةعامج عم نامع

 حلاص ح ون يبأو بئاسلا نب مامضو 5 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ىور
 . ةيضابالا نم مهريغو ناهدلا

 نب هللا دبعو ةداتقو ثراحلا نب سابعو ةرق يبأ نب ىيحي لثم مهريغ نع ىورو

 ةنسلا ءاملع نم وهو جي رج نباو ديزي نب ناباو مره نب ورمعو ىيحي نب ديلولاو ثراحلا
 . مهدنع فورعملا دنسملا هلو 0 ع زانم الب مهملاع لب ةيضابالا ىدل

 يف قالطإلا دنع دارملا وهو ينامعلا يناوزنلا رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ هنع يور
 رينم هنع ىور & ه 178 ةنس يفوت هيواتفب ينامعلا هقفلا ألم دقو ، خيشلاب يقرشلا رنالا

 نب دمحمو ، نايفس وبأ ليحرلا نب بوبحمو يوكزالا رباج يبأ نب ىسومو ، ينالجعلا

 . بويأ نب لئاو بويأ وبأو يدنكلا يلعملا

 . يكتعلا لالحلا يبأ نبا وأ ، لالحلا وبأ ، ةرارز نب ةعيبر نب ةرارز 4

 . تاريبكت عبرأ ةزانجلا ىلع ربكي نأ بلهملا نب ديزي رمأ هنأ ديز نب رباج نع يور
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 نع هتياور نإف ، كلذ حص اذإف & امهنع هللا يضر سنأو نافع نب نامثع نع ىور

 . نيرقلا نع نيرقلا ةياور يه ديز نب رباج

 : نيعم نب ىحمهيف لاق . ةرصبلا لهأو ةدابع نب ح ورو روث نب هللا ديبع هنع ىور

 . تاقثلا يف نابح نبا هركذو © ةقث يرصب

 كلذ لاق ، ديز نب رباج نع ىور « يدمحيلا يدزألا : نايح نب ديعس -5

 ىور . ريبج نب ديعسو سابع نبا نع ىور : لاقو . ليدعتلاو ح رجلا يف { يزارنا
 . يبارعالا فوعو لوحلالا رماع هنع

 : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذ ، يندملا : يراصنألا دايز نب ديعس -6

 . ديز نب رباج نع ىور

 . لاله يبأ نب ديعس هنع ىورو
 نب ةملس ينأو ( هللا دبع نب ) رباج نع ىور : بيذهتلا بيذهت يفو

 . لوهجم وه لاقو ، هبسني ملو يزارلا هركذو . نمحرلادبع

 ح رجلا يف يزارلا كلذ لاق . ديز نب رباج نع ىور : بعك نب ديعس -7

 . عفار نب ديمحلادبع هنع ىور لاقو ليدعتلاو

 حرجلا يف كلذ ءاج ، ديز نب رباج نع ىور : بئاسلا نب ناميلس 8

 . ملاس نب ةمصع هنع ىورو ، نسحلا نع ىور © ليدعتلاو

 . ديز نب رباج نع ىور : ضئارفلا مهس -9

 ضئارفلا مهس : نيعم نب ىيحي لاق .ةيلع نباو ميشهو ةملس نب دامح هنع ىورو
 . ليدعتلاو حرجلا ىف كلذ ءاج ةقث

 . حون وبأ ، ناهدلا ميهاربإ نب لاص 0

 . يزارلا كلذ لاق ، ديز نب رباج نع ىور
 هلو سيردتلا يف ةديبع ابأ كراش ث نيلوألا ةيضابالا ءاملع ةلمج يف دودعم وهو

 . مهبتك يف ةريثك تاياور

51



 حونو ، عيبرلا نب دايزو ، لايذلا يبأ نب ملسو ، راطعلا ديزي نب نابأ هنع ىور

 . ")ةيضابإلا نم هتقبطو بيبح نب عيبرلاو يئاوتسدلا ماشهو سيق نبا
 ةقث ناهدلا حلاص : نيعم نب ىحب لاقو سأب هب سيل : لبنح نب دمحأ هيف لاق

 . ليدعتلاو حرجلا يف كلذ ءاجو

 . ج راوخلا لوقب ىضريو 5 ايردق ناك : هيف لاق هنأ نيعم نب ىيحي نع لقنو

 مامإلا نع ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور ام ، ديز نب رباج نع ناهدلا حلاص تاياور نمو
 دهجت الو { ندبلا دهجت ةالصلا اذإف 5 ربلا لامعأ يف ترظن » : لوقي ناك هنأ

 نم لضفأ جحلا نأ تيأرف ، ندبلاو لاملا دهجي جحلاو . كلذ لثم مايصلاو ، لاملا

 . هلك كلذ

 : ثالث يف سكامي ال ناك ديز نب رباج نأ ، حلاص قيرط نم اضيأ ةيلحلا ي ءاجو
 ال رباج ناكو : لاق . ةيحضألا ينو ، قتعلل اهيرتشي ةبقرلا يفو ، ةكم ىلإ ءاركلا يف
 . لجو زع هللا ىلإ هب برقتي ءيش لك يف سكامي

 ةيضابإلا ةمئأ دحأ { ينامعلا يربنعلا يرصبلا : بئاسلا نب مامض -31

 © هخويش دحأو { ةديبع ييأ ةقبط نم وهو { ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ 3 ةرصبلاب
 يبأ مايأ جحلا مسوم يف ةيضابإلا ىتفم وهو ملاس يبأ عم٬جاجحلا امهنجس دقو

 . ةديبع

 . بيبح نب عيبرلا هنع ىور

 تاياور » هامس باتك يف ديز نب رباج نع مامض تاياور ةرفص وبأ عمج دقو

 : مقر تحت ةيرصملا بتكلا راد يف دوجوم وهو & عوبطم ريغ لازي الو « مامض
 . 2332 : بتكلا رادب تاطوطخملا سرهف .2

 ىور : لاقو . يزارلا كلذ لقن . ديز نب رباج نع ىور : يعبضلا ةحلط -2
 . دلاخ نب ةرق هنع

 . 109 : ص سانلا قيقحتب . نوفلخ نبا ةبوجأ (1)
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 ريهشلا دئاقلا ةرفص يبأ نب بلهملا ةلئاع نم يه : ةرفص يبأ تنب ةكتاع 3

 . هتخأ اهلعلو

 تيبلا يف اهدجوف ناهدلا حلاص حون وبأ اهيلع لخد & ثايضابإلا نم تناكو

 ينعت ؤ لوحأل ا يدنع نم جرخ . معن : تلاق ؟ لجرلا سلجم ىرأ ينأك : لاقف

 هنم ترفظ لهف : لاق . ةلع ريغ نم هينيع ىدحإب زمغي رباج ناكو : لاق 0 ارباج

 & نيفخلا سابل نع هتلأس : يسفن يف نك ءايشأ ةثالث نع هتلأس . معن تلاق ؟ ائيش

 تنك نإو . سأب الف اهتنوشخو اهدربو ضيألا رح نم امهنيسبلت تنك نإ : لاق
 لامب موقي ةميتيل يدنع ىلح نع هتلأسو . الف يفشكنت نأ نيلابت ال امهنيسبلت

 لام سفنأ نم ناك دبع نع هتلأسو ، ةنماض كنإف هترعأ نإ : لاق . ينم راعتسيف

 : لاق يتعيض ىلع هتفلختسا مث .هللا هجول هقتعأ نأ يسفن يف تقثوأو يدنع

 "). كعفانم نم ءيش يف هيلخدت الو هيجرخأ

 : يرصبلا يركشيلا دشار يبأ نب هبر دبع 4

 . ةزرب ابأو رمع نباو { ديز نب رباج ىأر
 . يزارلا متاح نبا كلذ : لاق . مشاه نب لهسو عيكو هنع ىور
 :نيعم نب ىيحي لاقو . ةقث ةقث خيش دشار يبأ نب هبر دبع :لبنح نب دمحأ لاقو

- - 

 . همب

 . ديز نب رباج نع ىور : دوراجلا ييأ نب دمصلا دبع -5

 دوراجلا يأ نب دمصلا دبع انثدح : لاق ةبيش يأ نع مزح نبا م امال ا لقن دقف

 ال وأ 38 حصي ال : لاق . هضعب ىنثتساو اعيب عاب نمع ديز نب رباج تلأس : لاق

 . )2( كلذ حلصي

٠ 

 . 5 ص 2 ح ينيجردلا تاقبط )1(

 .434 و 402 ص 8 ج ىلحملا (2)
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 مالعألا دحأ ، يرصبلا : ةنالق وبأ .يمرجلا ورمع نب ديز نب هللا دبع 6
 يبأ نع ةياور هل تدجو . ةرصبلا لهأ نم ةيناثلا ةقبطلا يف « ثيدحلا ريثك ةقث ناك

 . ليدعتلاو ح رجلا باتك يف ءاثعشلا

 . يرصب 0 دبعم وبأ ©} ناطقلا ةعمج يبأ نب كلملا دبع 7

 . ينزملا هللا دبع نب ركبو ، نسحلاو ديز نب رباج نع ىور

 ىور ، يمور هلصأ ، مهالوم ، يومألا جيرج نب زيزعلا دبع ني كلملا دبع 8
 ددع نع ىورو "')صاصجلل نآرقلا ماكحأ يف كلذ تدجو . ديز نب رباج نع
 عفانو رانيد نب ورمعو سواطو ملسأ نب ديزو حابر يبأ نب ءاطع مهنم نيعباتلا نم ريبك

 . ينايتخسلا بويأو رمع نبا ىلوم
 ةمئأ هل جرخأ ةقث © ملعلا ةيعوأ دحأ وهو {| بتكلا فنص نم لوأ هنإ لاقيو

 . اماع 7٥ هرمعو ه 150 ةنس تام ثيدحلا

 . امهريغو ىسوم نب هللا ديبعو ديز نب دامح هنع ىورو

 يف كلذ ءاج . هب سأب ال نورخآ لاقو ، فيعض يفوك : نيعم نب ىيحي هيف لاق
 . ليدعتلاو حرجلا باتك

 : جشالا نب كلملا دبع -9

 نب رمع هنع ىورو .ليدعتلاو حرجلا يف يزارلا كلذ لقن .ديز نب رباج عمس

 .خ ورف

 : ينعجلا روفعي نب ميركلا دبع -0
 . يزارلا كلذ لقن . حرمشملا نعو ديز نب رباج نع ىور

 . يراصنالا ىسوم وبأو ، ةبيتق هنم عمس

 . فورعملاب سيل خيشو © يعيش هنع ليق
 . اريبك ابراضت هتيمست يف نأ قحلاو

 .481 ص ! ج صاصجلل نارقلا ءاكحأ (1)

 . ينغملا۔نازبملا ناسل . ليدعتلاو ح رجلا (2)
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 نب رباج نم عمس © يدزألا لالب وبأ : بالجلا ةعارش يبأ نب نمؤملا دبع 41
 . يزارلا كلذ ركذ ديز

 . ريبجو ديعسو سنأ نع ىورو . رمع نبا عمسو

 . فورعم ءيشب ءاج اذإ سأب هب سيل : ديعس نب ىيحي هيف لاق

 . "ةق . نيعم نب ىيحم لاقو

 . ةبعش دجسم مامإ ، صفح وبأ : متسر نب هللا دبع 2

 . ءاطعو رانيد نب كلامو نيريس نباو سنأو ، ديز نب رباج نع ىور

 “) ہهاربإ نب ملسمو يرقملا ليقع نب ةديبعو 5 ةبيتق وبأو ةبعش هنع ىور
 : يكتعلا بينملا وبأ هللا دبع نب هللا ديبع 3

 . ليدعتلاو حرجلا باتك يف كلذ ءاج . ديز نب رباج نع ىور

 . مهريغو حابر ييأ نب ءاطعو ريبج نب ديعسو 3 ةديرب نباو ةمركع نع ىور اك

 . قيقش نب نسحلا نب ىلعو بابحلا نب ديزي هنع ىورو

 . ةقث : بينملا يأ نب هللا دبع : نيعم نب ىيحي لاق

 : يراصنأل ا لهس وبأ ، فينح نب دابع نب مكح نب ناثع -4

 : لقو بابلا ىلع فقف ةعمجلا موي تئج اذإ » : هلوق ديز نب رباج نع ىور

 كاعد نم حجنأو ، كيلإ برقت نم برقأو ، كيلإ هجوت نم هجوأ مويلا ينلعجا مهللا

 . ةيلحلا يف معن وبأ كلذ لقنو « كبلطو

 ىورو يظرقلا بعك نب دمحمو ج رعألاو سجرس نب هللا دبع نع ىور اذه نانعو

 . ءالعلا نب لضفلاو كيرشو يروثلا هنع
 . 138 ةنس يفوت مهدبعأو ةفوكلا لهأ قثوأ هنإ ليق

 .65 ص 6 ج ليدعتلاو ح رجلا (1)
 .314 ص 5 ج ليدعتلاو ح رجلا (2)
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 . يرصبلا ينارهزلا : لاقيو : يبسارلا تايغ نب ناثع 45

 . بيذهتلا بيذهت يف كلذ ءاج 2 ءاثعشلا يبأ ديز نب رباج نع ىور

 . نورخاو عيكوو ناطقلاو ةبعش هنع يورو
 . ءاجرإلا ىري ناك { ةقث : دمحأ هيف لاق

 . روعألا يعازخلا يفوكلا ةرارز نب نمحرلا دبع نب ةرزع 6

 نب رباجل تلق : لاق هنأ ةرزع نع ةداتق نع ىيحي نب مامه نع دعس نبا ىور دقف
 رماع نب دعس لاق . مهنم هللا ىلإ أربأ : لاق . مهنم كنأ نومعزي ةيضابالا نإ : ديز

 هنأ ةرزع نع فاصقلا يبأ نب دواد نع اضيأ ىورو تومي وهو كلذ هل تلق (يوارلا)

 : لاقف (ةيضابإلا يأ) كنولحتني ءالؤه نإ تلقف ديز نب رباج ىلع تلخد : لاق
 }». كلذ نم هللا ىلإ أربأ

 . يكملا دمحم وبأ حابر يبأ نب ءاطع -7

 قتعلا اهكردأ مث هب تلمح ام امأو ، ديبع ةربدملا دالوأ : هلوق ديز نب رباج نع ىور

 . ديسلاهنثتسي مل اام اهعم رح وهف هعضت نأ لبق

 . يعبات نع يعبات ةياور يه ءاثعشلا يبأ نع هتياورو { مالعألا دحأ وهو

 ىور امك ةباحصلا نم ريثكو هللا دبع نب رباجو سابع نباو ةريره يبأو ةشئاع نع ىورو
 . هنارقا نم ةعامج نع

 نباو يعازوألاو شمعألاو ينايتخسلا بويأو يرهزلاو دهاجمو بوقعي هنبا هنع ىورو

 . مهريغو جيرج

 . ثيدحلا ريثك املاع اهيقف ةقث ناكو 5 هنامز يف ةكم ىوتف هيلإ تهتنا دقو

 .79 ص 9 ج ىلحملا (2)

 . 330 ص 6 ج ليدعتلاو حرجلا . 199 ص 7 ج بيذهتلا بيذهت (3)
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 . يميمتلا يربنعلا رحلا يبأ نب شاخشخلا نب كلام نب نبصح نب ىلع -8

 عمس دقو ناسللا يف رجح نباو (")يزارلا مامالا كلذ لاق . ديز نب رباج نع ىور

 . زيزعلا دبع نب رمع

 . نويرصبلاو . جيرج نبا هنع ىورو

 2 هفرعأ ال : لاقف نيعم نب ىيح هنع لئسو { ج راوخلا يأر ىري ناك ليقو

 بهذم بهذي ناك : لاقو & تاقثلا يف هركذو . هب جتحي ال نايح نبا لاقو

 ة . ةارشلا

 ٨( . ةزمح يبأ بناج ىلإ ريدق ةعقو رضح نمم ناكو
(5) 

( 

 . ينيجردلا تاقبط يف رابخأ هلو

 . نايح وأ . نابح نب ةرامع -9

 . ديز نب رباج نع ىور

 )©. ءيشب سيل : ىيح لاق

 دحأ } مهالوم يحمجلا مرشألا دمحم وبأ : يكملا رانيد نب ورمع 0

 . مالعألا

 . يعبات نع يعبات ةياور يهو ء اريثك ائيدح ديز نب رباج نع ىور

 ةباحصلا نم ةريره يبأو صاعلا نب ورمع نباو ريبزلا نباو سابع نبا نع ىور

 . مهريغو ءاطعو ةمركعو سواطو ريبج نب ديعس : نيعباتلا نع ىورو

 رطمو ةبعشو كلامو قداصلا رفعجو جيرج نباو هلبق تامو ةداتق نع ىورو
 . نيرخاو . نينايفسلاو نيدامحلاو قارولا

 . 182 ص 6 ج ليدعتلاو حرجلا (1)

 . 182 ص 6 ج ليدعتلاو حرجلا (2)

 . 226 ص 4 ج ناسللاو . 446 ص 2 ج ءافعضلا (3)

 .413-414 ص 1 ج طايخ نب ةفيلخ خيرات (4)

 . اهدعب امو 262 ص 2 ج (5)

 . 176 ص 3 ج لادتعالا نازيم . 460 ص 1 ج ينغملا . 277 ص 4 ج نازيملا ناسل (6)
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 { رانيد نب ورمع نم ملعأ الو هقفأ دحأ اندنع ناك ام : لاق حيجن نبا نع يورو

 لهأ يتفم ناكو . اقودص املاع اتبث ةقث ناكو سواط الو دهاجم الو ءاطع ال ، ويغ داز

 . هنامز يف ةكم

 "") نيعبسلا زواج دقو 126 ةنس تام .ةريره يبأ نم عمسي مل :متاح يأ نبا لاقو

 يل لاق : لاق رانيد نب ورمع نع لاق ميعن وبأ ىور ام رانيد نب ورمع تاياور نمو
 . اهناكم ةفرعب ريعب لك ىل نأ ينرسي ام 5 ةفرعب اهيلع فقأ ةقان يل نإ : ديز نب رباج

 . اهعبأ ملف رانيد يتئام اهب تيطعأ

 نب مكحلا بتك : ءاثعشلا وبأ لاق : لاق رانيد نب ورمع نع اضيأ يور امو

 يتلحار تبكرل هنم ءيشب تيلتبا ولف ، ورمع يأ ، مهنم انأ ءاضقلل ارفن بويأ
 . ضرألا يف تبرهو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع دهز نب رباج نع هبئارغ نمو

 . « ةنجلا قيرط أطخأ نلع ةالصلا يسن نم د هلك

 : يرصبلا يدزألا مره نب ورمع 1
 . هنع ةياور سانلا رثكأ نم ناكو ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع ىور

 - مهريغو ةمركعو ريبج نب ديعس نع ىورو

 . يدارملا ملاسو ةيشحو يبأ نب رفعجو يمرجلا بيبح هنع ىورو

 ةداتق هيلع ىلص : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو . سأب هب سيل يناسنلا لاق
 () . ةؤ مره نب ورمع : نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ لاقو . نفد ام دعب

 . ديز نب رباج ةمجرت . ءايلوالا ةيلح (2)

 . 267 ص 6 ج ليدعتلاو حرجلا - 113 ص 8 ج بيذهتلا بيذهت (3)
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 نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ىور ، ينامي ، نوراه وبأ فيرطغلا 2

 نإف ، ضعب نم اهضعب صقني هتائيسو دبعلا تانسحب ققؤي : هلوق هع ءيبنلا
 . ثيدحلا « . ةنجلا يف هل هللا عسو ةدحاو ةنسح تيقب

 . "")رضعبب اهضعب صتقيف ةياور يفو

 . )(نابأ نير مكحلا هنع ىور

 : يدبعلا ورمع نب مساقلا 3

 . ديز نب رباج نع ىور

 . ةبالق يأو { نيسحلا نب يلع نب دمحم نعو

 لضفلا نب مساقلاو ديز نب دامحو ةبورع يبأ نب ديعسو يميمتلا ناميلس هنع ىور

 )3 مهريغو ينادحلا

 : يرصبلا ينادحلا لضفلا نب مساقلا 4

 ضيبأ ديز نب رباج تيأر : لاق هنأ يور دقو ، ديز نب رباج اوأر نيذلا نم ناك

 . ميهاربإ نب ملسم هنع ىور . ةيحللاو سأرلا

 دزألا نم ىيحي ينب نم وهو اينادح سيلو نادح يف لزان وهو ث ةريغملا ابأ ىنكيو
 . )ةقث ناكو

 ىلع ءانثلا نسحي ديعس نب ىيحي ناكو . ةرق نب ةيواعمو نيريس نب دمحم نع ىورو

 }>¡66 ةنس تام "ةقث وه لوقيو لضفلا نب مساقلا

 . 2 ص 6 ح و . 413 ص 5 ج ريثك نب ١ ريسقت ) 1 (

 . 58 ص 7 ج ليدعتلاو حرجلا (2)
 . 115 ص 7 ج ليدعتلاو حرجلا (3)

 . 0 ص 2 مسقو 132 ةحفص 77 ج دعس نب ١ ت اقبط )4(

 . 6 ص 7 ج ليدعتلاو حرجلا (5)

 . 7 ص 2 ج نادلبلا مجعم )6(
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 نع ىور . همكأ دلو . يرصبلا يسودسلا ةداتق نب ةماعد نب ةداتق 55

 . ثيداحأ ةدع ديز نب رباج

 نيصح نب نارمعو يردخلا ديعس يبأ نع لسرأو ، كلام نب سنأ نع ىورو

 نيريس نب دمحمو يرصبلا نسحلاو ةمركعو بيسملا نب ديعس نع ىورو

 . قلخو

 . مهريغو قارولا رطمو يئاوتسدلا ماشهو ينايتخسلا بويأ هنع ىورو
 . ""سلدم ناكو . ريسفتلاو هقفلاب املاع ظفحلا ريثم ناكو

 . 118 وأ 117 ةنس يفوتو 61 ةنس دلو

 يضر سابع نبا نع رباج نع ةداتق نع : ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور ام هتاياور نمو
 يخأ ةنبا اهنإ ، يل حلصت ال اهنإ » : لاقف ةزمح ةنبا ىلع ديرأ ع ءيبنلا نأ هنع هللا

 ىلع قفتم ثيدح وهو « بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحيو ، ةعاضرلا نم
.. )2( 

 هتحص

 . يملسلا يرصبلا ىيحي وبأ : رانيد نب كلام 6

 انثدح لاق هدنسب ميعن وبأ ىور دقف . هئاطلخ نم ناكو ديز نب رباج نع ىور
 ىرت فيك هل تلقف ي بتكأ انأو ديز نب رباج يلع لخد : لاق رانيد نب كلام

 لقنت ، اذه نسحأ ام ، كتعنص ةعنصلا معن : لاق ؟ ءاثعشلا ابأاي هذه يتعنص

 ال لالحلا اذه ةملك ىلإ ةملكو ةيآ ىلإ ةيآو ةقرو ىلإ ةقرو نم لجو زع هللا باتك
 . هب سأب

 © رجألاب فحاصملا ةباتك فرتحا دقو هنيمي ك نم لكأي ناكو ، ادهاز ناك

 . ثيدحلا ليلق ، ةقث

 . 351 ص 8 ج بيذهتلا بيذهت (1)

 .ديز نب رباج ةمجرت - ءايلوألا ةيلح (2)

 . 31 ص فحاصملا باتك )3(
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 . مهريغو ةمركعو نيريس نباو نسحلاو فنحألاو كلام نب سنأ نع ىور

 . ةبورع يبأ نب ديعسو ديزي نب نابأو نامثع هوخأ هنع ىور
 . 130 لبق يفوت

 . يرصب 5 رافغ وبأ ، دعس وأ ديعس نب ىننملا 7
 بيذهتو 3 ليدعتلاو حرجلا يف كلذ ءاج ، ديز نب رباج نع ىور

 . بيذهتلا

 . مهريغو يدهنلا ناثع ينأو ةبالق يبأو 3 ةميمت يبأ نع ىورو

 . نورخاو ناطقلا ىيحيو عيكوو ديز نب دامح هنع ىورو
 . يناسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هل جرخأ

 . ساب هب سيلو ثيدحلا حلاص ء ةقث هيف اولاق

 . ةرصبلا لهأ دادع يف وهو ، ناجرب نب دمحم 8

 . تاقثلا يف نابح نبا كلذ لاق . ديز نب رباج نع ىور

 . كلام نب سنأ ىأر

 . حارجلا نب عيكو هنع ىرورو

 . يرصبلا ينادحلا ءاجر وبأ فيس نب دمحم 9

 . ليدعتلاو حرجلا باتك يف كلذ ءاج ، ديز نب رباج نع ىور

 . نيريس نب دمحمو رانيد نب كلامو ةمركعو يرصبلا نسحلا نع ىورو

 . ةقث : ءاجر وبا فيس دمحم :نيعم نبا لاق

 . فيرط نب دمحم 0

 . ديز نب رباج نع ىور : يزارلا لاق

 . لوهجم وه ليقو . نيكسم نب مالس هنع ىورو

 . 34 ص 10 ج بيذهتلا بيذهت - 325 ص 8 ج ليدعتلاو حرجلا (1)
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 )1( . نالوهجم ديز نب رباج نع { فيرط نب دمحم : يبهذلا لاقو

 . يرصبلا يبسارلا حرر وبأ ) زيزعلا دبع نب دمح _ 61

 لاو ةركب يبأ ىلوم دعسو ركب يبأ نب هللا دبعو 3 ديز نب رباج نع ىور

 . يبسارلا عزاولا

 . بيذهتلا بيذهتو ليدعتلاو حرجلا يباتك يف كلذ ءاج

 : يفوكلا ىحضلا وبأ ئ مهالوم ئ ىلادمهلا ئ حيبص نب ملسم 2

 ةدوغوَملآ اذإو ه : ىلاعت هلوق يف هتءارق ديز نب رباج نع ىور
 . نيسلا حتفب 2 ثلاَس

 . ةمقلعو قورسمو سابع نباو ريشب نامعنلا نع ىورو

 . يفعجلا رباجو رمتعملا نباو شمعالا هنع ىورو
 . هريشتسي ىضاقلا ىبعشلا ناكو ه 100 ةنس تام هوقثو

 . ةديبع وبأ ‘ ةميرك يأ نب ملسم 3

 . هتذمالت رابك نم وهو & يعباتلا نع يعباتلا ةياور ٤ ديز نب رباج نع ىرر

 ةريره يبأو كلام نب سنأو هللا دبع نب رباج : ةباحصلا نم ةلمج نع ىورو

(3( 

 تاياورلا هذه ضعبو ، نينمؤملا مأ ةشئاعو { يردخلا ديعس يبأو سابع نباو
7 4 

 (4) . بيبح نب عيب رل ا دنسم يف هدوجوم

 ) مهتكرح مظنم وهو مهتداقو مهتمئا نم ناكو ) ةيضابالا لنحع ةجحلا وهو _

 . كامسلا نب رفعجو ئ يدبعلا راحص نع ملعلا ذخاو

` 

 . 210 ص 5 ج ناسللاو 587 ص 3 ج نازيملا (1)

 . 233 ص 19 ج يبطرقلا ريسفت (2)

 . 132 ص 10 ج بيذهتلا بيذهت (3)

 . 6 ص 1 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح (4)
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 { دنسملا بحاص بيبح نب عيب رلا مهم نيملسملا نم ريثك قلخ هنع ىورو

 | يتاردسلا مصاعو « متسر نب نمحرلا دبعو ، يرفاعملا باطخلا وبأ ةمئألاو
 . يوازفنلا يلبقلا دواد وبأو يسمادغلا رارد نب ليعامسإو

 (. رفعج يبأ ةيالو يف ةيرجه 150 ةنس يلاوح يفوت
 60 وأ 50 ةنس يلاوح نوكت هتدالو نإف حجارلا ىلع هتافو خيرات اذه ناك اذإف

 . اريثك رمع هنأ هنع رهتشي مل ذإ ةيرجه
 ةنس يفوت يردخلا ديعس ابأ نأو .57 ةنس تيفوت ةشئاع نأ انملع اذإف ، هيلعو

 نأو ، 70 و 80 يتنس نيب يفوت سابع نبا نأو . 59 ةنس يفوت ةريره ابأ نأو 73 وأ 3

 مهنع يوريل نكي مل ةديبع ابأ نأ انل نيبت 78 و 73 يتنس نيب يفوت هللا دبع نب رباج

 بال دجأ ملو 95 و 93 يتنس نيب ارخأتم تام يذلا سنأ نب كلام نع ىور هلعلو

 ثيدحلا لاجرب ةصاخلا ةلو!دتملا بتكلا يف ةمجرت ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 ابأ وه سيل 5 ةميرك يبأ نب ملسم نع ليدعتلاو حرجلا يف يزارلا هركذ ام نأو
 يذلا وه سيلو .ءافعضلا يفو ،نازيملا يف يبهذلا هركذ يذلا وه سيلو .ةديبع
 هنأل كلذ لوقأ . تاقثلا يف نابح نباو ، نازيملا ناسل يف رجح نبا هيلإ راشأ

 : تاهج ثالث نم هنع فلتخي

 ملسم وه امنإو . اهلك عجارملا هذه يف ةديبع يبأ ةينك لمحي ال هنأ : ىلوألا

 . ريغ ال ةميرك ييأ نبا

 37 ةنس مالسلا هيلع يفوت دقو . بلاط يبأ نب يلع نع يور هنأ : ةيناغلا

 . مدقت اك ليوط نمزب كلذ دعب الإ ةديبع وبأ دلوي ملو . ةرجهلل

 . ةالغلا ةعيشلا نم وهو رداصملا كلت يف هيلإ راشملا ملسم ابأ نأ : ةثلاثلا
 ة . ةئيدرلا بهاذملا ةلمح نم هنإ نابح نبا لاق دقو

 6 ص 1 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح (1)

 . 32 , م 6 ج نازيملا ناسل (2)

 ِ۔ِ 7 ص تاقثلا (3)
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 . ادحاو اصخش امهلعج نم أطخأ دقو

 نب ملسم ةديبع وبأ : هامسو نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا هيلإ راشأ يذلا وه هلعلو

 "_ ةنيذأ نب ةورعل ىلوم وه لاقو نيروك
 © يملسلا يناسارخلا ءاجر وبأ : خسانلا وأ قارولا نامهط نب رطم 4

 نع ةبعش نع ميعن وبأ هاور ام كلذ نمو ، ديز نب رباج نع ىور ةرصبلا نكس
 بحأ نيكسم وأ متي ىلع مهردب قدصتأ نأل : لاق ديز نب رباج نع قارولا رطم

 ). مالسالا ةجح دعب ةجح نم ىلإ

 ةرق نب ةيواعمو لاله نب ديمحو ءاطعو ةمركعو ةداتقو سنأ نع ىور

 . مهريغو

 . نوريثكو يبسارلا لاله وبأو نادامحلاو نامهط نب ميهاربإ هنع ىورو

 نع يوري اميف الإ ، حلاص وه نيعم نب ىيحي لاقو . تاقثلا يف نابح نبا هركذ
 . ظفحلا ءيس وهف ةصاخ ءاطع

 . ةداتق باحصأ رباكأ نم دعيو

 . قيلاعتلا يف يراخبلاو ننسلا باحصأو ملسم هل جرخأ
 . ةرجهلل 130 ةنس لبق يفوت

 : ةبيبح يبأ نب بلهم 5
 . يرصبلا نسحلاو { ءاثعشلا يبأ ديز نب رباج نع ىور

 . ناطقلا ديعس نب ىيحيو ةبورع يبأ نب ديعس هنع ىورو

 . ةقث خيش `: لبنح نب دمحأ هيف لاق

 . يناسنلاو دواد وبأ هل جرخأ

 . 5 ص 3 ج و 347 ص 1 جح نييبتلاو نايبلا )1(

 . ديز نب رباج ةمجرت . ءايلوالا ةيلح (2)

 287 ص 8 ج ليدعتلاو حرجلا 167 ص 10 ج بيذهتلا بيذهت (3)
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 . بيذهتلا بيذهتو ليدعتلاو حرجلا يباتك يف كلذ ءاج

 . رباج ءاثعشلا يبأ نع ، قلاخلا دبع وبأ : نوميم 6

 . ازوريف هابأ ىمسو تاقثلا يف نابح نبا هركذو . لوهجم

 (}إ يبسارلا لاله وبأ هنع ىور لاقو
 نأ لمتحيو . اضيأ لوهجم { ءاثعشلا يبأ نع ىور : ريغك وبأ نوميم 7

 نب رباج نع ريثك وبأ نوميم : تاقثلا يف نابح نبا لاقو قلاخلا دبع ابأ وه نوكي

 (. ءاثعشلا وبأ وه ديز نب رباجف ، لاله وبأ هنعو ديز
 : يلجعلا زاهزهلا وبأ ديز نب رصن 8

 حرجلا يف يزارلا كلذ ركذ . ديز نب رباج نع ىور . دابع نب دايز نبا وهو

 . دنربلا نب ةرعرع هنع ىورو ليدعتلاو
 : يملسلا يذاز نب نوراه 9

 . ديز نب رباج نع ىور

 . يزارلا مامالا كلذ لاق . ريشب نب ميشه هنع ىورو

 عم ،} يضابإلا بهذملل اهئالوب ةفورعم تناك دقو : بلهملا تنب دنه 0

 . ةرفص يبأ نب بلهملا نب كلملا دبع اهيخأ

 : تلاقو اهمأ ىلإو اهيلإ اعاطقنا سانلا دشأ ناك ديز نب رباج نأ دنه تور دقف

 لجو زع هللا نع يندعابي ائيش الو ، هب ينرمأ الإ هللا ىلإ ينبرقي ناك ائيش ملعأ ام
 عضأ نأ ينرمأيل ناك نإو ، اهب ينرمأ الو طق ةيضابإلا ىلإ يناعد امو . هنع يناهن الإ
 ٨( . ةهبجلا ىلع اهدي تعضوو 0 رامخلا

( 

 . 142 ص 6 ج نازيملا ناسل (1)
 . 142 ص 6 ج نازيملا ناسل (2)
 . 90 ص 9 ج ليدعتلاو حرجلا (3)
 . ديز نب رباج ةمجرت ىف ءايلوالا ةيلح (4)
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 تءاس امدنع اهقلطو ئ فسوي نب جاجحلا اهجوزت يتلا ىه هذه دنهو

 . ةيضابإلاو بلهملا لاب هتقالع

 ناكف قارعلا ىلإ ارارف نوعاطلا نم انجرخ : تلاقف ديز نب رباج نع تورو
 1 ع ٤ . . . ء

 6" .{ كدارأ نمم مكبرقأ ام : لوقي ناكف رامح ىلع انيتأي ديز نب رباج

 . ةروثأملا مكحلا ضعب اضيأ اهنع يورو
 .}.لاوزلا لولح لبق ركشلاب اهوردابف ةربدتسم ةمعنلا متيأر اذإ :اهلوق كلذ نمف

 )3 ۔. ۔ ,
 . ةنييع يبا نب جاجح اهنع ىورو

 يف اروزج ديز نب رباج ىلإ تثعب اهنأو لام تاذ تناك ادنه نأ ىلإ رابخالا ريشتو
 © . هياحصأل اماعط اهب جلاعو اهرحنف ناضمر

 : يكتعلا حاضو _71

 . ليدعتلاو حرجلا يف يزارلا كلذ لاق ، ديز نب رباج نع ىور

 : ىجي نب ديلولا _2

 . ديز نب رباج نع ىور

 مزاح نب ريرج هنع ىورو

 : يرصبلا زمره نب ملسم نب ىلعي 3
 . دهاجمو ةمركعو ريبج نب ديعسو 3 ءاثعشلا يبا نع ىور

 نيعم نبا لاق ةبعشو نيسح نب نايفسو جيرج نباو ردكنملا نب دمحم هنع ىورو
 )(6) 4۔۔.. .. . 1
 . ةقث : ةعرز وبا

)5( 

 . 131 ص 2/7 ج دعس نبا تاقبط (1)
 . 316 ص 1 ج سلاجملا ةجهب (2)
 . 164 ص 3 ج ليدعتلاو ح رجلا (3)
 . 1 ص2ج ينيجردلا تاقبط )4(

 . 18 ص ! ج صاصجلل نآرقلا ماكحأ - 21 ص 9 ج ليدعتلاو ح رجلا (5)
 . 302 ص 9 ج ليدعتلاو ح رجلا - 40 ص 11 ج بيذهتلا بيذهت (6)
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 : ديز نب رباج نع ملعلا اولقن ليهاجم ةاور- 10 - ةلأسم
 © هنع اولقنو ديز نب رباج اولصتا ملعلا ةلمح نم ددع ىلإ خيراتلا رداصم ريشت

 مايألا لبقتسم لعلو ، مهنع بتكي مل نيمجرتملا وأ نيخرؤملا نم ادحأ نكلو
 : مهضعب نع وأ مهنع انل فشكيس

 . ةرق يبأ نب ىيحي - د
 . ثراحلا نب سابع - 2

 . ثراحلا نب ةداتق - 3

 . ثراحلا نب ديعس - 4

 . ثراحلا نب هللا دبع - ك

 . ىيحي نب ديلولا - 6
 . . ملاس نب يرس - 7

 ٤8 - راوس نب بعك .
 . عفان نب ىيحي - ه

 . بيبحلا يبأ نب بيبحلا 0

 . ديزي نب براحم 1
 . ديزي نب ن ابأ 2

 . ىيحي نب مامض -3

 . ةرق يبأ نب ورمع 4
 . نيكسم نب مالس 5

 . بيبح نب رامع 6

 . ليلخ وبأ 7

 . رفعج نب ةناوع وبأ 5]:

 . سايلإ 9
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 . شاخ -0
 . ديمحلا دبع نبا -1

 . لضفلا نب مساقلا -2

 . يرماعلا ناسح -3

 . ةرامع نب رباج -4

 . يفوكلا رجاهملا وبأ 5

 . يلدملا ديدقلا نب ليعامسإ -6

 . يدملا دمحم وبأ ةملسم نب نمحرلا دبع 7

 . سودقلا دبع نب مالسلا دبع -8

 دقو بيبح نب عيبرلا مامإلا مهنع ىورو : ديز نب رباج نع اوور ءالؤهو
 )( ريسلا هباتك يف يخامشلا كلذ ركذ

 136 ص . ةطوطخم تلازال . يبيللا دوعسم ورمع ذاتسألل ةيعماج ةلاسر-اثدحم بيبح نب عيبرلا (1)
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 : ءاضقلاو ديز نب رباج- 11 - ةلأسم

 يف لصفلل موي تاذ بصن هنأ انيلإ لقتني ملو ايضاق ديز نب رباج نكي م

 هدعب نمو هلبق نم ةمئألا ىلع ضرع امك ءاضقلا هيلع ضرع هنكلو { تاموصخلا
 . هنم لصنتلل لاتحاف

 . هل اميمح اقيدص ناكو ، جاجحلا بتاك ملسم يبأ نب ديزي ىلإ رباج دفو دقف

 : لاق . معن : رباج لاق ؟ أرقتأ : هلأسف ، جاجحلا ىلع ملسم وبأ هلخدأف
 & ادحأ كب رثؤن نأ يغبني ام : لاق مث جاجحلا بجعف . معن : رباج لاق ؟ ضرفتأ

 لاق . كلذ نم فعضأ ينإ : رباج لاقف . نيملسملا نيب ايضاق كنم لعجت لب

 نأ نسحأ الف رش اهمداخو ةأرملا نيب عقي : لاق ؟ كفعض غلبم امو : جاجحلا

 . جاجحلا هكرتف "فعضلا وهل اذه نإ : جاجحلا لاق . امهنيب حلصأ

 ىلع جاجحلا يلاو (, ىفقنلا بويأ نب مكحلا عم ةعقاولا هذه ترركت دقلو

 . اضيأ هملس هللا نكلو . ةرصبلا

 ارفن بويأ نب مكحلا بتك : ءاثعشلا وبأ يل لاق : لاق رانيد نب ورمع نع

 يتلحار تبكرل هنم ءيشب تيلتبا ولف & ورمع يأ لاق مث . مهنم انأ ، ءاضقلل
 )3 . . . ٤

 . ضرالا يف تبرهو

 .211 ص 2 ج ينيجردلا تاقبط (1)

 . جاجحلا ةافو دعب باذعلا يف لتق ةاهدلا دحأ هلماعو جاجحلا مع نبا : بويأ نب مكحلا (2)

 . 93 ص 9 ج ةياهنلاو ةيادبلا - 85 ص 3 ج ءايلوألا ةيلح (3)
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 : جحلا مسومو ةرصبلا ىتفم : ديز نب رباج- 12 - ةلأسم

 5 ةرصبلا يف ىتفتسي ناك ديز نب رباج مامالا نع ةيخيراتلا رداصملا ثدحتت

 . ىرخأ تابسانم يفو . جحلا مسوم يفو

 هللا يضر يراصنالا هللا دبع نب رباج تلأس : لاق ريبج نب دايز ثدح دقف

 "). ءاثعشلا وبأ مكيفو اننولأست فيك : لاق مث . اهيف لاقف ةلأسم نع هنع

 . ريز نب رباج نم ملعأ ادحأ تيأر ام : رانيد نب ورمع لاقو

 )3 ضرألا ملع نفد مويلا : ةداتق لاق ديز نب رباج نفد امل : بابحلا وبأ لاقو

 دنع ةرصبلا لهأ لزن ول : لوقي سابع نب هللا دبع عمس هنأ ءاطع نع يورو

 ©. لجو زع هللا باتك يف امع املع مهعسول رباج لوق

 نسحلا ناك : لاق يملع ربكأ يميمتا ناميلس نع ناطقلا ديعس نب ييحي لاقو
 (. ديز نب رباج انه اه سانلا يتفم ناكو وزغي

 لاقف فاوطلا يف امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع هيقل ايتفلل رباج بصتنا املو

 قطان نارقب الإ نيتفت الف ، ىتفتست كنإو ، ةرصبلا ءاهقف نم كنإ ، رباجاي : هل
 © . تكلهأو تكله دقف كلذ ريغ تلعف نإ كنإف . ةيضام ةنس وأ

 نع ديز نب دامح انثدح : لاق لضفلا نب مراع قيرط نم ، دعس نبا ىورو
 : نامع لهأ نم لجر مهيتفمو ةرصبلا تكردأ : لاق سايإ نع ءاضف نب دلاخ

. , )7( 
 . ديز نب رباج

 . 85 ص 3 ج ءايلوألا ةيلح (1)
 . عجرملا سفن (2)

 . عجرملا سفن (3)
 عجرملا سفن (4)
 . 13ا ص 7 ج ىربكلا تاقبطلا (5)

 . مدقتملا ءايلوألا ةيلح (©
 . 131 ص 7 ج ىربكلا تاقبطلا (7)
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 مزاح نب ريرج انثدح : لاق ملسم نب نانع قيرط نم اضيآ دعس نبا ىورو
 رباج ريغ مهمتفي تفقم م امو ةرصبلا تكردأ : لاق ةيواعم نب سايإ تعمس : لاق

 . لديز نبا

 رجح نبا بيذهت ف ةياورلا هذه دجنو

 . ريز نب رباج ةرصبلا لجر ناك : لاق هنأ قارولا رطم قيرط نع ءاجو

(1) 

 . 38 ص 2 ج (1)

 . 86 ص لازتعالا لضف ()

 ديزي نب رباج : ىلإ ةيواعم نب سايإ هلاق ام بسني هنأ عيكول ةاضقلا رابخأ باتك يف تدج و : ةظحالم

 . ديز نب رباج سيلو ىتفتسي ىذلا وه هنأ ىلع يفوكلا يفعجلا
 . مالسالا يف ةيئاضقلا ةطلسلا نع هباتك يف لوقلا اذه عيكو نع لقني يمساقلا رفاظ : ذاتسالا تدج و اك -

 نب دامح ةطاسو نودب كلذو ( 325 ص ا ج )مزاح نب ريرج نع مراع نع ىلوالا ةياورلا عيكو ج رخأ دقو-

 . ديز
 ةقوثوملا رداصملا عجار نأ دعبو ( 360 ص ا ج )مزاح نب ريرج نع ملسم قيرط نع ةيناثلا ةياورلا ج رخأو
 "يفوجلا يدزألا يرصبلا ديز نب رباج نيب قرفي ال نمم عبطلا يف امإو ، لقنلا يف امإ اطخ كانه نأ يل نيبت اهب

 . ىعيشلا يفوكلا يفعجلا ديزي نب رباج نيبو ، ينامعلا
 : ةاضقلا رابخأ باتك نع نيتياورلا دروأ ىيأرل لدتسأ نأ لبقو-

 لاق (يسودسلا لضفلا نب دمحم ) مراع انثدح : لاق يرودلا دمحم نب سابعلا انثدح : ىلوألا ةياورلا-

 > ريغ تفم مهل امو ةرصبلا كردأ وأ تكردأ دقل : لوقي ةيواعم نب سايإ تعمس : لاق مزاح ني ريرج انثدح

 . ديزي نب رياج
 نب دامح انثدح لاق بيشالا ىسوم نب نسحلا انثدح / لاق يناغصلا قحسإ نب دمحم انثدح : ةيناثلا ةياورلا-

 ٠. 4 .............. : لاق مزاح نب ريرج انثدح لاق ملسم انثدح لاق ذانج نب مهاربإ نب دمحم نع ةملس

 . ةفوكلاب سيلو ةرصبلاب قلعتت ةعقاولاو نويرصب مهلك ةاورلا نأ 1

 . نايضابإ امهو ، يرصب ةيواعم نب سايإو ، يرصب ديز نب رباج مامإلا نأ 2

 . ةعيشلا نطوم ةفوكلاو ، يفوك ديزي نب رباج نأ 3
 نبا نأ امبو ملسم وه عيكو دنعو ؤ ملسم نب نافع وه دعس نبا دنع مزاح نب ريرج نع يوارلا نأ _4

 ‘ لوألا نع لقن دق يناثلا نوكي نأ دعبي الف ه 306 ةنس يناثلاو ه 230 ةنس لوالا وت ذإ|عيكول قباس دعس

 = ةحجار دعس نبا ةياورف هيلعو
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 لخاد نوكي امدنع ىتح ديز نب رباج نوتفتسي ماكحلا نم ةصاخلا ناكو

 هيلإ اولسرأف ديز نب رباج نجس : لاق ةداتق ىور ىنعملا اذه يفو & نجسلا

 : لاق مث ؟ ينوتفتستو ينونجست : لاقف ، ثروت فيك ىشنخلا يف هنوتفتسي
 . "هوثروف لوي اميأ نم اورظن

 . ايتفلا هيلإ تناك ارباج نأب انتدافأ ةيهقفلا بتكلا نإف جحلا مسوم ي امأ-

 ريرج نب ناليغ نع ةيلع نبا نع ةبيش نبا قيرط نم مزح نبا مامإلا ىور دقف
 نم ىدي تعضو : لاقف مرحم ميردلا نب ميلحو-هللا دبع نب ىلع ينلأس : لاق
 ىلإ ىضمف © ملع اذهب انل ام : انلك انلقف & تبنجأ ىتح اهعفرأ ملف اعضوم يتأرما

 اذام هانلأسف ههجو يف رشبلا فرعي انيلإ عجر مث هلأسف ءاثعشلا يأ ديز نب رباج

 . رنمتكتسا هنإ : لاقف ؟ كاتفأ

 لئاسم نع اهيف نولأسي ةالولا ضعب نم تالسارم ديز نب رباج ىلإ درت تناكو
 . تالماعملا وأ ، قالطلا وأ ، تاراجإلا وأ ىلاملا رييستلاب قلعتت

 ديزي ىلإ هتلاسرو & بلهملا نب كلملا دبع اهب باجأ ىتلا هتلاسر كلذ نمف-

 . امهريغو { راسي نب نامثع ىلإ هتلاسرو راسي نبا
 . هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم هقفلا باوبأ يف ماكحألا هذه يتأتسو-

 انيب مزاح نب ريرج نع ةرشابم يوري لضفلا دمحم مراع وه ىلوألا ةياورلا يف عيكو دنع يوارلا نأ 5 =

 رباج نع يوري نأ هنأش نم سيل مراعف ، سايإ نع ةلاضف نب دلاخ نع ديز نب دامح نع يوري دعس نبا دنع
 . هنع هرخاتل

 ، هدنسب اضيأ عيكو ىور ام وه { هنم أطخلا ناك نإ ، عيكو ةعباتم ىلع يمساقلا لمح ىذلا لعلو 6
 اميف ريشتسأ : لاق ؟ ريشتست نأ كعنمي ام : لاقف ىفعجلا ارباج ةمربش نب هللا دبع يقل : نايفس لاق : لاق
 لبق نم ةفوكلا يف ءاضقلا ىلوت اذه ةمربش نباو (122ص 3 ج ةاضقلا رابخأ) 2 خلإ ..... ملعأ ال اميف وأ ملعأ
 يذلا يفعجلا ديزي نب رباج ىلإ اهتبسن نكمي ةصقلا هذهف ه 127 و- 120 يتنس نيب ام رمع نب فسوي اهيلإو
 . « 241:ص 6 ج ىربكلا تاقبطلا ه بيسملا نب ىسيع قباسلا ةفوكلا يضاقل اراشتسم العف ناك

 . 74 ص 1 ج رابخألا نويعو-دعس نبا تاقبطو ، ينيجردلا تاقبط (1)

 ٠_ 254 ص 7 ج ىلحلا (2)
 . 58 - 57 ص ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامالا (3)

72 



 . هيقفلا ديز نب رباج 13 ةلأسم

 لضفب روطتو أشن هنأ ىنعمب . ارح اهقف ناك هنأب يومألا رصعلا يف هقفلا زيمتي
 مهطاشن اهيف نوسرامي اوناك يتلا تاقلحلا لخاد ةصاخلا مهتالواحم و ءاملعلا داهتجا

 هلوت ملو هقفلا نضتحت مل ةلودلاف ، هيف لخد ءافلخلل نكي ملو ،دجاسملا يف يملعلا
 ضعب تنبت كلذ دعب ةيسابعلا ةلودلا تءاج املف . ةنيعم ةغبص الو ةصاخ ةياعر

 يهقفلا طخلا مسرل ةيحالصلا هتطعأو ةفينح يلأ بحاص فسوي يبأك ءاهقفلا

 ""»ءاضقلا ماكحأ اهب هجوي تاميلعت نم مهيلإ يحوي امو ةاضق نم هنيعي امب ةلودلل
 تاروثلاو ةيلخادلا نتفلا مهتلغش نييومألا ءافلخلا نأ كلذ يف ببسلا لعلو

 ةلودلا تفرع نإ امف كلذلو . ةيملعلا لئاسملل اوغرفتي ملف بورحلاو
 ىربكلا ةيانعلا ترهظ ىتح زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دهع يف ، رارقتسالا
 () . نيثدحملاو ءاهقفلاب

 ةفاقثلا سسأ اوعضو ماظع ءاهقف رهظو ، رح هقف أشن راطالا اذه لظ يفو
 هيلع لوسرلا ةنيدم يف : مهنم ، مهدعب نم تتأ يتلا لايجألل ةيبهذملاو ةيهقفلا

 دمحم نب مساقلاو ، ريبزلا نب ةورعو & بيسملا نب ديعس : ةعبسلا ءاهقفلا مالسلا
 نب هللا دبعو ، راسي نب ناميلسو ، نمحرلا دبع نب ركب وبأو ، ديزي نب ةجراخو
 (}. مهريغو ةبتع نبا هللادبع

 نب دهاجمو ، ناسيك نب سواطو ،حابر يبأ نب ءاطع : ةكم يف مهنم ناكو
 )4( , مهريغو ةمركعو 0 رانيد نب ورمعو © ريمع نب ديبعو ربج

 دمحمو ، ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو & يرصبلا نسحلا : ةرصبلا يف مهنم ناكو

 ا . مهريغو نيريسنبا

 8 قورسمو © ديزي نب دوسالاو ، سيق نب ةمقلع : ةفوكلا يف مهنم ناكو

 :7 مهريغو ريبج نب ديعسو & يعخنلا ميهاربإو ، يضاقلا رشو

 . 6 و 25 ص 1 ج نيعقوملا مالعإ (2)
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 © زيزعلا نب رمعو ، لوحكمو & بيؤذ نب ةصيبق : ماشلا يف مهنم ناكو

 . مهريغو ةويح نب ءاجرو

 ىف ناتماه ناتسردم ىرخأ لماوع ريثأت تحتو 5 عيزوتلا اذه نم ترهظف

 . يمالسإلا هقفلا خيرات

 . قارعلا ةسردم ىمست اك وأ ، يأرلا ةسردم -1

 . زاجحلا ةسردم وأ ، ثيدحلا ةسردم -2

 . نيتسردملا نيب ةلصاف دودح عضو ينعي ال فينصتلا اذه قالطإ نكلو

 ءاهقف نم اريثك نأ اك ، ثيدحلا نم بيصن مهل ناك قارعلا ءاهقف نم ريثكف

 . يأرلا نم بيصن مهل ناك زاجحلا
 يف يأرلا دوجو تدكأ يتلا يه ةيعامتجالاو ةيملعلا تارورضلا نأ عقاولاو

 صوصنلا نأل كلذو ء ةيمالسإلا ةلودلا ةعقر عيسوت دعب كلذو ماكحألا
 ةعقوتملا وأ ةعقاولا ثداوحلا انيب © ةيهانتم صوصن يه ةنسو نارق نم ةيعيرشتلا

 ةديدجلا تالماعملاو ثداوحلا ءاطعال نذإ ليبس الف . ةدجتسمو ةيهانتم ريغ

 "}. يأرلا قيرط نع الإ ةعيرشلا هقف يف اهماكحأو اهلزانم

 دقف ، يأرلا لهأ ىلإ ابستنم اهيقف هنم تلعج قارعلا يف ديز نب رباج ةأشن لعلو
 ىلع سئاق هنأو ؛ يأرلاب لوقي نمم ناك ديز نب رباج نأ هللا دبع نبا مامإلا لقن
 . اصن هيف دجي مل ام لوصألا

 نيتسردملا نيب عمجي هلعج سابع نبا ةصاخو ث زاجحلا ءاملعل همازتلا نكلو
 ديحي ال ةنسلاو باتكلا صوصن نم تباثلا هاوتف يف مزتلي هنع هللا يضر ناك دقف

 . امهنع
 ةرواجمل هتايح نم اماع صصخ ءءاثعشلا ابأ مامالا نأ ةنسلا بتك تتبثأ دقو

 . 125 ص 6 ج يعخنلا مامإلا هقف (1)

 . ناثع راتخم دمحأ عضو نم 67 ص ةمدقملا - عئانصلا عئادب (2)
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 ءاملعب هلالخ لصتا ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هنكاس ىلع ، فيرشلا ربقلا

 "") إ هنع ايورم وأ ايوار ةنسلا ةلمحو زاجحلا
 ديفي اك 5 ةنس وأ باتك يف هل مكح ال اميف سايقلا ىلإ أجلي اضيأ ناكو

 ةيهاركلاب هفصو ىلإ ردابي هنإف ، رمأ يف ةهبش دبي ناك ثيح هنأ هيواتف ضارعتسا
 . هنع لئاسلا بغريل

 { ماكحألاو هقفلا لئاسمل هيف ضرعت امخض اناويد كرت هنأ ىلع رابخألا انلدتو

 دعب علطن مل فورظ يف هيلع تتأ رهدلا بئاون لعلو 5 انيلإ لصي مل ناويدلا اذهو

 . اهيلع

 . بتكلا نئازخ يف مويلا ةدوجوم ةقرفتم لئاسر هل نأ ، دكؤملا ءيشلا نكلو

 يموقلا ثارتلا ةرازو يف وه ام اهنمو { ةيرصملا بتكلا راد يف وه ام اهنمف
 ةبتكملا يفو . ايناطيرب يف ةدحتملا ةكلمملا يف وه ام اهنمو۔طقسم-نامعب

 (. ةبرج يف ةينورابلا

 يف ةفيلخ يجاح هيلإ راشأ ىذلا مظعلا ناويدلا اذه ءازجأ ضعب وأ ءزج اهلعلو

 . تاليصفت ةيأ هنع ركذي نأ نودب نونظلا فشك هباتك

 دقل . ميظعلا ناويدلا كلذ راثا نم رثأ بتكلا نوطب يف ةلوادتملا هيواتف لعلو

 لاوحأ قدأ ىلع لاؤسلا يف احلم ناكو ،ملعلا بلط يف فغشلا ديدش رباج ناك
 . ءادتقالاو يسأتلل قيقع ءيبنلا

 ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ نأ ، ةيعفاشلا بتك نم ، عومجملا باتك يف درو دقف

 ةلع ءيبنلا لاوحأ صخأ نع اهلأسي ناكو . باجحلا ءارو نم ةشئاع لأسي ناك

 .57 ص ةوعدلا يف ةراثآو ديز نب رباج (2)
 . 181 ص ةيضابالا ةكرحلا ةاشن (3)
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 ةورع لوقي اك اههجو رمحيل ىتح لجخت اهنع هللا يضر تناكو . هعامج يف ىتح

 ). هانبااي لس : لوقت يهو { اهتخأ نبا
 . . ىلوألا ةيضابإلا بتك اهتور ةعقاولا هذهو
 هنأ هنع يور دقف . همبلاعتو مالسإلل ةصاخ ةرظن هنع هللا يضر رباجل تناكو

 نيب سانلاو ث هبلطب مهرمأو سانلل مالسالا بصن لاعت هللا نإ ه : لوقي ناك

 . ). ءاملعلاب لهاج لك رذع عطق دقو ، ءىطخمو هل بيصم

 : لاقف قلخلا ءدب نع هنع هللا يضر لئس دقو
 . ). ملقلاو ءاملاو شرعلا

 لئسو . اهنالطب ىريو ةيعرشلا ليجلا ىلإ هيواتف يف ءوجللا نع هزنتي ناكو
 ىلاعت هللا نإ : لاقف لجو زع هللا ليبس يف ايده هلام لعج لجر نع ىلاعت هللا همحر
 هعبسف اطس و ناك نإو ، هسمخ دهيلف اريثك ناك نإف ، هلام دحأ بصتغي نأ دري مل

 . ©. هرشعف اليلق ناك نإو

 نود & مهيلع ةعسوتلاو سانلاب قفرلا وه ىوتفلا هذه نم ةمكحلا تناكو
 . هللا قوقح نم قحب سم وأ ةعيرشلا ماكحأب لالخإ

 عقأف ، سانلا يف اعاقو نوكي لجرلا تيأرأ : ديز نب رباج لئس : مامض لاقو
 فيفخ لجر : لاق ؟ هتبيغ مرحت ىذلا وه نمو : ليق . ال : لاق ؟ ةبيغ هنإ ، هيف
 نع ناسللا سرخأ ‘ مهلاومأ نم هنطب فيفع © نيملسملا ءامد نم رهظلا

 لاق . هيف ةبيغ الو هل ةمرح الف هاوس امو . هتبيغ مرحت يذلا اذهف { مهضارعأ

 . 507 ص !5 ج بذهملا حرش عومجلا (1)

 . 42 ص 2 ج ىربكلا ةنودملا (2)

 .17 و 5 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (3)

 . 47 ص ةيميت نبال داترملا ةيغب (4)

 . 109 ص 3 ج ةيميت نبال ىزبكلا ىواتفلا (5)

 . 10 ص 8 ج ىلحلا (6)
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 ؟ ةبيغ هلأ بذكلاب فرعي لجرلا يف لوقت ام : ءاثعشلا ابأ اي هل تلق : مامض

 : تلق . ةمرح الو هل ةبيغال : لاق ؟ لع دمحم ةمأل شاغلاف : تلق . ال : لاق

 مارحلا لكأ : لاق ؟ ملو : تلق . ال : لاق ؟ ةبيغ هلأ هلمع يف شغي هديب عناصلاف

 الو ، رتسلا كوتهم لكل ةبيغ ال الأ . رتسلا كوتهم وهو ، ةمرح الو ي هل ةبيغ الف

 بوتيو ؤ انايحأ بذكي هنإف : تلق ؟ نيقولخلا دنع فيكف نيملاعلا بر دنع ةمرح

 اذه : لاق ؟ سانلا نم اذه فنص يأف { انايحأ بوتيو انايحأ شغيو . انايحأ

 هيواتف نم عئاقو ضعب هذه . . ةمألاب ءيزهتسم هللاب فختسم لجر
 بسح ىلع اهانعمج يتلا لئاسملا ضارعتسا يف نالا عرشنلو ، هتاداهتجاو

 . باوبألا

 .127 ص 1 ج حاضيإلا (1)
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 يلانلا بابلا

 همولعو نارقل ا لئاسم

 ةلأسم 41 يهو
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 : رجألاب فحصملا ةباتك- 1 - ةلأسم

 . ةلأسملا هذه يف فلسلا فلتخا

 لالحلا بسكلا نم هنأ ىلإو & زئاج كلذ نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 ديز نب رباج يلع لخد : لاق رانيد نب كلام نع "يناتسجسلا دواد وبأ كلذ لقن

 معن : لاقف ؟ ءاثعشلا ابأ اي هذه يتعنص ىرت فيك : هل تلقف افحصم بتكأ انأو

 ىلإ ةياو ، ةقرو ىلإ ةقرو نم هللا باتك لقنت ، اذه نسحأ ام & كتعنص ةعنصلا

 ةعنصلا تمعن : ةياور يفو . هب سأب ال لالحلا اذه ، ةملك ىلإ ةملكو ةيآ

 . اهمزلاف كتعنص

 بتكي ناك هنأ ةيمكح وبأ ثدح دقف . مالسلا هيلع يلع كلذ زاجأ نممو

 تططقف : لاق . كملق لجا : لاقف بتكي وهو يلع هب رمف ةفوكلاب فحاصملا

 . هللا هرون امك هرون : لاقف مئاق وهو تبتك م هنم
 امف & ناطراشي الو فحاصملا نابتكي قارولا رطمو رانيد نب كلام ناكو

 . هالبق ءيش نم ايطعأ

 . هرجأ هاطعأف افحصم هل بتك الجر نأ دهاجم نع يورو

 ذخألا ىلع اسأب نايري ال ڵنسحلاو بيسملا نبا ةمألا هذه يربح نإ : ليقو

 . فحاصملا ىلع
 هركن : لاق هنإف نيريس نبا مهنم موق فحاصملا ةباتك ىلع ةرجألا هرك دقو

 .ارجأ اهباتك ىلع ذخأي نأ فحصملا بتاكل

 “ثينايتخسلا بويأو سابع نبا نع كلذ ةهارك يورو

 . 131 ص فحاصملا باتك (1)

 . 132 ص فحاصملا باتك (2)

 . 133 ص فحاصملا باتك (3)

 . 172 ص 2 ج ناقتإلا (4)
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 : الوزن نآرقلا لوأ ةفرعم يف 2 : ةلأسم

 أرقا ةكمب نآرقلا نم هللا لزنأ ام لوأ : لاق ديز نب رباج نع يدزألا ةيمأ ىور

 ادي تبت مث ةحتافلا مث { رثدملا اهيأاي مث © لمزملا اهيأاي مش ، ملقلاو ن مث ، كبر مساب

 مث ،ىشخغي اذإ ليللاو مث ىلعألا كبر مسا حبس مث تروك سمشلا اذإ مث بهل يأ
 & رثوكلا مث ، تايداعلاو مث ، رصعلاو مث ، حرشن ملأ مث إ ىحضلاو ث رجفلاو

 لق من فيك رت ملأ مث ، نورفاكلا مث ، نيدلاب بذكي يذلا تيأرأ مث 3 مكاهلأ مش

 مث ، مجنلاو مث ، دحأ هللا وه لق مث ، سانلا برب ذوعأ مث ، قلفلا برب ذوعأ

 © نيتلاو مث ، جوربلا مث ، اهاحضو سمشلاو مث ، هانلزنأ انإ مث ، سبع
 مث 5 افرع تالسرملاو مث { ةزمه لكل ليو محش 0 ةمايقلا مث ، ةعراقلا مث { فاليإل

 © نجلا مث ، فارعألا مث ، ص مم ، ةعاسلا تبرتقا مث ، قراطلا مث ، دلبلا مث ، ق
 { ءارعشلا ممت ، ةعقاولا مم آ هط مث إ صعيهك مث ، ةكئالملا مث ، ناقرفلا مث { سي مش

 ص سنوي ينعي ةعساتلا مغ ء ليئارسإ ينب مث صصقلا سط مث ناميلس سط م
 مث { ابس مث ، نامقل مث { تافاصلا مث ، ماعنالا مث ك رجحلا مث ، فسوي مث { دوه

 مث © ناخدلا مح مث { فرخزلا مح مث ، ةدجسلا مح مث ، نمؤملا مح مث ، رمزلا .
 مث { فهكلا مش ، ةيشاغلا مث { تايراذلا مث { فاقحألا مح مث 7 ةيثاجلا مح

 انإ مث © ةنيدملاب اهتيقبو نيعبرأ لحنلا مث ء ءايبنألا مث © ةدجسلا ليزنت مث 2 قسعمح
 مع مث { لأس م 5 ةقاحلا مث ، كرابت م ، نونمؤملا مث ، روطلا مث ، احون انلسرأ
 مث { تقشنا ءامسلا اذإ مث ، ترطفنا ءامسلا اذإ مث ، تاعزانلاو مث ، نولءاستي
 . ةكمب لزن ام كاذف نيففطملل ليو مث ، توبكنعلا مث ، مورلا

 مش ل بازحألا مث { لافنألا مث ، نارمع لا مش & ةرقبلا ةروس ةنيدملاب لزنأو

 مث ، نوقفانملا مث ، جحلا مث ، رونلا مث ، هللا رصن ءاج اذإ مث ، ةنحتمملا مث 3 ةدئاملا
 © نييراوحلا حبس مث 5 نباغتلا مث ، ةعمجلا مث © ميرحتلا مث ، تارجحلا مم { ةلداجملا
 « . نآرقلا ةمتاخ مم 5 ةبوتلا مث ، حتفلا مم

,
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 نم ديز نب رباجو 2 رظن بيترتلا اذه يفو بيرغ قايس اذهو : يطويسلا لاق
 هتديصق يف رثألا اذه ىلع يربعجلا ناهربلا دمتعا دقو . نآرقلاب نيعباتلا ءاملع

 . "لوزنلا بيترت يف لومأملا بيرقت : اهامس يتلا

 . 26 ص 1 ج نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)
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 واه نيذلاو أونَماَء َنيذَنآ نا ل : ىلاعت هلوق يف - 3 - : ةلأسم

 :ةرقبلا ةروس نم 62 ةيآلا ه نيئبّْتصلآو

 . « نيئباصلا » يف ءاملعلا فلتخا

 نوأرقي & باتكلا لهأ نم ةقرف نوئباصلا : ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاقف

 يف ديبع وبأو هماكحأ يف صاصجلاو هريسفت يف ريثك نبا كلذ لقن روبزلا
 ."لاومألا

 سأب ال : ةفينح وبأ لاقو . قحسإو يدسلاو سنأ نب عيبرلا لوق وهو
 { ىراصنلا نيد مهنيد هبشي موق مه : ليلخلا لاقو . مهئاسن ةحكانمو مهحئابذب

 ‘}. مالسلا هيلع حون نيد ىلع مهنأ نومعزي ، بونجلا بهم وحن مهتلبق نأ الإ

 هنأ نيئباصلا يف ةفينح يبأ لوق يف ينظ ىلع بلغي يذلاو : صاصجلا لاقو
 نيد نولحتنيو ليجنإلا نوأرقيو ىراصنلا نم مهنأ نورهظي مهنم اموق دهاش

 لبقي الو ةيزجلاب مهلاقم ىدقتعم رارقإ نوري ال ءاهقفلا نم اريثك نأل ةّيقت حيسملا
 . ). فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم

 مهلاحتنا نارحب مه نيذلاو طساوب مه نيذلا ، نيئباصلا نأ : صاصجلا ىريو

 اهذاختاو اهتدابعو ةعبسلا بكاوكلا مظعت مهداقتعا لصأ نأو لصألا يف دحاو

 نوملسملا زيمي ملو ىراصنلا ةلمج يف اولخد مالسإلا رهظ املف ناثوأ ةدبع مهو ةهلا

 مهو داقتعالا لصأل نيمتاك ناثوألا ةدابعب نيفختسم اوناك ذإ ىراصنلا نيبو مهنيب
 مهحئابذ لكؤت الو ، باتك لهأ اوسيل مهف مث نمو . مهداقتعال سانلا متكأ

 . مهؤاسن حكنت الو

 . 546 ص لاومألا - 9ا ص 3 ج نآرقلا ماكحأ - 181 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت (1)
 . 434 ص 1 ج نآرقلا ماكحأل عماجلا (2)
 . 328 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (3)

 . 228 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (4)
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 مهنيد يف مهمتكتو مهلاوحأ هابتشا وه نيئباصلا ةلأسم يف بارطضالا ببسو

 مسقلاف مهدالب ىلع تبلغت يتلا ممالا رهق ببسب طيلختلا نم مهيلع لخد امو

 . ةينارصنلاب مهنيد

 لكؤت الف باتك لهأ اوسيل نيئياصلا نإ : فسوي وبأو سنأ نب كلام لاقو
 . "". مهؤاسن حكنت الو مهحئابذ )1( ءا . ِ .

 . 536 ص 1 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
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 و

 ةيآلا 4 َنهَمئاف تلمملكي هبر ميهاربإ ىلتبآ ذإو » : ىلاعت هلوق يف 4 : ةلأسم
 . ةرقبلا ةروس نم 4

 . عفرلاب هبرو ، بصنلاب ميهاربإ : ءارقلا ةماع أرق

 عفرب ه هبر ميهاربإ ئلتبآ ذإو ه : يأ . سكعلا ىلع ديز نب رباج أرقو
 كلذ لقن . سابع نب هللا دبع ةمألا ربح كلذك هأرقأ : لاقو . هبر بصنو ميهاربإ

 . ةفينح يبأ ىلإ ةبوسنم ةءارق يهو ")يسولألاو نايح وبأو يبطرقلا

 ءاعدلا نم تاملكب هبر اعد مالسلا هيلع ميهاربإ نأ : ةءارقلا هذه ىنعمو

 بلط ءاعدلا يف نأل زاجملا ليبس ىلع ءالتبا كلذ ىلع قلطأف 3 ةباجالا اهيف بلطتي

 . ناسنالا ىلع ريداقملا هب يرجت ال فاشكتسا

 . 374 ص 2 ج يناعملا حورو 374 ص ! ج طيحملا رحبلا۔97 ص 2 ج نارقلا ماكحأ (1)
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 فوزغملاب غ ابتآف يت يش هيخأ نم هل يِفُع غ ْنَمَف ل : ىلاعت هلوق يف 5 : ةلأسم

 . ةرقبلا ةروس نم 178 ةيآلا .ه نسحاب هنإ ٌءآَدأَو

 هنأ يرهزألا نع يور هنإ ىتح ، ةريثك تافالتخا ةيآلا هذه ليوأت يف درو
 ماهفأ ردق ىلع هوبرق اريسفت اهورسف دقو 3 ةلكشم ةيا هذه نإ » : لاق

 ءاملعلا بابلأ هيف تدلبت لكشم لوق اذه » : اهيف يبرعلا نبا لاقو « (,),ه رصع

 . نافالخ ةلأسملا يف انمهي يذلاو « هاضتقم يف ارفلتخاو
 . « يفع » ةملك موهفمب قلعتي : لوألا فالخلا

 لوتقملا يلو لبقي نأ وه انه وفعلاب دارملا نأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 . })لىلحملا يف مزح نباو ، هريسفت يف ريثك نبا كلذ لقن ، دمعلا لتق يف ةيدلا
 هل كرت نمف » : كلذ ىنعم نأ كاحضلا هنع ىور دقف ، سابع نبا لوق وهو

 ىلإ اذه بسنو . وفعلا كلذو ، ملا قاقحتسا دعب ةيدلا ذخأ ىنعي ءيش هيخأ نم

 . . مهريغو ةداتقو ءاطعو ريبج نب ديعسو دهاجم نم لك
 يف اهباب ىلع ال © رسي « يفع هو 0 يلولا هب داري « نمم ه نإ : كلام لاقو

 نع وفعلا ىلإ حنج اذإ يلولا نأ ىأ . ةيدلا وه ءيشو 5 لتاقلا هب داري خألاو وفعلا

 . هسفن ملسي وأ اهيطعي نأ نيب ريخم لتاقلا نإف { ةيدلا ذخأ ىلع صاصقلا

 ناكف © لذبلا ةغللا يف وفعلاو { لذب « يفع » ىنعم نإ : ةفينح وبأ لاقو

 . فورعملاب عبتيلو لبقيلف ةيدلا نم ءيش هل لذب نم : ةيآلا ىنعم

 رحلاو ةأرملاو لجرلا ةيد نيب لضفلا يف نسحلاو يلع نع رخآ لوق يورو
 عوضوملا اذه يف يفعو . فورعملاب عابتاف لضفلا كلذ هل ناك نم : ىأ دبعلاو

 . (“© )ضف ىنعمب اضيأ

 . 141 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
 . 66 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (2)

 . 3651 ص 10 ج ىلحملا۔370 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت (3)

 . 255 _ 254 حص 2 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (4)
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 نأ ىلإ بهذف ، هوجولا هذه ىلإ هسفن نئمطت مل روشاع نبا خيشلا نكلو
 وه « هل يفع نمف » هلوق يف « نم ه قدص ام نإ » : لوقن نأ وه لصفلا لوقلا

 مالسإلا ةوخأب اريكذت خأ هنأب فصو 5 لتاقلا وه هيخأب دارملا نإو . لوتقملا يلو

 ىضري ال نأ ةءورملا نم ناك هل اخأ لتاقلا ربتعا اذإ هنأل ؛لوتقملا لو سفنل اقيقرتو

 ادمع هل انبا هوخأ لتق ، برعلا ضعب لاق دقلو . هيخأ لتقب يضر نمك هنم دوقلاب

 : لاقو فيسلا ىقلأف هنم داتقيل هيلإ مدقف

 درت ملو ينتباصأ يدي ىدحإ ةيزعتو ءاسأت سفنلل لوقأ
 يدلو اذو هوعدأ نيح يخأ اذه هبحاص دقف نم فلخ امهالك

 لاد ريكنتلا يف لغوتم مسا ءيش ظفلو ، حلصلا ضوع وه (ءيش) قدص امو
 وفعلا ىطعأ هنأ (هيخأ نم هل يفع) ىنعمو ... مالكلا قايس هل حلصي ام عون ىلع

 . ")حلصلا ضوع نم لتاقلا ىلع روسيملا يأ
 ه نلتسخإاب هيإ ءآدأو فورعملاب غ ابئآَق ل : ىلاعت هلوق يف : يناثلا فالخلاو

 . ةيلاتلا ةلأسملا يهو

 . 141 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
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 . ةرقبلا ةروس نم 8

 ةيدلا لبق اذإ يفاعلا بلاطلا ىلع نأ كلذ ىنعم : لاق هنأ ديز نب رباج نع يور

 بجو ام يدؤي بولطملا نأ يأ ررض ريغ نم هنم ءادأو ،©فورعملاب امعابتا

 - . "ريثك نبا كلذ لقن . ررض الو ةعفادم يأ كعم ريغ نم ناسحإب

 . مهريغو ةداتقو نسحلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع لوقلا اذه يورو
 فورعمب اعلا وفع عبتي نأ 3 لتاقلا ، هنع وفعملا ىلع نأ : كلذ ىنعم نإ ليقو

 . ». ناسحإب هيلإ فورعملا كلذ يدؤيو

 هلوقل هقح ىلع ةدايز لتاقلا نم بلطي ال نأ : فورعملاب يلولا عابتا : ليقو

 . ةيلهاجلا رمأ نمف اهضئارفو ةيدلا لبإ يف اريعب داز نم : مالسلا هيلع
 ءادألاو هصقني ال نأ فورعملاب عابتالاف : لتاقلا نم اعم ءادألاو عابتالا : ليقو

 . . هرخؤي ال نأ ناسحإب

 ىلع اهيف يرجي لب 8 ةبلاطملاب ددشي ال نأ فورعملاب عابتالا : يزارلا لاقو

 هبلاطي ال هنإف لاملا نيعل ادجاو ناك نإو ، ةرظنلاف ارسعم ناك نإ . ةفولأملا ةداعلا

 عاتبي نأ ىلإ لاهمإلاف بجاولا لاملا ريغل ادجاو ناك نإو & قحلا ردق ىلع ةدايزلاب

 ءادألا امأف . تابجاولا نم مهألا ميدقت نع عابتالا ببسب هعنمي ال نأو لدبتسيو

 الو دوجولا عم هرخؤي الو ناكمإلا لاح يف مادعإلا يعدي ال نأ هب دارملاف ناسحإب

 . ليمج لوقو ةقالطو رشب ىلع لاملا كلذ يدؤي نأو هيلع بجاوب سيل ام مدقي
 لام ءاطعإ هب دارملاو . قحلا غالبإو عفدلا : ءادألاو : روشاع نبا مامإلا لاقو

 . 370 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت (1)

 . 55 ص 5 ج ريبكلا ريسفتلا (2)

 . 14 ص 2 ج طيحملا رحبلا (3)
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 ىلإ ةراشإلل هيلإ ءاهتنالاو لوصولاب نذؤملا « هيلإ » هلوق وهو هقلعتم ركذو حلصلا
 هسفنب روضحلا هفلكي الو 5 هيلإ هب بهذي نأب لوتقملا يلو ىلإ حلصلا لام غالبإ
 هلوقب اريرقت كلذ دازو هلطمي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو . هضبقي نم لاسرإ وأ هضبقل

 . ")ةلماعم ءافج وأ هيرك مالك وأ بضغ نود يأ « ناسحإب ه

 . 3 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا )1(



 ةروس نم 235 ةيآلا ه ازيم َنهوذععاو ال نكلو ال : ىلاعت هلوق يف 7 : ةلأسم

 . ةرقبلا

 . رسلا ليوأت يف نورسفملا فلتخا
 انزلا ىلع ةدعاوم مكنم ننوكي ال يأ . انزلا : هانعم رسلا : ديز نب رباج لاقف

 . . ريثك نباو يبطرقلا كلذ ىور . ةدعلا يف

 يورو . يربطلا هراتخاو يعخنلاو ةداتقو نسحلاو زلجم يبأ نع يورم وهو
 . سابع نبا نع اضيأ

 : رعاشلا لوق هنمو

 ادبأت وأ نحكناف مارح كيلع اهرس نإ ةراج نبرقت الف

 : رخا لاقو

 عاصقلا فنأ مهراج لكأيو مهيلع مهتراج رس مرحيو

 عامجلا ةرثكب نهل مكسفنأ اوفصت ال يأ . عامجلا : رسلا : يعفاشلا لاقو

 . }. شحف ج وز ريغ نم حاكنلا ركذ نإف حاكنلا يف نهف ابيغرت

 ةدتعملا هذهل لجرلا لقي ال ىأ : حاكنلا هانعم انه رسلا : ءاملعلا روهمج لاقو

 يف هريغ حكنت الأ اهدهعو اهقاثيم ذخأي ال نأو 3 دارأ نإ ضرعي لب ، ينيجوزت
 . ةيفخو رارستسا

 . يعفاشلاو كلامو ريبج نباو سابع نبا نع اذه يورو

 . 509 _ 508 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت 191 _ 190 ص 3 ج نآرقلا ماكحأ (1)

 . 424 ص ! ج صاصجلا - 151 ص 2 ج يناعملا حور (2)
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 ةدعاوملا اومتكت ال يأ 5 هتقيقح انه رسلاب دارملا نأ روشاع نبا مامالا راتخاو

 ملع ارس ةدعاوملا نع يهنلا ناك اذإ هنأل ةبطخلا حيرص ةدعاوم بنجت يف ةغلابم اذهو

 . . ىلوألاب ارهج ةدعاوملا نع يهنلا

 . 4 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا )1(
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 ريفُملآ ىلعو ةردق عسوملا ىلع َنهوُعمَو »» : ىلاعت هلوق يف 8 : ةلأسم
 . ةرقبلا ةروس نم 236 ةيآلا .هم هردق

 نم هب دارملا نم . نهوعتمو : ىلاعت هلوقب لصتملا ريمضلا يف نورسفملا فلتخا
 .؟ ءاسنلا

 يف ةبودنمو ضرفلاو ءانبلا لبق ةقلطملل ةبجاو ةعتملا : ديز نب رباج مامالا لاقف

 . اهريغ قح

 نباو سابع نبا نع لوقلا اذه يورو "ماكحألا يف يبطرقلا نع كلذ لقن
 . يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو نسحلاو رمع

 يف الإ اهب لخد نإو ، ةقلطم لك يف اهيلإ بودنم ةعتملا : هباحصأو كلام لاقو

 . اهل ةعتم الو © امل ضرف ام اهبسحف 3 اهف ضرف دقو اهب لخدي مل يتلا
 يف صاصجلا هاور . ةعتم ةقلطم لكل : يرهزلاو & بلاط يبأ نب يلع لاقو

 . ةيرهاظلا لوق اذهو . ماكحألا

 . نهوعتمو : ىلاعت هلوق نم ءيشان فالخلا لصأو

 . باجيإلل رمألا رهاظ نإ : لوألا يأرلا باحصأو فانحألا لاقف

 ىلَع اقح { : ةيآلا رخآ يف لاق ىلاعت هللا نأب هباحصأو كلام لدتساو

 اذه : لعفلل لاقي هنأل ناسحالا باب نم مكحلا اذه لعجف هه َنيِنيسخُمْلآ
 اذهو ه ليبس نم َنيِنيسخُمْلآ ىّلَع ام » : ىلاعت لاقو . ابجاو نكي مل اذإ ناسحإ

 . بوجولا مدع ىلع لدي

 ىلَع امم ل ىلاعت هلوق يف « ىلع » نأب جاجتحالا اذه ىلع نولوألا باجأو

 مل ، نالف ىلع قح اذه ليق اذإ هنأل بوجولا ىلع لدت ه ليبس نم َنيِنسخُمْلآ

 . 713 ص 6 ج ينغملا -200 ص 3 ج (1)
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 , ( بوجرلا لب بدنلا هنم مهفي

 ةيآلا يف دراولا رمألل المح بوجو لاب نيلئاقلا يأر حيجرت نخلا ذاتسألا ىريو

 . ). هريسفت يف يبطرقلا هيلإ لام يذلا وه يأرلا اذهو { هتقيقح ىلع

 . 1984 : م 10 ج ىلحملا - 428 ص 1 ج صاصجلا - 139 ص 6 ج يزارلا (1)
 . 200 ص 3 ج يبطرقلا -311 ص فالتخالا رثأ (2)

94 



 . ةرقبلا ةروس نم 237 ةيآلا ه َنوفعَي نأ آلا » : ىلاعت هلوق يف 9 : ةلأسم

 اهتاذ دح يف ةغيصلا نأل وفعي يذلا نم دوصقملا يف ريسفتلا ءاملع فلتخا

 . رابتعالاب نوكي قرفلاو & ثينأتلاو ريكذتلا لمتحت

 وفعت نأ الإ لاق « نوفعي نأ الإ ه : ىلاعت هلوق نأ ديز نب رباج نع يورف

 ) ريثك نبا كلذ ىور . اهقح عدتف بيلثلا

 ةداتقو عفانو نمسمحلاو دهاجمو ةمركعو بيسملا نب ديعس لإ لوقلا اذه بسنو

 . مهريغو
 دعب هطاقسإ يف نهل ىلاعت هللا نذأ قادصلا نم نمف بجاولا : يبرعلا نبا لاقو

 اذإ نئش فيك طاقسالاو ءاضمالاب هيف نفرصتي نهقح صلاخ هلعج ذإ هبوجو

 . )2( . ندشرو لاومالا ف نهسفنأ رمأ َنكَلَم

 بعك نب دمحم لوق وهو . لاجرلا هب دوصقملا : اولاقف نورخا مهفلاخو

 . . هيلع عباتي مل ذاش لوق وهو يظرقلا 7 -. ١ ه ١: (3)

 . 512 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت (1)
 . 219 ص 1 ج نارقلا ماكحأ (2)

 . مدقتملا ريثك نبا ريسفت (3)
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 هديب يذلا » : ىلاعت هلوق يف 10 : ةلأسم
 . ةرقبلا

 لإ ريمضلا فرصني له (( هديب ) لاعت هلوق نم دوصقملا ف ءاملعلا فلتخا

 . ةأرملا يلو ىلإ وأ { جوزلا

 نبا هنع كلذ لقن . جوزلا ىلإ فرصني ريمضلا نأ ديز نب رباج نع يورف
 )1( . ع )1) .. . .. .., ا . .

 وهو "ىلحملا يف مزح نبا هدروأو "". ةنودملا يف يناسرخلاو ' ). هريسفت يف ريثك

 . ةلأسملا يف هلوق

 ةروس نم 237 ةيآلا مإ حاكنلا ةدق

 ريبج و بيسملا نب ديعسو ، حيرشو ث هنع هللا يضر يلع نع اضيأ كلذ يورو
 هراتخاو يعفاشلا يلوق حصأ وهو . ةفينحوبأ هراتخاو . دهاجمو ،معطم نبا

 . ماكحألا يف صاصجلا

 : يلي امب قيرفلا اذه جتحاو

 لمحف نيجوزلا نم المجم اركذ ةيآلا هذه يف قادصلا ركذ ىلاعت هللا نأ 1

 نط نإَق ةلخن َنهِتْقُدَص ءاسنلا اوئاعَو ل : ىلاعت لاق دقو . اهريغ يف رسفملا لع
 هللا نذأف . ءاسنلا ةروس نم 4 ةيآلا ه ارم اَينَه ُهولُكَف اسفن هنم ءْيَش نع مُكَل

 لاقو . هكرتب ةأرملا سفن تباط اذإ قادصلا لبقي نأ ةيالا هذه يف ج وزلل ىلاعت

 اق اراَطنق نهل دخا متتو چؤز ز َناَكَم ج ؤ لادنينسآ متدرأ نإو { اضيأ لاعت
 امم ذخأي نأ ج ؤزلا ىلاعت هللا ىهنف . ءاسنلا ةروس نم 0 ةيالا ه اش هنم أوسأ

 . اهقالط دارأ نإ ةأرملا ىتآ

 وفعي وأ ءاسنلا هب دارملا : ةيآلا هذه يف ه َنوُمْعَي نأ الإ ال : ىلاعت هلوق نأ 2

 افع لاقي . قادصلا عيمج لذبب هانعمو ، جوزلا ينعي حاكنلا ةدقع هديب ىذلا

 . 69 ص 2 ج ةنودملا - 58 ص 8 ج ينغملا - 512 ص 9 ج ىلحملا - 511 ص 1 ج ريثك نبا (1)

 . 441 ص ! ج صاصجلا (2)
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 اذإ ةأرملا نأ هتمكحو كلذ ىنعمو . طقسأ ىنعمب افع لاقي اك & لذب ىنعمب

 كردأ الو ائيش يتم لني مل : يه لوقت & قادصلا فصن نم اهل بجو ام تطقسأ

 . ةنايدلا يف ءاقتاو ةءورملل ءاقبإ بجو دقو © هطاقسإب لاملا اذه هيف لذب ام

 هكرتف { قالطلاب اهتلذتباو لحلا تلن دق ينأل اهل لاملا كرتأ انأ : جوزلا لوقيو

 . ةمئاللا نم صلخأو ىوقتلل برقأ

 لام ةبه يف دحأل سيلو ه مكنيب لضفلا أؤتسنئ الو ل : لاق ىلاعت هنأ 3

 يف قح يلولل سيلو ، هسفن لام نم لضفملا هبهي اميف كلذ امنإو ، لضف رخآلا
 . قادصلا

 سابع نبا نع كلذ يورو . يلولا وه ريمضلا يف عجرملا نإ : نورخا لاقو

 يبرعلا نبا هراتخاو . ةداتقو يبعشلاو رشو سواطو دهاجمو ، ةمركعو نسحلاو
 0"). نآرقلا ماكحأ يف

 : ةيتآلا هوجولاب قيرفلا اذه جتحاو

 سيلف ، قلط دق جوزلا نأل ، يلولا وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا نإ : اولاق 1

 :4 ل ىتح حاكنلا ًةَدَقُع اومرح الَو » : ىلاعت هلوق هنمو . ةدقع هديب

 . ةرقبلا ةروس نم 235 ةيالا هه ُهَلَجَأ

 ؤأ > : ىلاعت هلوقو ،نطقسي ينعي ه َوُمُعَي نأ آلإ » : لاق ىلاعت هنإ 2
 نوكيف . يلولا نم الإ هيف طاقسإلا روصتي ال هم جامكنتلآ ةدقع هديب ىذّلآ اوفع
 . مالكلل مظنأ كلذو © هنيعب لوألا ظفللا ىنعم وه يناثلا ظفللا ىنعم

 هديب يذلا وفعي وأ ،نطقسي ينعي ه َنومعَي نأ الإ ل : لاق ىلاعت هنإ 3

 يذلا قالطلاب بجاولا فصنلا ىلإ لوقلا عجريف & طقسي ينعي حاكنلا ةدقع

 . ركذ هل رجي ملف بجي مل ىذلا فصنلا امأف . ةأرملا هطقست

 . 219 ص 1 ج يبرعلا نبا (1)
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 م

 « ىطنسؤلآ ةاولَصلآو ت وصلا ىّلَع أوظفلَح » : ىلاعت هلوق يف 11 : ةلأسم

 . ةرقبلا ةروس نم 238 ةيآلا

 فالخلا عفترا دقو ؟ يه ةالص يأ ىطسولا ةالصلا يف فلسلا ءاملع فلتخا

 : الوق نيرشع نم رثكأ ىلإ اهيف

 وهو "نايح وبأو ريثك نبا كلذ لقن . حبصلا ةالص يه : ديز نب رباج لاقف

 ةشئاعو سابع نباو يلعو هللا دبع هنباو رمع لوقو 5 ةنيدملا ءاهقف روهمج لوق
 . اضيأ يعفاشلا لوق وهو © كلام لاق هبو 5 هللا دبع نب رباجو ةصفحو

 هلوق ابتكي نأ امهيفحصم يبتاك اترمأ ةصفح و ةشئاع نأ نم يور امب وجو و

 هلل اوموقو رصعلا ةالصو ىطسولا ةولصلاو تاولصلا ىلع اوظفح »

 لطب اذإف . ةصفح هدنست ملو لع هللا لوسر ىلإ كلذ ةشئاع .7 7 ١

 . حبصلا اهنوك نيعت ىطسولا ىلع اهفطع مكحب رصعلا نوكت نأ

 نيتيعابر نيتالص نيب يهو © رصقت ال اهنأ رابتعاب ىطسو يه اولاقو

 .) نيتيرس راهن يتالصو نيتيرهج ليل يتالص نيب تءاج اهنألو نيتروصقم

 اهف اصصخم ىلاعت لاقف . باتكلاب ةتباث حبصلا ةيلضفأ نإ :اضيأ اولاقو

 نإ : حبصلا يفو هم اًدوُهشَمم َناَك رجفلآ َناَيرَ نإ رجفلآ َناَءْرَقَو » : ركذلاب

 . حبصلا ةالص دنع نوعمتجي راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم

 ةالصلا اهنأل ؛ كلذب تاولصلا ردجأ يه اهيلع ةظفاحملاب ةياصولا ةهج نمو

 دقف اهريغ فالخب { ممألاو روصعلاو ملاقألا فالتخاب اهنع تاطبثملا رثكت يتلا

 . 24 ص 2 ج طيحملا رحبلا - 387 ص ا ج ريثك نبا ريسفت (1)

 . مدقتملا ريثك نبا ريسفت (2)
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 ملاقألاو لاوحألا بسحب ىرخأ نود ةفئاط ىلع ىرخألا تاولصلا ىدحإ قشت

 . }. لوصفلاو

 نب ةماسأو ديزو رمع نبا نع كلذ يورو .رهظلا ةالص اهنإ :موق لاقو
 . هبحصو ةفينح يبأ نع ةياور يهو . ريبزلا نب ةورعو ةشئاعو ديعس ينأو ديز

 سانلاو ةرجالا لصي ناك نع يبنلا نأ تباث نب ديز نع يور امب اولدتساو

 ةالصلاو » ىلاعت هللا لزنأف كلذ يف ملكتف دحأ هيلإ عمتجي ملف مهترجاه يف

 لاقف نافصلاو فصلا الإ هءارو نوكي ال نأ يور دقو . رهظلا ديري « ىطسولا

 تلزنف © مهتويب ةالصلا نودهشي ال موق ىلع قرحأ تممه دقل : رع هللا لوسر

 . ةيآلا هذه

 طسو يف عقت ةالص تابوتكملا يف سيلو راهنلا طسو عقت رهظلا ةالص نإ اولاقو
 رهظلا ةالص يهو تاولصلا فرشأ يه ةعمجلا ةالص نإو . اهريغ راهنلا وأ ليللا

 . اهيلإ ةغلابلا فرصف

 مهنم : ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ يور . رصعلا ةالص يه نورخا لاقو

 نمو ةريره وبأو ديعس وبأو سابع نباو رمع نباو بويأ وبأو دوعسم نباو يلع
 وه : يذمرتلا لاقو . مهريغو ةداتقو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا : نيعباتلا

 ةفينح. يبأ نع .حيحصلا وهو . مهدعب نمف ةباحصلا نم ءاملعلا رثكأ لوق
 . يكلاملا بيبح نبا هراتخاو يعفاشلاو

 لاق يع يبنلا نأ مالسلا هيلع يلع نع يور ام اهنم ثيداحأ ةدعب اوجتحاو

 ثيدحلااذهو « اران مهتويب هللا ألم ىطسولا ةالصلا نع انولغش » : قدنخلا موي

 . ملسمو يراخبلا هاور

 . 468 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)

 . 150 ص 6 ج يزارلل ريبكلا ريسفتلا (2)



 هيلع لاق هنإف . اهريغ يف وري مل ام ديكأتلا نم رصعلا ةالص يف يور اولاقو
 اهب ىلاعت هللا مسقأ دقو « هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا ةالص هتاف نم » : مالسلا

 هللا ىلإ تاعاسلا بحأ اهنأ ىلع لدف ه رسخ يفل َنلتسنإلآ 7 رصعلاو ل : لاقف

 . لجو زع
 نيب ةطسوتم اهنأ : اهدحأ : هوجول ىطسولا ةالصلاب هبشأ رصعلا نإ : اولاقو

 . بورغملاف رتولا امأو رهظلا يهف عفشلا امأ ، رتو يه ةالص نيبو عفش يه ةالص

 . برغملا يهو ةيليلو رهظلا يهو ةيراهن ةالص نيب ةطسوتم رصعلا نأ : اهيناثو

 (" . راهنلاب نيتالصو ليللاب نيتالص نيب رصعلا نأ : اهنلاثو
 . ىرخألا لاوقألا ةفرعمل عورفلا بتك ىلإ عوجرلا نكميو

 . 151 ص 6 ج ريبكلا ريسفتلا (1)

100 



 .ةرقبلا ةروس نم 238 ةيآلا ه نيلق هلل أومموُفَو » : ىلاعت هلوق يف 12 : ةلأسم

 .« نيتناق » هلوق ىنعم يف سانلا فلتخا

 6" . نايح وبأو يبطرقلا كلذ لقن . نيعئاط : هانعم : ديز نب رباج لاقف

 كاحضلاو نسحلاو ريبج نب ديعسو ءاطعو يبعشلا ىلإ لوقلا اذه بسنو

 . ع يبنلا نع ديعس وبأ هاورو . ةعاطلا هب ىنعي امنإف نآرقلا يف تونق لك لاقو
 عوكرلا لوط : تونقلاو ، نيعشاخ : نيتناق ىنعم نإ : دهاجم لاقو

 . حانجلا ضفخو رصبلا ضغو عوشخلاو
 هيلع هلوق هنمو ، رمع نبا لوق وهو . مايقلا لوط تونقلا : عيبرلا لاقو

 . ملسم هجرخ « تونقلا لوط ةالصلا لضفأ » : مالسلا

 . نيعاد : نيتناق : سابع نبا نع يورو

 رمألا وه ةيآلا يف روكذملا تونقلا نأ وهو ، رخآ لوق ديز نب رباج نع يورو
 حبصلا ةالص يف لعفي يذلا تونقلا وه سيلو ةالصلا يف مالكلا نع توكسلاب

 . ةدمعلا يف ينيعلا كلذ ىور

 . يبعشلاو دهاجم ىلإ بسنو ةباحصلا نم مقرأ نب ديز لوق وهو

 نوملكتي اوناك مهنأ حص ذإ ، توكسلا ىلع هلمح رهظألاو : نايح نبا لاقو

 . توكسلاب اورمأف ه َنيتيق هلل أوُمموقَو » : تلزن ىتح ةالصلا يف

 . 242 ص 2 ج طيحملا رحبلاو - 213 ص 3 ج نآرقلا ماكحأ (1)

 . 274 ص 7 ج يراقلا ةدمع (2)
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 ةروس نم 28 ةيآلا 44 ةقث + ْمُهْنم أوقتئ نأ لإ ظ : ىلاعت هلوق يف 3 : ةلأسم

 . نارمع لآ

 مسا وهو فلأ اهدعب فاقلا حتفو ةيقوفلا ةانثملا مضب « ةاقت » ءارقلا ةماع أرق

 بنجت هانعمو . ةمختر ةدؤت وحن ، هلعف نزو ىلع ةيقو هلصأو . ءاقتالا ردصم

 . هوركملا

 لدب ءاتلاو . ةليعف نزو ىلع ةددشملا ءايلاب « ةيقت » : ديز نب رباج مامالا أرقو

 "). يبطرقلا كلذ لقن . واولا
 رقو ةداتقو ءاجرلا يأو بوقعيو كاحضلاو 3 دهاجم ةءارق يهو

 . ةلامالاب « ةاقت » : يئاسكلا

 . ةلامالاو ميخفتلا نيب ةزمحو عفان أرقو
 . فاقلا وهو يلعتسملا فرحلا لجأل ميخفتلا امنإو . ميخفتلاب نوقابلا أرقو

 . 57 ص 4 ج نارقلا م اكحأ (1)

 . 12 ص 8 ج ريبكلا ريسفتلا (2)

 . 121 ص 3 ج يناعملا حور (3)
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 اهدنع دَجَو بارخملآ ايركز اهيلَع لخد اَمَلُك » : ىلاعت هلوق يف 14 : ةلأسم
 . نارمع لآ ةروس نم 37 ةيآلا . 4 اقزر

 . قزرلا ىنعم يف فلسلا ءاملع فلتخا

 مالسلا امهيلع ميرم ىلع بارحملا لخد املك ايركز نأ ينعي ءاثعشلا وبأ لاقف

 نبا اذه لقن فيصلا يف ءاتشلا ةهكافو & ءاتشلا يف فيصلا ةهكاف اهدنع دجو

 () . ردك

 . مهريغو يعخنلاو ريبج نباو ةمركعو دهاجم لوق وهو
 ملع اهيف افحص : لاق وأ املع ىأ : اقزر اهدنع دجو : اضيأ دهاجم نعو

 . مهدالب قزر ريغ نم قزرت تناك : ليقو
 اضيأ هنعو . بنع دالبلا كلت يف نكي ملو لتكم يف ابنع ناك : سابع نبا لاقو

 . ةنجلا رامث نم كلذ نأ

 & اهيلع لخدي تقو لك اهدنع قزرلا دوجو ىلع ةيآلا تلد : نايح وبأ لاقو

 (. وه ههجوي ملو اهدنع هدهعي ملو هب ىدغتي ءاذغ هنأ ىنعملاو

 اهنأ يور دقف . ةعاضرلا نع اهف ضوع كلذ نأ : ءاملعلا روهمج هيلع يذلاو

 () و ايدث عضرت مل

 . 33 ص 2 ج ريثك نيا ريسفت (1)

 . 443 ص 2 ج طيحملا رحبلا (2)

 . 140 ص 3 ج يناعملا حور (3)
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 4 نيجملتصلآ نم اّبنَو اروُصحَو اذّيَسَو ل : ىلاعت هلوق ىنعم يف 15 : ةلأسم

 . نارمع لآ ةروس نم 9 ةيآلا

 . ه ادسَو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف فلسلا ءاملع فلتخا

 كلذ لقن . هبضغ بلغي يذلا ديسلا : هانعم نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 "). ينيعلا

 . ةمركعو ءاطعو نسحلاو ريبج نب ديعس نع كلذ يورو

 . ميركلا لجرلا وه : سابع نبا لاقو
 . قلخلا نسحلا وه : ليقو
 . كلذ ريغ ليقو . ىقتلاو ةدابعلاو ملعلا يف هموق هدوسي يذلا ليقو

 لقن فيرشلا هانعم « اديس ) نأ وهو © رخا لوق دي يز نب رباج نع يورو

 ,. روشاع نبا مامالا كلذ

 . « اًروُصَحَو ل : هلوق ىنعم يف اوفلتخا مهنإف ىرخأ ةهج نمو

 عم نهبرقي الو ءاسنلا نع فكي يذلا وه : روصحلا نإ : ديز نب رباج لاقف

 ©. ريثك نباو يبطرقلاو نايح وبأ كلذ لقن . ةردقلا
 ءاطعو ةداتقو ريبج نباو سابع نباو دوعسم نب هللا دبع ىلا ىنعملا اذه بسنو

 . نسحلاو

 . يصاعملا نع ليقو © تاوهشلا نع هسفن رصاحلا وه : نورخا لاقو

 . بوبهلا : روصحلا ليقو

 . لزني الو حاكنلا هب يتأي هل ركذ ال ىذلا نيلا وه ليقو

 . 137 ص 18 ج يراقلا ةدمع (1)

 . 241 ص 3 ج ريونتلاو ريرحتلا (2)
 . 34 ص 2 ج ريثك نبا ريسفتو 78 ص 4 ج نارقلا ماكحأ - 448 ص 2 ج طيحملا رحبلا (3)
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 : نيهجول حصألا وه لوألا لوقلا نإ : يبطرقلا لاقو

 لعفلا ىلع نوكي امنإ ءانثلاو . مالسلا هيلع هيلع ءانثو حدم هنأل :لوألا

 . بلاغلا يف ةلبجلا نود بستكملا

 : رعاشلا لاق اك . نيلعافلا غيص نم ةغللا يف « الوعف » نأل : يناثلاو

 رقاع كنإف اداز اومدع اذإ اهنامس قوس فيسلا لصنب بورض
 انعرش امأو . هعرش ناك اذه لعلو . تاوهشلا نع هسفن ربعحي هنأ ىنعملاو

 . حاكنلاف
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 نم 159 ةيآلا ه هللآ ىلع لكوتف تمزع اذاف » : ىلاعت هلوق يف 16 : ةلأسم

 . نارمع لآ ةروس

 مالسلا هيلع هيبن رمأ ىلاعت هللا نأ ىأ 5 ءاتلا حتفب « تمزع » ءارقلا روهمج رق

 . ةداتق هلاق مهترواشم ىلع ال } هللا ىلع لكوتيو هيف يضم نأ رمأ ىلع مزع اذإ

 ىلإ مزعلا ىلاعت هللا بسنف 7 ءاتلا مضب « تمزع ه : ديز نب رباج أرقو

 ) هسفن

 . هدصقت كتلعج و هيلإ كتدش رأ ىأ ءيش ىلع كل تمزع اذإف : ىنعملاو

 قسن ىلع ىرج ول ذإ ، تافتلالا باب نم ه هللآ ىلَع لكوتف ل : هلوق نوكيو

 . يلع لكوتف ناكل ءاتلا مض

 . قداصلا رفعجو ، كيهن وبأو ، ةمركع نم لك ءاتلا مضب أرقو

 . 99 ص 3 ج طيحملا رحبلا - 2522 ص 4 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)
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 ةروس نم 3 ةيالا اونومغئ الأ ينذأ كلذ » : ىلاعت هلوق يف۔ 17۔ ةلأسم

 . ءاسنلا

 لاوقأ ةثالث ىلع 4 أونوُعت الأ » : ىلاعت هلوق ىنعم يف فلسلا ءاملع فلتخا

 : ةيسيئر

 هلهأ لجرلا لاع :مهلوق نم ذوخأم مكلايع رثكي ال نأ وه : لوألا لوقلا

 لوعلا نأل ةيانكلا قيرط ىلع لايعلا ةرثك يفن لمعتساف ينعي { مهنأم ىنعمب ملوعي

 هنأل ؛ لايعلا ةرثك مزلتسي لوعي هنأب لجرلا نع رابخالاو ،لايعلا دوجو مزلتسي
 اك فراعتملا دحلا زواجتي هار اذإ الإ ربخلا هب ربخي امف .دحأ هنع ولخي ال ءيشب رابخإ

 هنوك داري نأ حصي الو .اريثك مانيو اريثك لكأي يأ .ماني نالفو لكأي نالف :لوقن

 ©") . لاعأ لاقي امنإو هلايع ترثك ىنعمب لاع لاقي ال هنأل احيرص لاعل ىنعم

 بوسنم وهو "يبطرقلا هنع هاور ، ديز نب رباج نع يورم لوقلا اذهو
 . ةغللا ءاملع نم يبارعالا نباو ، يعفاشلاو ملسأ نب ديز ىلإ اضيأ

 لثم مهضعب مهل رصتناو ڵصاصجلا مهنمو ليوأتلا اذه ءاملعلا دقتنا دقو

 .يرشخمزلا

 اذهو اودوبتو قحلا نع اوليمت ال نأ « اولوعت الأ » ىنعم نأ : يلاثلا لوقلا
 اذإ ، لوعي لجرلا لاع لاقيف . مهريغو دهاجمو ةداتقو سابع نبا نع يورم لوقلا
 دحلا ةزواجم هلصأو هنع لام & فدهلا نع مهسلا لاع : مهلوق هنمو ، لامو راج

 . ةامسملا ماهسلا دح ةزواجم ةضيرفلا يف لوعلاو

 . . يعخنلا هلاق « اونوخت الأ ه هانعم نأ : ثلاثلا لوقلا

 . 228 ص 4 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
 . 22 ص 5 ج نآرقلا ماكحأ (2)

 . 165 ص 3 ج طيحملا رحبلا (3)
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 ىَمْتيْلآَو يترقْلآ اوؤأ ةَمْسقْلآ رَضَح اذاو ط :ىلاعت هلوق يف 18 : ةلأسم

 .ءاسنلا ةروس نم ة ةيآلا همافورغَم الوق مهل اولوقو ةنم مهوفززاق ُنيِكْسَمْلآَو

 . ال مأ ةخوسنم يه له ةيآلا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 لقن ةيصولاو ثيراوملا ةيا اهتخسن ، ةخوسنم يه : ديز نب رباج مامإلا لاقف
 (_ ريثك نبا كلذ

 اذه بسنو . بيسملا نب ديعسو ءاطعو دمحم نب مساقلاو ةمركع لوق وهو

 . سابع نبا ىلإ لوقلا
 . ةعبرألا ةمئألاو ءاهقفلا روهمج بهذم وهو

 دعب هللا لزنأف . ضئارفلا لزنت نأ لبق امئاق ناك ةيآلا هذه مكح نإ : اولاقو

 . هقح قح ىذ لكل ىطعأف ضئارفلا كلذ

 نبال رخا لوق وهو . ةخوسنمب تسيلو ةمكحم ةيآلا نإ : نورخآ لاقو
 .سابع

 مهسفنأ هب تباط ام تيملا لهأ ىلع بجاو ةيآلا مكح نإ : دهاجم نع يورو
 . ريبج نباو نيريس نباو ىسوم يبأو دوعسم نبا لوق وهو

 ىماتيلاو ىبرقلا يلوأل ةيصولاب رمأ ةباثمب ةيآلا نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 . سابع نبا ىلإ اضيأ لوقلا اذه بسنو . نيكاسملاو

 ةمسق دنع نينمؤملا رمأ هللا نأ وه : ةيآلا هذه يف ليق ام نسحأ : ساحتلا لاقو

 ةيصو نكت مل نإف ، ةيصولا نم مهنيكاسم و مهاماتيو مهماحرأ اولصي نأ مهٹيراوم
 (. سابع نبا لوق وهو . ثاريملا نم مهل لصو

 . 209 ص 2 ج ريثك نبا ريسفت (1)

 . 49 ص 5 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 و م -١

 وأ ةَلَلَك ثروُي لُجَر تاك نإو » : ىلاعت هلوق نم ةلالكلا ىنعم يف 19: ةلأسم
 . ءاسنلا ةروس نم 12 ةيآلا ه ةأرم

 0}). ةلالكىمسي هسفن تيملا

 . ةلالك ىمسي هثري نم ضعبو

 : كلذ يف فلسلا نم ملعلا لهأ فلتخا دقو

 الو هل دلو ال يذلا هسفن تيملا وه : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . ريثك نباو . عنقملا نتم ىلع ريبكلا حرشلا بحاص هنع هلقن . دلاو

 لوقلا اذه بسنو ، دوعسم نباو ، ديزو ، يلعو قيدصلا ركب يبأ لوق وهو

 ةرصبلا لهأو ةنيدملا لهأ لوق وه ليقو & يرهزلاو يعخنلاو ةداتقو نسحلا ىلإ
 . فلخلاو فلسلا روهمجو ةعبرألا ةمئألا لوق وهو . ةباحصلا رثكأو © ةفوكلاو

 ,). دحاو ريغ هيلع عامجالا ىكح دقو

 اهيف لوقأس ينإ : لاقف ةلالكلا نع لئس هنأ ركب يبأ نع يور امب اولدتساو
 ام هارأ : ناطيشلا نمو ينمف أطخ ناك نإو ، هللا نمف اباوص ناك نإف © ييأرب

 هلاق ائيش درأ نأ هللا يبحتسأل ينإ : لاق رمع فلختسا املف . دلولاو دلاولا الخ
 . ركب وبأ

 نيدلاولا ادع ام ض ةثرولل مسا وه : ةلالكلا نأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 . دمحأ هيلع صن نيدولوملاو
 يناتأ : لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةبعش هاور امب اولدتساو

 امنإف ؟ ثاريملا فيك هللا لوسراي تلقف . ضيرم انأو يندوعي هكلع هللا لوسر

 . 86 ص 2 ح صاصجلل نارقلا ماكحأ )1(

 . 217 ص 2 ج نآرقلا ريسفت - 57 ص 7 ج ريبكلا حرشلا (2)
 . 338 ص 8 ج ةنسلا حرش (3)
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 اك ةلالك ةثرولا نأ ىلع لدي ربخلا اذهف . ضئارفلا ةيا تلزنف . ةلالك ينثري

 : قدزرفلا لوقب اوجتحا

 مشاهو سمش دبع فانم ينبا نع ةلالك نع ال دجملا ةانق متثرو

 ةثرولا ناكف . هيلع ولعي الو سأرلاب طيحي يذلا ليلكالا نم يوغللا هقاقتشاو

 . هلفسأو هالعأ هيفرط نم ال هلوح نم تيملاب اوطاحأ دقو دلولاو دلاولا ادع ام

 : ةلأسملا هذه يف سابع نباو رمع نع لوقلا فلتخاو
 هل دلو ال نم ةلالكلا نأ امهنع يورو ث ةباحصلا رئاس لوق لثم امهنع يورف

 . هنع هللا يضر رمع نع.نيلوقلا رخا وهو . طقف
 .« فيصلا ةيآ كيفكت » : لاقف ةلالكلا نع كيلع هللا لوسر لأس هنأ هتجحو

 . دمحأو ملسمو دواد وبأ هجرخأ

 ءاتشلا يف امهادحإ : نيتيآ ةلالكلا يف لزنأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذب دارأو

 . اهرخآ يف يتلا يهو فيصلا يف ىرخألاو 5 ءاسنلا ةروس لوأ يف يتلا يهو

 . اهيلع هلاحأ كلذلف . ءاتشلا ةيآ يف سيل ام نايبلا نم اهيفو

 .ئ دلو هل سيل َتَلَم اورم نإ ال : ىلاعت هلوق يف ةيالا رهاظب ءالؤه كسمت اك

 ةيالا نأ كلذو ث هللا دبع نب رباج ثيدح نم ذوخأم ءاملعلا نم ةماعلا دنع هنايبو

 يف يفوت مارح نب هللا دبع هابأ نأل ، نبا الو بأ اهلوزن موي هل نكي ملو ، هيف تلزن

 . "لع يبنلا دهع رخآ يف تلزن ةلالكلا ةيآو ، دحأ ةوزغ

 . 0 ص 8 ج ةنبللا حرش )1(
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 حكني نأ الوط مكنم غطتنست مل نممو ل : ىلاعت هلوق يف 20 : ةلأسم
 . ءاسنلا ةروس نم 25 ةيآلا مإ تاتمؤُمْلآ تاتَصخُمْلآ

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةيآلا هذه يف لوطلا ةملك نم دوصقملا يف ءاملعلا فلتخا

 بلقلا فرصني ال نأ وه لوطلا ىنعم نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف 1

 لاحلا هذه يف ءرملل حيباف . اهل هتبحمو { ةمألا ىأ { اهيلإ هليل ةرحلا حاكنب ةمألا نع

 ‘} . ماكحألا يف صاصجلا هنع كلذ لقن . اهب هبلق قلعتو اهيوه اذإ ةمألا حاكن

 ج ورتلا هل حابي امنإ اولاقو . يعخنلا ميهاربإو ، ءاطع نع لوقلا اذه لثم ىورو

 نأ يشخ اذإو ةرحلاب ج وزتلاب اهنع ولسي نأ عطتسي ملو ، اهنع ربصلا عطتسي مل اذإ
 . اهب يغبي

 نم دارملا نإ : مهريغو & ريبج نب ديعسو ، دهاجمو سابع نبا لاقو -2

 دقن نم حاكنلا ىلع هب ردقي ام لك وه : عسوأ ىنعمبو . ينغلاو ةعسلا وه لوطلا

 . ديز نب رباج نع ةيناث ةياور يهو ءيلم ىلع نيد وأ ضرع وأ
 نم نإ : كلذ ىنعمو . ةرحلا ةأرملا دوجو وه لوطلا نإ : نورخآ لاقو -3

 هنأل كلذو تنعلا فاخو ةعسلا مدع نإو & اهيلع ةمألا حاكن هل زوجي ال ةرح هدنع

 يبأو ، يربطلاو ةفينح يبأ نع لوقلا اذه يورو . ةأرما هدنعو ةوهش بلاط ربتعي
. 3( 

 . فسوي

 . 7 ص 1 ج )1(

 . 3 ص 5 ج ريونتلاو ريرحتلا )2(

 . 7 ص 5 ج يسولالا - 136 ص ك ج يبطرقلا (3)
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 ةيآلا . : قتي مهتيتؤ مك وق نم نامك ن او ظ : ىلاعت هلوق يف 21 : ةلأسم

 . ءاسنلا ةروس نم 2

 . ةنمؤملا ةبقرلا ريرحتو ةيدلا هيف بجت يذلا لوتقملاب دوصقملا يف ءاملعلا فلتخا

 موق نم انمؤم أطخ لوتقملا ناك نإو : ةيآلا ىنعم نإ ديز نب رباج مامالا لاقف
 ءادأو ريرحتلا هترافكف . مهبحاص ةيدب قحأ مهنأ بجوي مهدهعف مكل نيدهاعم

 )1( . نايح وبأو صاصجلاو 0 يبطرقلا كلذ لقن ةيدلا

 . مهريغو دهاجمو ميهاربإو نسحلا لوق وهو

 ربج ةيدلا نأ ىلع هب لدتساو روشاع نبا مامالا هيلإ لام يذلا يأرلا وهو

 وهو ملسملا رفاكلا ثري ال ذإ ، لتاقلا نع اثوروم الام تسيلو ليتقلا ءايلوأل

 . فيطل ليوأت

 ةرافكلا هيف بجتف اطخ لتقي دهاعملاو يمذلا : هب دوصقملا نإ : يناثلا لوقلا

 . ارفاك وأ انمؤم لوتقملا ناك ءاوس

 . يربطلا هراتخاو ئ يعفاشلاو يبعشلاو سابع نبال بوسنم لوق وهو

 ديأتيو . نيملسملا هتثرول ةيدلا يأ 3 هثاريم بهذي امنإ : لاقف يعخنلا لصفو

 : نيديؤمب لوألا لوقلا
 مكنيب موق نم ناك نإو , : اذكه ةيآلا ارق وهف ئ نسحلل ةءارق يه : لوألا

 . .« نمؤم وهو قاثيم مهنيبو

 قباس روكذم ىلإ هدانسإ نم دبال هناك نإو : ىلاعت هلوق نأ : يناثلا

 . 324 ص 3 ج طيحملا رحبلا - 244 ص 2 ج صاصجلا ماكحأ - 325 ص 5 ج نارقلا ماكحأ (1)
 . 162 ص 5 ج ريونتلاو ريرحتلا (2)
 . هسفن يبطرقلل نارقلا ماكحأ (3)
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 . "". هيلع ظفللا لمح بجوف 5 اطخ لوتقملا نمؤملا وه هركذ قبس يذلاو

 دقف نمؤملا ريغ لوتقملل ةبسنلاب رباج مامإلل ايناث الوق ةلأسملا هذه يف تدجوو

 هيلع سيل هنأو يمذلا ملسملا لتق يف الإ قتعلا ىري ال هنأ هنع مزح نبا لقن

 . . ةرافك

 . 235 ص 10 ج ريبكلا ريسفتلا (1)

 . 358 ص 10 ج ىلحملا (2)

113 



 ةروس نم 33 ةيآلا . ضزألآ نم اوَقنُي ؤأ » : ىلاعت هلوق يف 22 : ةلأسم

 . ةدئاملا

 ديعب ناكم ىلإ هنطو وه ىذلا ناكملا نم مرجملا داعبإ وه ضرألا نم ىفنلا

 . ةيالا هذه يف براحملا يفن نم دوصقملا يف ءاهقفلا فلتخاو

 ىلإ دلب نم ىأ ، دنج ىلإ دنج نم لقني نأ وه يفنلا نإ : ءاثعشلا وبأ لاقف

 . ". ريثك نبا كلذ لقن . مالسإلا راد نم جرخي الو & نينس دلب
 . مهريغو يعفاشلاو يرهزلاو نسحلاو ريبج نب ديعس لوق وهو

 وبأ لاقو ، ديعب صاق وه امم هريغ ىلإ دلب نم ىفني زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 نملا نم دالبلا يصاقأ نم امهو عضابو كلهد ىلإ اميدق يفنلا ناك : دانزلا
 . ةشبحلاو

 ىتح بلطي نأب كلذو ، برحلا راد ىلإ براحملا ىفني نأ وه : يلاثلا لوقلا
 سابع نبا نع اذه يور . مالسالا راد نم برهي وأ ، دحلا هيلع ماقيف هيلع ردقي

 . سنأ نب عيبرلاو كلام نب سنأو
 سبحيو ، اهقيض ىلإ ايندلا ةعس نم ىفنيف ، نجسي هنأ : ثلاث قيرف لاقو

 . يعخنلا ميهاربإو ةفينح وبأ اذهب لاقو ، مامإلا ىري ثيح

 ةبوقعلا هيف قحتسي يذلا دلبلا ريغ رخا دلب ىلإ ىفني : كلام مامإلا لاقو

 . }. مالسإلا راد نم جورخلا ىلإ رطضي الو ، كانه سبحيف

 . 0 ص 2 ج رثك نبا رسفت (1)

 . 412 ص 2 ج صاججلا ماكحأ - 470 ص 4 ج طيحملا رحبلا - 152 ص 6 ج يبطرقلا (2)
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 ه كنلتزأق ةلآ لزنأ آمب كشن مل نم زممَو ل : ىلاعت هلوق يف 23 : ةلأسم
 نم 47 و 45 و هم تايآلا ه َنوقيسلقلآ ل و ه َتوُمللظلآ ط و . ه توزفلكلآ

 . ةدئاملا ةروس

 . اهلك تلزن نم يف ءاملعلا فلتخا

 & دوهيلل « نوملاظلا ه و & نيملسملل « نورفاكلا ه : ديز نب رباج لاقف

 "") ربطرقلا كلذ لقن . ىراصنلل « نوقسافلا » و

 ليقو يبعشلاو يفرعلا نباو ، ةدئاز يبأ نباو ةمربش نباو & سابع نبا هراتخاو
 لوقل ادحجو ، نارقلل ادر هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ىأ : ارامضإ تايآلا يف نإ

 : نسحلاو دوعسم نبا لاقو . دهاجمو سابع نبا هلاق . رفاك وهف كلع لوسرلا
 ادقتعم يأ ، رافكلاو دوهيلاو نيملسملا نم هللا لزنأ امب مكحي مل نم لك يف ةماع يه

 قاسف نم وهف امرحم بكار هنأ دقتعم وهو كلذ لعف نم امأف © هل الحتسم و كلذ

 . هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ هللا ىلإ هرمأو © نيملسملا

 ديحوتلاب مكح نم امأف : رفاك وهف هللا لزنأ ام عيمجب مكحي مل نمو ىأ : ليقو

 . ةيالا هذه يف لخدي الف عئارشلا ضعبب مكحي ملو

 هنكلو { ةلملا نع لقني يذلا رفكلا رفكلا نم دوصقملا سيل :هريغو سواط لاقو
 ( . ةيضابالا دنع ةمعنلا رفك وه :شيفط قاحسإ وبأ خيشلا لاقو .رفك نود رفك

 فرع نم امأ . هناسلب دحجو هبلقب ركنأ نم لوانتي كلذ نإ : ةمركع لاقو

 وهف هداضيو هفلاخي امب قأ هنأ الإ ، هللا مكح هنوك هناسلب رقأ و هللا مكح هنوك هبلقب

 لاقو ةيالا هذه تحت هلوخد مزلي الف { هل كرات هنكلو ىلاعت هللا لزنأ امي كاح

 )3) ٠. ملعأ هللاو حيحصلا باوجلا وه اذهو : يزارلا

 . 160 ص 6 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 . ةيشاحلا & عجرملا سفن (2)

 . 6 ص 12 ج ريبكلا ريسفتلا (3)
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 مكزنصي ال مكسفنأ مكيلع أونماَء نيذلآ اهُيألت » : ىلاعت هلوق يف 24 : ةلأسم

 : ةولمغت مخ امب منت اغيمجم مكفجزم هللا ىلإ ميدته اذإ لع ر
 . ةدئاملا ةروس نم 105 ةيالا

 :لاوقأ ةدع ىلإ ةيآلا هذه ليوأت يف ءاملعلا فلتخا

 كلنتلوأ ءانبأ نم اونما نيذلا اهيأاي :ةيآلا ىنعم نأ ديز نب رباج مامالا نع ىورف

 ال نيدلا ىلع ةماقتسالا يف مكسفنأ مكيلع ،بئاوسلا اوبيسو ةريحبلا اورحب نيذلا

 رافكلا هل لاق ملسأ اذإ لجرلا ناكو لاق .متيدتها اذإ فالسألا لالض كرضي
 كلذ لقن .كلذ ببسب ةيآلا هللا لزنأف ،تلعفو تلعفو مهتللضو كءابآ تهفس
 )( يبطرقلا

 اذإف ظعولا مهعفني ال نيذلا ءاوهألا لهأ يف تلزن ةيآلا نإ : نورخآ لاقو
 . مهنع تكساف نورهظيو نوفختسي لب ، نولبقي ال مهنأ موق نم تملع

 نمل ليقف ، مهضعب دترا ىتح نوكرشملا مهسذع نيذلا ىراسألا يف تلزن ليقو
 . مكباحصأ دادترا ك رضي ال مكسفنأ مكيلع : مالسالا ىلع يقب

 رمألا دعب متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يورو

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 هسفن ةصاخب ناسنالا لاغتشا ةيالا هذه تنمضت : دادنم زيوخ نبا لاقو

 . مهلاوحأ نع ثحبلاو { سانلا بئاعمل ضرعتلا هكرتو
 نم وتعلاو دانعلا ىلع ةرسح مهسفنأ بهذت نونمؤملا ناك : يرشخمزلا لاقو

 نم متفلك امو مكسفنأ مكيلع مهل ليقف © مالسإلا يف مهلوخد نونمتيو ةرفكلا

 نيدتهم متنك اذإ مكنيد نع لالضلا مك رضي الو ىدهلا قرط يف يشملاو اهحالصإ
 "« تارسح مهَْلَع سف بهذت الف ل : هيبنل ىلاعت لاق اك

 . كلذ ريغ ةيالا يف ليقو

 . 344 ص 6 ج نارقلا ماكحأ (1)
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 ة ٥

 نم 141 ةيآلا ه هداصح َمْوَي هقَح اوئاءَو ل : ىلاعت هلوق يف فالخلا 25 : ةلأسم

 . ماعنالا ةروس
 : لاوقأ ىلع ةمدقتملا ةيآلا نم « هقح » ىنعم يف ءاملعلا فلتخا

 صاصجلا كلذ لقن . ةضورفملا ةاكزلا هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . ")ريثك نباو نايح وبأو يلاطيجلاو ينيعلاو

 ليقو . مهريغو ةداتقو بيسملا نب ديعسو نسحلاو « كلام نب سنأ لوق وهو
 . يعفاشلاو كلام لوق اذه

 عدي : لاق نايفس نعو ، لبنسلا طاقلإ : كلذ نم دارملا نأ : يناثلا لوقلا

 ثيدحب ءالؤه جتحاو . لجنملا نع طقس اميف نيداصحلا رثأ نوعبتي نيكاسملا

 . ليللا داصح نع ىهن هنأ ع يبنلا نع هنووري
 نب ديعس ىلإ كلذ بسنو . ةاكزلا ةياب ةخوسنم ةيآلا هذه نأ : ثلاثلا لوقلا

 لك ةاكزلا تخسن كاحضلا لاقو . ةاكزلا لزنت نأ لبق اذه ناك لاقو ، ريبج

 . نآرقلا يف ةقدص

 . ابدن هب هللا رمأ ، ةاكزلا ىوس لاملا يف قح وه قحلا اذه نأ : عبارلا لوقلا

 . دهاجمو ريبج نب ديعسو مكحلاو ءاطعو نسحلا نب يلع ىلإ لوقلا اذه بسنو
 مهلعلو : هلوقب لوألا بهذملا ىلع روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا قلع دقو

 ىلعو : الئاق فاضأو { ريداقملاو بصنلا نييعتب ءادتبا تضرف ةاكزلا نأ نوري

 امبو ، ىرخأ تايآب ةنيبمو ةصصخم اهنكلو ةخوسنم ريغ ةيآلا هذهف راتخملا لوقلا
 . . اهقالطإب قلعتي الف { كقيَع يبنلا هنيب

 ج طيحملا رحبلا - 19 ص 2 ج مالسإلا دعاوق - 238 ص 8 ج ءيراقلا ةدمع - 9 ص 3 ج نارقلا ماكحأ (1)

 . 0 ص 3 ج ريثك نبا ريسفت و 237 ص 4

 . يناثلا ءزجلا نم 122 ص ماعنالا ةروس ريسفت (2)
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 . ءارسالا ةروس نم 4 ةيآلا هم نذيسفنل » : ىلاعت هلوق يف 26 : ةلأسم

 اينبم & نيسلا حتفو ءاتلا مصب ( دسفت » : ديز نب رباج مامالا أرق

 ةءارق يهو ث ةبلغلا نم ليقو ، لالضلا نم ليقف : مكريغ مكدسفي ىأ ، لوعفملل

 , () يلع نب رصنو 2 سابع نبا ىلإ ةبوسنم

 دسفت ىنعم ىلع . نيسلا مضو ءاتلا حتفب ١ لدست ١ : ىسيع أرقو

 . يصاعملا باكتراب مكسفناب

 ليئارسإ يتب ىللإ انيضقو اهريدقت { نيسلا رسكب « ندسفتل » : روهمجلا أرقو
 () مهولعو مهداسف

 . 16 ص 15 ج يسولألا ريسفت (1)
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 . جحلا ةروس يتدجس يف 27 : ةلأسم

 نا إ ظ : ىلاعت هلوق دنع جحلا ة ةروس نم ىلوألا ةدجسلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ةبجاو 18 ةيآلا ه ُءآشي ام لعفي ةلل

 أوُعكرآ اونما َنيذَلآ اهيلي » : ىلاعت هلوق دنع يتلا ةيناثلا يف اوفلتخا مهنكلو
 . ةروسلا نم 77 ةيالا هم .. مكَبَر ر اودُبعآو اودجُْسآَو

 ىلإو . "رذنملا نبا هنع كلذ لقن . اهطقسأ ةنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 باحصأو يروثلاو يعخنلاو ، يرصبلا نسحلاو ، ريبج نب ديعس بهذ كلذ
 . يأرلا

 . طاقسالاو ، باجيالا : ناتياور سابع نبا نعو

 بلاط يبأ نب يلعو ، باطخلا نب رمع لوق وهو . اهتابثإ ىلإ نورخا بهذو

 يأ لوق وهو ، مهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأو ءادردلا يبأو رمع نب هللا دبعو
 يعفاشلاو دمحأو ،كلامو ،شيبح نب رزو ةيلاعلا يبأو ،يملسلا نمحرلا دبع

 ديز نب رباج مامالا نع ىرخأ ةياور يهو روث يبأو يرهاظلا دوادو قحساو

 تلضف هللا لوسراي تلق :لاق رماع نب ةبقع ثيدح ىلإ عجري فالخلا ببسو
 هاور « امهأ رقي الف امهدجسي ل نمو . معن ١ : لاق ؟نيتدجس اهيف نأب جحلا ةروس

 دوادوبأ هاورو يوقلاب هدانسإ سيل . نسح ثيدح اذه لاقو . ىذمرتلا

 . نافيعض امهو . حرشمو ةعيهل نبا هدانسإ يفو ينطقرادلاو

 . 183 ص 4 ج ينابرلا حتفلا (1)
 . 649 ص 1 ج ينغملا (2)
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 ريغ ائوُي أولخذت نأ ح اتجج مكيلع سيل » : ىلاعت هلوق ىنعم يف- 28 -: ةلأسم

 . رونلا ةروس نم 29 ةيآلا ه ممُكَل عتم اهيف ةنوكسم

 : ةيآلا هذه يف تويبلا نم دارملا يف ءاملعلا فلتخا

 وأ ليل نم موق هلزني لزنم امإ يه : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 عفانم لكو . عاتم اذهف . اهيلإ رظني راد وأ ، ةجاح ءاضقل اهلخدي ةبرخ وأ راه
 كلذ ىلع اقيلعت لاقو . ةجاحلا نم هاوس ام نكلو ، زاهجلا وه سيلو & عاتم ايندل

 قفاوم وهو نيملسملا ةمئأ نم مامإ لوق نم نسح حرش اذهو : ساحنلا رفعج وب
 . "). ةغل

 ال ةلباسلا قرط يف يتلا قدانفلا يه : دهاجمو ةداتقو ةيفنحلا نب دمح لاقو

 ىأ مهل عاتم اهيفو . ليبس نبا لك اهيلإ ىوأيل ةفوقوم يه لب . دحأ اهنكسي
 . اهعفنمب عاتمتسا

 لوق وهو © طئاغلاو لوبلل سانلا اهلخدي يتلا برخلا يه : ءاطع لاقو

 عيمج هنأب عاتملا رسف نم امأ : لوألا يأرلل ادييأت : يبرعلا نبا لاقو /. ةمركع

 نم هلامل وه امنإ هيف لخادلا نأ نيبو ، لصفلاب ءاجو لصفملا قبط دقف . عافتنالا

 نكاسلاو © ملعلا بلطل سرادملا يهو تاكناخلا لخدي بلاطلاف . عافتنالا

 نقاحلاو ، عايتبالل ناكدلا لخدي نوبزلاو قدانفلا ىأ قتانفلا يهو تاناخلا لخدي

 . . هباب نم ههجو ىلع تؤي لكو . ةجاحلل الخلا لخدي

 . 221 ص 12 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)
 . 314 ص 3 ج صاصجلل نآرقلا ماكحأ (2)
 . 1352 ص 3 ج ينرعلا نبال نارقلا ماكحأ (3)
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 ةيالا 4 اهنم رهظ امم لا نَهَتَيز نيدن الو ح : ىلاعت هلوق يف - 29 - : ةلأسم

 . رونلا ةروس نم 1

 . اهنم رهظي امو ةنيزلا يف ءاملعلا فلتخا
 0})ريثك نبا هلقن . متاخلاو نافكلاو هجولا هنم دوصقملا نإ : ديز نب رباج لاقف

 نم مهريغو يعخنلاو ريبج نباو ةمركعو ءاطعو رمع نباو ، سابع نبا لوق وهو
 . ءاملعلا روهمج

 باضخلاو راوسلاو لحكلا وه ةنيزلا رهاظ : روسملاو ةداتقو سابع نبا لاقو
 لخد نم لكل ةأرملا هيدبت نأ حابمف اذه وحنو ختفلاو ةطرقلاو عارذلا فصن ىلا
 . » . سانلا نم اهيلع

 نأو يدبت الأب ةرومأم ةأرملا نأ ةيآلا ظافلأ مكحب يل رهظيو : ةيطع نبا لاقو

 ةكرح ةرورض مكحب رهظي اميف ءانثتسالا عقوو . ةنيز وه ام لكل ءافخالا يف دهتجت

 ىدؤت امم هجولا اذه ىلع « رهظ ام هف كلذ وحنو نأش حالصإ وأ ، هنم دبال اميف

 . ). هنع وفعملا وهف ءاسنلا يف ةرورضلا هيلإ

 نم بلاغلا ناك امل هنأل نسح لوق اذه : لاقو هجولا اذه يبطرقلا نسحتساو

 نوكي نأ حلصيف جحلاو ةالصلا يف كلذو ةدابعو ةداع امهروهظ نيفكلاو هجولا

 تنب ءامسأ نأ ةشئاع نع دواد وبأ هاور ام كلذ ىلع لدي . امهيلإ اعجار ءانثتسالا

 ضرعأف . قاقر بايث اهيلغو هلع هللا لوسر ىلع تلخد امهنع هللا ىضر ركب يأ
 « اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأاي » : اهل لاقو اهنع

 . هيفكو ههجو ىلإ راشأو

1 

 . 88 ص 5 ج ريثك نبا ريسفت (1)
 . 228 ص 12 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
 . 229 ص 12 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (3)
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 ةأرملا ىلع ةقشم هرتس يف ام وهو © ةنيزلا نم رهظ ام ينثتساو روشاع نبا لاقو

 بج ال يتلا لمعلا عضاوم يف ةنيزلا نم ناك ام وهو ءاسنلا ىلع جرح هكرت يف وأ

 . "). كتاوخلاو باضخلاو لحكلا لثم اهرتس

 . 206 ص 18 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
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 َْكَنَم نيذلا ُمُكلذمتنستل أوئماَء نيذَلآ اَهبألَي » : ىلاعت هلوق يف - 30 -: ةلأسم
 . رونلا ةروس نم 68 ةيآلا هم مكمي

 . ةيالا هذه خسن يف ءاملعلا فلتخا

 ةمكحم اهنأو ، تباثو بجاو ةيآلا هذه مكح نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 ىورو "". يبطرقلا كلذ لقن . ءاوس ءاسنلاو لاجرلا ىلع يرسي مكحلا نأو
 لاق . ةيآلا ..« مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل » : ىلاعت هلوق يف صاصجلا

 يراوجلاو ناملغلا نم ممْلُخلا اوغلبي ملو اولقع نيذلا مهؤانبأ ديز نب رباج
 ةالص دعبو ، نولخيو نوليقي نيحو رجفلا ةالص لبق مهئابآ ىلع نونذأتسي
 مهناوخإ مهلبق نم نيذلا نذأتسا اك اونذأتسا ملحلا اوغلب اذإف ةمتعلا يهو ءاشعلا

 ةعاس يأ ، نولخدي ةعاس نذإب الإ مهئابا ىلع نولخدي الو ءاسنو الاجر اوناك اذإ

 . . تناك

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وه ساحنلا لاقو . يبعشلاو دمحم نب مساقلا لوق وهو
 بهذ : سابع نبا لاقو . ةخوسنم يه : ريبج نباو بيسملا نبا لاقو

 هذه يف ىرت فيك سابع نبااي : اولاق قارعلا لهأ نم ارفن نأ يور دقف اهمكح
 نينمؤملاب ميحر ميلح هللا نإ : لاقف . دحأ اهب لمعي الو انرمأ امب اهيف انرمأ يتلا ةيآلا
 ناذئتسالاب هللا مهرمأف ، الاجح الو اروتس مهتويب سيل سانلا ناكو ، رتسلا بحي

 نأ ينعي كلذب لمعي ادحأ رأ مل ريخلاو روتسلاب هللا مهءاج املف . تاروعلا كلت يف

 .بوجولا داعل لاحلا داع ولو باوبأ الو مهل قلغ ال ذإ ابجاو ناك كلذ

 هيف سيل هنإف ريبج نباو ديعس لوق دري وهو نسح نتم اذه :يبطرقلا لاقو

 لاحلا كلذ لثم ناك نإف .تلاز مث لاح ىلع تناك اهنأ ىلع نكلو ةيالا خسن ىلع ليلد

 . 303 ص 12 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 . 330 ص 3 ج نآرقلا ماكحأ (2)
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 يف نيملسملا نكاسم نم ريثك يف مويلل تباث اهمكح لب . ناك اك مئاق اهمكحف

 . ")هريغو يراحصلاو يداوبلا
 : لاق ىلاعت هنأل ، ةماع اهلبق يتلاو ةصاخ ةيآلا هذه نإ : نورخآ لاقو

 ىيلَع أوُمَلَسئَو أوئميأتنست ىتح مكتويب رَيَع ائب أولُخذئ ال اونمآ نيذلآ اهيأي »
 هذه يف صخف « مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل ه : لاقف انه صخ مث هم اهلهأ
 ضعبب هذه تصخو ، تاقوألا عيمج تلوانت ىلوألا نأ امك نينذأتسملا ضعب ةيآلا

 . ناذئتسالا دعب الإ ةمأ الو دبع اهيف لخدي الف ، ضعبلا نود تاقوألا

 . 759 ص نارقلا يف خسنلا (1)
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 . 4 َنهَباَت َنغَصَي نأ حانج َنهنَلَع سيف » : ىلاعت هلوق يف - 31 - : ةلأسم
 . رونلا ةروس نم 60 ةيالا

 دوصقملا : ديز نب رباج لاقف « نهبايث » ىلاعت هلوق ىنعم يف فلسلا فلتخا
 . ". ريثك نبا هلقن . ءادرلا وأ بابلجلا : هب

 مهريغو يعخنلاو ريبج نباو دهاجمو رمع نباو سابع نبا نع يور كلذكو
 عردلا يف لجرلا يدي نيب موقتو © بابلجلا عضت يأ : حلاص نبا لاقو
 . رامخلاو

 « نهبايث نعضي نأ » : دوعسم نب هللا دبع ةءارق يف هريغو ريبج نب ديعس لاقو

 نوكي نأ دعب هريغ وأ بيرغ دنع نعضي نأ سأب الف ، رامخلا قوف نم بابلجلا وه

 . ةنيزلا نم اهيلع ام ىريل بابلجلا عضوب نجربتي الو ، فيفخ رامخ اهيلع
 ةنيرقب ةأرملا ىلع هئاندإب رومأملا وهو اهضعب بايثلاب دارملا : روشاع نبا لاقو

 نهبايث نهنع نلزي ىأ : لاقو . يش ىلع ءيش ةطانإ : عضولاو . صيصختلا ماقم

 . بجشملا ىلع وأ ضرألا ىلع اهنعضيف

 هذه لاثمأ يف لاجرلا ةبغر لقت وأ يفتنت نأ بلاغلا نأ يه ةصخرلا هذه ةلعو

 ءاندإ وأ بويجلا ىلع رمخلا برضب رمألا يف ناك املف . نسلا ربكل دعاوقلا
 ةعيرذلا تفتنا املف ، ةعيرذلا دس اهاضتقا تارومأملا ءاسنلا ىلع ةفلك بيلالجلا

 الإ ةرورضل ةقشم مكح يف تلعج ام ةعيرشلا نإف . هللا نم ةمحر مكحلا كلذ عفر

 . ». ةصخرلا ىنعم اذهو . ةرورضلا لاوزب ةقشملا كلت تعفر

 . 125 ص 5 ج ريثك نبا ريسفت (1)

 . 297 ص 18 ج ريونتلاو ريرحتلا (2)
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 ج زَح جرلا ىلع الو جرح ىمغألأ ىلع سيل ا : ىلاعت هلوق يف 32 : ةلأسم

 . رونلا ةروس نم 61 ةيآلا .ه جرَح ضيرملا ىلع ال
 نع لصفنم وه له « جرح ىمعألا ىلع سيل » : ىلاعت هلوق نأ يف فلتخا

 يف لكألا ضرغ ريغ ضرغ يف هنأو .ه ممُكيسفنأ ىلع الو » : هدعب ىلاعت هلوق
 يف هدعب امب لصتم وه وأ . ناذئتسالا ةيآ هلبق ةيآلا مامت نم نوكيف ىأ 0 تويبلا

 . دحاو ضرغ

 لوق وهو :7 روشاع نبا كلذ لقن . ديز نب رباج : لوألا لوقلاب لاقف

 يف هراتخا يذلا وهو ، نايح وبأو يبرعلا نباو ةيطع نباو يئابجلا هراتخاو نسحلا
 يف هدعب امب هلاصتا نايبل مهوفلاخم هركذ ىذلا فلكتلا نم ايدافت ريونتلاو ريرحتلا

 نألو . ةروكذملا تويبلا يف ماعطلا يف فانصألا ةثالنلا ءالؤه ةصخرلا هجو نايب
 هلاصتا رهظي ال ، تادودعملا رخا ىلإ 4 مكتويب نم أ لكأت نأ ل : هلوق يف

 اميف ةثالثلا ءالؤه نع ج رحلل ايفن ةيآلا هذه نوكتف . ضيرملاو جرعألاو ىمعألاب

 ام لك يف مهنع عوفرم جرحلاف . لامعألا نم جرحلا نم مهيلإ مهترارض رجت
 عقي نأ رذعلا يضتقيو لاكإلاب هيف نايتإلا مهتبسن يضتقتف مهراذعأ هيلإ مهرطضت

 نعو ، رصبلا هيف طرتشي يذلا فيلكتلا يف ىمعألا نع يفنم جرحلاف مهنم
 رثؤي يذلا فيلكتلا يف ضيرملا نعو ، بوكرلاو يشملا هيف طرتشي اميف جرعألا
 هذه ركذ يف ةبسانملا نكلو . وزغلاو ةالصلا طورشو موصلاك هطاقسإ يف ضرملا
 ناذئتسا هيلع نيعتي ال نأ ىمعألل صيخرتلا دوصقملا نأ ناذئتسالا بقع ةصخرلا

 ةصخرلا مكحل امامتلو اجامدإ ضيرملاو جرعألا ركذ مث . بجوملا ببسلا ءافتنال

 . ىمعالا نيبو امهنيب ةبسانملل امهل

 مهتارورض هلعلو (اذك) (2)
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 يف ةثالثلا فاصوألا هذه دع هجول اوفلكت دقو ، نيرسفملا روهمج يناثلاب لاقو

 ©}). ةيلاوملا ةيآلا يف اوركذ نم تويب يف يذلا ماعطلا نم نيلكآلا دادعأ

 . 300 ص 18 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
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 نم 52 ةيآلا هم دنب نم ُءاَنسنلآ كل لحت ل ل : ىلاعت هلوق يف - 33 - : ةلأسم

 . بازحألا ةروس

 : ةيالا هذه خسن ىوعد يف ءاملعلا فلتخا

 . ةيآلا هم ةججْوزأ ل اتلَلخأ

 ىلع اوفلتخا مهنكلو ، ةخوسنم تسيلو ةمكحم ةيآلا نإ : نورخآ لاقو

 : نيلوق

 هل لحي ملف ، نهيلع هرصق نأب هنرتخا نيح هءاسن باثأ ىلاعت هللا نأ : امهدحأ

 نسحلا نعو . ةمركع قيرطب سابع نبا نع يورم وهو . اذه خسني ملو . نهريغ

 . مهريغو ةماما يباو نيريس نباو يرصبلا

 هلاق ةرفاكب ج وزتي نأ هل زجي ملو ، تارفاكلا نه انه ءاسنلاب دارملا نأ : امهيناثو
! . )1( 

 . .'٠ ةمركعو ريبج نب ديعسو دهاجمو ديز نب رباج

 . يزوجلا نبال نآرقلا خساون نع القن 766 ص نآرقلا يف خسنلا (1)
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 تل ٨

 رمقلاو ؛سفششلآ زاهلاو لآ هيلاع نمو »» : ىلاعت هلوق يف- 34 - : ةلأسم
 ه , هد س ., ة د 7 ث . و ه ٠ ت . ه ه دحلو
 هايا تن نا نهقلخ ىذلا هلل هلل اوذُجُْسآَو رمقلل الو سملل اودجس

 ال ْمُهَو راهنلاو ليلاب هل نوخت كبر دنع نيذلاف أوزبُكتْسآ ناق ه 1 أبعت

 . تلصف ةروس نم 38 و 37 ناتيآلا .هم نوُمَْسَت

 . دوجس ةي آ هذه ن ا ىلع ء املعلا قفتا

 : هعصوم يف ١ وفلتخ حا مهنكل و

 ال مهو » : ل اعت هلوق دنع دوجسلا عضوم نإ : ديز نب رب اج لاقف

 . . يلاطيجلا مامالا هنع كلذ لقن دقو « نومأسي
 )2(۔ . ع { ۔ ۔ ,إ ۔.١ ۔۔ _ ِ

 همينح وبا . ةمئالا نمو . ةداتقو فورسمو سابع نبا لوق وهو

 ال و : ىلاعت هلوق دنع متي مالكلا ىنعم نأ كلذ هجوو . (} يعفاشلاو

 اهنم ةرخالا يف دوجسلا ناك اوفلتخا امل فلسلا نإف ىرخأ ةهج نمو . « نومأسي

 اهزاوج يف مهفالتخاو اهجارخإب اهلقن زاوج ىلع عيمجلا قافتال ىلوأ
 . لاثتمالاو ةدابعلا ةياغ وهو ”امهالوأب

 يلع يأر وهو « نودبعت هايإ ه : ىلاعت هلوق وه دوجسلا عضوم كلام لاقو

 . (. رمألاب ةرشابم لصتم كلذ نأل : اولاقو . دوعسم نباو

 . 293 ص 1 ج مالسإلا دعاوق (1)

 . 1265 ص ج يناعملا حور (2)

 . 129 ص 27 ج يزارلا ريسفت (3)

 . 385 ص 3 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (4)
 . 1652 ص 4 ج ينرعلا نبال نآرقلا ماكحأ (5)
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 لإ ةئسَمَي ال . نوئُكَم بلتك يف » : ىلاعت هلوق يف - 35 - : ةلأسم
 . ةعقاولا ةروس نم 79 و 78 ةيآلا ه َنورَهَطُمْلآ

 : نيعضوم يف ةيآلا هذه يف نورسفملا فلتخا

 . « نونكم » : ىلاعت هلوق : لوألا

 نارقلا ماكحأ يف كلذ ءاج ، ظوفحملا حوللا وه : ديز نب رباج لاقف

 . سابع نبا نع ةياور يهو . يبطرقلل
 باتك انه باتكلاو . لطابلا نع ظوفحم « نونكم » : اضيأ سابع نبا لاقو

 . ءامسلا يف
 لاقو . هيلع لزني نمو نارقلا ركذ امهيف ليجنإلاو ةاروتلا : ةمركع لاقو

 . انيديأ نيب ىذلا فحصملا وه دهاجم
 . « نورهطملا ه : ىلاعت هلوق : يلاثلا

 لوق وهو . رينك نبا هاور . ةكئالملا مه : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف
 . مهريغو ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجمو سنأ

 سجنلا سوجملا هسميف ايندلا يف امأف هللا دنع نورهطملا الإ هسمي ال : ةداتق لاقو

 . سجرلا قفانملاو

 . كلذ ريغ ليقو

 . 224 ص 17 ج نآرقلا ماكحأ (1)

 . 536 ص 6 ج ريثك نبا ريسفت (2)
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 نم 86 ةيآلا 4 َنينيدمت ريع متنك نإ الولف )ل : ىلاعت هلوق يف - 36 - : ةلأسم
 . ةعقاولا ةروس

 لوق وهو "". مكلامعأ ىلع نيزاجم يأ « نينيدم ه ىنعم ديز نب رباج لاق

 نم نيرسفملا روهمج هيلعو ةداتقو نسحلاو دهاجم : نيرسفملا نم نيمدقتملا روهمج
 . نيرخاتملا

 اذإ 5 ةيعرلا ناطلسلا ناد مهلوق نم هلل ديبع : ىنعمب ءارفلاو يرشخمزلا هرسفو
 . نيبوبرم ريغ يأ ئ مهساس

 )1( ۔ ّ ,
 . "قايسلا نع ديعب وهو : روشاع نبا مامإلا لاق

 . 345 ص 27 ج ريونتلاو ريرحتلا (1)
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 ءامسألا هل روصملا :ىرابلا قلخلا هلآ وه «: ىلاعت هلوق ىف- 37 - : ةلأسم

 ؟ امم هل حتسا ح آ

 . . رشحلا ة ةروس نم 4

 هللا لوسر مساقلا ابأ يليلخ تلأس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يور
 رثكأف رشحلا ةروس رخآب كيلع ةريره ابأاي » : لاقف مظعألا هللا مسا نع تيلع

 . ىلع داعأف هيلع تدعأف 6 يلع داعأف هيلع تدعأف « اهتءارق

 يف كلذ ءاج ةيآلا هذه ناكمل « هللا » وه مظعألا هللا مسا نإ ديز نب رباج لاقو

 . ». يبطرقلل نآرقلا ماكحأ

 . 49 ص 18 ج نارقلا ماكحأ (1)
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 ةروس نم 08 ةيآلا ه ثَلُس ةدوملا اذإو » : ىلاعت هلوق يف - 38 - : ةلأسم

 . ريوكتلا

 ييأ قيرط نم يبطرقلا هنع هاور ه ْتلأَس ةدوؤوملا اذإو » : ديز نب رباج رق
 الف ؟ ينتلتق بنذ ىأب : لوقتف اهيبأب ةمايقلا موي قلعتت ةيراجلا : لاقو . ىحضلا

 . "}. رذع هل نوكي

 . سابع نبا ةءارق يهو

 . ه لس » نوقابلا رقو

 . 233 ص 18 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)
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 ةروس نم 16 ةيآلا ه سّنكلآ راوجلا » : ىلاعت هلوق يف - 39 - : ةلأسم
 . ريوكتلا

 : لاقف « سنكلا راوجلا » نع ديز نب رباج تلأس : رذنملا نب جاجحلا لاق

 . ). نايح نباو يبطرقلا كلذ لقن . رقبلاو ءابظلا

 امهنإ : يعخنلاو ، نايباحص امهو دوعسم نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج لاقو

 سنكت يهو ءامسلا يف راوج يه يتلا موجنلاب ةهبشم اهنأل يفتخت نيح شحولا رقب
 . اهسئانك يف كلذ لعفت يهف . رتتست ىأ اهجاربأ يف

 . 434 ص 8 ج طيحملا رحبلا - 237 ص 19 ج نارقلا ماكحأ (1)
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 ةروس نم 12 ةيآلا ه ايعس ىَلْصَيَو ل : ىلاعت هلوق يف - 40 - : ةلأسم

 . قاقشنالا

 أرقو !"ةددشم ماللاو داصلا حتفو ءايلا مضب » ىلصو » : ديز نب رباج ارق

 نم ذوخأم ، جرعألاو نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو ةعبسلا ءارقلا رثكأ كلذب
 . ه ميججج ةلصو ل ىلاعت هلوقل ةيلصتلا

 نم لوعفملل اًتنبم ماللا ففخم داصلا نكاس ءايلا مضب « ىلصي ) ورمع يأ

 . ه ممَنَهَج هلصئ » ىلاعت هلوقل ءالصإلا

 . 81 ص 30 ج يناعملا حور (1)
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 . ه نوثيزلآو نيتلآ > : ىلاعت هلوق يف 41 : ةلأسم

 وهو "". سانلا اهلكأي يتلا ةهكافلا « نوتيزلاو نيتلا ه : ديز نب رباج لاق

 . مهريغو نسحلاو ةمركعو لتاقمو ءاطعو يعخنلاو دهاجم لوق
 . كلذ ريغ ليقو-نكامأل ءامسأ يه ليقو

 . 174 ص 30 ج يناعملا حور (1)
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 ثلاثلا بابلا

 ف
٠ 

 تاراهلطلا

 ةلأسم 19 ىلع لمتشيو
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 : لاوبألا يف مكحلا _ 1 ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 مامالا هنع كلذ لقن & ساجنأ اهلك لاوبألا نأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 همحل ناك امم ناويحلا نم هريغو ناسنالا لوب نيب كلذ يف قرف ال هنأو "مزح نبا . . .۔ . .ع )1

 . لوكأم ريغ وأ الوكام

 نأ ىري هنأ الإ س ةفينح يبأو مزح نباو ، يعفاشلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو
 . (ے) ضعب نم ةساجن ظلغأ لوبلا ضعب

 نم اوهزنتسا » : لاق لت يبنلا نع & ةريره يبأ ثيدحب ءالؤه لدتساو
 نبا هاورو لاقم هدانسإ يفو ينطقرادلا هاور (( هنم ربقلا باذع ةماع نإف . لوبلا

 . )حتفلا يف رجح نبا ركذ ام ىلع هححصو ةميزخ

 نابذعي امهنإ » : لاقف نيربق ىلع كلع هللا لوسر رم : لاق سابع نبا ثيدحبو

 هزنتسي ال ناكف رخآلا امأو ، ةميمنلاب يشمي ناكف امهدحأ امأ : ريبك يف نابذعي امو

 . امهريغو دواد وبأو ملسم هاور « لوبلا نع

 ىلإ ماعطلا لكأي مل۔امل نباب تنأ اهنأ نصحم تنب سيق مأ ثيدحب اضيأ اولدتساو

 امب اعدف هب وث ىلع لابف هرجح ف دنلل هللا لوسر هسلجأف 1 هللا لوسر

 . هلسغي ملو هحضنف

 لوب لسغيو عيضرلا لوب حضني » : لاق نل يبنلا نأ ىلع ثيدحو

 ٠. هجام نبا هاور . ( ةيراجلا

 . 180 ص 1 ج ىلحما (1)
 . 168 ص 1 ج ىلحملا (2)
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 الام لوبو رهاط همحل لكؤي ام لوبف . محلل ةعبات لاوبألا نأ : يناثلا بهذملا

 يف قرف ال ، يمدآلا لوب لسغ بجيف هيلعو ، هلسغب الإ رهطي ال سجن همحل لكؤي
 . ىثنألاو ركذلاو ريبكلاو ريغصلا لوب نيب كلذ

 تباصأ اذإو ، ةرهاط يهف منغلاو لبإلاك ناويحلا نم همحل لكؤي ام لاوبأ امأ

 . اهنم رهطتلا بجي ال ناسنإلا

 . دمحأ نع ةياور يهو . كلام بهذ كلذ ىلإو

 : اولدتساو

 لوسر ىلع ةنيدملا اومدق : ةينامث لكع نم ارفن نأ : سنأ نع يور امب
 ك هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف مهماسجأ تمقسو ةنيدملا اومخوتساف كيلع هللا

 . ىلب : اولاقف ؟ اهنابلأو اهلاوبأ نم نوبيصتنف هلب يف انيعار عم نوجرخت الأ » : لاقف

 . هيلع قفتم ثيدحلا « .... اوحصف اهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشف اوجرخف

 لكأ ام لوبب سأب ال » كلع هللا لوسر لاق : لاق ءاربلا نع يور امبو
 )( جاجتحالل حلصي ال فيعض ثيدح وهو ينطقرادلا هاور « همحل
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 : كسملا ةراهط يف فالخلا _ 2 : ةلأسم

 . هلامعتسا زاوج يفو كسملا ةراهط يف ءاملعلا فلتخا

 عنمي هنكلو هلامعتسا زاوجبو هتراهطب لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع ىورف
 . طقف مارحإلل

 . ")لينلا حرش يف شيفط مامإلا كلذ لقن

 ينأو ةديبع يبأ نع ةصاخ يورو ، بهاذملا رئاسو ءاملعلا ةماع لوق وهو
 نب ديعسو يلعو ، كلام نب سنأو رمع نبا نعو ، يلع يبأو دايز يبأو صفح
 . )نيملسملا نم عامجإ لحم هنأ يوونلا ىكحو . بيسملا

 ملسم هاور « كسملا بيطلا بيطأ » : ةع هلوقب كلذ ىلع اولدتساو
 . يئاسنلاو ىذمرتلاو

 سجنب هركذي ملو كسملا حدم لع هنأ ثيدحلا اذه نم لالدتسالا هجوو

 . لالح هنأ نهذلا ىلإ ردابتف

 . ميرحت ةهارك كسملا ةهارك هنباو بوبحم نعو ، بيبح نب عيبرلا نع ىورو
 . اكسم ليحتست مث داوم هيف عمتجت ناويحلا يف ثدحي جارخ هنأل كلذو

 )هعيب زاوج مدعبو كسملا ةساجن اولاق مهنأ ةعيشلا نع ىور اك

 . 84 ص 4 ج لينلا حرش (1)

 . - 209 ص 1 ج راتخملا در ةيشاح - 579 ص 2 ج . عومجملا (2)

 . - هسفن عومجملا (3)
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 ؟ فاعرلا مدب ءوضولا ضقتني له _ 3 _ ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 وبأو ) ةشئاعو رمع نب هللا دبعو( بيسملا نب ديعسو ) )ديز نب رباج بهذف

 كلام بهذم وهو ءوضولل ضقان ريغ فاعرلا مد نأ لإ سابع نباو { ةريره

 . ةيرهاظلاو ةيرفعجلاو ‘ يعفاشلاو

 ةفينح يأ بهذم اذهو . ءوضولل ضقان فاعرلا مد نأ لا نورخا بهذو

 . لبنح نباو

 ملو ىلصو مجتحا هنأ ع يبنلا نع سنأ هاور يذلا ثيدحلا نيلوألا ةجحو

 وهو . امهريغو يقهيبلاو ينطقرادلا هاور . همجاحم لسغ نأ ىلع دزي ملو ، أضوتي

 رباج نع دوادوبأ هاور نسحلا ةجردب رخا ثيدح هيوقي نكلو . فيعض ثيدح

 يف ةليل تاذ نيملسملا اسزح هيع هللا لوسر باحصأ نم نيلجر نأ هللا دبع نبا

 مهسب هامرف رافكلا نم لجر ءاجف ، يلصي امهدحأ ماقف & عاقرلا تاذ ةوزغ

 ٠. ىرجت هؤامدو دجسو عكر ش > ثلاثب ش رخاب هامر ش . هعزنف هيف هعضوف

 ضقن ولف ، ةالصلا يف رمتساو ريثك مد جرخ هنأ ثيدحلا اذه نم ةلالدلا عضومو

 علطي نأ دعبيو . ةالصلا مامتلو دوجسلاو عوكرلا هدعب زاج امل ءوضولا مدلا

 , 2 تلطب دق هتالص نأب هربخأ هنأ لقني ملو . هركني ملو كلذ ىلع نلع ءيبنلا

 . حيحص ليلد ىلإ جاتحي اهضقن نإو ةراهطلا مكح توبث لصألا نإ اضيأ اولاقو

 ةشئاع نع ينطقرادلاو هجام نبا هجرخأ ىذلا ثيدحلا يناثلا قيرفلا ليلدو

 هباصأ نم » : لاق تلع هللا لوسر نأ شايع نب ليعامسإ قيرط نم اهنع هللا يضر

 . 208 ص ا ج راطوألا لين (1)
 باتك - 92 ص 2 ج ينابرلا حتفلا - ةقباسلا ةحفصلا راطوألا لين - 58 ص 2 ج بذهملا حرش عومجملا (2)
 . 5 ص 2 ج مزح نبال ىلحملا 61 ةلاسم 1 ج يسوطلل فالخلا

142 



 كلذ يف وهو هتالص ىلع نيل مث أضوتيلف فرصنيلف يذم وأ سلق وأ فاعر وأ ءيق
 يذلا ثيدحلاب اضيأ اولدتساو . فعضلاب ثيدحلا اذه لعأو « . ملكتي ال

 لوسر نأ ةريره يبأ نع يقهيبلاو هجام نباو & هححصو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ
 .! حمر وأ توص نم الإ ءوضو ال » : لاق .ك هللا

 ءيقلاو مدلاب هضقن مدعو ءوضولا ضقن يف سيل : ةصالخلا يف يوونلا لاقو
 . "". حيحص ثيدح ةالصلا يف كحضلاو

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا ثيدح هدريو
 امهب يلصملا تلفنا اذإف ، ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو ءيقلا : لاق ع يبنلا:نع

 . حيحص ثيدح وهو هتالص ىلع ىنبو اضوت

 . ةقباسلا ةحفصلا - ينابرلا حتفلا (1)
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 : سجنلا نم نييننألاو ركذلا لسغ يف - 4 - ةلأسم
 لحم ناك نإو ، يذمملا ىلع ركذلا عم نييثنألا لسغ بوج و يف ءاملعلا فلتخا

 . امهنم اضعب يذملا

 حضني ام ةفاح نييثنألا لسغ بحتسي ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 مناغ وبأ هنع كلذ ىور . هجرف لسغي نيحو لوبي نيح سجنلا نم امهيلع
 . ")ةنودملا يف يناسارخلا

 هباصأ ىذلا لحملا لسغ بجاولا نأ مهدنعو { ملعلا لهأ روهمج لوق وهو
 . نييثنألاو ركذلا ممعت بجي الو ندبلا نم يذملا

 لحم ناك نإو يذمملا ىلع نييثنألاو ركذلا لسغ بوجو ىلإ يعازوألا بهذو

 . )ةيكلاملا ضعبو ةيفنحلا ضعب لوق وهو & امهنم اضعب يذملا

 ءاذم الجر تنك : لاق بلاط يبأ نب يلع نع يور امب ءالؤه جتحاو
 : لاقف هلأسف دوسألا نب دادقملا ترمأف { كيف هللا لوسر لأسأ نأ تييحتساف

 هركذ لسغي » : ظفلب دواد وبأ هاورو ، ملسمو ىراخبلا هجرخأ « ءوضولا هيف »

 .« اضوتيو هييثناو

 . )هيلع ليلد ال هلك لسغ باجيإ نإ : مزح نبا لاقو

 . اك و 6 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 64 ص ! ج راطوألا لين (2)
 . 250 ص 1 ج ينابرلا حتفلا (3)

 . - راطوألا لين (4)
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 : لماحلا مد يف مكحلا _ 5 ةلأسم

 مد وهف مدلا نم هارت امو ؤ ضيح ال لماحلا نإ : هلوق ديز نب رباج نع يور

 ديعس نع كلذ ىورو "داعملا دازو ، ينغملاو ، عومجملا يف هنع اذه لقن . داسف

 نباو يعازوألا بهذم وهو ، مهريغو عفانو ةمركعو نسحلاو ءاطعو بيسملا نبا

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو "يرهاظلا مزح نباو ةفينح يبأو لبنح

 أربتست ىتح لئاح الو عضت ىتح لماح أطوت ال ه هع يبنلا لوقب اوجتحاو
 . يمرادلاو دواد وبأ هاور « . ةضيحب

 © محرلا ةءارب ىلع املع ضيحلا دوجو لعج هلع يبنلا نأ هيف ةلالدلا هجوو

 . هعم عمتجي ال هنأ ىلع كلذ لدف

 )ضيح لماحلا هارت ىذلا مدلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 . ثيللاو ةداتقو ,كلام

 هنأو هناكمإ نمز يف عقو هنأو & ضيحلا مد تافص هل مدلا اذه نأب اوجتحاو

 . ةلعلا نم ةمالسلا لصالاو & اضيح وأ ةلعل اداسف هنوك نيب ددرتم

 لوق اذهو ئ )3

 . 334 ص 4 ج داعملا دازو . 398 ص 2 ج و 371 ص 1 ج ينغملاو - 261 ص 1 ج عومجملا (1)

 . 190 ص 2 ج ىلحملا (2)
 . نيمدقتملا ينغملاو عومجملا نم (3)

 ٠. 5 1 ص 1 ح ريدردلا حرشو _- 54 ص 1 ح ةنودملا (4)
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 : جرفلا سم نم ءوضولا - 6 - ةلأسم

 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 اذهبو . فكلاب جرفلا سم نم ءوضولا ضقن ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 © هريغ وأ فكلا نطابب سملا ناك اذإ اميف مهنيب فالتخا ىلع ءاملعلا روهمج لاق

 . ادمع وأ اوهس كلذ ناك ءاوس ، اهريغب وأ ةوهشب

 سابع نباو صاقو يبأ نب دعس مهو ةباحصلا نم ددع نع كلذ يور دقو

 . بيسملا نب ديعسو ريبج نب ديعس مهنم ، نيعباتلا نم ريثك نعو ةريره وبأو

 يف مهتجحو . هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم اذهو

 سم اذإ » : لوقي كلع هللا لوسر تعمس اهنأ ناوفص تنب ةرسب نع يور ام كلذ
 ثيدحلا اذه نأ أطوملل هحرش يف يناقرزلا دروأ دقو . « أضوتيلف هركذ مكدحأ

 حيحص نسح ثيدح اذه ىذمرتلا لاقو "يطويسلل لوقلا اذه بسنو { رتاوتم
 . بابلا يف ءيش حصأ اذه ةرسب ثيدح نأ يراخبلا نع لقنو

 يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا ىورو
 ىور اك . حيحص ثيدح وهو « ًاضوتيلف هركذ كدحأ سم اذإ » : لاق هنأ تلع

 .( . ًاضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذإ » : لاق قلع هنأ السرم اثيدح هنع

 بسنو . اقلطم ءوضولل ضقان ريغ ركذلا سم نأ ىلإ ىرخأ ةعامج تبهذو
 نب رامعو دوعسم نباو يلع : مهنم نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع ىلإ لوقلا اذه

 . ىيحي نب نسحلاو ، كيرشو & يعخنلاو 0 رساي

 .لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو © ةفينح وبأ بهذ هيلإو

 . 88 ص 1 ج يناقرزلا حرش (1)
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 سم يف ىرت ام " ةللا يباي ةل يبنلل لاق الجر نأ نم يور ام مهتجحو

 . « ؟ كنم ةعضب الإ وه له ه : ةع يبنلا لاقف ؟ ًاضوت ام دعب هركذ لجرلا

 . يناسنلاو دواد وبأو يذمرتلا هاور . اضيأ ثيدحلا اذه ةاورلا ححص دقو

 لإ اوبهذف مدقتملا ةرسب ثيدحو { ثيدحلا اذه نيب عمجلا ءاملعلا لواح دقو

 . ") وسنم ثيدحلا اذه نأ

 . 237 ص 1 ج ىلحملا : بابلا يفو 61 ص 1 ج ةيارلا بصن (1)

147 



 : ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا مكح _ 7 - ةلأسم

 ناك سجن وهف ةساجنلاب هفاصوأ دحأ ريغت اذإ ءاملا نأ ىلإ ءاملعلا مظعم بهذ

 . ")كلذ يف عامجإلا رذنملا نبا لقنو . اريثك وأ ءاملا كلذ اليلق

 نأ ىلإ مهضعب بهذف . ريغتي ملو ءاملا يف ةساجنلا تعقو اذإ اميف اوفلتخا م
 هلقن . ديز نب رباج مامالا بهذم وهو 0 ءيش هسجني ال روهط ةلاحلا هذه ف ءاملا

 . }ع ومجمل بحاصو ةمادق نب او { مزح نباو يناكوشلا هنع

 ميهاربإو بيسملا نباو يرصبلا نسحلاو ةريره يبأو سابع نبا نع كلذ يورو
 . مزح نباو دمحأو ء كلام بهذم وهو يعخنلا

 : مہهجحو

 ةروس نم 48 ةيآلا ه اًروُهَط ءام امسلا َنم اتلزن أو ل : ىلاعت هلوق 1

 : ىلاعت هلوق ليلدب . ارهطم ىأ « اروهط » : هلوقب دارملا نإ : اولاقو . ناقرفلا

 دقو . لافنألا ة ةروس نم 11 ةيآلا 4 هب هب مكرهَطيَل ءام م ءامسلا ن نش مكيلع لزني رتو

 تاعئاملا رئاسك كلذ يف سيل وهو ، ةساجنلا نم رهطم ءاملا نأ ىلع ةمألا .

 نكي مل الإو . اهل هتسامم درجمب ةساجنلا هقحلت ال كلذك ناك امو . تارهاطلا

 نم ةساجنلا هتدسفأ ولف . اهايإ هتجزاممب الإ ةساجنلا رهطي ال هنأل . ادبأ ارهطم
 ةساممب سجنت يتلا تاعئاملا رئاس مكح همكح ناكو . هيلع بلغت نأ ريغ

 . ©. ادبأ ءاجنتسا الو ةراهط دحأل لصحت مل اهل ةساجنلا

 رئب نم أضوتنأ هللا لوسراي : ليق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع يور ام -2

 هللا لوسر لاقف ؟ نتنلاو بالكلا محلو ضيحلا اهيف حرطي رئب يهو 3 ةعاضب
 هنسحو يذمرتلاو دواد وبأ هاور « ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ » : قل

 . مهريغو يناسنلاو

 . 24 ص ! ج ينغملا . 163 ص ا ج بذهملا حرش عومجملا - 39 ص 1 ج راطوألا لين (1)
 . 163 ص 1 ج عومجملا - 25 ص 1 ج ينغملا - 168 ص 1 ج ىلحملا - 40 ص 1 ج راطوألا لين (2)
 . 4 ص 1 ح بيسملا نب ديعس هقف (3)
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 يتلا ضايحلا نع هلع هللا لوسر لئس : لاق ةريره يبأ نع يور امو 3
 ام اهل » :لاقف اهيلع درت عابسلاو بالكلا نإ :هل ليقف ةنيدملاو ةكم نيب اميف نوكت

 نب عيبرلا هاورو ينطقرادلا هاور « روهط بارش يقب ام انلو اهنوطب يف تذخأ
 . « ربغ ام مكلو ه ظفلب بيبح

 لصفي ملو هايملا يف مكحلا ممع ع يبنلا نأ نيثيدحلا نيذه يف ةلالدلا هجوو

 , ( عامجإلاب هفاصوأ دحأ ريغت ام جرخ دقو 0 ريثكو ليلق نيب

 ةساجنلا نم هاقال امب هنم ليلقلا سجني ءاملا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةعامج بهذو

 باطخلا نب رمع لوق وهو هلامعتساب ةساجنلا لمعتست ذإ . هفاصوأ ريغتت مل نإو

 زجرلاو » : ىلاعت هلوقب اولدتساو لبنح نب دمحأو ةيفنحلاو ةيعفاشلاو دهاجمو

 نم كدح ظقيتسا اذإ » : مالسلا هيلع هلوق وهو ، ظاقيتسالا ربخبو { هم رجاف

 هاور « هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اثالث اهلسغي ىتح ءانالا يف هدي سمغي الف همون

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ » : مالسلا هيلع هلوق وهو غ ولولا ربخبو . ةعامجلا

 . يئاسنلاو ملسم هاور « تارم عبس هلسغيلف
 قفتم « هيف لستغي مث يرجي ال ىذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال » : ثيدحبو

 . هيلع
 « ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا ناك اذإ » : مالسلا هيلع هلوق وهو نيتلقلا ثيدحب و

 . ةعبرالا ننسلا باحصأ هاور

 نود هيف لابي ىذلا ءاملا لامعتسا نم عنم كفع لوسرلا نأ : لالدتسالا هجوو

 الو هنول ريغي ال ريثكلا ءاملا يف ليلقلا لوبلا نأ مولعم هنأ عم ريثك وأ ليلق نيب ةقرفت

 ءاملا ناك اليلق سجن ةساجنلا هتطلاخ ىذلا ءاملا نأ ىلع كلذ لدف { هحير الو همعط

 . }ال مأ ريغت اريثك وأ

 . 25 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف (1)
 . 9 ص 1 ح بيسمل ۔ ١ نب ديعس هقف )2(
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 ىأ ) اهنع وفعلا نأ ىلإ ةراشإ نمضتي هنإ عابسلا ثيدح يف يملاسلا لاقو
 مهضعب لالدتسا طقس كلذبو © ةقشملل اعفد اهتساجنب ملعلا مدعل ناك امإ ) هايملا

 | (أ)عابسلا رؤس ةراهط ىلع

 . 217 ص 1 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح (1)
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 ؟ تنعلا فخي مل اذإ هتجوز عامج ءاملا مداعلل زوبي له - 8 : ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 يف يوونلاو ")ىلحملا يف مزح نبا هنع هلقن س كلذ زاوج ديز نب رباج نع يورف
 . ريبكلا حرشلاو ينغملا بحاصو عومجم

 روهمجو ، يأرلا باحصأو يروثلاو ث ةداتقو نسحلا نع كلذ يورو
 . )ةيرهاظلاو يعفاشلا لوق وهو ، ثيدحلا باحصأ

 . ليلدب الإ هركي الو عنمي ال هنأو ةحابإلا عامجلا يف لصألا نأ مهليلدو

 انرمأو انل اسابلو انل اثرح انءاسن لعج ىلاعت هللا نأ : مزح نبا مامالا ةجحو

 أطي نأ فلاحلا ىلع ىلاعت هللا بجوأ ىتح ث ناميألا تاوذو تاجوزلا يف ءطولاب
 ثدحلاو ءيطاولا مكح لعجو ، قلطي نأ امإو اطي نأ امإ ، ادودحم الجأ هتأرما

 نيلمعلا دحأل لضف ال 7 ءاملا دجي مل نإ مميتلاو ، ءاملا دجو نإ ءوضولاو لسغلا

 دحاو لكل نأ حصف ةالص متأب الو ، رخآلا نم رهطأب امهدحأ سيلو . رخآلا ىلع

 همكح نم عنمل ىنعم ال امك ءطولا نم مميتلا همكح نم عنمل ىنعم الف { همكح
 اعرف رخالاو الصأ امهدحأ سيل & ءاوس صنلا يف كلذ لكو . ءطولا نم لسلا

 . )ءاوس نآرقلا يف امه لب

 لوسراي لجر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع هاور ثيدح مهلو
 دمحأ هاور معن :.لاق ؟ هلهأ عماجيأ ، ءاملا ىلع ردقي ال & بيغي لجرلا : هللا

 . هب جتحي ال فيعض هدانسإ نكلو ، يقهيبلاو
 لاقو كلذ نع يهنلا فوع نب نمحرلا دبعو دوعسم نباو يلع نع يور دقو

 ١ الصأ كلذ نم عن املل ةجح ال : مزح نب . )4( .

 . 141 ص 2 ج يلحملا (1)

 . 288 ص 1 ج ريبكلا حرشلا - 278 ص 1 ج ينغملا - 227 ص 2 ج عومجملا (2)

 . قياسلا عجرملا عومجملا )3(

 . 142 ص . .قيلسلا عجرملا.: يلحملا (4)
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 : ءوضولا للب نم ءاضعألا فيشنت _ 9 - ةلأسم

 مهنكلو 5 مارحب سيل ءوضولا دعب ءاضعألا فيشنت نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 : ةهاركلا يف اوفلتخا

 هنع كلذ لقن & ءوضولا يف ليدانملا لامعتسا هركي هنأ ىلإ ديز نب رباج بهذف

 . ""ىربكلا ةنودملا يف مناغ وبأ

 نيب ديعسو © سابع نباو © هللا دبع نب رباج نع اضيأ كلذ ةهارك تيورو

 ءوضولا دعب لدنمتلا اوهرك مهنإ ليقو ، دهاجمو & يعخنلاو & ىرهزلاو بيسملا
 . نزوي هنأل

 لسغ تفصو دقو اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةنوميم نع يور ام مهتجحو

 . هديب ءاملا ضفني لعجو ، هسمي ملف ليدنملاب هتيتأ مث : هيفو ةبانجلا نم كلع يبنلا
 ءيشل لزع يبنلا كرت نأب ثيدحلا اذه نع بيجأ نكلو ، هيلع قفتم ثيدح وهو
 يف حصي ال : يذمرتلا لاقو هلعفي دق اك حابملا كرتي دق هنإف ، هتهارك ىلع لدي ال

 »,يش بابلا اذه

 نب نسحلاو نامثع مهنمو 6 ءوض ولا دعب فيشزنتلاب سأب ال هنإ : نورخآ لاقو

 يروثلاو ، كلامو 3 دمحأ مامالا لوق وهو ملعلا لهأ نم ريثكو ، سنأو يلع

 . )ةيرهاظلاو { يأرلا باحصأو
 يف ٢ هللا لوسر انراز ( : لاق هنأ ديعس نب سيق نع يور امي اولدتساو

 نارفعزرب ةغوبصم ةفحلم هل وان ش ئ لستغاف هل عضوف ئ لسغب دعس هل رمأف انلزنم

 . 35 ص 1 ج (1)
 . 142 ص 1 ج ينغملا (2)
 . 47 ص 2 ج ىلحلا ()
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 هجام نباو دمحأ هاور « هتكع ىلع سرولا رثأ ينر ىتح اهب لمتشاف ، سرو وأ

 . ثيدحلا اذه ةحص يف فلتخا دقو . يئاسنلاو

 : لاق ديز نب رباج نع ةديبع أ نع )غ هحيحص ف بيبح نب عيبرلا ىررو

 هلواني هجاوزأ ضعب ناكو هب حسمي اليدنم اذختم ناك لزع هللا لوسر نأ ينغلب »

 . لسرم ثيدح اذهو ا هايإ

 ثيدح ليلدب ءوضولا دعب فشني ال نأ بحتسي هنأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 . ‘,هدقتملا ةنوميم

 . هراتخي يذلا يأرلا وهو ، هكرتو هلعف يوتسي ، حابم كلذ نإ يوونلا لاقو
 . (4) هاظ ليلد لإ جاتحي بابحتسالاو عنملا نإ لاقو

 . 195 ص 1 ج راطوألا لين (1)
 . 150 ص 1 ج (2)
 . 495 ص ا ج عومجملا (3)

 . 231 ص 3 ج ملسم حيحص ىلع هحرش (4)
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 : بئاصعلاو رئابجلا ىلع حسملا _ 10 ةلأسم

 | كلذ هنع ىور . ديز نب رباج بئاصعلاو رئابجلا ىلع حسملا زاوج ىلإ بهذ
 . ")هيواتف يف نوفلخ نبا

 وهو ارجأ و كلامو يعخنلاو { يرصبلا نسحلاو رمع نبا نع اذه يورو

 . راصمألا ءاهقفو )ةيضابإلاو )ةيرفعجلا لوق
 ()ةراهط ىلع تعضو دق رئابجلا نوكت نأ طرشب . يعفاشلا كلذب لاقو

 ينرمأف يدنز ىدحإ ترسكنا : لاق هنع هللا يضر يلع نع يور ام : مهليلدو

 ،هل فلاخ ةباحصلا يف فرعي ال :اولاقو ؛رئابجلا ىلع حسمأ نأ قيلع يبنلا

 هللادبع نب رباج هاور رخآ ثيدح هديؤي نكلو . فعضلاب ثيدحلا اذه لعأ دقو

 © ملتحا مث ، هسأر يف هجشف رجح انم الجر باصأف رفس يف انجرخ » : لاق
 تنأو ةصخر كل دجن ام : اولاقف ؟ مميتلا يف ةصخر يل نودجت له هباحصأ لأسف
 : لاقف كلذب ربخأ ككلع يبنلا ىلع انمدق املف . تامف لستغاف . ءاملا ىلع ردقت
 نأ هيفكي ناك امنإ لاؤسلا يعلا ءافش امنإف ؟ اوملعي مل ذإ اولأس الأ هللا مهلتق هولتق

 اذهو .« هدسج رئاس لسغيو هيلع حسمي مث هحرج ىلع بصعي وأ رصعيو مميتي
 بابلا اذه ين للع يبنلا نع تبثي ال : يقهيبلا لاقو . لاقم هيف اضيأ ثيدحلا

. )( 
 . يس

 . )بارتلاب ال ءاملاب نوكي امنإ مهدنع حسملاو

 . 73 ص (1)

 . 277 ص 1 ج ينغملا (2)

 . 6 صا ج يسوطلل فالخلا (3)

 . 344 ص 1 ج لينلا حرش (4)

 . ةقباسلا ةحفصلا - ينغملا (5)

 . 188 ص 1 ج يعليزلل ةيارلا بصن (6)

 . 280 ص ! ج راطوألا لين ()
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 : نيفخلا ىلع حسملا ف _ 11 - ةلأسم
 . ةيسيئر بهاذم ةثالث ىلع نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف فلسلا ءاملع فلتخا

 . ةرورضلا دنع الإ ، نيفخلا ىلع حسملا زاوج مدع ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 . "مهريغو مناغ وبأو ، نوفلخ نبا كلذ لقن
 جراوخلاو ةعيشلاو ، عامجإلاب ةيضابإلا لوق وهو

 ىقتنملاو فارشالا يفو . همايأ رخا هاوتف يه ليقو { كلام نع ةياور يهو
 . يبطرقلا اهركنأو . كلذ فالخ

 « نێبْعَكلا ىإ مُكَلُجرأَو مُكيسوُئرب أوُحَسمآَو ل : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 . ةدئاملا ةروس نم 6 ةيآلا

 فخ سبال نيب ةقرفت ريغب نيمدقلا لسغب رمأ لاعت هللا نأ لالدتسالا هجوو

 . هسبال ريغو

 ىمسي ال فخلاو ، الجر ىمسي ام ىلع ضرفلا بجوأ ىلاعت هنإ : اولاقو
 . اسأر ىمست ال ةمامعلا نأ اك ، الجر

 هيفخ ىلع حسم نم نأل ، طايتحالا هيضتقي حسملا نم عنملا نأي اولدتسا مش

 . نيقيب هتمذ تئرب هيلجر ىلع حسمو هيفخ عزن اذإف © نيقيب هتمذ آربت ال ىلصو
 نع خسنلا يور دقو ةمدقتملا ءوضولا ةياب خ وسنم حسملا ثيدح نإ اضيأ اولاقو

 . لالبو ةريمه وبأو سابع نباو ةشئاعو يلع مهنم ةباحصلا نم ددع

 اذهو . ثيداحأ نم هوور امبو ، مهتفئاط عامجإب ةصاخ اولدتسا ةعيشلا نإ م
 ةلدأب )نآرقلا ماكحأ يف يبطرقلا مامالا هححصو هيلإ لام يذلا وه بهذملا

 . اهيلإ عجري اهطسب

 . 35 ص ] ج ىربكلا ةنودملا - 80 ص ةبوجألا )1(

 ٠ 34 ص آ ح فالخلا )2

 . 94 ص 6 ج نآرقلا ماكحآ (3)

 . 94 - 92 ص 6 ج نآرقلا ماكحأ (4)
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 ةمئأو ءاملعلا روهمج لوق وهو ، اقلطم حسملا زاوج ىلإ ىرخأ ةفئاط بهذو

 : حسملا يف سيل » : هلوق كرابملا نبا نع ىور رذنملا نبا نإ ىتح ي ةعبرالا بهاذملا
 « زئاج هنأ فالتخا نيفخلا ىلع

 حسم هنأ دن يبنلا باحصأ نم نوعبس ينثدح : لاق هنأ نسحلا نع يورو

 . نيفخلا ىلع
 . لسغلا ىلع حسملا ةيلضفأب لوقلا ىلإ دمحأ مامالا بهذو

 هيف نعط نم لجأل لضفأ حسملا نأ هراتخأ يذلاو : لاقف رذنملا نبا برغأو

 نم نوفلاخملا هيف نعط ام ءايحإو : لاق . ضفاورلاو جراوخلا نم عدبلا لهأ نم
 . "هكرت نم لضفأ ننسلا

 اهنم ةريثك ثيداحأب اولدتساو

 رفس يف هع هللا لوسر عم تنك » : لاق ةبعش نب ةريغملا نع يور ام-
 « امهيلع حسمف نيترهاط امهتلخدأ ينإف امهعد : لاقف 3 هيفخ عزنأل تيوهأف

 . هيلع قفتم
 © هيفخ ىلع حسمو أضوت مث لاب هنأ » يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع يور امو-

 حسمو أضوت مث لاب قلع هللاالوسر تيأر ، معن : لاقف ؟ اذه لعفت : هل ليقف

 ناك امنإ » : اولاق : هل ظفللاو دواد وبأو يذمرتلا داز . ملسم هاور .« هيفخ ىلع

 « ةدئاملا لوزن دعب الإ تملسأ ام : لاق ، ةدئاملا ةروس لوزن لبق كلذ

 يف حسملا اوزاجأف ، رفسلاو رضحلا يتلاح نيب ةقرفتلا ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو

 . بوسنم ريغ بهذم وهو ، رضحلا يف هوعنمو رفسلا

 ءوضولا ةيا ةضراعم نم ودبي ام ىلإ عجري دشر نبا لاق ام ىلع فالخلا ببسو
 ةيا لوزن رخأت عم حسملا يف تدرو يتلا راثالل لجرألا لسغب رمألا اهيف دراولا

 . 196 ص 1 ج راطوألا لين (1)
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 ىري نم مهنم ناكف ، لوألا ردصلا يف ةباحصلا نيب ناك فالخلا ذهو . ءوضولا

 . سابع نبا بهذم وهو . راثالا كلتل ةخسان ءوضولا ةيا نأ

 كلذو ، ريرج ثيدح مهبجعي ناك هنأ ملسم هاور امب هزاوجب نولئاقلا جتحاو

 لوزن دعب الإ تملسأ ام : لاقف ةدئاملا ةروس لوزن لبق كلذ ناك امنإ هل ليق هنأل
 . ةدئاملا

 رمألا نأل ضراعت راثآلاو ةيآلا نيب سيل هزاوجب نولئاقلا نورخأتملا لاقو

 . فخلا سبالل يه امنإ ةصخرلاو هل فخ ال نم ىلإ هجوتم وه امنإ لسغلاب

 قرف نم امأو ، نيفخلا ىلع حسملا وه ضفخلاب لجرألا ةءارق ليوأت نإ : ليقو
 امنإ مالسلا هيلع هحسم يف ةدراولا ةحيحصلا راثآلا رثكأ نألف رضحلاو رفسلا نيب

 نيفخلا ىلع حسملاو ، فيفختلاو ةصخرلاب رعشم رفسلا نأ عم ، رفسلا يف تناك

 . ")رفاسملا ىلع قشي امم هعزن نإف فيفختلا باب نم وه

 . 18 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (1)
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 : ضئاحلا رؤس مكح _ 12 - ةلأسم
 ةأرملا ءوضو لضفب ًاضوتي نأ لجرلل زوجي ال هنأ ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذ

 .ةالصلل

 اذه بسنو © "ينغملا بحاص هنع هلقن . ديز نب رباج مامالا نع اذه يور

 مأو ، نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةيريوجو ، سجرس نب هللا دبع يباحصلا ىلإ لوقلا
 لاق هبو ىرهاظلا مزح نبا بهذم وهو 0{© يعخنلاو ئ باطخلا نب رمعو 0{© ةملس

 باحصأ رثكأ ىلإ لوقلا اذه بسنو 7 ءاملاب تلخ دق ةأرملا نوكت.نأ طرشب محأ

 . كيإَع هللا لوسر

 لجرلا أضوتي نأ ىهن ع هنأ رمع نب مكحلا نع يور ام قيرفلا اذه ةجحو
 . فعضم ثيدح وهو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور . ةأرملا ءوضو لضفب

 نوكت نأ ط رشب اضيأ عنملا يعازوالاو يبعشلاو رمع نب هللا دبع نع يورو

 . اضئاح ةأرملا

 سابع نبا ىلإ لوقلا اذه بسنو .زاوج اوأرو ءاملعلا نم قيرف كلذ فلاخو
 . ءاملعلا روهمجو ةفينح وبأو كلام ةمئالا لاق هبو

 انأو برشأ تنك » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام مهتجحو
 . ملسم هاور . « يف عضوم ىلع هاف عضيف 0 لع يبنلا هلوانأ مث ضئاح

 ثيداحأ اولمحف بابلا اذه يف ةضراعتملا ثيداحألا نيب ءاملعلا ضعب عمج دقو

 ام ىلع زاوجلا ثيداحأو المعتسم راص دق هنوكل ءاضعألا نم طقاست ام ىلع يهنلا
 . زاوجلا ثيداحأ ةنيرقب هيزنتلا ىلع يبنلا لمحب نورخآ عمجو,. ءاملل نم يقب

 .214 و 43 ص ! ج ()
 . 36 ص 1 ج راطوألا لين (2)

 . 208 ص 2 ج بذهملا حرش عومجملا . ةمدقتملا تاحفصلا ينغملا
 . 151 ةلأسم 1 ج ىلحملا
 . 210 ص 1 ج ينابرلا حتفلا
 . 15 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف
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 ؟ تيملا جوزلا لسغي نأ يحلا جوزلل زوبي له _ 13 - ةلأسم

 : كلذ يف فلسلا ءاملع فلتخا

 . "هتجوز لسغي نأ جوزلل زوجي هنأ رباج مامإلا نع روهشملاو

 دمحأ نع ةروهشم ةياور يهو ، يعازوألاو يعفاشلاو كلامو دامح لوق وهو
 . لبنح نبا

 © اهنم ةيصوب مالسلا اهيلع ةمطاف لسغ هنع هللا يضر ايلع نأ يور ام مهليلدو

 . اعامجإ ناكف ركني ملف كلذ رهتشا دقو

 هاور « كتنفكو كتلسغل يلبق تم ول ه : ةشئاعل لاق يع يبنلا نأ يور امو
 . هجام نبا

 . مهتاجوز مهلسخت نأ اوصوأ ديز نب رباجو ىسوم ابأو ركب ابأ نأ يور امو
 ام يرمأ نم تلبقتسا ول ه : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امو

 . دواد وبأو دمحأ هاور « هؤاسن الإ ك يبنلا لسغ ام تربدتسا

 . ملعلا لهأ بهذم وه لوقلا اذهو

 نسحلا لوق وهو ةتيملا هتجوز لسغ يحلا ج وزلل سيل نأ ىلإ رخا قيرف بهذو
 . دمحأ نع ىرخأ ةياور يهو ث ةفينح يبأو يروثلاو يبعشلاو

 جوزلل حيبت ةقرف ةباثمب توملا نأو ، توملا ببسب تلاز ةيجوزلا نأ مهليلدو

 رظنلاو سمللا كلذل مرحف اهاوس عبرأب جوزتلاو ، هتجوز تخأ جوزتي نأ
 . قالطلاك

 ةللا لوسر ةنبا بنيز ةافو يف ةيراصنألا ةيطع مأ ثيدحب اضيأ اولدتساو

 . )ةوسنلا اهتلسغ دقو ى عيبرلا نب صاعلا يأ جوز يهو لع

 ص 1 ج مالسإلا دعاوق - 735 ص ! ج حاضيإلا - 312 ص 2 ج ريبكلا حرشلا - 398 ص 2 ج ينغملا (1)
 . 175 ص ك ج ىلحملا - 9
 . 1 ص 8 ح يراقلا ةدمع )2(
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 نإف ةيآلا ه ممُكوزأ كرت ام فصن ممُكَلَو » : ىلاعت هلوقب مهيلع در نكلو
 هيلعف امهنيب ةمصعلا عاطقنا ىعدا نمف { تتام دق اهنأ عم ةجوز اهامس ىلاعت هللا

 . ليلدلا

 نأ ىأر هب ههبش نمف : نئابلا قالطلاب توملا هيبشت وه فالخلا ببسو
 نأ ىلإ بهذ نمو 0 اهتخأ ج وزتي نأ هل زوجي ناك ذإ ، امهنيب تعطقنا دق ةمصعلا

 . ")هلسغ زاجأ تيملاو يحلا نيب ةعفترم عمجلا ةلع

 . 329 ص 1 ج مالسإلا دعاوق (1)
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 : سأرل ١ حسم ف 14 ةلأسم

 هلوقل "ءوضولا ضئارف نم هنأ ىلعو ، سأرلا حسم بوجو ىلع ءاملعلا قفتا
 ردقلا يف اوفلتخا مهنكلو _ 6 ةيآلا ةدئاملا ه مكيسوُمرب اوحَسمآَو ل :ىلاعت

 . هنم ءيزجلا

 اذه نأو سأرلا ضعب حسم وه ضرفلا نأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 ». مالسالا دعاوق يف يلاطيجلا كلذ لقن . سأرلا مدقم ىأ ، ةيصانلا وه ضعبلا

 هسأر ىلع ناكو ًاضوت امهنع هللا يضر ديز نب رباج نأ ةديبع يبأ نع يور دقف
 داعأ ش هسأر مدقم هيدي ىدحاب حسم ش . هسأر نع همكلا رخأف © ةمامع

 . ةيسنلقلا

 نع ةياور يهو ، عبرلا وه ءىزجملا ردقلا نأ ىري ىذلا ةفينح يبأ لوق وهو
 نأ ىري يذلا يعفاشلاو يعازوالاو { يروثلاو نسحلا بهذ اذه ىلإو . دمحأ

 . ةدحاو ةرعش ولو مسالا هيلع قلطي ام بجاولا

 ةمامعلا ىلعو هتيصانب حسم لع يبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا ىور امب اوجتحاو

 كلذو © اديدج ءام هل فنأتسي ملو ةدحاو ةرم هديب هسأر مدقم حسم ناشع نأبو
7 , 

 . لع يبنلا ءوضو ةفص ىكح نيح

 دمحاو كلام لوق وهو ، سأرلا عيمج حسم وه ضرفلا نأ ىلإ نورخا بهذو

 باحصأ نم ينزملاو ةرتعلا رثكأ بهذ هيلإو « بيسملا نب ديعسو ، "هنع ةياور يف

 . يعفاشلا

 . 7 ص 3 ج ملسم ىلع يوونلا حرش )1(

 . 170 ص 1 ج : يلاطيجلا مالسالا دعاوق (2)

 . ملسم هاور (3)
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 ىلاعت هنأكف قاصلإلل يه ه مكسور ل : ىلاعت هلوق يف ءابلا نأ مهتجحو

 نأ نم ملسمو يراخبلا هاور امبو . عيمجلا لوانتب ، مكسوؤرب اوحسماف : لاق
 . هلك هسأر حسمو أضوت قلع يبنلا

 اك . سأرلا باعيتسا عنمي هتمامعو هتيصانب كر هحسم نأب يعفاشلا جتحاو

 هيلع عقي ام ىلإ عوجرلا بجو مث نمو عبرلا وأ فصنلاب ريدقتلاو ديدحتلا عنمي هنأ
 . ".سالا

 هتصخ ةنسلاو هعيمج سأرلا حسم بجوي نارقلا رهاظ نإ : يوغبلا لاقو

 . ةيصانلا ردق نم لقأب ضرفلا طقسي الو ، ةيصانلا ردق حسمي

4 . 

 . 440 ص 1 ج ةنسلا حرش (2)
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 : نينذألا حسم يف - 15 - ةلأسم

 : لاوقأ ةدع ىلع نينذألا حسم يف ءاملعلا فلتخا

 . امهنطابو امهرهاظ 3 نينذألا حسم نإ : هلوق رباج مامإلا نع يورف 1
 حسم : مزح نبا لاقو ")دعاوقلا يف يلاطيجلا كلذ ىور ، بجاوب سيلو ، ةنس
 امهو ديدج ءامب امهحسمي : يعفاشلا لاقو ,ةنس امه الو } اضرف سيل نينذألا

 . »رسأرلا نم الو هجولا نم ال & املاح ىلع ةنس

 . روث يبأو ءاطعو نسحلاو ، رمع نب هللا دبع لوق وهو
 ذخأف أضوتي كفع هللا لوسر ىأر هنأ ديز نب هللا دبع نع يور امب اولدتساو

 . ً)هسأرل هذخأ يذلا ءاملا فالخ ءام هينذأل

 ةيقبك اديدج ءام امهل ذخأ امل سأرلا نم اتناك ول نينذألا نأ : ةلالدلا هجوو

 . سأرلا ءازجأ

 يف سأرلل ناتعبات امهنإو ، ةضيرف نينذألا حسم نإ ، رخآ قيرف لاقو 2
 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ، ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو . هعم ناحسمتو بوجولا

 هيلإو سابع نباو ىرعشألا ىسوم يأو نانع نع كلذ يورو . ةمئألا نم مهدعب
 . دمحأو ةفينح وبأو كلام بهذ

 نم نانذألا» :لاق دل يبنلا نأ ديز نب هللا دبع نع يور امب اولدتساو

 . (ة«سأرلا

 نايب سأرلا نم نانذألا هلوق نم دصقي مل نع يبنلا نأ :لالدتسالا هجوو

 .(174 صر . 074 ص 1 ج مالسالا دعاوق (1)
 . 55 ص 2 ج ىلحملا (2)

 - 440 ص 1 ج يوغبلل ةنسلا حرش - 353 ص 2 ج - صاصجلل نآرقلا ماكحأ (3)
 . هححصو يقهيبلا هاور (4)

 . السرم بيبح نب عيبرلا هاور دقو 5 هب جاجتحالل حلاص حيحص ثيدحلاو هجام نبا هاور (5)
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 .هل ناتعبات امهنأو سأرلا مكح وه امهمكح نأ نيبي نأ دارأ امنإو ،ةقلخلا

 . هعم ناحسمتف

 هيفو ، هللا لوسر ءوضو ةفص يف سابع نب هللا دبع نع يور امب اضيأ اولدتساو
 . )هينذأو هسأر اهب حسمف ةفرغ فرغ هنأ

 - هل امهتيعبتل ناك امنإ سأرلا ءامب هينذأ يلع يبنلا حسم نأ ىلع لدي اذهو

 نأو ، هعم لسغيف هجولا نم ربتعي نينذألا نم لبقأ ام نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 © حلاص نب نسحلاو يبعشلا لوق وهو . هعم حسميف سأرلا نم ربتعي امهنم ربدأ ام

 لامعتساب صنلا لوأت دقو . بيبح نب عيبرلا مامإلا لوق وهو ، قاحسإو

 نم امهرهاظ لعج و & سيلجلا ناهجاوي امهنأل هجولاك امهنطاب لعج هنإف : سايقل
 . ")هتهج ىلإ امهنأل سأرلا

 : هيفو لع يبنلا ءوضو ةفص يف يلع نع سابع نبا نع يور امب اولدتساو
 مقلأ مث ههجو امهب برضف ءام نم ةنفح امهب ذخأف اعيمج ءانالا يف هيدي لخدأ هنأ »

 ام هينذأ روهظو هسأر حسم مث » : هيفو .« هينذأ نم لبقأ ام هيماهبإ

 . يرهزلا لوق وهو هعم نالسغتف هجولا نم نينذألا نأ ىلإ عبار قيرف بهذو

 هعمس قشو هقلخ يذلل يهجو دجس » : دوجسلا ءاعد يف كلع هلوق هتجحو

 نم نينذألا لعج هقلع هللا لوسر نأ ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو } هرصبو

 . 7 هعمس قشو ( : لاق نبح هجولا

 . السرم عيبرلا هاورو يئاسنلاو هجام نبا هاور (1)
 . 152 ص _ 1 ج - يملاسلل حيحصلا عماجلا ح رش (2)

 . دواد وبا هاور (3)
 . مكاحلا هاور (4)

 . 63 ص ا ج - بيسملا نبا هقف (5)
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 ىمسملا وضعلا عضوملا اذه يف هجولاب دري مل هنأب لوقلا اذه صاصجلا در دقو

 وهو © هدحو هجولا ال ىلاعت هلل دجاسلا وه ناسنالا ةلمج نأ هب دارأ امنإو ، كلذب
 .إ : ِ ٨

 . ")هتاذ هب ينعي ه ُهَهْجَ الإ كلاه ءيش لك » : ىلاعت هلوقك

 . 353 ص 2 ج - نآرقلا ماكحأ (1)
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 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 بجي لب نيتضيرف يلصي نأ هل زوجي ال مميتملا نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 نم ةعامج لوق وهو "يلاطيجلا هنع كلذ لقن . ةالص لكل مميتي نأ هيلع

 ةداتقو لوحكم و يبعشلا نيعباتلا نم و ، رمع نباو صاعلا نباو يلع مهنم ةباحصلا

 . ةيضابإلا نم بيبح نب عيبرلا لوق وهو . مهريغو نسحلاو بيسملا نباو
 . ثيللاو يعخنلاو ءاطعو سابع نبا نع ةياورو

 دعب لفاونلا يلصي نأ زوجي : لاق اكلام نأ الإ . يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو

 زوجي يعفاشلا لاقو . تئاوفلا نم نيتالصلا نيب عمجي نأ هل زوجي امك ، ةضيرفلا

 ` . اهدعبو اهل مميتملا ةالصلا لبق لفنلا

 هنأ سايقلا نكلو ، ةالص لكل مميتي نأ ينبجعيل هنإ : لاق هنأ دمحأ نع يورو

 . ثدحي وأ ءاملا دجي ىتح ةراهطلا ةلزنمب
 الإ © رحاو مميتب نيتالصلا نيب عمجلا زاوج مدعب ةيضابالا ةمئألا ضعب لاقو

 ةوَصلآ ىإ ممم ادإ » : ىلاعت هلوقب ءالؤه لدتساو 5 }لفاونلاو ضرفلا نيي
 ةروس نم 6 ةيآلا هه أوُمَميََ ءام اودجت ملف ل : هلوق ىلإ هم ممُكَهوجؤ أوليسغآق
 دق و .ةالصلل مئاق لك ىلع ةراهطلا بوجو يضتقت ةيآلا نأ ةلالدلا هجوو . ةدئاملا

 . )هاضتقم ىلع مميتلا يقبف \دحاؤو ءوضوب تاولص ةدع زاوج ىلع ةنسلا تلد

 . 196 ص 1 ج مالسإلا دعاوق (1)

 . 110 ص 1 ج ىقتنملا (2)

 . 266 ص 1 ج ينغملا (3)

 . 333 ص 1 ج ةكرب نبا عماج (4)

 . 35 ص 1 ج ةنودملا (5)

 . 113 ص 1 ج بيسملا نبا هقف (6)
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 مميتلاب لجرلا يلصي ال نأ ةنسلا نم : لاق هنأ سابع نبا نع يور امب اولدتساو

 . هافعض امهنكلو يقهيبلاو ينطقرادلا هاور . ىرخألل مميتي مث ةدحاو ةالص الإ

 يزجي الف هل دبم نع زجعلا دنع هب رومأم لدب اذه نإ : اولاق سايقلا ثيح نمو
 ةضاحتسملا ةباثمب هنإو ، ةرافكلا يف قتعلا عم موصلاك هلدبم مدع نقيت عم الإ هلعف

 . ",ةرورضلا ردق الإ اهنم حابتسي الف ، ةرورض ةراهط امهنم لك ةراهط نأ عماجب

 امهيتقو يف دحاو مميتب ضرف يتالص نيب عمجي ال هنإ : ةصاخ ةيكلاملا لاقو

 لكل ءاملا بلط بوجوو ، تقولا لوخد بوجو مميتلا طرش نم نأل
 . عمجلا ةلاح يف ققحتم ريغ اذهو ;هميت

 الو طقف ةالصلا حيبتسي امنإو ، ثدحلا عفري ال مميتلا نإ اولاقف ةيعفاشلا امأ

 . ")ءوضولا سكعب كلذو 3 هيوني ىتح ضرفلا حيبتسي
 هب يلصي قرف الو ءاملاب ريهطتلاك بارتلاب مميتلا نأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 يرصبلا نسحلا لوق وهو . هلطبي ام ثدحي مل ام لفاونو ضئارف نم ءاش ام مميتملا

 يرونلاو ، ةفينح يبأ بهذم وهو . سابع نباو بيسملا نبا نع ةياورو يعخنلاو
 . حلاص نب نسحلاو

 ولو ث ءاملا دجت مل ام روهط بيطلا ديعصلا نإ » : دقلف هلوقب ءالؤه لدتساو

 . هريغو دمحأ هاور « كترشب هب سمأف ءاملا تدجو اذإف { ججح رشع ىلإ

 ملو 5 اتقو هل ددحي ملو روهط هنأب بارتلا فصو يع هنأ لالدتسالا هجوو

 ماقم امئاق مميتلا لظيف هيلعو 5 هب رمأ وأ ةالص لكل مميت هنأ ع يبنلا نع حصي

 . هلطبي ام ثدحي مل ام ءوضولا

 - مدقتملا - بيسملا نبا هقف (1)
 . 110 ص 1 ج ىقتنملا (2)
 . 241 ص 2 ج عومجملا (3)
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 . ءاملا مدع ناك ايدب مميتلاب ةالصلل حيبملا ىنعملا نإ : اولاق ىنعملا ةهج نمو

 ءانبلاو ءادتبالا نيب هيف قرف الو همميت ىقبي نأ يغبنيف ، ةالصلا لعف دعب مئاق وهو

 . ءاملا مدع وهو ادحاو امهيف ىنعملا ناك اذإ

 وأ ةيقاب هتراهط نوكت نأ نم هتالص لعف دعب مميتملا ولخي ال هنإ اضيأ اولاقو

 ال ضرفلاو لفنلا نأل الفن اهب يلصي ال نأ بجاولاف ةلئاز تناك نإف . ةلئاز

 . )) 71 اضرف اهب يلصي نأ زئاجف ةيقاب تناك نإو 0 ةراهطلا باب يف نافلتخي

 . 382 ص 2 ج - صاصحلل نآرقلا ماكحأ (1)
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 : لاستغالاو ءوضولل هيفكي ام ءاملا نم دجي مل يذلا بنجلا _ 17 ةلأسم

 امهدحأ الإ يفكي ام ءاملا نم هعم سيلو ثدحو ةساجن يلصملا ىلع عمتجا اذإ

 . ةساجنلا لسغي نأ هيلع نإف

 ام ءاملا نم دجي مل ىذلا بنجلا يف لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور دقو

 مميتيو أضوتي مث سجنلا عزنيو هريكاذم لسغي : لاستغالاو ءوضولل هيفكي
 . ةيانجلل

 مميتيو سجنلا عزني نأ هيلع نإف ئ ةساجن هبو © هب أضوتي ام ءاملا نم دجي ل اذإو

 . ١ "ءوضولل . 1)

 ةضئاح ةأرما انعمو اجاجح انجرخ : لاق بئاسلا نب مامض نع يكحو

 تقنتساف اهانرمأف ، ليلقلا الإ ءاملا نم انعم نكي ملو اهتضيح نم ترهطف

 متبصأ : لاقف ةأرملا هب انرمأ ىذلاب هانملعأف ةكمب ءاثعشلا يبأ ىلإ انمدقو تأضوتو

 . )هنسحأ لاق وأ
. (3( )4( 

 . ٠ لبنح نباو ""سابع نبا لوق وهو

 ىتمف ةيلكلاب ءاملا مدع دعب الإ مميتلا ىلإ انلقني مل لجو زع هللا نأب اولدتساو
 دجي مل نإ الإ بارتلا ىلإ هنع لودعلا زوجي ال هنأو . هلامعتسا بجو هنم ءيش ناك

 هب رهطت هلامعتسا ىلع ارداق ناك نإف اليلق ناك ولو ءاملا دجو اذإ امأو { ةيلكلاب ءاملا

 . ( لصو مميت هلامعتسا ىلع ارداق نكي ل نإف ئ غلب ثيح للا وأ

 . 196 - 9 ص _ 1 ج يخامشلل مالسإلا دعاوق (1)

 . 301 ص ! ج يخامشلل حاضيإلا (2)
 . 301 ص ! ج يخامشلل حاضيإلا (3)
 . 276 ص 1 ج ينغملا (4)
 . 302 ص 1 ج حاضيإلا (5)
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 مل ىلاعت هللا نأل منيتيلف هئوضول هيفكي ام ءاملا نم دجي مل ىتم نورخآ لاقو

 ام مدع دنع بارتلاب ةراهطلا وأ ءاملاب ةراهطلا . نيتراهطلا ىدحإب الإ اندبعتي

 ه ءام اودجت ملف > : لجو زع هلوق ىنعم اذهو . ءاملا نم هئوضول هيفكي

 لدبملا ضعي مدع نال ءاملا لامعتسا طقسي : اولاق مهنإف ك ةيفنحلا لوق اذهو

 . ")لدبلا ىلإ لاقتنالا حيبي

 . 284 ص ا ج راطوألا لين (1)
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 : بارتلا ريغب مميتلا زوبي له - 18 - ةلأسم

 مهنكلو . مميتلا زاوج يف لصألا وه بيطلا ثرحلا بارت نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . ضرالا ءازجأ نم بارتلا ادع امم مميتلا هب زوجي اميف اوفلتخا

 & ءاملاك ثدحلا عفري بارتلا نأ ىلإ هنع هللا يضر ديز نب رباج مامإلا بهذف

 هنأ « اروهط اهبارتو » : مالسلا هيلع هلوق ىنعم نأو ، ةيروهطلا يف امهكارتشال

 . . بارتلا ريغب مميتلا عنمي

 هبشأ ىلإ هب لدع ءاملا مدع نإ اولاق .مهنإف { دوادو دمحأو يعفاشلا بهذم اذهو

 ىلاعت هللا ىلإ ةرذعم هوحنو رجآلاو ةخبسلاو ةلمرلاك ضرألا ءازجأ نم هب ءيش
 . رابغ هل يذلا بارتلاب الإ مميتلا زوجي ال اولاقو . هنيدل ةطوحو

 شيشحلاو لمرلاب & ضرألا ءازجأ عيمجب مميتلا زوجي ةفينح وبأو كلام لاقو
 نالوقلاو { يعازوألاو يروثلا لوق وهو رجآلاو صجلاو جلثلاو رجشلاو
 . مهنم لوألا حيجرت ىلإ ةكرب نبا لامو . يضابإلا بهذملا يف نادوجوم

 : نائيش فالخلا ببسو

 بارتلا ىلع قلطي ةرم هنإف . برعلا ناسل يف ديعصلا مسا كارتشا : لوألا

 هباحصأو اكلام نأ ىتح . ةرهاظلا ضرألا ءازجأ عيمج ىلع قلطي ةرمو ، صلاخلا
 ىلعو شيشحلا ىلع مميتلا تاياورلا ضعب يف اوزيجي نأ ىلع قاقتشالا ةلالد مهلمح

 ىلع هدوعص ةهج نم يأ ، ةيمستلا لصأ يف اديعص ىمسي هنأل : اولاقو جلنلا
 ١ ص ر ل ٠

 ۔. هحيحص ق بيبح نب عيبرلا كلذ ىور )1(

 . 10 ص 4 ح يراقلا ةدمع )2(

 . 395 ص 1 ج ةكرب نبا عماج (3)
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 ثيدحلا تاياور ضعب يف اهب مميتلا زاوج يف ضرألا مسا قالطإ : يناثلا
 ضرألا يل تلعج » : هكلع هلوق وهو ، اهضعب يف بارتلاب اهدييقتو ، روهشملا

 يل تلعجو ادجسم ضرألا يل تلعج ه هتاياور ضعب يف نإف « اروهطو ادجسم
 وأ ديقملا ىلع قلطملاب ىضقي له : يهقفلا مالكلا لهأ فلتخا دقو « اروهط اهتبرت
 ديعصلا مسا لمحو قلطملا ىلع ديقملاب ءاضقلا هيأر ناك نمف قلطملا ىلع ديقملاب

 لمحو ديقملا ىلع قلطملاب ىضق نمو . بارتلاب الإ مميتلا زجي مل بارتلا ىلع بيطلا

 لمرلاب مميتلا زاجأ اهئازجأ نم ضرألا هجو ىلع ام لك ىلع ديعصلا مسا
 . ىصحلاو

 . "ُ}فالخلا يعاود ىدحإ اضيأ وه « بيطلا » مسا يف كارتشالاو
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 : هجولا نع مميتلا بارت حسم - 19 _ ةلأسم

 ببسب هب قلع اذإ هجولا نع مميتلا بارت حسم زاوج ديز نب رباج ىري
 كلذ ركذ . هنم هيذؤي امل لب ، ضفرلا ةهج ىلع هحسمي مل اذإ كلذو © مميتلا
 . }ىلاطيجلا

 ببسو مالسإلا رون مميتلا نإ اولاقو ، ةالصلا دعب الإ كلذ مهضعب هركو
 نم نيديلا يف خفنلا زاوج يف ءاملعلا فالتخا ىلإ عجري يلاطيجلا ىري اميف فالخلا

 يبنلا نأ نم امهريغو ملسمو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلل ، هزاوج مدعو مميتلا
 برضف « اذكه كيفكي امنإ » : مميتلا ةيفيك نع هلأس يذلا لجرلل لاق كلع

 . هيفكو ههجو امهب حسم مث امهيف خفنو ضرألا هيفكب لع يبنلا

 يف قلع ءيشل هيفك يف خفن ةلع يبنلا نوكي نأ لمتحي ثيدحلا نإ : موق لاقف

 . ميركلا ههجو بيصي نأ يشخف هيدي

 ههركي ام بارتلا نم امهب قلع دق نوكي نأ لمتحي كلذ نإ : نورخا لاقو

 . امهيف خفن كلذلف

 لوق اذهو . عيرشتلا ليبس ىلع كلع هنم ناك كلذ نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو
 هب لدتساو & مميتملا ديب بارتلا قاصتلا مامإلا اذه طرتشي مل اذهلو . ةفينح يأ

 نع ثيولتلا ةلازإ وه خفنلا نم ةمكحلا نإ : لاقو رجحلا ىلع مميتلا زاوج ىلع
)2( 

 . نيديل ١ و هج ول ا

 . 5 ص 1 ج _- مالسالا دعاوق (1)

 . 16 ص 4 ج يراقلا ةدمع )2(
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 : ضرألا نم سيل ام ىلع ةالصلا - 1 - ةلأسم

 ثولتلاب الإ ضرآلا ىلع دوجسلا هنكمي ملو ، رطملاو نيطلا يف ءرملا ناك اذإ
 نإو . دوجسلاو ع وكرلاب ءيموي 5 هتباد ىلع ةالصلا هلف ، ءاملاب للبلاو نيطلاب
 . ضرألا ىلع دوجسلا همزلي ملو اضيأ دوجسلاب اموأ الجار ناك

 هنع كلذ لقن . نيطو ءام يف هتباد ىلع ىلص هنأ ديز نب رباج نع يور دقو
 ' ... ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلا : لاقو "ينغملا بحاص

 سيل ام ىلع ةالصلا هركي ديز نب رباج نأ ةنودملا يف يناسارخلا مناغ وبأ ىورو
 . ». ضرألا نم

 هعمو قيضم ىلإ ىهتنا هنأ ع يبنلا نع ةيمأ نب ىلعي هاور ام قيرفلا اذه ليلدو
 ىلع :ك هللا لوسر ىلصف مهنم لفسأ نم ةلبلاو مهقوف نم ءامسلاو هباحصأ

 نم ضفخأ دوجسلا نولعجي ءاميإ نوئموي مهباود روهظ ىلع هباحصأو هتلحار

 وهو ىلص هنأ هنع هللا يضر سنأ ىور امو ،ىذمرتلاو مرثألا هاور .عوكرلا

 .اعامجإ نوكيف هفالخ هريغ نع لقني ملو ةبوتكملا رطم موي يف طيبارس ىلإ هجوتم
 .رصقلا يف رثؤي رفسلاك ةالصلا لاعفأ يف رثأف عمجلا حيبي رذع رطملا نإ :اولاقو

 لاقو ضرملاو رطملا يف ةلحارلا ىلع يلصي يأ ةفينح يبأ بهذم وه اذهو
 يهو . ضرملاو رطملا لجال ةلحارلا ىلع درفلا يلصي نأ زوجي ال يعفاشلا باحصأ

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح مهتجحو . كلام بهذم وهو ، دمحأ مامالا نع ةياور
 ءاملا رثأ هفنأو هتهبج ىلعو فرصنا ةلقع هللا لوسر يانيع ترصبأف : لاق

 . حيحص ثيدح اذه : اولاقو . نيطلاو

 يف رثؤي ال اريسي ناك نيطلا نأ لمتحي هنأ ثيدحلا اذه نع نولوألا باجأو

 . بايثلا ثيولت

 . 635 ص 1 ج (])
 . 151 ص 1 ج (2)
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 : ةالصلا يف ريسيلا لمعلا - 2 - ةلأسم

 هلوسرو هللآ ُمُكَلَو امنإ ل : ىلاعت هلوق نأ نم يور ام ةلأسملا هذه يف لصألا
 نم 55 ةيالا همي نؤُعِكر ْمُهَو ةوك لآ َنوُتْويَو ةولَصلآ نوُميَمُث َنيذَلآ اونما نيذلاو

 . عكار وهو همتاخب قدصت نيح بلاط يبأ نب يلع يف تلزن ليق . ةدئاملا ةروس

 هذه : نسحلا لاقو . ميكح يبأ نب ةبتعو رفعج وبأو يدسلاو دهاجم كلذ يور
 . "دحاولل تسيلو ةعامجلل ةفص ةيآلا

 ىلع اوناك مهنإ ليقف : « نومر مُهَو ل : ىلاعت هلوق ىنعم يف فلتخا دقو
 يف عكار وه نم مهنمو هتالص متأ نم مهنم 5 ةيالا لوزن تقو يف ةفصلا هذه
 . ةالصلا

 يأ عكري نالف لاقي اك لفاونلاب نولصي مهنإ : كلذ ىنعم نإ نورخآ لاقو

 مهتداعو مهنأش نم كلذ نأ « نوعكار مهو » ىنعم نإ : مهريغ لاقو . لفنتي

 . هل افيرشت عوكرلا درفأو

 وهف 5 ةيالا رهاظ وهو ، ع وكرلا لاح يف ةقدصلا لعف دارملا ناك نإف : هيلعو

 . . ةالصلا يف ريسيلا لمعلا ةحابإ ىلع لدي

 همف يف كسمي لجر نع لئس دقف : ديز نب رباج كلذ ةهاركب لاق نممو

 مل نإف: : لاق هلك كلذ هركأ : لاق ، كلذ ريغ وأ ، اعاتم هدي يف وأ ... امهرد

 ال لاقو & كلذ لثم ةأرملاو . كلذ يف ءاسأ دقو هيلع ةداعإ الف ةالصلا نع هلغشي

 نبالا ناكو اهدوجسو اهعوكر يف هتعضو اذإ اهتالص يف اهدلو لمح اهيلع دسفي
 . © رسن هيف سيل ايقن

 . 446 ص 2 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (1)
 . 446 ص 2 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (2)

 . 446 ص 2 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (3)

 . 160 ص 1 ج ةنودملا (4)
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 . هنع ىهنيو دوجسلا عضوم يف ةالصلا يف خفنلا هركي هنأ اضيأ هنع يورو

 . قحسإو دمحأ يأر وهو . ")ةالصلا ةداعإب كلذ لعف نم رمأي ال هنكلو
 نايفس لوق وهو ، ةالصلا لبقتسا ةالصلا يف خفن نإ : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 . ةفوكلا لهأو يروثلا

 ىأر ) : تلاق اهنأ كلع يبنلا جوز ةملس مأ ثيدح ىلإ ناقيرفلا دنتسا دقو

 .( كهجو برت حلفأ اي : لاقف خفن دجس اذإ حلفأ هل لاقي انل امالغ قلع يبنلا
 عطقي مل خفن نإ لاقو . ةالصلا يف خفنلا دابع هرك : عينم نب دمحأ لاق

 . ذخان هبو : عينم نب دمحأ لاق . هتالص

 لاقي انل ىلوم لاقو . ثيدحلا اذه ةزمح يبأ نع مهضعب ىورو : يذمرتلا لاق

 . حابر

 هفعض دق نوميم ةزمح وبأو كاذب سيل هدانسإ ةملس مأ ثيدحو يذمرتلا لاق

 . ملعلا لهأ ضعب

 هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع تور امل ةجاحلل ريسيلا لمعلا ءاملعلا زاجأو

 . هالصم ىلإ عجر مث يل حتفف ىشمف تحتفتساف قلغم هيلع بابلاو يلصي هك
 . يناسنلا هاورو بيرغ نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاورو دمحأو دواد وبأ هاور

 . 155 ص 1 ج ةنودملا ()

 . 6 ص 1 ح يذمرتلا ننس )2(

 . 236 ص 1 ج يذمرتلا نتس (3)

 . شماهلا 6510 ص ا ج ينغملا (4)
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 : ةالصلا يف برقعلاو ةيحلا لتق - 3 - ةلأسم

 ةيحلا نيدوسألا لتق يف مهدعب نمف ةباحصلا نم ملعلا لهأ ةماع صخر
 نم برقعلاو ةيحلا تبرق اذإ : لاق هنإف ديز نب رباج مهنمو . ةالصلا يف برقعلاو

 . ""كلذ هنكمأ نإ اهلتقي هنإ يلصي لجر

 : ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا ) : لاق هنأ يع يبنلا نع يور امب اولدتساو

 . يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ( برقعلاو ةيحلا

 . اهوحن و ريبانزلاك لتقلا حابم رارض لك : برقعلاو ةيحلا ىنعم يف نإ اولاقو
 . )لغشل ةالصلا يف نإ لاقو . صخري مل هنإف يعخنلا فلاخو

 . 200 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 268 ص 3 ج ةنسلا حرش (2)
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 : ؟ ضرمل ايقلتسم ءرملا يلصي نأ زوجي له - 4 - ةلأسم

 تيلص نإ : بطلاب ءاملعلا نم تاقث هل لاقف ، ضرم يلصملا نيعب ناك اذإ

 . كتاوادم نكمأ ايقلتسم

 . ")ةمادق نبا هلقن . كلذ زوجي : ديز نب رباج لاقف

 . ةلبانحلا لوق وهو 5 ةفينح يبأو ىروثلا ىلإ لوقلا اذه بسنو
 نإ : اولاقو اسلاج ىلص هقش شحج امل ةلقع يبنلا نأ يور امب اولدتساو

 وأ فوخ وأ هيف ةقشم هيلع تناك نكل 0 مايقلا نع زجعي نكي مل هنأ رهاظلا

 . زاوجلا ىلع ةجح وهف ردق امهيأو ، ررض
 امب اوجتحاو . يعازوألاو كلام لوق وهو . كلذ زاوج نم نورخآ عنمو

 مل مايأ ةعبس يلع تربص ول : لاقف لجر هاتأ هرصب فك امل هنأ سابع نبا نع يور

 يبأو ةشئاع ىلإ كلذ يف لسرأف . أربت نأ توجرو كنيع تيواد ايقلتسم الإ لصت

 مايألا هذه يف تم نإ : هل لاق لكف مع هللا لوسر باحصأ نم امهريغو ةريره
 . . هنيع ةجلاعم كرتف ؟ ةالصلاب عنصت يذلا ام

 . 780 ص 1 ج ينغملا (1)
 . 780 ص 1 ج ينغملا (2)
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 : ةالصلا يف مثلتلا مكح - 5 - ةلأسم

 . فنألاو مفلا ةيطغت وه مغلتلا

 لقن . هدنع ةهارك دشأ فنألا ناكو . ةالصلا يف منلتلا هركي رباج ناك دقف
 . ";هخاغ وبأ كلذ

 . )هلثم مغلتلا هركي اضيأ يعخنلا ناكو
 نبا هرك و مفلا ىلع هب اسأب ىري الو فنألا ىلع مغلتلا هركي ناكف نسحلا امأ

 . فنألا ىلع مثلتلا رمع
 يطغي نأ ىهن كلع يبنلا نأ ةريره وبأ هاور ) ثيدح ىلع ةهاركلا رادمو

 . . يوغبلا هاور ( هاف لجرلا
 يف كلذ نع اوهنف هاوفألا ىلع مئامعلاب مثلتلا برعلا ةداع نم نإ : يباطخلا لاق

 ءاج يذلا ثيدحلل كلذ دنع همف يطغيف ءابّؤثلا يلصملل ضرعي نأ الإ ةالصلا

 . هيف

 . 178 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 414 ص يعخنلا هقف (2)

 . ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألا هجرخ و 426 ص 2 ج ةنسلا حرش (3)
 . 428 ص 2 ج ةنسلا حرش (4)
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 : ةالصلا . ةلمسبلاب رهجلا يف - 6 - ةلأسم

 ف يووداو . ريثك ن مامإلا ن هنع كلذ لقن . ر رارسألا ع عضوم يف اه رارسالاو
)1( 

 . ع ومجملا

 : بهاذم ةدع ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 بسنو ةيضابالاو ةيعفاشلا بهذ هيلإو ، مدقت ام وهو : لوألا بهذملا

 ئ سابع نب او { رمع نب او 3 ةريره وبأ : مهو ةباحصلا نم ددع لإ لوقلا اذه

 نب ديعسو ريبج نب ديعس نيعباتلا نمو ةعبرالا ءافلخلا نع يكحو ئ ةيواعمو

 . مهريغو سواطو ءاطعو يرهزلاو ةمركعو بيسملا
 : ولدتساو

 هللا مسب : ارقف ةريره يبأ ءارو تيلص ) : لاق رمجملا ميعن نع يور امب
 : ةريره وبأ لاق : لاق نأ . ثيدحلا . .. نارقلا مأب أرق ش ج ميحرلا ر

 نبا لاق . يناسنلا هاور ( كتيرع للع هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ هديب يسفن يذلاو

 . كلذ يف درو ثيدح . وهو ، مهريغو نابح نباو ، ةميزخ نبا هاور : رجح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك ع يبنلا نأ ) سابع نبا نع يور امب 2
 هلاجرو طسوالاو ريبكلا يف يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق ( ةالصلا يف

 )3( .. ۔ .
 ںوفوىوم

 . اقلطم اهب رارسالا ةلمسبلا يف ةنسلا نأ ىلإ بهذ : يناثلا بهذملا

 نسحلاو ةداتقو يبعشلاو شمعألاو دامحو يعخنلا مهاربإ نع كلذ يور

 . مهريغو ىليل يبأ نباو يروثلاو يرصبلا

 - 9 ص 3 ج ب ذهملا ح رش ع ومجملا - 1 ص 1 ج ريثك نمب ١ ريسفت )1(

 . 0 ص 1 ج حاضيإلا )2(

 . !09108 ص 2 ج دئاوزلا عمج (3)
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 نب ديعسو ةمركعو رمع نباو سابع نباو ، ةعبرألا ءافلخلا نع ةياور وهو

 . مهريغو يعازوألاو قحسإو ريبج

 : يتاي ام مهليلدو لبنح نب دمحأو ، ةفينح يبأ بهذم وهو

 ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو ع يبنلا نأ سنأ نع يور دقن
 مسب نوركذيال ةياور يف ملسم داز . هيلع قفتم ثيدح - نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 . اهرخآ الو ةءارقلا لوأ يف محرلا نمحرلا هللا

 رمعو ركب يبأو كفع هللا لوسر عم تيلص » : لاق سنأ نع ملسمل ةياور يفو
 . محرلا نمحرلا هللا مسب أرقي مهنم ادحأ عمسأ ملف نامثعو

 مسب ةءارق انعمسي ملف ع هللا لوسر انب ىلص : لاق سنأ نع يئاسنلا ىورو

 . هنم اهعمسن ملف رمعو ركب وبأ انب ىلصو ث ميحرلا نمحرلا هلل
 : ثلاثلا بهذملا

 . ارس الو ارهج ال ، الصأ ةلمسبلا ارقت ال هنأ ىري

 يربطلا لاق هبو ")ةلفانلا يف ةلمسبلا ةءارق زيجي هنأ الإ . كلام مامالا لوق وهو

 . يعازوألاو
 هارو هنبال لاق هنأ لفغملا نب هللا دبع ثيدحبو مدقتملا سنأ ثيدحب اولدتساو

 نامثعو رمعو ركب ينأو كلع هللا لوسر عم تيلص ينإف ثدحلاو كايإ : اهب رهجي
 هاور © نيملاعلا بر هلل دمحلا لقف تأرق اذإ ، اهؤرقي مهنم ادحاو عمسأ ملف يلعو

 . ةيارلا بصن يف يعليزلاو يناسنلاو هنسحو يذمرتلاو دمحأ
 : عبارلا بهذملا

 { ىليل يبا نبا لوق وهو رسا ءاش نإو ةلمسبلاب رهج ءاش نإ يلصملا نا ىريو

 )2( ا
 . مكح و

 . 77 ص ا ج يدادغبلل فارشألا - 284 ص 5 ج . يراقلا ةدمع (1)

 . 301 ص 3 ج ع ومجملا (2)
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 نم مدقت امل ةفاضإلاب { ةلاسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا يف ببسلا عجريو

 لك نم وأ ، اهدحو باتكلا مأ نم ةيآ ةلمسبلا نوك يف فالتخالا ىلإ راثآلا

 . ةروس لك نم الو باتكلا مأ نم ال ةيا تسيل وأ ةروس

 هدنع باتكلا مأ ةءارق بوجوب اهتعارق بج وأ باتكلا مأ نم ةيا اهنأ ىأر نمف

 . ةالصلا ىيف

 . ةروسلا عم اهأرقي نأ هدنع بجو ةروس لك لوأ نم ةيا اهنأ ىأر نمو

 . اهتءارق نم عنم ةروس لك لوأ نم الو ةحتافلا نم ةيا تسيل اهنإ لاق نمو
 . ""تالوطملا ىلإ اهليصافت يف عجري ةيفالخ ةلأسملاو

 : ىلي ام ةظحالم يغبني نكلو

 . اهيف ءاملعلا فالتخال 5 اهافن نم الو اهتبثأ نم رفكي ال هنأ ىلع ةمألا تعمجأ

 رفكي هنإف ، دحأ هب لقي مل ام تبثأ وأ ، هيلع اعمجم افرح ىفن ول ام فالخب

 اهتابثإ يف فالخ الو ، لمنلا ةروس نم ةيا ةلمسبلا نأ يف فالخ الو ، عامجإلاب
 ع ع ع ك

 الف & ةوالتلا امآو . ةبوتلا ةروس لوا يف الإ فحصملا يف روسلا لئاوا يف اطخ

 اهب أدتبا اذإ ةروس لك لوأ يفو باتكلا ةحتاف لوأ يف ةعبسلا ءارقلا نيب فالخ

 اهتبثأف اهلبق ةروسب لصولا عم روسلا لئاوأ يف امنإو . ةبوتلا ةروس الخ ام ءيراقلا
 & ةبوتلا ةروس الإ ةروس لك لوأ يف ءارقلا نم يناسكلاو مصاعو نولاقو ريثك نيبا

 . )رماع نباو شروو ةزمحو رمع وبأ مهنم اهفذحو

 صا ج ريثك نبا ريسفتو اهدعب امو 28ا ,؟ ج يراقلا ةدمعو - 208 ص 2 ج راطوالا لين : ةصاخ (1)

0 . 

 مدقتملا راطوألا لين (2)
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 ؟ ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق نيعتي له - 7 - ةلأسم

 . ةعكر لك يف ةبجاو ةحتافلا ةءارق تناك اذإ اميف ءاملعلا فلتخا

 : أرقف موي تاذ يلصي ماق ديز نب رباج نأ صاصجللا ركي وبأ ىور دقف

 . ("مكر مث نمحرلا ةروس نم 64 ةيآلا هه نانم اَه ذم 3

 حبصأ نإ ْمتَْتَرأ لق ل: ىلاعت هلوق ارق هنأ اضيأ ديز نب رباج نع يورو
 . كلملا ةروس نم 30 ةيآلا ه نيعم ءامب مكيتأي نمق ارْوَع مكؤام

 : لاقف ةعكر لك يف ةءارقلا نع لئس دقف . سابع نبا ىلإ بوسنم لوقلا اذهو

 . ليلق ءيش نارقلا يف سيلو ، رثك وأ لق ام هنم أرقا

 باتكلا ةحتاف ةءارق يسن نم نأ يبعشلاو يعخنلا ميهاربإو نسحلا نع يورو

 (». يرونلاو يعازوألاو ةفينح يبأ بهذم وهو . هيزجتو هرضي مل اهريغ أرقو

 : ىلاعت هلوق : نارقلا نم ةيآ بجاولا نأو { ةحتافلا بوجو مدع ىلع ليلدلاو

 ف ةءارقلا هب دارملاو شلمزملا ةروس نم 20 ةيالا « ؛ نارقلا نم رسيت ام أورقآَق ظ

 لإ : لآ يتلث نم اذا ُوَقت كت ُملْعَي َكْبَر نإ ظ : : لاعت 7 ةلالدب ةالصلا

 ليللا ةالص يف ةيمومع ةغيصلا هذهو . ه هنم رتسي امم أوُمرَقآَف ل : ىلاعت هلوق

 . ظفللا مول ضئارفلاو لفاونلا نم اهريغو

 يبارعألا ع يبنلا ميلعت يف عفار نب ةعافرو ةريره يبأ ثيدح ةنسلا نمو
 .« نارقلا نم رسيت ام أرقا مث » : هل لاقف اهنسحي مل نيح ةالصلا

 وهو . داعأ نآرقلا مأب نيتعكرلا يف يلصملا أرقي مل اذإ : اولاقف ةعامج فلاخو

 . لبنح نباو ، كلام لوق

 , 20 ص ! ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (1)
 . 5 ص 1 ج مالسإلا دعاوق )2(

 . 23 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت- 389 ص يعخنلا هقف (3)
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 لوق وهو اهنع زجاعل الإ اهريغ ءيزجي ال هنأو ةحتافلا نيعتت يعفاشلا لاقو

 . (") هدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج

 ظافلأب هريغو ىراخبلا هاور « نآرقلا مأب الإ ةالص ال » : ٍكقع هلوق مهليلدو

 نم ءيشب يأ )ادعاصف باتكلا ةحتاف نم دبال هنأ وهو ثلاث لوق كانهو

 يبأ نب نامثعو هللا دبع هنباو باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه بسنو . اهعم نآرقلا
 . هلاب ديؤملاو مساقلاو يداهلاو صاعلا

 يضاقلا اهاكح ةذاش ةياور يهو . الصأ ةءارق بجت ال هنأ هاضتقم عبار لوقو

 . ‘)فكلام باحصأ نم ةرفص يبأ نب دمحمو ةعيبرو بلاط يبأ نب يلع نع ضايع

 . 226 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف - 285 ص 3 ج عومجملا - 196 ص 3 ج ينابرلا حتفلا )1(

 - 196 ص 3 ج ينابرلا حتفلا (2)

 - 196 ص 3 ج ينابرلا حتفلا (3)
 - 196 ص 3 ج ينابرلا حتفلا (4)
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 : اعوطت راهنلا ةالص يف - 8 - ةلأسم
 . ةيعوطتلا راهنلا ةالص يف تاعكرلا ددع يف ءاملعلا فلتخا

 الو ليللا ةالصك ىنثم ىنثم راهنلا ةالص نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . هحيحص يف يراخبلاو يوغبلا مامالا هنع كلذ لقن . قرف

 . ةباحصلا نم سنأو رذ يبأو رامع لوق وهو
 كلام : ةمئألا بهذ هيلإو ، ريبج نباو نسحلاو ةمركع نيعباتلا نمو

 . دمحأو يعفاشلاو

 2( ث .. : . - . .
 . سأب الف عبرأب راهنلا يف عوطت نإو : يقرخلا لاقو

 ىنثم راهنلاو ليللا ةالص » : لاق يع يبنلا نأ رمع نبا نع يور امب اولدتساو
 ليعس نب ىيح لاقو . مهريغو ةجام نباو يئاسنلاو د واد وبأ هجرخأ ) ىنثم

 . ». راهنلا نم نيتنثا لك يف نوملسي الإ انضرأ ءاهقف تكردأ ام : يراصنالا

 اعبرأف راهنلا تاعوطت امأو © ىنثم ىنثم ليللا ةالص نأ ىلإ نورخآ بهذو

 نيدهشتب اهيلصي رصعلا لبقو رهظلا لبق عبرالا يف نولوقي كلذكو .لضفأ اعبرأ
 . ةدحاو ةميلستو

 ت ١ , _. :- & . . 4)
 مهريغو قحسإو كرابملا نباو يروثلاو ،يعازوالاو ةفينح يبأ لوق وهو

 .اعبرأ راهنلابو ىنثم ىنثم ليللاب يلصي ناك هنأ اضيأ رمع نبا نع يور امب اولدتساو
 نع كلذ لقنو ميلست نودب راهنلا يف تاعكر تس ةالصلا زاوجب نورخآ لاقو

 . (5) يرونلا نايفس

 7ج يراقلا ةدمع . ىنثم ىنتم ع وطتلا نمض ءاج ام باب : يراخبلا حيحص 468 ص 3 ج ةنسلا حرش (1)

 . 221 ص
 . 761 ص ا ج ينغملا (2)

 -مدقتملا۔ةنسلا حرش (3)

 ٠ مدقتملا ةنسلا حرش (5)
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 : ةبعكلا رهظ ىلع ةالصلا - 9 - ةلأسم

 نم : لاقف ةبعكلا رهظ ىلع يلصي الجر ىأر هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور

 لوقلا اذه بسنو "دعاوقلا باتك يف يلاطيجلا كلذ ىور ؟ هل ةلبق ال ، يلصملا

 . ادبأ داعأ ةبعكلا رهظ ىلع ىلص نم : لاق هنإف . بهشأ ىلإ

 لاقو يعفاشلا لوق وهو هيف لفنلاو ضرفلا زوجي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 ةرتس هيدي نيب ناك نإف ( ةبعكلا يأ ) هحطس ىلع ىلص نإو : بذهملا بحاص

 . زجي مل ةلصتم ةرتس هيدي نيب نكي مل نإو ، هنم ءزج ىلإ هجوتم هنأل زاج هب ةلصتم
 : نوعناملا جتحاو

 اهيف زوجت ال نطاوم ةعبس ه : لاق ع يبنلا نأ هنع هللا يضر رمع نع يور امب
 ءالؤه جتحاو . ثيدحلا اذه فعض دقو « قيتعلا هللا تيب قوف : ركذو ، ةالصلا

 . ©. زب ملف رذع ريغ نم هيلع لصي مل قلع هنأب اضيأ
 . )ةبعكلا رهظ ىلع ةزئاج ةالصلا : مزح نبا لاقو

 . 228 ص 1 ج دعاوقلا (1)

 . 133 ص 4 ج ىراقلا ةدمع (2)

 . 9 ص 3 ج بذهملا حرش عومجملا )3(

 . 0 ص 4 ج ىلحم ا (4)

189 



 ؟ دوجسلا ءانثأ ضرألا ىلع عضوي له : فنألا يف - 10 - ةلأسم

 نم اهريغ لثم ضرف وه له © فنألا ىلع دوجسلا يف ءاملعلا فلتخا
 . ءاضعألا

 فنألا ىلع دوجسلا نأو ، بجاو ةهبجلا ىلع دوجسلا نأ ىلإ روهمجلا بهذف
 . ")ىفكي ال هدحو فنألا ىلع دوجسلا نأ ىلع اوقفتاو بحتسم

 نيريس نباو نسحلاو سواطو ةمركعو ءاطعو ، رمع نبا نع كلذ يور
 . دمحمو فسوي يبأ : ةفينح يبأ يبحاصو ، يعفاشلاو كلامو

 ةعبس ىلع دجسي نأ يع يبنلا رمأ » : لاق سابع نبا ىور امب اولدتساو
 . « نيلجرلاو 0 نيتبكرلاو نيديلاو ، ةهبجلا : ابوث الو ارعش فكي الو ءاضعأ

 . فنألا هيف ركذي مل هنإ : اولاقو . ملسمو يراخبلا هاور

 نع هفنأ يفاجي دجس اذإ رمع نبا تيأر : ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاقو
 نيشأ نأ هركأ انأو ، يهجو رح نم يفنأ نإ : لاقف ، هيف هل تلقف ، ضرألا
 . ىهجو

 امهفونأ سمت الو امههابج ىلع نادجسي اناك امهنأ ملاسو مساقلا نع يورو
 وهو . اعم فنألاو ةهبجلا ىلع دوجسلا بجي هنأ ىلإ رخآ بهذو . }»ضرألا

 نم بيبح نباو قحسإو دمحأو يعازوألاو يعخنلاو ريبج نب ديعس بهذم

 . )كلام باحصأ

 نأ ترمأ » : لاق كفع هنأ يهو مدقتملا ثيدحلا نم ةيناثلا ةياورلاب اولدتساو

 - 90 ص 6 ج يراقلا ةدمع - 556 ص 1 ج . ينغملا (1)
 . 209 ص 3 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ - 140 ص 3 ج ةنسلا حرش (2)

 . هسفن نآرقلا ماكحأ (3)

 . 267 ص 2 ج راطوألا لين - ةيشاح 140 ص 3 ج ةنسلا حرش - 287 ص 3 ج ينابرلا حتفلا (4)
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 نيتبكرلاو نيديلاو ، هفنأ ىلع هديب راشأو © ةهبجلا ىلع : مظعأ ةعبس ىلع دجسأ

 امهلعجف ، فنألا ىلإ راشأو ةهبجلا ركذ هنأل : اولاقو . هيلع قفتم «. نيمدقلاو

 . ةيظفللا ةلالدلا نم ىوقأ ةيسحلا ةراشإلا نألو دارملا هأ ىلع لدو ادحاو اوضع

 ام ضرألا نم هفنأ بيصي ال نمل ةالص ال ه : كفع هلوقب اضيأ اولدتساو

 . لنرم هب لأو يقرلا هارو ه نيجلا بيصي
 وهو 3 هتهبج نود هفنأ ىلع دجسي نأ هيزجي يلصملا نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 . ةفينح يبأ لوق

 لوق وهو ءاش امهيأ ىلع رصتقي : كلام باحصأ نم مساقلا نبا لاقو
 يعفاشلا

 يبنلا َنأل ، ادحاو اوضع نالكشي فنألاو ةهبجلا نأ ىلإ اوبهذ ءالؤه لعلو
 ىلع دوجسلا هئزجي دحاولا وضعلاو . فنألا ىلإ راشأ ةهبجلا ركذ امل فيك

(2) .. 

 . 298 ص 3 ج بذهملا حرش ع ومجملا (1)
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 : دوجسلا نم ضوهنلا ةيفيك - 11 - ةلأسم

 © ماق اذإ هيدي ىلع دمتعي ضرألا نم ضهن اذإ هنع هللا يضر ديز نب رباج ناك

 مناغ وبا : كلذ لقن . ناطيشلا ةسلج اهنإ لوقيو { الجر مدقي نأ يهنيو

 . ""ىناسارخلا

 . نيتدجسلا نم اماق اذإ امهيديأ ىلع نادمتعي نسحلاو رمع نبا ناكو

 .ركذ اك هتالص يف دمتعيو موقي نأ انباحصأ قفاو ام نسحالاو :مناغ وبأ لاق و

 نوعأ كلذ نألو .هادي ىقبي ام رخاو هادي يلصملا نم قبسي ام لوأ نوكيو

 .ىلصملل
 نب كلام نأل ، ضوهنلا يف هيدي ىلع دمتعي نأ ةنسلا : يعفاشلاو كلام لاقو

 ةدجسلا نم هسأر عفر امل هنإ » : نل هللا لوسر ةالص ةفص ىيف لاق ثريوحلا

 . يثاسنلا هاور ( . ضرألا ىلع دمتعا ش ادعاق ىوتسا ةيناثلا

 ىلع ادمتعم هيمدق رودص ىلع مايقلا ىلإ ضبني هنإ : ةلأسملا يف يناثلا لوقلاو

 . سابع نباو رمع نباو دوعسم نبا نع كلذ يور . هيدي ىلع دمتعي الو هيتبكر
 . دمحأ لوق وهو

 عضو دجس اذإ ِكْيَع هللا لوسر تيأر : لاق رجح نب لئاو ىور امب اولدتساو
 اذإو ظفل يفو يئاسنلا هاور . هيتبك ر لبق هيدي عفر صب اذإو © هيدي لبق هيتبكر

 . هيذخف ىلع دمتعاو هيتبكر ىلع ضهن ضبن
 اذإ هيدي ىلع لجرلا دمتعي نأ كفع هللا لوسر ىهن : لاق رمع نبا ثيدحب و

 . دواد وبأ هاور . ةالصلا يف ضبنت

 نأ الإ : اولاقو دمحأ لوق وهو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ كلذ بسنو

 . (_ هيديب ينعي ضرالا ىلع دمتعيف يلصملا قشي

 . 93 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 99 ص 6 ج يراقلا ةدمع - 568 ص ! ج ينغملا (2)

 . 569 ص 1 ج ينغملا (3)
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 : ةالصلا يف مامإلا نم نينثالا فقوم - 12 - ةلأسم

 نايبصلا كلذكو ئ مامالا عم نيلجرلا فقوم نأ ديز نب رباج مامالا ىري

 . ")يتاعاسلا هنع كلذ لقن . هفلخ نوكي يبصلاو لجرلاو

 . ءاطعو نسحلاو هنباو رمعو يلع لاق هبو

 ىلوألا يف فالخلا نكلو ،مهدنع طرشب سيل كلذ نإ :سانلا ديس نبا
 .»نسحألاو )2( :
 لع هللا لوسر ماق : لاق هنأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدحب اوجتحاو

 هنيمي نع ينلعجف يناهنف هراسي نع هبنج ىلإ تمقف تئجف برغملا يلصي

 . دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور . انب ىلصف هفلخ انفصف يل بحاص

 نوكي نأ بجي ، يبصو لجر مامالا فلخ ناك اذإ هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو
 'هفلخ ال هراسي نع وأ هنيمي نع يلصي نأ يبصللو اضيأ مامإلا نيمي نع لجرلا
 . ةمقلعو دوسألا هيبحاصو دوعسم نب هللا دبع بهذم وهو

 ةمقلعو انأ تلخد : لاق هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع نع يور امب وجتحاو

 هفلخ انمقو ةالصلا ماقأ سمشلا تلام املف ، ةرجالاب دوعسم نب هللا دبع ىلع

 لوسر ناك اذكه : لاق م اننيب ماقو هتيحان نع انلعجف يبحاص ديبو يديب ذخأف

 . دمحأو ملسم هجرخأ . ثيدحلا-انب ىلص مث ةثالث اوناك اذإ عنصي ع هللا
 رسفم وهو هلامش نع رخألاو هنيم نع اندحأ لعجف انيديأب ذخأف : ملسم ظفلو

 .( هتيحان نع ) هلوقل
 يبنلا عم تيلص : لاق امهنع هللا يصر سابع نبا نع يور ام اضيأ وجتحاو

 . هعم ىلصأ هقلع يبنلا بنج ىلإ انأو انفلخ ةشئاعو ع

 . 297 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (1)

 . 297 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (2)

 . 297 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (3)
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 : مامإلا نم درفنملا مومأملا فقي نيأ - 13 - ةلأسم

 © مامالا نيمي نع ركذلا دحاولا مومأملا فقي نأ ةنسلا نم نأ ديز نب رباج ىري
 . "ةمادق نبا هنع هلقن . ايبص وأ ناك الجر

 ىلإ بهذو لبنح نباو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو
 . ءاملعلا ةفاك كلذ ةيعورشم

 يلصي ليللا نم نل يبنلا ماق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا ثيدحب اولدتساو

 ثالث ىلصف هنيمي نع ينماقأف ينرجف ينبذجف هراسي نع تمقف تأضوتف تمقف

 . هريغو دمحأ هجرخأ . ءاوس نهيف همايق ةعكر ةرشع
 ىلص هللا لوسر نإ : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدحب اضيأ اولدتساو

 هاور . هنيمي نع ينلعجف ينذأب ذخأف هفلخ تمقف هيفرط نيب فلاخ دحاو بوث يف

 . امهريغو ملسمو دمحأ

 اوناك نإف يلصملا راسي نع فقي درفنملا يلصملا نأ بيسملا نب ديعس نع يورو
 . هفلخ اوفص كلذ نم رثكأ

 هللا يضر ركب يبأ عم هتوم ضرم يف ع هللا لوسر ةالص نع يور امب جتحاو
 سلجأف سانلاب ىلصي ركب وبأو ، هب يتأ ع يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقف . هنع

 . ركب ييأ راسي ىلإ

 نإف عكري نأ مامإلا ديري نأ ىلإ يلصملا ءارو فقي هنأ يعخنلا مهاربإ نع يورو

 . هنيمي نع فقوف مدقت ناث مومأم ءيجي مل
 . ‘)هدقتملا روهمجلا لوق وه رخا لوق هنع يور نكلو

 . 43 ص 2 ج ينغملا (1)

 . 283 ص ا ج بيسملا نب ديعس هقف (2)
 . 293 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (3)
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 : تونقلا ي - 14 - ةلأسم

 لاق كلذ ريغو توكسلاو عوشخلاو مايقلاو ةعاطلا نيب كرتشم ظفل تونقلا

 ءائاء يلق وُه نمأ ط : لاقو ه امينَح هلل اناق ةمأ ناك ميهرت نإ ل : ىلاعت ةلل

 . ه كبرل يتنفآ ُميرَمْي 7 : لاقو . : نكنم تْنَقَي نمو » : لاقو هه لآ
 نوتيف هَل لك » : لاقو . ه نيق هلل أومموقَو له : لاقو

 يذمرتلاو ملسم هاور . « تونقلا لوط ةالصلا لضفأ ) : ثيدحلا ىفو

 , () مهريغو ةجام نباو يئاسنلاو

 . ةالصلا يف مايقلا لوط وه يرشخمزلا دنع تونقلاو
 ىور امل ضئارفلا نم حبصلا ةالص ريغ يف تونقلا كرت ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 نباو يناسنلاو ملسمو دواد وبأ هجرخأ . هكرت مث ارهش تنق هنأ ع يبنلا نع

 . حبصلا ةالص يف اوفلتخا مهنكلو 0 ةجام

 يناعملا اهيف ربتعا هلعلو "}تونق اهلك ةالصلا نأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 . ةمدقتملا ةيوغللا

 لزن ءاوس حبصلا ةالص يف بحتسم تونقلا نأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو

 ةعكرلا نم ع وكرلا لبق وه له : هلحم يف مهنيب فالخ ىلع . ال مأ ةلزان نيملسملاب

 ىسوم ينأو يلعو نامعو رمعو ركب يأ ةباحصلا نع كلذ يورو . هدعب وأ ةيناثلا

 بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا نيعباتلا نعو سابع نباو ةريره يبأو يرعشألا

 . امهريغو

 . تنق ةدام : سرهنلآ مجعملا نم (1)

 . 226 سح 3 ج قئافلا (2)

 . 117 ص ا : کربكلا ةنودملا (3)
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 يربطلاو يعازوألاو يدهم نب نمحرلا دبعو يعفاشلاو كلام : ةمئآلا نعو
 )1( دوادو

 دوعسم نب هللا دبع نع كلذ يور . تونقلا مدع ىلإ رخا قيرف بهذو

 . ريبزلا نب هللا دبعو ركب يبأ نب نمحرلا دبعو رمع نب هللادبعو

 بهذ لب يبعشلاو سواطو يعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعس : نيعباتلا نمو
 نمو . يرهزلاو سواط يأر وهو . ةعدب رجفلا يف تونقلا نأ ىلإ مهنم ضعبلا
 دمحأو كرابملا نب هللا دبعو هابحاصو ةفينح وبأ : تونقلا نوري ال نيذلا ةمئألا

 . . دعس نب ثيللاو قاحسإو

 ث يبنلا نإ » : لاق سنأ نع سنأ نب عيبرلا نع يور امي نولوألا جتحاو

 لزي ملف حبصلا يف امأف . هكرت مث ( ناوكذو لعر ىلع ) مهيلع وعدي ارهش تنق

 . مهريغو يراخبلاو ملسمو يقهيبلاو يناربطلا هاور «" تام ىتح تنقي

 نع ٢7 هللا لوسر ىهن » : تلاق ةملس مأ نع يور امب نورخالا جتحاو

 يبأ ببسب فيعض هدانسإو . ينطقرادلاو ةجام نبا هاور . « رجفلا يف تونقلا

 . ةزمح يبأو رشعم
 اذه فعض اذإ » : لاقف ثيدحلا اذه فيعضت ىلع ينيعلا مامإلا در دقو

 ىلع قفتم ثيدح نيحيحصلا يف قبي مل ناخيشلا هب جتحا يذلا رشعم يبأب ثيدحلا

 نب ديعسو نسحلا لثم نيعباتلا رابك نع ىور ةزمح وبأو . ريسي ءيش الإ هتحص

 . رمتعملا نب روصنمو نادامحلاو يروثلا هنع يورو ، بيسملا
 ةيرهزلا لوق وهو ، خسن دق تونقلا ثيدح نأ ىلإ ينيعلا بهذو

 . ). ركب يبأ نب نمحرلا دبعو رمع نباو دوعسم نب هللا دبعو

 . 23 ص 7 ج يراقلا ةدمع (1)

 . عجرملا سفن (2)

 . 4 ص . عجرملا سفن (3)

 . 73 ص 6 ج ينيعلا (4)
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 : ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص - 15 - ةلأسم

 ىلص هنأو جاجحلا فلخ ةعمجلا ىلص هللا همحر ديز نب رباج مامإلا نأ ىوري

 عفني مويلا : لاقف تقولا سانلا تاف نأ ىلإ بطخي جاجحلاو ةعمجلا موي ءامإلاب

 انفرع مويلا : لاق ءامإ يلصي ارباج ىأر امل جاجحلا نإ ليقو . هملع ملع يذ لك

 . ""}هحاضيإلا باتك يف يخامشلا كلذ ىور . يلصي ال نمو انعم يلصي نم
 : ةلاسملا هذه ىف انؤاملع فلتخا دقو

 يف مهتجحو . لقألا مهو . ةربابجلا فلخ ةالصلا زوجت ال مهضعب لاقف
 اوفلتخاو كلذ ىلع عامجإلل لداعلا مامإلا عم لصالا يف تبجو ةعمجلا نأ : كلذ

 ليلد الو عامجإلا اهبجوأ ثيح الإ اهبجون ال : اولاقو . لداعلا ريغ عم اهموزل يف

 _ . لداعلا ريغ عم اهبوجو ىلع
 بجاو اهضرف نال ، لداعلا ريغ عمو لداعلا اعم بجت ةعمجلا : نورخالا لاقو

 اوَعْسآق ةعمجلا موي نم ةولَصلِل دو ادإ أونماَع نيذلآ اهيأي ل : ىلاعت هللا رمأب

 . ةيآلا هم هللآ ركذ ىإ
 ريغ الو لداع رمألا يف نكي ملو . عامجإب الإ اهضرف لوزي الف ماع رمأ اذهو

 . لداع

 . ىلاطيجلا هحجر يذلا وه لوقلا اذهو

 ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص زوجت : لاق هنأ هللا همحر يراوحلا يبأ نع يورو

 يف زوجت الو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع صفح وبأ اهرصم يتلا راصمألا يف

 . » . اهريغ

 . 3565 ص 1 ج مالسإلا دعاوق - 605 ص 1 ج حاضيإلا (1)
 . 605 ص ا ج حاضيإلا (2)
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 : يلصت ةعامج كردأ م هلحر ف ىلص نم مكح ۔- 16 ۔- ةلأسم

 لهف ةالصلا كلت يلصت ةعامج كردأ مث ادرفنم ىلص نميف فلسلا ءاملع فلتخا

 ناك امنإو . ةعامجلا عم ةالصلا راركت زاوج ديز نب رباج مامالا نع يورف

 نم تناك ةالص يأ لصف ةالصلا تميقأ نإ : لاقو . كلذ لجرلا دمعتي نأ هركي
 . "يناسارخلا مناغ وبأ كلذ لقن ڵ سمخلا تاولصلا

 تيتأ ش ل زنم ف تيلص ول ( : ل اق دقف بيسمل ١ نب ديعس به ذم اذه و

 يتلا ةالصلا نم ىلإ بحأ تناك ةدحاو ةعكر مهعم تكردأف ةعامج دجسم

 . ا( يدح و تيلص

 نباو قحسو يرهزلاو ريبج نب ديعسو سنأو ةفيذحو يلع نع كلذ يورو
 ع . . . (3) ., . ع

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو "يعفاشلاو دمحأو مزح

 هللا لوسر سلجم يف ناك هنأ نجحم هيبأ نع نجحم نب رسب ثيدحب اولدتساو

 هل لاقف ، هسلجم يف نجحمو عجرو ىلصف هلع هللا لوسر ماقف ةالصلاب نذأف
 « ؟ ملسم لجرب تسلأ ؟ سانلا عم يلصت نأ كعنم ام » : كلع هللا لوسر

 اذإ » : هكْْيفَع هللا لوسر لاقف . ىلهأ يف تيلص ينكلو هللا لوسراي ىلب : لاقن

 عيبرلاو أطوملا يف كلامو دمحأ هاور « . تيلص تنك نإو سانلا عم لصف تئج

 . حيحصلا عماجلا يف بيبح نب
 ىوريو يعازوألاو يعخنلا لاق هبو . حبصلاو برغملا الإ ، ديعي : موق لاقو

 وأ رصعلا دعب لفن الو لفن ةالصلا ةداعإ نأب اوجتحاو . رمع نبا نع كلذ

 . )4( . نيترم ضرف ىلصي ال هزأل كلذ اوعنم مهنأ لمتحيو ] رجفلا

 . 128 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 0 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف (2)

 . 121 ص 4 ج عومجملا - 431 ص 3 ج ةنسلا حرشو 253 ص 3 ج ىلحملا (3)

 . مدقتملا ةنسلا حرش و ةنودملا (4)
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 اذإف راهنلا رتو برغملا نأل كلذو . برغملا الإ ، ديعي يرونلاو كلام لاقو
 . ",). اعفش تراص اهداعأ

 لوقلو ةمدقتملا ةلدألل ى برغملاو رصعلاو حبصلا ديعي ال : ةفينح وبأ لاقو

 رصعلا دعب ةالص الو ، سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال » : ق يبنلا

 نيرثكألا دنع لومحم ثيدحلا اذه نكلو . ملسم هاور .ه سمشلا برغت ىتح

 ةزايح وهو ةالصلا ةداعإ يف ضرغ هل انه اهو . هل ببس ال عوطت ءاشنإ ىلع

 . يهنلا تحت لخدت الف ةعامجلا ةليضف

 . تاولصلا نم ءيش ةداعإ زوجي ال اولاقف موق عيمجلا فلاخو

 يور امب اولدتساو .هللا دبع هنبا نع ىرخأ ةياور يهو رمع نع كلذ يور
 يف سانلاو اسلاج رمع نبا تيأرف دجسملا تيتأ : لاق راسي نب ناميلس نع

 ةلع هللا لوسر نإ ؛ يلحر يف تيلص دق لاقف ؟سانلا عم يلصت الأ تلقف .ةالصلا
 )2( ¡ . . ۔ ۔ . . ۔ .ع . ,۔
 . هل ظفللاو مزح نباو يواحطلا هاور ) نيب رم هصي رف ىلصت نا ىخ لو

 . 234 ص 1 ج ىقتنملا (])
 . 232 ص 4 ج ىلحملا (2)
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 ؟ ةبوتكملا ربتعت نيتالصلا يأف ةالصلا تديعأ اذإ - 17 - ةلأسم

 لوقلا اذه بسنو ةضيرفلا يه الوأ ىلص يتلا نأ ديز نب رباج نع يور

 وهو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا بهذ هيلإو ، قحسإو يروثلاو يعخنلاو يلع ىلإ
 . ريدجلا يف يعفاشلاو ، كلام نع ةياور

 تيلصف هتجح ٢ يبنلا عم تدهش : لاق دوسألا نب ديزي ثيدحب اولدتساو

 نيلجرب وه اذإف & فرخنا هتالص ىضق املف . فيخلا دجسم ي حبصلا ةالص هعم

 : لاقف امهصئارف دعرت امهب يتأف امهب يلع » : لاقف هعم ايلصي مل موقلا رخآ يف

 يف انيلص دق انك انإ ، هللا لوسراي : الاقف .« ؟ انعم ايلصت نأ امكعنم ام »
 ايلصف ةعامج دجسم ايتأ مث امكلاحر يف اتيلص اذإ © العفت الف » : لاق . انلاحر
 ثيدح لاقو يذمرتلاو ينطقرادلاو دواد وبأ هاور-« . ةلفان امكل اهنإف { مهعم

 اذإ تنأ فيك » : ٢ هللا لوسر لاق : لاق رذ أ ثيدحب اضيأ اولدتساو

 ةالصلا لص : لاق ؟ ينرمأت ام : لاق ؟ اهتقو نع ةالصلا نورخؤي موق يف تيقب

 . « لصف دجسملا يف تنأو ةالصلا تميقأ نإف . كتجاح ىلإ بهذا مث « اهتقول

 اهنإف ظفل يفو . يلصأ الف تيلص دق ينإ لقت الو لصف : ةياور يفو . ملسم هاور
 . ريخ ةدايز

 يور ةعامجلا عم اهالص يتلا ةيناثلا ةالصلا يه ضرفلا نأ ىلإ نورخا بهذو

 . يعازوألاو يبعشلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس نع لوقلا اذه
 ةالصلا تئج اذإ » : هل لاق كلع يبنلا نأ رماع نب ديزي نع يور امب اولدتساو

 هذهو كل ةلفان نكت تيلص دق تنك نإو ، مهعم لصف نولصي سانلا تدجوف
 . فيعض هدانسإو دواد وبأو ينطقرادلا هاور « . ةبوتكم

 . 233 ص 1 ج ىقتنملا - 128 ص 1 ج . ةنودملا (1)
 . 752 ص 1 ج ينغملا (2)

200 



 مامالا ىلإ ءاج مث هلحر يف مكدحأ ىلص اذإ » : ةكيَع هلوقب اضيأ اوجتحاو

 ثيدح وهو ينطقرادلا هاور « ةلفان هتيب يف ىلص يتلا لعجيلو هعم لصيلف
)1( 

 . فصفيعص

 ءاش ام ىلاعت هللا بستحي 0 اهنيعب ال امهادحإ ضرفلا نإ : ثلاث قيرف لاقو

 . امهنم

 وهو كلام بهذ هيلإو ، بيسملا نب ديعس و رمع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور يهو
 . مي دقلا يف يعف اشلا ىأر

 بيسملا نب ديعس لأس الجر نأ ، ديعس نب ىيحي نع كلام ىور امب اولدتساو
 لاقف ؟ هعم يلصأفأ يلصي مامإلا دجأف دجسملا يتآ مث يتيب يف يلصأ ينإ : لاقف

 كلذ امنإ . اهلعجت تنأ وأ ديعس لاقف ؟ يتالص امهيأف لجرلا لاقف . معن : ديعس

 نب هللا دبع نع ةعقاولا سفن اضيأ كلام يورو . أطوملا يف كلام هاور . هللا ىلإ
)2( 

 . 2 ص 3 ج ةنسلا حرش - 5 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف (1)

 . 233 ص 1 ج ىقتنملا (2)
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 ؟ هتالص لوأ وه ام نيتعكر وأ ةعكرب مامإلا هقبس نم - 18 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 مناغ وبأ هنع كلذ لقن . يضقي ام هتالص لوأ نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . ةيضابإلا نم بيبح نب عيبرلاو مامض لوق وهو "يناسارخلا

 رمع نباو دوعسم نبا لوق وهو هباحصأو ةفينح يبأ ىلإ لوقلا اذه بسنو

 يروثلاو كلام نع اضيأ يكحو . رانيد نب ورمعو دهاجمو يعخنلاو
 نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ » : ُكقيَع هلوقب اولدتساو دمحأو

 قفتم « . اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ امف . ةنيكسلا مكيلعو اهوتئا نكلو

 . هيلع

 مامإلا مالس دعب هب يتأملا ءزجلا يف ءاضقلا ظفل مالسلا هيلع لمعتسا امل اولاقو

 . هيضقي نكل ، ةالصلا لوأ هنأو هلحم نع رخؤم هنأ ىلع لد

 دعب يتأي ام نأو ، هتالص لوأ وه قوبسملا هكردأ ام نأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 رمعو & ةباحصلا نم ءادردلا وبأو يلعو رمع بهذ هيلإو . اهرخا وه مامإلا مالس

 وهو . نيعباتلا نم مهريغو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو زيزعلا دبع نبا
 فلسلاو فلخلا نم ءاملعلا روهمج نع ضايع يضاقلا هاكحو ةيعفاشلا بهذم

 . ةنودملا يف كلام صوصنم وهو

 هجوو « اومتأف مكتاف امو » : ظفلب مدقتملا ثيدحلا ةياورب اولدتساو

 هب يتأي ام نأ ىلع كلذ لدف . ءيشلا ةيقبب نايتإلا وه مامتإلا نأ : لالدتسالا

 . )هتالص ةيقب وه مامالا مالس دعب قوبسملا

 . 130 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 119 ص 4 ج عومجملا (2)

 . 277 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف (3)

202 



 ماماللو ىلوأ هل نوكتف همامإ فلاخي نأ عيطتسي ال قوبسملا نأل : اضيأ اولاقو

 . "")ةنلاثو ةيناث

 لاعفألا ثيح نم هتالص لوأ وه مامإلا عم هكردأ ام نأ ىلإ نورخآ بهذو

 . كلام نع نيتياورلا ىدحإ يهو . لاوقألا ثيح نم اهرخآو

 عم تكردأ ام » : لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يور ام بهذملا اذه قفاويو

 هلثم ىورو يقهيبلا هاور « . نارقلا نم هب قبس ام ضقاو كتالص لوأ وهف مامإلا

 , (, رمع نبا نع

 اهيف أرقي هنأ الإ ، هتالص لوأ وه هكردأ ام نأ ىري ةلأسملا يف عبارلا بهذملاو

 هتالص رخا اهنال اهدح و دمحلاب أرق ءاضقلل ماق اذإف ، مامالا عم ةروسلاو دمحلاب
 )3( . ع . -

 . ". رهاظلا لهاو قحسإو ينزملا لوق وهو

 . 214 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (1)

 . !51 ص 5 ج يراقلا ةدمع (2)

 . 151 ص 5 ج يراقلا ةدمع (3)
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 : ةرتسلا ىلإ ةالصلا - 19 - ةلأسم

 وأ رادج نم ةرتس هيدي نيب نوكي نأ يلصملل ةنسلا نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 نأ ةيضابإلا نع يور ام الإ . "عومجملا بحاص كلذ لقن . امهريغ وأ ةيراس
 . كلذ دعب اوفلتخا مهنكلو دمحأو "يناكوتشلا بهذ هيلإو بجاو كلذ

 ىورو (ة)ء١ رحصلا ىيف ةبجاو ةرتسلا نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذ : ال وأ

 ىراحصلا نيب قرفت ال بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا رهاظ نأ يناكوشلا

 ءاوس ةرتسلا ذاختا نم كلع يبنلا نع تبث ىذلا وه اذه نإ : لاقو . نارمعلاو
 . ءاضفلاب ةيعورشملا دييقتل هجو ال هنأو . هريغ يف وأ ءاضفلا يف ناك

 ام رهاظ وهو .قد نإو 0 يلصملاهابحت بصني ءيش لكب لصحت ةرتسلا نإ : ايناث

 دجي مل نإف ةرجش ىلإ ءارحصلا يف يلصي لجرلا نأ نم ديز نب رباج مامإلا نع يور
 . ةبصق وأ احمر زكريلف

 مأ هيلإ يلصيو اطخ كلذل طخي له . اهبصني ةرتس دجي مل يلصملا يف اوفلتخاو
 ةماعو كلام طخلا ركنأو . يعازوألاو ريبج نب ديعسو ، دمحأ كلذب لاقف . ال

 . ةلأسملا يف يعفاشلا لوق فلتخاو "ءاهقفلا

 ىلص اذإ » : لاق ةفيفع هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور ام فالتخالا ببسو

 هعم نكت مل نإف ، اصع بصنيلف دجي مل نإف 3 ائيش ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ
 نباو دواد وبأ هاور ثيدحلاو « . همامأ رم نم هرضي ال مث اطخ طخيلف اصع

 . نورخا هفعضو دمحأو نابح نبا نم لك هححصو . ةجام .

 . 228 ص 3 ج (])
 . 72 ص 1 ج ماظنلا رهوجو - 107 ص 1 ج رردلا كلس (2)
 - 3 ص 3 ج راطوالا لين (3)

 . 291 ص 4 ج يراقلا ةدمع (4)
 . 150 ص 1 ج . مناغ يبأ ةنودم (5)

 . 70 ص 2 ج ينغملا - 6 ص 3 ج راطوألا لين (6)
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 : ةالصلا يف لجرلاب رتسي لجرلا يف - 20 - ةلأسم

 نأ طرشب نكلو ، ةالصلا يف لجرلاب لجرلا راتتسا زاوج ديز نب رباج ىري
 ههجوب هلبقتسي ال نأ كلذ ىنعمو . يلصملا قحل افراع هب رتتسملا صخشلا نوكي

 لقن - ددرتي الو ، كلذ ريغب ال و اهعمسي ةءارقب هلغشي الو ءيشب ثدحتي الو

 . ")ةنودملا يف يناسارخلا كلذ
 ... ٤. ۔۔ (2)

 . “ يلصي وهو لجرلا لجرلا لبقتسي نآ ناثع هركو
 نسحلاو سابع نباو دوعسم نبا ثدحتملا لإ ةالصلا ةهاركب لاق نممو

 نب دمحم ىلإ كلذ بسنو ، لجرلاب لجرلا رتتسي نأ اوعنمف موق كلذ يف فلاخو
 . ).نيريس

 ريبج نب ديعسو دوعسم نباو سابع نبا ممئانلاب راتتسالا ةهاركب لاقو

 . ©)يعخنلاو .. (4

 نوكت نأ الإ كلامههرك وع وطتلانود ةضيرفلا يف كلذ هركي : دمحأ لاقو

 . .7 هنود

 طسو ءاذح يلصي ناك كر يبنلا نأ » : ةشئاع ثيدحب نولوألا لدتساو

 هلبقتسأف موقأ نأ هركأف ةجاحلا يل نوكت ى ةلبقلا نيبو هنيب ةعجطضم انأو ريرسلا

 . هيلع قفتم « . الالسنا لسنأف

 مئانلا ىلإ ةالصلا نع ىهن هنأ مالسلا هيلع هنع يور امب نورخآلا لدتساو

 . فعضم هدانسإو دواد وبأ هاور _ . ثدحتملاو

 - 149 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 464 ص 2 ج . ةنسلا حرش (3)

 . 149 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (3)

 . 418 ص يعخنلا ميهاربإ هقف ةعوسوم )4(

 . 72 ص 2 ح ينغملا )5(

 . 7 ص 4 ج ير املا ةدمع (6)
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 : ادعاق مامإلا ىلص اذإ نيمومأملا ةالص مكح - 21 - ةلأسم

 . ةالصلا يف مالسلا در يف ملعلا لهأ فلتخا

 . هتالص نم ملس اذإ مامإلا ىلع در ال : هلوق ديز نب رباج مامإلا نع يور دقف
 وهو . "يناسارخلا مناغ وبأ هنع كلذ لقن .ةالصلا عطقي مالسلا در نأ هنع يورو

 لطب ناسللاب مالسلا در ول اولاقو . ةعبرألا ةمئألا بهذ هيلإو ءاهقفلا رثكأ لوق

 اهديب ريشيو . هتالص

 كلع هللا لوسر ىلع ملسأ تنك : لاق رمع نب هللا دبع نع يور امب اولدتساو
 ليقف دري ملف انملس يشاجنلا دنع نم انمدق املف . انيلع دريف ، ةالصلا يف وهو

 . هتحص ىلع قفتم . « الغشل ةالصلا يف نإ » : لاقف 0 هل

 ملس اذإ ناك هنإ هنع ليق دقف . ةريره يبأ لوق وهو . كلذ زاوجب نورخا لاقو

 لوق وهو . هلثم هللا دبع نب رباج نعو . عمسي ىتح هدر ةالصلا يف وهو هيلع
 . ةداتقو نسحلاو بيسملا نب ديعس

 ه اَهوُدُز ؤأ آهنم نسحأب أوُيحَف ةجتي ممح اذإو » : ىلاعت هلوق مهتجحو
 ةلاح نيب ةقرفت نودب مالسلا درب عراشلا رمأ دقف . ءاسنلا ةروس نم 86 ةيالا

 . ىرخأو

 درف ، يلصي وهو :ر هللا لوسر ىلع ملس هنأ رساي نب رامع نع يور امو

 صوصخم اهمومع نأب ةيآلا نع بيجأ نكلو }يئاسنلا هاور . مالسلا هيلع

 نأ ىلع لومحمف رساي نب رامع ثيدح امأو . هريغو ، رمع نب هللا دبع ثيدحب

 يف مالكلا ميرحت لبق ناك كلذ نأ وأ ، اظفل ال ، ةراشإ مالسلا در دق ةقيرع يبنلا
 . ةالصلا

 . 175 _ 174 ص 1 ج ةنودملا (1)
 . 235 ص 3 ج ةنسلا حرش (2)

 . 252 ص 1 ج بيسملا نب ديعس هقف (3)
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 قيرف بهذو امهيلع قفتم . كلذ لثمب امهنع هللا يضر ةريره يبأو ةشئاع ثيدحو

 كرابملا نباو يروغلا نايفس لوق وهو . امايق هفلخ نولصي نيمومأملا نأ ىلإ رخآ
 . (;) ةف نح يبأو يعفاشلاو

 ىذلا هضرم يف ىلص هيع يبنلا نأ ىور امب خ وسنم ةريره يبأ ثيدح : اولاقو
 يبنلا لعف نم رخالاف رخالاب ذخؤي امنإو . مايق هفلخ سانلاو ، ادعاق هيف تام

 ركب وبأ ىلص ةفع هللا لوسر لقن امل » : تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحب اوجتحاو

 عمس املف ، دجسملا لخد ىتح ءاج ةفخ هسفن نم مالسلا هيلع دج و املف { سانلاب

 ىتح يبنلا ءاجف يلع هللا لوسر هيلإ أموأف رخأتي ركب وبأ بهذ هسح ركب وبأ
 . ادعاق يلصي هللا لوسر ناكو امئاق يلصي ركب وبأ ناكف .ركب يبأ راسي نع سلج

 . هيلع قفتم « . ركب يبأ ةالصب نودتقي سانلاو كفع يبنلا ةالصب ركب وبأ يدتقي

 : ةضراعتم ثيدحلا اذه يف ةشئاع نع ةياورلا نإ : ثيدحلا لهأ ضعب لاقو

 هلع يبنلا نأ اهنع قورسم ىورو " امامإ ناك ةقلع يبنلا نأ اهنع دوسألا ىورف
 ناك ركب ابأ نأ ىلع لدي امم ادعاق هيف تام ىذلا هضرم يف ركب يبأ فلخ ىلص

 . . دوعقلا يف سنأ ثيدح كرت زجي مل اهنع ةياورلا تضراعت املف : اولاق . امامإ

 وأ امايق هفلخ اولص نإ هنإو . دعاقلا ةمامإ زوجت ال : مساقلا نباو كلام لاقو

 : دشر نبا لاقو }تقولا يف ةالصلا نوديعي : كلام لاقو مهتالص تلطب ادوعق

 ةمامإ زاوج ىلع اقفتا نيثيدحلا الك نال عامسلا نم دنتسم هل سيلف كلام امأو

 . “)هدوعق وأ مامالا مايق يف افلتخا امنإو دعاقلا

 . 425 ص 3 ج ةنسلا حرش (2)

 . 152 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (3)
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 لهأ هيف لاق نكلو «ادعاق يدعب دحأ نمؤي ال» : ثيدحب ءالؤه لدتسا دقو

 اوجتحاو . السرم يفعجلا رباج ةياور نم هنأل حصي ال ثيدحلا اذه نإ : ملعلا

 ىلع ةردقلا عم مومأملا نع طقست الف ةالصلا لاعفأ ناكرأ نم نكر مايقلا نأب اضيأ
 . (.. وجسلاو ع وكر لاك مايقلا

 ىلع امهليزنتب نيثيدحلا نيب عمجو { خسنلا ىوعد هللا همحر دمحأ مامالا ركنأو

 : نيتلاح

 ذئنيحف هؤرب ىجري ضرمل ادعاق ةالصلا بتارلا مامالا أدتبا اذإ ( امهادحإ )

 . ادوعق هفلخ نولصي

 © امايق هفلخ اولصي نأ نيمومأملا مزل امئاق بتارلا مامإلا أدتبا اذإ ( امهتيناث )

 يف تيور يتلا ثيداحألا يف امك ال مأ ادعاق مهمامإ ةالص يضتقي ام أرط ءاوس

 يف سولجلا مهمزلي ال هنأ ىلع لد مايقلا ىلع مهل هريرقت نإف . كفلم يبنلا ضرم
 ىلوألا ةلاحلا فالخب امايق هعم اولصو امئاق ةالصلا أدتبا ركب ابأ نأل { ةلاحلا كلت
 . »ههيلع ركنأ امايق هفلخ اولص املف اسلاج ةالصلا أدتبا ع هنإف

 ادعاق ىلص اذإ مامإلا عابتا نيمومأملا ىلع بجي ال هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذو
 (هايقزا مهيلع بجي لب اسولج نولصي الف . ثداح دعب وأ رمألا لوأ نم

 . 9 ص 1 ج ىقتنملا )1(

 . 288 ص ك ج ينايرلا حتفلا (2)

 . 257 ص 2 ج لينلا حرش )3(
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 : هتالص نم ملس اذإ مامالا ىلع مالسلا در - 22 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا

 ىلع ناك رذعل ادعاق ىلص اذإ مامالا نإ : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 نع يناكوشلاو نآرقلا ماكحأ يف يبطرقلا كلذ لقن . ادوعق اولصي نأ نيمومأملا

 . "". راطوألا لين يف نايح نبا

 ةريره وبأو ريضح نب ديسأو هللا دبع نب رباج : ةباحصلا نم اذهب لاقو
 يهو 0 دوادو { رذنملا نباو يعازوألاو { قحسإ : ةمئألا نم هب لاقو . مهريغو

(2) : ِ 
 . مزح نبا لوق وهو دمحا نع ةياور

 ىلص اذإ مامالا نأ ىلع الإ سانلا تيأر ام » : لاق هنأ قازرلا دبع نع يورو

 ةعامج نع هاكح و دحاو ريغ نم ةنسلا يه : لاقو . ادوعق هفلخ نم ىلص ادعاق

 باحصأ نم نأل عامجإلا نم برض يدنع وهو : لاق مث ثيدحلا باحصأ نم

 نم دحأ نع وري ملو ةباحصلا عامجإ اندنع عامجإلاو . هب اوتفأ ةعبرأ لع يبنلا
 نم هب ىتفأ دقو ... عطقنم الو لصتم دانسإب ال ةعبرألا ءالؤهف فالخ ةباحصلا

 ال 4 الصأ هوالح نيعباتلا نم دحأ نع وري ملو ءاثعشلا وبأ لديز نب رباج نيعباتلا

 . . ها . هتزاجإ ىلع اوعمجأ نيعباتلا نأكف هاو الو حيحص دانسإب
 سرف نم طقس ملسو هيلع هللا ىلص هنأ كلام نب سنأ ثيدحج اولدتساو

 انيلصف ادعاق ىلصف ةالصلا هترضحف © هدوعن هيلع انلخدف نميأل ا هقش شحجف

 { اوربكف ربك اذإف ، هب متؤيل مامالا لعج امنإ » : لاق ةالصلا ىضق املف 0 ادوعق

 اذإو ، دمحلا كل انبر :اولوقف هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو ، اوعكراف عكر اذإو

 . هتحص ىلع قفتم « نوعمجأ ادوعق اولصف ادعاق ىلص اذإو 0 اودجساف دجس

 . 182 ص 3 ج راطوألا لين - 219 ص 3 ج . نآرقلا ماكحأ (1)
 . 59 ص 3 ج ىلحملا - 164 ص 4 ج عومجملاو 49 ص 2 ج ينغملا (2)
 . ىلحملا - 286 ص ك ج ينابرلا حتفلا (3)
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 : دهشتلا دعب للع يبنلا ىلع ةالصلا بوجو - 23 - ةلأسم

 يورف . ريخألا دهشتلا دعب ةكلع يبنلا ىلع ةالصلا بوجو يف ءاملعلا فلتخا
 دهشتلا دعب يآ ةالصلا نم عضوملا اذه يف اهبوج و ىري هنآ ديز نب رباج مامالا نع

 . ملستلا لبقو

 ةباحصلا نم بهذ كلذ ىلإو . يتاعاسلاو "يناكوشلا مامالا هنع كلذ لقن

 دبع نب رباجو دوعسم نب هللا دبعو ك ةشئاعو ] هللا لبحع هنباو باطخلا نب رمع

 - . : ِ )3( ع د
 لباقمو يبعشلاو ئ رقابلا رمعج وبا مهريع نمو . دوعسم وباو © هللا

 . زاوملا نب ,او قاحسإو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو مساقلاو يداهلاو ئ يظرقلاو

 بوبحم نب دمحم بهذ هيلإو . ةيكلاملا نم ناريخألا اذهو . يبرعلا نبا هراتخاو
 . ةيضابالا نم

 ةداعالا قاحسإ بجوأو . ةداعإلا ةالصلا يف اهكرات ىلع يعفاشلا بجوأو

 . نايسنلا نود كرتلا دمعت عم

 نم 6 ةيالا 4 اميلست أوُمَلَسَو هيلَع أولَص ط : ىلاعت هلوقب كلذل اولدتساو

 لاح اهب لاوحألا ىلوأو { ةيآلا هذهب ةالصلا هللا بجوأ : اولاقو . بازحألا ةروس

 ىلع ءاملعلا عمجأ دقو . هلع ةالصلا بوجو يضتقت ةيآلا نإ : اولاقو . ةالصلا

 ثيدح اهنم ةديدع ةحيحص ثيداح اب اضيأ اوجتحاو . ةالصلا ريغ ىيف بجت ال اهنأ

 ةدابع نب دعس سلجم يف نحن و ككيَع هللا لوسر اناتأ : لاق هنع هللا يضر دوعسم يأ

 : لاق ؟ كيلع يلصن فيكف ، كيلع يلصن نأ هللا انرمأ : دعس نب ريشب هل لاقف

 . 295 ص 2 ج. راطوألا لين (1)
 . 28 ص 4 ج ينابرلا حتفلا (2)

 . 428 ص 1 ج ةيارلا بصن (3)

 . 1572 ص 3 ج نارقلا ماكحأ (4)

 . 203 ص ا ج . ةنودملا (5)
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 اولوق : قلع هللا لوسر لاق مث هلأسي مل هنأ انينمت ىتح كفع هللا لوسر تكسف

 دمحم ىلع كرابو .ميهاربإ ىلع تيلص اك دمحم لا ىلعو دمحم ىلع لص مهللا »
 دق اك مالسلاو . ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تكراب اك دمحم لآ ىلعو

 . هححصو يذمرتلاو يناسنلاو ملسمو دمحأ هارو - .« متملع

 كلام مهنم و اهتابحتسم و ةالصلا ننس نم كلذ نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذو
 . مزح نباو رصانلاو يعازوألاو يرونلاو هباحصأو ةفينح وبأ

 وهو © هكقيَع هيلع ةالصلا قلطمب رمألا اهيف ام ةياغ نأب ةمدقتملا ةلدألا ىلع اودرو
 ام ةلدألا يف سيلو هنم درف عاقيإب لاثتمالا لصحيف ةلمجلا يف بوجولا يضتقي

 ديفت كلذ ىف ةدارولا ثيداحالا نإ اولاقو . ريخالا دهشتلا دعب اهعاقيإ بجوي

 . بوجولا ديفت ال اهنكلو ، ةالصلا ةيفيك ملعتو ، ةيعورشملا
 بولطم ىلع لدي ام ةلدألا نم يدنع تبني مل هنأ لصاحلاو ، يناكوشلا لاقو

 اذإف ع هلوق عم هتالص ءيسملا ميلعت كرتف هتوبث ضرف ىلعو بوجولا نيلئاقلا
 . "'هبدنلا ىلع هلمحل ةحلاص ةنيرق ، كتالص تمت دقف كلذ تلعف

 نأ ىلع لومحم هنإ : موقب هتالص ءيسملا ثيدح ىلع نودري نيلوألا نكلو

 ركذي مل اك امهركذ ىلإ جتحي ملو ع يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا ملعي ناك ءيسملا
 . . اهب ملعلل ةينلا تكرت اك هب ملعلل كرت امنإو هبوجو ىلع انعمجأ دقو ، سولجلا

 مدقتملا راطوألا لين (1)
 . 8 ص 1 ج ين اب رلا حتفل ا (2)
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 : رتولا ةالص بوجو يف فالتخالا - 24 - ةلأسم

 © رتولا ةالص يف اوفلتخاو ، سمخ ةضورفملا تاولصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 وهو "حاضيالا يف يخامشلا كلذ لقن . هبوجو ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 . )مهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ كلذ بسنو . ةيضابإلا ةيبلاغ لوق

 . ©. ضرف رتولا ةالص : ةفينح وبأ لاقو

 رئاسك رتولا ةالص ةيضرفب ةيضابإلا نم جرؤملا وبأو بوبحم نب دمحم لاقو

 نم ائيش كرت نم مزلي ام ديعولا مكحلا نم هكرات مزليو ةضورفملا تاولصلا
 . (. ةالصلا ضئارف

 نأ مزح نبا ىكحو ، رتولا بوجو ةيكلاملا نم غبصأو نونحس نع ركذو
 دمحأ نع يورم لوق وهو 0 هتداهش يف ةحرج تناكو بدأ هكرت نم : لاق اكلام

 ةديبع يبأو بيسملا نب ديعسو يعخنلاو ةفيذحو دوعسم نباو رمع نباو دهاجمو

 . ©)كاحضلاو دوعسم نب هللا دبع نبا
 : اهنم ةريثك ثيداحأب قيرفلا اذه لدتساو

 ليللاب مكتالص رخا اولعجا » : لاق دقل يبنلا نع رمع نبا ثيدح -

 . يراخبلا هاور - « . ارتو

 مل نمف ؤ قح رتولا » : لوقي كيلع هللا لوسر تعمس : لاق ةديرب ثيدحو
 . هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ - تارم ثالث هلاق « انم سيلف رتوي

 . 372 ص 1 ج (1)
 .391 ص 1 ج دعاوقلا - 272 ص 1 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح يف يملاسلا (2)
 . 203 ص 1 ج ةنودملا (3)
 . 33 ص 3 ج راطوألا لين (4)
 . 204 ص 1 ج ةنودملا - 587 ص 1 ج ةكرب نبا عماج (5)
 . 11 ص 7 ج يراقلا ةدمع (6)
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 كرات قح ىف الإ لاقي ال ىذلا ديعولا نم ثيدحلا يف ءاج ام وه لالدتسالا هجوو

 . كلذ رركت دقو اميس الو ، بجاو وأ ضرف

 لع هللا لوسر نأ ىرافغلا ةرصب يبأ نع ، صاعلا نب ورمع ثيدحبو-
 © رتولا : حبصلا ىلإ ءاشعلا نيب اميف ةالص مكداز لجو زع هللا نإ ه : لاق

 . دمحأ هاور - « .. رتولا

 رتوأ ءاش نمف ، بجاو قح رتولا » : لاق ع يبنلا نأ بويأ يبأ ثيدحبو
 .ينطقرادلا هاور «ةدحاوب رتويلف ةدحاوب رتوي نأ ءاش نمو ،رتويلف ثالثب

 نإف اورتوأ نآرقلا لهأاي ه لاق كفع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يلع ثيدحبو

 كاحلاو يناسنلا هححصو يذمرتلاو دمحأو 3 دواد وبأ هاور « رتولا بحي رتو هللا
 . ىرخأ ةلدأ ةدع ةدمعلا يف ينيعلا دروأ دقو ةجام نباو

 ىلع عامجإلا يكح دقو ، بجاوب سيلو ةنس رتولا نأ ىلإ روهمجلا بهذو
 8 بوجولا نوري ال نيذلا ةيضابالا نمو . مدقتملا فالخلا هدري نكلو & كلذ

 يف شيفط خيشلاو "بجاو ريغ يدنع وه : لاق دقف بيبح نب عيبرلا مامإلا
 . بجاو ريغ : لاق هنإف ةنودملا بيترت

 نب ةحلط ثيدح ٣ ناخيشلا هيلع قفتا امب بوج ولا مدعب نولئاقلا لدتساو

 : هيفو ... . دجن لهأ نم كفيَع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق هللا ديبع

 يلع له : لاق . ن مويلا يف تاولص سمخ » : هكلع هللا لوسر لاقف
 .! عوطت نأ الإ ال : لاق ؟ اهريغ

 ريغ تاولصلا نم ءيش بوجو مدع يلع لوسرلا نم صن اذه نإ اولاقو
 . ع وطت وهف نهيلع داز ام نإو 0 سمخلا تاولصلا

 . حيحصل ١ عم اجلا (1)

 . 205 - 204 ص 1 ج (2)
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 قفتم -« ةلحارنا ىلع رتوي كتثَع هتا لوسر ناك » : لاق هنأ رمع نبا ثيدحو

 ىلصت ال ةضيرفلا نأل ع وطت هنأ ىلع لدي ةلحارلا ىلع ةالصلا نإ : اولاقو - هيلع
 . ةلحارلا ىلع

 هللا نأ مهملعأو » : هل لاق نمبلا ىلإ لقع يبنلا هثعب امل لبج نب ذاعم ثيدحبو

 .-هيلع قفتم- « ثيدحلا .. ةليلو موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرتفا

 يبنلا نال كلذو ، رتولا بوجو مدع ىلع هب لدتسا ام ىوقأ ثيدحلا اذهو

 ولف .هب لمعلاو رتولاب رمألا دعب ىأ ،ليلقب هتافو لبق نميلا ىلإاذاعم ثعب دق هع

 . نملا لهأ هب رمأي ىتح ذاعمل ع يبنلا هنيبل ابجاو رتولا ناك

 اهرثكأ نأب بوجولاب ةرعشملا ثيداحألا نع اوباجأ مهنإف ، ىرخأ ةهج نمو

 . »ركأتملا بدنلاو بابحتسالا ىلع ةلومحم اهنأ وأ "فيعض

 . 279 ص 4 ج ينابرلا حتفلا (1)

 . 517 ص 3 ج بذهملا حرش عومجملا (2)
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 : رتولا ةالص يف ةءارقلا يف - 25 - ةلأسم

 انإب رتوي ىلاعت هللا همحر ديز نب رباج نأ انغلب : لاق يناسارخلا مناغ وبأ ىور

 ةياب ةثلاثلاو دحأ هللا وه لقب ةيناثلاو ، ىلوألا ةعكرلا يف ردقلا ةليل يف هانلزنأ

 . ">ناضمر يف كلذو دحأ هللا وه لقو ةرقبلا ةمتاخو يسركلا

 : العفو الوق ركذ ام ريغب ةءارقلا ةباحصلا ضعب نع يور دقو

 يفو ةرقبلا ةمتاخ ةعكر لوأ يف رتولا يف أرقي ناك هنأ ريبج نب ديعس نعف
 هللا وه لق ةنلاثلا يفو نورفاكلا اهيأي لق : أرق امبرو ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ : ةيناثلا

 . دحأ

 ناك ناضمر يف سانلاب موقي نأ بعك نب يبأ رمأ ال باطخلا نب رمع نأ يورو

 اهيأي لق ةيناثلا يفو ، ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ : ىلوألا ةعكرلا يف أرقيف مهب رتوي

 . دحأ هللا وه لق ةثلاثلا يفو نورفاكلا

 امب رتوأف { روجهم ءيش نارقلا ىف سيل : هنع هللا يضر يلع نع يورو
 ه ء ء
 امس

 مهدعب نمو يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ هراتخا ىذلاو : ىذمرتلا لاق

 يف أرقي ، دحأ هللا وه لقو نورفاكلا اهيأي لقو ، ىلعألا كبر مسا حبسب أرقي نأ
. . . )2 

 . ) )ةروسبركلذ نم ةعكر لك

 . 120 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 307 ص 4 ج ينابرلا حتفلا - 98 ص 4 ج ةنسلا حرش (2)
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 ؟ رثكأب وأ ةدحاو ةعكرب رتولا له - 26 - ةلأسم

 مامالا نع يورو . ةدحاو ةعكرب راتيإلا ةيعورشم ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ
 . (") راط وألا لين بحاص هنع كلذ لقن . ةدحاو ةعكرب رتوأ هنأ ديز نب رباج

 8 صاقو يبأ نب دعسو ث ةعبرألا ءافلخلا : ةباحصلا نم كلذ ىلإ بهذ نممو

 نمو . مهريغو سابع نباو ‘ دوعسم نباو ‘ بعك نب يبأو لبج نب ذاعمو

 ةمئأ نمو . ريبج نب ديعسو ى ' حابر يبأ نب ءاطعو { يرصبلا نسحلا : نيعباتلا
 . مزح نباو قحسإو دمحأو يعازوألاو يعفاشلاو كلام : بهاذملا

 ةالص فيك هللا لوسراي : لاقف ماق الجر نأ نم رمع نبا هاور ام مهتجحو

 رتوأف حبصلا تفخ اذإو ، ىنثم ىنثم ليللا ةالص » هع هللا لوسر لاقف ؟ ليللا
 ملست ىنثم ىنثم ليللا ةالص » : ةياور يف دمحأ دازو . ةعامجلا هاور-« ةدحاوب

 .« نيتعكر لك يف

 وه عورشملا نأ ىلإو ةعكرب راتيإلا زوجي ال هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيودالا بهذو
 . تاعكر ثالثب راتيالا

 .« ءاريتبلا نع ىهن » هع يبنلا نأ يظرقلا بعك نب دمحم هاور امب اولدتساو

 . هتحص مزح نبا ىفنو فيعضو لسرم هنأب ثيدحلا اذه درو
 « طق ةعكر تأزجأ ام » : لاق هنأ دوعسم نبا نع يور امب اضيأ اوجتحاو

 ضئارفلا ىلع لمحل تبث ولو . هنع تبثي مل لوقلا اذه نإ : ليقو

 يبأو يلعو رمع نع اذه يور . ةلصتم ثالثب راتيإلا نأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 يف ليمج مشاه هنع اهلقن . ديز نب رباج نع ىرخأ ةياور يهو { دوعسم نباو
 . ,ببسملا نب ديعس هقف هباتك

 . 35 ص 3 ج (1)
 . 54 ص 2 ج (2)
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 . زئاج نسح ثالثب رتولا نأ ىلع اوعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ مهتجحو

 . هيف اوفلتخا ام انكرتو هيلع اوعمجأ امب انذخأف : اولاق . هادع اميف اوفلتخاو

 . ةلأسملا هذه يف عامجإلا عنمب لوقلا اذه بقعتو

 ين أرقي ناك ةع يبنلا نأ بعك نب يبأ نع يئاسنلا هاور امب اضيأ اولدتساو

 ةعكرلا يفو ، نورفاكلا اهيأي لقب ةيناثلا ةعكرلا يفو ، ىلعألا كبر مسا حبسب رتولا
 هانعمب يورم ثيدحلا اذهو . نهرخا يف الإ ملسي الو 3 دحأ هلللا وه لقب ةثلاثلا

 . ةشئاع نع يقهيبلاو دمحأ دنع

 . اهركذل لاجم ال ةريثك ىرخأ لاوقأ ةلأسملا ينو

 . اهجو رشع ةثالث ىلإ مسقني ليللا دجهتو رتولا نإ : ىلحملا يف مزح نبا لاقو
 . ""اهنم دحاو لك ىلع لدتساو اهركذ مم . هأزجأ لعف اهيأ

 . 54 ص 2 ج (1)
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 : ةالصلا اهيف رصقت ىتلا ةفاسملا يف - 27 - ةلأسم

 اهمهأل ضرعتنسو الوق نيرشع نم وحن ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا
 ةتس ةالصلا ريصقتل ةمزاللا ةفاسملا نأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف . طقف

 . ")مزح نباو ينيعلاو ، يلاطيجلا كلذ لقن . ناخسرف وأ لايمأ

 نب ملسم ةديبع وبأو ، ةباحصلا نم سابع نباو ، بلاط يبأ نب يلع لاق اذهبو
 لوسر انب ىلص » :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يور امباولدتساو ةميرك يبأ
 ةفيلحلا ىذب رصعلا انب ىلص مث ، تاعكر عبرأ ةنيدملاب هدجسم يف رهظلا لع هللا

 . لايمأ ةتس ةفيلحلا ىذو ةنيدملا نيب ةفاسملاو . دمحأ هاور . « نيتعكر"

 ةيضابالا ءاملع نيب قافتا لحم لوقلا اذه نإ : يخامشلاو يلاطيجلا لاقو

 هيف ةالصلا رصق بجي ىذلا عضوملا يف انباحصأ فلتخا : لوقي ةكرب نبا نكلو

 مهضعب لاقو . ةالصلا رصق ارفس ديري هلزنم نم ج رخ اذإ : موق لاقف . رفاسملل

 ةرامعلا نم جرخي ىتح رصقي مل هدلب نارمعب نارمعلا أدتبا اذإ

 كلذو ، درب ةعبرأ يف رصقت ةالصلا نأ ىلإ دمحأو يعفاشلاو كلام بهذو

 ةيمشاه اليم نوعبرأو ةينامث امهو نيتلحرم ةريسم يأ طسولا ريسلاب موي ةريسم

 . }ثيدحلا باحصأ ءاهقف لوق وهو

 ءاطع نع يراخبلا هقلعو حيحص دانسإب يقهيبلاو رذنملا نبا هاور امب اولدتساو

 يف نارطفيو نيتعكر ةيعابرلا نايلصي اناك سابع نباو رمع نبا نأ حابر يأننبا
 . د رب ةعب رأ

 . 9 ص 5 ج ىلحلا - 119 ص 7 ج يراقلا ةدمع - 257 ص 1 ج مالسإلا دعاوق (1)
 . 578 ص 1 ج هكرب نبا عماج (2)
 _ مدقتملا - يراقلا ةدمع - 167 ص !1 ج دهتحملا ةيادب (3)

 . 107 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (4)
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 مايأ ةثالث ليقو "لحارم ثالث نم لقأ يف رصقي ال نويفوكلاو ةفينح وبأ لاقو
 . ةفيذحو دوعسم نباو ناع نع يورم وهو . "لبإلا ريسب

 هانكس عضوم وأ هتيرق وأ هتنيدم تويب نع جرخ نم : مزح نب دمحم وبأ لاقو

 كلذ نم لقأ ىشم نإف . ليملا غلب اذإ دب الو نيتعكر ىلص ادعاصف اليم ىشمف
 . . اعبرأ ىلص

 . تالوطملاو تاعوسوملا يف عجارت ةريثك تافالخ ةلأسملا يفو

 . 7 ص 5 ج ينابرلا حتفلا )1(

 مدقتملا ۔- دهتجملا ةيادب (2)

 . 2ص 5 ج ىلحملا (3)
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 : مامتإلا همزل رصملا يف .رفاسملا هيف ثكم اذإ ىذلا رادقملا يف - 28 - ةلأسم

 اذإ مامالا بجوتو رفسلا يف رصقلا عطقت يتلا ةدملا ردق يف ءاملعلا فلتخا

 . ةجاح ءاضقل هيف ةماقالا ىونو ادلب رفاسملا لخد

 ادبأ رصملا يف ماقأ نإو ةالصلا رصقي رفاسملا نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . انطو هذختي مل ام
 . ")دعاوقلا يف يلاطيجلا كلذ لقن

 ةراجتب موق جرخ نإ : لاق ارباج نأ لينلا حرش يف شيفطأ خيشلا ىورو
 . )اورصق اوعجر اوصلخت ىتم اوونو ننسلا نم رشعلاو سمخلا نوميقيف

 . ةيضابإلا ةفاكو حونو مامضو { ةميرك يبأ نب ملسم بهذم وه لوقلا اذهو
 ىلإ هبسني ملو لوقلا اذه يبطرقلا ركذ دقو . "}»يعخنلا ميهاربإ مامإلا هب لاقو

 نعو يعفاشلا نع الوق هاكحو ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو : يوغبلا لاقو . دحأ

 ِ (5)ع امج] وه : ىسيع وبأ لاقو . ينزملا هراتخاو ، رمع نبا

 ام تلقف رمع نبا ىلإ تجرخ : لاق ليحارش نب ةمامث نع يور امي اوجتحاو
 نإ تيأرأ : تلق . اثالث برغملا ةالص الإ نيتعكر نيتعكر : لاقف ؟ رفاسملا ةالص

 ثكفمنو ، هيف عيبنو هيف عمتجن ناكم : تلق ؟ زاجملا وذ امو : لاق ؟ زاجملل يذب انك

 يردأ ال ناجيبرذأب تنك : لجرلا اهيأ اي : لاقف . ةليل ةرشع سمخ وأ ةليل نيرشع

 يبنلا تيأرو نيتعكر نيتعكر اهنولصي مهتيأرف . نيرهش وأ رهشأ ةعبرأ : لاق

 هللا لوسر يف ممُكَل ناك ذَقَل » ةيآلا هذه عن مث . نيتعكر نيتعكر اهيلصي هع
77 

 . دمحأ ها ور -( ةيآل ١ نم غ رف ىتح 4 ةنسح ةس

 . 259 ص ! ج (1)
 . 379 ص 2 ج (2)
 .419 : ص يعخنلا هقف ةعوسوم (3)
 . 357 ص 5 ج : نآرقلا ماكحأ (4)
 : ج ةنسلا حرش )5(
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 نأ ىلإ هنع ةياوز يف بيسملا نب ديعسو ثيللاو يعفاشلاو كلام مامإلا بهذو
 ماقأ نإو رصق اهوني مل نإف . ةماقالا يوني نأ طرشب اعبرأ ىلص اعبرأ ماقأ اذإ رفاسملا
 . ")ال وح

 ميقي نأ رجاهملل لعج هنأ » : تيع يبنلا نع يمرضحلا نبا ثيدحب اولدتساو

 هجوو . ةجام نباو يناسنلا هجرخأ « ردصي ش مايأ ةثالث هكسن ءاضق دعب ةكمب

 هلل اهرجه نأ دعب ةكمب ةماقالا نم عونمم رجاهملا نأ : ثيدحلا اذهب لالدتسالا

 مكح ي ةثالثلا نأ ىلع ليلد طقف مايأ ةثالث ةماقإلاب هل يع يبنلا صيخر تف . ىلاعت
 مايأ ةعبرأ ةماقالا مزع نمف : هيلعو . ةماقالا مكح يف اهقوف امف ةعبرألاو ، رفسلا

 هيلع دمتعم لصأ اذهو . مامتإلا هيلع بجوو ميقملا مكح همكح ربتعا ادعاصف

 ءالؤه دنع

 : كفيلع هللا لوسر لوقل دوهيلا ىلجأ نيح باطخلا نب رمع هلعف ام هلثمو

 ءاضق يف مايأ ةثالث ماقم مهل لعجف « برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوجرخأ ,

 تاولصلا ددعب كلذ تقو هنأ الإ ، دمحأ مامإلا لوق اذه نم بيرقو . مهرومأ

 نأ ىلع مزع اذإف ، رصق ةبوتكم ةالص نيرشعو ىدحإل رفاسملا عمج اذإ : لاقف

 . متأ كلذ نم رثكأ مقي

 ماقأو ةجحلا يذ نم ةعبار حبصل ةكم مدق هنأ يع يبنلا نع يور امب جتحاو

 تناكف نماثلا موي حطبألاب رجفلا ىلصو © عباسلاو سداسلاو سماخلاو عبارلا

 . )ةالص نيرشعو ىدحإ اهيف هتالص
 ربتعا اموي رشع ةسمخ ةماقإ ىون اذإ رفاسملا نأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو

 . مقملا مكح يف

 . 23 ص 5 ج ىلحملا (1)
 . 357 ص 5 ج نآرقلا ماكحأ يف يبطرقلا (2)

 . 1718 ص 4 ج ةنسلا حرش (3)
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 تنأو دلبب تمق اذإ : الاق امهنأ رمع نباو سابع نبا نع يور امب جتحاو

 . ةالصلا لمكأف ةليل ةرشع سمخ ميقت نأ كسفن يفو رفاسم

 . رصملا لخد اذإ اميقم ريصي رفاسملا نأ ىلإ يرصبلا نسحلا بهذو

 . (,) لحرلا عضوب اميقم ريصي اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 . (2 :ك وأ الوق رشع دحأ ضعبلا دنع غلبت ىرخأ لاوقأ ةلأسملا يفو

 . 09 ص 5 ج ين اب رلا حتفل ا (1)

 . 2 ص 5 ج ىلحم او - 9 ص 1 ج دهتحمل ا ةيادب (2)
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 : رفسلا ي ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجلا يف - 29 - ةلأسم

 : نالوق ةلأسملا هذه يف ديز نب رباج نع يور

 برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجي نأ رفاسملل زوجي هنأ وه : لوألا
 . ")ةدمعلا هباتك يف ينيعلا هنع كلذ لقن . اقلطم ءاشعلاو

 نب ديعسو دعس و بلاط يبأ نب يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج ىلإ كلذ بسنو

 سواطو حابر يبأ نب ءاطع : نيعباتلا نمو . سابع نباو رمع نباو 5 ذاعمو ديز
 نم بهشأو ‘ دمحأو يعفاشلاو ،© يروثلا نايفس : ةمئألا نمو . دهاجمو

 . كلام نع لوق وهو . ةيكلاملا

 اضيأ اذه لقنو . ةفلدزملاو ةفرع يف الإ عمجلا هل زوجي ال هنأ وهو : يلاثلا

 . "" رنيعلا

 هيلإو . رمع نباو صاقو يبأ نب دعسل رخا لوق وهو ، ةفينح يبأ بهذم وهو

 يبأ نبا ىورو . زيزعلا دبع نب رمعو رانيد نب ورمعو لوحكمو نيريس نبا بهذ

 . . رئابكلا نم رذع ريغ نم نيتالصلا نيب عمجلا : لاق هنأ ىسوم ييأ نع هبيش
 رهظلا ٍكققَع هللا لوسر ىلص » :لاق سابع نبا ثيدحب لوألا قيرفلا لدتساو

 يفو . ملسم هاور « رفس الو فوخ ريغ يف اعيمج ءاشعلاو برغملاو اعيمج رصعلاو
 يف ةنيدملاب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب ع هللا لوسر عمج » : لاق ةياور
 جرحي ال نأ دارأ : لاق ؟ كلذ ىلإ دارأ ام سابع نبال ليق « رطم الو فوخ ريغ

 . هتمأ

 يضر دوعسم نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا هاور امب يناثلا قيرفلا لدتساو
 عمج هنإف ، عمجب الإ اهتقو ريغل ةالص ىلص ةلع هللا لوسر تيأر ام : لاق هنع هللا

 . 150 ص 7 ج يراقلا ةدمع (1)
 . 150 ص 7 ج يراقلا ةدمع (2)
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 ملسم هاور امبو ، اهتقو لبق دغلا يف حبصلا ةالص ىلصو عمجب ءاشعلاو برغملا نيب
 رخؤي نأ ، ةظقيلا يف طيرفتلا امنإ ، طيرفت مونلا يف سيل » : لاق ةداتق يبأ نع

 .« ىرخأ ةالص تقو لخدي ىتح ةالص

 : ىرخأ بهاذم ةلأسملا يفو

 رفاسملاب دج اذإ عمجلا زوجي هنأ ىلإ هنع روهشملا يف ، كلام مامإلا بهذف

 . رمع نباو ديز نب ةمامأ نع كلذ يورو ث ريسلا

 نبا لوق وهو قيرطلا عطق رفاسملا دارأ اذإ عمجلا زوجي هنأ ىلإ رخا قيرف بهذو
 . ةيكلاملا نم بيبح

 . كلام نع ةياور يه ، يبرعلا نبا لاقو . هوركم عمجلا نإ نورخا لاقو
 يف دجلا طرشب . ريخأت عمج ال ميدقت عمج عمجلا زوجي : مزح نبا لاقو

 . "". رفسلا

 . اهدعب امو 117 ص 5 ج ينابرلا حتفلا يف ةلأسملا ليصفت رظني (1)
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 ؟ رفسلا ريغ يل نيتالصلا نيب عمجلا زوبي له - 30 - ةلأسم

 ديس نبا هنع هلقن . كلذ زاوجب لاق ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ نأ يور

 . “")رسانلا

 رذنملا نباو بهشأو ، ةعيبرو ، نيريس نب دمحم : ةمئألا نم كلذب لاقو
 . ةداع كلذ ذختي ال نأ طرشب ثيدحلا باحصأ نم ةعامجو

 نباعمس هنأ ديز نب رباج نع 0 رانيد نب ورمع قيرط نم يور امب اولدتساو

 اعبسو 7 اعيمج اينامث ع هللا لوسر عم تيلص : لوقي هنع هللا يضر سابع
 رخأو © رصعلا لجعو رهظلا رخأ هنظأ : ءاثعشلا ابأاي : هل تلق :لاق اعيمج

 ملسم يفو دمحأ هاور . كلذ نظأ انأو : لاق .؟ ءاشعلا لجعو برغملا

 : لاق ؟ كلذ لعف ل : سابع نبال تلقف : لاق ريبج نب ديعس نع ةددعتم ديناسأب

 . « هتمأ نم ادحأ جرحي ال نأ دارأ

 ةرصبلاب ىلص سابع نبا نأ ءاثعشلا يأ نع مره نب ورمع قيرط نم يئاسنللو
 امهنيب سيل ءاشعلاو برغملاو . ءيش امهنيب سيل رصعلاو ، رهظلا ينعي ، ىلوألا
 . للع يبنلا ىلإ هعفر هيفو . لغش نع كلذ لعف . ءيش

 . زوجي ال رذع ريغل عمجلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو
 سابع نبا ثيدح نع اوباجأو ، تيقوتلا رابخأ مومع ، كلذ يف مهليلدو

 ©. هغلا ةلاح ىلع امإو ، ضرملا ةلاح ىلع امإ : لومحم هنأب روكذملا

 . 133 ص 5 ج ينابرلا حتفلا (1)
 . ءاشعلاو برغملا ينعي اعبسو 0 رصعلاو رهظلا ينعي اينامث هلوق (2)

 . 278 ص 2 ج ينغملا (3)
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 : هتالص نم دبعلا بيصن - 31 - ةلأسم

 : لاق ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض ىور

 . اهنم لقع ام الإ هتالص نم دبعلل سيل نأ ءاملعلا ملع عمجأ

 . هدعاوق يف يلاطيجلاو "هتبوجأ يف نوفلخ نبا كلذ لقن
 نب رامع نع هدنسم يف دمحأ مامإلا ىور ام ىلإ عجري لوقلا اذه لصأ لعلو

 : لاق هنع هللا يضر رساي

 نم هل نوكي ال نأ هلعلو يلصيل لجرلا نإ » : لوقي نل هللا لوسر تعمس

 .« ددعلا رخآ ىلإ ىهتنا ىتح اهعبس وأ اهنمث وأ اهعست وأ اهرشع الإ هتالص

 يلصي نم مكنم » : لاق كلع هللا لوسر نأ رسيلا يبأ نع يقهيبلا هاور ام ىلإو
 غلب ىتح سمخل او عبرلاو ثلنلاو فصنلا يلصي نم مكنمو ةلماك ةالصلا

 .« رشعلا

 الإ هل بتكي امف يلصيل دبعلا نإ » : لاق ٢ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعو

 . )3( (« . ةمات هتالص هل بتكي ىتح عبسلا و نمنلا و عستلاو هتالص رشع

 . 89 ص نوفلخ نبا ةبوجأ (1)

 . 1 ص 1 ح مالسالا دعاوق )2(

 . 138 ص 4 ج ينابرلا حتفلا (3)
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 : رصعلاو رهظلا يف ةروسلا ةءارق يف - 32 - ةلأسم

 : بهاذم ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . سابع نباو ةيضابالا بهذم : لوألا بهذملا

 { رصعلاو رهظلا يف ةروسلا ةءارق ىري ال هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 دعاوق هباتك يف يلاطيجلا كلذ لقن © ارس باتكلا ةحتافب الإ امهيف أرقي ال هنأو

 . ةلفغ نب ديوسو سابع نب هللا دبع ىلإ بوسنم لوق وهو . »مالسإلا

 . »كلام نع ةياور يهو ، هيلع نب ميهاربإو حلاص نب نسحلاو

 . ). عامجإلاب ةيضابإلا بهذم وهو
 : كلذ ىلع اولدتساو

 يبنلا ناكأ لئس هنأ سابع نبا نع يور ثيدحب & لوقنملا ثيح نم : الوأ

 ؟ هسفن يف أرقي ناك هلعل : هل ليقف . ال ، ال ، لاقف ؟ رصعلاو رهظلا يف أرقي لع

 وبأ هاور . هب لسرأ ام غلب ارومأم ادبع ناكف ، ىلوألا نم دشأ هذه اسمخ لاقف

 . يواحطلاو يناسنلاو دمحأو دواد

 ىأ ( تكسو تاولص ىف للع يبنلا أرق : لاق هنأ رخآلا سابع نبا ثيدحو

 ناك هلعل : هل ليقف تكس اميف تكسن و هللا يبن أرق اميف أرقنف ( رصعلاو رهظلا يف

 . دمحأ هاور .؟ ك هللا لوسر مهتيأ : لاقو اهنم بضغف ؟ هسفن يف أرقي

 : لوقعملا ثيح نم : ايناث

 عضوم لك يف راهجالا بجوت ةمألا اندجو : اولاق دقف . ةمألا عامجإب 1

 هيف أرقي امنإف ةءارقلاب هيف رهجي مل عضوم لكو ، ةروسو باتكلا ةحتافب هيف ءيرق

 . 274 ص 1 ج (1)

 . 20 ص 6 ج يراقلا ةدمع (3)
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 راهجإ ال رصعلاو رهظلا ةالص نأ ىلع تعمجأ ةمألا نإ مث . اهدح و باتكلا ةحتافب
 . اهدحو باتكلا ةحتافب الإامهيفأرقي ال هنأ ىلع اليلد اذه ناكف ةءارقب اهيف

 نم امهنأل ناك امنإ رصعلاو رهظلا يف رارسالا نأب معز نم ىلع اودر مهنإ 2
 كلذك كلذ يف ةلعلا تناك ول : اولاقف اهيف رهج ال راهنلا ةالص نأو 0 راهنلا ةالص

 املف . راهنلا ةالص نم امهنأل ةعمجلا ةالصو 0 حبصلا ةالص ىف رهجي ال نأ بجول

 ام داسف ىلع لد بجاو حبصلا ةالصو ةعمجلا ةالصب راهجإلا نأ ىلع اوعمجأ

 . ةضراعملا طوقس ىلعو هب ىعدا

 يهو ةروسلا لجأل ةءارقلاب اهيف رهجي نيديعلاو ةعمجلا اندجو انإ اولاق 3

 الإ امهيف أرقي مل نم لوقب .. رصعلاو رهظلا يف يأ 5 امهيف انذخأف 5 راهنلا ةالص

 . ةصاخ باتكلا ةحتافب

 ةحتاف هيف امب اهيف رهجي راهنلاو ليللا نم ةدحاولا ةالصلا اندجو : اولاق 4

 . اهدحو باتكلا ةحتاف هيف ام 7 ئ ةروسو باتكلا

 ملو ، راهنلا ةالص نم اهنأ ىلإ اعجار امهيف رهجلا مدع ناك ول ، اريخأ اولاقو 5

 ملو { اهيف رهجي ليللا ةالص تناكل ، اهدحو باتكلا ةحتافب نآرقت امهنأل نكي
 اهيف تفاخي ءاشعلاو برغملا ةالص نم اهدحو باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ام نكي

 . ""باتكلا ةحتاف ريغب هيف ةءارق ال اميف ةءارقلاب

 . ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذم وهو : يناثلا بهذملا

 امب اولدتساو رصعلاو رهظلا نم نييلوألا يف ةروسلا ةءارق بوج و ىلإ اوبهذ دقف

 : يلي
 رصعلاو رهظلا يف أرقيف انب يلصي يلع هللا لوسر ناك : لاق ةداتق يبأ ثيدحب

228 



 يف داز ر انايحأ ةيآلا انعمسيو ، نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف
 ىلوألا ةعكرلا يف لوطي ناكو ( باتكلا مأب نييرخألا نيتعكرلا يف أرقيو : ةياور

 . امهريغو دمحأو يراخبلا هاور-حبصلا يف اذكو ث ةيناثلا يف رصقيو رهظلا نم

 ةليع هللا لوسر ناك له لئس دقو هنع هللا يضر ترألا نب بابخ ثيدحب
 : لاق ؟ كلذ نوفرعت متنك ءيش يأب ليقف . معن : لاق ؟ رصعلاو رهظلا يف أرقي
 . امهريغو دمحأو يراخبلا هاور . هتيحل بارطضاب

 امو اولاقف ع يبنلا باحصأ نم نوثالث عمتجا : لاق ةيلاعلا ينأ ثيدحب

 ي ةيآ نيثالث ردق رهظلا ةالص يف أرقي ناك ةفع هللا لوسر نإ : نانثا مهنم فلتخا

 © كلذ نم فصنلا ردق نييرخألا نيتعكرلا يفو ةعكر لك يف نييلوألا نيتعكرلا
 نييلوألا نيتعكرلا يف هتءارق نم فصنلا ردقب نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلا يف أرقيو
 دنع دهاوش هلو ، دمحأ هاور . كلذ نم فصنلا ردق نييرخألا يفو رهظلا نم

 . هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يناسنلاو ملسم

 : نيتهج نم سابع نبا ثيدح اودر ءالؤه نإ مث
 . هتياور يف مهَو سابع نبا نإ : يباطخلا نع القن 5 اولاقف 1

 : لاق هنأ دمحأو دواد وبأ هنع ىور دقف . ةلأسملا يف ددرت سابع نبا نإ -2

 رصعلاو رهظلا يف أرقي ع هللا لوسر ناكأ يردأ ال ينأ ريغ اهلك ةنسلا تظفح
 . ال مأ

 مدقم تبثملاو يفني سابع نبا ثيدحو . ةتبثم بابلا ثيداحأ مظعم نإ 3

 . "}قىفانلا ىلع

 . ةيعفاشلا بهذم وهو : فلالا بهذملا

 حبصلا ف هيلع عمجم ةحتافلا دعب ةروسلا بابحتساو : يوونلا لاق دقف

 . ,املعلا عيمج دنع ةنس وهو . ةالص لك نم نييلوألاو ةعمجلاو

 - 210 ص 3 ج ينابرلا حتفلا . 234 ص 2 ج راطوألا لين - 224 ص 3 ج . ينابرلا حتفلا (1)
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 . ")ةنس كلذو 0 ةروس ةحتافلا دعب أرقي مث : عومجملا بحاص لاقو

 كلع هللا لوسر ةالص تناك ءاملعلا لاق : ملسم حرش يف يوونلا لاقو
 نورثؤي نومومأملا ناك اذإف : لاوحألا فالتخاب فيفختلاو ةلاطالا يف فلتخت

 مث ةلاطإلا ديري دقو . ففخ كلذك نكي مل اذإو ، لوط مهف لغش الو ليوطتلا
 يف لخدي دق هنأ اذه ىلإ مضنيو . هوحنو لفطلا ءاكبك فيفختلا يضتقي ام ضرعي

 لقألا وهو تاقوألا ضعب يف لوط امنإ ليقو . ففخيف تقولا ءانثأ يف ةالصلا

 رمأ دقو . لضفألا هنأل فيفختلاو اهزاوج نايبل ةلاطالاف . اهمظعم يف ففخو

 مهيف نإف ففخيلف سانلاب ىلص مكيأف ، نيرفنم مكنم نإ لاقو & فيفختلاب
 نأ`نيبيل تقو يف ففخو تقو يف لوط ليقو . ةجاحلا اذو فيعضلاو مقسلا

 اهليلق زوجي لب طارتشالا ثيح نم اهيف ريدقت ال ةحتافلا ىلع داز اميف ةءارقلا

 اميف تفلتخاو اهيلع تاياورلا تقفتا اذهلو ، ةحتافلا طرتشملا امنإو © اهريثكو

 . . داز

 . 344 ص 3 ج - عومجملا (1)
 . 94 ص 3 ج يراسلا داشرإ شماه (2)
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 : ةعبارلاو ةنلانلا نيتعكرلا يف ةروسلاب ةءارقلا يف - 33 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 نم نيتريخألا نيتعكرلا يف ةءارقلا بابحتسا ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 هنأ يور دقف ةنودملا يف مناغ وبأ كلذ لقن . برغملا نم ةثلاثلا يفو رصعلاو رهظلا

 كرت نم انيلإ بحأ رصعلاو رهظلا نم نيتريخألا نيتعكرلا يفو اهيف ةءارقلا : لاق
 . "". امهيف ةءارقلا

 . . مألا يف هيلع صوصنملا وهو { ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو
 هللا لوسر مايق انرزح : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدحب اولدتساو

 نيثالث ردقب رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف همايق انرزحق رصعلاو رهظلا يف ع
 فصنلا ىلع رهظلا نم نيتريخألا يف همايق انرزحو - ةدجسلا - ليزنت ملأ ردق ةيآ

 . }»فكلذ نم

 . ث)نييلوألاك ةروسلا اهيف عرشيف ةحتافلا اهيف عرشي ةعكر اهنأل اضيأ اولاقو

 وهو نآرقلا مأ ىوس ءيشب نيتريخألا نيتعكرلا يف أرقي نأ هركي : كلام لاقو

 يبنلا نأ ةداتق يبأ ثيدحب اولدتساو - ىؤتفلا هيلعو ، ميدقلا يف يعفاشلا لوق

 نيتريخألا نيتعكرلا يفو نيتروسو باتكلا مأب نييلوألا يف رهظلا يف أرقي ناك ع
 نيتريخألا نيتعكرلا نإ : ىنعملا ةهج نم اولاقو . يراخبلا هجرخأ . باتكلا مأب

 ةالص يف امهيف رهجي ملو اهتعارق ترسأ كلذلو راصتخالاو فذحلا ىلع ناتينبم
 . © هجلا

 . 79 ص 1 ج ةنودملا (1)
 . 351 ص 3 ج عومجملا (2)
 . 344 ص 3 ج عومجملا )3(

 . 350 ص 3 ج عومجملا )4(

 . 148 ص 1 ج ىقتنملا (5)
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 © باتكلا ةحتافب نيتريخألا يف أرق ءاش نإ يلصملا نأ ىلإ يعخنلا ميهاربإ بهذو

 ناكو . باتكلا ةحتاف ىلع نيتريخألا نيتعكرلا يف دزت ال : لاقو . أرقي مل ءاش نإو
 . "١ ربكي وآ هللا دمحيو حبسي امنإو . ائيش امهيف أرقي ال ميهاربإ )1( 7 ؛ .ه . :. ١

 بهذم وهو نيتريخألا نيتعكرلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلإ نورخآ بهذو

 نييرخالاو نيلوالا نيب قرف الو ةعكر لك ف ةءارقلا بوجوب نورخا لاقو

 كتالص يف كلذ لعفاو » : هتالص ءيسملا ثيدح يف مالسلا هيلع هلوقب اولدتساو

 . . ( اهلك

 . 389 ص يعخنلا هقف (1)
 . 9 ص 6 ج يراقلا ةدمع (2)
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 : هبايث يف هاديو ءرملا ةالص - 34 - ةلآسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 أ رح نم هيلع لخدي رضلا ناك اذإ زئاج كلذ نأ ىلإ ديز نب رباج بهذف

 لقن ىلاعت هلل عضاوتلا اهنأش ةالصلا نأل ، حلصي الف فظنتل ناك نإ امإو . د
 . )ةنودملا يف كلذ

 نودجسي- ةباحصلا يأ- موقلا ناك : لاق هنأ نسحلا نع يراخبلا يورو

 . ». همك يف هاديو ةوسنلقلاو ةمامعلا ىلع

 . قاحسإو دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق اذهو
 فرط اندحأ عضيف ع يبنلا عم يلصن انك : لاق سنأ نع يور امب اوجتحاو

 . ملسمو يراخبلا هاور . دوجسلا ناكم يف رحلا ةدش نم بوثلا

 موي يف ةعمجلا موي سانلاب موي تاذ ىلص هنأ باطخلا نب رمع نع يور امبو
 اذإ سانلا اهيأ : لاق مث هيلع دجسي لعجف ضرألاب هبوث فرط حرطف رحلا ديدش

 . )ةبيش يبأ نبا هاور . هبوث فرط ىلع دجسيلف رحلا مكدحأ دجو
 نودجسي اوناك ةع يبنلا باحصأ نإ : لاق هنأ نسحلا نع يور امبو

 . ةبيش يبأ نبا هاور . مهبايث يف مهيديأو
 ىلع دوجسلا زاجف دوجسلا ءاضعأ نم وضع كلذ نإ : ىنعملا ةهج نم اولاقو

 . }نيمدقلاك ةلئاح

 لاق بابخ ثيدحب جتحاو ا" زاوجلا مدعب لاقو كلذ يعناشلا فلاخو
 . ملسم هاور . انكشي ملف انهابج يف ءاضمرلا رح ةفع يبنلل انوكش

 هل لاقي هل مالغل لوقي ع هللا لوسر تعمس تلاق اهنأ ةملس مأ نع يور امبو

 . هفعضو . يذمرتلا هاور-« حابراي كهجو برت » : حابر

 . 152 ص 1 ج (1)
 . 116 ص 4 ج يراقلا ةدمع (2)
 . 558 ص 3 ج ينغملا (3)
 . 290 ص 3 ج ينابرلا حتفلا (4)
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 : ههبشو شارفلا ىلع ةالصلا ىف - 35 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 سأب الف دربلا وأ رحلا دتشا اذإ : لوقي ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . "}»رضرألا نم تبن ام ىلع ءرملا دجسي نأ

 نع كلذ يورو . ضرألا نم سيل ام لك ىلغ ةالصلا هركي هنأ هنع يورو

 -۔٭ . دوعسم نب هللادبعو ريبزلا نب ةورع
 . عداربلا ىلع ةالصلا نع ىهن ركب ابأ نأ يورو

 ىلع اولصي نأ نوهركي مهنأ هباحصأو دوسألا نع يوري يعخنلا ناكو

 . حوسملاو ارفلاو سفانطلا

 هتهبج و هاديو اهيلع هاتبكرو هامدق & ةسفنط ىلع يلصي ناك نسحلا نإ ليقو

 . ضرألا ىلع

 ههركو ةعدب ةسفنطلا ىلع ةالصلا نأ بيسملا نباو نيريس نبا نع يكحو
 . دهاجمو كلام

 ةسفنطلاو طاسبلا ىلع يلصي : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف . نورخآ فلاخو

 قوف اهضعب سفانط تس ىلع تيلص ول يلابأ ام : لاق هنأ ءادردلا يبأ نع يكحو

 ريبج نب ديعسو ءاطعو لئاو ينأو سابع نباو رمع نع كلذ يورو

 .» .سحلاو

 . 152 ص 1 ج ةنودملا (1)
 . 115 ص 4 ح يراقلا ةدمع )2(
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 ؟ اهدعبو ديعلا ةالص لبق لفنتلا زوجي له - 36 - ةلأسم

 اوفلتخا مهنكلو . اهدعب الو اهلبق ةنس ديعلا ةالصل سيل هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . لفنتلا يف

 نسحلاو كلام نب سنأ تيأر : لاق هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع يور دقف

 . ")مامإلا ج ورخ لبق ديعلا موي نولصي ديز نب رباجو هاخأ اديعسو

 يف ينعي هدعبو مامإلا ج ورخ لبق يلصي ناك ديز نب رباج نأ ةداتق نع يورو
 . ).يديعلا

 هنع .كلذ لقن . اهدعبو ديعلا ةالص لبق لفنتلا زيجي ناك هنأ هنع يورو

 . يتاعاسلاو ينيعلاو يوونلاو يناكوشلا

 نمو . دوعسم نب هللا دبعو كلام نب سنأو بلاط يبأ نب يلع لوق وهو

 نب ةورعو بيسملا نب ديعس و يرصبلا نسحلاو ريبج نباو يعخنلا ميهاربإ نيعباتلا
 . . مامالا نود مومأملل ةبسنلاب يعفاشلا بهذم وهو . مهريغو ريبزلا

 بهذم وهو.. اهدعبو ديعلا ةالص لبق ةالصلا ةيهارك ىلإ نورخا بهذو

 قورسمو حيرش لاق هبو . رمع نباو سابع نبا نع كلذ يورو ، دمحأ مامإلا
 .كلام نع ةياور يهو يبعشلاو كاحضلاو

 .'(“ اهدعب الو اهلبق ىلصملا يف عوطتي ال هنأ ىرخأ.ةياور هنعو

 ."9]ص ك ج : ىلحملا (1)

 6 ج ينابرلا حتفلا - 284 ص 6 ج يراقلاةدمع - 16 ص ك ج عومجملا - 321 ض 3 ج راطوالا لين (2)

 . 160 ص

 . 159 ص 6.ج ينايرلا حتفلا (3)

 .- مدقتملا - راطوألا لين (4)

 ۔5



 : يلي امب نوعناملا لدتساو

 الو امهلبق لصي مل نيتعكر رطفلا موي ىلص ةلع يبنلا نأ ه سابع نبا نع -1
 . مهريغو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور . ثيدحلا-« امهدعب

 نأ ركذف .اهدعب الو اهلبق لصي ملف ديع موي جرخ هنأ » رمع نبا نع -2
 . يذمرتلاو دمحأ هاور « هلعف ةع يبنلا

 يبأ نع كلذ يور . اهلبق يلصي الو اهدعب يلصي هنأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو
 ىرخأ ةياور يف يعخنلاو دهاجمو ةمقلعو ، يباحصلا يردبلا دوعسم

 . ديعلا لبق ةالصلا هركي هنأ سابع نبا نع يراخبلا ىورو "هنع

 دنع هللا لوسر ناك » : لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع يور امب اولدتساو

 ىلص هتالص ىضق اذإف ةالصلا لبق يلصي ال ناكو جرخي نأ لبق رطفلا موي رطفي

 . « هلزنم ىلإ عجر اذإ » : ةجام نبا دازو . دمحأ هاور « نيتعكر

 نع اوباجأو . يهنلا تبثي ىتح ةالصلا ةحابإ لصألا نأ لوألا قيرفلا ةجحو

 ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا » : لاق ع يبنلا نأ رذ يبأ ثيدحب نيعناملا ةلدأ

 . . امهيحيحص يف مكاحلاو نابح نبا هاور . « لقتسا ءاش نمو رثكتسا

 . 445 ص ىعخنلا ةعوسوم (1)

 . 160 ص 6 ج ينابرلا حتفلا (2)
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 : حبصلا ةالص لبقو رجفلا يتعكر دعب ثدحتلا ف - 37 ۔- ةلأسم .

 الإ ملعلا لهأ ضعب كلذ هركف . رجفلا يتعكر دعب مالكلا يف فلسلا فلتخا

 . هنم دب ال ام وأ ىلاعت هللا ركذ نم ناك ام

 نيبو رجفلا ةالص نيب قرفي له لئس دقف . ديز نب رباج مامالا لوق وهو

 يبأ نبا كلذ ركذ . ءاش نإ ةجاحب ملكتي نأ الإ ، ال : لاقف مالكب اهلبق نيتعكرلا

 . دوعسم نب هللا دبع نع كلذ يور دقو ,) ريعلا هلقنو ةبيش

 . يعخنلاو قحسإو دمحأو ريبج نب ديعسو ءاطع لوق وهو
 . ريخب الإ رجفلا ةالص لبق مالكلا نويفوكلا هركو

 ملكتي مل حبصلا نم ملس اذإف { رجفلا يتعكر دعب ملعلا يف ملكتي كلام ناكو

 . سمشلا علطت ىتح دحأ عم

 هلل ١ ركذت نأ امإ : ل اقف رجفلا يتعكر لعب رخآ ملكي الجر دوعسم نب ١ ىأرو

 . تكست نأ امإو

 . كلذ لثم ريبج نب ديعس نعو
 . ةجاحب الإ نيتعكرلا دعب مالكلا نوهركياوناك ، يعخنلا ميهاربإ لاقو

 . مالكلا زاوج ىلإ روهمجلا بهذو

 لثم نيريس نباو نسحلا نعو 0 امهدعب ملكتي امبر هنأ رمع نبا نع يورف

 . كلذ

 ىلص اذإ ناك يع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب ءالؤه لدتساو

 يراخبلا هاور . ةالصلاب نذؤي ىتح عجطضا الإو ينثدح ةظقيتسم تنك نإف

 . امهريغو ملسمو

 . 220 ص 7 ج يراقلا ةدمع (1)
 . 26 ص 3 ج راطوألا لين - 442 ص يعخنلا هقف ةعوسوم (2)
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 ةشئاع ىلإ كيم همالك نأ نم ءاملعلا ضعب هركذ ام كلذ يف ةمكحلا لعلو

 ةالصو رجفلا ةالص نيب لصفلا عقي نأ رجفلا يتعكر دعب هتاجوز نم اهريغو

 حبصلا ةالص نيب لصو ىذلا لجرلا ىهن كلذلو . عاجطضا وأ مالكل لفنلا

 . ") اعبرأ حبصلا » : هلوقب اهريغو
 يلصملا وعدي ام رادقمي ةلفانلاو ضرفلا نيب لصفلا بابحتسا ىلإ ةيفنحلا بهذو

 اذاي تكرابت ، مالسلا كنمو مالسلا تنأ كنإ مهللا ه مالسلا هيلع هلوق وحني

 .( ماركالاو لالجلا

 بقع ةدراولا راكذألا نم ءاج امب امهنيب لصفلا بابحتسا ىلإ مهريغ بهذو

 . كلذ ريغو رافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلاك . تاولصلا

 . 0 ص 7 ح يراقلا ةدمع (1)

 .ِ 1 ص 4 ج ىنابرلا حتفلا (2)
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 : اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف - 38 - ةلأسم

 : نامسق اهيف ةالصلا نع يهن۔يتلا تاقوألا

 ةالص دعب كلذو 5 ةالصلل يلصملا لعفب يهنلا هيف قلعتي ام : لوألا مسقلا

 نع يهنم وهف نيتقولا نيذه يف هتضيرف ىلص اذإف . رصعلا ةالص دعبو ، حبصلا
 . اهدعب لفنتلا

 سمشلا عولط تقو وهو . هسفن تقولاب هيف يهنلا قلعتي ام : يناثلا مسقلا

 . ةلأسملا هذه عوضوم وهو . اهبورغ تقوو . اهئاوتسا تقوو
 . كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 طسوتلاو عولطلا يف ىلصي ال : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع ىورف
 . ""}يناسارخلا مناغ وبأ كلذ لقن . ءاضق يزجي ال هنأو بورغلاو

 . . نيريس نبا لوق وهو
 اقلطم تاقوالا هذه يف ىلصي نأ زوجي ال يأرلا باحصأو © ةفينح وبأ لاقو

 ببس اهل يتلا ةالصلا نيب اوقرفي ملو { ءادأ وأ ءاضق ، ةلفان وأ ةنس وأ ةضورفم

 رصع هيف زوجي : اولاقف ، بورغلا ةلاح كلذ نم اونئتساو . امهف ببس ال يتلاو

 برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم » : هعفري ةريره يأ ثيدحل 7 اهم وي

 . دمحأ مامإلاو ناخيشلا هاور- « رصعلا كردأ دقف سمشلا

 : لع هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدحب اولدتساو
 يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا «اهبورغ الو سمشلا عولط مكتالصب اورحتت ال»

 .كلامو
 عولط دنع اولصت ال » : هيفو نل يبنلا نع ةمامأ ينأ ثيدحب اضيأ اولدتساو

 . 40 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 103 ص 1 ج دهتجملا ةيادب - 300 ص 2 ج ينابرلا حتفلا - 326 ص 3 ج ةنسلا حرش ()
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 اهنإف اهبورغ دنع الو رفاك لك اهل دجسيو ناطيش ينرق نيب علطت اهنإف سمشلا

 رجس دنع هنإف راهنلا فصن الو رفاك لك اه دجسيو ناطيش ينرق نيب برغت

 . ةجام نباو يقهيبلاو ملسم هجرخأ « منهج
 اهلبق رجفلا ةنس اهنم اونثتساو . طقف عوطتلا ةالص مرحت : ةلبانحلا لاقو

 وهو تميقأ ةعامج ةداعإو ، عمج اذإ رصعلا دعب رهظلا ةنسو فاوطلا يتعكرو

 . "")ةروذنملا لعفو ضئارفلا ءاضق اهيف زوجيو اولاق . دجسملاب

 اهبورغ تقوو سمشلا عولط تقو عوطتلا ةالص ةمرح ىلإ ةيكلاملا بهذو
 . رارفصاو رافسإ لبق ةوالتلا دوجس و ةزانجلا ةالص كلذ نم اونثتساو

 ال ةالص نع وه امنإ تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا نإ : ةيعفاشلا لاقو

 . )هيف ةهارك الف ببس اه ام امأف . اهل ببس

 - عجرملا سفن ينابرلا حتفلا (1)

 . 8 ص 5 ح يراقلا ةدمع - 9 ص 4 ج بذهملا حرش ع ومجملا )3)
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 : ةلفانلا ف وهسلا ةدجس - 39 - ةلاسم

 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . ةلفانلا ةالص يف وهسلا تدجس بوجو ىري هنأ ديز نب رباج مامإلا بهذمو
 . "مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا يف هنع كلذ لقن

 ءاوس وهسلا دوجس يف ضرفلاو لفنلا نأ { ديدجلا يف ، يعفاشلا ىريو

 . ةلبانحلا لوق وهو

 لوق وهو . وهسلل هيف دجسي ال عوطتلا نأ ، نيريس نباو ةداتق نع يورو

 . () ةيرفعجلا لوقي كلذبو . ميدقلا يف يعفاشلل بوسنم
 كدحأ يسن اذإ » يع يبنلا لوق يف ةدارولا ةغيصلا مومع ، نيلوألا ةجحو

 ةهج نمو . لفنلاو ضرفلا نيب قرفت مل ةغيصلا هذهو . « نيتدجس دجسيلف

 يف هيلإ جاتحي اك لفنلا يف هيلإ جاتحي ناطيشلا ماغرإو & ناربجلا نإف { ىرخأ
 . )ضرفلا

 هيلعف امكح بجوأ نمف ث ةمذلا ةءارب لصألا نأ يه ، نيرخآلا ةجحو
 . ) ةلالدلا

(2) 

 . 102 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 74 ص 4 ج عومجملا (2)

 . 44 ص 2 ج ينغملا (3)

 . 158 ص 1 ج يسوطلل فالخلا (4)
 . 126 ص 3 ج راطوالا لين (5)

 . مدقتملا عجرملا - فالخلا (6)
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 : ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ وه نم - 40 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا
 : هباتك يف ينيعلا هنع كلذ لقن . ةزانجلا ىلع مامالا مدقي : ديز نب رباج لاقف

 . ءاطعو دهاجمو سواطو ، مساقلاو ، ملاس لوق وهو "يراقلا ةدمع
 كلذ ىورو ، يلولا نم قحأ يلاولا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأ : لاطب نبا لاقو

 قحسإو دمحأو يعازوألاو ةفينح يبأ لوق وهو . نسحلاو دوسألاو ةمقلع نع
 . 'قفلام و

 مهوضر نم مهزئانج ىلع ةالصلاب مهقحأو سانلا تكردأ : نسحلا لاقو
 | . .هضئارف

 هللا يضر يلع نب نيسحلا تدهش : لاق مزاح يبأ نع يروثلا هاور ام مهتجح و

 لاقو امهنع ىلاعت هللا يضر يلع نب نسحلا تام موي صاعلا نب ديعس مدق امهنع
 : رذنملا نبا لاقو . ةنيدملا ريمأ ذئموي ديعسو 0 كتمدق ام ةنسلا الولف مدقت : هل

 نم سانلا ماوع اهدهش نسحلا ةداهش نال اذه نم ىلعأ بابلا اذه يف سيل

 . () راصنألاو نيرجاهملاو ةباحصلا
 رومألا نم اذه نأب اوجتحاو ، يلاولا نم قحأ يلولا : اولاقف ةعامج فلاخو

 خألا مث دلولا دلوو دلولا مث بألا لبق نم دجلا مث بألا : هتبارق قحأو © ةصاخلا

 . ةبصع مهبرقأ مث بألل خألا مم مألاو بألل
 اوجتحاو . بيترتلا يف فالتخا عم )ةيضابإلاو يعفاشلا بهذم اذهو

 . 124 ص 8 ج يراقلا ةدمع (1)

 . 366 ص 2 ج ينغملاو . 151 ص 1 ج فالخلا لئاسم ىلع فارشالا (2)

 . زئانجلا باتك يف يراخبلا هاور (3)

 ._ مدقتملا - يراقلا ةدمع (4)

 . 348 ص 5 ج ةنسلا حرش (5)

 . 222 ص 1 ج ىربكلا ةنودملاو - 623 ص 2 ج لينلا حرش (6)
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 لافنألا ةروس نم 75 ةيآلا 4 ضعبب ' روأ مهضعب ماخ لآ ونأ و ظ : ىلاعت هلوقب

 . حاكنلا ةيالو ىلع سايق كلذ نإ اولاقو

 . ")يعخنلا مهاربإ لوق وهو ، يحلا مامإ ميدقتب ىرخأ ةفئاط تلاقو

 هنأ هنع يورو ، مهتمئأ مهزئانج ىلع يلصي ناك فلسلا نأب كلذ ىلع لدتساو

 هب نوضرت لاقو اهيلع ىلصف يحلا مامإ ىلإ ةالصلا لكوأف اهيلو وه ةزانج ىلإ بهذ

 ىلع ةالصلاب قحأ ج وزلا نأ الإ : لاقو . ىتوملا ىلع هب نوضرت الو مكتالص يف
 . بألا نم تيللا

 مقرأ نب ديزو سنأو ديز نب ديعسو ةشئاع نع يصولا ميدقت رذنملا نبا ىكحو

 . } امهنع ةياور يف قحسإو دمحأو نيريس نباو ةملس مأو

 يلصي نأ رمع ىصوو ، ىلصف رمع هيلع يلصي نأ ىصو ركب ابأ نأب اوجتحاو

 . ىلصف ةريره وبأ اهيلع يلصي نأ ةشئاع تصوو ، ىلصف بيهص هيلع

 .630 ص يعخنلا ةعوسوم (1)
 . 177 ص 5 ج عومجملا (2)
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 : طقسلا ىلع ةالصلا - 41 - ةلأسم

 : طقسلا ىلع ةالصلا يف ءاملعلا فلتخا

 نع يتاعاسلا هنع كلذ لقن . هيلع ىلصي ال لهتسي مل اذإ : ديز نب رباج لاقف

 . "ع ومجملا بحاص هاكح و رذنملا نبا

 يروثلاو يرهزلا لاق هبو ، هللا دبع نب رباجو ، سابع نبا نع كلذ يورو
 هيلإو ، يعازوألاو كلامو دامحو مكحلاو يعخنلا ميهاربإو نسحلا لوق وهو
 . يعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو ث ةفينح وبأ بهذ

 ثري الو هيلع ىلصي ال لفطلا » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يور امب اوجتحاو

 حجرو هيف سانلا برطضا دق لاقو يذمرتلا هاور . « لهتسي ىتح ثروي الو

 . )فيعض وهو يكملا ليعامسإ : هدانسإ يفو هفقو

 همأ نطب يف هيلع ىضم اذإ نينجلا ىلع ةالصلا بوجو ىلإ رخآ قيرف بهذو
 . () دوادو دمحأ مامالا لوق وهو . كرحتي مل ولو ، رهشأ ةعبرأ

 . }»قحسإو بيسملا نباو نيريس نباو رمع نب هللا دبع نع كلذ يور و

 ؛ ةمحرلاو ةرفغملاب هيدلاول ىعديو هيلع ىلصي طقسلا » : ةفيفع هلوقب اولدتساو

 ىلصي امنإ : .ىقتنملا بحاص لاقو . حيحص ثيدح وهو . هريغو دمحأ هاور
 اهنودل طقس نإ امأف ، رهشأ ةعبرأ لمكتسي نأ وهو ، ح ورلا هيف تخفن اذإ هيلع
 : لاق دوعسم نبا ثيدح كلذ لصأو . ح ورلا هيف خفني ل ذإ تيمب سيل هزأل © الف

 . 215 ص 5 ج عومجملا - 211 ص 7 ج ينابرلا حتفلا (1)

 . 629 ص يعخنلا هقف ةعوسوم (2)

 . 125 ص 2 ج بيسملا نب ديعس هقف (3)

 . 397 ص 2 ج ينغملا - 211 ص 7 ج ينابرلا حتفلا (4)

 .- مدقتملا - ع ومجملا (5)

 . 375 ص ك ج ةنسلا حرش (6)



 نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ » : قودصملا قداصلا وهو لع هللا لوسر انثدح
 هللا ثعبي مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث اموي نيعبرأ همأ

 هيف خفني مث ديعس وأ يقشو هلمعو هلجأو هقزر بتكي : تاملك عبرأب اكلم هيلإ
 . هيلع قفتم - « ح ورلا

 رهاظو . لهتسي ملو رهشأ ةعبرأ دعب طقس ميف فالخلا لحمو : يناكوشلا لاق

 بوجو ىلع لدي لالهتسالا نال ، قحلا وهو 5 هيلع ىلصي ال هنأ لالهتسالا ثيدح

 نم لالهتسالا رابتعاف . هدعب اهدوجو ىلع لدي اك ، طقسلا جورخ لبق ةايحلا

 ىلع ةالصلا ةيعورشم يف ةربتعم نطبلا نم جورخلا دعب ةايحلا نأ ىلع ليلد عراشلا
 . "> ه ١ . طقف نطبلا يف هتايحب ملعلا درجمب ىفتكي ال هنأو ، لفطلا

 . 211 ص 7 ج ينابرلا حتفلا (1)
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 : ةزانجلا ةالص تاريبكت ددع - 42 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا .فلتخا

 هنع كلذ لقن . ثالث ةزانجلا تاريبكت ددع نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 يف يبطرقلاو ىلحملا يف مزح نباو عومجملا حرش يف يوونلاو ةدمعلا يف ينيعلا
 . "ماكحألا

 قاض اذإ تاريبكت ثالث زاجأ ديز نب رباج نأ يخامشلا رماع وبأ ىورو

 ثالث ىري ديز نب رباج نأ هريغو يمرادلا نع شيفط خيشلا دروأو . /تقولا
 حبصي ال : هلوقب ةياورلا هذه قلع هنكلو »قضي مل وأ تقولا قاض ، تاريبكت
 همزلي مل ام هانمزل انال هنع ةياورلاب قحأ نحنو رباج اميس الو ءالؤه نع اذه

 . رركم . }انريغ

 دجأ ملو ‘} كلام نب سنأو نيريس نباو سابع نبا ىلإ بوسنم لوقلا اذهو
 . هيلإ نودنتسي اليلد ءالؤه

 رمع لاق هبو . ةعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا نأ ىلإ ، ءاملعلا نم رخا قيرف بهذو
 ميهاربإو ةريره وبأو بزاع نب ءاربلاو تباث نب ديزو رمع نباو \باطخلا نبا
 . ةعبرالا ةمئالاو ءاملعلا روهمج لوق وهو يعخنلا

 مويلا يف يشاجنلا ىعن هللا لوسر نأ » ةريره يبأ نع يور ام مهل ةجحلاو
 ثيدح -« تاريبكت عبرأ ربك و مهب فصنف ىلصملا ىلإ مهب ج رخو هيق تام يذلا

 . هيلع قفتم
 كلذ يور & تارم سمخ ةزانجلا ةالص يف ريبكتلا نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 ماكحأ - 127 ص 5 ج ىلحا - 187 ص 5 ج عومجملا حرش . 116 ص 8 ج و . 23 ص 7 ج يراقلا ةدمع (1)
 . 22ص 8 ج نارقلا

 . 760 ص ! ج حاضيإلا ()

 . 223 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا - رركم )٣( - 635 ص 2 ج لينلا ح رش (3)

 . مدقتملا عجرملا ىلحملا (4)
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 لوق وهو يلع نب ديزو ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو مقرأ نب ديزو ناميلا نب ةفيذح نع
 . مزح نبا بهذ هيلإو "ديز نب رباج مامإلا ىلإ بوسنم

 ربكي مقرأ نب ديز ناك » : لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يور ام مهتجح و
 نلع هللا لوسر ناك : لاقف هتلأسف اسمخ ةزانج ىلع ربك هنإو { اعبرأ انزئانج ىلع

 . ننسلا باحصأو ملسم هاور .(_ اهربكي

 للع هللا لوسر ضبق : لاق ميهاربإ نع هدانسإب يواحطلا لاق : ةظحالم

 تعمس لوقي الجر عمسن نأ ءاشن ال . ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف نوفلتخم سانلاو

 لوقي رخآو اسمخ ربكي هللا لوسر تعمس لوقي رخآو اعبس ربكي ع هللا لوسر
 يصر ركب وبأ ضبق ىتح كلذ ف اوفلتخاف هتعمس الإ اعب رأ ربكي هللا لوسر تعمس

 ادج هيلع قش كلذ يف سانلا فالتخا ىأرو هنغأهللا يضر رمع يلو املف . هنع هللا

 باحصأ رشاعم مكنإ : لاقف ع هللا لوسر باحصأ نم لاجر ىلإ لسرأف

 رمأ ىلع نوعمتجت ىتمو مكدعب نم نوفلتخي سانلا ىلع نوفلتخت ىتم هللا لوسر

 . »تاريبكت عبرأ رطفلاو ىحضألا يف ريبكتلا لثم زئانجلا

 . 234 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (1)

 .630 ص يعخنلا ميهاربإ هقفو 117 ص 8 ج يراقلا ةدمع (3)
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 : ةزانجلا ةالص تاميلست ددع - 43 - ةلأسم

 مهنكلو ،هب رارسالاو {ةزانجلا ةالص نم مالسلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 : تاميلستلا ددع يف اوفلتخا

 مامالا كلذ لقن : نيتميلست ةزانجلا ةالص يف نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . "يراقلا ةدمع يف ينيعلا

 يعفاشلا لوق روهشمو & ةفينح يبأو يعخنلا ميهاربإو يبعشلا بهذم وهو
 املف هلامش نعو هنيمي نع ملسي هنأ ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدحب اولدتساو

 لاقو . يقهيبلا هاور . عنصي كلع هللا لوسر تيأر ام ىلع مكديزأ ال لاق فرصنا

 . حيحص ثيدح : ك احلا

 لع هللا لوسر ناك لالخ ثالث » : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع ثيدحو
 هاور « ةالصلا يف ميلستلا لثم ةزانجلا ىلع ملستلا نهادحإ : سانلا نهكرت نهلعفي

 . ديج هدانسإ ىوونلا لاقو يقهيبلا

 رمع نباو يلعو سابع نبا نع كلذ يور . ةدحاو ةميلست ملسي : موق لاقو
 ...... كلام نب سنأو ةريره يبأو رباجو

 ديز نب رباج مامالا نع ةيناث ةياور يهو

 دمحأ لوق وهو . مهريغو ىروثلاو نيريس نباو ريبج نب ديعس لوق وهو

 . قاحسإو كلامو

 ةزانج ىلع ىلص نع هللا لوسر نأ ،اعوفرم ةريره ىبأ نع يور امب اولدتساو
 . مكاحلاو ينطقرادلا هاور-ةدحاو ةميلست ملسو اعبرأ اهيلع ربكف

 . )لهاج وهف نيتميلست ةزانجلا ىلع ملس نم : لاق هنأ كرابملا نبا نع يورو

. )4( 

 . 123 ص 8 ج يراقلا ةدمع (1)

 . 198 ص 5 ج عومجملا (2)
 . 198 ص ك ج عومجملا (3)
 . 23 ص 8 ج يراقلا ةدمع (4)

 . 373 ص 2 ج ينغملا (5)
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 : نيكسملاو ريقفلا فيرعت يف - 1 - ةلأسم

 : لاوقأ ىلع نيكسملاو ريقفلا نم لك موهفم ديدحت يف فلتخا
 نيكسملاو لأسي ال ىذلا وه ريقفلا » : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . (") رماصجلاو © مالس نب مساقلا ديبع وبأ هنع كلذ لقن . « لأسي ىذلا وه

 ظفل نأب هحيجرت ديأو © هريسفت يف يربطلا مامإلا بهذ لوقلا اذه ىلإو
 4 ةنكسملاو ةلذلا مهلع برضو ل : ىلاعت لاق اك كلذ نع ءيبني ةنكسملا
 . ةرقبلا ةروس نم 61 ةيالا

 نيكسملا نإو ، نيكسملا نم الاح أوسأ ريقفلا نإ : روهمجلاو يعفاشلا لاقو

 . هل ءيش ال ىذلا ريقفلاو { هيفكي ال هنكل ءيش هل ىذلا

 ه رخنلا يف َدوُلَمعَي نيكْتسَمِل ثئاكق ةنيفسلا امأ » : ىلاعت هلوق اذه ديؤيو
 . اهيف نولمعي ةنيفس مهل نأ عم نيكاسم مهامسف . فهكلا ةروس نم 79 ةيآلا

 أ » : ىلاعت هلوقب لدتساو ، ريقفلا نود نيكسملا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 . ىرعلل بارتلاب قصلي هنأ دارملا نأل : لاق هم ةَبَرتَم اد ائيكْسم

 نأل اولاق . فسوي يبأ نع كلذ يورو ، ءاوسامهنإ :مساقلا وأو كلام لاقو
 زعأ سفنلا ىنغب ناك امبر هنإف ، ناوهلاو لذلا اهانعم سيل ذإ رقفلل ةمزال ةنكسملا

 زجاعلاو . ةيويندلا بلاطملا كاردإ نع زجعلا : اهانعم لب ، رياكألا كولملا نم

 . } هبلاطم ىلإ ضاهتنالا نع نكاس

 . 122 ص 3 ج نآرقلا ماكحأ - 603 ص لاومألا (1)
 . 54 ص 9 ج ينابرلا حتفلا (2)
 . 168 ص 4 ج راطوألا ليت (3)
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 : نينس ةدعل ضورعلا ميقت - 2 - ةلأسم

 . نينسلا نم ددعل ميقت ةراجتلا ضورع يف ءاملعلا فلتخا

 موقت ةيضابإلا نم مهريغو بيبح نب عيبرلاو ةديبع وبأو ديز نب رباج لاقف
 وهو ""يلاطيجلا كلذ لقن . تماقأ ام ةنس لكل اهتاكز جرختو لوحلا سأر دنع

 روهمج لوق وهو . يأرلا باحصأو © ديبع ينأو 3 رون يبأو يعفاشلا لوق

 . }ةيضابإلاو ءاهقفلا

 اهعاب اذإف نينس تماقأ نإو عابت ىتح اهيف ةاكز ال نأ سنأ نب كلام نع يورو
 . ءاطع لوق وهو . ةدحاو ةنسل اهاكز

 : ددصلا اذه يف يواضرقلا ذاتسألا لوقيو

 : راجتلا نم نيفنص نيب هيف قرف يأرب روهمجلا نع كلام درفناو

 تقو هل طبضني الو صاخلا رعسلاب يرتشي و عيبي ىذلا وهو ( ريدملا ) رجاتلاف
 نم مهريغو تاودألاو ةشمقألاو تاودرخلاو ةلاقبلا ةراجتك ) ءارشلاو عيبلا يف
 يكزي نأ روهمجلا عم كلام ىري : ( علسلاب نيفاوطلاو تيناوحلا باحصأ

 باصنلا طارتشا يف (كلام يأ) فلاخ نإو ، لوح لك سأر ىلع هعلسو هضورع
 . لوحلا لوأ يف

 رعسلا عافترا ءاجر اهب صب رتيو ةعلسلا يرتشي ىذلا وهو . رخآلا رجاتلا امأو

 اهب نوصبرتيو اهوحنو ءانبلا يضارأ وأ راقعلا نورتشي نيذلاك { ركتحملا هيمسيو
 نأ : كلام ىريف.اوعيبيف اهراعسأ عفترت ىتح قاوسألا نودصريو نمزلا نم ةدم

 ةنسل اهاكز ةعلسلا عاب اذإ لب . ماوعألا رركتب هيلع اهبوجو رركتي ال ةاكزلا
 . 4 اماوعأ هدنع تيقب نإو ةدحاو

 . 34 ص 2 ج مالسإلا دعاوق (1)
 . 333 ص 1 ج ةاكزلا هقف (2)
 . 131 ص 3 ج لينلا حرش -. 334 ص 1 ج ةاكزلا هقف (3)
 . 334 ص 1 ج ةاكزلا هقف (4)
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 .؟ ةراجتلا ضورع ميقت بجي ىتم - 3 - ةلأسم

 . مهتاراجت ضورع راجتلا هب موقي ىذلا رعسلا يف ءاملعلا فلتخا
 دنع ةعلسلا هب عابت يذلا يلاحلا رعسلاب موقت اهنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 بحاصو يلاطيجلاو مالس نب مساقلا ديبع وبأ هنع كلذ لقن .ةاكزلا بوجو
 . 0" لينلا حرش

 . ءاهقفلا مظعم لوق اذهو

 رجاتلا عيبي ىتح صبرتلاب سأب ال : لوقي ناك هنأ سابع نبا نع يورو
 . هيلع ةبجاو ةاكزلاو

 ىتح راظتنالا وه صبرتلاب دوصقملا نإ : يأرلا اذهل اريسفت يواضرقلا لاقو

 هب عابت يذلا يقيقحلا رعسلا ساسأ ىلع متي ميوقتلا نأ نم دكأتلل العف رجاتلا عيبي

 . ةعلسلا

 ةعلسلا هب ىرتشا يذلا نمثلا ىكزي : اولاق ءاهقفلا ضعب نأ : دشر نبا ركذو

 . » هليلد الو يأرلا اذهب لاق نم مسي ملو ، اهتميق ال

 موقي : لاق هنأ هنع يور دقف . فسوي يأ دنع لوقلا اذه تدجو دقو

 تناك مهارد عضوملا كلذ يف بلاغلا دقنلاب و هتعلس هب ىرتشا يذلا نمثلاب رجاتلا
(4( .,.. .٤ 

 ريناند وا .

 - 131 ص 3 ج لينلا حرش - 35 ص 2 ج مالسالا دعاوق - 426 ص لاومألا )1(

 . هسقن لاومالا )2(

 . 7 ص 1 ح ةاكزلا هقف (3)

 . 6 ص 1 ح ءاهقفلا ةفحت )4)

253 



 .؟ نيدل ا ة اكز بجت له ۔ 4 ۔- ةلأسم

 نم ناك نإ نيدلا ةاكز يف نإ : لاومألا هباتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق
 . اثيدحو اميدق فلسلا اهب ملكت ايتفلا نم هجوأ ةسمخ ةراجت ريغ نم وأ ةراجت

 وجرم ناك اذإ يأ ، ءيلم ىلع ناك اذإ بجت نيدلا ةاكز نإ : لوألا لوقلا
 بيبح نع ديزي انثدح : هلوقب "ديز نب رباج ىلإ لوقلا اذه بسن دقو . ءادألا

 هنإف هوجرت نيد ىأ » : لاق ديز نب رباج نع & مره نب ورمع نع بيبح يبأنبا
 رباجو رمع نباو نايثعو رمع لثم ةباحصلا نع يورم لوقلا اذهو .« هتاكز ىدؤت
 نوميمو { يعخنلا ميهاربإو دهاجم : نيعباتلا نم كلذ ىلع مهقفاوو . هللا دبع نبا

 .. نارهم نبا

 مث ضبقي ىتح هتاكز رخؤتف ءادألا وجرم ريغ ناك اذإ نيدلا نأ : يناثلا لوقلا

 . سابع نباو يلع بهذم وهو . نينسلا نم ىضم امل ضبقلا دعب ىكزي

 ةاكز الإ نونس هيلع تتأ نإو ضبق اذإ ىكزي ال نيدلا نأ : كلاثلا لوقلا

 نويدلا يف كلام بهذم وهو . زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا بهذم وهو . ةدحاو
 . ةوجرم ريغو ةوجرم 3 اهلك

 نيدلا بر نع طقستو © نيدلا هيلع ىذلا ىلع بجت ةاكزلا نأ : عبارلا لوقلا

 . هل كلاملا

 امهنه:دحازو:ىلع بجت الف { ةتبلا هنع ةاكزلا طقست نيدلا نأ : سماخلا لوقلا

 ىأرلا حيجرت ىلإ ديبع وبأ :لامو .. ءاطع:و.ةمركع لوق وهو ءيلم ةقث ىلع ناك نإو
 . "" لوألا

 . 442 - 638 ص 2 ج ينغملا - 40 ص 2 ج مالسإلا دعاوق - 431 ص.لاومألا (1)
 . 185 ص 2 ج بيسملا نبا - . 135 ص 1 ج يواضرقلل ةاكزلا هقف (2)
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 : دافتسملا لاملا ةاكز - 5 - ةلأسم

 ريغ نم لام هيلإ ديفتساو ڵ باصن نم لقأ ناك اذإ لاملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . لمك موي نم لوحلا هب لبقتسي هنأ باصن امهعومجم نم لمكي هحبر
 . لوحلا هيلع لاح دق رخا لام باصن هدنعو الام دافتسا اذإ اميف اوفلتخاو

 ىتح ةاكز لاملا يف سيل : لاق هنأ ةلأسملا هذه يف ديز نب رباج مامالا نع يورف

 نباو يلع لوق وهو "لاومألا هباتك يف ديبع وبأ هنع كلذ لقن . لوحلا هيلع لوحي
 . رمع

 ىذلا لاملا ىلإ مضي ال دافتسملا لاملا نأ : كلذ ىنعمو . كلام لاق اذهبو

 ةيعفاشلا لوق وهو هلوحل اباصن ناك نإ دافتسملا ىكزي امنإو . ةاكزلا هيف تبجو
 . )ةلبانحلاو

 ناك اذإ لصألا لوحب ىكزت اهلك دئاوفلا : يروغلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 . حبرلا كلذكو . باصنلا غلب دق لصألا
 . دراولا لاملا مكح همكح له " دافتسملا لاملا نأ ىلإ عجري فالتخالا ببسو

 ؟ رخا لام هيلع دري مل لام مكح همكح مأ ، هيلع

 نمو ةدئافلا يف ةاكز ال لاق ، رخا لام هيلع دري مل لام مكح همكح لاق نمف

 هيلع دراولا يف ناك اذإ : لاق دحاو لام هنأو ، هيلع دراولا مكح همكح لعج

 . هيلع دراولا لاملا لوحب هلوح ربتعا اباصن هنوكب ةاكزلا

 هاور « لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال ه : قيتع هلوقب نولوألا لدتساو
 . يذمرتلا

 . 411 لاومألا (1)
 . 27! ص ا ج دهتجملا ةيادب (2) ٠.
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 . ليلدب الإ لام ىلإ لام فاضي ال نأ يضتقي ثيدحلا اذهو

 اذه يف دمتعا ةفينح ابأ نأ ودبيو : هلوقب ةفينح يبأ فقوم دشر نبا رسفيو

 طرش نم سيل هنأ بابلا اذه يف هدمتعي ىذلا هلصأ نمو . ةيشاملا ىلع ضانلا سايق

 هيفرط دحأ يف اباصن دجوي نأ لب هئازجأ عيمج يف اباصن لاملا دجوي نأ لوحلا

 هضعب كله مش اباصن لوحلا لوأ يف لام ناك اذإ هدنعف . هلك يف هنم اضعبو ، طقف

 هيف بجت هنأ ، اباصن هب راص لوحلا رخا يف الام دافتسا مث ب باصن نم لقأ راصف

 عيمج يف وهو ، لوحلا لمكتسي مل هنأل لاملا اذه يف دوجوم هدنع اذهو . ةاكزلا

 . اباصن لوحلا يفرط يف نكلو . داز لب هنيعب دحاو لام هئازجأ

 ال نيعم يف وه امنإ لاملا يف طرتشا ىذلا لوحلا نأ هتهج نم دشر نبا ىريو
 لوحلاب دوصقملا ناك اذإ . كلذ ريغب الو 0 ةدئافب الو حبرب ال ، صقني الو ديزي

 هدنع ريغتي مل كلاملا دنع الوح يقب ام نأ كلذو هنع ينغتسم ةلضف لاملا نوك وه

 امأو . لاومألا لوضف يف يه امنإ ةاكزلا نإف . ةاكزلا هيف لعجف هيلإ ةجاح هب سيلف

 مضت : لوقي نأ هيلع بجاوف ءاملا هببس امنإ لاملا يف لوحلا طارتشا نأ ىأر نم

 . } لوحلا يفرط يف باصنلا ربتعي نأو ، لوصألا ىلإ حابرألا نع الضف دئاوفلا

 . هتيمهأل عجاريلف ( ةاكزلا هقف ) هباتك يف دافتسملا لاملا ةلأسم يف فاض ثحب يواضرقلا فسوي خيشلل (1)
 . اهدعب امو 491 ةحفص
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 : ةراجتلا ضورع ةاكز - 6 - ةلأسم

 نبا لاقو . ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةراجتلا ضورع ةميق يف ةاكزلا بجت
 لاح اذإ ةاكزلا ةراجتلا اهب داري ىتلا ضورعلا يف نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا

 . لوحلا اهيلع

 يلاطيجلاو ينغملا بحاص هنع هلقن . ديز نب رباج مامالا نع كلذ يور

 ورمع نع بيبح يأ نب بيبح نع ديزي انثدح : لاق ديبع وبأ ىورو ""ىوونلاو
 هموق : ةراجتلا هب داري زب وأ قيقر نم ناك ام يف لاق هنأ ديز نب رباج نع مرهننبا

 . هتاكز جرخأ مث ، ةاكزلا هيف تلح موي هنمث نم وحنب

 نوميمو نسحلاو ، ةعبسلا ءاهقفلا لاق هبو ، سابع نباو هنباو رمع لوق اذهو

 باحصأو يعفاشلاو يعازوألاو ، يروثلاو ، يعخنلاو ، سواطو نارهم نبا

 . دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو © يأرلا
 مكل توفع ه : لاق يلع يبنلا نأل { اهيف ةاكز ال هنأ كلامو دواد نع يكحو

 بيرق ظفلب دواد وبأ هاورو . يذمرتلاو دمحأ هاور « قيقرلاو ليخلا ةقدص نع
 . هنم

 هللا لوسر ناك » : لاق بدنج نب ةرمس نع دواد وبأ هاور ام نيلوألا ةجحو

 رمع يب رم : لاق سامح نع ىورو « عيبلل هدعن امم ةاكزلا جرخن نأ انرمأي ع
 . اهتاكز دأ مش { اهموق لاقف مدأو باعج الإ يلام : تلقف & كلام ةاكز دأ : لاقف

 . )عامجإ يهف ركنم الب ةصقلا ترهتشاو

 - 44 ص 6 ج عومجملا - 34 ص 2 ج :ة مالسإلا دعاوق - 622 ص 2 ج ينغملا )1(

 .426 ص لاومالا (2)

 . 5 ص 25 ج ةيميت نبا ىراتنف عومج )3(
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 : يلحلا ةاكز يف - 7 - ةلأسم

 مرح ام لك يهو ث ةروظحملا يلحلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ملعلا لهأ قفتا

 ميرحتلل يضتقملا فارسإلل ارظن اذهو ، ةضفلاو بهذلا نم هذاختاو هلامعتسا

 . ءاسنلاو لاجرلا كلذ يف يوتسيو

 . حابملا يلحلا يف اوفلتخا مهنكلو

 . هيف ةاكزلا بوجو ىري : هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور دقف
 يف يوغبلاو ، لاومألا باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ : كلذ هنع لقن

 . ")ىنغملا يف ةمادق نباو ةنسلا حرش

 نب هللا دبعو دوعسم نباو رمع مهنم ، نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو

 . ءاطعو نيريس نباو بيسملا نباو ريبج نب ديعسو سابع نباو ورمع

 نع ةياورو ، يعفاشلل لوق وهو ، مزح نباو ،ةفينح وبأ بهاذملا ةمئأ نمو
 . دمحا

 : ةيلاتلا ججحلاب قيرفلا اذه لدتساو

 م 77 . ص ۔ و مإ .ر .» 7 - ح . -

 الو ةضفلاو بممذلآ نوزيكي َنيذلآو ه : ةميركلا ةيالا يف قالطإلا 1
 . ةبوتلا ةروس نم 34 ةيالا ه 7 باذعب مهرش هللآ ليبس يف اههَتوقفنُي

 مل امف س كئابسلاو دوقنلا لمشي اك ، يلحلا لمتشي ةيآلا يف ةضفلاو بهذلاف

 . يعرشلا مكحلا هيلع بترتي زنك يهف اهنم ةاكزلا دؤت

 باحصأ هاور « رشعلا عبر ةقرلا يف » : كيلع هلوق يف دراولا مومعلا 2
 دراولا مومعلاَر قاوأ سمخ تغلب اذإ ةقدص اهيف نأ هموهفم . دمحأو ةتسلا بتكلا

 اذإ الإ اهقح اهنم يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام » : مالسلا هيلع هلوق يف

 . 606 ص 2 ج ينغملا - 50 ص 6 ج ةنسلا حرش -441 ص لاومألا (1)
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 هاور . ثيدحلا رخآ ىلإ « ... ران نم حئافص هل تحفص ةمايقلا موي ناك

 . امهريغو دوادوبأو يراخبلا هجرخأو . ملسم

 نم ةفئاط اهححص دقو : ةصاخ يلحلا ةاكز يف ثيداحألا نم درو امب 3

 : اهنمو ءاملعلا

 تنأ ةأرما نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم دواد وبأ ىور ام-

 نم ناتظيلغ ( ناتروسأ ) ناتكسم اهدي يفو ، اهل ةنبا اهعمو رع هللا لوسر
 هللا كروسي نأ كرسيأ : لاق . ال : تلاق ؟ اذه ةاكز نيطعتأ : اهل لاقف . بهذ

 هتلع يبنلا ىلإ امهتقلأف امهتعلخف : لاق ؟ ران نم نيراوس ةمايقلا موي امهب
 . "" هلوسرو هلل امه : تلاقو

 نع يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلاو - هل ظفللاو - دواد وبأ ىور ابوب

 . قرو نم تاختف يدي يف ىأرف ُكقْيَع هللا لوسر ىلع لخد : تلاق اهنأ ةشئاع

 نيدؤتأ : لاق . هللا لوسراي كل نيزتأ نهتعنص : تلاقف ؟ ةشئاعاي اذه ام : لاقف

 تاختفلا ) . رانلا نم كبسح وه : لاق . هللا ءاش ام وأ . ال : تلاق ؟ نهتاكز

 .( رابك متاوخ

 نم احاضوأ سبلأ تنك : تلاق ةملس مأ نع هريغو دواد وبأ هاور امب مثج

 يكزف هتاكز ىدؤت نأ غلب ام » : لاق ؟ وه زنكأ : هللا لوسراي : تلقف بهذ

 .؟ زنكب سيلف
 نب رباج ىلإ لوقلا بسنو . يلحلا يف ةاكزلا بوج و مدعب : رخا قيرف لاقو

 وهو ةشئاع نع اضيأ يورو & ركي يبأ تنب ءامسأو ، رمع نب هللا دبعو 0 هللا دبع

 ةيناث ةياور يف بيسملا نب ديعسو ، سوواطو يبعشلا لوق وهو . حيحص اهنع

 . ءيش قلع يبنلا نع بابلا اذه يف حصي مل يذمرتلا لاق (1)
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 بهذم وهو يعفاشلا يلوق رهظأ وهو & لبنح نب دمحأو & كلام مامإلا بهذ هيلإو
 . مالس نب مساقلا ديبع أ

 : لوقلا اذه ةلدأ

 : يلي اميف قيرفلا اذه ةلدأ صخلتت

 . حيحص يعرش ليلد اهب دري مل ام فيلاكتلا نم ممذلا ةءارب لصألا نإ : الوأ

 . صوصنم ىلع سايق نم الو صن نم ال & يلحلا ةاكز يف ليلدلا اذه دجوي ملو
 ادحاو سيل يلحلاو 0 ءاملل دعملا وأ . يمانلا لاملا يف بجت امنإ ةاكزلا نإ : ايناث

 .هيف ةاكز الف هب عفتنيو لمعتسيو سبلي ايلح هتعانصب ءاملا نع جرخ هنال 2 امهنم

 يقسلا يف اهلامعتساب تجرخ دقف ، رقبلاو لبإلا نم لماوعلا يف لوقلا لثم اذهو
 . ةاكزلا اهنع تطقسو ءامنلا نع ثرحلاو

 نم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةدع نع حص ام لالدتسالا اذه ديؤي : اثلاث

 ذاتسالا هحجرو هيلإ لام يذلا وه بهذملا اذهو . يلحلا يف ةاكزلا بوجو مدع

 . "هتشقانمو ةلدألا ثحب دعب يواضرقلا فسوي

 . »لوصألا تاقرو يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ بهذم وهو

 نب سنأ نع كلذ يور . رمعلا يف ةدحاو ةرم يلحلا ةاكزب ثلاث قيرف لاقو

 . لوحلا رركتب هدنع يلحلا ةاكز رركتت الف ، هنع هللا يضر كلام

 هتاكز تسيل : لاقف رخا اريسفت يلحلا ةاكز رسف نم نيعباتلاو ةباحصلا نمو

 هيلإ جاتحت نمل هوحن و سرعلا يف هتراعإ هتاكز لب ، رشعلا عبر جارخإب دوقنلا ةاكزك

 . ابجاو كلذ نوريو

 . اهدعب امو 289 ص 1 ج ةاكزلا هقف . يماضرقلا (1)

 . 305 ص : ةاكزلا هقفو - 443 ص لاومالا ةيشاح 14 ص يناك وشلل لوحفلا داش رإ (2)
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 ةبيش نباو © ديبع وبأ ىورو . بيسملا نباو رمع نبا نع يقهيبلا كلذ ىور
 ةاكز نإ . يبعشلاو ةداتقو يرصبلا نمسمحلاو ‘ بيسملا نب ديعس نم لك نع كلذ

 . (,هت راعإ يلحلا

 . 305 ص : ةاكزلا هقفو - 443 ص لاومألا ةيشاح !4 ص يناكوشلل لوحفلا داشرإ (1)
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 : ةاكزلا نم لماعلا ىطعي ام رادقم - 8 - ةلآسم

 . تاقدصلا ةيابجب نوفلكملا ةاعسلا مه نولماعلا

 ةاكزلا نم نوقحتسي ام نوطعي نيلماعلا نأ ىلع ءاملعلا نيب قافتالا عقو دقو

 "")زيزعلا دبع نب رمعو رمع نب هللا دبع لوق وهو ، مهلمع ردقب

 وأ اعبس © امولعم اءزج قحتسي ال ةقدصلا ىلع لماعلا نأ ىلع اضيأ ارقفتاو

 لوق وهو ةمامإلا داهتجا بسح ىلع هلمع رجأ امنإو . انمث
 . © ةلبانحلاو ,كلام

 ال ريقفلا نأو ، ةنس هتوقي ام لماعلل لعجي نأ يغبني : ديز نب رياج مامإلا لاقو

 كلذي لاقو . }”نيقيرطلا نيذه نم دجيف ارقف ه الماع نوكي نأ الإ كلذ هل دجي

 . امهريغ ماعب ةرجألا ددح نم ءاهقفلا نم دجأ ملو )شيفط خيشلا

 لمعلا ىلع رجألا قحتسي هنإ اولاقو 3 ريجألا ةلزنم لماعلا اولزنأ مهنأ مهتجحو
 ليبس ىلع ةاكزلا نوقحتسي مهنإف ، همكح يق نمو ريقفلا فالخب 0 هيدؤي ىذلا
 ناك ولو هترجأ ذخأي هنأو ، لثملا ةرجأ ذخأي لماعلا نأ كلذ ىلعاوبترو .ةاساوملا
 . (اينغ

 لوق وهو © نمتلا نم هل عفدي لماعلا هقحتسي ام نإ : لاقف يعفاشلا فلاخو

 در هترجأ نم رثكأ ناك نإو 0 هيلإ عفد ةرجألل ايواسم نمثلا ناك اذإف . دهاجم

 . 123 ص 3 ج صاصجلل نآرقلا ماكحأ (1)

 . 105 ص 9 ج يراقلا ةدمع (2)

 . 3 ص 2 ج ىقتلملا ۔- 06 ص لاومالا (3)

 . 703 ص 2 ج ريبكلا حرشلا - 503 ص 2 ج ينغملا (4)

 . 112 ص 2 ج حاضيإلا (5)

 . 2322 ص 3 ج لينلا حرش (6)

 . 175 ص 4 ج راطوالا لين (7)
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 امإ ممتتلا نوكيو ، ممت هترجأ نم لقأ ناك نإو ، ىرخألا فانصألا ىلع لضفلا

 هتجحو )1( لاملا تيب نم وأ ىرخألا فانصألا رئاس قح نم وأ حلاصملا مهس نم

 مهرجأ ناك نإف ةيناثلا فانصألا نيب ةيوستلا ةغيص ىلع تدرو تاقدصلا ةيآ نأ

 ٠ )2( ة اكزل ١ ريع نم اوطعأ نمثل ١ نم رثكأ

 . 196 ۔ 195 - 194 ص 6 ج ع ومجملا (1)

 . 590 ص 2 ج اكزلا هقف (2)
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 : نونجملاو يبصلا لام ةاكز - 9 - ةلأسم

 اوفلتخا مهنكلو لقاعلا غلابلا رحلا ملسملا ىلع ةاكزلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 . نونجملاو يبصلا لام ةاكز اهنم لئاسم يف
 نبا هنع كلذ لقن . امهلام يف ةاكزلا بوجو ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 لجر نع لئس ديز نب رباج نأ ديبع وبأ ىورو .ةيميت نباو يلاطيجلاو ةمادق
 . )عن لاق ؟ هتاكز يطعيأ ، ميتي لام يلو

 نمو هللا دبع نب رباجو يلع نب نسحلاو ةشئاعو رمع نباو يلعو رمع لوق وهو
 يعفاشلاو كلامو ةعيبر : ةمئالا نمو & دهاجمو ءاطعو نيريس نبا هب لاق نيعباتلا

 . )ةيضابإلا لوق وهو . مزح نباو لبنح نباو حلاص نب نسحلاو
 أ . ©. ةيلاتلا ةلدألاب اولدتساو
 بوجو ىلع تلد يتلا ثيداحالاو تايالا نم ةدراولا صوصنلا مومع -أ

 . انونجم الو ايبص نثتست ملو اقلطم ابوجو ءاينغألا لام يف ةاكزلا
 لع هللا لوسر نأ كهام نب فسوي نع هدانسإب يعفاشلا هاور امب ب

 .! ةقدصلا اهكلهتست وأ اهبهذت ال ىماتيلا لاومأ يف وأ ، ميتيلا لام يف اوغتبا » : لاق

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا هاور امب ج
 يفو « . ةقدصلا هلكأت ىتح هكرتي الو هل رجتيلف اميتي يلو نم » : لاق يع يبنلا

 . باطخلا نب رمع نع ىنعملا اذه حص دقو . لاقم هدانسإ

 يبصلا لام يف ةاكزلا باجيإ نم مزح نباو يقهيبلاو { ديبع وبأ ىور امب د
 نم فلاخم مهل فرعي ملو ؤ هللا دبع نب رباجو ةشئاعو رمع نباو ىلعو رمع نع

 . اهب جتحي ال سابع نبا نع ةياور الإ ةباحصلا

 . 18 ص 25 ج ىواتفلا عومج - 451 ص لاومألا - 53 ص 2 ج مالسإلا دعاوق - 493 ص 2 ج ينغملا (1)

 . 1 ص 1 ج ةكرب نبال عماجلاو - 8 ص 3 ج لينلا حرش )2(

 . 108 ص 1 ج ةاكزلا هقف (3)

 . 448 ص لاومألا (4)

264 



 َنإ : اولاقف . ةاكزلا تضرف هلجأ نم لوقعم ىنعم ىلإ اضيأ اودنتساو- ه
 اريهطتو ىلاعت هلل اركش ءاينغألا لام نم ءارقفلا ةلخ دس وه ةاكزلا دوصقم

 نع قيضي الف تامارغلاو تاقفنلا ءادال لباق نونجملاو يبصلا لامو . لاملل

 . ةاكزلا

 . نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدع ىلإ نورخآ بهذو

 . يعخنلاو ريبج نباو يرصبلا نسحلا لاق هبو
 ةالصلا هيلع بجت نم ىلع الإ ةاكزلا بجت ال : بيسملا نب ديعس لاقو

 : يلي امب ءالؤه لدتساو . "")ءايصلاو

 يبصلاو ةين ىلإ جاتحت ةدابعلاو © .ةالصلاك ةضحم ةدابع ةاكزلا نإ : اولاق- أ

 دقو اهب نابطاخي الو ةدابعلا امهيلع بجت الف 0 ةينلا امهنع ققحتت ال نونجملاو

 . اهسفن ةلعلاب ةاكزلا طقست نأ بجوف ةينلا نادقفل ةالصلا امهنع تطقس

 نع ملقلا عفر » هلوق وهو ىنعملا اذهل اديكأت كلع يبنلا نع ءاج امح ب

 ىتح نونجملا نعو ،ظقيتسي ىتح مئانلا نعو & غلبي ىتح يبصلا نع & ثالث
 . يناسنلاو دواد وبأ هاور . « قيفي

 ةيآلا ه اهب مهيكزثو ْمُهرهَطث ةقدص مهلمأ نم ذح ه : ىلاعت هلوقب ج
 . ةبوتلا نم 3

 يبصلا ىلع بنذ الو بونذلا ساجرأ نم نوكي امنإ ريهطتلا نإ .: اولاق مهنإف
 مهنم ذخؤت نمع ناجراخ نذإ امهف 3 ةيكزتو ريهطت ىلإ اجاتحي ىتح نونجملاو
 . "ةاكزلا

 : ةلأسملا ليصفتب نورخا لاقو

 . 237 ص 8 ج يراقلا ةدمع (1)

 . 107 - 106 ص 1 ج ةاكزلا هقف (2)
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 دجوي الو "راثلاو عورزلا يف الإ امهلام يف ةاكزلا بجت ال :ةفينح وبأ لاقف

 ١ 52 يأرلا انننل رهاظ ليلد

 تالغ ناك نإو . اتماص ناك اذإ امهلام يف ةاكزلا بوجو مدعب ةيرفعجلا لاقو

 . هيف تبجو ينيشاومو

 يف سيلو ليلد ىلإ جاتحي اهباجيإ نأو ةاكزلا .بوجو مدع لصألا نأب اوجتحاو

 . اهيلع لدي ام عرشلا

 : ةيعرشلا ةاكزلا موهفم يف مهفالتخا ىلإ عجري دشر نبا دنع عازنلا ببسو
 لاومأ يف نيكاسملاو ءارقفلل بجاو قح يه مأ مايصلاو ةالصلاك ةدابع يه له

 لاومألا يف قح اهنإ لاق نمو © اهيف غ ولبلا طرتشا 5 ةدابع اهنإ لاق نمف © ءاينغألا

 نيبو هجرخت ال وأ ضرألا هجرخت ام نيب قرف نم امأو . اغولب كلذ يف ربتعي مل
 (٨تقولا اذه يف ادنتسم هل ملعأ الف رهاظلاو يفخلا

 . 4 ص 2 ج عئانصلا عئادب - 205 ص ك ج ىلحملا (1)
 . 2455 ص 1. ج دهتجملا ةيادب (2)

 . 2855 ص ا ج فالخلا (3)

 . هسفن دهتجملا ةيادب (4)
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 .؟ نوتيزلا يف ةاكزلا بجت له - 10 - ةلأسم

 . نوتيزلا ةاكز يف ءاهقفلا فلتخا

 وهو ""يلاطيجلا كلذ لقن . هيف ةاكزلا بوجو ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 لاقو . لبتح نب دمحأو يرونلاو ثيللاو يعازوألاو يرهزلاو سابع نبا لوق

 ال ناك نإف & قسوأ ةسمخ هليك غلبيو رصعي نأ دعب رشعلا هنم ذخؤي : كلام

 . هنمث نم هتاكز جرختف رصعي

 . هبح نم جرخي : ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو

 . ةماع قارعلا باحصأ لوق اذهو

 يف ال نوتيزلا يف ةاكز ال هنأ ىلإ نايفسو حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نبا بهذو
 . يعفاشلا بهذم نم حجارلا وهو . هتيز يف الو هبح

 . بنعلاو لخنلا ىلع هسايق يف مهفالتخا ىلإ عجري فالتخالا ببسو
 ربلا يهو : ةعبرألا فانصألا يف الإ ةقدص ال هنأ نوري هعم نمو ىليل يبأ نباف

 دروم دنع فقوتو ث سايقلل لاجم ال : لاقو . بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو

 . فلسلا نم ةعامجو نيريس نباو نسحلاو رمع نبا بهذم اذهو "صنلا
 امنإ » : لاق هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةجام نبا ىور امب اولدتساو

 : ةجام نباادازو « بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا يف ةاكرلا لع هللا لوسر نسم
 . دانسالا فيعض يناكوشلا لاقو « ةرذلا »

 . 21 ص 2 ج مالسإلا دعاوق (1)

 . 108 ص 7 ج يبطرقلا (2)
 . 439 ص ك ج عومجملا (3)
 . 500 499 ص لاومألا (4)
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 ىلإ امهٹعب كلع هللا لوسر نأ ذاعمو ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع يور امبو

 رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا : ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا اذخأي الأ امهرمأف 3 نبا

 . هفقوو هعفر يف فلتخا دقو . مكحلاو يناربطلا هاور . بيبزلاو

 يف وه الو ، عامجإ الو هيف صن ال ةعبرألا هذه ىلع داز ام نإ : ءالؤه لاقو

 الو اهيلع هسايق حصي ملف ، اهدوجوو اهعفن ةرثكو اهب تايتقالا ةبلغ يف اهانعم

 . لصألا ىلع ىقبيف اهب هقاحلإ

 امم اهنأ يه ةمدقتملا فانصألا يف ةاكزلا بوجو يف ةلعلا نأ ىلإ كلام بهذو

 هلوق مومعب الدتسم نوتيزلا يف ةاكزلا بوجوب لاق كلذلو © رخديو تاتقي

 هتيزب تاتقم اذه نأ سايقلا ةهج نمو ا رشعلا ءامسلا تقس اميف ه : للك

 . ")ةاكزلا هيف تبجوف

 بطحلا الإ & ضرألا تتبنأ ام لك يف ةاكزلا بوجوىريف ةفينح وبأ امأو

 لب ةداع سانلا هتبنتسي ال امم هذه نأل كلذو . ىركسلا ريغ بصقلاو شيشحلاو

 . ضرألا نم ىقني امم يه

 : هتجحو

 نم 267 ةيآلا هم ضرألا ن : مكل انجرخأ اًمِمَو ظ : ىلاعت هلوق مومع -1

 . جرخمو جرخم نيب قرفي ملف . ةرقبلا ةروس

 . ماعنألا ةروس نم 141 ةيآلا ه واَصح موي ُهََح أوئا٤ََو ل : ىلاعت هلوق -د

 تاشورعم ريغو تاشورعم ؛تانجلا نم تالوكأملا عاونأ ركذ نأ دعب كلذو

 تاورضخلا : هيلع قحلا لمحي ام قحأو 3 نامرلاو نوتيزلاو عرزلاو لخنلاو

 . 163 ص 2 ج ىقتنملا (1)
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 ىلإ اهيف ءاتيإلا رخأتيف بوبحلا امأو ، عطقلا موي اهنم قحلا ءاتيإ رسيتي يتلا يه اهنأل
 . ")ةيقنتلا موي

 فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا ءامسلا تقس اميف ه : ليلع هلوق 3

 امو تاتقي امو لكؤي ال امو لكؤي امو ىقبي ال امو ىقبي ام نيب قرفي ملف .« رشعلا
 . تاتقي ال

 . 59 ص 2 ج عئانصلا عئادب (1)
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 . باصنلا طرش وأ ؟ راثلاو عورزلا يف ةاكزلا بجت ىتم - 11 - ةلأسم

 . راثلاو عورزلا يف ةاكزلا بوجول باصنلا طارتشا يف ءاملعلا فلتخا

 غلبي ىتح كلذ نم ءيش يف ةاكزلا بجحت ال هنأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف

 . _) ورنغملا بحاص هنع كلذ لقن . قسوأ ةسمخ

 نب رمع نع ةياورو ث ةمامأ يبأو هللا دبع نب رباجو رمع نبا لوق وهو

 نب ديعس بهذم وهو . يعخنلا نع لوقو © ءاطعو نسحلا لوق وهو زيزعلادبع

 ةماع قارعلا لهأو ديعس نب نايفسو يعازوألاو { ةنيدملا لهأو كلامو بيسملا

 . مزح نباو لبنح نباو يعفاشلا مهنمو ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 “ةيرفعجلاو بيبح نب عيبرلاو لينلا بحاصو ، ةيضابإلا نم شيفط لاق هبو
 ةسمخ نود اميف سيل ه : لاق هنأ ن يبنلا نع ديعس وبأ هاور امب اولدتساو

 ظفللاو بيبح نب عيبرلاو ، ةعامجلا هاور « ةقدص بح الو رمت نم قاسوأ

 . ثالثلا طقنلا تاذ ءاثلاب رمث نم : هل ظفل يفو . ملسمل

 لاومألا .رئاسك هقاتلا ليلقلاب سيل ىذلا لاملا يف بجت امنإ ةاكزلا نإ : اولاقو

 يف لوحلا ربتعاو & هداصحتساب هؤامن لمكي هنأل لوحلا هيف ربتعي مل امنإو . ةيتاكزلا

 . ءامتا لامكل ةنظم هنأل هريغ

 ةنظمل © هنم ةاساوملا لمتحي ادح غلب ىتم ربتعم باصنلا نإ : اضيأ اولاقو

 . »باصتلا نودب ينغلا لصحي الو ، ينغلا لوصح

 . 553 ص 2 ج ينغملا (1)
 حرش - 150 ص 4 ج راطوألا لين - 100 ص 7 ج يبطرقلا - 240 ص 5 ج ىلحملا - 481 ص . لاومألا (2)
 . 9 ص 8 ح يراقلا ةدمع - 5 ص 1 ح دهتجملا ةيادي - 0 ص 9 ح ينابرلا حتفلا - 8 ص 3 جح لينلا

 . 293 ص ا ج فالخلا - 90 ص 2 ج ىقتنملا - 13 ص 3 ج صاججلا
 . 554 ص ينغملا )3(
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 وهو باصنلا ربتعي الو ، ريثكلاو ليلقلا يف ةاكزلا بجت : اولاقف موق فلاخو
 . (" ىداهلاو مساقلاو رفزو ةفينح ييأ لوق

 3 ةملس يبأ نب دامحو ، دهاجمو & يلع نب ديزو سابع نبا ىلإ كلذ بسنو

 . ىدراطعلا ءاجر يبأو ءاطعو زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلا نع ةياور يهو

 هلوقبو مناغ وبأ لاقو 5 ةفينح يبأ لوقب ةيضابالا نم ، زيزعلا دبع نيا لاقو
 . ذخأن

 ايرثع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف » : ةيلع هلوق مومعب اوجتحاو
 وه : يرثعلاو املسم الإ ةعامجلا هاور .« رشعلا فصن حضنلاب يقس امو . رشعلا
 . ةيقاسلاب يقسلا : حضنلاو . ةنوؤم وأ يقس ريغ نم هقورعب برشي ىذلا

 ضرألا ةنوؤم رشعلا نأ وه ، مومعلا ةغيص ىلإ ةفاضالاب لالدتسالا هجوو

 وأ ةمذلاب سيلو ضرألا ةبقرب قلعتي وهف ، كلاملل هيف ةربع ال هنأ ىنعمب
 ضرألا ءامن نم دعي اذه نأ امكف . جارخلاك ةفينح يبأ دنع رشعلاو & ,ةيلهألاب

 . رشعلا بوجو يف كلذكف جارخلا بوجو يف

 هب دوصقملا نأ ىلع لوألا قيرفلا هب لدتسي ىذلا ثيدحلا ةفينح وبأ لوؤيو

 اتئام قاسوأ ةسمخ ةميقف . قاسوألاب نوعيابتي اوناك مهنأل كلذو ، ةراجتلا ةاكز

 . مهرد

 لاومأ يف باصنلا نأل ، ةلأسملا هذه يف باصنلاب ةربع ال هنإ : اضيأ لاقو
 باجيإ يف ربتعم ريغ كلذو اهب كلاملل ىنغلا ةفص لوصحل اربتعم ناك ةاكزلا

 .ءاوس زاكرلا سمخو وهف « ربعي ال انه لاملا لصأ نأل ك رشعل

 . 73 ص 9 ح ير اقلا ةذمح )1 (

 .276 و 268 ص 1 ج ةنودملا (2)
 . 3 ص 3 ج طوسبملا - 501 ص 1 ج ءاهقفلا ةفحت (3)
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 ناثيدح دجو اذإ هنأ اهاضتقم ةيلوصأ ةدعاقب جاجتحالا كلذ ىلإ فيضيو

 صخ صاخلا ىلع ماعلا ميدقت ملع نإف ڵ صاخ رخالاو ماع امهدحأ ناضراعتم

 ملعي مل نإف { ماعلاب صاخلا خسف ماعلا ىلع صاخلا ميدقت ملع نإو ، صاخلاب ماعلا

 . اطايتحا رخآلا وه ماعلا نإف خيراتلا

 وهو ةفينح ييأ لوق نيكاسملل اهطوحأو بهاذملا ىوقأ : يبرعلا نبا لاقو
 . مومعلاب كسا

 ةضراعم زوجي ال : لاقو & نيثيدحلاب لمعلا بوجو ىلإ بهذي ميقلا نبا نكلو
 .ةيلكلاب امهدحأ ءاغلإ الو رخالاب امهدحأ

 . "يواضرقلا ذاتسألا هحجر ام اذهو

 . 362 ص 1 ج ةاكزلا هقف (1)
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 : رطفلا ةاكز يف دحاولا صخشلا ىلع بجي ام رادقم -12 - ةلأسم

 : ةلأسملا يف ءاملعلا فلتخا

 ةرطفلا يف ةاكزلا فانصأ يف بجاولا رادقملا نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 حتفلا ي يتاعاسلا هنع كلذ لقن . امهريغو بيبزلاو حمقلا نيب قرف ال . عاص

 . راطوألا لين يف يناكوشلاو "ينابرلا

 كلام ةمئألا بهذ ىأرلا اذه ىلإو . ةيلاعلا يبأو يرصبلا نسحلا لوق وهو
 . روهمجلا يأر وهو { مساقلاو دمحأو

 عاص فصن وه ءىزجما رادقملا نإ : يلع نب ديزو { هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 يبأو يلعو نامثعو رمعو ركب ييأ ىلإ كلذ بسنو . هريغ نم عاصو ث رب نم

 . ريبزلا نباو سابع نب هللا دبعو هللادبع نب رباجو & ةريره

 ىلع رطفلا ةقدص يدؤن انك : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح روهمجلا ةجحو
 اعاص ، بيبز نم اعاص ى رمت نم اعاص ، ريعش نم اعاص لع هللا لوسر دهع
 لدعي ادم نأ ىأرف ( يماشلا حمقلا ) ءارمسلا تءاج ةيواعم ءاج املف . طقأ نم

 . نيدم

 يف بجوأو ، ةفلتخم اهتميق ءايشأ ركذ هنأ يه ثيدحلا اذه ةلالد نإ : اولاقو

 . هتميق ىلإ رظن الو . عاص ربتعملا نأ ىلع لدف & اعاص اهنم عون لك

 هللا لوسر ضرف : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نيرخآلا ةجحو
 . . ارب عاص فصنو 3 اذكو اذك ةقدصلا هذه قلع

 . 197 ص 4 ج راطوألا لينو - 147 ص 9 ج ينابرلا حتفلا (1)
 . 197 ص 4 ج راطوألا لينو - 147 ص 9 ج ينابرلا حتفلا (2)
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 سداسلا بابلا

 ةلأسم 8 ىلع لمتشيو
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 . اراهن ىري لالهلا يف - 1 - ةلأسم

 . ةيضاملا نم وأ ةلبقملا ةليللا نم وه له اراهن ىري لالهلا يف فلتخا

 . ةلبقملا ةليلل وهف اراهن لالهلا يئر اذإ : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . ماكحألا يف صاصجلا كلذ لقن . هدعب وأ لاوزلا لبق هتيؤر نيب قرف الو

 نافع نب نامثعو دوعسم نباو رمع نباو بلاط يبأ نب يلع نع هلثم يورو

 لوق نم روهشملاو ، يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو بيسملا نب ديعسو

 نب قيقش نع يقهيبلاو ينطقرادلا هاور امب اوجتحاو ، ةيضابإلا لوق وهو . دمحأ
 نإ : هباتك يف لاق ، نيقناخب نحنو هنع هللا يضر رمع باتك اناتأ : لاق ةملس

 دهشي ىتح اورطفت الف اراهن لالهلا متيأر اذإف ، ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا
 . سمالاب هايأر امهنأ ناملسم نالجر

 لاله اوأر اسان نأ رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يقهيبلا هاور امب اضيأ اوجتحاو

 ىتح ال : لاقو ليللا ىلإ همايص امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع متأف اراهن رطفلا
 . ). ليللاب هنوري ثيح نم ىري

 يروثلا لاقف . هدعب وأ لاوزلا لبق ىري نأ نيب زييمتلا ىلإ رخآ قيرف بهذو

 لبق هوأر نإ : دمحأل لوق يفو ، يكلاملا بيبح نباو ، فسوي وبأو ىليل يبأ نباو
 رهشلا لوأ كلذ ناك ءاوسو . ةلبقمللف هدعب ناك نإو ، ةيضاملا ةليلل وهف لاوزلا

 . ىلحملا يف مزح نبا لوق وهو . هرخا وأ
 اورطفأف لاوزلا دعب لالهلا اوأر اموق نأ هغلب هنأ رمع نع يور امب ءالؤه جتحاو

 هومتيأر نإو اورطفأف لاوزلا لبق اراهن لالهلا متيأر اذإ : لاقف مهمولي مهيلإ بتكف
 . ١, ورطفت الف لاوزلا دعب

 . 206 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 . 72 ص 2 ج دعاوقلا - 300 - 299 ص 6 ج عومجملا - 196 ص 1 ج فارشألا (2)
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 هنع هللا يضر رمع بتك : لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع هدانسإب يقهيبلا هاور امبو

 © اورطفأف نيثالث مامت سمشلا لوزت نأ لبق اراهن لالهلا متيأر اذإ : دقرف نب ةبتع ىلإ

 . اوموصت ىتح اورطفت الف سمشلا لوزت ام دعب هومتيأر اذإو

 كردي ل يعخنلاف . هعاطقنال هيف ةجح ال هنإ : رثألا اذه نأش يف يوونلا لاقو

 . ")هنامز براق الو رمع

 نع ةيورملا راثآلا ىلإ عوجرلاو يرحتلا هليبس اميف يرحتلا وه فالخلا ببسو
 . هنع هلل يصر ب نب رمع )هنع هللا ىضر باطخلا

 . - 300 - 299 ص 6 ج عومجملا (])
 . 72 ص 2 ج دعاوقلا (2)
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 . كشلا موي موصو نيموي وأ مويب ناضمر لابقتسا - 2 - ةلأسم
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةلأسملا هذه يق ءاملعلا فلتخا

 نأ الإ موصب ناضمر مدقتي نأ هركي هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 بسنو "يناسارخلا مناغ وبأ هنع كلذ لقن . دحأ هموصي ناك اموص كلذ نوكي

 . نسحلا ىلإ لوقلا اذه

 ال » : لاق هنأ كلع يبنلا نع ةريره وبأ هاور ام ىلإ عجري فالخلا لصأو

 .! مكدحأ هموصي ناك اموص كلذ قفاوي نأ الإ ، نيمويب الو مويب رهشلا اومدقت

 لجرلا لجعتي نأ اوهرك : ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو

 اموص موصي لجر ناك نإو ، ناضمر ىنعمل ، ناضمر رهش لوخد لبق مايصب
 . » . سأب الف كلذ همايص قفاوف

 دقف هيف كشي يذلا مويلا ماص نم » : لاق هنأ رساي نب رامع نع يور ام ىلإو
 نسح ثيدح » : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .« ق مساقلا ابأ ىصع

 ةنإع يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلا : لاقو .« حيحص
 يضر يلعو نامثعو رمع مهنم . ناضمر نم كشلا موي موصي ال هنأ ؛ مهدعب نمف
 لوق وهو . ناضمر نم هيف كشي ىذلا مويلا موص نع نوهني اوناكو مهنع هللا

 مهنأ الإ ةيضاياإلاو يأرلا باحصأو نايفسو يعازوألاو ، دمحأو يعفاشلاو كلام

 ناضمر نم هنأ حص نإف 5 ةاعرلا عجريو سانلا رشتني ىتح كاسمالا بجي : اولاق

 ريغ ىلع هماص هنأل هماص نمو هرطفأ نم ةداعإلا عيمجلا ىلعو & اورطفأ الإو هومتأ
 . (3)ة ز

 . 301 ص 1 ج ةنودملا (1)
 . 96 ص 2 ج حيحصلا عماجلا (2)

 . 55 ص 2 ج مالسإلا دعاوق (3)

279 



 أ ّ ع

 بحأ هيضقاأ مث ناضمر نم اموي رطفأ نأل : لاق هنأ دوعسم نبا نع يور دقو

 . هنم سيل ام هيف ديزأ نأ نم يلإ

 هلوقب اوجتحاو ""»اعوطت كشلا موي مايص نم اسأب نوري ال اوناكف ةيفنحلا امأ

 لوق وهو 5 ةرقبلا ةروس نم 184 ةيالا هل زيح وهف اري عؤطت نمف » : ىلاعت
 لوقتو كشلا موي ناموصت امهنع هللا يضر ءامسأو ةشئاع تناكو . "كلام

 . »ناضمر نم اموي رطفأ نأ نم يتلإ بحأ نابعش نم اموي موصأ نأل : ةشئاع

 دراولا يهنلل ، عوطت الو ضرف نع كشلا موي ماصي ال : ىرخأ ةفئاط تلاقو

 روهمجو & بيسملا نب ديعسو ةمركعو سابع نباو ةريره يبأ نع كلذ ىوري
 . ءاملعلا

 يف ةلع نابعش نم نيثالثلا ةليل لالهلا ةيؤر نود لاح اذإ : نورخآ لاقو

 . ناضمر ةينب نيثالثلا موي مايص بجو ث هوحنو ميغ نم ث ءامسلا

 اوجتحاو }»دمحأ بهذم نم حجارلا وهو ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ يور

 © لالهلا اورت ىتح اوموصت ال » : لاقف ناضمر ركذ هنأ يع يبنلا نع يور امب

 ىنعم نإ اولاق . هيلع قفتم .« هل اوردقأف مكيلع مغ نإف ، هورت ىتح اورطفت الو

 ءاشي نمل قزرلا ط ظ : ىلاعت هلوق يف امك . ددعلا اوقيض ىأ ) اوردقأف ) هلوق

 نيرشعو ةعست نابعش لعجب نوكي امنإ قييضتلاو - 26 ةيآلا دعرلا - ه ديقيو

 . © ام وي

 2 ج بيسملا نبا هقف - 680 ص 1 ج يناساكلل عئانصلا عئادب - 206 ص 1 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (1)

 . 244 ص
 . 242 ص 6 ج يوغبلل ةنسلا حرش (2)
 . 194 ص 7 ج ملسم ىلع يوونلا حرش - 8 ص 3 ج ينغملا (3)
 - 13 ص 3 ج ينغملا (4)
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 نم نيثالثلا موي وهو ، كشلا موي موص بحتسي : هنأ ىلإ ةيديزلا بهذو
 ملو ةيحصم ءامسلا تناك نإف . مغلا لجأل هتليل يف لالهلا ةيؤر تبثت مل اذإ نابعش

 . كش موي مويلا نوكي الف نابعش نم هنأ نقيتي هنإف لالهلا ري

 . 7 ص 2 ح راهزأل ١ حرش ) 1 (
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 . رفسلا يف ناضمر موص - 3 - ةلأسم

 يف يربطلا كلذ لقن . رفسلا يف موصي ناك هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 . "راثآلا بيذهت هباتك

 رفسلا يف ناضمر مايص نع ديز نب رباج لئس هنأ راثالا يناعم حرش يف ءاجو
 دارأ امنإو . هيلع قشي ارمأ فلكتي مل ام كلذ عاطتسا اذإ ءاش نم موصي » : لاقف

 . « هدابع ىلع ريسيتلا راطفالاب ىلاعت هللا

 : لاوقأ ىلع بابلا اذه يف فلسلا ءاملع فلتخا دقو

 اك رباج لوق وهو هب قشي ملو هيلع يوق نمل لضفأ موصلا نأ ىلإ ةفئاط تبهذف
 . ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام ةمئألا بهذ هيلإو 2 مدقت

 نمف . امهرسيأ امهلضفأ » : لاق هنأ هنع يور ىذلا زيزعلا دبع نب رمع مهنمو

 .. ,) لضفأ هقح يف موصلاف كلذ دعب ءاضقلا هيلع قشيو ذئنيح هيلع لهسي

 نب ةورعو صاعلا نب نامثعو كلام نب سنأو ناميلا نب ةفيذح نع اذه يورو

 . يعخنلاو ريبج نب ديعسو ديزي نب دوسألاو ريبزلا

 نباو دوسألا وبأو دابع نب سيقو ةشئاع : رطفي الو رفسلا يف موصي ناك نممو
 , (4) ملاس هنباو رمع نباو نيريس

 : كلذ دعب هلوقو ،ههي رأ مايأ نم ةدف » : ىلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو

 .« ممُكْل ريع أوُموُصت نأو »
 نإ اولاقو . هريغو دمحأ هاور ٢ هكردأ ثيح ناضمر مصيلف ( : قلع هلوقبو

 . 328 ص 1 ج راثالا بيذهت (1)
 2 مقر ةيشاح 328 ص 1 ج راثآلا بيذهت (2)
 . 238 ص 4 ج راطوألا لين (3)
 .. 292 ص 6 ج عومجملا - 43 ص 11 ج يراقلا ةدمع (4)
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 لضفأ اهتاقوأ يف ضورفلاب نايتإلاو ، هتقو نع موصلا رخأ دقف رطفأ اذإ مئاصلا
 رطفلاو ةميزع موصلا نألو هتمذ أربتو باوثلا زوجيو ، تاوفلا نمأي ال هنألو

 1 . . - . . .[ ۔ - .
 . ) )ررضب لعت ل ام ةصح ر رلا نم لضفا ةميزعلاو هصح ر

 ي كلل هللا لوسر عم انجرخ ه : لاق هنأ ءادردلا يبأ ثيدحب اضيأ اولدتساو

 رحلا ةدش نم هسأر ىلع هدي عضيل اندحأ ناك نإ ىتح ديدش رح يف ناضمر رهش

 ملسمو يراخبلا هاور .ا ةحاور نب هللا دبعو قل هللا لوسر الإ مئاص انيف امو

 . دمحأو

 يف لع هللا لوسر عم وزغن انك ه : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدحبو
 ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا دجي الف ، رطفملا انمو مئاصلا انمق ، ناضمر

 افعض دج و نم نأ نوريو ، نسح كلذ نإف ماصف ةوق دجو نم نأ نوري مئاصلا
 . ملسم هاور ١ نسح كلذ ناف رطفاف

 رطفلا نكلو ، مايصلاو رطفلا نيب ريخم رفاسملا نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 . ررض ريغ نم مايصلا عيطتسي ناك نإو ، لضفأو نسحأ

 ةياور وهو . قحسإو يعازوالاو يبعشلاو بيسملا نب ديعس نع كلذ ىوري

 . موصلا هل هركي : لاقو لبنح نب دمحأ بهذ هيلإو ، سابع نباو رمع نبانع
 دجأ : هللا لوسراي : لاق هنأ يملسألا ورمع نب ةزمح نع يور امب اولدتساو

 يه » : زع هللا لوسر لاقف ؟ حانج يلع لهف ، رفسلا يف مايصلا ىلع ةوق يب

 هاور « هيلع حانج الف موصي نأ بحأ نمو نسحف اهب ذخأ نمف ، هللا نم ةصخر

 نسحتسا مالسلا هيلع يبنلا نأ ثيدحلا اذه يف ةلالدلا هجوو . يئاسنلاو ملسم

 يبنلا هنسحتسا ام وه لضفألا نأ كش الو ، موصلا حابأو ةصخرلاب ذخألا

 . دلت

 . 207 ص 1 ج فارشألا (1)
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 . “هالسلا هيلع هلعف بلاغ وه رفسلا يف رطفلا نأل : اضيأ اولاقو

 . هيلع قفتم « رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل » : لع هلوقب اضيأ اوجتحاو
 : مزح نبا لاق دقف . رفسلا يف ناضمر موص زاوج مدع ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 وأ اليم زواجت اذإ هموص لطب دقو رطفلا هيلع ضرفف ... ناضمر يف رفاس نم ه

 . "ديز نب رباج نع ةياور يهو "« رخأ مايأ يف كلذ دعب يضقيو هغلب

 نبا ديعسو سابع نباو ةريره يبأو فوع نب نمحرلا دبعو رمع نع كلذ يور
 . يرهاظلا دواد بهذ هيلإو ريبج

 . « رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل » : مدقتملا ثيدحلا مهتجحو

 ىلإ حتفلا ماع ج رخ لع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدحو
 ءام نم حدقب اعد مث سانلا ماصف ©, ممغلا عارك غلب ىتح ماصف ناضمر يف ةكم

 ماص دق سانلا ضعب نإ كلذ دعب هل ليقف . برش مم ، هيلإ سانلا رظن ىتح هعفرف

 . ملسم هاور « ةاصعلا كعلوأ ةاصعلا كئلوأ » : لاقف

 . 232 ص 2 ج بيسملا نب ديعس هقف (1ز
 . 243 ص 6 ج يلحلا (2)
 . 257 ص 6 ج يلحلا (3)
 . ةنيدملاو ةكم نيب عضوم : ميمغلا عارك (4)
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 . كاسمال ا بجي ىتم - 4 - ةلأسم

 لقن . رجفلا ةبراقم دنع روحسلا يف حاستي ناك هنأ ديز نب رباج نع يور
 . ")هريسفت يف ريثك نيا اذه

 نباو يلعو رمعو ركب وبأ مهنم ، فلسلا نم ةريثك ةفئاط نع اذه يورو

 ةفئاط نعو ، تباث نب ديزو سابع نباو رمع نباو ، ةريره وبأو ةفيذحو دوعسم

 ءاطعو يعخنلا ميهاربإو زلجم وبأو نيسحلا نب يلع نب دمحم مهنم نيعباتلا نم ةريثك
 . ريبزلا نب ةورعو دهاجمو نسحلاو

 رشتني نأ ليللا داوس نم راهنلا ضايب نيبتب دارملا نأ ىلإ مهضعب بهذ دقف
 رصبي ثيحب ناسنإ لكل ايلج راهنلا حضتيو تويبلاو ككسلاو قرطلا ىلع ضايبلا
 . سمشلا علطت مل ام رحستلا زاوج ىلإ بهذ نم مهنمو ى هلبن عقاوم ناسنإلا

 ُُكَل نيبتي ىنح ىتح ل : ىلاعت هلوقل انايب كلذ يف ةدراولا ثيداحألاب اوجتحاو

 . ةرقبلا ةروس نم 187 - ةيآلا ه رخفلا نم ونأل ديحلا نم نضَمكلآ طح
 : لاق شيبح نب رز ةياور نم يواحطلا هاور ةفيذح ثيدح كلذ نمف

 ةحقلب رماف هيلع تلخدف ةفيذح لزنمب تررمف دجسملا ىلإ تقلطنا مث ترحست ه

 ديرأ انأو لاقف ، موصلا ديرأ ينإ تلقف لك : لاق مث تنخسف ردقبو تبلحف
 يب لعف اذكه : لاق ةالصلا تميقأف دجسملا انيتأ مث انبرشو انلكأف : لاق 2 موصلا

 دعب : لاق ؟ حبصلا دعب : تلق كلع هللا لوسر عم تعنص وأ ، قلع هللا لوسر
 . دمحأو يناسنلا هجرخأو .« علطت مل سمشلا نأ الإ حبصلا

 .! تيرتما ام لك » : لاق هنأ نسحلا نع مزح نبا ىورو

 يردأ ال تيبلا يف انأو برشأ نأ هركيأ : ءاطعل تلق : لاق جيرج نبا نعو

 . كش وه كلذب سأب ال لاق . تحبصأ يلعل
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 . رجفلا ىري ال :ىتح بابلا قلغب رمأ هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نع يورو

 له رظناف جرخا : ةبحص هلو يعجشألا ديبع نب ملاسل لاق هنأ اضيأ هنع يورو

 له رظناف جرخا : لاق مث عطس و ضيبا دق تلقف هتيتأ مث ترظنف : لاق رجفلا علط

 . يبارش ينغلبأ نآلا : لاقف ضرتعا دق تلقف ترظنف علط

 نع قلط نب سيق نع دواد وبأو بيرغ نسح لاقو هدانسإب يذمرتلا ىورو
 اولكف دعصملا عطاسلا مكنديهي الو اوبرشاو اولك » : لاق كلع هللا لوسر نأ هيبأ

 . لكألا مكنعنمي ال ىأ « مكنديبمي ال » : هلوق « رمحألا مكل ضرتعي ىتح اوبرشاو

 : يباطخلا لاق « دعصملا عطاسلا » : هلوق . رجزلا ديلا لصأو . ديهي داه نم

 نطبتسي نأ : انهه رمحألا ىنعمو : لاق ضرتعي نأ لبق ادعصم هعافترا هعوطس

 . ةرمح لئاوأ ضرتعملا ضايبلا

 ةمئأ نم مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ث ءاملعلا روهمج بهذ نكلو
 لكألا مرحي هبو ، قداصلا رجفلا ع ولطب متي موصلا يف لوخدلا نأ ىلإ بهاذملا

 . عامجلاو برشلاو
 ةالصلا كقنع هللا لوسر ينملع : لاق متاح نب يدع ثيدحب اولدتساو

 ىتح برشاو لكف سمشلا تباغ اذإف & اذك مصو اذك لص : لاق . مايصلاو

 ضيبأ رعش نم نيطيخ تذخأف : لاق . دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا كل نيبتي

 كحضف ُةقَع هللا لوسرل كلذ تركذف يلب.نيبتي الف:امهيف رظنأ تنكف دوسأو

 . هريغو دمحأ هاور - ليللا داوس نم :راهنلا ضايب كاذ امنإ . متاح نباي : لاقو

 ىتح اوبرشاو اولكو : تلزنأ » : لاق امهنع هللا يضر دعس نب لهس ثيدحو

 لاجر ناكف « رجفلا نم » لزني ملو ، دوسألا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي
 لازي الو دوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلا هلجر يف:مهدحأ طبر موصلا اودارأ ذإ

 . 297 ص 10 ج:يراقلا ةدمع (1)
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 ينعي هنأ اوملعف « رجفلا نم » : ىلاعت هللا لزنأف امهتيؤر هل نيبتي ىتح لكأي

 . يناسنلاو ملسمو يراخبلا هاور .« راهنلاو ليللا هب

 . كاسمالا بجي هنيبتب ىذلا دحلا يف فلتخاو ، نارقلا ماكحأ يف يبطرقلا لاق

 رابخالا تءاج اذهبو ةرسيو ةنمي قفالا يف ضرتعملا رجفلا كلذ : روهمجلا لاقف

 (" . راصمألا هيلع تضمو

 راطفإلا زوجي اك ، سمشلا عولط نم كاسمالا بجي امنإ : ةثلاث ةفئاط تلاقو

 نب مكحلاو زلجم يبأو شمعألا ناميلسو رمعم ىلإ بوسنم لوقلا اذهو . اهبورغب
 . سمشلا علطت مل ام رحستلا زوجي اولاق دقف 5 ةبيتع

 . مدقتملا ةفيذح ثيدحب اوجتحاو

 . هيلع مدق هل رقتسي ملعلا لهأ نم ادحأ نظأ ام لوقلا اذهو : ريثك نبا لاق

 . نآرقلا صن هتفلاخ

 . 318 ص 2 ج نآرقلا ماكحأ (1)

 .ِ 7 ص 10 ح يراقلا ةدمع - 2 ص 1 ح رثك نبا ريسفت )2(
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 وأ كسمي له رطفأ دقو ناضمر يف هرفس نم رصملا مدقي لجرلا يف - 5 ةلأسم
 . هموي ةيقب لكأي

 : نالوق ةلأسملا هذه يف ديز نب رباج نع يور

 يف صاصجلاو ينغملا يف ةمادق نبا كلذ لقن . كاسمإلا همزلي ال هنأ وه : لوألا

 . "). دعاوقلا يف يلاطيجلاو ، ماكحألا

 لوأ لكأ نم ه : لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو . يعفاشلاو كلام لوق وهو
 دنع لكأي الف لكأ اذإ اولاقو . كاسمالا ةيعفاشلا بحتساو . « هرخآ لكأيلف راهنلا

 . اضيأ ةيضابإلا لوق وهو . هرذع لهجي نم
 ناك رطفأ اذإف انطاب و ارهاظ راهنلا لوأ رطف هل حيبأ هنإ : مهلوقب ءالؤه لدتساو

 . رذعلا ماد ول اك راهنلا رخآ ىلإ هميدتسي نأ هل

 ةفينح يبأ لوق وهو . مويلا ةيقب كاسمإلا همزلي هنأ ىلإ نورخا بهذو
 . مهريغو يعازوألاو يروثلاو يعخنلاو

 ةنودملا يف يناسارخلا مناغ وبأ هاور ، ديز نب رباج نع يناثلا لوقلا وهو
 اذإف مايصلا بجوأل رجفلا لبق دجو ول ىنعم كاسمإلا نأ مهتجحو . ىربكلا
 . ةيؤرلاو ةنيبلا مايقك كاسمالا بجوأ هدعب أرط

 ةنسلاو» :لاقو ةنسلاب ركذف هكردتسا رباج لوق دروأ نأ دعب مناغ ابأ نكلو

 ىلإ كلذب هجوتي عامجلاو بارشلاو ماعطلا كرتي يذلا وه مئاصلا نأ اهيلع عمتجملا

 بارشلاو ماعطلا عدي ال ، رصملا مدقو ، رفسلا يف رطفأ اذإف . لجو زع هللا

 نأ ةمهتلا ةيشخ ءاملعلا عنم لمتحي دقو » : الئاق فاضأو .« رطفم هنأل عامجلاو
 اذهبو هرمأب لهاج همهتي الئل بارشلاو لكألا نم هوعنمو . هرذع ملعي ال نم هاري

 .( دمتعن هبو ذخان

 . 102 ص 2 ج مالسإلا دعاوق - 217 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ - 72 ص 3 ج ينغملا (1)
 . 309 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (2)
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 هتأرما دجوف رطفم وهو راهنلا ءانثأ رفاسملا مدق اذإ ام ةلأسملا هذه نع ع رفتيو

 . ةرطفم يهو ضرم نم تأرب ر © سافن وأ ضيح نم راهنلا ءانثأ يف ترهط دق
 . لكالا هل حيبي نم دنع هيلع ةرافك الو اهؤطو هلف

 ال ضئاحلاو رفاسملا نأ امهتجحو "مزح نباو ، كلام مامالا كلذب لاقو

 ىنعم الف الصأ نيمئاص ريغ امهو . هءاضق امهيلع نأو 5 مويلا كلذ مايص امهئزجي

 هيف سيلو ضرغل ايدؤم سيلو اموص سيل موصب ارمؤي نأ ىنعم الو امهمايصل
 . هموص كرتب نايصع

 ترهط دق هتأرما دجوف رفس نم مدق هنأ ديز نب رباج نع يور دقو
 . هباصأف

 هرك هتيأر ينأكو ، جروملا وبأ لاق . ةديبع يبأ مامإلا نع كلذ لثم يورو
 , ( ىربكلا ةنودملل هبيترت يف شيفط خيشلا اذهب لاقو )3 دعب كلذ

 . 241 ص 6 ج ىلحملا - 51 ص 2 ج ىقتنملا (1)

 . عجرملا سفن - دعاوقلاو - عجرملا سفن - ينغملا (2)

 . 291 ص 1 ج ةنودملا (3)

 . 338 ص 1 ج ةنودملا (4)
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 . مويلا كلذ يف ضيحت مث ناضمر يف ةمئاص حبصت ةأرملا - 6 - ةلأسم

 اهموي ةيقب متت » : هلوق ديز نب رباج نع ركذ هنأ ةنودملا يف مناغ وبأ ىور
 . ( ترهط اذإ هيضقتو

 اهيلع مرحي ضئاحلا نأل ىنعملا لوقعم ريغ وهو . صنلا اذه ىور اذكه
 كلذ دسف راهنلا نم ءزج يف ضيحلا دجو ىتم هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف . موصلا

 عم تكسمأو موصلا ضئاحلا تون ىتمو ، هرخآ يف وأ هلوأ يف دجو ءاوس ك مويلا

 . )اهئزجي ملو تمثأ كلذ ميرحتب اهملع

 ريغ ةكسمم ىقبت اهنآ ىلع لومحم ، هنع حص نإ ، اذه رباج لوق لعلو
 نأ راطفالا يف هرذع لاز نمل ةبسنلاب درو اك اذهو . ناضمر ةمرحل ارظن © ةدبعتم

 هللا همحر شيفط خيشلا ةنودملا بترم كلذل نطفت دقو . ةرهشلا ةمرحل كسمي

 ةيقب موصلاب ضئاحلا رمأت نأ اهنع حصي فيك 3 ةشئاع نع كلذ حصي ال : لاقف

 ةشئاع ىلإ ابوسنم الوق ةنودملا يف دجو خيشلا نأكف . ىهتنا . تضاح دقو مويلا

 . اهيف هدجأ مل ام وهو 0 ىنعملا اذهب

 ةلأسملا يف يتأيس ام وه رباج لوقب دوصقملا لعلو . اطخ لقنلا يف نأ يدنعو

 : ةيلاتلا

 . 309 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 81 ص 3 ج ينغملا (2)

 . 26 ص 2 ج راهزألا حرش (3)
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 .نيبت مث اليل هيلع نأ نظي وهو رجفلا عولط دعب لكأ نم مكح - 7 - ةلأسم
 . ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا

 كلذ لقن . هيلع ءاضق الو مات هموص : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . ")ىلحلا يف مزح نباو ""نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا

 نسحلاو ، ريبزلا نب ةورعو ءاطعو دهاجم مهنم : ءاملعلا نم ةعامج لوق وهو
 دقو . ىلحملا يف مزح نبا مهركذ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو ، دوادو قحسو

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع يل زواجت هللا نإ » : قلع هلوقب كلذ ىلع اولدتسا
 . ةحيحص ديناسأب هريغو ةجام نبا هاور - « هيلع اوهركتسا

 هللا.لوسر دجسم يف اسلاج تنك : لاق بهو نب ديز ىور امب اضيأ اولدتساو

 تيب نم بارش اهيف ساسعب انيتأف باطخلا نب رمع نمز يف ناضمر يف هكلع
 سمشلا اذإف باحسلا فشكنا مم 3 ليللا نم هنأ ىرن نحنو انبرشف ةصفح

 ال هللاو : رمع لاقف : هناكم اموي يضقت : نولوقي سانلا لعجف : لاق . ةعلاط

 . امهريغو يقهيبلاو صاصجلا هاور - مال اتفتاَجَت ام ، هيضقن
 لاقو يسانلاك ءاضقلا همزلي ملف موصلا يف لكألا دصقي مل هنألو : اولاق

 لوق وهو ةميرك يبأ نيب ملسم ةديبع ويأ كلذب لاق ، ءاضقلا هيلع بجي : نورخآ
 كاسمإلا يتلاح نيب اوقرفي ملو ، مهريغو بهاذملا ةمئأ نم ملعلا لهأ رثكأ

 نود ءاضقلا هيف بجوأف ضرفلا نيب قرف هنإف اكلام الإ . راطفإلاو

 نإ نيلئاق ه ليآ ىلإ مايتصلآ اومتأ مث » : ىلاعت هلوق رهاظب اوجتحاو }عوطتلا
 تقولاب الهاج لا نم نيب ةيآلا لصفت ملو همتي مل ذإ ، همايص نالطبب يضقي كلذ
 . هب املاع و

 .234 صو 224 ص 6 ج ىلحملا - 240 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 ٠ 74 ص 3 ج ينغملا (2)

 . 300 ص ا ج ىربكلا ةنودملا - 198 ص 1 ج فارشألا - مدقتملا - نآرقلا ماكحأ (3)
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 ىري وهو رحست لجر نع لئس هنأ دوعسم نبا نع هدانسإب يقهيبلا ىور امبو
 « هرخآ نم لكأيلف راهنلا لوأ نم لكأ نم » : لاقف رجفلا علط دقو اليل هيلع نأ
 . رطفأ دق هنأ هانعمو

 . يردخلا ديعس يبأ نع كلذ لثم اضيأ يقهيبلا هاور امبو

 لوسر دهع ىلع انرطفأ » : تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدحب و

 ؟ ءاضقلاب اورمأ : ماشهل تلق سمشلا تعلط مث ناضمر يف ميغ موي يف لع هللا
 . هل ظفللاو دمحأو يراخبلا هاور « كاذ نم دُبو : لاق

 هدنع تنك » : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع سيق نب رشب ثيدحبو

 مث يناقسو رمع برشف تباغ دق سمشلا نأ نظف ميغ موي ناكو ناضمر يف ةيشع

 « هناكم اموي يضقن هللاو { يلابن ال : رمع لاقف . لبجلا حفس ىلع اهيلإ اورظن
 ةيقبل اهتفلاخمل ةقباسلا هتياور يف بهو نب ديز اوطلغ مهنإف ىرخأ ةهج نمو

 . "باطخلا نب رمع نع تاياورلا

 برش وأ كلذك عماج وأ ليل هنأ نظي وهو لكأ نمو » : مزح نبا لاقو

 دمعتي مل امهالكف برغت مل سمشلا نأب امإو رجفلا ع ولطب امإ راهن هب اذإف كلذك
 قرف الو مايص ريغ يف هنأ نظ يسانلاو مايص ريغ يف هنأ نظ امهالكو { هموص لاطبا

 . /. قرف الو ءاوس يسانلاو امهف

 . 63 ص 10 ج ينابرلا حتفلا - 68 ص 11 ج يراقلا ةدمع (1)

 . 222 ص 6 ج ىلحملا (2)
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 : ناضمر يف مئاص وهو هيلع ىمغي نميف - 8 - ةلأسم
 . قافأ اذإ ناضمر ءاضق هيلع له هيلع ىمغملا يف ءاملعلا فلتخا

 ءاضق هيلع سيلو ، قافأ اذإ موصلا ءاضق هيلع ىري هنأ ديز نب رباج نع يورف
 . "يناسارخلا مناغ وبأ كلذ لقن . ةالصلا

 ءامغإلا نإ : يلاطيجلا لاقو . ةيضابإلا نم ةديبع يبأو ناهدلا حلاص لوق وهو

 الو ممئاصب ىمغملا فصوي مل عفترا اذإف { فيلكتلا اهب عفتري ةفص نونجلاو

 يف ءاج دقف . دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ، يعفاشلا لوق وهو . رطفم

 ىمغملا ىلع ءاضقلا بوجو يف افالخ ملعن ال : هصن ام يقرخلا رصتخمل ريبكلا حرشلا

 . ديدجلا يف يعفاشلاو روث وبأ لاق هبو ... ابلاغ لواطتت ال هتدم نأل هيلع

 موصلا بوجو ناعنمي ال نونجلاو ءامغالا نأ هدنعو . اضيأ كلام لوق وهو

 ءاوسو هدعب وأ غ ولبلا لبق ناك ءاوس ، هؤاضق همزل قافأ اذإف . هءادأ ناعنمي امنإو
 ةالصلا ضرف طقسي ىنعم ءامغالا نأ هليلدو . هدعب وأ رهشلا ءاضقنا لبق قافأ

 ضيحلاك موصلا داقعنا عنمي نأ رجفلا عولط ىلإ هب مادو رجفلا لبق ارط اذإ بجوف
 . ) هعم ةينلا حصت الف ، فيلكتلا عنمي ءامغإلا نإ : لاقو سافنلاو

 © حيحص هيلع ىمغملا موص نإو { موصلل ادسفم سيل ءامغإلا نإ : موق لاقو

 : لاق هنأ الإ لوحكم لوقو ةيعفاشلا نم ينزملا لوق وهو ءاضقلا همزلي الف هيلعو
 . )ءاضقلاب ع وطتي نأ يلإ بحأ

 . 326 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا ()

 . 93 ص 2 ج دعاوقلا (2)

 . 396 و 278 ص 6 ج عومجملا (3)

 . 205 ص 1 ج فارشالا (4)

 . مدقتملا عومجملا _ مدقتملا دعاوقلا (5)
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 يمغأ نإف هلك هؤاضق هيلعف هلك رهشلا هيلع يمغأ نم : لاقف ةفينح وبأ قرفو

 . اهيف هيلع يمغأ يتلا ةليللا كلت موي ال هلك رهشلا ىضق رهشلا نم ةليل دعب هيلع
 . "ريللا نم همايص ىون دق هنأل

 دجن ملف صنب الإ بجي ال عرشلاو ، عرش باجعإ ءاضقلا نإ : مزح نبا لاقو

 - نارقلاب - ، ضيرملاو غ رفاسملا : ةعبرأ ىلع الإ صنلا يف ءاضقلا باجيإ

 هيلع ىمغملا نأ ىريو ث ديزم الو - ةنسلاب - ءيقلا دمعتملاو ءاسفنلاو ضئاحلاو

 . ,. نآرقلا صنب هيلع بجاو ءاضقلا نأو ع ضيرملا مكح همكح

 . 226 ص 6 ج لحلا (1)
 . 228 ص 6 ج لحملا (2)
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 . ايسان ناضمر يف برش وأ لكأ نم مكح - 9 - ةلأسم

 : لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا

 الو ءاضق ال ىأ } هيلع ءيش ال : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 نع ةديبع ابأ تلأس : لاق زيزعلا دبع نب هللا دبع نع مناغ وبأ دروأ دقف . ةرافك

 كلذ نع ءاثعشلا ابأ تلأس : لاقف ناضمر يف ايسان عماجو برشو لكأ لجر

 . ")هيلع ءاضق ال : لاقف

 ةرامع ناكو { ةرامع نع ةديبع ينأ نع جرؤملا وبأ لاق : ىرخأ ةياور يفو
 ينرماف ءاثعشلا يبأ ىلع تمدق : لاق . نينس ناسارخب باغ دقودي نب رباج مداخ

 اهنم لكآ تلز امف امئاص تنكو ى اهنم ابطر فرتخأل هراد يف ةلخن هل قرأ نأ

 : تلقف ؟ كنأش ام ءاثعشلا وبأ يل لاقف تعجرتساف مئاص ينأ تركذف فرتخأو

 كمعطأ هللا : ل لاقن . ف رتخأ تمد ام تلكأف تيسنو امئاص تنك ينإ

 . . كيلع ءاضق الو كموص متأ ، كاقسو

 نب ىلع لوق وهو . ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم ةمئألا روهمج لوق وه اذهو

 دهاجمو يرصبلا نسحلاو سواطو ءاطعو رمع نباو ةريره يبأو بلاط يأ

 . مهريغو

 نم » : للع هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يبأ نع يور امب ءالؤه لدتساو

 هاور -« هاقسو همعطأ هللا امنإف ، هموص متيلف برش وأ لكأف ماص وهو يبن
 . ةفلتخم ظافلأب يناسنلا الإ ةعامجلا

 هللا لوسر دنع تناك اهنأ دمحأ مامالا هاور ىذلا قاحسإ مأ ثيدحب اولدتساو

 . 341 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (2)

 . 9 ص 1 ح ىركلا ةنودملا )2(
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 : نيديلا وذ اهل لاقف ةمئاص اهنأ تركذت مث هعم تلكأف ديرث نم ةعصقب يتأف لع
 قزر وه امنإف ، كموص يمأ ه : هكقيَع هللا لوسر اهل لاقف ؟ تعبش ام دعب نآلا

 .! كيلإ هللا هقاس

 وهو ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعو هموص دسفي يسانلا نأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 . ")ةيديزلاو ةيمساقلاو ىليل يبأ نباو ةعيبرو ، كلام لوق
 دقو همتي مل اذهو ه ليلا ىلإ مايتصلآ أوُمِتأ م ل : ىلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو

 . دماعلا هبشأف كاسمالا مرح

 الف هجو ىلع ادمع هسنج نم ءيش عم موصلا حصي ال لعف لك نإ : اولاقو

 دماعلاك ناضمر يف لكأ هنم لصح فلكم هنإ : اضيأ اولاقو . هوهس عم حصي
 ضيرملا ىلع بجو اذإ ءاضقلا نألو ضرملاب طقسي ال ضرتفم موص يف لكأ هنألو
 . ىلوأ يسانلا ىلع بجي نأب ناك يسانلا نم رذعأ هنوك عم

 لاقو ةدعاقلل فلاخم دحاو ربخ هنأب ثيدحلا نع ةيكلاملا ضعب رذتعاو

 باب حتف ولو مايصلا يف ةلقتسم ةدعاق ثيدحلا نإف & لطاب راذتعا وه : يناكوشلا

 ام ءاش نم درلو ليلقلا الإ ثيدحلا نم يقب امل اذه لثمي ةحيحصلا ثيداحألا در
 . عوطتلا ىلع مهضعب هلمحو . ءاش

 -ايسان هريغب رطفأ نم نيبو عامجلاب رطفأ نم نيب زييمتلا ىلإ ثلاث قيرف بهذو
 © دمحأ لوق وهو برشلاو لكألا نود عامجلا يف ةرافكلاو ءاضقلا بج : لاقف

 . ثيللاو يعازوألاو ءاطعو

 2 ج راهزألا حرش . 218 ص 4 ج راطوألا لين - 202 ص ! ج فارشألا - 24 ص 2 ج ىربكلا نازيملا (1)
 . 19 ص
 . 367 ص 6 ج عومجملا - 64 ص 10 ج ينابرلا حتفلا (2)
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 اذهو مدقتملا ةريره أ ثيدح وهف سايقلا اذم هرهاظب ضراعملا رثألا امأو

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر » : نل هلوق مومع هل دهشي رثألا

 . « هيلع
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 . هقلح ءاملا لخديف ضمضمتي ماصلا 10.ةلأسم

 ٍةقيلع هلوقل ، قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا هركت هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 هاور .« امئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف غلابو » : ةربص نب طيقلل

 . هححصو يذمرتلاو دمحأو يناسنلاو د:واد وبأ

 ال هنإف الهاج وأ { مئاص هنأ ايسان ضمضمتملا ناك اذإ هنأ ىلع اضيأ اوقفتاو

 . هموص لطبي

 . ميرحتلاب ملاع ، موصلل ركاذ وه نميف اوفلتخا مهنكلو
 الف دمعتم ريغ وهو هقلح ىلإ ءاملا هقبس اذإ هنأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . ""ىربكلا ةنودملا يف كلذ لقن . ءاضق الو هيلع ءيش

 نع كلذ ىورو ، قحسإو يعازوألا لاق هبو ، ةيضابإلاو ، ةلبانحلا لوق وهو

 . )ةيكلاملا دنع لوق وهو . روث يبأو دمحأو يرصبلا نسحلاو سابع نبا
 : لاقف مئاصلل ةلبقلا نع ةنيع يبنلا لأس هنأ رمع نع يور امب ءالؤه لدتساو

 : لاق . سأب ال : تلق لاق « ؟ مئاص تنأو ءانإ نم تضمضق ول تيأرأ »

 ةميزخ نبا هححص نكلو ، ركنم لاقو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور « همف ه

 . »كاحلاو نابح نباو

 دمحأ لاقو اهوركم لعف دقف ثالث ىلع دازف غلاب وأ فرسأ اذإ هنأ الإ : اولاقو

 .« موصلا ديعي نأ ينبجعي » : ةلاحلا هذه ىيف

 . 2955 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 52 ص 2 ج ىقتنملا (2)

 . 44 ص 3 ج ينغملا (3)
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 وهو ينزملاو ةفينح يبأو كلام لوق وهو . اقلطم هموص نالطبب نورخا لاقو
 ولاك رطفأف هموصل اركاذ :هفوج ىلإ ءاملا لصوأ هنأ مهتجح و . ءاهقفلا رثكأ لوق

 . )1( . ادمعتم ناك

 أضوت نإ اولاقف . ةلفانلل ءوضولا نيبو { ةضيرفلل ءوضولا نيب نورخا قرفو

 ةضيرفلا يف ءوضولا ىلإ رطضم هنأل . الف ةضيرفل أضوت نإو & هموص لطب ةلفانل

 )2( . ىليل

 . 371 ص 6 ج عومجملا (1)

 - قباسلا عجرملا - عومجملا (2)
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 . رظنلا مادأ وأ } هتجوز لتق وأ رشاب اذإ مئاصلا مكح - 11 - ةلأسم

 : يتآلا ليصفتلا ىلع ةلأسملا هذه يف فلتخا

 . فالتخا ريغب موصلا دسفي الف . لازنإ رمألاب نرتقي ال نأ : ىلوألا ةلاحلا

 . لازنإ كانه نوكي نأ : ةيناثلا ةلاحلا

 رذنملا نباو © يعفاشلاو { ةفينح يبأو ، يروثلا : ةمئألا لوق وهو "ينغملا

 . )ةنسلا حرش يف يوغبلا مامإلاو

 . ركفلاب لازنإلا هبشأ ، ةرشابم ريغ نع لازنإ هنأ : كلذ يف مهتجحو

 ءاطع ىلإ كلذ بسنو ، موصلا داسف ىلإ كلام مامالاو دمحأ مامالا بهذو

 هيلع بجوأو ديز نب رباج مامإلا نع اضيأ كلذ يورو . مهريغو نسحلاو
 موصلا دسفأف هنم زرحتلا نكميو . هب ذذلتي لعفب لازنإ هنأ يه مهتجح و . ةرافكلا

 . رظنلا راركت فالخب هنم زرحتلا نكمي ال ركفلاو { سمللاب لازنالاك

 . رظنلا راركتب مئاصلا ىذمأ اذإ : ةثلاثلا ةلاحلا

 ىلع هسايق نكمي الو & رطفلا يف صن ال هنأل { هب رطفي ال هنأ ىلإ موق بهذف

 . لصألا ىلع ىقبيف ماكحألا يف هايإ هتفلاخمل ينملا لارنإ

 كلام لاقو . لزني ل وأ لزنأ ءاوس هموص دسفي م هرصب فرصف رظن اذإ امأو

 . هررك ول ام هبشأ رظنلاب لزنأ هنأل . هموص دسف لزنأ نإ : هللا همحر

 . 292 ص 6 ج ةنسلا حرش ()

 . 325 ص 1 ج ةنودملا (3)
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 ةحابملا هتمأ وأ هتأرما لجرلا ةرشابم موصلا ضقني ال : هنأ مزح نبا ىريو

 كلذك ةلبق الو ذمي مل مأ ىذمأ ، نمي مل وأ ءانمالا دمعت ، جرفلا نود اميف هل
. )1( 

 . 61 ص 10 ج ينابرلا حتفلا - 203 ص 6 ج ىلحملا (1)
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 هيلع له { عامج ريغ نم ادمعتم ناضمر نم اموي رطفأ نم مكح - 12 - ةلأسم

 ؟ ءاضق

 هيلع له رذع ريغ نم ادماع ناضمر يف رطفأ نميف فلسلا ءاملع فلتخا

 . ءاضق

 هلدب هيلعو هموص نم ىضم ام لطب : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 . هريغب وأ عامجب رطفملا نيب زيمي ملو "ةديبع يبأ نع يناسارخلا كلذ لقن

 لكأ نميف انباحصأ عمجأ : هنأ يخامشلا ركذ دقف . ةيضابالا تلاق كلذبو
 ىلع اسايق ، ءاضقلا هيلعو كلاه هنأ رذع ريغ نم ناضمر يف اراهن برش وأ ادماع

 ‘ث}. لينلا بحاص هحجر ام وهو ، موصلا ةمرح كته ي امهئاوتسال عماجملا

 : هجوأ ةتالث ىلع نوكي ناضمر يق راطفإلا نأ يه ةيضابإلا دنع ةدعاقلاو

 عييضتلا يفو ، دمعلا يف ةرافكلاو ءاضقلا اوبجوأف . ةهبشو ، عييضتو ، دمع

 . )طقف مويلا ةداعإ ةهبشلا يفو { ةرافكلا نود ءاضقلا

 : ءاهقفلا ةعامج كلذ فلاخو

 . هرطفأ ىذلا مويلا ناكم اموي يضقي : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يورف

 , (4) ءاملعلا روهمجو يعفاشلاو دمحأو ةفينح يأو كلام : ةمئألا لوق وهو

 موصيو » : هيفو ةريره وبأ هاور ىذلا يبارعألا ثيدح يف هلع هلوقب اوجتحاو
 اك . يقهيبلاو دمحأ اهاور نيحيحصلا يف ام ىلع ةدايز يهو . « هناكم اموي
 رذعلا دوج و عم رفاسملاو ضيرملا ىلع ءاضقلا بجوأ ىلاعت هللا نإ : مهلوقب اوجتحا

 . ىلوأ رذعلا مدع عم بجي نألف

 . 323 ص ! ج ىربكلا ةنودملا (1)

 - هسفن - ح اضيال ( 3) ١

 . 57 ص 3 ج ينغملا - 28 ص 11 ج يراقلا ةدمع - 23 ص 2 ج ىربكلا نازيملا - 374 ص 6 ج ع ومجملا (4)
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 ىذلا مويلا ناكم اموي ماص ماعطالاو قتعلاب رفك نإ : ىرخأ ةفئاط تلاقو

 لوق وهو . مويلا كلذ ءاضق امهيف لخد نيعباتتم نيرهش ماص نإو رطفأ
 . يعازوألا

 نم الإ هل حبي ام ناضمر يف ارظن لمعت نم ىلع ةرافك ال هنإ : مزح نبا لاقو

 اذه نإف طقف امئاص نكي مل اذإ امهؤطو هل حابملا هتمأ وأ هتأرما نم جرفلا يف ءيطو

 . "اضقلا ىلع ردقي الو ةرافكلا هيلع

 . اهفعضل اهانكرت ىرخأ لاوقأ ةلأسملا يو

 . 185 ص 6 ج ىلحملا (])
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 ؟ ةرافك هيلع له { عامج ريغب ادمعتم ناضمر نم اموي رطفأ نم -13 - ةلأسم

 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . ةقباسلا ةلأسملا يف مدقت امك . ةرافكلا بوجوب هلوق ديز نب رباج نع يورف

 ةمرحل اكته نمضتي رطف لك نأ ىلع اسيسأت 5 ةيكلاملاو ، ةيضابالا لوق وهو

 . ")هماجملا ىلع اسايق كلذكو 5 ةرافكلا هيف بجت موصلا

 امب رطفلا ناك اذإ الإ ةرافكلا نوبجوي ال مهنكلو . اضيأ ةيفنحلا لوق وهو
 ةرافكلا نإ : نولوقيو عامج ريغب لازنإلا ناك اذإ اهنوبجوي ال اك ، هب ىذغتي

 لكالا يف دوجوم ىنعملا اذهو . هجو لك نم مايصلا داسفإ ةيانجل ريفكت

 داسفإلا ناكف ، عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه موصلا نأل إ برشلاو

 نأ بجيف مثالا يف ايوتساف داسفالا يف ايوتسا اذإو ، رخآلاب داسفالا ريظن امهدحأب

 . من عفارلا يف ايوتسي
 نأ كفع هللا لوسر هرمأف ناضمر يف رطفأ الجر نأ ةريره وبأ هاور امب اولدتساو

 هاور ثيدحلا - انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتعب رفكي

 . امهريغو حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبرلاو أطوملا يف كلام

 مزح نباو يعفاشلا بهذم وهو ، ةرافكلا بجحت ال اولاقف ةعامج كلذ فلاخو

 مامإلا دنع حجارلا لوقلا وهو & نيريس نباو ريبج نب ديعسو ةيرهاظلاو
 اهيف ءيش تبثي الف ةئيرب ةمذلا نأل عامجلاب ةصاخ ةرافكلا نإ اولاقو . ( دمحأ

 . 52 ص 2 ج ىقتنملا - 22 ص 2 ج حيحصلا عماجلا حرش - 202 ص 2 ج حاضيإلا (1)

 - م دقتملا _ ىقتلمل ا(2)

 . 553 ص ا ج ءاهقفلا ةفحت (3)

 . 185 ص 6 ج ىلحملا -50 ص 3 ج ينغملا - 23 ص 2 ج ىربكلا نازيملا (4)
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 ةياورلا يف راطفإلا ىلع نيتياورلا ىدحإ ين راطفإلا قلطم اولمحو ث نيقيب الإ
 . ىرخألا

 : لاق هنأ : يهو ىرخأ ةغيص ىف هاور ىذلا اضيأ ةريره أ ثيدحب اولدتساو

 ىلع تعقو : لاق ؟ ككلهأ امو لاق . تكله : لاقف ةيلع يبنلا ىلإ لجر ءاج
 . هتحص ىلع قفتم - ثيدحلا - لإ ناضمر يف يتأرما

 برشلاو لكألاب رطفملا سايق زاوج يف مهفالتخا ىلإ عجري فالخلا ببسو
 لعج موصلا ةمرح كاهتنا وهو دحاو امههبش نأ ىأر نمف . عامجلاب رطفملا ىلع
 دشأ اهنإف ةمرحلا كاهتنال اباقع ةرافكلا تناك نإو هنأ ىأر نمو . ادحاو امهمكح

 ربكألا باقعلاو عدرلا هب دوصقملا باقعلا نأ كلذو . هريغل اهنم عامجلل ةبسانم

 تايانجلا تناك نإو . تايانجلا نم بلغأ اهل وهو ليمأ سفنلا هيلإ امل عضوي دق

 © الودع ارايخأ اونوكي نأو عئارشلا سانلا مازتلا كلذ نم دوصقملا ناك ذإ ةبراقتم

 . سايقلا ىري نمم ناك اذإ اذهو . عامجلاب ةصاخ ةظلغملا ةرافكلا هذه : لاق

 لكألا ىلإ عامجلا مكح ىدعي سيل هنإ 5 نيب هرمأف سايقلا ىري ال نم امأو
 . "برشلاو

 فالخلا ءوشن ببس نأ حيحصلا عماجلا ىلع هتيشاح يف يملاسلا خيشلا ىريو
 نيذللا نيثيدحلا نأ وه عامج ريغب رطفأ نم ىلع ةرافكلا بوجو يف سانلا نيب

 يف اتفلتخاو راطفإلا يف اتكرتشا نيتفلتخم نيتعقاوب ناقلعتي ناقيرفلا امهب لدتسي
 قلطملا لمحل موزل ال هنإ : لاقو امهارخأ تنيعو ،امهادحإ تقلطأف راطفالا نايب

 اقلطم ديقت ال لاح ةعقاو عامجلا ةصق نألو 5 ناتفلتخم نيتيضقلا نأل ديقملا ىلع
 هعفد نكمي ال هلحم يف سايق وه انه سايقلا نأ هدنعو . امومع صصخت الو
 . ( رقاعل

 . 302 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (1)

 . 23 ص 2 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح (2)
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 نودب ، ةدحاو ةصق يف دحاو لجر نع ، دحاو ربخلا نأ ىري مزح نبا نكلو

 اكو عقو امك ربخلا ظفلب نورخالا هاورو . المجم يرهزلا نع مهضعب هاورف . كش

 57 ىتفأ اكو مالسلا هيلع لئس

 _- قباسلا عجرملا _- ىلحلا )1(
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 . ناضمر يف رطفملا خيشلا ةرافك يف - 14 - ةلأسم

 هنأل هيلع ءاضق الو رطفي نأ هل زوجي مايصلا عيطتسي ال ىذلا مرهلا خيشلا

 . ءاضقلا نم اهيف نكمتي اهيلإ ريصي لاح هل تسيل

 . معطي نأ رطفأ اذإ هيلع بجي له نكلو
 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 دقف . ديز نب رباج مامالا نع كلذ ءاج . ةيدفلا بوج وب ءاملعلا ضعب لاقف

 ةنس ىلإ ةيح تيقب مث ، رمألا لوأ اهنع موصلاب اهيدلو رمأف تربك ةأرما نأ يور

 . اهنع ماعطالاب امهرماف ىرخأ

 . ")هنع موصلاب رمأ مث رمألا لوأ ماعطإلاب رمأ هنأ ىرخأ ةياور يفو

 نباو بيسملا نب ديعسو نسحلاو ءاطعو ةريره يبأو سابع نباو ىلع لوق اذهو
 . يعازوألاو سواطو ريبج

 اعدف ديرث نم ةنفج عنصف موصلا نع فعض هنأ هنع هللا يضر سنأ نع ىوريو

 . مهمعطأف انيكسم نيثالث
 . هيلوق حصأ يف يعفاشلاو دمحأو ةفينح يبأ ةمئألا لوق وهو

 . ةيدفلا بوجو مدعب اولاقف ةعامج فلاخو

 . مزح نباو روث ينأو ةعيبرو دمحم نب مساقلاو ملاس نع كلذ يورو
 ريغ هنكلو نسحف معطأ نإ : كلام لاقو .هيلوق دحأ يف يعفاشلا بهذ هيلإو

 ماعطإ همزلي ملف هب دوجوم رذعب رطفم اذه نأب كلذ ىلع اولدتساو . بجاو

 . رفاسملاو ضيرملاك

 - 192 ص 2 ج حاضيإلا - 95 ص 2 ج مالسإلا دعاوق (1)
 ينغملاو . 262 ص 3 ج ىلحملا - 70 ص 2 ج ىقتنملا - 318 ص 6 ج ةنسلا حرش - 284 ص 6 ج عومجملا (2)
 . 7 9 ص 3 ح
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 : ىلاعت هلوق يف تدرو يتلا ةءارقلا يف مهفالتخا ىلإ عجري فالخلا ببسو

 نمف ( هنوقوطي ) ةءارق ينعأ نيكسم ماعط ةيذف ةئوقيطُي نيذلا ىلعَو»
 داحآلا قيرط نم تدرو اذإ فحصملا يف تبثت مل يتلا ةءارقلاب لمعلا بجوأ

 ضيرملا مكح همكح لعج المع اهب بجوي ل نمو . مهنم خيشلا : لاق لودعلا

 , ). تومي ىتح ضرملا هب ىداتي ىذلا

 . 301 ص ا ج دهتجملا ةيادب (1)
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 . مايص هيلعو تام نم مكح - 15 - ةلأسم

 مايص هيلعو تام نم نأ كلذ ةلمجو { ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا
 : نيرمأ نم هلاح ولخي الف

 ضرم نم رذعل وأ ، تقولا قيضل امإ { مايصلا ناكمإ لبق تومي نأ : امهلوأ

 . هيلع يش ال اذهف . موصلا نع زجع وأ © رفس وأ

 هيلع سيلف هللا ةصخر ف تام نم : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 بسنو "يناسارخلا مناغ وبأ هنع هاور . موصلا نع هسبح ىلاعت هللا نأل ، ءيش

 ملو تام لجر يف لاق هنآ سابع نبا نع يورو ، ةمركعو نسحلا ىلإ لوقلا اذه
 نإ : نسحلا لاقو . مايص الو ماعطإ هيلع سيل : ناضمر دعب هضرم نم حصي

 معطأ مصي مل نإو . اهيف حص يتلا مايالا ردق هيلو هنع ماص ، مصي ملو امايأ حص
 . ")هيلو هنع

 امهنأ ةداتقو سواط نع يكحو . ملعلا لهأ رثكأ اذه ىلع : ةمادق نبا لاقو

 هنع ماعطالا بجوف هنع زجعلاب طقس . بجاو موص هزأل ئ ماعطالا بوجوب الاق

 , (, سابع نبا نع لوق وهو © هنع هزجعل مايصلا كرت اذإ مرهلا خيشلاك

 هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو . ضقي ملو ءاضقلا ناكمإ دعب تومي نأ : امهيناث

 : ةلاحلا

 اذهو . قحسإو دمحأو { دامح لوق وهو . هيلو هنع موصي هنأ لإ موق بهذف

 -. ١ ١١ -ا 7 (3)
 . "". ملسم ىلع هحرش يف يوونلا هحجرو يعفاشلل لوقلا

 نع دحأ يلصي ال اك ، دحأ نع موصي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 لوق وهو .. ىأرلا باحصأو يروتثلاو كلامو ئ يعخنلا لاق هبو .. دحأ

 . نيكسم موي لك ناكم هنع معطي اولاقو ئ يعفاشلل

 . 334 ص 1 ج ةنودملا (1)

 . 327 ص 6 ج ةنسلا حرش (2)
 . 25 ص 8 ج ةنسلا حرش (3)
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 نإ : لاقف . رذنلا ءاضقو ، ناضمر ءاضق نيب قرف هنآ سابع نبا نع يورو

 - ")هيلو هنع ماص رذن موص هيلع ناك نإو هنع معطي ناضمر ءاضق هيلع ناك

 نأ ، هريغو رذنلا نيب قرفلا نإ : اولاقو . قاحسإو دمحأ ىلإ بوسنم لوق وهو
 لصأب بجي مل هنوكل:فحخأ رذنلاو ث اهتفخ بسحب ةدابعلا يف لخدت ةباينلا

 . هسفن ىلع رذانلا هبجوأ امنإو ، عرشلا

 « هيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم » : مالسلا هيلع هلوق مهضعب لوأتو

 . ماعطالا كلذب دارملا نإ : اولاقف ، ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح وهو

 زاجملا قيرط ىلع امايص ماعطالا ىمس { هنع ماص دق هنأكف هيلو هنع معطأ نإ هانعمو

 : لاق ةع يبنلا نع رمع نبا نع يور امب اوجتحاو هنع بوني هنأل ، عاستالاو
 : يذمرتلا لاق .« انيكسم موي لك ناكم هنع معطيلف رهش مايص هيلعو تام نم ه

 رمع نبا نع حيحصلاو . هجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعن ال رمع نبا ثيدح
 . هب جاجتحالا حصي الف هيلعو ، فوقوم

 يف فصنم هب كسمتي ال دراب رذع ليوأتلا اذهو : هلوقب يناكوشلا مهيلع درو

 . ‘ةححصلا ثيداحألا ةلباقم

 - مدقتملا عجرملا - ةنسلا حرش (1)

 . 250 ص 4 ج راطوألا لين (3)
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 . ناضمر ءاضق ليجعت يف -16 - ةلأسم

 ىري الو & ناضمر ءاضق ليجعت بجي هنأ : ديز نب رباج مامالا بهذم
 مايأ نم ةدعق رقس ىَلَع ؤأ اضيرم مكنم ناك نَمَق » : ىلاعت هلوقل 5 هريخأت
 موصلا مهنع عضو امنإ هنأ مهملعأ هللا نإف . ةرقبلا ةروس نم 184 ةيآلا ه رحأ

 . رخأ مايأ نم ةدع مهيلع تناك ك رفسلاو ضرملا مهنع بهذ اذإف & مهيلع ريسيتل
 هيلإ مهلو مهيلع ام اوكرت دقف اوموصي ملو اورخأ اذإف ، اهموص مهيلع بجو دقف
 . يناسارخلا مناغ وبأ هنع هلقن . ليبس

 . ةيضابالا ءاهقف ةماعو ، ملسم ةديبع يبأو يرصبلا نسحلا بهذم وهو

 ناضمر لوخد لبق ىضقي نأ طرشب ءاضقلا ريخأت زاوج ىلإ نورخآ بهذو
 هنكلو ، ةرشعلا رهشألا يف هيلع عسوم ءاضقلاف . هيلع ءيش ال هنأو ، لباق نم

 وهو ، ةيدفلا عم ءاضقلا هيلعف مصي ملو ناضمر تاف اذإف . نابعش يف هيلع نيعتي

 وبأو سابع نباو رمع نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع يورو ، روهمجلا بهذم

 ملعأ ال ، ةباحصلا نم تس نع هتدج و مثكأ نب ىيحي نع يواحطلا لاقو . ةريره
 . )افلاخم مهل

 موصلا يلع نوكي ناك » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب اولدتساو

 ! للع هللا لوسر ناكمل كلذو ، نابعش يف الإ يضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم

 . حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو . ةعامجلا هاور

 ضرم لجر يف لاق هنأ لع يبنلا نع ةريره ينأ نع يور امب ةيدفلل اوجتحاو

 موصي » : لاقف ، رخا ناضمر هكردأ ىتح مصي ملو حص مش رطفأف ناضمر يف

 هاور - « انيكسم موي لك معطيو { هيف رطفأ ىذلا رهشلا موصي مث هكردأ ىذلا

 . فوقوم حيحص هدانسإ : لاقو { ةريره يبأ نع ينطقرادلا

 . 331 ص 1 ج ةنودملا (1)
 . 248 ص 4 ج راطوألا لين (2)
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 ةيآلا نأل ةيدفلا بجت : نسحلاو يعخنلا ميهاربإو 3 هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 يف هيلع بجي ملف بجاو موص هنألو & حيحص ريغ ثيدحلا نألو 9 اهركذت مل

 "") { رذنلاو ءادألاك ةرافك هريخأت

 بهذف . ال مأ اهب ءاضقلا طقسي له : ةيدفلا بوجوب نولئاقلا فلتخا دقو

 بيسملا نب ديعسو رمع نباو سابع نبا نع يورو . طقسي ال هنأ ىلإ نورثكألا

 ريبج نب ديعس نعو . هيلع ءاضق الو معطي : اولاق مهنأ ريبج نب ديعسو ةداتقو
 )2( ” . ۔

 ٠. . ماعطالاو ءاضقلا بوجوب ىرخا ةياور

 . لوقنملاو رثألا ثيح نم هلك اذه

 هاضتقم نإ له 0 رمألا ةلالد ىلإ عجرت ةلأسملا هذه نإف ، لوقعملا ثيح نم امأ

 ؟ يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع

 هنكمت عم هرخأ ول ىتح ءاضقلا ىلإ ةردابملا مزلي هنأ ، مهعم نمو ةلبانحلا دنعف

 ةرافك ءاضقلا عم بج وو ، ءاضقلا هيلع بجوو مثأ رخآ ناضمر ءاج نأ ىلإ هنم

 4 رحأ مايأ نم ةدق » : ىلاعت هلوق يف دراولا رمألل.ةردابملا بوجوو . ريخأتلل

 . روفلا يضتقي رمألاو
 يخارتلا ىلع ءاضقلا نأ ىلإ يخركلا ادع أم ، مهعم نمو ةيفنحلا بهذو

 ةيدف الو لباقلا ناضمر دعب ولو ةنسلا مايأ نم ءاش ىتم ءاضقلا هل نكميف
 . (4) . هيلع

 . 8ا ص 3 ج - ريبكلا حرشلا - ينغملا (1)

 . 32ا ص 6 ج ةنسلا حرش (2)

 . 1039 ص 2 ج عئانصلا عئادب - 325 ص فالتخالا رثأ (3)

 . 210 ص ا ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (4)
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 . اقرفتم وأ اعباتتم ناضمر ءاضق -17 - ةلآسم

 مأ اعباتتم نوكي نأ بجي له ، ناضمر يف ةرظطفملا مايألا ءاضق يف ءاملعلا فلتخا

 . ةقرفتم اهؤاضق زوجي

 مناغ وبأ هنع هلقن . اعباتتم هئاضق بوجو ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 . ةيضابإلا دنع حجارلا وهو . ىربكلا ةنودملا يف يناسارخلا

 ةياور يهو ، نيريس نباو يبعشلاو رمع نباو ، ةشئاع ىلإ لوقلا اذه بسنو

 . يعخنلاو يرصبلا نسحلا لوق وهو © يلع نع
 هيلع ناك نم » : هيلع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يور ام مهتجحو

 لاقو . هفعضو يقهيبلاو ينطقرادلا هاور « هعطقي الو هدرسيلف ناضمر موص
 امكف . ناضمر ةلزنمب اندنع ناضمر ءاضق نأل » : ةنودملا بترم شيفط خيشلا
 . هلثم عباتتم كلذك هؤاضقف . كلذك هللا هضرف . عباتتم ناضمر يف موصلا نأ

 ملو هيف حبصأ نم لكف ، رخأ مايأ نم ةدع ناضمر ىف رطفأ نم ىلع ةنسلا نألو
 ملعي ال ام ىلإ هيلع بجو ام عدي نأ هل سيلف موصلا هيلع بج و دقف ارفاسم نكي

 هللا نأل . هنع موصلا زجي مل تامو رخأ مايأ نم ةدع هلو هكرت نإف . ال مأ هغلبأ
 .0 . رحأ مايأ نم ةدف رقس ىَلَع وأ امضيرمم مكنم ناك نمَق ل : لاق ىلاعت

 لك يف موصلا بجي مل ولو . موصلا هيلع بجو دقف ارفاسم الو اضيرم سيل اذهو
 . ١. تومي ىتح هيلع بجو ام ميقم حيحص وهو هيف نوكي موي

 « تاعباتتم رخأ مايأ نم ةدعف » تلزن : تلاق ةشئاع نع يور امب اولدتساو

 نب يبأ ةءارق يهو . حيحص هدانسإ لاقو ينطقرادلا هاور . تاعباتتم تطقسف

 ملع يف ررقت اك داحالا ةءارقب جاجتحالا يف فلتخا دق هنأ ىلع . بعك

 . لوصألا

 . 332 ص ا ج ىربكلا ةنودملا (1)

 . 333 ص 1 ج ىربكلا ةنودملا (2)

 . 246 ص 4 ج راطوألا لين (3)
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 لوق وهو . لضفأ عباتتلا نكلو . هعباتتو ناضمر قيرفت زوجي : نورخا لاقو

 سناو صاعلا نب ورمعو ، ذاعمو 5 ةديبع وبأ مهنمف . نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع

 ريبج نب ديعسو سواطو ءاطعو بيسملا نب ديعسو 3 ةريره يباو سابع نباو
 . دهاجمو

 نباو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام : ةمئألا بهذ لوقلا اذه ىلإو
 . ()٨زح

 : مهتجحو

 هجوو ةرقبلا ةروس نم 184 ةيآلا هم رأ مايأ نم ةدف ل : ىلاعت هلوق 1

 . عباتتلاب دييقت نودب ءاضقلاب رمأ ىلاعت هللا نأ : لالدتسالا

 ءاضق نع ٢ هللا لوسر لئس : لاق ورمع نب هللا دبع نع يور ام -2

 هدانسإو . ينطقرادلا هاور « هأزجأ هقرف نإو © اعابت هيضقي ه : لاقف ناضمر

 هللا لوسر نأ ينغلب : لاق ردكنملا نب دمحم نع يور ام هدضعي نكلو . فيعض
 نيد مكدحأ ىلع ناك ول تيأرأ كيلإ كلذ » : لاقف ناضمر عيطقت نع لئس هلإك
 هاور . « رفغي وأ وفعي نأ قحأ هللاف ؟ ءاضق نكي ملأ نيمهردلاو مهردلا ىضقف
 . زسرم هنأ الإ « نسح هدانسإ لاقو يقهيبلا

 . 239 ص 2 ج بيسملا نبا هقف (2)
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 . عوطتلا موص ةين - 18 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 نم ةينلا تييبتب الإ حصي ال عوطتلا موص نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 حتفلا يف يتاعاسلاو "عومجملا يف يوونلا مامإلا هنع كلذ لقن . ضرفلاك ليللا
 كلامو ، رمع نب هللا دبع لوق ويهو . ةنسلا حرش يف يوغبلا مامإلاو "ينابرلا
 . ةلأسملا هذه يف ةلفانلاو ضرفلا نيب قرف ال : اولاقو . ثيللاو

 عمجي مل نم » : لاق هنأ يلع يبنلا نع اهنع هللا يضر ةصفح هتور ام مهتجح و
 . دمحأ هاور « هل مايص الف رجفلا عم مايصلا

 عوطتلا يف ةينلا تييبت بجي ال : لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 . ) هأزجأ راهنلا نم تقو ىأ يف ىون ول هنإو
 يبنلا يلع لخد » : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب اوجتحاو

 اذإ ينإف ه : لاق . ال : انلق « ؟ ءيش مكدنع له » : لاقف موي تاذ هكلع

 . ملسم هاور - « مئاص

 . لاوزلا دعب ةينلا حصت : تلاق اهنأ ةشئاع نع يورو

 يف الإ ةينلا تييبت بجي ال : هنأ يعخنلاو ، دوعسم نباو ، يلع نع يورو
 نم تالاحلا هذه ريغ يف ةينلا تقو نإو . تارافكلاو قلطملا رذنلاو ءاضقلا موص

 . هماص ىذلا مويلا راهن نم ةيقب ىلإ لوألا مويلا سمش بورغ

 . 39 ص 6 ج )1(

 . 0 ص 9 ج )2(

 . ص 6 ح )3(

 . 96 ص 3 ج ينغملا (4)
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 عباسلا بابلا

 جحلا ين

 ةلأسم 30 ىلع لمتشيو
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 ود وأ جوز اهعم نوكي نأ ةأرملا ىلع جحلا بوجو طرش نم له - 1 - ةلأسم

 ؟ جحلل رفسلا ىلإ اهعم جورخلا ىلع اهعواطي اهنم مرحم

 : كلذ ف ءاملعلا فلتخا

 ام مرح اذ ةأرملا تباضأ نإ ( : لاق هنأ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىورف

 اهوعنمي نأ مهيلعو ، نيملسملا ةاقث عم جحتلف مرحم اذ بصت مل نإو ، هعم جحتلف

 مرحم يذ عم الإ جحت الف جح دق ناك نمم تناك اذإ امأ . مهسفنأ هب نوعنمي ام

 . ""يحخامشلا كلذ لقن ٤. اهل

 نم سيل : اولاقو نيريس نباو يعازوألاو يعفاشلاو كلام كلذ ىلإ بهذو

 . ةنومأم ةقفر تدجو اذإ جحلا ىلإ ةأرملا جرختو ، كلذ بوجولا طرش

 يف طرش اهل هتعواطمو مرحم يذ دوجو نإ : ةعامجو دمحأو ةفينح وبأ لاقو

 . بوجولا

 رفس نع يهنل هيلإ رفسلاو جحلاب رمألا ةضراعم ىلإ عجري فالخلا ببسو
 ديعس يبأ ثيدح نم مالسلا هيلع هنع تبث هنأ كلذو . مرحم يذ عم الإ اثالث ةأرملا

 ةللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » : لاق هنأ رمع نباو سابع نباو ةريره يبأو يردخلا

 . « مرحم يذ عم الإ رفاست نأ رخالا مويلاو

 نمو مرحم وذ اهعم نكي مل نإو جحلل رفاست : لاق رمألا مومع بلغ نمف
 رفاست ال م لاق ةعاطتسالا ريسفت باب نم هنأ ىأر وأ ثيدحلا اذهب مومعلا صصخ

 . (2)م رع يذ عم الإ جحلل

 . 232 ص 2 ج حاضيإلا ()

 . 307 ص 4 ج راطوألا لين - 322 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (2)
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 الإ جحلل ج رخت نأ اهل زوجي الف 3 ع وطتلل ةبسنلاب امأو . ةضيرفلل ةبسنلاب اذه

 . ةيعفاشلا دنع عجارلا وهو "مرحم وأ جوز عم )2( هأ - . آ

 . 3 ص 4 ج لينلا حرش )1(

 . 66 ص 7 ج عومجلا (2)
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 ةروس نم ¡97 ةيآلا هم ٌجَحْلآ ىف لادج الو ل : ىلاعت هلوق يف - 2 - ةلأسم
 | . ةرقبلا

 : لاوقأ ةتس ىلع لادجلا نم دارملا ىنعملا يف ءاملعلا فلتخا

 يرامت نأ يأ . ءارملا وه لادجلا : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف -1

 هريسفت يف ريثك نبا هنع هلقن . بابسلا ىلإ كلذ يهتنيو ، هبضغت ىتح كبحاص

 . مهريغو ريبج نب ديعسو 0 ءاطعو ، سابع نباو ، دوعسم نبا نع كلذ يورو

 بابسلا وه لادجلا : ةداتق لاقو -2

 نأ انه لادجلا : سنأ نب كلامو ، ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو 3

 يف نولعفي اوناك امك { مالسلا هيلع ميهاربإ فقوم فداص مهيأ سانلا فلتخي

 دعب نولداجتي مث ، برعلا رئاس فقوم ريغ يف فقت شيرق تناك نيح 0 ةيلهاجلا
 . كلذ

 مويلا جحلا : ةعامج لوقت نأ لادجلا ، ةبوسنم ريغ ، ىرخأ ةفئاط تلاقو 4

 . ادغ جحلا ةفئاط لوقتو

 هيلع تناك ايسح روهشلا يف ةارامملا وه لادجلا : هعم ةعامجو دهاجم لاقو ك

 مهضعب فقيو ةجحلا يذ ريغ يف جحلا اولعج امبر اوناك دقف . ءيسنلا نم برعلا

 . كلذ نم باوصلا يف نوراهي مث & ةفرعب مهضعبو ( ةفلدزملا ) عمجن

 نم ربأ انجح : ةفئاط لوقت نأ لادجلا : يظرقلا بعك نب دمحم لاقو 6

 . (" عززذ لثم رخآلا لوقيو ل مكجح

 ص 4 ج لينلا حرش - 410 ص 2 ج يبطرقلاو - 233 ص 11 ج ينابرلا حتفلا - 422 ص 1 جي ريثك نبا (1)
100 . 
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 ؟ ةنسلا يف ةرم نم رثكأ ةرمعلا زوجت له - 3 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا
 هنع هلقن . ةنسلا يف ةرمعلا رركت ال : لاق هنأ لير نب رباج مامالا نع يورف

 نسحلا لوق وهو ""لينلا حرش يف شيفط خيشلاو جحلا كسانم يف يلاطيجلا خيشلا د ٠ .  6د ٠ -٠ . د » (1) 7

 . كلام نع ةياور يهو نيريس نباو
 يبنلا نإ ليقو . ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف نورمتعي اوناك ام : يعخنلا لاقو

 . هلعفي تيع

 : كلذ ريغ ىلإ روهمجلا مهو نورخا بهذو
 بلاط ينأ نب يلع نع كلذ لقنو 5 ارارم ةنسلا يف راتعالا زوجي : ةلبانحلا لاقف

 . يعفاشلاو ةمركعو سواطو ةشئاعو رمع نباو سابع نباو
 يف ةرمع : نيترمع رمتعا ع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب اولدتساو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو دواد وبأ هاور . لاوش يف ةرمعو ، ةدعقلا يذ

 هاور « ةرمع رهش لك يف » : هلوق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوورو
 . حيحص دانسإب يعفاشلا قيرط نع يقهيبلا

 . ,ةيضابالا لوق وهو .جحلا رهشأ يف الإ ماعلا رئاس يف ةرمعلا نورخآ زاجأو

 نأل جحلل متأ كلذ نإ اولاقو )4( باطخلا نب رمعو دوعسم نبا نع كلذ ي ورو

 . هتقو يف جحلا نع لغشت ةرمعلا

 مايأ نم نيمويو رحنلا موي : مايأ ةثالث الإ رهدلا ةرمعلا تلح : ةشئاع تلاقو

 . قيرشتلا

 . 6 ص 4 ج لينلا حرش - 36 ص كسانملا (1)
 . 175 ص 3 ج ينغملا (2)

 . 61 ص 4 ج (3)
 . 67 ص 7 ج ىلحملا (4)
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 ةصاخ جاحلل الإ ، ةنسلا نم تقو لك يف ةزئاج ةرمعلا نأ كلام نع يورو
 . ةصاخ رحنلا مايأ يف

 يف ةرمعلا هركت : هنع لوق يف كلامو ، نيريس نباو يرصبلا نسحلا لاقو
 ةنسلا يف لعفت الف ، يعسلاو فاوطلا ىلع لمتشت ةدابع اهنأل ةرم نم رثكأ ةنسلا

 . حلاك ةدحاو ةرم الإ

 . 318 ص 4 ج راطوألا لين - 175 ص 3 ج ينغملا (1)
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 ؟ رثكأ وأ دحاو يعس انراق وأ اعتمتم ناك نم مزلي له - 4 - ةلأسم

 همزلي امهنيب نراقلاو جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذ
 نباو ملسم حرش يف يوونلاو ماكحألا يف يبطرقلا هنع هلقن . نايعسو نافاوط

 . "ىلحلا يف مزح نباو ينابرلا حتفلا يف يتاعاسلاو ، ينغملا يف ةمادق
 ةياور يهو . ةفينح وبأو { يروثلاو « يعخنلاو { يبعشلا : كلذب لاق نممو

 . ةيضابالا لاق هبو . دمحأ مامالا نع

 نأ اهمامت نإ اولاقو . هه هلل ةَرَمُعْلَو جحلا أوُمِأَو » : ىلاعت هلوقب اولدتساو

 : كلع هلوقبو . هريغو نراقلا نيب قرفي ملو . لامكلاو مامتا ىلع امهلاعفأب يتأي

 نافاوط امهل ناكف ناكسن امهنإ اولاقو « نافاوط هيلعف ةرمعلاو جحلا نيب عمج نم ه

 حص نإ هنأو فيعض هنأب ثيدحلا اذه در دقو . نيدرفنم اناك ول اك نايعسو

 ىمسي يعسلا نأل نيفاوط امهامسف يعسو فاوط هيلع : دارأ لع هنأ ىلع لمحيف

 لمتحيو . ه امهي فوطي نأ هيلع حاتم الف » : ىلاعت لاق نآرقلا ةغل يف افاوط
 هيلإ قرطت اذإ ليلدلاو . عادو فاوطو ةرايز فاوط ؛ نافاوط هيلع : دارأ هنأ

 . لالدتسالا هب طقس لاتحالا

 . دحاو يعسو ةضافإلل دحاو فاوط الإ هيلع سيل نراقلا نأ ىلإ نورخا بهذو

 . يرصبلا نسحلاو سواطو ةشئاعو هللا دبع نب رباجو رمع نب هللا دبع لوق اذهو
 . مزح نباو يرهاظلا دوادو يعفاشلاو دمحأو كلام لوق وهو

 جحلا نيب اوعمج اوناك نيذلا امأو» :تلاق اهنأ ةشئاع نع يورامب ءالؤه جتحاو

 لاق قيقع يبنلا نأ ملسم ثيدحبو .هيلع قفتم .ادحاو افاوط اوفاط مهنإف ةرمعلاو

 ثيدحبو .«كترمعو كجحل كفاوط كعسي » :ةرمعلاو جحلا نيب تنرق امأ ةشئاعل

 يتاعاسلا . 173 ص 7 ج ىلحملا - 494 ص 3 ج ينغملا - 163 ص 8 ج ىوونلا - 391 ص 2 ج يبطرقلا (1)
 ٠ 62 ص 1 2 ح

 . 66 ص 4 ج لينلا ح رش (2)
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 فاوط هأزجأ ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم » : هع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا
 جحلا نيب نرق كلع يبنلا نأ رباج ثيدحبو . اعيمج امهنع دحاو يعسو دحاو
 امهنم دحاو لك يف لاقو يذمرتلا امهاور . ادحاو افاوط امهل فاطف ةرمعلاو

 . نسح ثيدح

 يف لئاوألا ةيضابإلا ءاملع نم وهو 5 ةكرب نبا خيشلا لام لوقلا اذه ىلإو
 . عماجلا هباتك

 . 64 ص 2 ج ةكرب نبا عماج (1)
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 ؟ نارقلا وأ عتمتا وأ دارفالا : لضفأ كسنلا يأ - 5 - ةلأسم

 امإو عتمتا امإ : ةثالثلا كسنلا يأب عقي مارحإلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 عم انجرخ » : اهنع هللا يضر ةشئاع لوق كلذ ىلع لد دقو . نارقلا امإو دارفإلا

 لهأ نم انمو ، ةرمعو جحب لهأ نم انمو 2 ةرمعب لهأ نم انمف 5 ع هللا لوسر
 . دارفإلاو نارقلاو عتمتلا تركذف . هيلع قفتم - « جحب

 . مهنيب ليضفتلا يف اوفلتخا مهنكلو

 . ")ينغملا بحاص هنع هلقن - عتملا رايتخا ديز نب رباج نع يورف

 ءاطعو نسحلاو ةشئاعو 5 ريبزلا نباو ، سابع نباو رمع نب هللا دبع لوق وهو

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو ، لبنح نب دمحأو

 هللا يضر ةشئاعو ىسوم يبأو رباجو سابع نبا نع يور امب ءالؤه لدتساو

 . ةرمع اهولعجيو ، اولحي نأ تيبلاب فاط امل هباحصأ رمأ ةلع يبنلا نأ مهنع

 ام ىلإ الإ مهلقني ال هنإ اولاقو ( هيلع قفتم ) .ةعتملا ىلإ نارقلاو دارفإلا نم مهلقنف

 : ىلاعت هلوقب نارقلا يف هيلع صوصنم عتملا نإف ىرخأ ةهج نمو . لضفأ وه
 عتمتلا نألو . ىرخألا كسانملا رئاس نود (2) ه جحلا ىلإ ةرُمُعلآب عتمت نمف ]
 رسيلا هجو ىلع امهلاعفأ لاكو امهلاك عم جحلا رهشأ يف ةرمعلاو جحلا هل عمتجي

 . ىلوأ ناكف ، عامجإلاب مدلا وهو كسن ةدايز عم ةلوهسلاو

 . ةرمعلا لاعفأ هيف لخدتو . جحلا لاعفأب هيف ىتؤي امنإف نارقلا امأو

 يف فلتخا دقف ميعنتلا نم هدعب رمتعا نإو . هدحو جحلاب يتأي امنإ درفلاو
 ال نكلو . نارقلا ةرمع ءازجإ يف فلتخا كلذكو . مالسإلا ةرمع نع اهئازجإ

 . ىلوأو لضفأ ناكف . امييمج ةرمعلاو جحلا نع عتمتلا ءازجإ يف فالخ

 .232 . 494 ص 3 ج (1)
 . 335 ص ا ج دهتجملا ةيادب (2)
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 تقس ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول ه كفي هلوقب اضيأ اوجتحاو

 .4 ةرمع اهتلعجل و يدهلا

 تلاق اهنأ ةشئاع نع يور ام ىلع كلذ يف دمتعاو 0 دارفالا كلام راتخاو

 لهأ نم انمو ةرمعب لهأ نم انمف . عادولا ةجح ماع كلع هللا لوسر عم انجرخ ه
 نم ةشئاع نع ثيدحلا اذه يورو . « جحلاب ع هللا لوسر لهأو ، ةرمعو جحب

 بهذم رهاظ وهو روث يبأ بهذم اذهو . حاحص ةرتاوتم اهنإ ليق ، ةريثك قرط
 . هللا دبع نب رباجو ةشئاعو رمع نباو ، ناثعو رمع نع كلذ يور و . يعفاشلا

 الف امات جحلاب يتأي جاحلا نإ : مهلوق اهودمتعا ىتلا لالدتسالا هوجو نمو

 اهيف بجو كلذلو ةصخر نارقلاو عتملا نأو ىلوأ ناكف ، ربج ىلإ جاتحي
 . . مدلا

 . 335 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (1)
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 . جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلا لخد نميف - 6 - ةلأسم

 جح مث اهمتأ ىتح ماقأ مث ، جحلا رهشأ ريغ يف ةرمع ًاشنأ نميف ءاملعلا فلتخا
 ؟ ال مأ مد همزليف اعتمتم ربتعي له . هماع نم

 نم غارفلا تقوب هدنع ةربعلا نأل { مد همزليو اعتمتم ربتعي : ديز نب رباج لاق

 حرش بحاص كلذ هنع ىور . عتمتم وهف جحلا رهشأ يف اهنم غرف املف . ةرمعلا

 نباو كلامو & بيسملا نب ديعس يأر وهو . "ماكحألا يف يبطرقلاو "لينلا

 ريغ يف لح ناك نإو ، عتمتم وهف جحلا رهشأ يف لح اذإ : لاق اكلام نأ الإ . مزح

 . عتمتمب سيلف جحلا رهشأ

 : ليصفت عم يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذه نم بيرقبو
 ناك لاوش يف ةعبرأو ناضمر يف طاوشأ ةثالث فاط نإ هنأ ىري ةفينح وبأف

 يف هلك هفاوط عقوي نأ يعفاشلا طرتشاو . الف كلذ سكع ناك نإو 0 اعتمتم

 . جحلا رهش يف يأ لاوش
 ريغ يف اهل فاط ءاوسف جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلا يف لخد اذإ : لاقف روث وبأ امأ

 . اعتمتم نوكي الف جحلا رهشأ يف وأ جحلا رهشأ
 مد الف ، جح ىتح ماقأ مث جحلا رهشأ ريغ يف رمتعا نمو : ةيضابإلا لاقو

 . ديز نب رباجل افالخ & عتمتمب سيل يأ ، هيلع

 طقف جحلا رهشأ يف ةرمعلا مارحإ عاقيإب اعتمتم نوكي له هنأ فالخلا ببسو

 وأ هلك هعاقيإب لهف ، هعم فاوطلا عاقيإب ناك نإ مث ؟ هعم فاوطلا عاقيإب مأ
 .؟ هرثكأ

 . 76 ص 2 ج - 60 ص 4 ج (1)
 . 334 ص ا ج دهتجملا ةيادب (2)

 . 60 ص 4 ج لينلا حرش (3)
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 نأل جحلا رهشأ يف فاوطلا نم غرف اذإ اعتمتم نوكي : لوقي ديز نب رباجف

 . اعتمتم هب نوكي نأ بجوف اهناكرأ مظعأ وه فاوطلا

 اهلك اهعقوأ نمك جحلا رهشأ يف ةرمعلا نم اضعب عقوأ نم نأ نوري روهمجلاو
 نأل جحلا رهشأ يف مارحإلا عقوأ اذإ الإ اعتمتم نوكي ال هنأ ىريف روث ابأ الإ { هيف
 . )1( . ةرمعلا دقعنت مارحإلاب

 . 0 ص 7 ح ىلحملا - 4 ص 2 ح بيسلا نب ديعس هقف - 1 ص 3 جح ينغملا )1(
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 ؟ اتاقيم قرشملا لهأل للع يبنلا تقو له - 7 - ةلأسم

 : كلذ يف ملعلا لهأ فلتخا

 تاقيم نإ لاقو ائيش مهل تقوي مل نلع يبنلا نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 يف ينيعلاو ، ةنسلا حرش يف يوغبلا هنع كلذ لقن . داهتجالا ىلإ عجري قارعلا لهأ

 ©} . ينابرلا حتفلا يف تاعاسلاو { يراقلا ةدمع

 دنسم حرش يف يعفارلاو يلازغلا عطق هبو . نيريس نباو سواط لوق وهو
 . كلامل ةنودملا يف عقو اذكو . ملسم حرش يف يوونلاو ، يعفاشلا

 نب رمع اوتأ نارصملا اذه حتف امل » : لاق هنأ رمع نبا ثيدحب ءالؤه جتحاو

 روج هنإو انرق دجن لهأل دح هلع هللا لوسر نإ نينمؤملا ريمأاي : اولاقف باطخلا
 نم اهوذح اورظنا : لاق . انيلع قش انرق يتأن نأ اندرأ نإو . انقيرط نع
 . يراخبلا هاور « . قرع تاذ مهل دحف : لاق . مكقيرط

 : أ نب ءاطع مهنمو هيلع صوصنم قرشملا لهأ تاقيم نأ نورخآلا بهذو

 . ةيعفاشلا روهمجو ةلبانحلا لوق وهو ةفينح يبأ باحصأو دمحأو حابر
 : ثيداحأ ةدعب ءالؤه لدتساو

 وبأ هاور . قرع تاذ قارعلا لهأل تقو رع يبنلا نأ ةشئاع نع يور ام اهنم

 . يناسنلاو دواد

 هبسحأ - تعمس : لاقف لهملا نع لئس ارباج عمس هنأ ريبزلا يبأ ثيدح اهنمو

 دمحأو . ملسم هاور . قرع تاذ قارعلا لهأ لهمو هيفو - هع يبلا لل عفر
 . كش ريغ نم هاعفرو © ةجام نباو

 . تالوطملا بتك يف اهيلإ عجري ةريثك تاشقانم ةلأسملا هذه يفو

 . 114 ص 11 ج ينابرلا حتفلا - 145 ص 9 ج يراقلا ةدمع - 39 ص 7 ج ةنسلا حرش (يل)
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 . مرحم ملف © كسنلا ديري وهو تاقيملا زوابحت نم مكح - 8 - ةلأسم

 © مرحم ريغ كسنلل اديرم ، تاقيملا زواج نم : لاق هنأ ديز نب رباج نع يور

 هيلعف هعضوم نم مرحأو عجري مل نإف © هيلع ءيش الو مرحأو تاقيملا ىلا عجر

 ءاوسو . تابجاولا رئاسك همزلف هلعف هنكمأ بجاو تاقيملا نم مارحالا نأل . مد

 . هيلع ءيش الف مرحأف تاقيملا لإ عجر نإو . ايسان و الهاج وأ هب املاع هزواجت

 . ).) ,كلا حرشلا بحاصو 09 غملا بحاص هنع هلقن

 ريغب ةكم نولخدي نيذلا تاقيملا لإ دري : لاق هنأ مزح نبا هنع ىورو

 نم مرحأ هنأل يروثلاو ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلا لوق اذهو . مارحإ
 . هزواجتي ل ك ءيش همزلي ملف هنم مارحالاب رمأ ىذلا تاقيملا

 « مد هيلعف اكسن كرت نم : لاق هنأ نلع يبنلا نع يور ام كلذ ف مهتجح و

 . اعوفرمو افوقوم ىور ثيدحلا اذهو
 هيلع ءيش الو مد الو هنم يبليف تاقيملا عجري . ءيسم وه : ةفينح وبأ لاقو

 . مات هكسنو

 دق نوكي نأ الإ مدلا هنع طقس هنم مرحأف تاقيملا ىلإ عجر نإ : يعفاشلا لاقو

 لوق وهو . مدلا هيلع رقتسيف ، فاوطلاو فوقولاك جحلا لاعفأ نم ءيشب سبلت

 ِ . ")ةيضابالا

 . © عجر نإو مدلا هنع طقسي ال : كلام لاقو
 (©}رعخنلاو ءاطعو نسحلا لوق وهو . اقلطم مد هيلع سيل : نورخآ لاقو

 . 220 ص 3 ج و 217 ص 3 ج (1)

 . 73 ص 7 ج ىلحملا ()

 . 44 ص 4 ج لينلا حرش (3)

 . 324 ص 1 ج دهتجملا ةيادب (4)

 - ةحفصلا سفن - ةيادبلا (5)
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 ؟ ةيبلتلا جحلاب مرحلا عطقي ىتم -9 - ةلأسم

 . ةيبلتلا عطقي نأ جحلاب مرحملل هيف يغبني ىذلا تقولا يف ءاملعلا فلتخا

 نم سمشلا تغاز اذإف ، جحلا يف يبلي ناك هنأ هنعوتلا يضر يلع نع يورف
 . اندلبب ملعلا لهأ هيلع لزي مل ىذلا رمألا كلذو : كلام لاق . اهعطق ةفرع موي
 بهذم وهو ، نامثعو رمعو ركب وبأ : ةمئألا كلذ لعفو : باهش نبا لاقو

 . ةملس مأو 7 أ نب دعسو ةشئاع

 ةثع هللا لوسر فدر تنك ه : لاق هنأ ديز نب ةماسأ ثيدحب ءالؤه جتحاو

 . ثيدحلا « .. ريبكتلاو ليلهتلا ىلع ديزي ال ناكف ةفرع ةيشع

 : نيتهج نم ثيدحلا اذه ىلع بيجأو

 . اهتقو جورخو ةيبلتلا يفن ىلع لدي ال كلذ نأ : الوأ
 . هركذ قبس ام فلاخت ديز نب ةماسأ نع ىرخأ اقرط كانه نأ : ايناثو

 © جحلا يعادل ةباجإ تعرش ةيبلتلا نأ وهو ةيكلاملا ةدئافل يلقع ليلد كانهو

 اهتمادتسال ىنعم ال هنإف 5 ةيبلتلا لمكأ دقف هيلإ يعد يذلا عضوملا ىلإ ىهتنا اذإف
 . ")كلذ دعب

 اذه لبقو ةبقعلا ةرمج يمري ىتح عطقت ال ةيبلتلا نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 : اوفلتخا ءالؤهو . ءاملعلا روهمج بهذم

 كلذ لقن . اهب يمري ةاصح لوأ دنع ةيبلتلا عطقي : ديز نب رباج لاقف

 ةفينح يبأو يروثلا بهذم وهو . هيخأ لضفلاو سابع نبا لوق وهو يلاطيجلا
 . )انتمئأ نم بيبح نب عيبرلا لوق وهو . روث يبأو يعفاشلاو

 . 2300 ص ا ج فارشألا - 165 ص 9 ج يراقلا ةدمع - 216 ص 2 ج ىقتنملا (!)

 . 139 ص 2 ج مالسإلا دعاوق (2)

 . 189 ص 4 ج لينلا حرش (3)
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 نم ضافأ ع لا لوسر نأ امهنع ةللا يضر سابع نيا ثيدحب ءالؤه لدتساو
 ىتح ىبلو لاق ، سابع نب لضفلا هفدرو عمج نم ضافأو 5 ةماسأ هفدرو تافرع

 . ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور . ةبقعلا ةرمج ىمر

 اهرسأب ةبقعلا ةرمج يمري ىتح ةيبلتلا عطقي ال هنأ ىلإ نورخا قيرف بهذو

 رئاعش نم ةيبلتلا نال اولاقو & دمحأ مامالاو مزح نباو ةيرهاظلا لوق وهو : اولاق

 . ")ةرمجلا يمر هلوأو لالحإلا يف عورشلاب الإ عطقيالف جحلا
 ف يبنلا عم تضفأ : لاق سابع نب لضفلا نع ةميزخ نبا ىور ام مهل لديو

 ةيبلتلا عطق مث ةاصح لك عم ربكيو ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لزي ملف تافرع نم
 . ىرخالا تاياورلا يف مهبأ ال رسفم حيحص ثيدح اذه لاقو . ةاصح رخا عم

 ديزملل ةيفانم ريغ حيحص ج رخم نم ةجراخ ةلوبقم ةدايز هذه نإ : يناكوشلا لاقو

 “. لوصألا يف ررقت امك هيلع قفتم اهلوبقو
 ج رخ اذإ ةيبلتلا دواعي نكل ، مرحلا لخد اذإ ةيبلتلا مرحملا عطقي : رمع نبا لاقو

 . . ةفرع ىلإ ةكم نم

 . 445 ص 3 ج ينغملا (1)
 . 190 - 198 ص 11 ج ينابرلا حتفلا (2)
 . 340 ص 4 ج راطوألا لين (3)
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 ؟ جحلاب مارحإلا ققحتي اذامب - 10 - ةلأسم

 . اهب الإ مارحإلا متي ال هنأو © مارحالا داقعنال ضرف ةينلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 ىلإ ترقتفاف ةضحم ةدابع جحلا نألو .« تاينلاب لامعألا امنإ ه : مالسلا هيلع هلوقل

 . ةالصلاك ةينلا

 دقعني مل ، ةين ريغ نم يدهلا قاس وأ ىبل نإ ءرملا نأ ىلع اوقفتا مهنأ اك

 . همارحإ
 نعي ورف .ال مأ مارخإلا مامت ةيفاك اهدحو ةينلا تناك اذإ اميف اوفلتخا مهنكلو

 دقف مارحإلا ديري وهو اهقاسو هتندب دلق اذإ جاحلا نأ ىري هنأ ديز نب رباج مامإلا

 . مرحأ

 نم ددع نع ىورم لوقلا اذهو ""نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا هنع كلذ لقن

 ءاطعو سواطو & سابع نباو © دوعسم نباو & يلع مهنم نيعباتلاو ةباحصلا

 . نيريس نباو ، دهاجمو

 موي ىلإ لحأ الف { يدهلا تدلق ينإ » : هكلع هلوقب كلذ ىلع اولدتساو
 ربخأ مالسلا هيلع هنأ لالدتسالا هجوو . دنس نودب صاصجلا هاور . « رحنلا

 اريثأت كلذل نأ ىلع لدف . لالحإلا نم هل عناملا ناك هقوسو يدهلا ديلقت نأ كلذب

 عنم يف ريثأت هل ناك اك . هيف لوخدلا باب يف ةيبلتلا ماقم ماق هنأو ، مارحإلا يف

 . لالحإلا
 بحتسي هنكلو . ةينلا درجمب دقعئي مارحالا نإ : اولاقف نورخآ فلاخو

 ةينلا درجم ىلع رصتقاو ءيشب قطني مل نإف . سابتلالا لوزيل هب مرحأ امب قطنلا
 افلاخم فسوي وبأو ةيعفاشلاو ، دمحأو ، كلام ةمئألا لوق وه اذهو . هافك

 . هبهذم مامإ كلذب

 . 307 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ (1)

 . 226 ص 7 ج بذهملا حرش « عومجملاو - 240 ص 3 ج ينغملا (2)
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 . اهلوأ يف نكي ملف ، بجاو قطن اهرخآ يف سيل ةدابع جحلا نأب اولدتساو

 . مايصلاك
 لعف وأ لوق اهب نرتقي مل ام ، ةينلا درجمب تبثي ال مارحإلا نإ : ةفينح وبأ لاقو

 هج وت ول ثيحب ، هعم هجوتلاو يدهلا ديلقت وأ ةيبلتلا لثم مارحالا صئاصخ نم وه

 اهقحل اذإف . اهعم هجوتيو اهقحلي مل ام امرحم ريصي ال ثعبو دلق امدعب هسفنب

 . ")مرحم ريصي كلذ دنع اهعم هجوتو
 رم & دمحماي : لاقف ليربج ينءاج » : لاق هنأ نلع يبنلا نع يور امب لدتساو

 نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور . « ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفري نأ كباحصأ

 قطن اهل ناكف ، ميرحتو ليلحت تاذ ةدابع جحلا نإ : فانحألا لاقو . حيحص
 كلذكف . ةينلا درجمب نابجي ال ةيحضألاو يدهلا نألو 3 ةالصلاك بجاو

 . كسنلا

 . ةيكلاملا نم ، ليلخ مامالا بهذ لوقلا اذه ىلإو

 . ةينلا عم ةيبلتلا وه جحلا حاتتفا نإ : نويضابإلا لاقو

 . 1177 ص 3 ج عئانصلا عئادب (1)

 . 26 ص 2 ج ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح (2)

 . 54 ص 4 ج لينلا حرش (3)
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 . اهيف ةدايزلاو ةيبلتلا يف - 11 - ةلأسم

 كيرش ال كيبل . كيبل مهللا كيبل : ةروثأملا ةيبلتلاب لوقلا ىلع ءاملعلا عمجأ
 ىف اوفلتخا مهنكلو . كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ . كيبل كل

 ةلقع لوسرلا نع ةدراولا ةيبلتلا ىلع ديزي هللا همحر ديز نب رباج ناكف . ةدايزلا

 : هلوق

 لمعلاو بغرلا كيبل تيده نم يدهملا ، كيبل . كيبل قلخلا هلإ كيبل ه

 ١. . كيلإ

 . } حلا كسانم باتك يف يلاطيجلا خيشلا كلذ لقن

 هنأ هنع يور نكلو . هكلع هللا لوسر ةيبلت ىلع اهيف ةدايزلا هركأ : كلام لاقو
 كيبل كيبل كيبل » : يه ةدايزلا هذهو ديزي رمع نبا ناك ام اهيف دازي نأ سأب ال

 , . « لمعلاو كيلإ ءابغرلاو كيبل كيديب ريخلاو كيدعسو

 ، بحأو 5 ءاش ام اهيف ديزي نأ هل : نسحلا نب دمحمو يعازوألاو يروثلا لاقو

 دمحأو ةفينح وبأ لاق كلذكو

 سأب الف ىلاعت هللا مظعت نم ائيش ةيبلتلا يف داز نإ : يعفاشلاو يذمرتلا لاقو

 . رصتقي نأ ىلإ بحأو . هللا ءاش نإ

 ةلع يبنلا ةيبلت ىلع دازي نأ يغبني ال : امهلوق فسوي يبأو يعفاشلا نع يورو
 . ةروكذملا

 اك رمع نب هللا دبع مهنمف : ةفلتخم تادايز ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو

 ىصحلا ددع كيبل : لاقف يبل هنأ هنع يورف © دوعسم نب هللا دبع مهنمو مدقت

 . بارتلاو

 . 8 ص جحلا كسانم رصتخم )1(

 ٠ ملسم اهاور ةدايزلا )2(
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 .. هتبااص ١ ع
 ركذف :ك هللا لوسر لها : لاق رباج ثيدح نم ةجام نبا و دواد وبأ ىورو

 الف عمسي يبنلاو مالكلا نم هوحنو جراعملا اذ نوديزي سانلاو : لاق .ةيبلتلا

 . (!)ائيش مهل لوقي

 . 13 ص 9 ح يراقلا ةدمع (1)
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 . نييماشلا نينكرلا مالتسا يف - 12 - ةلأسم

 . نييماشلا نينكرلا مالتسا بحتسي ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور

 روهمج فلاخي كلذب وهو (ا)ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا هنع كلذ لقن
 . ءاملعلا

 نب هللا دبعو ، ةيواعمو ، نيسحلاو نسحلا : اهمالتساب لوقي ناك نممو

 . مهنع هللا يضر . ريبزلا نب ةورعو ، كلام نب سنأو 5 هللا دبع نب رباجو 5 ريبزلا

 ءيش سيل لوقيو 5 اهلك ناكرألا حسمي ناك هنأ ةيواعم نع يور ام اذه ديؤي

 . يذمرتلاو دمحأ هلصوو 0 اقلعم يراخبلا هنع كلذ لقن . اروجهم تيبلا نم

 “. اهلك ناكرألا حسمي ريبزلا نب هللا دبع ناكو

 . يناملا نكرلاو دوسألا رجحلا الإ ملتسي ال هنأ ىلإ ةمألا روهمج بهذو

 الإ ملتسي ال كفع هللا لوسر ناك : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع يور امب اولدتساو

 . ملسمو يراخبلا هاور . يناملا نكرلاو رجحلا
 : ناكرأ ةعبرأ تيبلل نأ ملعا : هيبنت

 . رجحلا نكر وهو { دوسألا نكرلا 1

 . نايناملا امهل لاقيو . يناملا نكرلاو -2

 . يقارعلا نكرلاو 3

 . نايماشلا امهل لاقيو يماشلا نكرلاو 4

 : يلاتلا بيترتلا ىلع فاوطلا دنع ناكرألا هذه يتأتو

 . نميلا نكر مث ، ماشلا نكر مث ، قارعلا نكر مث رجحلا نكر

 . 4 ص 9 ج ملسم ىلع ي وونل ا(1)

 . 4 ص 9 ح ير املا ةدمع - 11 ص 7 ج ىوفغبلل ةنسلا ح رش )2(
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 ىلع مقأ هنوك امهادحإ : ناتليضف هيف دوسألا نكرلا نإ : ءاملعلا ضعب لوقيو

 . دوسألا رجحلا هيف هنوك ةيناثلاو ، ميهاربإ دعاوق

 . مهاربإ دعاوق ىلع هنوك يهو ، ةدحاو ةليضف هيفف يناملا نكرلا امأو

 صخ اذهلف . نيتليضفلا نيتاه نم ءيش امهيف سيلف ، نارخآلا نانكرلا امأو

 . ليبقتلاو مالتسالا : نيئيشب دوسالا رجحلا

 . ةدحاو ةليضف هيف نأل { لبقي الو ملتسي هنإف يناملا امأ

 . "". ناملتسي الو نالبقي الف نايماشلا امهو ، نارخآلا امأو

 . 14 ص 9 ج ملسم ىلع يوونلا (1)
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 ؟ فاوطلا اتعكر ىلصت نيأ 13 ةلأسم

 زوجي هنأو © امهالص ثيح ناحصت فاوطلا يتعكر نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 "_ . ماقملا فلخ امهنوك بحتسيو رجحلا يف امهلعف

 اهيلإ كرت نإ الإ ةبعكلا رجح يف يلصي ال : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورو

 . )لينلا حرش يف كلذ ءاج . عرذأ ةعبرأ

 داعأ رجحلا يف امهالص اذإ هنإو ، رجحلا يف امهتالص هركت : كلام لاقو

 الو امد قارأ هدالب ىلإ عجر ىتح امهلصي مل نإف ، ةكمب ناك نإ يعسلاو فاوطلا

 . هيلع ةداعإ

 رجحلا يف هتالص تناك نإ هنأل 3 اذه ىلع كلامل ةحص ال : رذنملا نبا لاقو
 بجت نأ يغبنيف ةلطاب تناك نإو & اهريغ وأ ةكمب ناك ءاوس ةداعإ الف ةحيحص

 باوبأ نم ءيش يف بجي هملعأ الف مدلا بوجو امأف . هدالب ىلإ عجر نإو اهتداعإ

 . ه ا . ةالصلا

 لقن نكلو ، ماقملا فلخ الإ حصت ال ةالصلا هذه نأ ىروثلا نايفس نع يورو

 . , مرحلا نم ءاش ثيح اهيلصي هنأ اضيأ هنع

 . 3 ص 4 ج لينلا ح رش )2(

 - ةمدقتملا ةحفصلا - ع ومجملا (3)
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 ؟ فاوطلا يتعكر نع فاوطلا دعب ةبوتكملا ةالصلا ينغت له - 14 - ةلأسم

 وأ } ماقملا فلخ نيتعكر ىلص تيبلاب فاوطلا نم طاوشأ ةعبس جاحلا ممتأ اذإ

 - فاوطلا يتعكر نع هتأزجأ هفاوط دعب ةبوتكملا ىلص اذإو . كلذ هنكمأ ثيح

 بحاصو ، ينغملا بحاص هنع هلقن - ديز نب رباج مامالا نع كلذ يور دقو
 . "ريبكلا حرشلا

 . مهريغو ، ريبج نب ديعسو ، نسحلاو ، ءاطعو سابع نبا لوق وهو
 ( ضرفلا يأ ) هافاو نإ فاوطلا يتعكر نع ضرفلا يزبحي : ةيضابإلا لاقو

 . ىنبو ضرفلا ىلصو فاوطلا عطق فاوطلا مامت لبق رضح نإو . مامت دعب

 كلام كلذب لاقو . ةبوتكملا دعب فاوطلا يتعكر يلصي هنإ : دمحأ لاقو

 . رجفلا يتعكرك ةبوتكملا اهنع زجت ملف ةنس هنأل { يأرلا باحصأو

 ةبوتكملا امهنع تأزجأف كسنلل اتعرش فاوطلا يتعكر نأب نولوألا جتحاو

 . . مارحإلا يتعكرك

 . 402 ص 3 ج ينغملا (1)

 . 133 ص 4 ج لينلا حرش (2)

 - ةحفصلا سفن - ريبكلا حرشلاو ينغملا (3)
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 ؟ ههجو يطغي نأ مرحملل زوجي له 15 ةلأسم

 هجولا ربتعي له نكلو . هسأر ريمخت نم عونمم مرحملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 ؟ هتيطغت يلاتلاب عنميف سأرلل اعبات

 نابجاحلا در ام نأ رابتعاب & هجولا ةيطغت زاوج ىري هنأ ديز نب رباج نع يور

 "}لينلا حرش بحاص هنع هلقن - سأرلا نم وه طقف امهقوف امو

 نب نمحرلا دبع ،نايثع :مهو ةباحصلا نم ددع ىلإ بوسنم لوقلا اذهو

 . هللا دبع نب رباجو صاقو يأ نب دعسو «ريبزلا نباو ،\تباث نب ديزو ،&©فوع

 بهذم وهو .يروثلاو ڵسواطو ،مساقلا :مه نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو

 .يرهاظلا مزح نبا مامإلاو ،ةيضابإلا بهذ هيلإو ،لبنح نب دمحأو ،يعفاشلا

 ناكف 3مهرصع يف مهل فلاخم ال هنأو ،ةباحصلا لوق نم ركذ امب اولدتساو

 يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لجرلا مارحإ» :هكلع هلوقبو .عامجإلا ةباثمب كلذ

 .«اههجو

 نم هجولا اوربتعاو ،كلذ زاوج مدغ ىلإ ةيفنحلاو ةيكلاملا مهو نورخا بهذو
 ىطغ نإ : لاق ةفينح وبأو ، ةقدص الو ةيدف هيف اوبجوي مل ةيفنحلا نكلو . سأرلا

 هتلحار نع عقو الجر نأ سابع نبا نع يور ام مهتجحو . ةيدفلا هيلعف ههجو

 الو 3 هيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا ه : ع هللا لوسر لاقف هتصعقأف
 . يئاسنلاو ملسم هاور . « يبلي ةمايقلا موي ثعبي هنإف ، هسأر الو ههجو اورمخت

 . بيطلا لثم لجرلا ىلع مرحم وهف ، ةأرملا ىلع مرحم هنألو

 هلوق وه هيف هيلع قفتملا نإ : مهلوقب سابع نبا ثيدح لوألا قيرفلا درو
 ةبعش لاقف « ههجو اورمخت الو » : هلوق امأو « هسأر اورمخت الو » : لع

 . 75 ص 4 ج (1)
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 هنأ الإ ثدحي ناك اك ثيدحلاب ءاجف نينس رشع دعب هنع هتلأس مث رشب وبأ هينثدح

 يف ىور دقو . ةدايزلا هذه فعض هنأ ىلع لدي اذهو « هسأر اورمخت الو » : لاق
 . "" نانيا ورلا ضراعتتف « هسأر اورمخت الو ههجو اورمخ » : هظافلأ ضعب

 يطغي لاقف هلفسأو هجولا ىلعأ نيب ةقرفتلا حابر يبأ نب ءاطع نع ءاج دقو
 . نيبجاحلا نود ام ههجو مرحملا

 . 828 ص 7 ج ىلحملا - 304 ص 3 ج ينغملا (1)

 . 167 ص 9 ج يراقلا ةدمع (3)
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 . هسفن ىلع هبون دقعي مرحلا يف 16 ةلأسم

 : هل لاقف . لحني هرازإ نع رانيد نب ورمع هلأس هنأ ديز نب رباج نع يور
 يلاطيجلا كلذ لقن . رازالا دقع زيجي كلذب وهو . هقثوأ : لاق وأ . هدقعا

 . ةروعلا رتس لجأ نم ناك اذإ ءاهقفلا هزوجو . "مزح نباو ""يخامشلاو

 نبا نع يور دقف . ةروكذملا ةلعلل ءادرلا هيلع دقعي نأ نم مرحلا اوعنم مهنكلو

 ال : لاقف مرحم وهو دقعي مث هئارو نم هبوث يفرط نيب فلاخيأ لجر هلأس هنأ رمع
 . '». ائيش هيلع دقعت

 . ةيدفلا يف فلتخا دقف كلذ مرحملا لعف اذإو

 مدلا نأل هيلع مد ال هنأ رهاظلاو { هوركم دقعلاو : شيفط خيشلا لاقف
 وأ ةنسلا وأ باتكلا هب ءاج ام وأ مارح ىلع لب هوركم ىلع ةرافك الو 5 ةرافك

 . رثألا

 يلع رز دبعم ابأ اي : هل لاق سابع نبا نأ سابع نبا ىلوم دبعم يبأ نع دروو
 . © . ىدنفأ نأ ديرأ ينإ لاق . اذه هركت تنك : هل لاقف مرحم وهو يناسليإط

 .. 259 ص 7 ج ىلحملا - 142 ص 2 ج دعاوقلا - 261 ص 2 ج حاضيإلا (1)

 _ مدقتم ١ ينغملا )4(
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 . هحير بهذ ىتح لسفف هريغ وأ نارفعزلا هسم ىذلا بونلا سبل 17 ةلأسم

 عاطقناو هلسغ دعب سرو وأ نارفعزب غوبصملا بوثلا سبل يف ءاملعلا فلتخا
 . هحير

 يف يلاطيجلا كلذ لاق . ةيضابالا ةمئأو & ديز نب رباج هيف صخر دقف

 . (,)دعا وقلا

 لاق هبو . يعخنلاو ، نسحلاو ، بيسملا نب ديعس اضيأ هيف صخر نممو
 . يأرلا باحصأو روث وبأو دمحأ مامالاو يعفاشلا

 بيطلا لاز اذإف ، بيطلا نم هيف امل رفعزملا بوثلا نم عونمم مرحملا نأ مهتجح و
 هللا لوسر لاق : لاق هنأ رمع نبا نع يور ام كلذ ىلع لديو 5 هب مارحالا زاج

 يف ينعي - اليسغ نوكي نأ الإ ، نارفعزو سرو هسم ابوث اوسبلت ال » : هكلع
 دنفي ام يراقلا ةدمع ىفو . ,فيعض هدانسإو يواحطلا هاور « مارحالا

 ةنيدملا نم ع يبنلا قلطنا : لاق سابع نبا نع يور ام هدضعي نكلو هتحص

 ةيدرألا نم ءيش نع هني ملف هباحصأو وه هرازإو هءادر سبلو نهدأو لجرت ام دعب
 يراخبلا هاور - ثيدحلا .. دلجلا ىلع عدرت يتلا ةرفعزملا الإ سبلت رزألاو

 هلوق ليلدب ، نوللا سيلو ةحئارلا يه يبنلا ةلع نأ ىلع اليلد اذه يف نإ : اولاق

 . ”بيطلا رثأ : عدرلاو . خطتلا اذإ عدر لاقي . دلجلا ىلع عدرت

 . هنول بهذ اذإ الإ رفعزملا بوثلاب مارحإلا زاوج مدع ىلإ كلام بهذو
 . ينابيشلا نسحلا نب دمحم هقفارو ةهاركلا ليبس ىلع كلذو

 هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج : لاق ةيمأ نب ىلعي نع ءاطع نع يور ام هتجحو
 : لاقف ( هلك همعي مل خطل يأ ) نارفعز نم عدر هيلعو ةبج هيلعو هكلع

 . 143 ص 2 ج . مالسإلا دعاوق (1)

 . 163 ص 9 ح يراقلا ةدمع - 282 ص 2 ح بيسملا نب ديعس هقف )2(
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 مث لاق . ةهينه قرطأو ينم نورخسي سانلاو ىرت اميف تمرحأ ينإ هللا لوسراي
 - ثيدحلا .. نارفعزلا اذه كنع لسغاو ةبجلا هذه كنع علخا : لاقف هاعد

 . دمحا هاور

 . هحيرو هنولب نارفعزلا نيع وه عونمملا نإ : اولاق

 ةنس يف يهو © ةفارعجلاب تناك ىلعي ةصق نأب ةجحلا هذه نع روهمجلا باجأو
 دنع اهديب هيع هللا لوسر تبيط اهنأ ةشئاع نع تبث دقو . فالخ الب نام

 ذخؤي امنإو ، فالخ الب رشع ةنس يهو عادولا ةجح يف كلذ ناكو اهمارحإ

 © بيطلا قلطم ال قولخلا وه امنإ ىلعي ةصق يف هلسغب رومأملا نألو . رخآلا رمألاب
 لجرلا رفعزت نع يهنلا تبث دقو . نارفعزلا نم هطلاخ ام هيف يهنلا ةلع لعلف

 . "). مرحم ريغ وأ امرحم اقلطم

 . )هتحئارو هنول بهذ ولو هب مارحإلا زاوج مدع ىلإ ريبزلا نب ةورع بهذو

 الو » : لاق كلع يبنلا نأ : هيف ليوط ثيدح نم رمع نبا نع يور ام هتجحو

 . هيلع قفتم « سرو وأ نارفعز هسم ائيش بايثلا نم اوسبلت

 . 8 ص ك ج راطوألا لين - 205 ص 11 ج ينابرلا حتفلا (1)
 . 80 ص 7 ج ىلحملا (2)
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 ؟ هريعب درقي نأ مرحملل زوجي له 18 ةلأسم

 ")ريبكلا حرشلا بحاص هنع هلقن ، كلذ زاوج ديز نب رباج نع يور

 بهذ هيلإو ئ ءاطعو ئ سابع نبا لوق وهو . هيلع ءيش ال هنأ و ينغملا بحاصو

 . )هلتق ال دارقلا يمر ةيضابالا زوجو . ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 حيبأف ىذأ هنإ اضيأ اولاقو ، سابع نبا ىلإ هتبسن نم يور ام كلذ يف مهتجح و

 . برقعلاو ةيحلاك هلتق

 اوجتحاو ةمركع ىلإ هتيهارك تبسنو . كلذ زاوج مدع ىلإ ةيكلاملا بهذو

 نادبأ تاوذ نم هنألو { هل فلاخم الو كلذ نع ىخ رمع نبا نأ نم يور امب

 . © ناسنالا ندب باود هبشأف هلاوحأ لك يف ررضلا ريسي ناويحلا

 . 351 ص 3 ج ينغملا - 304 ص 3 ج (1)
 . 114 ص 4 ج لينلا حرش (2)

 - ركذلا ةقباسلا ةحفصلا - ريبكلا حرشلا (3)

 . 226 ص 1 ج . فالخلا لئاسم ىلع فارشالا (4)
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 . عامجلا نود اهترشابمو هتجوز مرحملا ليبقت مكح 19 ةلأسم

 دسف كلذ لعف نإ هنأو ، هتجوز ةعماجم هيلع مرحي مرحلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . ةفشحلا بويغب عقو نإ هجح

 مدع ةلاح و لازنالا ةلاح : نيتلاح نيب اوقرفو كلذ نود اميف اوفلتخا مهنكلو

 . لازنالا

 : لازنإلا عقو اذإ 1

 مارحإلا لاح يف ءيش نايتإب دسفي ال جحلا نأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 نع ةبيش يبا قيرط نع « ىلحملا » يف مزح نبا ركذ دقف . عامجلا الإ ؤ لزنأ نإو

 ميردلا نب ميلحو 5 هللا دبع نب يلعو ، ينلأس : لاق ريرج نب ناليغ نع ةيلع نبا

 انلك انلقف . تبنجأ ىتح اهعفرأ ملف اعضوم يتأرما نم يدي تعضو : لاقف مرحم
 فرعي انيلإ عجر مث . هلاسف ، ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ىلإ ىضمف . ملع اذهب انل ام
 نبا بهذم اذهو "". ينمتكتسا : لاقف ؟ كاتفأ اذام هانلأسف ، ههجو يف رشبلا

 . كلذ يف صن دوجو مدع هتجحو . هانع ةيدف الو داسف ال مزح

 اهلبقي الو ، هل ةيرس وأ ، ةجوز نإو ةأرمال رظنب ذذلتي الو » : ةيضابالا لاقو

 .« لزنأ نإ الإ ، هجح متو ، ةكمب ةاش حبذ لعف نإف ، اهبايث تحت ام سمي الو

 ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلا لوق وهو ، ةندب هيلعف لزنأ اذإ ةلبانحلا لاقو
 . يروثلاو

 لزنأ مايصلا وأ ماعطالا نم اهلدب وأ ةاش هيلع : يأرلا باحصأو يعفاشلا لاقو

 . )هيلع ءيش الف لزنأ ىتح رظنلا رركو رظن اذإ امأ . لزني مل وأ
 .رظن ريغ نم لزنأف ركف اذإ هبشأف ةرشابم ريغ نم لازنإ هنأ ءالؤه ةجحو

 . 894 : م 254 ص 7 ج ىلحملا (1)

 . 296 ص 7 ج عومجملا (3)
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 : لازنإلا عقي مل اذإ امأ 2

 . هجح دسفي ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتاف

 . مد هيلعو هجح دسفي الف لزني ملف جرفلا نود ءيطو نإ ةلبانحلا لاقو

 نب ديعس نعو . ةندب هيلع هتيراج جرف ىلع هديب برض نميف نسحلا لاقو
 . ")ةرقب حبذ عامجلا نود اهنم لان اذإ ريبج

 كرح ام لكب مدلا مزلي : اولاقو . ةكمب حبذ همزل لزني مل نإ : ةيضابالا لاقو

 . ے»لازنإ لكب هجح دسفيو ركذلا

 . 322 ص 3 ج ينغملا (1)

 - ةروكذملا ةحفصلا - لينلا حرش (2)
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 . عمج نم عفدلا نوكي ىتم - 20 - ةلأسم

 موي نم سمشلا عولط لبق نوكت عمج نم ةضافإلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . رجفلا لبق نوكت ال اهنأو { رحنلا

 مامإلاو . هتقو لبق عفدي الف & نونسم رجفلا دعب فوقولا نأ كلذ هجوو
 ىلإ وعدت ةرورض تناك نإف . لاحلا ةمالس عم اذهو 2 هلبق عفدي الف هب ىدتقم

 . ""}هرجفلا لبق عفد ، فوقولا كرت

 . ةضافإلل لضفالا تقولا يف فلتخاو

 سانلا رظني نيح عمج نم سانلا عفدي : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف
 يف يملاسلاو لينلا حرش يف شيفطلا كلذ لقن . مهمئاوق عضاوم باودلاو
 . حيحصلا عماجلا ةيشاح

 (”۔املعلا روهمجو { يعفاشلا لاق كلذكو

 ىتح افقاو لزي : هنأ هيفو 0 ليوطلا رباج ثيدح يف ءاج امب اولدتساو

 . دواد وبأو ملسم هاور . سمشلا علطت نأ لبق ادج رفسا

 نأبو سمشلا علطت تداك ىتح تقولا يف رخأ ريبزلا نبا نأ عفان نع يور امبو
 . اهفافخأ عضاوم لبالا ترصبأو رفسأ نيح فرصنا رمع نبا

 . ةادغلا ةالص نم نيرفسملا فارصناك عفدي ناك هنأ دوعسم نبا نع يور امبو

 رافسالا لبق ةفلدزملا نم ةضافالا بابحتسا ىلإ كلام مامإلا بهذو

 . 3 ص 3 ج ىقتنملا )1(

 . 32 ص 2 ج حيحصلا عماجلا ةيشاح - ا 85 ص 3 ج لينلا حرش )2(

 . 9 ص 5 ج راطوألا لين _ 620 صا ح ءاهقفلا ةفح - 3 ص 8 ج عومجلا )3(

 . 4 ص ٠. .3 ح . ينغمل )4( ١

 . 23 ص .11 ج - يراقلا ةدمع (5)
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 ةيقب يفو سمشلا عولط لبق ةضافإلا زاوجب لوقلا درو دقف ىرخأ ةهج نمو
 . (,) رخنلا لوق وهو . ةفعضلا نم ناك نمل ليللا نم ءزج

 يف ةفلدزملا ةليل ع يبنلا مدق نمم انأ : لاق هنأ سابع نيا ثيدحب لدتساو

 . هلهأ ةفعض

 . ليلب ةفلدزملا

 ةطبث ةمخض ةأرما ةدوس تناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحبو

 . اهل نذأف ليلب رمج نم ضيفت نأ ُكقْيلَع هللا لوسر تنذأتساف

 . 190 ص يعخنلا هقف (1)

1 



 ؟ يه مك رحنلا مايأ يف - 21 - ةلأسم

 دعب ىحضأ نأ ىلع اوعمجأ و . ىحضأ موي رحنلا موي نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 : كلذ دعب اوفلتخا مث . ةجحلا يذ خالسنا

 يفو دحاو موي ، راصمألا يف ، رحنلا موي نأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 يف ةمادق نباو "ماكحألا يف يبطرقلا مامالا هنع كلذ لقن - مايأ ةثالث ىنم

 . ريبج نب ديعس لوق وهو . ")ينغمل

 : ةثالث رحنلا مايأ نأ س يروثلاو ، لبنح نباو ، ةفينح يأو كلام نع يورو

 . كلام نب سنأو ، ةريره يبأ ىلإ كلذ. بسنو { هدعب نامويو ، رحنلا موي

 لوق وهو . هدعب مايأ ةثالثو ، رحنلا موي ، مايأ ةعبرأ يه : يعفاشلا لاقو

 رمع نباو ، سابع نباو ، بلاط ييأ نب يلع مامإلا نع كلذ يورو . يعازوألا
 . مهنع هللا يضر

 . ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو & ةصاخ رحنلا موي وه : نيريس نبا لاقو
 28 ةيآلا هأ تلموُلْعم مانأ يف » : ىلاعت هلوق وه هعم نمو كلام مامإلا ليلدو

 ريغ ةثالثلا دعب امو ةثالث هنم نقيتملاو . ةلق عمج اذه نإ : اولاقو . جحلا ةروس نم

 7 لمعي الف نقيتم

 وبأ ىور امل س مرحملا لاله ىلإ ةيحضتلا زوجت : راسي نب ءاطعو ةملس ينأ نعو
 يرتشي نيملسملا نم لجرلا ناك : لاق هنع هللا يضر فينح نب لهس ةمامأ

 دمحأ مامإلا هاور . اهب يحضيف ةجحلا يذ رخآ نوكي ىتح اهنمسيف هتيحضأ

 ةثالث اهيلع عمجأ يتلا ىحضألا مايأ : لاقو ، بيجع ثيدح اذه لاقو . هدانسإب

 . . مايأ

 . 454 ص 3 ج ينغملا - 43 ص 12 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 . 555 ص 3 ج ريبكلا حرشلا (2)
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 . ةيحضألا مكح يف - 22 - ةلأسم

 بهذف ؟ ةنس مأ ةبجاو يه له ، ةيحضألا مكح يف فلسلا ءاملع فلتخا

 هباتك يف يلاطيجلا خيشلا هنع كلذ لقن . ةنس اهنأ ديز نب رباج مامالا

 57 دعاوقلا

 دمحأو كلامو ءاطعو بيسملا نب ديعس و لالبو رمعو ركب وبأ : اذهب لاق نممو
 اهنأ ةباحصلا نم دحأ نع حصي ال مزح نبا لاقو . ةمئألا روهمجو يعفاشلاو

 . ةبجاو

 : اولدتساو

 © ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ » : لاق يع يبنلا نأ ةملس مأ نع يور امب 1
 . ملسم هاور . « هرافظأو هرعش نع كسميلف ، يحضي نأ مكدحأ دارأو

 هاور . « ةنس مكل وهو رحنلاب ترمأ » : لاق هنأ دل هنع يور امب -2

 . ينطقرادلا

 امو ملسملا ةدارإ ىلإ ةكورتم ةيحضألا نأ : لوألا ثيدحلاب لالدتسالا هجوو

 . عوضوملا يف رص وهف يناثلا امأ . ضرفب سيلف كلذك ناك
 كلذ يور « . ىنمب جاحلا الإ ، ةبجاو ةيحضألا نإ » : اولاقف موق فلاخو

 ةيكلاملا ضعبو { يعازوألاو 3 يروثلاو ، ةعيبر نع

 الف ، حضي ملو ةعس هل ناك نم » : لاق هنأ يع يبنلا نع يور امب اولدتساو

 هنع لقنو . يقهيبلاو ، هححصو مكاحلاو ةجام نبا هاور _ « انالصم نبرقي

 . )ةريره يبأ ىلع فوقوم هنأو ظوفحم ريغ هعفر نأ يذمرتلا

 . 1 90 ص 2 ح . مالسال ١ دعاوق ) 1 (

 . 118 ص 5 ج راطوألا لين (2)
 . 8 ص 2 ج بيسلا نب ذيعس هقف (3)
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 ماع لك يف تيب لهأ لك ىلع ه : لاق هنأ كت يبنلا نع يور امبو
 . يذمرتلا هنسحو 0 ةعبرألا هاور - ثيدحلا « .. ةاحضأ

 . "لوهجم وهو 5 ةلمر ابأ ، هدانسإ يف نأب ضرتعاو

 . ةيحضألا بوج و ديفت ديز نب رباج مامإلا نع ىرخأ ةياور تدجو دقو

 نأ هرمأف ، الوزهم الإ دجي ملف ، ةيحضأ هل يرتشي نأ الجر رمأ هنأ يور دقف

 . ءارقفلا معطأو ، لكأف © ةهكاف هل يرتشي

 نيمهردب سابع نبا ينثعب : لاق هنأ سابع نبا ىلوم ، ةمركع نع يور دقو
 . سابع نبا ةيحضأ هذه لقف تيقل نم : لاقف & امحل هل يرتشأ

 . . كيدب ىحض هنأ هنع هللا يضر لالب نع اضيأ يورو

 . ملعأ هللاو . ةحيبذك ال ، ةقدصك ةيحضألا بوجو ديفت ةثالثلا راثآلا هذهف

 . مدقتملا مالسالا دعاوق (2)
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 ؟ مارحإ همزلي لهو يدهلا لسرم هنع عنتمي ام - 23 - ةلأسم
 هيلع بجي له ث هدلب يف وهو ث مارحلا ىلإ ايده لسرأ نميف ءاهقفلا فلتخا

 . ال مأ مرحلا هبنتجمي امم ءيش بانتجا

 هدلق اذإ همزل ةبعكلا ىللإ يدهب ثعب نم نأ ىري ناك هنأ سابع نبا نع يور

 . هيده رحني ىتح جاحلا هبنتجي ام لك بنتجيو 0 مارحالا

 (" . ءاتعشلا وبأ كلذب لاقو

 نع اضيأ يكح و ، نسحلا يبأ نب نسحلاو دهاجمو يعخنلاو يبعشلا لوق وهو

 . بيسملا نب ديعسو دهاجمو ريبج نب ديعسو ءاطعو نيريس نباو يلعو رمع

 اسلاج نلع هللا لوسر دنع تنك » : لاق هللا دبع نب رباج ىور ام مهتجح و

 هلبع هللا لوسر ىلإ موقلا رظنف هيلجر نم هجرخأ ىتح هبيج نم هصيمق دقف
 اذك ءام ىلع مويلا رعشتو مويلا دلقت نأ اهب تثعب يتلا يندبب ترمأ ينإ : لاقف
 دق ناكو . يسأر نم يصيمق جرخأ نكأ ملف تيسنو اصيمق تسبلف { اذكو

 . دمحأ هاور « ةنيدملاب ماقأو ةنيدملا نم هندبب ثعب

 . مرحملا ىلع مرحي امم ءيش يدهلا لسرم ىلع مرحي ال هنأ ىلإ رخا قيرف بهذو
 . ةعبرألا ةمئألا لوق وهو © ةشئاع نع كلذ يور

 قيلع هللا لوسر يده دئالق تلتف ه : تلاق ةشئاع نع يور ام مهتجحو

 هللا هلحأ ءيش لزع هللا لوسر ىلع مرحي ملف 3 أ عم اهب ثعب و هديب اهدلق ث ىديب

 . هيلع قفتم . « يدهلا رحن ىتح هل

 . 38 ص 10 ج . يراقلا ةدمع (1)

 . 222 ص 2 ج . ىقتنملا (2)
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 ةليل عامجلا الإ مرحملا هبنتجي امم ائيش بنتجي ال هنأ بيسملا نب ديعس نع يورو
 رمالا نأ ىلع لدي ام راثالا يف ءاجو . هنع حيحص دانسإب ةبيش يلأ نبا هاور 5 عمج

ِ . ّ 6 )1( 

 . 34 ص . 13 ج ينابرلا حتفلا (ا)
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 . يدهلا يف كارتشالا يف - 24 - ةلأسم

 اذإ اميف اوفلتخاو ، دحاولا درفلا نع ةدحاو ةاش يزجت هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 : اوكرتشي نأ صاخشأ ةدعل زوجي ناك

 مهرمأيو ةرقبلا يف هباحصأ عم كرتشي ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . " رخامشلاو شيفط خيشلا هاور - هل قدصتيو اهدلج عيبب

 ةعبس نع ءيزج ةرقبلاو ةندبلا نإ : اولاق مهنإف ءاملعلا روهمج لوق وهو
 دمحأو © يعفاشلاو ، ةفينح وبأ : بهاذملا ةمئأ بهذ هيلإو . ,صاخشأ

 : اولدتساو

 رسوم انأو ، ةندب يلع نإ : لاقف لجر هاتأ لع يبنلا نأ ه سابع نبا هاور ام

 - « نهجبذيف هايش عبس عاتبي نأ لع هللا لوسر هرمأف . اهيرتشأف اهدجأ الو

 . ةجام نباو دمحأ هاور

 لبالا يف كرتشن نأ كيم هللا لوسر انرمأ » : لاق هللا دبع نب رباج هاور امبو

 . هيلع قفتم « ةندب يف انم ةعبس لك 0 رقبلاو

 ريعبلاف يدهلا يف دحاولا مدلا يف كارتشالا زاوج مدعب : اولاقف ةعامج فلاخو

 . دحاو نع الإ ءيزجي ال ةاشلاك

 . دامحو مكحلاو نيريس نباو سابع نباو رمع نبا نع كلذ يور

 . . بجاولا يدهلا يف كلام بهذ هيلإو

 رثكأ نع يضقي امد ىرأ تنك ام : لاق هنأ سابع نبا نع يور امب اولدتساو

 . 333 ص 2 ج . حاضيإلا - 214 ص 4 ج لينلا حرش (1)

 . 108 ص 5 ج . راطوالا لين - 538 ص 3 ج ينغملا )2(

 . 6 ص 1 ج ٠. فا رشال )١3
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 لك ةرقبلاو ريعبلا نأ : امهادحإ : ناتياور بيسملا نبا نع يورو . دحاو نم
 ةرشع نع يزجم ريعبلا نأ : ةيناثلاو | صاخشأ ةرشع نع ءيزجت امهنم دحاو

 )1( . ۔
 . . هعبس نع ةرقبلاو

 . 539 ص . 3 ج . ريبكلا حرشلا (1)
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 ؟ ةيدف وأ مد رحنلا وأ حبذلا لبق قلح نم مزلي له - 25 - ةلأسم

 مث قلحلا مث حبذلا وأ رحنلا مث يمرلا : لاعفأ ةعبرأب رحنلا موي جاحلا موقي

 . رباج ثيدح يف كلذك ةلع يبنلا اهبتر دقو & اذكه اهبيترت ةنسلاو . فاوطلا

 ءاملعلا عمجأ دقو . دواد وبأ هاور . قلح مث رحن مث ىمر ع يبنلا نأ سنأ ىورو
 وأ ، ةنسلاب الهاج ، وحنلا اذه ىلع اهبيترتب ءرملا لخأ اذإف . بيترتلا اذه ىلع

 دهاجمو سواطو نسحلا مهنم . ملعلا لهأ نم ريثك لوق يف هيلع ءيش الف ايسان
 مزح نباو روث وبأو دمحأو ، يعفاشلا بهذم وهو ءاطعو ريبج نب ديعسو

 . يرهاظلا

 فقو » : لاق هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح نم كلام هاور ام كلذ يف مهتدمعو

 : هللا لوسراي : لاقف لجر هءاجف & هنولأسي سانلاو ىنمب سانلل لع هللا لوسر

 رخآ هءاج مث .« جرح الو رحنا » : تيلع لاقف . رحنأ نأ لبق تقلحف رعشأ

 الو مرا ه : لع لاقف ، يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل هللا لوسراي : لاقف
 : لاق الإ رخأ وأ مدق ، ءيش نع ذئموي هكلع هللا لوسر لعس امف : لاق « جرح

 . هيلع قفتم « جرح الو لعفا ه
 . ةيدفلا ةيلعف ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق قلح نم نأ ىلإ كلام بهذو

 ةرورض نم هلحم لبق قلح نم ىلع مكح ةع هللا لوسر نأ كلام ةدمعو

 لبق سأرلا قلح هيف ركذي مل ثيدحلا نأ عم ، ةرورض ريغ نم فيكف ى ةيدفلاب
 كلذكو . هيلع ءيش الف حبذي نأ لبق قلح نم نأ اضيأ كلام ىريو . رامجلا يمر

 . يمري نأ لبق حبذ نم

 مزح نبا هنع هلقن . ةيدفلا هيلعف رحني نأ لبق قلح نم : ديز نب رباج لاقو

 . 352 ص 1 ج . دهتجملا ةيادب (1)
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 نبا هنع كلذ لقنو . كلذ يف ةنسلا ةفلاخمب املاع ادماع كلذ لعف اذإ هنع ليقو

 . علا و همادق !) ىنيعلا ةمادق

 ثيدحلا اوفرص مهلعلو مد هيلعف حبذلا لبق قلح نم نأ ىلإ ةيضابالا بهذو

 نأ ىلإ ، قباسلا رمع نب هللا دبع ثيدح وهو { السرم بيبح نب عيبرلا هاور ىذلا

 . ويلا كلذ يف كلع يبنلا نم ةصخر كلت

 هيلعف انراق ناك نإو . مد هيلعف يمري وأ رحني نأ لبق قلح نإ : ةفينح وبأ لاقو
 . ` نامد )4( ..

 . 59 ص 10 ج يراقلا ةدمع - 472 ص 3 ج ينغملا - 183 ص 7 ج . ىلحملا (1)
 . 224 ص 4 ج لينلا حرش ()

 . 12 ص 2 ج حيحصلا عماجلا )3)

 . 352 ص ا ج دهتجملا ةيادب (4)
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 ؟ مرحملا ىوادني اذامب - 26 - ةلأسم

 امب ىوادتي نأ مرحملل نأ ىري ديز نب رباج نأ ةدمعلا يف ينيعلا ىور

 . ". لكأي

 . ةورعو نسحلاو عفانو ، يعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعس لوق وهو
 . بازم ..

 . مارحالا دنع تيزلاب نهدي ناك كر يبنلا نا رمع نبا نع يور امب اولدتساو

 . بيطملا يأ & تتقملا تيزلاب ةياور يفو

 تيزلا : لكأي امب ىوادتي مرحلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور امبو

 . نمسلاو

 ناكو بيط هيف ءاود الإ ةيودألا نم ءاش امب مرحلا ىوادتي : رمع نبا لاقو

(1) : 
 . . مرحم وهو محشلاب هلجر دمضي دوسالا

 . 4 ص 9 ح ٠ يراقلا ةدمع )1(
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 . بيط هيف اماعط لكأي مرحلا يف - 27 - ةلأسم

 بورشم وأ لوكأم يف لعج اذإ ، بيطلا نم هريغو نارفعزلا نأ : كلذ ةلمجو

 : هيف ءاملعلا فلتخا دقف & هتحئار بهذت ملف

 مامإلا كلذ لقن . مرحملل رفعزملا ""هصيبخلا ةحابإ ديز نب رباج نع يورف
 . يعخنلاو نسحلاو ءاطعو سواط لوق وهو . مزح نبا

 ءاوس اسأب ماعطلا نم رانلا تسم امبسنوري ال يأرلا باحصأو كلام ناكو

 هريغ عم هلامعتساب و خبطلاب هنأل هلك كلذ بهذي مل وأ هحيرو همعطو هنول بهذ
 نع هيفف رانلا هسمت مل اذإ امأو . يداعلا ماعطلاب قحلو ابيط هنوك نع لاحتسا

 . ")هيفن ةيناثلاو ةيدفلا بوجو امهادحإ 3 ناتياور كلام
 هتسم دق وأ ائين ناك ءاوس هلكأ مرحملل زوجي ال : ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاقو

 . يعفاشلا لاق اذهبو . رانلا

 هبشاف . ةرشابملا ثيح نم لصاح هب هفرتلاو بيطلاب عاتمتسالا نأ مهتجحو

 ام نإ اولاق كلذلو 5 ةيقاب يهو هتحئار بيطلا نم دوصقملا نألو . ائين ناك ول ام

 يف سيل هلكأب سأب ال رانلا هتسم امم نوللا الإ هيف قبي ملؤ همعطو هتحئار تبهذ

 . © . فورعم فالخ كلذ

 . اهب ذذلتو دصق الب ماعطلا عم بيطلا لكأب سأب ال : ةيضابالا لاقو

 . ءاولحلا : صيبحلا )1(

 . 8 ص 7 ج ىلحلا )2(

 . 204 ص 2 ج ىقتنملا (3)
 . 9 ص 3 ج ينغملا )4(

 . 83 ص 4 ج لينلا حرش (5)
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 : لحملا هداص اذإ ديصلل مرحملا لكأ - 28 - ةلأسم
 : ىلاعت هلوقل.هداص اذإ ديصلا محل لكأ هيلع مرحي مرحملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ةدئاملا ةروس نم 96 ةيالا .هم امزح متمد ام ربلا ديص ْمُكَنَلَع مرحو

 . هنم :مرحملا لكأ يف اوفلتخا دقف اديص لالح داص اذإ امأو

 لك ىلع ديصلا محل نم لكأي نأ مرحملل هركي ناك هنأ ديز نب رباج نع يورف
 . ), ال مأ هلجأ نم ديص ءاوس يأ ، لاح

 . مارح كلذ نأ هنع ةياور يفو
 . لحي الو "زوجي ال كلذ نأ هنع ىرخأ ةياور يو

 . سواطو ، رمع نباو سابع نباو بلاط يبأ نب يلع لوق وهو

 دق لالحلا نوكي انأ نيب اولصفتسي ملو ، اقلطم حابم كلذ نإ نورخا لاقو

 نباو ةريره يبأو باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه يكح 0 ال مأ هلجأ نم هداص

 . ةفينح يبأ بهذم وهو . ماوعلا

 كلذب مرحلا دصق دق لالحلا ناك نإ : اؤلاقف ليصفتلا ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 . هنم لكألا هل زوجي هنإف دايطصالاب هدصقي ل اذإ امأف ، هلكأ مرحملل زجي مل ديصلا

 . لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو
 .: .كلذ يف راثآلا ضراعت فالخلا ببسو

 اذإ ىتح ةيلع يبنلا عم ناك هنأ ةداتق يبأ ثيدح نم كلام هجرخ ام امهدحأف

 ارامح ىأرف ، .مرحم ريغ وهو نيمرحم هلبناحصأ عم لخت ةكم قرط ضعبب اوناك
 هحر مهاسف هيلع اوباف هطوس هولواني نأ هباحصأ لأسف هسرف ىلع ىوتساف ايشحو

 .102 ص 4 ج لينلا حرش - 657 ص 2 ج ريثك نبا ريسفت (1)

 - 7 ص 2 ح مالسإلا دعاوق )2(

 . 6 ص 10 ج .يراقلا ةدمع -..2 ص 6 ج يبطرقلا ريسفت )3(
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 هللا لوسر باحصأ ضعب هنم لكأف هلتقف رامحلا ىلع دش مث هذخأف { هيلع اوبأف

 امنإ ه : لاقف كلذ نع هولأس لع هللا لوسر اوكردأ املف . مهضعب ىبأو كلع

 هنأ هللا ديبع نب ةحلط ثيدح هانعم يف اضيأ ءاجو « هللا اهومكمعطأ ةمعط يه

 ىلع قفاوف ةحلط ظقيتساف انضعب لكاف : يوارلا لاق . دقار وهو يبط هيلإ يدهأ
 . يئاسنلا هاور . كلع هللا لوسر عم هانلكأ : لاقو هلكأ

 هللا لوسرل ىدهأ هنأ « اضيأ كلام هجرخ سابع نبا ثيدح : يناثلا ثيدحلاو

 كيلع هدرن مل انإ » : لاقو هيلع هدرف نادوب وأ 3 ءاوبألاب وهو ايشحو ارامح ةلع

 .! مرح انأ الإ

 وأ لتقلا طرشب قلعتي لكألا نع يهنلا له : وهو رخآ ببس فالتخاللو
 امنإ يهنلا نإ : لاق ةداتق يبأ ثيدحب ذخأ نمف . دارفنا ىلع امهنم دحاو لكب قلعتي

 دحاو لكب قلعتي يهنلا : لاق سابع نبا ثيدحب ذخأ نمو . لتقلا عم لكألاب قلعتي

 . هدارفنا ىلع امهنم

 امإو ةداتق يبأ ثيدح امإ : لاق حيجرتلا بهذم ثيداحألا هذه يف بهذ نمف

 . ليصفتلا وهو ثلاثلا لوقلاب لاق ثيداحألا نيب عمج نمو . سابع نبا ثيدحب

 هنأ يع يبنلا نع رباج نع يور امب كلذ اودكأو . ىلوأ عمجلاو : اولاق
 دمحأ هاور « مكل دصي وأ هوديصت مل ام مرح متنأو مكل لالح ربلا ديص » : لاق

 . "يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو
 ةقلع يبنلا لكس : لاق ، هيبأ نع ديز نب رباج هاور ام ثلاثلا بهذملا ديؤيو

 يوار ةيواعم وبأ لاق « هل اوبسحا » : لاقف هنم لكأف ديص محلب ىتأ مرحم نع
 . م الف الإو لكأيف مرحي نأ لبق ديص ناك نإ ينعي : ثيدحلا

 . 330-331 ص ا ج دهتجملا ةيادب (1)

 . هيبأ نع ةياور رباجل هيف تدجو يذلا ديحولا عضوملا وهو - 481 ص 2 ج صاصجلل نارقلا ماكحأ (2)
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 هيلع مكح نأ دعب ةيناث هيلإ داع اذإ ديصلا لتاق ىلع مكحلا يف - 29 - ةلأسم

 . ءازجلاب

 : نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف اوفلتخا

 كنم هللا مقتنيف بهذا : هل لاقي نكلو ىلوألا ةرملا دعب هيلع مكحي ال : موق لاقف

 ْنَمَو فَلَس اًمَع ةللآ اًمَع » : ديصلا يف ميكحتلا ةيآ يف لاعت هلوقل اريسفت كلذو
 نعاذه يور . ةدئاملا ةروس نم 95 ةيآلا ه ماَقَنآ وذ زيزع هللآو هنم هللآ م ُمَقَتْنيَف داع

 نم دواد لاقو . فلسلا نم حرشو دهاجمو ميهاربإو نسحلا لوق وهو سابع نبا
 . طقف لوالاب ءازجلا همزلي امنإ ديص ةئام لتق ول : بهاذملا باحصأ

 قلعف هه ادمعتم مكنم هلق نممو ا : ةروكذملا ةيآلا يف ىلاعت هلوقب اوكسمتو

 . اراركت بجوتسي ال نم ظفل ىلع قلع امو اولاق . نم ظفل ىلع ءازجلا بوجو
 امهرد الإ قحتسي مل هلوخد رركت اذإف . مهرد هلف رادلا لخد نم لاق نمك

 بتري 7 . هنم هللا مقتنيف داع نمو : : لاق ىلاعت هللا نألو اولاق . لوألا لوخدلاب

 . "ءاقتنالا ريغ دوعلا ىلع

 ناك ءاوس ديصلا لتق املك هيلع مكحلا داعي : هللا همحر ديز نب رباج لاقو

 ةمئأ لوق وهو فلخلاو فلسلا روهمج اذهب لاقو . اطخ وأ ادمع راركتلا
 . يعفاشلاو رذنملا نباو قحسإو ةفينح وبأو كلام بهاذملا

 كلذ لجأل ءازجلاف ديصلا لتق ىتمف امرحم ماد ام مئاد رمتسم يهنلا نأل اولاقو
 . هل مزال

 . 329 ص 7 ج عومجملا - 305 ص 6 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)

 . 13 ص 2 ح مالسالا دعاوق )2(
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 يف مكحلا هيلع داعي : اولاقف . أطخلاو دمعلا نيب زيمتا ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 املك هيف هيلع مكحي مرحم وهو أطخ ديصلا نم ائيش لتق نمف . دمعلا نود أطخلا

 هللا مقتني : هل لاقي داع نإف ، ةدحاو ةرم هيف هيلع مكحي ادمع هلتق نإف . هلتق

 . كنم

 يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو دهاجمو حيرش ىلإ اضيأ لوقلا اذه بسنو
 . ". يعخنلا ميهاربإو

 . 2538 ص 11 ج ينابرلا حتفلا (1)
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 : هجئاوح ءارش يف هل ادب مث عادولا فاوط فاط نميف - 30 - ةلأسم

 نأو 5 جحلا لاغشأ عيمج دعب عادولا فاوط عقي نأ يغبني هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 نوكي ىتح دحأ رقني ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثكم الب جورخلا هعبتي

 يتلا ةدملا يف اوفلتخا مهنكلو . امهريغو ملسمو دمحأ هاور ١ تيبلاب هدهع رخآ

 . جورخلاو فاوطلا نيب اهثكم نكمي

 فلعلاو ماعطلا يرتشي نا عدوملل صخر هنآ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 . "». هقيرط ىلع ارفان ، هيلع ام يضقيو

 ضعب يرتشي نأ سأب ال : يجابلا لاق دقف . كلام نع كلذ لثم يورو

 نوكي نأ عادولا مكح نأ هتجح و . هيلع ءيش الو قوسلا ف هماعط و هجئاوح

 راهن نم ةعاس اماعط وأ ازاهج هعيب وأ هؤارش سيلو . عدوي نم قارفب الصتم
. ! 7 ِ ِ2( 
 . ةليلو موي ماقم امهنيب لصفي امنإو . هرمسو هعادو نيب الصاف

 رخا نوكي ىتح 0 هفاوط ديعي نأ ىرتشا وأ عاب اذإ هنإ : اولاقف موق فلاخو

 . مهريغو دمحأو يعفاشلاو يروثلا لوق وهو ، تيبلاب هدهع

 . . ةيرهاظلاو ةيضابإلا لوق وهو
 داعأف عادولا دعب اباتك بتك : ليق هنإف زيزعلا دبع نب رمع بهذم وهو

 . هفاوط

 بابسأ ريغ لغش ريغل وأ ، رذع ريغل ريخأتلا ناك اذإ ام نيب ةيعفاشلا قرفو
 ةداعإ همزل ضيرم ةدايع وأ قيدص ةرايز وأ نيد ءاضق وأ عاتم ءارشك ح جورخلا

 مهدنع هيفف كلذ وحنو لحرلا دشو دازلا ءارشب لغتشا نإ امأ . فاوطلا

 (4 . فالخ

 . 268 ص 3 ج لينلا حرش (])
 . 293 ص 2 ج ىقتنملا (2)
 . 171 ص 7 ج ىلحملا - مدقتملا لينلا حرش (3)
 . 198 ص 8 ج ع ومجملا )4(
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 ةداعإ الو هأزجأ رثكأ وأ ارهش ماقأو عدو ول هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 )ا هلع

 رفن ول اك ةداعإلا همزلت ملف رفنلا هل لح ام دعب فاوطلاب ماق دق هنأ هتجحو
. )2( 
 . هيمع

 . 95 ص 21 ج يراقلا ةدمع (ا)
 . 487 ص 3 ح ينغملا )2(
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 نماثلا بابلا

 امهعبتي امو قالطلاو حاكنلا ف

 ةل اسم 61 هيفو
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 ؟ اهاضر ريغب ركبلا هتنبا جوزي نأ بألل له - 1 - ةلأسم

 اهحاكن نأ اهاضر ريغب اهوبأ اهجوز اذإ بيثلا تنبلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 (أ) يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا ةفلاخم نم ناك ام الإ ، دودرم

 ال هنأ بألا ريغ يلو اهل ناك اذإ ، ركيلا وأ ، بيثلا تنبلا نأ ىلع اضيأ اوقفتاو
 ث . اهاضرب الإ اهيلع حاكنلا زوب 2

 نأ امإو ، غولبلا نس نود ةريغص نوكت نأ امإ يهو ، ركبلا يف اوفلتخاو

 . ةغلاب نوكت

 حم ورت زيجح ال ناك هنأ رباج مامالا نع يور دقف : ةغلابلا ريغ ةريغصلا امأف

 نبا كلذ لقن . هتايصوصخ نم وه ةشئاع نل يبنلا جم ورت نأ ىريو 0 نايبصلا

>. (3) : 
 رب

 نأ ىريو ، غلبت ىتح الإ ةريغصلا هتنبا بألا حاكنإ زوجي ال : ةمربش نبا لاقو
 4 تبات - . .
 . )4) نل هتايصوصخ نم ةشئاع جاوز

 اهترابع نإ لب 7 اهنذأتسي نأ هيلع سيلو © جاوزلا ىلع ةغلابلا ريغ ةريغصلا
 . )5( . ءاوس همدعو اهاضرف . ةطقاس

 الإ هتنبا ىلع بألا حاكن زوجي ال هنأ رباج نعف : ةغلابلا ةريغصلا امأو

 بيبح نب عيبرلاو ةديبع ييأ لوق وهو . هنوفلخ نبا كلذ لقن . اهاضرب

 . 130 ص 20 ج يراقلا ةدمع (1)
 . 110 ص 2 ج ىربكلا نازيملا (2)

 . 123 ص 2 ج عماجلا باتك (3)
 . 459 ص 9 ج ىلحملا (4)

 . 497 ص اهيف فلتخملا ةلدألا ربأ - 576 ص فالتخالا رثأ (5)

 . 73 ص نوفلخ نبا ةبوجأ (6
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 . ""}»ههنم دابع نبا الإ ةيضابالا ءاهقف ةماعو

 نباو )ةرتعلاو ةماع قارعلا لهأو ةمربش نباو يروثلاو يعازوألا بهذ هيلإو
 نأ يرونلا ةياور نم 5 ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ ثيدحب اولدتساو . مزح

 هجرخأ اهحاكن درف ةلع يبنلا تتأف كلذ تهركف { ركب يهو اهجوز اهابأ
 ملو اركب هتنبا جوز الجر نأ رباج نع ءاطع ثيدحبو . املسم الإ ةعامجلا

 . يناسنلا هجرخأ . امهنيب قرفف لع يبنلا تنأف © اهنذأتسي

 ىذلا وه اهمع نأو 5 هلاخ ةنبا ج وزت هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحو

 . ينطقرادلا هجرخأ . اهحاكن درف ةع يبنلا تتأف ، ثيدحلا يفو ... اهجوز
 لوسر اهريخف ةهراك يهو اهوبأ اهحكنأ اركب ةيراج نأ . سابع نبا ثيدحبو

 مزح نبا نكلو ، لسرم ثيدح اذه ليقو . دواد وبأو دمحأ هاور . ن هللا

 ناطقلا نبا نإو هل ضراعم الو ، ةحصلا ةياغ يف وه : لاقو هححص

 . )5 . هححص

 حاكن اهيلع زاج ةريغص تناك نإ ركبلا نإ ، روهمجلا مهو 3 رخا قيرف لاقو

 . ءاوس همدعو 17 نأو اهعانتما وأ اهاضرب ةربع ال هنأو بألا

 . )ثيللاو ىليل يبأ نباو دمحأو 3 هباحصأو كلام لوق وهو
 اهيلع هيف ررض ال ءفك نم جاوزلا نوكي نأ طرتشا هأأ الإ يعفاشلا هب لاق و

 : روماب كلذ ىلع اونعتحاو

 . 379 ص 7 ج لينلا حرش (1)

 . 131 ص 6 ج راطوالا لين (2)

 . 459 ص 9 ج ىلحملا (3)

 . 129 ص 0 ج يرافقلا ةدمع (4)

 . 130 ص 20 ج يراقلا ةدمع (ة)

 . !13! ص 6 ج راطوألا لين - 90 ص 2 ج فارشألا (6)
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 نب مساقلا نأ هغلب هنأ هئطوم ف ىور دقف ، كلامل ةبسنلاب ةنيدملا لهأ لمع - 1

 . مزال كلذ نإ ،اهنذإ ريغب اهوبأ اهجوزي ركبلا يف نولوقي اوناك هريغو دمحم
 نم اهسفنب قحأ مألا ه : لاق يع يبنلا نأ سابع نبا نع كلام هاور ام 2

 . يراخبلا الإ ةعامجلا هاور .« اهتامص اهنذإو © نذأتست ركبلاو اهيلو

 اركبو ابيث نيمسق ءاسنلا مسق امل يع يبنلا نأ ثيدحلاب لالدتسالا هجو

 يهو . ىرخألا نع هيفن ىلع كلذ لد ، بيثلا يهو امهادحال قحلا تبثأو

 . اهب اهنم قحأ اهيلو نوكيف ، ركبلا
 ةنبا انأو نلع هللا لوسر ينجوزت » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح 3

 . هيلع قفتم .« عست ةنبا انأو يب ينبو عبس وأ تس

 ملحلا غلبي نأ الإ هسفن يف ارمأ ريغصلل لعجي مل امل عراشلا نأ : لالدتسالا هجر

 قيدصلا ركب يبأ حاكنإ لد ، امهسفن يف رمأ امهل نوكيف ، ضيحملا ةيراجلا وأ

 قحأ بألا نأ ىلع « عست ةنبا يهو اهب يع يبنلا ءانبو ، تس ةنبا يهو ةشئاع

 رمأ ال اهنأل رمأتستو غلبت ىتح اهايإ هجيوزت زاج 1 الإو © اقلطم اهسفن نم ركبلاب

 . ة ريغس. يهو اهسفن ف امل

 تجوز اذإ ةغلابلا ركبلا نأ ىلع لدت بابلا ثيداحأ رهاظ نإ : يناكوشلا لاقو

 هيلإز . ملعلا لهأ رثكأ بهذم اذه نإ يذمرتلا لاقو ، دقعلا حصي مل اهنذإ ريغب

 . يذمرتلا ىلع هحرش يف يروفكرابملا بهذ
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 . روتسلا ءاخرإو ةولخلاب الماك رهملا بوجو - 2 - ةنأسم

 امأ . توملا وأ لوخدلاب الماك ةأرملل بجي قادصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 جؤز َناَكُم جوز َلاَدْبْسآ مثدَرأ نإ نو » : ىلاعت هلوقلف لوخدلاب هلك هبوجو
 فيكو ه اًئيبُم امثإ ائاتهُب ةتوُذحأتأ ايش ةنم اوذحأت الف اراَطنق نهد ا ةخإ ميا

 20 ناتيآلا . 4 اًضيلَغ اًقاَميم م مكنم نذأو ضعب إ ىلا مكضعب ىضفأ ق ذَقَو هنوما 41

 . ءاسنلا ةروس نم 21 و

 ملعأ ال : دشر نبا لاقو . كلذ ىلع عامجإلا داقعنالف { توملاب هبوجو امأو

 . اعومسم اليلد هيف نآلا

 . هطرش نم كلذ سيل مأ ءطولا لوخدلا عم هبوجو طرش نم له اوفلتخاو

 باجيإل يفكي ةروعلا نع فشكلاو ةولخلا درجم نإ : ديز نب رباج لاقف
 هتأرما هيلع تلخد لجر نع لأس هنأ مناغ وبأ لقن دقف . ةدعلاو الماك قادصلا

 كلذو . ةدعلا اهيلعو © الماك قادصلا اهل : لاق . اهقنتعي ملو & اهنع فشكف

 نب رباج ءاثعشلا يأ نع جرعألا نايح ينثدح كلذك : لاقو . اهجرف ىلإ رظنلاب
 . ديز )1(

 ءاطعو ، ةورعو ، رمع نباو 3 ديزو ث ةعبرألا ءافلخلا نع كلذ يورو

 نب دمحأو ميدقلا يف يعفاشلاو ، ةفينح ينأ بهذم وهو يعازوألاو ىرهزلاو
 . ةيكلاملا نم وهو ,نآرقلا ماكحأ يف يبطرقلا هحجر لوقلا اذهو ، لبنح

 : سايقلاو ةباحصلا لمع اذه يف مهتجحو

 . 68 ص 2 ج ىربكلا ةنودملا (!)

 ص 5 ج نآرقلا ماكحأ - 503 ص 15 ج عومجملا - 10 ص 21 ج يراقلا ةدمع - 62 ص 8 ج ينغملا (2)
2 . 
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 ىضق : لاق ىفوأ نب ةرارز نع ةمادق نبا هاور ام وهف ةباحصلا لمع امأف

 تبج وو رهملا بجو دقف ارتس ىخرأو اباب قلغأ نم نأ نويدهملا نودشارلا ءافلخلا
 اياضق هذه نإ اولاقو . كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ يواحطلا ىكح دقو 0 ةدعلا

 . )عامجإ ناكف مهرصع يف دحأ مهفلاخي ملو مهنع ترهتشا

 : كلذ ريرقتو ةراجإلاو عيبلا لع حاكنلا اوساق مهنإف ، سايقلا ةهج نم امأو

 دجو دقو . ةعفنملا ءافيتسا ةقيقح ال & لدبملا ملست وه دقعلا يف لدبلل بجوملا نأ

 سيلف ءطولا امأو . اه رودقملا وه هنألعناوملا عفرب اهتهج نم قحتسملا ميلستلا اذه

 الإ نوكي ال بجاولا ذإ . كلذب ةفلكم نوكت الف هميلست ةأرملا رودقم يف

 . رهملا لاك وهو لدبلا يف اهقح رقتسا لدبملا ملست اهنم دجو اذإو . ارودقم
 ,. ةراجالاو عيبلا يف امك كلذو

 وهو سيسملا ناك اذإ الإ ةولخلاب الماك رهملا بجي ال هنأ ىلإ ةفئاط تبهذو

 يبعشلاو حيرش لاق هبو & ديدجلا يف يعفاشلاو كلام لوق وهو . مهدنع عامجلا

 يفاني ام وهو ،سابع نباو دوعسم نبا نع كلذ يورو ،نيريس نباو سواطو
 تلام هيلإو }بيسملا نب ديعسو دمحأ نع ةياور يهو ةقباسلا عامجإلا ىوعد

 . © ةيضابإلا
 ره 4 ۔ و .م رمر؟ ّ . - .

 نهوسمت نأ لبق نم ٌرُهوُمْتَقْلط نإو ظ : لاعت هلوق نم ةيالا رهاظب اولدتساو ا

 ه م. <
 . ةرقبلا ةروس نم 7 ةيآلا 4 مُتْضَرَف و امم فصن ةضيرف نهل تضرف ذق

 ةولخلاو ، رهملا فصن الإ اه سيل سيسملا لبق تقلط نم نأ صنلا ماظن

 . 389 ص اهيف فلتخملا ةلدالا رثأ (1)
 . 390 ص ةلدألا رثأ (2)
 . 62 ص 8 ج ينغملا (3)
 . 161 ص 2 ج ةكرب نبا عماج - 435 - 393 - 152 ص 6 ج لينلا حرش (4)
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 . اهقادص ةمألا قتع لعج نم - 3 - ةلأسم

 اهقتع لعجيو اهجوزتيو اهديس اهقتعي ةمألا يف فلسلا ءاملع فلتخا

 . اهقادص

 نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو . كلذ زاوج ىلإ مهنم ةعامج بهذف

 دقع اذإ : اولاقو . دمحأو ، قحسإو ءاطعو يعازوألاو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا
 ةنس هنأ هدنعو مزح نبا بهذم وهو © قاتعلا كلذ ريغ ارهم هيلع قحتست ال اهيلع

 . ةلضاف

 . تقتع تلبقف طرشلا اذه ىلع اهقتعأ نإ ىري هنأ الإ 0 يعفاشلا لوق وهو

 تيضر نإف . اهناجم اهقتعب ضري مل هنأل اهتميق اهيلع هل لب هجوزتت نأ اهمزلي الو
 . ىمسملا رهملا هيلع اهلو ةميقلا اهيلع هلف هيلع ناقفتي رهم ىلع اهجوزتو

 ةيفص قتعأ يع هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع يراخبلا هاور امب اولدتساو
 . اهقادص اهقتع لعجو

 دعس نب ثيللاو ديز نب رباج مهو . زوجي ال كلذ نأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 . ""}مزح نباو "ينيعلا كلذ لقن . كلامو ، دمحمو ةفينح وبأو ، ةمربش نباو

 ةهج نمو . هنم ليوأت هلعلف هدنسي مل هنأب سنأ ثيدح اودر مهنأ مهتجحو
 نودب جوزتي نأ هدحو هل نإف ، ةقيَع يبنلا تايصوصخ نم كلذ نإ اولاق ىرخأ
 . قادص

 . ناك ام ائيش اهقتع عم اهل لعجي نأ بحتسي نيريس نبا ناكو

 الإ قتعأ ال لوقي نأ الإ اهيلع هل ءيش الو ةرح يهف تهرك نإ : كلام لاقو

 . يعفاشلا لاق اك طرشلا اذه ىلع
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 . عضبلا ةضوفم يف مكحلا - 4 - ةلأسم

 وه عضبلا ضيوفتف ، رهم ضيوفتو ، عضب ضيوفت : نيبرض ىلع ضيوفتلا

 رهملا ضيوفتو رهم ريغب اهجيوزت يف اهيلول ةأرملا نذات وأ ركبلا هتنيا بالا ج وزي نأ
 . يبنجأ ءاش وأ ل ءاش وأ تءاش ام ىلع اهجوزي نأ وه

 لبق عضبلا ةضوفملا تقلط اذإو . "لثملا رهم بجيو حيحص حاكنلاف
 ؛

 وهو ينغملا بحاص هنع هاور . ةعتملا الإ اف سيل ، ديز نب رباج لاقف ، لوخدلا

 باحصأو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو ءاطعو نسحلاو سابع نباو رمع نبا لوق
 . يأرلا

 وا نهوُسَمَت مل امم ءاسنلآ مّتقلط نإ مكيلع حانج ال » : ىلاعت هلوق مهليلدو . و . د ۔ے ٥؟,۔ ۔ 7٦ و ه ر ٠ . 77 « م د 7 7

 . ه ةردق ريملا ىلعو هرد عيموُملآ ىلع موعت ةضيرف نهل أوضوف
 حيحص حاكن هنأل 3 اهلثم رهم فصن اهل بجاولا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 يمس ول اك لوخدلا لبق قالطلاب هفصن بجويف لوخدلا دعب لنملا رهم بجوي
 )2( . امرحم

 . 81 نص 8 ج ريبكلا حرشلا (1)

 . 47 ص 8 ج ينغملا (2)
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 . حاكنلا يف دوهشلا ف - 5 - ةلأسم

 نبا هلقن . نيدهاشب الإ حاكنلا دقعني ال : لوقي هنأ ديز نب رباج نع يور

 . ةمادق

 يعخنلاو نسحلاو بيسملا نب ديعسو سابع نباو يلعو رمع نع كلذ يور

 روهشملا يف لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ : ةمئألا نم هب لاقو . ةداتقو

 . هنع

 ةلع يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق

 . دوهشب الإ حاكن ال : اولاق مهنإف . مهريغو نيعباتلا نم مهدعب نمو

 هاور .« هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت ناف ئ لدع يدهاشو ىلوب الإ

 . )لاقم هدانسإ يفو . ينطقرادلا

 يلوب الإ حاكن ال » : لاق هنأ لع يبنلا نع نيصح نب نارمع هاور امو

 اعطقنم ناك نإو اولاق مهنكلو كاذب سيل هدانسإو . دمحأ هاور . « لدع يدهاشو

 . هب نولوقي ملعلا لهأ رثكأ نأ الإ

 نبا هاورو . ةشئاع ثيدح ريغ نيدهاشلا ركذ يف حصي ال : نايح نبا لاقو

 ا لطاب اهحاكنف لدع يدهاشو اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ ( : ظفلب مزح

 . )3 . ثيدحلا اذه ريغ ءيش بابلا يف حصي ال : لاقو

 زاوجب اولاقو ةداهشلاب حاكنلا دقع نارتقا طارتشا مدعب رخآ قيرف لاقو
 . لوخدلا نيح ىلإ هنع اهرخأت

 . 339 ص 7 ج ينغملا (!)
 . 134 ص 6 ج . راطوألا لين (2)
 . 465 ص 9 ج ىلحملا (3)
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 . مهريغو يلع نب نسحلاو ةورع هيخأو ريبزلا نباو رمع نبا نع كلذ يور
 . ")دمحأ نع ىرخأ ةياور يهو ، كلام مامالا بهذ هيلإو

 ةنيدملاو ربيخ نيب ماقأ نع يبنلا نإ لاق سنأ نع يراخبلا هاور ام مهتجحو

 تناكف . هيفو { ةملو ىلإ نيملسملا توعدو ييح تنب ةيفصب هيلع انينب 5 اثالث

 نإ : اولاقف . هنيمي تكلم امم وأ نينمؤملا تاهمأ ىدحإ : نوملسملا لاقف . ةميلو

 لحترا املف . نيملا تكلم امم يهف اهبجحي مل نإو ، نينمؤملا تاهمأ نم يهف اهبجح

 . سانلا نيبو اهنيب باجحلا لدسو هفلخ اهل اطو

 يهف اهبجح نإ اولاق يع يبنلا باحصأ نأ : ثيدحلا اذه نم ليلدلا هجوف

 . داهشالاب كلذ اوملعل اهحاكن ىلع دهشأ ناك ولو . نينمؤملا تاهمأ نم

 رقتفي ملف عضبلا ةحابتسال عرش حاكنلا دقع نإ : سايقلا ةهج نم مهليلدو

 . ةمالا ءارشو ةعجرلاك ةداهشلا لإ

 يف اطرش ةداهشلا ةنراقم نكت ملف ةعفنم ىلع دقع اذه نإ : اولاق : رخا ليلدو

 . ,ة راجالاك هتحص

 . 339 ص 7 ج ينغملا (1)
 .. 340 ص 7 ج ينغملا - 313 ص 3 ج ىقتلملا (2)
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 ؟ زئاج وه له . رسلا حاكن يف - 6 - ةلأسم

 . رسلا حاكن زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . ال مأ رس وه له © ناتكلاب ايصوو نادهاش دهشأ اذإ اميف اوفلتخاو

 يف نوفلخ نبا كلذ لقن . رسلا حاكن هرك هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 اولاق مهنإف . ةيضابإلا انباحصأ ةلمجو ةميرك ييأ نب ملسم اذهب لاقو . ")هتبوجأ

 .هل مهتهارك عم رسلا حاكن زاج يلوو دوهشب حاكنلا عقو اذإ

 نيب ام لصف» :لاق هنأ كلع يبنلا نع يور امب رسلا حاكن ةهاركب اولدتساو
 نابح نبا هححصو ،هنسحو يذمرتلا هاور «توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا

 .مكاحلاو

 دجاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يور امبو

 . بيرغ نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور - « فوفدلاب هيلع اوبرضاو
 اوعمسف قيرز ينيب هباحصأب اموي رم يزع هللا لوسر نأ يلع نع يور امبو

 لمك » : لاقف هللا دمحف نالف حاكن : اولاقف اذه ام لأسف © ابعلو راوج ءانغ

 - « ناخدلا ىري وأ فدلا نينح عمسي ىتح حاكن الو { ناخدلا اذه . هنيد

 . نوفلخ نبا هاور
 هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورف . رسلا حاكن نأش يف ةيكلاملا فقوم فلتخاو

 نإو . رس حاكن هنأل حاكنلا زجي مل كلذ اومتكي نأ مهرمأو ةنيبب جوز ول : لاق

 . نالبقتسي اميف ادهشأو ، زاج رارستسا ريغ ىلع ةنيب ريغب ج وزت

 ةداهشب ةأرملا جوزتي لجرلا ىف كلام نع ىرخأ ةهج نم بهو نبا ىورو
 قادصلا اهلو حاكنلا زوجي الو ، ةقيلطتب امهنيب قرفي : لاق امهمتكتسيو نيلجر
 . »نادهاشلا بقاعي الو اهباصأ ناك نإ

 . 65 ص نوفلخ نبا ةبوجأ (1)

 . 314 ص 3 ج ىقتنملا - 79 ص 3 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 تماق دقو دقعلا دنع داهشإلا اهيف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ع ويبلا نأ كلام ةجحو

 هيف ىلاعت هللا ركذي مل يذلا حاكنلاو ، عويبلا ضئارف نم سيل كلذ نأب ةلالدلا
 ضرغلا امنإو . هضئارفو هطورش نم هيف داهشالا نوكي الأب ىرحأ داهشالا

 يعادتلل دقعلا دعب حلصي داهشالاو . باسنألا ظفحل روهظلاو نالعإلا

 . }نيحكانتملا نيب دقعني اميف فالتخالاو

 : امهل لاقو نيدهاشب اهجوزت اذإ : امهباحصأو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 نأ ىري هنإف . يكلاملا يسلدنألا يثيللا يحي نب يحي لوق اذهو ، حاكنلا زاج اتكا
 مزح نبا لاق هبو . رسلا دح نم جرخ دقف نالجر هيلع دهش حاكن لك

 . يرهاظلا

 ادعاصف نالجر هيلع دهشي مل ىذلا وه حاكنلا يف رسلا نأ : قيرفلا اذه ىريو

 . يبطرقلا هيلإ لام ىذلا اذهو . لاح لك ىلع خسفي هنأو

 دس اهنم دوصقملا مأ يعرش مكح حاكنلا يف ةداهشلا له ، مهفالتخا ببسو

 . راكنالا وأ فالتخالا ةعيرذ

 . ةحصلا طورش نم طرش يه لاق يعرش مكح لاق نمف

 . ماملا طورش نم طرش يه لاق قثوت يه لاق نهو
 ةحص طرش يه ال ،حاكنلا طورش نم ةداهشلا تسيل :رخا قيرف لاقو

 يور . يلع نب نسحلا كلذ لعفو . ةعامجو روث يبأ لوق وهو . مامت طرش يهالو
 . حاكنلاب نلعأ مث ةداهش ريغب ج وزت هنأ هنع

 - مدقتملا - نآرقلا ماكحأ (1)

 . 18 ص 2 ج دهتجملا ةيادب (2)
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 . حاكنلا يف يلولا طارتشا - 7 - ةلأسم

 وأ اهسفنب اهجاوز دقع ىلوتت نأ حصي لهف ، ةرح ةلقاع ةغلاب ةأرملا تناك اذإ

 ؟ اهيلع دقعلا ىلوتي يلو نم دب ال
 الإ زوجي ال هنأو ، حاكنلا دقع يف طرش يلولا نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذ

 . يبطرقلاو ةمادق نباو نوفلخ نبا كلذ لاق . هب

 ")معن : لاقف ؟ مارح يلو نودب حاكنلا له لئس هنأ هنع لقن دقو.
 يلولا نأ نوريو لبنح نباو ، يعفاشلاو 2 كلام : ةمئألا بهذم اذهو

 © اهسفن جيوزت ةأرملا كلمت الو . يلوب الإ حاكن ال هنأو ، دقعلا ناكرأ نم نكر

 ِ . حاكنلا حصي مل تلعف نإف

 نم ةريره وباو سابع نياو ةشئاعو دوعسم نباو يلعو رمع اذهب لاقو

 .مهريغو ةمربش نباو زيزعلا دبع نب رمعو نسحلاو بيسملا نب ديعسو { ةباحصلا
 : يلي ام ءالؤه ةجحو

 الف َنُهَلَجأ َنْغَلبق ءاسنلا متف : { : ىلاعت هلوق كلذو : باتكلا :
 نم 232 ةيآلا 4 فوزغَملآي مهت هنيب اوَضرَت اذإ َنُهَجاَوزَأ َنخمكنَي نأ نُهوُلُضمت

 امنإ ه : لاق { مألا يف يعفاشلا هركذ ام ةيآلا هذهب لالدتسالا هجوو . ةرقبلا ةروس

 نم اهحاكن هب متي نوكي نأب لضعلا ىلإ ببس هل نم ةأرللالبضعي نأب رمؤي
 مل نإو ، اهلضعيلف اهنم ليبسب سيلف اهتدع تضقناف اهقلط اذإ ج وزلاو . ءايلوألا
 اذهو . هسفن نع اهلضعي ال وهو . هيغ حكنت نل اهيلغ مرحي دقف اهتدع ضقنت

 اهعنمي ال نأ يلولا ىلع نأو ، اقح اهسفن يف ةأرملا عم يلولل نأ نم نآرقلا يف ام نيبأ

 . , فورعملاب حكنت نأ تيضر اذإ

 . 72 ص 3 ج نآرقلا ماكحأ 337 ص 7 ج ينغملا - 66 ص نوفطخ نبا ةبوجأ (1)
 .. 7 ص 3 ج ىقتنملا - 7 ص 7 ج ينغملا )2(

 . 573 ص فالتخالا رثأ (3)
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 الإ حاكن ال ه : لاق هنأ يع يبنلا نع ىسوم وبأ هاور ام اهنم : ةنسلا 2

 ىلع ينبم ثيدحلا اذهب جاجتحالاو ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور . « يلوب

 تيبي مل نمل مايص ال ه ثيدح يف امك ، ةيعرشلا تاذلا ىلإ هجوتم يفنلا اذه نأ

 نم نوكيف تاذلا ىلإ تازاجملا برقأ يه ىتلا ةحصلا يفن ىلإ هجوتم وأ « ةينلا
 . هب لوقي نم دنع ىضتقملا مومع باب

 تحكن ةأرما اميأ » : لاق ةيفع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع هتور ام اهنمو

 اهب لخد نإف ، لطاب اهحاكنف & لطاب اهحاكنف ، لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب
 - « هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف
 . دواد وبأو يذمرتلا هاور

 الو ةأرملا ةأرملا ج وزت ال » : كفع هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ هاور ام اهنمو

 . ينطقرادلاو ةجام نبا هاور - « اهسفن ج وزت يتلا يه ةينازلا نإف ، اهسفن ةأرملا
 يلو ريغب تحكن ةأرما حاكن در هنأ رمع نع يور دقف : ةباحصلا لمع -3

 . حكانلا دلجو
 مل نإو اهاضرب دقعني ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا حاكن نإ :لاقف ةفينح وبأ فلاخو

 . افوقوم دقعني حاكنلا نأ ىلإ نسحلا نب دمحم بهذو . يلو اهيلع دقعي

 : تاهج ثالث نم ةفينح يأ ةجحو

 ه نهجاوزأ َنِكنَي نأ َنهوُنُضمت الف » : ىلاعت هلوق كلذو : نآرقلا 1
 هروصت اك ال ، حاكنلا ةرشابم نم ءاسنلا عنم نع يهنلا ديفت يهو ةمدقتملا ةيالا

 . هنرتخي نم حاكن نم نهعنم نع ءايلوألا يهن وه كلذ هلوق نأل كلذو مصخلا

 . حاكنإلا وهو عونمملا هدي نيب نمم عنملا ققحتي امنإو'
 مألا» :لاق لع يبنلا نأ سابع نبا هاور ىذلا ثيدحلا يف كلذو :ةنسلا-2

 ءاوس اهل جوز ال نم مألاو .يذمرتلاو دواد وبأ هاور «اهيلو نم اهسفنب قحأ
 .فلاخلا فرطلا اهب لدتسا يتلا ثيداحألا نم حصأ اذهو .اركب مأ ابيث تناك
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 6 هلهأ نم يهو اهقح صلاخ يف ةأرملل فرصت حاكنلا نأ كلذو :لوقعملا-3

 امنإو ، جاوزألا رايتخا اهلو لاملا يف فرصتلا اهل ناك اذهلو ةزيمم ةلقاع اهنوكل

 . ")....... ىلل بست ال يك جيورتلاب يلولا بلاطي

 . 574 - 573 ص فالتخالا رثأ (1)
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 ؟ ةأرملا يوزت ىلوتي نأ يلولا يلول زوبي له - 8 - ةلأسم
 لقن -ةأرملا جيوزت ىلوتي نأ يلولا يلول زوجي ال هنأ ديز نب رباج نع يور

 "). مزح نبا مامإلا كلذ
 بئاغ اهيلوو لجر اهبطخ ةأرما نع لئس دقف .يرصبلا نسحلا لوق وهو

 . هيلإ اوبتكا نكلو 5 ال : لاق ؟ اهيلو يلو اهجوزيأ ، يلو انه اهيلولو & ناتسجسب

 ؟ ربصي ىتم ىلإ : لجر هل لاقف . ربصيل : لاق . ربصي ال بطاخلا نإ : هل ليقف

 . فهكلا لهأ ربص اك ربصي : نسحلا لاق

 يروثلاو ىليل يأ نباو ، ةمربش نباو لوحكم : ءاهقفلا نم كلذب لاقو
 . دمحأو يعفاشلاو ، يح نب نسحلاو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع كلذ يور . هزاوج اوأرو 5 ةعامج اذه سكعب لاقو

 . يعخنلا ميهاربإو ، زيزعلا دبع نب رمعو & رمع نباو
 هلام نينمؤملا مأ ةصفح هتنبا ىلو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ : مهتجح و

 ترمأ ةأرما جوزت نأ تدارأ اذإ اهنع هللا يضر ةصفح تناكف . نهحاكنو هتانبو

 . ج وزيف هللا دبع اهاخأ

 . 454 ص 9 ج ىلحملا (1)

 . 454 ص 9 ج ىلحملا (2)
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 ناكو اهئطوف ىرخأ ج وزت مث انامز اهعم ماقأو ةأرما جوزت لجر يف- 9 - ةلأسم
 : ىلوألا هتأرما تخأ اهدجو مث ىلوألا ءيطو دق

 ةعس امهاوس اميف هل نأو ، اعيمج امهقرافي لوقي ناك هنأ ديز نب رباج نع يور
 . }يناسارخلا مناغ وبأ كلذ لقن . ةحودنمو

 . ةعامج كلذ يف فلاخ دقو

 ةجوزلا نأب باجأف ةلأسملا هذه نع جروملا ابأ لأس هنأ مناغ يبأ نع يورف

 . اناهقف لإ لوقلا انه بسنو . امهني قرفي الو « مرحت ال لوأل
 ىتح هتجوز لزتعا اهب لخدو اهتخأ جورت مث ةأرما جوزت اذإ : دمحأ لاقو

 هل زجي مل لاحلا يف اهتخأ ىلع دقعلا دارأ ول هنأل كلذك ناك امنإو { ةيناثلا ةدع يضقنت
 اهتخأ ةدع يضقنت ىتح هتأرمال ءطولا زوجي ال كلذك ةءوطوملا ةدع يضقنت ىتح
 . اهباصأ يتلا

 . ةيناثلا حاكن لطب ىرخألا دعب نيتخألا ىدحإ ج وزت اذإ : ةيعفاشلا لاقو

 هل تلح انئاب اقالط ناك نإف اهقلط مش امهادحإ ج وزت نإو ، ميرحتلاب تصتخا اهنأل

 ىلع ةيقاب اهنأل لحت مل ايعجر ناك نإو { شارفلا يف امهنيب عمجي مل هنأل ىرخألا
 . }شارفلا

 . 22 ص 2 ج ىربكلا ةنودملا (1)

 .491 ص 7 ج ينغملا (2)

 . 379 ص ا5 ج عومجملا (3)
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 . حاكنلا يف بيعلا رايخ يف - 10 - ةلأسم

 يف كلذو نيجوزلا نم دحاو لكل بويعلاب رايخلا بجوم يف ءاملعلا فلتخا
 نمف دري هنإ انلق اذإ يناثلا ؟ دري ال وأ بويعلاب حاكنلا دري له امهدحأ : نيعضوم

 .؟ دري اهيأ

 نم ءاهقفلا روهمجو 0 دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف : لوألا عضوملا امأف

 قح وهو . كاسمالا وأ درلا يف رايخلا بجوت بويعلا نإ : ةيرفعجلاو ةيضابإلا

 . قيرفتلا بلط قح هلف ابيع هبحاصب دجو اذإ امهنم لكلف & نيجوزلل كرتشم
 . اهعاونأ يفو بويعلا دادعت يف اوفلتخا ، أدبملا اذه ىلع اوقفتا نأ دعب مهنكلو

 رايخلا بجوت ال بويعلا نإ : زيزعلا دبع نب رمعو ، رهاظلا لهأ لاقو
 © قترلاو نرقلا امهو طقف نيبيع يف رايخلا اوزاجأف هباحصأو ةفينح وبأ طسوتو

 . ءطولا عم عنمت ةيسنج بويع يهو
 ؟ ال مأ ةجح٥ يباحصلا لوق له امهدحأ : نيئيش ىلإ عجري فالخلا ببسو

 . سايقلا وه يناثلاو

 : لاق هنأ باطخلا ني رمع نع يور ام وهف كلذ يف دراولا يباحصلا لوق امأف
 وأ ، تاياورلا ضعب يفو ، صرب وأ ماذج وأ نونج اهبو ةأرما جوزت لجر اميأ

 . اهيلو ىلع اهجوزل مرغ كلذو 0 الماك اهقادص اهلف © نرق
 اولاق حاكنلا يف بيعلل رايخلا بجومب نيلئاقلا نإف ، عيبلا ىلعف ، سايقلا امأو

 عامتجال ، عيبلاب اهيبش حاكنلا سيل : مهل نوفلاخلا لاقو . عيبلاب هيبش كلذ يف هنإ

 لوقل ةبسنلاب اولاقو . بيعلا هب دري بيع لكب حاكنلا دري ال هنأ ىلع نيملسملا

 . وقللع ىبنلا لوق يف الإ ةجح ال هنإ يباحصلا

 . 09 ص 10 ج ىلحملا - 0 ص 2 ج دهتجملا ةيادب (1)
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 ؟ دري ال اهيأ يفو حاكنلا اهب دري بويعلا يأ يفف : يلاثلا عضرلل امأو

 : حاكن الو عيب يف زوجت ال عبرأ » : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 وباو مزح نباو يقهيبلا كلذ ىور ۔ ءالفعلاو ءاصربلاو ةموذحملاو ةنونجملا

 )!( اغ
 . م

 كلذ ىلع مهريغو ةيضابإلاو لبنح نباو يعفاشلاو كلام : ةمئألا قفتا دقو

 . ءاملعلا روهمج لوق وهو
 يرورم كللذ نإ اولاقو . هركذ مدقتملا باطخلا نب رمع نع يور ام اولدتساو

 . مهنع هللا يضر رمع نباو سابع نبا نع اضيأ

 بيعلا رايخ تبثي امكف . عيبلاب حاكنلا اوهبش مهنإف : سايقلا ا اضيأ اولدتساو

 دقع يف نيضوعلا دحأ ةأرملا نأ كلذو . حاكنلا دقع يف تبثي ، عيبلا دقع ين

 رايخلا هل تبثيف نيجوزلا دحأ اهنأ وأ { قادصلاك بيعلاب هدر زاجف . حاكنلا

 . ةأرملا يف لجرلل تبثي اك لجرلا يف رايخلا قح ةأرملل تبثيف ، رخالا يف بيعلاب
 بجلاك رايخلا تبثأف ، ءطولا عنمي بيع هيف فلتخملا نإ : ةصاخ ةلبانحلا لاقو

 . امهببسب رايخلا توبث يف فالتخا ال نيذللا ةنعلاو

 بويعلا هذه ببسب نيجوزلا نم لكل قحاللا ررضلا هبش دقف يعفاشلا امأو

 { ةدملا دعب ءيفي مل اذإ ةقرفلا رايخ ةجوزلل تبثي امكف © ءاليإلا يف قحاللا ررضلاب

 . ( بكأ انه لب هباشتم ررضلا نأل { خسفلا رايخ انه تبثي كلذك

 امأو . ةأرملا يف بيعلا ناك اذإ اقلطم لجرلل رايخ ال هنأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 بهذم وهو . يصخ وأ بوبحم وأ نينع ج وزلا نأ اهل نيبت اذإ رايخلا قح اهلف ةأرملا

 . فسوي يأو ةفينح يأو ‘ يعخنلا

 . 23 ص 2 ج ىربكلا ةنودملا - 110 ص 10 ج ىلحملا - 215 ص 7 ج ىربكلا ننسلا (1)

 . 655 ص قالطلا يف نيجوزلا ةيرح ىدم - 386 ص 6 ج لينلا حرش - 579 ص 7 ج ينمل )2(

 . 397 ص اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ (3)
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 اضايب اهحشكب دجوف اهجوزت يتلل لاق هنأ :ف يبنلا نع يور ام مهتجحو

 . فيعض هدانسإو هريغ هجرخأو مارملا غ ولب يف رجح نبا هركذ « كلهأب يقحلا ه
 فرع يف هحيرص نم هدع دعبي ال لب & قالطلا تايانك باب نم اذه نإ : اولاق

 نإو قلط ءاش نإف قالطلا وه امنإو بيع يف خسف ال هنأ فرعف . ءارقتسالاب برعلا

 . كسما ءاش

 نيعتف قالطلا كلمت ال اهنأل : لاقف ةأرملل ةبسنلاب مكحلا اذه يناساكلا للعو

 نم هعنمي ايلسانت ابيع هتجوز يف جوزلا دجو ولف . ررضلا عفدل اقيرط خسفلا

 ىلع رجألا هلو هتجوز ىقبأ ءاش نإف ، هببسب قيرفتلا هل زوجي ال اهيلإ لوصولا
 . ناسحإب قلط ءاش نإو 0 هلعف

 : مالسلا هيلع هلوقل لسانتلا وه جاوزلا نم ةياغلا نأ ىريف ةفينح وبأ امأ

 ج وزلا ناك اذإف . جاوزلا ةرمث لسانتلا ميركلا لوسرلا لعجف « اولسانت اوحكانت »

 تبلط ام اذإ قارفلا بجوف حاكنلا ةرمث تتاف يسنجلا لاصتالا عنمي بيعب ابيعم

 (" . كلذ ةجوزلا

 يف بيعل نيجوزلا نيب قيرفت ال هنأ ىلإ ةيرهاظلا وهو ، ثلاث قيرف بهذو
 صربب الو ثداح ماذبب هتحص دعب حاكنلا خسفي ال : مزح نبا لاق دقف . امهدحأ
 بويعلا نم ءيشب الو جرف ءادب الو نونجب الو

 ةيدنلا ةضورلا بحاصو يناكوشلا مهقفارو . زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو

 . ناميلس يبأو يروثلاو ىليل ىبأ نباو دانزلا يبأو ءاطع ىلإ اضيأ لوقلا بسنو

 . 6554 ص نيجوزلا ةيرح ىدم (1)

 . 109 ص 10 ج ىلحما (2)
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 ةأرما ج وزت لجر امأ » : لاق هنأ بلاط يأ نب يلع نع يور امب اولدتساو

 ءاش نإو قلط ءاش نإ ، هتأرما يهف نرق اهب وأ ءاصرب وأ ءامذج وأ ةنونجم

. ! بيع نم درت ال ةرحلا ( : لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع يور امبو . ( كسمأ



 . لاخلا يتنباو معلا يتنبا نيب عمجلا يف - 11 - ةلأسم

 بهذف حاكنلا يف لاخلا يتنباو معلا يتنبا نيب عمجلا يف فلسلا ءاملع فلتخا

 ي هلوخدلو .هيف صنلا دورو مدعل ،عمجلا اذه ميرحت مدع لاإ ملعلا لها ةماع

 - د ك 4 ع ع

 ءاَرَو ام مكل لجاو :ءاسنلا نم تامرحملا عاونأ ركذ نآ دعب ىلاعت هلوق مومع

 .اركذ تناك ول ىرخألا اهل لحت امهادحإ نألو ،ءاسنلا ةروس نم 24 ةيآلا مكلذ
 : ناتياور هيفف ةهاركلا ثيح نم امأو

 & يراخبلا مامإلا اهلقن ، ةعيطقلل ةهاركلا يهو ديز نب رباج نع : ىلوألا

 . ‘";قاكوشلاو يوغبلاو ينغملا بحاصو ريبكلا حرشلا بحاصو

 كلذو زيزعلا دبع نب ديعسو ، نسحلاو ءاطعو نامثعو رمعو ركب يبآ لوق وهو
 هجرخأ . ةعيطقلا ةفاخم اهتبارق يذ لع ةأرملا ج وزت نأ ىجن هنأ 2 يبنلانع يورامل

 رومأملا محرلا ةعيطق ىلإ ضفم هنألو ، ةبيش يبأ نباو ليسارملا يف دواد وبأ

 . ةهاركلا نوكت نأ هلاوحأ لقأف : اولاق . اهتلصب

 يبعشلاو راسي نب ناميلس نع كلذ لقنو . ةهاركلا مدع يهو : ةيناثلاو

 يتلا ةبارقلا دوجو مدعل اولاقو . مهريغو ديبع يبأو قحسإو يعفاشلاو يعازوالاو
 . براقألا رئاسك ةهارك يضتقي الف & امهنيب عمجلا مرحت

 . حاكنلا اذه لطبأ ادحأ ملعأ ال : رذنملا نبا لاقو

 نيب ةدحاو ةليل يف ىنب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نأ يور دقو
4 

 . ( يلع نب رمع تنبو يلع نب دمحم تنب

 ص9 ج ةنسلا حرش - 478 ص 7 ج ينغملا - 486 ص 7 ج ريبكلا حرشلا - 102 ص 20 ج يراقلا ةدمع (1)

 - 158 ص 6 ج راطوألا لين - 0
 . 35 ص 6 ج لينلا حرش - 381 ص ا5 ج بذهملا حرش عومجملا - ةمدقتملا عجارملا )2(

 . 159 ص 6 ج راطوالا لين (3)

 . 101 ص 20 ج يراقلا ةدمع (4)
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 . ءامإلا نم نيتخألا نيب عمجلا يف - 12 - ةلأسم

 عمجي نأ هل له ث هئامإ نم ناتخأ لجرلل ناك اذإ اميف فلسلا ءاملع فلتخا

 . هكلم نم امهجارخإ لبق ىرخألا اطي مث امهادحإ أطيف ، ءطولا يف امهنيب
 ينغملا بحاص هنع هلقن . مارح كلذ نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 ينأو كلام ةمئألاو ، يعازوألاو سواط لوق وهو "ريبكلا حرشلا بحاصو
 . دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو { يعفاشلاو { ةفينح

 ميرحت ىلع عامجالا لصح دق هنأو © لاز دق فالخلا اذه نأ صاصجلا معزو

 ةيآلا . 4 نيتخألا ني نيب اوعمجت نأو {: ىلاعت هلوقب قيرفلا اذه لدتساو عمجلا

 مرحي ةيالا ىف تاروكذملا رئاس نأ لالدتسالا هجوو . ءاسنلا ةروس نم 3
 . ةجوزلاك اهتخأ تمرحف اشارف تراص ىلوألا نإ مث . نهيلع دقعلاو نهؤطو

 امهتلحأ ةيآلا هذه ىف نيتخألا نأ هدافم لوصألا نم رخآ اليلد ةيفنحلا فاضأو
 : ةيآ امهتمرحو ةيآ

 تَكَلَم اَم ل ءاسنلا َنم تتَصخُملاَو ا : ىلاعت هلوق يه ليلحتلا ةياف

 هم نيتخ نيب اوُعَمجَت نأو ظ : لاعت هلوق يه ميرحتلا ةيأو : : 4 أ

 ببس نتش حجر ةحابالاو رظحلا اببس هيف عمتجا اذإ رمألا نأ مهدنعو

 روظحلا لعف نإ امهيمكح باجيإ يف ناتيآلا تواست ول هنأ كلذ ديؤيو . رظحلا

 ل ام عانتمالا طايتحالاو & باقعلا هب قحتسي ال حابملا كرتو & باقعلا هب قحتسي

 . لقعلا مكح يف ةبجاو ةيضق هذهف . باقعلا قاقحتسا نمأي

 زئاج ريغو ليلحتلاو ميرحتلا باجنإ يف نيتيواستم ريغ نيتيآلا نإف اضيأو
 ببس ريغ ببس يف تدرو امهنم ةدحاو لك ذإ « ىرخالا ىلع امهادحإب ضارتعالا
 مكح يف دراو نيتخألا ن َنيَب اوُعَمجَت نأو : ىلاعت هلوق نأل كلذو ىرخألا

 رئاسو ه مك ثلهمأَو »» 5 ه ممكتتبأ ليَحَو » : لاعت هلوقك ميرحتل

 . 490 ص 7 ج ريبكلا حرشلا - 492 ص 7 ج ينغملا (1)
 . 130 ص 2 ج نآرقلا ماكحأ (2)

392 



 َْكَلَم ام الإ ءاسنلا نم ثلتَصحُمْلآَو » : ىلاعت هلوقو . اهميرحت ةيآلا يف ركذ نم
 ةقرفلا عوقو دافأو . برحلا راد يف جوز اهل يتلا ةيبسملا ةحابإ يف دراو ه ممُكتَْمْيأ
 ةيبسملا نيب ةقرفلا عاقيإ نم هيف درو اميف لمعتسم وهف امهنيب اميف ةمصعلا عطقو

 ذإ نيتخألا نيب عمجلا ميرحت ىلع هب ضارتعالا زوجي الف اهكلامل اهتحابإو اهجوز نيبو
 لك مكح لمعتسيف ، ىرخألا ببس ريغ ببس يف ةدراو نيتيآلا نم ةدحاو لك
 ""هيف تدرو ىذلا ببسلا يف امهنم ةدحاو

 رامعو يلعو نايثعو رمع نع لوقنم وهو . هوركم كلذ نإ ، ةعامج لاقو

 دمحأ نع روصنم نبا ىور دقو . دمحأ نع ىرخأ ةياور يهو © دوعسم نباو
 نكلو امارح لوقأ ال : لاق ؟ وه مارحأ نيتكولمملا نيتخألا نيب عمجلا نع هلأسو
 . امارح سيل هوركم هنأ اذه نم رهاظو . هنع ىهني

 در مدقت دقو . ليلحتلا ةياب اولدتساو . مرحي ال كلذ نإ : رهاظلا لهأ لاقو

 فلاخم رئارحلا مكح نإ : اضيأ رهاظلا لهأ لاقو . اهنم لالدتسالا هجول ةيفنحلا

 ريغب ءامإلا يف حاييو رئارحلا يف عبرأ ىلع ةدايزلا مرحت اذهلو . ءطولا يف ءامإلا مكحل
)2( 

 . 131 ص 2 ج صاصجلل نآرقلا ماكحأ (1)
 . ةمدقتملا ةحفصلا ينغملا (2)
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 . بلغت ينب نم ةأرملا حاكن يف - 13 - ةلأسم

 . ىراصن برع مهو بلغت ينب نم ةأرملا حاكن يف فلسلا ءاملع فلتخا

 صاصجلا هنع هلقن . مهئاسن حاكن زوجي ال : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف

 ")ريسفتلا يف نايح نباو ، ماكحألا يف
 نع ةياورو يعفاشلا بهذم وهو & يعخنلا ميهاربإو يلع نع كلذ لثم يورو

 . رمخلا برشب الإ ةينارصنلا نم اوقلعتي مل مهنأ كلذ يف مهتجحو . دمحأ

 ةمئألا روهمج لوق وهو . بلغت يتنب ءاسن ج وزتب سأب ال : سابع نبا لاقو

 مهريغ وأ بلغت ينب نم ناك ءاوس لالح ينارصن لك ةحيبذ نأ ةدعاقلا نأل
 ةَئإَق مكنم مُهَلَوَتي نمو » : ىلاعت هلوقب سابع نبا جتحا دقو . يدوهيلا كلذكو

 . »مهحئابذ تلكأل مهايإ مهيلوتب الإ ىراصنلا نم بلغت ونب نكت مل ولف ه مهن

 هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ ةبوسنم يهو ع دمحأ دنع ةحجارلا ةياورلا يه هذهو
 . هنع

 . 433 ص 3 ج طيحملا رحبلا -.326 ص 2 ج نآرقلا ماكحأ (1)
 . 78 ص6 ج يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 :: نيئباصلا ءاسن ج وزت يف - 14 - ةلأسم

 .`ال مأ باتك لهأ مه له © نيئباصلا يف فلسلا ءاملع فلتخا

 يخركلا نسحلا وبأ ناكو ...باتك لهأ مهنأ لإ ةفينح وبأ مامإلا بهذف

 { حيسملا نيد نولحتني موق باتكلا لهأ نم هدنع مه نيذلا نوئباصلا : لوقي

 . ليجنالا نوأرقيو

 ىلإ اوبهذ ءالؤهو ىراصنلا نم سنج نيئباصلا نأ لبنح نب دمحأ نع يورو

 وبأو "حاضيإلا يف يخامشلا هاور اميف ديز نب رباج لوق وهو . مهتحكانم زاوج
 . يدنقرمسلا هاور اميف ةفينح

 لصأ نأل كلذو & باتكلا لهأ نم اوسيل مهنإ اولاقف نورخآ فلاخو
 يف ناثوألا ةدبع مهو . ةهلآ اهذاختاو اهتدابعو ةعبسلا بكاوكلا ميظعت مهداقتعا
 اوناكو ، نيئباصلا ةكلمم اولازأو قارعلا ملقإ ىلع سرفلا رهظ ذنم مهنأ الإ ب لصألا

 مورلا كلذكو .2 كلذ نم مهوعفم .مهنال ارهاظ ناثوالا ةدابع ىلع اورسجي مل اطبن

 .ىلع فيسلاب مهلمح نيطنطسق رصنت املف نيئباص اوناك ةريزجلاو ماشلا لهأو
 يقبو رهاظلا يف ىراصنلا رامغ يف اولخدو تقولا كلذ نم ةينارصنلا يف لوخدلا

 يف اولخد مالسإلا رهظ'املف . ناثوألا ةدابعب نيفختسم ةلحنلا كلت ىلع مهنم ريثك

 ةدابعب نيفختسم اوناك ذإ ىراصنلا نيبو مهنيب نوملسملا زيمي ملو ىراصنلا ةلمج

 . مهداقتعا لصأل نيمتاك ناثوألا

 هنأ نيئباصلا يف ةفينح يأ لوق ي ينظ يف بلغي ىذلاو : صاصجلا لاقو

 نيد نولحتنيو ليجنإلا نوأرقي مهنأو ىراصن مهنأ نورهظي مهنأ مهنم اموق دهاش
 الو ةيزجلاب مهلاقم.يدقتعم رارقإ نورقي ال ءاهقفلا نم اريثك نأل ، ةيفخ حيسملا

 . 456 ص 2 ج : حاضيإلا (1)
 . 2 ص 2 ح : ءاهقفلا ةفحت )2(
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 الف انفصو ام نيئباصلا نم هداقتعا ناك نمو فيسلا وأ مالسالا الإ مهنم لبقي

 حكنت الو مهحئابذ لكؤت ال هنأو باتك لهأ اوسيل مهنأ ءاهقفلا نيب فالخ
 ) .ا .
 1 . مهؤاسن

 الو لكؤت ال مهحئابذ نأ ىلع ، مهنم ذش نم الإ ءاملعلا عمجأ : يبطرقلا لاقو
 )3( ۔ . )2(

 . " ةيمامالا بهذم وهو مهنم جوزتي

 نإ مهنأ ىلإ اوبهذف مهدنع لاوقألا حصأ يف ةيعفاشلا مهو ثلاث قيرف طسوت

 اوناك بتكلاب ناميالاو لسرلا قيدصت نم مهنيد لصأ يف ىراصنلا وأ دوهيلا اوقفاو

 ةدبع مكح مهمكح ناكو { مهنم اونوكي ل نيدلا لوصأ ف مهوفلاخ نإو { مهنم

 )4) .,ه
 . ناثوالا

 . 328 ص 2 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ (1)
 . 77 ص 6 ج : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
 . 382 ص 2 ج : فالخلا (3)
 . 391 ص 15 ج : عومجملا (4)
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 . اهب ىلز يتلا ةأرملا جوزتي لجرلا يف - 15 - ةلأسم

 يورف ؟ همكح ام 7 اهب جوزتي مث ةأرملاب ينزي لجرلا يف فلسلا ءاملع فلتخا
 : تاياور ثالث ديز نب رباج مامالا نع

 مارحلا نأ هدنعو . لاح ىأب لحي ال هنأو ، مارح كلذ نأ : ىلوألا ةياورلا

 .")»نوفلخ نبا كلذ لقن .اميرحت دشأ مارحلاف لالحلا مرح ام نأو ، لالحلا مرحي
 نب ءاربلاو ةشئاعو دوعسم نبا نع كلذ اولقنو . ةيضابالا ةمئأ عيمج لوق وهو

 نيريس نباو يرصبلا نسحلاو هللا دبع نب رباجو ، ةريره يبأو ، يلعو بزاع
 . يعخنلا ميهاربإو

 : هوجو ةدعب كلذل اولدتساو

 نيب ةقرفلاب تءاج ةنسلا نإ : اولاق مهنإف ، ناعللا يف ىلاعت هللا مكحب 1

 مهدنعو 0 ناعلل بجوملا انزلا نم هب اهامر ام ببسب ادبأ اعمتجي ال نأبو نينعالتملا

 اهب رجف ناك نإ سايقلا يف بجوف ةركنم يهو اهيلع انزلا هؤاعدا قارفلا يف ةلعلا نأ

 ةعماجلا ةلعلا ءاوتسال ، اهجوزت اذإ اهقارف همزليو ادبأ هل لحت ال نأ قحأو ىرحأ
 . نيرمألل

 َنيذلآ نم ثتصخُملاَو ... ثليمطلا ُمُكَل لحأ مويلا » : ىلاعت هلوقب -2
 ٌنهوئاََو » : ىلاعت هلوقبو . ةدئاملا نم 5 ةيآلا ه مكلبق نم لتكلا آوئوأ

 نإ اولاقف . ءاسنلا نم 25 ةيآلا 4 تلحفلتسُم َريَع تلتَصخُم فورعملاب ٌُهَروُجأ

 يأ ، نادخأ تاذختم الو ، تايناز ريغ ، تاحفاسم ريغو & ةنصحم ريغ ةينازلا

 . رسلا يف نهب ينزي نم نهل سيل
 ىّلَع كيذ مرُحَو كرشم وأ ناز الإ اهشمكني ال ةينازلآو : ىلاعت هلوقب 3

 نأ دارأ دثرم هل لاقي لجر يف تلزن اهنإ اولاق . رونلا ةروس نم 3 ةيآلا ه َنينمْؤُمْلآ

 . اهدعب امو 35 ص : : نوفلحخ نبا ةبوجأ )1(
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 يذمرتلاو يناسنلاو دواد وبأ هاور « اهحكنت ال » : هل لاقو كلع هللا لوسر هيلع

 . هنسحو

 وأ ادمعتم ةدعلا يف حكن نم نأ ىلع ملعلا لهأ قافتاب اضيأ اولدتساو 4

 نب رمع كلذب ىضق نم لوأ اولاقو . ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفي نأ اهيف ءيطو

 لدي يهنلاو . هل فلاخم الو . حاكنلا نم مارحلا اذه : لاقو هنع هللا يضر باطخلا

 . "). اعيمج نيرمألا يف هنع يهنملا داسف ىلع

 نعو 0 اعمتجا ام نايناز امه : الاق امهنأ دوعسم نباو ةشئاع نع يور امبو 5

 . اقرتفي نأ امهتبوت نأ نيريس نب دمحم

 ىفز نم نإ : هلوق هنع ىور هنإف ، يبطرقلا رباج نع اهاور : ةيناثلا ةياورلا
 نباو ركب يبأل بوسسم لوق وهو . اهجوزتي نأ هريغلو اهجوزتي نأ هلف ةأرماب

 يبأو سنأ نب كلامو سواطو ءاطعو ، ملاسو رمع نباو دوعسم نباو رمعو سابع
 ىلاعت هلوقب ةخوسنم رونلا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا نأ مهتجحو . يعفاشلاو ةفينح

 ديعس نع يور دقف . ةروسلا نم 2 ةيآلا 4 مكنم ' ليألا أوخكنأو ط : اهدعب

 . نيملسملا ىمايأ يف ةينازلا تلخد اولاقو ، تخسن اهنأ بيسملا نبا

 لجر نع لئس ةلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ثيدحب اوجتحا اك
 هجرخأ . لالحلا مارحلا مرحي ال لاقف . اهتنبا وأ اهجوزتي نأ دارأف ةأرماب ىنز

 . هفعضو ننسلا ف يقهيبلا

 دجو اذإف . اهتدع يضقنتو & بوتت ىتح ةينازلا مرحت : ةثلاثلا ةياورلا

 .41 -40 ص : نوفلخ نبا ةبوجأ (])

 . 265 ص 3 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ -169 ص 12 ج : نآرقلا ماكحأ (2)
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 اولاقو ديز نب رباج ىلإ لوقلا اذه بسنو . هريغو ينازلل اهحاكن لح ناطرشلا
 نسحلاو ءاطعو سابع نباو هنباو رمعو ركب وبأ مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق هنإ

 . يأرلا باحصأو رذنملا نباو يعفاشلاو يروثلاو يرهزلاو ةمركعو
 نوكت نأ لمتحي ةدعلا لبق اهنألو محرلا ةءارب ةفرعمل ةمزال ةدعلا نإ اولاقو

 يعفاشلاو ةفينح ابأنأ.الإ . ةهبشب ةءعوطوملاك حصي ملف الطاب اهحاكن نوكيفالماح

 .ريغصلا ءطو هبشأف اشارف ةأرملا هب ريصت ال ءطو هنأل اهيلع ةدع ال :الاق
 ةفينح وبأ لاقو ديبع وبأو قحسإو دمحأو ةداتق نم لك اهطرتشا دقف ةبوتلا امأو

 يف ةأرماو الجر برض رمع نأ نم يور امل . ةبوتلا نوطرتشي ال يعفاشلاو كلامو

 هلأس الجر نأ سابع نبا نع يور املو ، لجرلا ىبأف امهنيب عمجي نأ صرحو انزلا
 ناكأ هعاتبا مث مرك نم قرس ول تيأرأ . زوجي : لاقف ةينازلا حاكن نع

 . )؟ زوجي
 ٠ م 1 .؟ . .,., م ال و م - - ء

 ىلع ال مذلا ىلع « َنيِنموُملآ ىلع كلذ عّرُحَو >: ىلاعت هلوق اولمح ءالؤهو
)3( 

 . . ميرحتلا

 ، بوتت ىتح افيفع الو ايناز ال ادحأ حكنت نأ ةينازلل لحي ال : مزح نبا لاقو

 جوزتي نأ ملسملا ينازلل لحي الو . ذئنيح فيفع نم جاوزلا اه لح تبات اذإف

 ةملسملا ةفيفعلا حاكن هل لح بات اذإف ، بوتي ىتح ةفيفع الو ةيناز ال ةملسم

 . )بدني مل نإو ةفيفع ةيباتك حكني نأ ملسملا ينازللو . ذئنيح

 . 518 ص 7 ج : ينغملا (1)

 . 377 ص 15 ج : عومجملا - 516 ص 7 ج : ينغملا (2)

 . 155 ص 6 ج : راطوألا لين (3)

 . 474 ص 9 ج : ىلحملا (4)
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 . ةينازلا جوزتي ال حلاصلا نمؤملا نأ ىلإ روشاع نب رهاطلا ذاتسألا لامو
 لاجرلا نم ةانزلا لاوحأ بساني قلخ اهنم نوكتي ىنزلا ىلع ةبردلا نأل ، كلذ
 "). ءاسنلاو

 . 6 ص 18 ح : ريونتلاو ريرحتلا )1(



 ؟ انزلاب ةرهاصملا ةمرح رشتنت له - 16 - ةلأسم

 تبثت إك مارحلا ءطولاب تبثت ةرهاصملا ةمرح تناك اذإ اميف ءاملعلا فلتخا

 . تبثت ال وأ ةهبشلا ءعطوو حاكنلا ءطوب

 يراخبلا هلقن . هتأرما هيلع مرحت هتأرما مأ ءيطو نم نإ : ديز نب رباج لاقف

 ("»يوغبلاو

 © يرصبلا نسحلاو ةريره يبأو سابع نباو نيصح نب نارمع نع كلذ يورو

 نب ةورع هب لاقو . هنع ةياور يف بيسملا نب ديعسو { يرونلاو & يعخنلا ميهاربإو
 هباحصأو ةفينح وبأو 5 هنع ةياور يف كلام ةمئألا نم هب لاقو يبعشلاو ريبزلا
 ميرحتلا نورصقي ال ، ةيضابالاو { هباحصأو ةفينح ابأ نأ الإ . لبنح نب دمحأو

 . ةوهشب ةرشابملاو جرفلا ىلإ رظنلا هب نوقحلي لب ث انزلا ىلع
 : ةيلاتلا ةلدألاب نولدتسي مهو

 تَلَس دق ام الإ ءاسنل َنُم مكؤاَباع حك ام أوُحِكنت الو » : ىلاعت هلوق-أ
 . ءاسنلا نم 22 ةيآلا ه اليبس ءاَسَو اًمقَمَو ةشق ناك هئإ

 ةيوغللا ةقيقحلا هنأل امإ . ءطولا وه حاكتلاب دارملا نأ ةيآلاب لالدتسالا هجو

 هيلإ ظفللا فرصت ةنيرق ةيآلا يفو 2 ازاجم ءطولا ىلع قلطي حاكنلا نأل امإو 5 هيف

 اسو اَقَمَو ةشق َناَك هنإ » : ىلاعت هلوق يهو . هيلع لمحلا بجوتو

 . دقعلا سفنب نوكت ال ةشحافلاو ، ءطولا يف نوكي امنإ ظيلغتلا اذهو . هه اليبس

 حكنأفأ ةيلهاجلا يف ةأرماب تينز ينإ ، هللا لوسراي : لاق الجر نأ درو ب

 ام ىلع اهتنبا نم علطت ةأرما حكنت نأ حلصي الو & كلذ ىرأ ال » : لاق ؟ اهتنبا

 .« اهنم هيلع علطت

 . 68 ص 9 ج : ةنسلا حرش . 103 ص 20 ج : يراقلا ةدمع (1)
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 ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ هللا رظني ال : لاق هنأ لع يبنلا نع يورو
 . نافيعض ناثيدحلا ناذهو . اهتنباو

 . لالحلا ءطولا ىلع اسايق > ميرحتلا هب قلعتيف دلولل ببس ءطو وه : اولاق -س وج

 ىلع ليلدلاو ، اعرش ىغلم طانملا يف لخلا فصوو 3 ءطولا وه ميرحتلا طانم نأل

 هتمأو ث اهنم رهاظملاو ةبتاكملاو نبالا ةيراجو © ةكرتشملا ةمألا ءطو نأ هئاغلإ

 ةمرحلا هب تبثتو . مارح هلك مماصلاو مرحلا ءظوو ءاسفنلاو ضئاحلاو ) ةيسوجملا

 . امارح وأ الالح هنوك ريغ نم ءطولا تاذ لصألا يف ربتعملا نأ ملعف ، ةروكذملا

 . مارحإلاك مارحلا ءطولا هدسفأف ، ةهبشلاب ءطولا هدسفي دقع حاكنلا نإ- د

 رخآلا ىلإ امهنم لك نم ةوهشب جرفلا ىلإ رظنلاو سملا ةيفنحلا ربتعاو اذه
 "})طايتحالا عضوم يف هماقم ناماقيف ،هيلإ عاد ببس امهنألءط ولاك

 ةمرح هب تبثت الو مرحي ال انزلا نإ اولاقو ميرحتلا مدع ىلإ رخا قيرف بهذو
 . ةرهاصملا

 هب لاقو & بيسملا نب ديعس نع ةياور يهو ، سابع نبا ىلإ بوسنم لوق وهو

 نيتياورلا حصأ يف كلام ةمئألا نم هب لاقو ، بلاط ييأ نب يلعو ، يرهزلاو ةورع
 . يعفاشلاو هنع

 : 1 ام: اولدتسا دقو

 لمعلا هيلع ىذلا ميركلا نآرقلا رهاظب لدتسا . كلام مامإلل ةبسنلاب -أ

 ىلاعت هللا نأل كلذ نم ائيش مرحي ال هنإف انزلا امأف : أطوملا يف ءاج دقف . ةنيدملاب

 لو اجوزت ناك ام مرح امنإ ىلاعت هنإف - 23 ءاسنلا ه مكئاسن تلهَمأَو » : لاق
 ةلزنمب وهف هبحاص بيصي لالحلا هجو ىلع ناك جيوزت لكف . انزلا ميرحت ركذي

 . 523 ص : اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ (1)
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 . ")اندنع سانلا رمأ هيلع يذلاو تعمس يذلا اذهف . لالحلا جيوزتلا

 ميرحتلا نأ عرشلا مكح يف دوهعملا لصألا نأ كلذو . باحصتسالابب

 وأ هيبأ ةأرماب لجر ىنز اذإف ، ةجوزلا ىلع عقي لعفب وأ قالطلاب جاوزألا ىلإ نوكي
 . رخآلا ةيصعمب اهجوز ىلع امهنم ةدحاو مرحت الف هنبا ةأرما

 . هللا مكح فلاخ نوكي نأ هبشأ اذهب اهجوز ىلع اهمرح نمو : يعفاشلا لاق

 ج وزلا ريغ ىلإ اذه لعجف . جاوزألا ىلإ قالطلاب ميرحتلا لعج لجو زع هللا نأل
 . اهجوز ىلع اهسفن مرحت نأ اهسفن ةأرملا ىلإ وأ هتأرما هيلع مرحي نأ

 ةمعنلا لانت الف ، روظحم انزلاو © ةمعن ميرحتلا نأ كلذو . لوقعملاب ج

 انس هَلَعَجَف » : لاقف دابعلا ىلع هب نم ام ركذ لجو زع هللا نأ هنايب . روظحلاب

 تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تاهمألا بسنلاب مرحف . 54 ناقرفلا هم ارهيصَو

 نهنم نهب لوخدملا تانبو ءاسنلا تاهمأو ءابالا حكن ام رهصلاب مرحو . ىمس نمو

 . هيلع نهريغل سيل اقح هيلع نهمرح نم ىلع تامرحملل لعج نأب هميرحت ناكف
 ا نهب ولخي امرحم نهل هيلع نهمرح نم ناكو . هلالح نم يضر امب هنم اتم كلذ ناكو

 . مرحلا ريغ ىري ام نهنم ىريو رفاسيو

 . 306 ص 3 ج : ىقتنملا (1)
 .522 ص : اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ (2)
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 ؟ مرحي له لحفلا نبل - 17 - ةلأسم

 ثيح نم نوكت ثيحب ، ةعضرملاو عيضرلا نيب ةمرحلا توبث ىلع ءاملعلا عمجأ

 نم اهنبا ىلع مرحي ام لك كلذكو 0 هيلع يه مرحتف ، بسنلا نم مألاك ةمرحلا

 . اهتهج نم بسنلا

 عيضرلا نيبو ، عيضرلا دالوأو ةعضرملا نيب ةمرحلا راشتنا ىلع اضيأ اوعمجأو

 . بسنلا نم اهدلوك كلذ يف وهف ، ةعضرملا دالوأو

 & نبللا هيلإ بسني ىذلا لجرلا نيبو عيضرلا نيب ةمرحلا نايرس يف اوفلتخاو

 ام اهلبق نم مرحيف بألا ةلزنمب عيضرلا نم لزني لهف . ةعضرملا جوز لثم كلذو

 نبل ه ىمست ةلأسملا هذهف . ال مأ بسنلا ةهج نم ءانبألاو 5 ءابآلا ىلع مرحي

 .! لحفلا

 نوكي نأ يهو 3 لبنح نب دمحأ اهركذ ةلأسملا هذه ىرخأ ةروص كانهو

 نأل ، هذه نم اذه جوزي الف ، ايبص هذهو & ةيبص هذه عضرتف « ناتجوز لجرلل
 . "دحاو حاقللا

 لقن _ مزح لحفلا نبل نأ ىري هنأ ديز نب رباج نع يور ةلأسملا هذه يفف

 . )يراخبلا حيحص ىلع هحرش يف ينيعلا كلذ

 ةمئأ لوق وهو . مهريغو ءاطعو سواطو ةورعو ةشئاعو سابع نبا لوق وهو
 نم ءاملعلا روهمج لوقو . دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام : بهاذملا
 . مهدعب نمف كلع يبنلا باحصأ

 ناك كفيقع هللا لوسر نإ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب اولدتساو

 . 6 ص 7 ح : ينغملا - 0 ص 3 ج : بيسملا نب ديعص هقف ) 1 (
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 : ةشئاع تلاقف . ةصفح تيب يف نذأتسي لجر توص تعمس اهنإو 0 اهدنع

 . انالف هارأ ه : هلمع هللا لوسر لاقف كتيب يف نذأتسي لجر اذه : هللا لوسراي

 نم اهمعل ، ايح نالف ناك ول : هللا لوسراي تلقف .« ةعاضرلا نم ةصفح معل

 مرحي ام مرحت ةعاضرلا نإ ، معن » : هيع هللا لوسر لاق ؟ يلع لخدأ ، ةعاضرلا

 . هتحص ىلع قفتم « ةدالولا نم

 دعب اهيلع نذأتسي سيعقلا يبأ وخأ حلفأ ءاج : تلاق ةشئاع نع رخا ثيدحبو

 هللاو تلقف ، تلاق ، عاضرلا نم ةشئاع ابأ سيعقلا وبأ ناكو ، باجحلا لزن ام

 ينعضرأ وه سيل سيعقلا ابأ نإف ، هكلع هللا لوسر نذأتسأ ىتح حلفأل نذآ ال

 « كمع هنإف ، هل ينذئا » : هللا لوسر لاق هتنذأتسا املف 5 هتأرما ينتعضرأ نكلو

 . هيلع قفتم
 نبللا لوزن ببس نإ » : هلوقب ءالؤه ديؤي صاصجلا نإف رظنلا ثيح نم امأو

 عاضرلا نوكي نأ بجوف اعيمج امهنم لمحلا نأل { اعيمج ةأرملاو لجرلا ءام وه

 ""ه امهببس فلتخا نإو امهنم دلولا ناك اك امهنم
 لمعلا نكلو هللا دنع ملعلاو لكشم ةلأسملا هذه يف لوقلا نإ : يبطرقلا لاقو

 ءآرَو ام مكل لحأو »» : ىلاعت هلوق هنأ عم ، ىلوأ ميرحتلا يف طايتحالاو ، هيلع
 : يناثلا لوقلا باحصأ مهو ، فلاخا لوق يوقي ه مكلذ

 يأو بيسملا نب ديعسو هلع يبنلا جاوزأ ضعبو ريبزلا نب ةورع ىلإ بوسنملا
 مرحت ال لجرلا لبق نم ةعاضرلا نأ نوري اوناكو . مهريغو يعخنلا ميهاربإو ةملس
 . ائيش

 ه ةعلتضرلا م مكئوحأو مكتغضزأ يتللا ْمُكتهَمُأَو )ل : ىلاعت هلوق مهتجحو
 يف امهركذ مك تنبلاو ةمعلا انه ىلاعت هللا ركذي مل : اولاق ءاسنلا ةروس نم 22 ةيآلا

 . 129 ص 2 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
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 ركذل الإو ، طقف ءاسنلا لبق نم ناك ام مرحي عاضرلا نأ ىلع كلذ لدف ، بسنلا

 . بسنلاب تامرحملا يف امهركذ امك تنبلاو ةمعلا

 اميس ال هادع امع مكحلا يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأب بيجأو

 لبق نم ناك ام مرحي عاضرلا نأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو
 . "),ءاسنلا لبق نم ناك ام مرحي اك لاجرلا

 . 452 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (1)

 



 : اهجرخي نأ اهجوزل طرتشت ةأرملا يف - 18 - ةلأسم

 دقعلا هيضتقي ام اهنمف : عاونأ ىلع جاوزلا دقع يف طرتشت يتلا طورشلا نإ

 عاتمتسالا نم هكيلمتو ةأرملا ملستو ، ةرشاعملا نسح طارتشاك هب ءافولا بجيو

 ام اهنمو ، كلذب يهنلا دورول اهترض قالط ةأرملا لاؤسك مزلي ال ام اهنمو . اهب
 بجي حيحص طرش اذهف ، نيعم دقن طارتشا وأ اهرهم يف ةدايزك ةأرملا هب عفتنت

 . هب ءافولا

 . ءاملعلا نيب فالخ لحم وهف

 نأ ىري هنأ اهجرخي ال نأ اهجوز ىلع طرتشت ةأرملا يف رباج مامالا نع يورف
 { هننس يف يقهيبلا كلذ لقن . خسفلا اهلف الإو © هب ىفو نإف { مزال حيحص كلذ

 . ""يناكوشلاو ينغملا يف ةمادق نباو { ةدمعلا يف ينيعلاو

 نب ورمعو دوعسم نباو ، هنع نيتياورلا ىدحإ يف باطخلا نب رمع لوق وهو

 . يرهزلاو قحسإو دمحأو يعازوالاو سواطو صاعلا

 نأ طورشلا نم متيفوأ ام قحأ نإ » : لاق هنأ تلزع يبنلا نع يور امب اولدتساو

 . يراخبلا هاور « ج ورفلا هب متللحتسا ام هب اوفوت

 طرشلاب ءافولاو هللا ىوقتب جوزلا رمؤي نأ يغبني هنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 © اهب سانلا قحأ وهف هتجوزب جورخلا الإ ىبأ نإف . ءاضق هيلع هب مكحي ال نكلو

 لوق وهو ، نيريس نباو نسحلاو يعخنلاو بيسملا نب ديعسو يبعشلا بهذ هيلإو
 . كلام

 : راطوألا لين . 526 ص7 ج : ينغملا - 140 ص 20 ج : يراقلا ةدمع - 250 ص 7 ج : يقهيبلا ننس (1)
 . 153 ص 6 ج



 لطب : ءاطع لاقو . لثملا رهم اهلو رهملا دسفي : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 باتك يف سيل طرش لك ه : لاق هنأ لع يبنلا نع يور امب اوجتحاو . طرشلا
 باتك يف سيل طرشلا اذهو اولاق . هيلع قفتم « طرش ةئام ناك نإو لطاب وهف هللا

 . هيضتقي ال عرشلا نأل هللا

 امارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملا ه : هكلع يبنلا لوقب اوجتحاو
 جيوزتلا وهو لالحا مرحي اذهو . هححصو يذمرتلا هاور « الالح مرح وأ

 . هاضتقم الو دقعلا ةحلصم نم سيل طرش اذه نألو { رفسلاو يرستلاو

 ةدقع دعب وأ ، حاكنلا دقع يف ناك طرش لك : لوقي ملسم ديبع وبأ ناكو

 لوق وهو - همزلي الف حاكنلا ةدقع لبق ناك طرش لكو 0 همزلي وهف حاكنلا

 6} . روصنم نب متاحو زيزعلا دبع نب هللا دبع

 . 43 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)
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 : لزعلا يف - 19 - ةلأسم

 . لابحالا نم ارارف هتجوز نع لجرلا لزع مكح يف ءاملعلا فلتخا

 بويأو صاقو يبأ نب دعس مهنم . اقلطم هزاوج ءاملعلا نم ةعامج لاقف

 . سابع نباو ، تباث نب ديزو ، يراصنالا
 - لزني نآرقلاو يلع يبنلا دهع ىلع لزعن انك : لاق رباج ثيدحب اولدتساو

 . هريغو يراخبلا هاور

 رمأتست الو ةرحلا رمأتستف . ةمألاو ةرحلا نيب ةقرفتلا ىلإ ديز نب رباج بهذو
 . »رنيعلا هلقن - ةمألا

 نباو سابع نباو دوعسم نب هللا دبع : مهنم ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو

 لوق وهو ءاطعو ، نسحلاو نيريس نباو ريبج نب ديعس : نيعباتلا نمو ، رمع

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو لبنح نب دمحأ
 ىلع ءاملعلا نم عامجإلا يكح دقف ةرح تناك نإ ةأرملا نأ هيف لوقلا ليصفتو

 ضعب نم ناك ام الإ هب ةبلاطملا الو اهقح نم عامجلا نأل اهنذإب الإ اهنع لزعي ال هنأ

 ناب مهلوق ىضتقم ىلع { اهنذإ نودب ةرحلا نع لزعلا زوجي هنأ نم ةيودالاو ةيعفاشلا

 . هدحو لجرلا قح هنأل ل عامجلا يف ةرحلل قح ال

 يلعو نامثعو رمعو ركب ينأ نع كلذ لقن . لزعلا ةهارك ىلإ نورخآ بهذو

 . يعخنلا ميهاربإو رمع نباو

 نع ةشئاع نع ةورع نع دوسألا يبأ ثيدح نم ملسم ىور امب اولدتساو
 .... سانأ يف تيع هللا لوسر سلجم ترضح : تلاق ةيدسألا بهو تنب ةماذج

 هجوو « يفخلا دأولا كاذ » : هليع هللا لوسر لاقف لزعلا نع هولأس مم : هيفو

 لزعي نم نال ، ىفخأ هنأ الإ دأولا ةلزنمب لزعلا لعج مالسلا هيلع هنأ هيف لالدتسالا

 . 195 ص 10 ج : يراقلا ةدمع (1)
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 ىربكلا ةدؤوملاو ب ىرغصلا ةدؤوملا يمس كلذلف دلولا نم ابره لزعي امنإ هتأرما نع

 . ةيح يهو نفدت يتلا يه

 دروأ اك رباج ثيدحو ةماذج ثيدح نيب حيجرتلل اهوجو ينيعلا دروأ دقو

 . "اهلإ عجريلف . حيجرتلل ىرخأ اهوجو يناكوشلا

 . 210 ص 6 ج : راطوألا لين - قباسلا : يراقلا ةدمع (1)
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 : ةرحلا ىلع ةمألا جوزت - 20 - ةلأسم

 . كلذ يف فلسلا ءاملع فلتخا

 ةمألاب ينزي نأ يشخ اذإ لجرلل زوجي : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 . ءاطع لوق وهو مزح نباو ")ماكحألا يف صاصجلا هنع كلذ لقن . اهجوزتي نأ

 ج وزتي ال هنأ يبعشلاو ريبج نب ديعسو هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع يورو
 . ةرحلا ىلإ الوط دجي مل اذإ الإ ةمألا لجرلا

 محلو:مدلاو ةتيملا ةلزنمب ةمألا حاكن : ىرخأ ةياور يف يبعشلاو ، قورسم لاقو

 . رطضملل الإ لحب ال { ريزنخلا

 حكني : اولاق مهنأ بيسملا نب ديعسو ، دهاجمو رفعج يبأو ، يلع نع يورو
 . ةملسم تناك اذإ ، ارسوم ناك نإو © ةمألا

 ةمأ حكني نأ ملسملا رحلل زوجي ال هنأ حيحصلاو : ماكحألا يف يبطرقلا لاقو

 لاملا يف ةعسلا : نيطرشب الإ ةملسملا ةمألاب جوزتي نأ هل الو & لاحب ةملسم ريغ

 2 تنعلا فوخو

 : بابلا اذه يف ىرخأ تاياور ديز نب رباج مامالا نع تيور دقو
 عمسأ انأو ءاثعشلا ابأ ءاطع لأس : لاق رانيد نب ورمع نع هدنسي يقهيبلا ىور

 . ءامإلا حاكن مويلا حلصي ال : لاقف ؟ وه زئاجأ ؟ هيف لوقت ام ةمألا حاكن نع
 حاكن حلصي ال : لاق ءاثعشلا يأ نع رانيد نب ورمع نع اضيأ يقهيبلا ىورو

 . ةرحلا ىلإ الوط دجي هنأل مويلا ءامالا

 . 8 ص 2 ح )1(

 . 212 ص 3 ج : بيسملا نبا هقف - 192 ص 2 ج : صاصجلا . 135 ص 5 ج (2)
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 نآ رحلل حلصي له ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع نع يقهيبلا ىورو

 ةرحلا رهم دجي ال نم ةمألا جوزتي امنإ : لاق ؟ ةرح رهم دبي وهو ةمأب جوزتي
 )1( . تنعلا يشخو

 . 1714 ص 7 ج : يقهيبلا (1)
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 : لحلا ديفي ال لطاب مارح للحملا حاكن نأ يف - 21 - ةلأسم

 نأ ةينب ةأرما لجرلا ج ورت اذإف . نيملسملا ءاملع عامجإ لحم يه ةلأسملا هذه نإ
 ىلع مزع ءاوس . الطاب امارح حاكنلا اذه ناك ، لوألا اهجوزل لحتل اهقلطي

 طرش وأ ، حاكنلا دقع يف كلذ هيلع طرش ءاوسو 0 اهقراف وأ كلذ دعب اهكاسمإ

 دعب اهعم مقي نأ للحملا اذه دارأ ولو . اظفل هيلع طرتشي مل وأ ، دقعلا لبق هيلع

 . اهعم ماقملا هب حابي ال دساف دقع ىضم ام نإف . حاكنلا فنأتسا كلذ

 اهجوزل اهلحيل ةأرما ج وزت لجر يف لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور دقو
 مامإلا هنع كلذ لقن . اهلحيل اهجورت ناك اذإ كلذ حلصي ال : لاق ، ملعي ال وهو

 . ()1ود ص 6 ج ىربكلا ىواتفلا يف ةيميت نبا

 نسحلاو ، بيسملا نب ديعس : مهنم نيعباتلا نم ةمئألا ىلإ اضيأ اذه بسنو

 { يروثلاو يعازوألاو كلام مامالا بهذم وهو . مهريغو & يعخنلاو ، يرصبلا
 . يعفاشلاو دمحأ مامالاو

 اذه بسنو . هوركم هنأ عم ، حيحص دقعلا نإ : اولاقف موق اذه يف فلاخو

 . "ةيميت نبا هاور . ةفينح يبأ ىلإ لوقلا

 . 101 ص 3 ج : ىربكلا ىواتفلا (1)
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 ؟ ةقفنلا ردقت له - 22 - ةلأسم

 نوكي اهيف عوجرلا نأ هدنعو ةقفنلا ريدقت ىري ال هنأ ديز نب رباج نع يور
 . داعملا داز هباتك يف مقلا نبا هنع كلذ لقن . فرعلا لإ

 ظفحي ال هنإ : مقلا نبا لاقو ، نيعباتلا نم ريبك ددع ىلإ بوسنم لوقلا اذهو

 © مهنع ظوفحملا نأو ، لطرب الو دمب ال { ةقفنلا ريدقت طق ةباحصلا نم دحأ نع

 : لاقو . فرعلل كورتم رمألا نأ وه رصمو رصع لك يف لمعلا هب لصتا ىذلا لب
 وهو كيلمتلا سيلو ماعطالا وه تارافكلاو تاقفنلا يف ةباحصلا نع تباثلا نإ

 . هنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأو ، ةنيدملا لهأو { قارعلا لهأ بهذم

 ريغ يهف تاجوزلا ةقفن امأ ، ردقم ةرافكلا ماعطإ نأ ىلل نورخآ بهذو

 . دمحأ :نع ىرخأ ةياور يهو . ةردقم

 . ةرافكلل وأ ةقفنلل ةبسنلاب ءاوس 5 ريدقتلاب يعفاشلا لاقو

 هللا نإ لب . ةقفنلا ريدقت ىلع لدي ام هكلع يبنلا نع دري مل هنأ نيلوألا ةجحو

 ىلإ كلذ در بجوف . ديدحت الو ريدقت الو ديدحت ريغ نم اقلطم قافنالا ركذ ىلاعت
 . فرعلل

 نيتلاحلا نيب قرفلا دوج وه ةقفنلا نود ةرافكلا ريدقتب نيلئاقلا ةجحو

 ةردقم يه الو ى ةقفنلا فالخب ، راسعإالاب الو راسيلاب فلتخت ال ةرافكلاف
 . مداخلاو ةجوزلا ةقفنك فورعملاب عراشلا اهبجوأ الو ، جايتحالا وأ ةيافكلاب
 . هنع ضوعلاب ىضريف نيعم يمدآل ال ، يمدآلا ىلع ىلاعت هلل قح اهيف ماعطإلاو.

 . هزجي مل ةميقلا جرخأ ول اذهلو

 .. نيعباتلاو ةباحصلا نيعاهيف.ريدقتلا يور دقو

 ..146 ص 4 ج (1)
 . 16 ص 4 ج (2)
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 ؟ عقي له 0 هب ظفلتلا نود سفنلا يف قالطلا - 23 - ةلأسم

 مل هب ظفلتي نأ ريغ نم هبلق يف هاون ولف ظفلتلاب الإ عقي ال قالطلا نأ لصألا

 ديعسو ءاطع لوق وهو . هريغو ")ةمادق نبا ديز نب رباج نع كلذ يور - عقي

 . يبعشلاو ، نسحلاو ، قحسإو ث ريبج نبا

 اولدتساو . ملعلا لهأ رثكأو ة/ةفينح وبأو ، يعفاشلا : ةمئألا نم هب لاقو
 وأ هب ملكتت مل ام اهسفنأ هب تثدح امع يتمأل زواجت هللا نإ » : لع يبنلا لوقب

 . حيحص ثيدح اذه لاقو يذمرتلاو يناسنلا هاور « لمعت

 . ةبهلاو عيبلاك ةينلاب لصحي ملف كلملا ليزي فرصت هنأل لاقو

 . يرهزلا لوق وهو . دصقلاب قالطلا عوقو ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 نع .اضيأ يكحو ؟ هللا هملع دق سيلأ : هسفن يف قلط نميف نيريس نبا لاقو

 . اهدحو ةينلاب عقي قالطلا نأ ةمركع

 الو ظفل ريغ نم قلط اذإ : فارشألا يف ءاج دقف . هعوقوب اضيأ ةيكلاملا لاقو

 ىلإ رقتفي قارف قالطلا نأ هيلع انليلدو . عقي قالطلا نأ حيحصلاف ةحراج لمع
 مدعااذإ بجوف هعوقو نع رابخالا هب قطنلا ةدئافو . هيلع هئاوطناو بلقلا دصق
 ميرحت يف ريثأت هل هدرجمب داقتعالا اندجو انألو . رفكلاو ناميإلاك ، رثؤي الأ كلذ

 هللا قح هب قلعتي ةجوزلا ميرحت نألو . رفكلا ليلدب ةيجوزلا ةقرفو ةجوزلا
 . © ىلاعت

 أ مدقتملا ةريره أ ثيدح دروأ نأ لعب هلوقب لوألا قيرفلل يناكوشلا جتحاو

 : يراقلا ةدمع . 522 ص 7 ج : لينلا حرش . 273 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا 263 ص 8 ج : ينغملا (1)
 . 89 ص 13 ج و 257 ص 21 ج
 . 98 - 96 ص 16 ج : عومجملا (2)

 . 130 ص 2 ج : فارشالا (3)
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 اهمكح مزلي ال كلذكف ، بنذ هيف اميف تناك اذإ دابعلل ةروفغم بلقلا تارطخ

 ظفلتلا مكح هتدارإ وأ بلقلاب قالطلا روطخ مكح نوكي الف . ةحابملا رومألا ي
 . .“٠ هب )1(

 . 260 ص 6 ج : راطوألا لين (1)
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 ؟ ءاضق قالط وه لهو { هدصق نود قالطلاب ظفلتلا - 24 - ةلأسم

 نوكي نأ نود نم هناسل ىلع قالطلا ظفل ىرج اذإ لجرلا يف ءاملعلا فلتخا

 . هعاقيإب دصق هل

 دنع وأ بضغلا لاح يف كلذ لاق ناك نإف ، هرمأ رظني : ديز نب رباج لاقف

 ةنيرقو © قالطلا يف رهاظ هظفل نأل ، مكحلا يف هلوق لبقي مل اهقالط ةأرملا لاؤس
 نكت مل نإو . لبقت الف ، نيهجو نم رهاظلل ةفلاخم هاوعد تناكف هيلع لدت لاحلا

 . )ةمادق نبا كلذ لقن . قالطب مكحي الو هلوق لبقي هنإف لاحلا هذه يف

 . كلامو دمحأ هب لاقو { مكحلاو يبعشلا لوق وهو

 ام فالخ يعدي هنأل ، يعفاشلا لوق وهو © هلوق لبقي ال : اولاقف موق فلاخو

 « افويز لاق مث ةرشعب رقأ ول امك ، مكحلا يف لبقي ملف ، فرعلا يف رهاظلا هيضتقي
 الف \ يدي نم كتحرس وأ يقاثو نم كتقلط لاقف ظفللا يف كلذب حرص نإ امأف

 . طرشلاو ءانثتسالاك ، هاضتقم نع هفرصي مالكلاب لصتي ام نأل قالطلا عقي

 . 277 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا - 265 ص 8 ج : ينغملا (1)

 . 99 ص 16 ج : عومجملا (2)
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 ؟ كشلا ةلاح يف قالطلا عقي له - 25 - ةلأسم

 نم ملعي الو ، هيف سانلا فلتخا دق رمأ ىلع لجرلا فلحي نأ لثم كلذو

 ةدوجوم هتأرما تناكو . قلاط ةرصبلاب يل ةأرما لك : لاق لجرك ، مهنم بيصلملا
7. 
 . ناوفس يف

 اهنأ نومعزي ةرصبلا لهأو. ةرصبلا نم اهنأ نومعزي زاجحلاو ماشلا لهأف

 ٠ ةرصبلا نم تسيل

 نأ ىري ال ناك هلعلو اقالط اهيف ري ل هنأ اهنيعب ةيضقلا هذه ي مامالا نع يورف

 . نيقيلاب الإ هتأرماو لجرلا نيب قرفي

 عمجيو كشلاب قرفي ناك هنال . قيرفتلا اهيف ىري هنأ رمع نبا نع يورو

 . _ .رقيلاب

 ريثك ءام هبو . ةرصبلاب دبرملا باب نم ةلحرم ردق ىلع ءام . نون هرخآو هيناثو هلوأ حتفب : ناوفس (1)
 : هيف يبارعأ دشنأو - بارتلا وهو - يناسلا

 اهرامخ الئام انيوهلا يشمت اهراد ناومسب ةيراج
 : رخا دشناو

 ناوفس ىوهلا عمتجم ناك ذإ عبرتم نم ناوس اذبحاي

 . ناوفس وحن هلهأب ىضمو رامح ىلع بكرف { نيعاوطلا ضعب نم نييرصبلا ضعب بره : يعمصألا لاق
 : لوقي وهو هفلخ ودحي دوسأ هل امالغ عمسف

 راطم ةعيس ىذ ىلع الو رامح ىلع هللا قبسي نإ
 يراسلا مامأ هللا حبصي دق رادقم ىلع نيحلا يتأي وأ

 . ( 471 ص 3 ج : ناويحلا ) مهب عجر كلذ عمس املف
 تلع هللا لوسر حاقل ىلع رباج نب زرك راغأ امل : قحسإ نبا لاق . ردب ةيحان نم داو : اضيأ ناوقسو

 يهو ، هكردي ملو زرك هتافف ردب ةيحان نم ناوفس هل لاقي ايداو غلب ىتح هلل لوسر جرخ ، ةنيدملا حرس ىلعو
 . ( 317 و 225 ص 3 ج نادلبلا مجعم ) . ةرجهلل نيتنثا ةنس ىلوالا ىدامج يف ىلوالا ردب ةوزغ

 .505 و 318 ص 2 ج : ثيدحلا بيرغ ()
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 ؟ عقي له ممانلا قالط - 26 - ةلأسم

 . هل قالط الف همون لاح يف هتجوز قلط اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 ىتح مئانلا نع : ثالث نع ملقلا عفر » : لاق هنأ نلع يبنلا نع تبث ام ليلدلاو

 يراخبلا هاور - « قيفي ىتح نونجملا نعو © ملتحي ىتح يبصلا نعو ، ظقيتسي

 . بيرغ نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو دواد وبأو

 . ةبهلاو عيبلا لثم ، لقعلا هيف ربتعاف كلملا ليزي قالطلا نإ : اضيأ اولاقو
 عوقو عنمي كلذ لكف ءاود برش وأ مونلا وأ ءامغإلا وأ نونجلاب دقعلا لاز ءاوسو
 0") . قالطلا

 اذإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع يور هنأ : لينلا حرش باتك يف تدجو نكلو

 . تقلط مانملا يف يتجوز تقلط ينأ تيأر لجرلا لاق

 قالط عوقو ىري ال هنأ ديز نب رباج نع حص هنأل : لوقلا اذه دعبتسأ انأ و

 يف ةدحاو يهو . لقعلا نادقف وه كلذ يف ةلعلاو . هركملا قالط الو ، ناركسلا

 . تالاحلا عيمج

 سيل : مئانلا قالط يف الاق امهنأ يعخنلا ميهاربإو ، يبعشلا نع يورو
(39 ,. 

 يسب .

 . 114 - 113 ص 7 ج : ينغملا (1)
 . 521 ص 7 ج (2)
 . 359 ص 7 ج يقهيبلا (3)
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 : ناركسلا قالط يف - 27 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 ينيعلا هلقن . هعوقو مدعب ، هنع حجارلا لوقلا يف { ديز نب رباج لاقف
 . " مليزلاو

 ةيرفعجلا لوق وهو . مهريغو سواطو ءاطعو سابع نبا نع لوقلا اذه يورو

 ناركسلا نإ اولاقو . يواحطلا هراتخاو ، ينزملاو قحسإو ثيللاو ةيرهاظلاو
 . هلثم اذهف . عامجالاب عقي ال هوتعملا قالطو 8 هوتعملا ةلزنمب

 نب رباج نع ىرخأ ةياور يهو .. ناركسلا قالط عوقوب ىرخأ ةفئاط تلاقو

 . مزح نبا اهلقن . ديز

 نسحلاو بيسملا نب ديعس مهنم © ةمئالاو ءاهقفلا نم ةعامج اذهب لاقو
 . . يبعشلاو يعخنلاو

 ببسو يعفاشلا نع حجارلا وهو ، يعازوألاو { ةفينح وبأو كلام لاق هبو
 هرثأ نيبو ركسلا ببس نيب اوطبر قالطلا اوعقوأ نيذلا نأ ىلإ عجري فالخلا

 3 اهركم اهبرش وأ يوادتلل رمخلا برش ول اك احابم ارمأ ركسلا ناك اذإ : اولاقف

 ركسلا ةلاح يف هتافرصتو عقاو قالطلاف كلذ ريغل اهبرش اذإ امأ ، هقالط عقي الف

 اولدتسا امك . هوتعملا ةلزنمب ناركسلا نأ نم مدقتملا سايقلاب نولوألا جتحاو

 امل م يبنلل لاقو ركس هنع هللا يضر ةزمح نأ ، هريغو يراخبلا هاور ثيدحب
 مكح همزلي ملو ع يبنلا هكرتف ؟ يبأل ديبع الإ متنأ لهو : يلعو وه هيلع لخد
 . مقلا نبا لاق امك ارفك ناكل ناركس ريغ اهلاق ول هنأ عم ، ةملكلا كلت

 . 4 ص 3 ح : ةيارلا بصن - 1 ص 20 ح : يراقلا ةدمع (1)

 . 8 ص 10 ح : ىلحملا )2(
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 اروذعم ناكف ، رمخلا ميرحت لبق تناك ةعقاولا نأب اذه نع بيجأ نكلو
 . هيلع ىمغملاو ممئانلاك

 يبنلا نأ اهيفو © انزلاب لع هللا لوسر دنع رقأ نيح زعام ةصق يف امب اوجتحا امك

 هنم دجي ملف ههكنتساف لجر ماقف ارمخ برشأ ...؟ نونج هبأ » : لاق مالسلا هيلع

 دصق ةنيع لوسرلا نأ انه لالدتسالا هجوو. ملسم هاور ثيدحلاو . « رمخ حير

 مكح ال هنأ ىلع كلذ لدف ، نونجلاب هرارقإ طاقسإ دصق اك ركسلاب هرارقإ طاقسإ

 . نونجملل ةبسنلاب لاحلا وه امك ناركسلا لوقل

 . كلذك سيل قالطلاو & ةهبشلاب أردت يتلا دودحلا يف ناك اذه نأب بيجأو

 ةوصلا اوبرقت ال أونماَع نيملأ اَهُتأَي » : ىلاعت هلوقب يناثلا قيرفلا جتحاو
 هجوو . ءاسنلا ةروس نم 43 ةيآلا ه ولوقت امم أوُمَلْعَت يتح ئرلكُس متنأو
 نوكي نأ امإ وهو نينمؤملل هجوم باطخلا نأ : ةميركلا ةيآلا هذه نم لالدتسالا

 نأ امإو . حضاو رمألاو ، نوفلكم مهف ذئنيحو {} مهركس لاح مهيلإ اهجوم

 مايقلا مدعب ركسلا ءانثأ نوفلكم مهنأ ىلع لدف & مهركس لبق مهيلإ اهجوم نوكي
 امل مهركس لاح نيفلكم اونوكي مل ول هنأل ، نولوقي ام اوملعي ىتح ةالصلا ىلإ

 . باطخلا مهيلإ هجو

 لوزي الف ىلاعت هللا ةيصعم وه ناركسلا لقع لاوز ببس نأب اضيأ اولدتساو

 ركسلا ببس ناك ول ام فالخب { ارجزو هل ةبوقع كلذو ، باطخلا الو ممالا هنع

 . هقالط عقي الف احابم

 ببس قيلطتلاو ، ةعيرشلا يف لصأ اهبابسأب ماكحألا طبر نإ : اضيأ اولاقو

 هتجوز ج وزلا قلط اذإ امأف . هيلع رثألا بيترت يغبنيف ، نيجوزلا نيب ةقرفلا ع وقول
 وهو رثألا بترتي نأ دب الو ببسلا رشاب دقف ناركس ريغ مأ اناركس ناك ءاوس

 ۔ قالطلا عوقو
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 الإ ، زئاج قالطلا لك » : لاق هنأ كلع يبنلا نع يور هنإ : اولاق اريخأو

 لدف . ثيدحلا اذه يف ىنثتسم ريغ ركسلا نأ : لالدتسالا هجوو « هوتعملا قالط

 . "عقاو هقالط نأ ىلع

 : بابلا اذه عجارم نم )1(

 ٠ 62 ص 16 ح : عومجملا۔

 . 3 ص 3 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ٠. 255 ص 8 ج : ينغملا
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 : هركملا قالط يف - 28 - ةلأسم

 ؟ ال مأ قالطلا ظفل ءاغلإ عقي له يلاتلابو . اضرلا ىلع ريثأت هاركإلل له

 : ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا

 ةمادق نيا هلقن - هركملا قالط عوقو مدع ىلإ ديز نب رباج بهذت
 "") . يوغبلاو ، يروفكرابملاو

 . مهريغو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نباو رمع نباو سابع نبا نع كلذ يور

 ةيرهاظلاو ةيديزلاو ةيرفعجلاو لبنح نباو يعفاشلاو كلام بهذ اذه ىلاو
 : يلب امب اولدتساو

 ٌنِيَمْطُم هلقَو ةرمكأ نم الإ هيلميإ دقب نم هللاب رمك نم » : ىلاعت هلوقب 1
 ىلاعت هللا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلدف - لحنلا ةروس نم 106 ةيآلا ه نميلاب
 ببسب كلذ فالخ مهبولق تناكو { مهتنسلأ هب تقطن اذإ رفكلا سانلا نع عضو

 نأل . ىلوأ باب نم رفكلا نود وه ام مكح ىلع تلد امك . هيلع اوهركأ ام
 نم ارثأو ارطخ مظعأ كرشلاو ، ىلوألا قيرطب هنود وه ام طقس طقس اذإ مظعألا

 . قالطلا

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع زواجت هللا نإ » : ةقلع يبنلا نع ءاج امب 2
 مكح هاركإلا عم عقي ال هنأ ىلع ثيدحلا لدف . ةجام نبا هاور « هيلع اوهركتسا

 . رثأ هيلع بترتي الو

 - « قالغإ يف قاتع الو قالط ال » : لاق هنأ للع يبنلا نع يور امب 3
 رثأ بترت مدع ىلع ثيدحلا اذه لدف . هاركالا : قالغالاو ةجام نبا هجرخأ

 . هاركالا ةلاح يف قالطلا

 . 218 ص 2 ج : يذوحألا ةفحت - 222 ص 9 ج ةنسلا حرش - 259 ص 8 ج : ينغملا (1)
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 باطخلا نب رمع نمز يف السع راتشيل لبحب ىلدت الجر نأ يقهيبلا ىرر امب 4

 هللا اهركذف © اثالث اهقلطيل وأ هنعطقتل تفلحف لبحلا ىلع تفقوف هتأرما هتءاجف

 ام هل ركذف باطخلا نب رمع ىتأ رهظ املف { اثالث اهقلطف ، كلذ تبأف مالسالاو

 .« قالطب اذه سيلف كلهأ ىلإ عجرا » : رمع لاقف اهيلإ هنمو اهنم ناك

 مامإلا نع ىرخأ ةياور يهو . هركملا قالط عوقو ، رخآلا قيرفلا ىريو
 . 0;)ريز نب رباج

 . زيزعلا دبع
 ل ام اولدتساو

 ام ؤ حكنت ىّمَح دمب نم هل لجت الف اَهَقلط نإَق »» : ىلاعت هلوق رهاظب 1
 قالطو هركملا قالط نيب قرفت مل ةيآلا هذهف . ةرقبلا ةروس نم 230 ةيآلا ه هريغ

 . عئاطلا

 هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك » : لاق هنأ ع يبنلا نع يور امب 2

 . ءانثتسالا نم هجورخ زئاج هركملا قالط نأ ىلع لدف - « نونجملاو

 ةرفش تذخأف امئان هتدجوف اهجوز ضغبت تناك ةأرما نأ يور امب 3

 هللا اهدشانف كتحبذ الإو اثالث ينقلطتل تلاقو هتكرح مث هردص ىلع تسلجو

 : مالسلا هيلع لاقف كلذ نع هلأسف ةقلع يبنلا ىلإ ءاج مث { اثالث اهقلطف ، تبأف
 . « قالطلا ين ةلوليق ال »

 يبنلا نإ اولاقف لزالا قالط ىلع هركملا قالط سايق ىلإ فانحألا بهذ 4

 « ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا ، دج نهلزهو دج نهدج ثالث ه : لاق ه

 . 06 ص 2 ح : حاضيإل -١ 2 ص 4 ح : لينل ١ حرش )1(
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 ىلإو ظفللا ىلإ دصاق داجلا نأ نيح يف . لزهلاو دجلا نيب مالسلا هيلع كلذب ىوسف

 ال هنأ ىلع ثيدحلا اذه لدف ، طقف ظفللا لب مكحلا دصقي ال لزاهلا اهنيب ، مكحلا

 يأ - مكحلا دصقي الو ظفللا دصقي هركملا نإف كلذكو قالطلا ع اقيإ يف ةينلل رثأ

 . ةين ىلإ امهنم لك يف جاتحي ال ءاوس اذه يف لزاهلاو هركملاف قالطلا وهو - رثألا
 . )هقاو امهقالطو

 . ناركسلا قالط ةلأسم يف عجارملا سفن يه ةلأسملا هذه يف عجارملا (1)
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 : هوتعملاو مسربملا قالط يف - 29 - ةلأسم

 ناكسإو ءابلا رسكب ، ماسربلا : ىمست اهيف يذهي ةلعب باصملا وه ةغل مسربمل
 . ")ءالب هب لزن نم وه ليقو . هلقع يف طلوخ يذلا وهو 2 ءارلا

 كلذ لقن . زوجي ال مسربملا قالط نإ : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . )راطوألا لين يف يناكوشلاو هننس يف يقهيبلا
 لئازلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ةمادق نبا لاقو . ةبالق يأو يعخنلا لوق وهو

 يلعو نامثع نع كلذ يور . هقالط عقي ال © هانعم يف ام وأ ركس ريغب { لقعلا

 كلام : ةمئألا لوق وهو . مهريغو يبعشلاو نسحلاو بيسملا نب ديعسو
 . يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر » : مالسلا هيلع هلوق كلذ ساسأو

 . ةعامجلا هاور . « قيفي ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي
 كلذ لقن ، هوتعملا قالط مزلي لاق هنأ ديز نب رباج نع ىرخأ ةهج نم يورو

 . لينلا حرش يف شيفط
 نم وه : هوتعملاو . ةديبع يأ مامإلل افالخ ، ةيضابالا نم مامض لوق وهو

 . لقعلا طلتخملا وهو . ىرخأ وحصيو ةرات نجي
 يف هقالط تبث اذإ امأ ، هوحص لاح قلط هنأ نيبت اذإ هقالطب هومزلأ مهلعلو

 . © عامجإلاب هقالط عقي ال هنإف ، هنونج لاح

 . 6 ص : يعخنلا هقفو - 4 ص 7 ح : لينلا حرش ) 1 (

 . 251 ص 6 ج : راطوألا لين - 350 ص 7 ج : ىربكلا ننسلا (2)
 . 504 ص 7 ج : لينلا حرش (3)
 . 4 ص 8 ح : ينغملا - 4 ص 7 ح : لينلا حرش )4(
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 : هديس ديب وأ هديب دبعلا قالط - 30 - ةلأسم

 نبا مامالا هنع هلقن . هديس ديب دبعلا قالط نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذ

 نذإب الإ دبعل قالط ال لاق هنأ ءاثعشلا يبأ نع رانيد نب ورمع نع يور دقف "مزح
 . ءاش نإ هديس هزجي مل نيتنثا قلط نإف © هديس

 . سابع نباو 2 هللا دبع نب رباج لوق وهو
 كلمي الو . هديب قالطلاف ، هديس نذإب جوزت اذإ دبعلا نإ : نورخا لاقو

 اذهو . بيسملا نب ديعس لوق وهو . هاضر ريغ نم هتجوز نيبو هنيب قيرفتلا هديس

 نسحلاو رشو رمع نباو فوع نب نمحرلا دبعو يلعو رمع : ءاملعلا روهمج لوق
 نباو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام ةعبرألا ةمئألا بهذ هيلإو . مهريغو مزح نباو

 : لاقف لجر لع يبنلا ىأ : لاق سابع نبا نع يور ام ءالؤه ةجحو
 : لاق اهنيبو ينيب قرفي نأ ديري وهو 0 هتمأ ينجوز يديس نإ 3 هللا لوسر اي ه

 مث هتمأ هدبع ج وزي مكدحأ لاب ام سانلا اهيأ اي : لاقف ربنملا ع هللا لوسر دعصف

 . «بقاسلاب ذخأ نمل قالطلا امنإ ؟ امهنيب قرفي نأ ديري

 . فيعض هدانسإو يناربطلاو يقهيبلاو ينطقرادلاو . هجام نبا هاور

 نأ جوزلا ريغل سيلف ، فقوملا اذه ديؤي ةينآرقلا تايآلا رهاظ نإف كلذ عمو

 . هاضر ريغب هيلع قلطي

 . 230 ص 10 ج : ىلحملا (1)
 . 296 ص 3 ج : بيسملا نبا مامإلا هقف (2)
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 : دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا مكح - 31 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 ةرم عقي امنإو ، قالطلا عبتي ال قالطلا نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 قلط نم : لوقي ناك ارباج نأ ةمادق نبا ىورو "يناكوشلا هلقن . طقف ةدحاو

 يداهلاو سواطو سابع نباو يلع نع اذه يور . "ةدحاو يهف اثالث ركبلا

 © ميقلا نباو ةيميت نبا مهنم نيرخأتملا نم ةعامج بهذ هيلإو . رصانلاو رقابلاو

 نبا هلقنو ةبطرق خئاشم نم ةعامج نم كلذب ىوتفلا تلقنو ، نيققحملا نم ةعامجو

 نع يكحو { رانيد نب ورمعو ءاطعك سابع نبا باحصأ نم ةعامج نع رذنملا

 . ريبزلاو ، فوع نب نمحرلا دبعو دوعسم نب هللا دبع لثم ةباحصلا ضعب

 لدتساو ةيديزلاو هوني مل وأ اثالث قلطملا ىون ءاوس ، ةيضابإلا لوق وهو
 سلجم يف اثالث هتأرما قلط ه هنأ ةناكر نع سابع نبا ثيدح يف عقو امب قيرفلا اذه

 اثالث : لاقف ؟ اهتقلط فيك لع يبنلا هلأسف ، اديدش انزح اهيلع نزحف ، دحاو

 وبأو دمحأ هجرخأ « اهعجت راف ةدحاو كلت امنإ » : يلع هل لاقف &\ دحاو سلجم يف

 . هححصو ىلعي

 دهع ىلع قالطلا ناك » : لاق سابع نيا نع سواط ىور امب اضيأ اولدتساو

 لاقف ، ةدحاو ثالثلا قالط رمع ةفالخ نم نيتنسو ركب يبأو هكلع هللا لوسر

 . مهيلع هانيضمأ ولف 5 ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا نإ : رمع

 . ملسمو دمحأ هاور ا مهيلع هاضمأف

 . 260 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا-۔ 245 ص 6 ج : راطوألا لين (1)

 . 97 ص 2 ج ىربكلا ةنودملا - 461 ص 7 ج : لينلا حرش - 182 ص 2 ج : ةكرب نبا عماج (2)

 . 54 - 52 ص 2 ج : ةيدنلا ةحودلا (3)
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 نعقي ثالثلا تاقلطلا نأ ىأ ، قالطلا عبتي قالطلا نأ ىلإ رخا قيرف بهذو

 عم ةعبرألا بهاذملا ةمئأو ةباحصلا نم ريثكو نيعباتلا روهمج لوق وهو 3 اعيمج

 هنكلو مرحم ةعدب قالط هنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذف . مهنيب اميف فالخ

 عقاو وهو © حابم قالط وهو 0 هنع ةياور يف دمحأو 3 يعفاشلا لاق انيب . مزال

 . مزالو
 : اهنم ةفلتخم ةلداب اولدتساو

 ةيآلا 4 نلتسخإب حيرست وأ فورغمي اتسمإق ناترم ىتللَطلآ ل : ىلاعت هلوق-
 وأ © ةدحاو ةعفد نيتنثلا وأ ثالثلا لاسرإ زاوج اهرهاظو . ةرقبلا ةروس نم

 . اهعوقوو © ةقرفم

 نم ٌنهوُمْتَلَط نإو » : ىلاعت هلوق وحن ةينارقلا تايآلا رئاسب اضيأ اولدتساو

 ه ءاَسنلآ تقلط نا ممُكيَلَع حانج ل » : ىلاعت هلوقو . ه ٌنُهوُسَمَت نأ لبق

 نيب تايآلا هذه يف قرفي ملو ه فورعملاب عتم ِتلَقلَطُمْلِلَو » : ىلاعت هلوقو
 . اثالث وأ نيتنث قالطلا عاقيإ

 هتأرما نالجع ينب وخأ نعال امل » : لاق دعس نب لهس ثيدحب اولدتساو

 يهو قالطلا يهو 0 قالطلا يه 0 اهنكسمأ نإ اهّنملظ . هللا لوسراي ه : لاق

 . دمحأ هاور . « قالطلا

 دارأ ام هنأ هفلحتسا يلع يبنلا نأ مدقتملا ةناكر ثيدح يف امب اضيأ اولدتساو
 . تعقول ثالثلا دارأ ول هنأ ىلع لدي كلذ نإ : اولاق . ةدحاو الإ

 رثكأ الو ةدحاو ال { ءيش عباتتملا قالطلاب عقيال هنأ ىلإ : ةثلاث ةفئاط بهذو

 . نيعباتلا ضعب نع كلذ يكحو . ةدحاو نم

 يف طرشف هنلتسخإي حيرست ؤأ فورعمب اتسمإق » : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 ريخم لك قح نم ذإ ، كاسمإلا اهيف ج وزلا نم حصي لاح يف نوكت نأ ةثلاثلا عوقو

 حصت مل ةعجارملا دعب الإ كاسمإلا حصي مل اذإو . امهنم دحاو لك حصي نأ امهنيب

 . ةيناثلا يف مزل ةثلاثلا يف مزل اذإو . كلذل اهدعب الإ ةثلاثلا
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 . عقي ال يعدبلا قالطلاو & يعدب قالط ثالنلا قالطلا نأب اضيأ اولدتساو

 اهدرف : هللا دبع لاق ، ضئاح يهو هتأرما قلط ه : هنإف رمع نبا ثيدح ةجحب

 . يناسنلاو { دواد وبأو دمحأ هجرخأ « ائيش اهري ملو 5 هلع هللا لوسر ىلع

 وهو « در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ه : هلع هلوقب اولدتساو
 ملهللانإاولاق : كلع هللا لوسر رمأ هيلع امل ةفلاخم ةلأسم لكل لماش حيحص ثيدح
 . هرمأو هعرش نم سيلف هيف نذأ الو قالطلا نم عونلا اذه عرشي

 . ميقلا نباو ةيميت نبا : يعدبلا قالطلا عوقو مدع ىلإ بهذ نممو
 نإو ، ثالثلا تعقو ةلوخدم تناك نإ ةقلطملا نأ ىلإ : ةريخأ ةفئاط تبهذو

 . ةدحاوف ةلوخدم نكت مل

 . مزح نباو ةمادق نبا اهلقن : ديز نب رباج نع ةيناث ةياور يهو

 . رانيد نب ورمعو ءاطعو سواطو ريبج نب ديعسل بوسنم لوق وهو
 لجرلا نأ تملع امأ » الئاق ءايهصلا وبأ هلأس نيح سابع نبا ثيدح مهتجحو

 وبأ هاور - ثيدحلا « ةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرما قلط اذإ ناك

 . قلاط تنأ اهجوز اه لاق اذإ نيبت اهب لوخدملا ريغ نأب : كلذ اوهجوو . دواد
 . ةنونيبلا دعب هعوقول ددعلا اغل اثالث لاق اذإف

(1) 

 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف 123 ص 2 ج : يدادغبلل فارشألا 247-248 ص 6 ج : راطوألا لين (1)
 . 256 ص 2 ج : ءاهقفلا ةفحت اهدعب امو 06
 ص 3 ج : يبطرقلا - 175 ص 10 ج : ىلحملا - 260 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا - 243 ص 8 ج : ينغملا (2)

3 . 
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 : فالخ هيف عقو اذإ ثالنلا قالطلا يف - 32 - ةلأسم

 © نيلدع لوقب اهدنع تبث وأ ٠ كلذ هتجوز تعمسف 0 اثالث لجرلا قلط اذإ

 . قالط عقي له
 لقن نكمي ام لكب هنم يدتفتو ، تعاطتسا ام هنم رفت : ديز نب رباج لاقف

 وهو "عومجملا بحاص هلقنو ، ينغملاو ، ريبكلا حرشلا يف ةمادق نبا هنع كلذ
 . نيريس نباو ، ةملس يبأ نب دامح لوق

 ام هنم رفت نأ اهيلع نأو { اهسفن نم هنكمت نأ اهل لحي ال : ةلبانحلا لاقو

 . تردق نإ هنم يدتفتو 0 اهدارأ اذإ هنم عنتمتو ، تعاطتسا

 هبرقت الو هل نيزتت الف كلذ ىلع تربجأ نإف . هعم مقت نأ اهعسي ال : دمحأ لاق

 . هعم مقت الف نيمهتم ريغ نالدع اهدنع دهش نإو ، تردق نإ برهتو

 ديبع يبأو فسوي يبأو 5 ةفينح يبأو ، يرونلا : ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو

 . مهريغو كلامو

 . هيلع مثالا نوكي مث لجرلا فلحتسي : يعخنلاو يرهزلاو نسحلا لاقو
 تحبصأ اهنأ ملعت هذه نأل 5 نولوألا هلاق ام حيحصلاو : ةمادق نبا لاق

 . تايبنجالا رئاسك هنم رارفلاو عانتمالا اهيلع بجوف 5 هيلع ةمرحم هنع ةيبنجأ

 كلذب ماقأو 5 ابذاك ةأرما حاكن لجر ىعداول مكحلا نوكي اذكهو : اولاق

 هيلإ تملسف الطاب اجوزت اهجوزت ول وأ ، ةيجوزلاب مكاحلا هل مكحف روز ىدهاش
 . اثالث ةقلطملا يف مكحلاك اذه يف مكحلاف كلذب

 . 26ا ص 16 ج : عومجملا - 440 ص 8 ج : ينغملا - 465 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا (1)
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 نم كلذ وحن وأ نئاب وأ ةيلخ وأ ةيرب تنأ هتأرمال لوقي لجرلا يف- 33 - ةلأسم
 : قالطلا يف تايانكلا عاونأ

 : ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا

 جوزلا نإو ، دحاو قالط وه » : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 0')يناسارخلا مناغ وبأ هلقن .« كلمأ

 . سابع نب هللا دبعو ، رمع لوق وهو
 ءاماع رثكأ ىلإ هبسنو © قالط وهف قالطلا هب دارأ اذإ : ةكرب نبا لاق

 . ةيضابالا

 قالطلا نم ع ونلا اذه نأ نوري مهلكف ئ دمحأو يعفاشلاو ةفينح نأ لوق وهو

 مالكب ملكت هنأل كلذو }»مقي مل قالطلا وني مل اذإ هنأو ةلالد وأ ةين ىلإ رقتفي

 قالط وه اولاق ةيفنحلا نأ الإ ، هيف اكوكشم قالطلا نوكي ةين نودبو { لمتحم

 يعفاشلا امأ . زاجملاب قالطلا باب نم مهدنع يهو & نيتنثا وأ ةدحاو ىون 5 نئاب

 . تايانكلا باب نم هنأل ةيعجر ةقلط يه لاقف

 نباو يلع نح كلذ يور . ثالث قالط هنأ لا ءاملعلا نم رخآ قيرف بهذو

4( . ). ..,. 
 , () تباث نب ديزو رمع

 نئابو مارحو ةيرب وأ ةيلخ تنأ : هلوق لثم ةرهاظلا تايانكلاو : كلام لاقو

 هايإ اهلاؤس نع اهل ابيجحم وأ ائدتبم اهل لاق اذإف . تاقيلطت ثالث اهنإ كلذ هبشأ امو

 هذه نم ءيشب ىون اذإ هنإو هب درأ مل لاق نإ هنم لبقي الو 3 اقالط نوكي قالطلا

 . 9 ص 2ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 . 167ص 2 ج : ةكرب نبا عماج (2)

 . 52 ص 2 ج : ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر (3)
 .72 ص 6 ج : طوسبملا 271 ص 8 ج : ينغملا (4)
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 نأ الإ ، اهب لوخدملا يف هنم لبقي مل ثالثلا نود اهب دارأ هنأ ةرهاظلا تايانكلا

 هلوق فلتخاف ةتبلا يف الإ هاعدا نإ اهب لوخدملا ريغ يف لبقيو ، علخ يف نوكي
. )1( 
 . اهيف

 . !! ص 4 ج : ىقتنملا - 129 ص 2 ج : فارشألا (1)
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 : اهسفن وأ اهجوز راتخت ةريخا يف - 34 - ةلأسم

 : نيتهج نم ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . اهجوز تراتخاف ةأرملا تريخ اذإ : ىلوألا

 . اهسفن تراتخاف تريخ اذإ : ةيناثلا

 تراتخا نإف تضق ام ءاضقلا نإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع درو نيتلاحلا يفف

 لوق وهو "مزح نبا كلذ لقن . اهلوق لوقلاف اهجوز تراتخا وأ اهسفن قيلطت

 . ريبزلا نباو رمع نباو نافع نب ناهثع

 هنأ اهجوز تراتخا اذإ ةأرملا نأ ىوتفلا ةمئأو فلسلا روهمج نع يورو

 نب ديزو دوعسم نباو يلعو رمع لوق وهو & رثكأ الو ةدحاو ال ، قالط همزلي ال
 لوق وهو . باهش نباو ةعيبرو قورسمو ءاطعو © ةشئاعو سابع نباو تباث
 . مزح نباو { دمحا

 ةأرما ريخي لجرلا نع تلئس امل اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب اولدتساو

 هجرخأ ثيدحلا-قالط هدعي ملف هانرتخاف ، كلع هللا لوسر انريخ دق : تلاقف

 . ناحيحصلا

 ثيللاو يرصبلا نسحلا لوق وهو . ةنئاب ةقلط اهنأ اضيأ ديزو يلع نع يورو

 . كلذ فالخ ديزو يلع نع يورو كلام نع ةياورو
 . لاوقأ ةعبس هيفف اهسفن تراتخا اذإ امأ

 نب رمع لوق وهو ث ةيعجر ةدحاو ةقلطف اهسفن تراتخا نإ : لوألا
 . زيزعلا دبع نب رمعو ث ءاطعو ، يعخنلا ميهاربإو ، رباجو باطخلا

 . 121 ص 10 ج : ىلحملا (1)

 . 320 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا-171 ص 14 ج : نآرقلا ماكحأ (2)
 ٠ 289 ص ٤8 ح : ينغملا
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 . ةدعلا ءاضقنا لبق هاوس الو .وه اهبطخي الو ةنئاب ةدحاو ةقلط اهنأ : ىناثلا

 . كلام نع ةياورو ، ةفينح يبأ لوق وهو ةداتقو يلع لوق وهو

 لوق وهو قورسمو تباث نب ديز لوق وهو تاقلط ثالث اهنأ : ثلاثلا
 . ثيللاو كلام لاق هبو { يرصبلا نسحلا

 . ةيعجر يهو اثالث اهسفن تقلط ولو ةدحاو ةقلط اهنأ : عبارلا

 ةرملا يف تلاقف { ةتكاس يهو ةرم مم ةرم مث ةرم اهريخ نإ هنأ : سماخلا

 تراتخاف ةدحاو ةرم اهريخ نإو ث اثالث قلاط يهف يسفن ترتخا دق ةريخألا

 . يبعشلاو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو ةدحاو يهف تاقيلطت ثالث

 . ديز نب رباج لوق وهو . تضق ام ءاضقلا نأ يه : سداسلا

 دقف سابع نبا نع هلقنو . مزح نبا لوق وهو . ءيشب سيل هنأ وهو : عباسلا
 قلاط تنأ قلاط تنأ تلاقف اهدي يف هتأرما رمأ لعج لجر نع هنع هللا يضر لئس

 . ")رايخلا ام يردأ ال هللا أطخ : سابع نبا لاقف . قلاط تنأ

 . 238 ص 0 ج : يراقلا ةدمع-121 ص 10 ج : ىلحملا )1(

 ص 14 ج : يبطرقلل نا رقلا ماكحا
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 ؟ يخارتلا ىلع وه مأ روفلا ىلع رايخلا لمعتست نأ ةريخلا ىلع له - 35 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 ملو ، كسفنل يراتخا هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ ديز نب رباج نع يورف
 امب الغاشتي ملو سلجملا يف تماد ام الإ اذه رايخلا قح لمعتست نأ اهل سيل 5 هديقي

 . "هزح نباو ةمادق نبا كلذ لقن . هعطقي

 رايخ الف الإو اهتقو يف تراتخا نإ ، روفلا ىلع رييختلا نإ ملعلا لهأ رثكأ لاقو

 نعو ةباحصلا نم رباجو دوعسم نباو رمعو نامع نع كلذ يورو . هدعب اهل
 . يعخنلاو يبعشلاو ] دهاجمو ءاطع : مهريغ

 نيتياورلا ىدحإ يف كلامو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ : ةمئألا نم هب لاقو

 . هنع

 رمع نب هللا دبع نعو اقرفتي مل ام رايخلا اهل نأ هتأرما ريخي لجرلا يف ايضق نامثعو

 ناكف ةباحصلا يف افلاخم امهل فرعن ملو : اولاق . رباجو دوعسم نبا نعو 0 هلثم

 . عيبلا رايخك روفلا ىلع ناكف كيلمت رايخ هنألو 3 اعامجإ

 يهو رذنملا نباو ةداتقو يرهزلا هب لاقو . يخارتلا ىلع هنإ اولاقف موق فلاخو

 . أطي وأ خسفي مل ام هدعبو سلجملا يف رايخلا اهل نأ اوأرو . كلام نع ىرخأ ةياور

 نأ كيلع الف ارمأ كل ركاذ يننإ » : ةشئاعل هقلع يبنلا لوقب رذنملا نبا جتحاو
 ىلع هرصق عنمي اذهو ل اق هتحص ىلع قفتم ) كيوبأ يرم اتست ىتح يلجعت ال

 309 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا 294 ص 8 ج : ينغملا (1)

 . 121. ص 10 ج : ىلحملا
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 املف . اهايإ هكيلمتب اهجوز ىلع هتكلمو اهدي يف راص دق كلذ نألو ، سلجملا

 . "اهجوز دي يف هئاقبك اهدي يف ىقبي نأ بجو كلذ تكلم

 نكلو { ةشئاع نع دراولا ثيدحلل هريغو يبطرقلا هحجر فقوملا اذهو

 . قلطملا يف انفالخو يخارتلا ىلع رايخلا اهل لعج هكلع هنإ مهلوقب هدر لوألا قيرفلا

 . 173 ص 14 ج : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)
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 : ةفصوأ تقو ىلع قالطلا قيلعت - 36 - ةلأسم

 تنأ هلوقك ةفص ىلع وأ نيعم تقو ىلع قالطلا عقو اذإ اميف ءاملعلا فلتخا

 . كلمح تعضو اذإ وأ سمشلا تعلط اذإ قلاط

 نمزلا يتأي نأ ىلإ لاحلا يف قالطلا عقن ال : لاق هنأ رباج مامالا نع يورف

 . ""}»هزح نباو ةمادق نبا هلقن-ةفصلا ققحتت وأ ، هيلع قلعملا

 هيلإو . ديبع يبأو قحسإو يروثلاو يعخنلاو ءاطعو سابع نبا نع كلذ يور

 . دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ : ةمئألا بهذ

 قلاط تنأ هتأرمال لوقي لجرلا يف لوقي ناك سابع نبا نع يور ام مهتجحو

 . ةنسلا سأر نيبو هنيب اميف أطي : لاق © ةنسلا سأر ىل
 اهلبق عقي مل ةفصب هقلع ىتمف . تافصلاب هقيلعت حصي كلم ةلازإ هنالو

 . قتعلاك
 ةنس تضم اذإ هتأرمال لاق نمف . لاحلا يف ازجنم قالطلا عقي : نورخا لاقو

 . لاحلا يف هقالط عقو { قلاط تناف

 . ةداتقو يرهزلاو نسحلاو ، بيسملا نب ديعس بهذم وهو
 ةلاحم ال تآ لجأ ىلإ قلط اذإ : فارشألا يف ءاج . كلام مامالا هب لاقو

 لجأب ءطولا ةحابإل تيقوت لك نأ ليلدب ، ازجنم عقو رهشلاو ةنسلا ءيجمك
 . ةعتملا يف حاكنلاك هعم يفتنت ةحابتسالا نإف يتأي نأ دب ال

 . )قلطم عقي ال ةفص وأ تقوب قلعملا قالطلا نأ ىلإ مزح نبا بهذو

 214 ص 10 ح : ىلحلا _ 318رص 8 ح : ينغملا )1(

 132 ص 2 ج : فارشألا (2)

 213 ص 10 ج : ىلحملا (3)
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 ؟هقالط عقي له . قلاط تنأف كتجوزت اذإ : ةيبنجأل لاق اذإ - 37 - ةلأسم

 ال ام قلطم هنأل ، قلطت ال اهجوزتف كلذ لاق اذإ : لاق هنأ مامالا نع يور

 . رينلا حراشو 5 ةمادق نباو يراخبلا مامإلا هلقن . كلمي

 نب ديعسو هللا دبع نب رباجو يلعو سابع نبا مهنم ملعلا لهأ رثكأ هب لاقو

 يف دمحأو رذنملا نباو يعفاشلا لوق وهو . ءاطعو نسحلاو ريبج نباو بيسملا
 . هنع ةياور

 هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور امب اوجتحاو
 نبال قالط الو ، كلمي ال اميف قتعالو ، كلمي ال اميف مدآ نبال رذن ال » : هع

 يف يور ام نسحأ وهو نسح ثيدح اذه لاقو يذمرتلا هاور ! كلمي ال اميف مدا
 . بابلا اذه

 ةبارق تضرع يمأ نإ هللا لوسر اي : لع يبنلل لاق الجر نأ يور امبو
 خيشلا هاور اهجوزت سأب ال : لاقف . اهتجوزت نإ قلاط يه تلقف اهجوزنتأل

 . هدنسي ملو شيفط
 اولاق يروثلاو لبنح نب دمحأ نع كلذ يور . قالطلا عقي : نورخا لاقو .
 . ةيصولاك 0 كلملا ثودح ىلع حصف راطخالا ىلع هقيلعت حصي قالطلا نال

 ةروصلا : امهنيب.زييمتا بجي نيتروص كانه نأ الإ . فانحألا لوق نم بيرق اذهو

 ةنالف جوزت هل لاقي وأ . وغل مالك اذهف ، قلاط تنأ ةيبنجأل لوقي نأ : ىلوألا

 اذإ ام يه : ةيناثلا ةروصلا . حاكن لبق اقالط اذه ىمسي الف . قلاط يه لوقيف

 لوقب اولدتساو . اهجوزتي نيح قلطت اولاق قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ : لاق

 زاوج ىلع لدف © ةرمثلا ليسو لصألا سبح : باطخلا نب رمعل لع يبنلا

 . 379 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا-247 ص 10 ج : يراقلا ةدمع (1)

 ٠ 239 ص 7 ح : لينل ١ حرش
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 ول هنأ نم هيلع اوعمجأ امبو فنأتسي اميف لب . دقعلا تقو هكلمي مل اميف دوقعملا
 مُهْنمَو ل : ىلاعت هلوقبو . ةيصولا تقو ال توملا تقو ربتعي هنأ هلام ثلثب ىصوأ
 اذه اولاق . ةبوتلا ةروس نم 75 ةيآلا ه ٌنقدصتل هلضف نم اتنئاع نل هللآ دَهلَع نم

 . قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ هلوق ريظن
 نإو ، عقي مل قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاق نأب هلوق ممع نإ : كلام لاقو

 حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نبا لاق هبو . همزل 5 ةليبق وأ اضرأ يمس وأ اموق صصخ

. زيزعلا دبع نب رمعو يعازوألاو يبعشلاو يعخنلاو



 : هنيمي يف ثنح مث رمأ ىلع قالطلاب فلح نم - 38 - ةلأسم

 يف ةيميت نبا مامالا اهركذ لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . ىربكلا ىواتفلا باتك

 اهيف يرجيف نيملسملا ناميأ نم نيمي هذه نأ : ديز نب رباج مامإلا نع لقن دقو
 نأ دارأ اذإ الإ قالط عقي ال هنأو ، ثنحلا دنع ةرافكلا وهو مهناميأ يف يرجي ام

 . "هعقوي

 دمحأو يعفاشلا بهذم وهو ، نسحلاو ، ةمركعو ، ءاطعو سواط لوق وهو

 لوق وهو . كلام باحصأ نم ةفئاطو © ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو

 . رمع نباو ةشئاعو & سابع نباو رمع : ةباحصلا

 هاضتقمو هب مزلأ هسفنل ائيش مزلأ نم نأ وه رخآ لوق ديز نب رباج نع يورو

 . هسفنل كلذ نم هلعج ام همزل ثنح مث مدقت امب فلح اذإ هنأ

 يه مأ رذن يه له & ةروكذملا ةغيصلا فييكت ىلإ عجري فالخلا ببسو
)2( 

 . نيمي

 . 13 ص 3 ج (1)

 . 363 ص 3 ج : حاضيإلا ()
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 . هعاتم وأ هتمأ وأ هتجوز مرح نميف مكحلا ۔ 39 _ ةلأسم

 ضعب دنع تغلب لاوقأ ةدع ىلع هتجوز هسفن ىلع مرح نميف ءاملعلا فلتخا

 : ةيلاتلا بهاذملا اهرهشأ الوق رشع ةينامث ىلإ نيرسفملا

 هيلع مرحت هنع حجارلا يأرلا وهو ديز نب رباج مامإلا لاق : لوألا بهذلا

 نبا هنع كلذ ىور . اهبانتجا هيلع مزلي هنإو ، هسفن ىلع همكح بجومب هتجوز

 . ")ىبحلا هباتك يف مزح نباو "نيعقوملا مالعأ يف ميقلا

 ملو مهريغو ةداتقو نسحلاو ةريره يبأو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ حصو

 . هميرحت بجومب هومزلأ لب 3 انيمي الو اراهظ الو اقالط ءالؤه ركذي

 هرفكي نيمي ةباثمب وه لوقلا كلذ نأ وهو رخا لوق ديز نب رباج نع يورو
 ص 3 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ-280 ص 6 ج راطوألا لين ) . نيملا رفكي ام

65 ) . 

 هيلع تمرحف ميرحتلا تضتقا يتلا يه ميرحتلا ةظفل نأ لوقلا اذه ةجحو

 . هميرحت ىضتقمب

 نبا نع كلذ يور ، ءيش هيلع بترتي ال لطابو وغل كلذ نأ : يلاثلا بهذملا
 قورسم بهذم وهو © جرفلا نب غبصأ هراتخاو ، كلام يلوق دحأ وهو سابع
 . ثيدحلا باحصأ رثكأو رهاظلا لهأ عيمجو دوادو يبعشلاو

 لالخ اًدلَه بذكلآ مكتنسلأ فيصت امل أوُنوُمَت الو » : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 . ه كل هللآ لحأ آم مرحت مل يبنلا اهيأي ل : ىلاعت هلوقبو ه ماَرَح العو

 لوق وهو يلع نع يورم رخآ لوق وهو تاقيلطت ثالث اهنأ : ثلافلا بهذملا
 . يرصبلا نسحلاو رمع نباو تباث نب ديز

 . 280 ص 6 ج (1)
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 نم ثالثلا عوقو ناكف . ثالثلاب الإ هيلع مرحت ال ةجوزلا نأ ءالؤه ةجحو

 . هيلع امارح اهنوك ةرورض

 . يبعشلاو اضيأ يلع نع كلذ يورو ةلأسملا يف فقولا : عبارلا بهذملا

 امنإو لالحلا ميرحت كلمي ال جوزلاو ، قالطب سيل ميرحتلا نأ ءالؤه ةجحو

 امم وه الو قالطلا ف حيرصب سيل اذهو . قالطلا وهو مرحت هب يذلا ببسلا كلعي

 . هيف رمألا هبتشاف ةجوزلا ميرحت يف عرشلا فرع هل

 . انيمي ناك هوني مل نإو ، قالط وهف قالطلا هب ىون نإ : سماخلا بهذملا

 . يعفاشلاو يرهزلاو سواط لوق وهو

 مل نإو اقالط ناك قالطلا ىون نإف { قالطلا يف ةيانك هنأ لوقلا اذه ةجحو

 . « كل هللآ لحأ آم مرحت مل نيتلآ اهيأي » : ىلاعت هلوقل انيمي ناك هوني

 نإ ةجوزلا نإ مث . كلام يلوق دحأ وهو قالط كلذ نأ : سداسلا بهذملا

 اهب الوخدم تناك نإو . اهقوف امف ةدحاولا نم هاون ام وهف اهب لوخدم ريغ تناك

 . اهنم لقأ ىون نإو ثالث وهف

 . همكح هيلع بترتي نأ بجو ميرحتلا ىضتقا امل ظفللا نأ لوقلا اذه ةجحو

 . ثالثب الإ مرحت ال اهب لوخدملاو { ةدحاوب مرحت اهب لوخدملا ريغو

 نإو قالطلا هب ىون ولو اراهظ ناك ميرحتلا عقو نإ هنأ وه : عباسلا بهذملا

 . ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو . ةرفكم انيمي ناك هب فلح

 ىلوأ ناكو اروزو لوقلا نم اركنم ىتأ دق ناك هعقوأ اذإ هنأ كلذ يف هتجحو

 ول امل ناميألا نم انيمي ناك هب فلح اذإو . ةمرحب هتأرما هبش نمم راهظلا ةرافكب
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7 . . - .. (1( 
 . هقفلاو سايقلا صح اذهو . ةقدصلاو جحلاو قتعلا مازتلاب فلح

 سيل وه وأ ةيانك وأ انيمي كلذ مهرابتعا وه ةلأسملا هذه يف فالتخالا ببسو

 . ‘ةرانك الو نيميب

 . 125 ص 10 ج : ىلحلا۔78-84 ص 3 ج : نيعقوملا مالعأ (1)
 . 7 ص 3 ج : بيسلا نب ديعس هقف

 . 78 ص 2 ج : دهتجملا ةيادب (2)



 ؟ قالط ةعلتخلا قحلي له - 40 - ةلأسم

 ةدعلا يف يهو قالطب علخلا عبتأ مث هتجوز علاخاذإ لجرلا يف ءاملعلا فلتخا

 : لاوقأ ةثالث ىلع

 نم لاح يأب قالط اهقحلي ال ةعلتخلا نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . "ريثك نباو يبطرقلاو ، ةمادق نبا هلقن . لاوحألا

 قحسإو يبعشلاو نسحلاو ةمركعو ريبزلا نباو سابع نبا نع كلذ يورو
 . روث يباو

 . دمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا بهذم وهو

 جوزلاف ةجوزلا ىنعم يف الو ةجوزب تسيل ةعلتخملا نأ : كلذ يف مهتجحو

 يهف اهيلع هقالط عقي الف . ديدج حاكنب الإ هل لحت الو { اهعضب كلمي ال

 . ةدعلا ءاضقنا دعب وأ ، لوخدلا لبق ةقلطملا وأ ةيبنجألاك

 . ةنئاب ةقيلطت عقي علخلا نأ ىلع ينبم بهذملا اذهو

 بيسملا نب ديعس نع كلذ يور . اهقحلي قالطلا نأ ىلإ ناث قيرف بهذو

 هيلإو . مهريغو سواطو حيرشو يعخنلاو دوعسم نباو © نيصحلا نب نارمعو
 . ةفينح وبأ مامالا بهذ

 . « ةدعلا يف تماد ام قالطلا اهقحلي ةعلتخلا » : مالسلا هيلع هلوقب اولدتساو

 . ملعلا اذه ةمئأ دنع فورعم ريغ ثيدح وهو

 . 147 ص 3 ج : يبطرقلا ريسفت-183 ص 8 ج : ينغملا (1)

 . . 491 ص 1 ج : ريثك نبا ريسفت

 . 65 ص 2 ح : يدادغبلل فارشالا -0 ص 3 ح : بيسملا نب ديعس هقف )2(
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 ؟ جاوزلل خسف وأ ، قالط علخلا له - 41 - ةلأسم

 اقالط ةقرفلا هذه ربتعت لهف . اقرفتي نأ نيجوزلا نيب علخلا عوقو ىلع بترتي

 ددع ىلع هل رثأ ال خسف يه مأ ، جوزلا اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع صقني

 ؟ تاقلطلا

 : نيتياور ديز نب رباج مامإلا نع ءاهقفلا لقن
 باتك يف هنع كلذ درو . نئاب قالط علخلاب عقي : لاق هنأ : ىلوألا ةياورلا

 ريثك نبا هاورو "ننسلا ملاعم يف يباطخلا نع القن ، بيسملا نب ديعس مامإلا هقف
 نباو يلعو نامثعو باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه بسنو . هريسفت يف

 . هنع ةياور يف بيسملا نب ديعسو يروثلاو يعخنلاو نسحلاو دهاجمو ، دوعسم

 لوق وهو 3 هيلوق حصأ يف يعفاشلاو 2 ةفينح وبأو ، كلام بهذ هيلإو
 3 ) هيف مهنيب فالخ ال راصمألا ءاهقف لوق وه صاصجلا لاقو "يأرلا باحصأ
 . ( رركم

 : يأرلا اذه ةجحو

 اهقلط و ةقيدحلا لبقا » : تباثل لاق هنأ كر يبنلا نع سابع نبا هاور ام -1

 . هاوتفب ال هتياورب ةربعلاف كلذب ىتفأ ناك نإو © « ةقيلطت

 ةعلتخملا ةدع نأ ذوعملا تنب عيبرلا علخ ةصق يف عفان نع كلام هاور امو -2

 . ةقلطملا ةدع

 ثيدحلا اذهو ةقيلطت علخلا لعج لع يبنلا نأ بيسملا نب ديعس هاور ام 3

 رابك نم هنأل حيحصلا لصولا مكح اهل ديعس ليسارم نأ الإ ، السرم ناك نإو

 . نيعباتلا

 . 287 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقن.(1)

 . 489 ص ا ج : رثك نبا ريسفت (2)

 . 396 ص 1 ج : نآرقلا ماكحأ ( رركس.3 )۔196 ص 9 ج : يوغبلل ةنسلا حرش (3)
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 علخلا عبتأ نإ : هلوق وهو ك هدحو كلام مامالا ىلإ بوسنم ثلاثلا بهذملاو

 : يبطرقلا لاقو "عقي مل امهنيب تكس نإو ، عقو امهنيب توكس ريغ نم قالط

 . ادحاو امكح هل بجوي الصتم ضعب ىلع هضعب مالكلا قسن نال كلذو

 . 1 ص 1 ح : رثك نب ١ ريسفت ) 1(
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 ريغ يهو 0 عيبلا ف ةلاقالاك ٠ قادصلا ريغب حص ال اخسف ناك ول علخلا نإ 4

 . نمثلا نم لقأب ةزئاج
 نذإ وهف ، اخسف نكي مل هنم رثكأبو ، قادصلا نم لقأب زوجي علخلا نأ امبو

 . قالط

 تناك ةيملسالا ةركب ما نأ نامهج نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ىورام 5

 . كلذ زاجاف نافع نب نامثع ىللإ امدقف { هنم تعلتخاف ، ديسأ نب هللا دبع تحت

 . تيمس ام ىلع ىهف ائيش تيمس نوكت نأ الإ ، ةدحاو يه : لاقو

 نوكت ال : لاق هنأ دوعسم نبا نع ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ نع يورام 6

 . },اليإو ةيدف ين الإ ةنئاب ةقلط

 سيل علخلا نأ وهو ، رخآ لوق ديز نب رباج نع يورو : ةيناثلا ةياورلا
 . ۔ )2) . ‘\!¡ اإ۔: . : ِ

 يف ةكرب نباو لينلا حرش بحاص هنع كلذ لقن . خسف وه لب قالطب

 . عم : ‘_هماجلا

 ةمركعو سواطو ، سابع نباو { رمع نب هللا دبع ىلإ بوسنم لوقلا اذهو
 . روث يبأو دوادو قاحسإو

 : ةيلاتلا ةلدألاب اولدتساو

 نسحإب حيرست وا فورعمب اَسمماف نائرَم ىت و طلا » : لاعت هلوق 2

 هللآ ةودح اَميقُي الا افاًحَي نا آلإ اميش َنُهوُمُتيتاَع امم . أوُذأَت نأ مك لجن ١٧ . و و , ۔ م ه&‘ي ۔۔ | | ٤ حص ه۔_ وك د د ه ۔

 نإف ت : لاق نأ ىلإ هم هب تَدَقفآ اميف اَمهيَلَع حاتُج الق هلل آ ةودح امي اميق الأ ن مف

 ةروس نم 230 ، 229 ةيآلا هم هريغ اًجؤَر حكنت ىّمَح دعب نم هل لحت ال اَهََلَط

 . ةرقبلا

 . 594 ص 2 ج : ينوباصلل نيجوزلا ةيرح ىدم (1)

 . 289 و 377 و 254 ص 7 ح : لينلا ح رش )2 (

 . 06 ص 2 ج : ةكرب نبا عماج )3(



 ركذ هنأ يأ قالطلا مث ، علخلا مث قالطلا ركذ ىلاعت هنأ : لالدتسالا هجوو

 ةيالا يف ناكل اقالط علخلا ناك ولف . اهدعب ةقيلطت ركذو ، نيتقيلطت نيب علخلا

 علخلا ركذ مث . نيتقلط ديفي ه ناترم : لطلا » : ىلاعت هلوقف . تاقيلطت عبرأ

 نإَت » : لاقف قالطلا ركذ مث « هي ثقنآ اميف امهِلَع حاتجج الف » : هلوقب
 اذهو ، تاقيلطت عبرأ ىلع ةلمتشم ةيآلا تناكل اقالط علخلا ناك ولف هه اَهَقََط
 . اقالط سيلو 3 اخسف علخلا ربتعن نأ نم دب نكي مل نذإ ، حيحص ريغ اعطق

 هاور امو « قالطب سيلو قيرفت علخلا » : لاق هنأ سابع نبا نع يور ام -2

 امو . امهنيب هزيجيو اقالط ءادفلا ىري ال يبأ ناك : لاق سواط نبا نع جيرج نبا

 . قالطب سيلف ءرملا هزاجأ ام : لوقي ةمركع عمس هنأ رانيد نب ورمع نع يور

 ول ذإ ، ةضيحب دتعت نأ سيق نب تباث ةأرما رمأ هنأ يع يبنلا نع يور ام -3

 . كلذب اهرمأ امل اقالط علخلا ناك

 دقع ءاهنإ ىلع نيجوزلا نيب لوبقبو باجيإب متي نيجوزلا نيب علخلا نإ 4
 . ")قالطب سيلو خسف نذإ وهف ، عيبلا يف ةلاقإلاك وهف ، جاوزلا

 . 396 ص 1 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ-596 ص 2 ج : ينوباصلل نيجوزلا ةيرح ىدم (1)
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 : ةدملا يضم درجمب اهنع ىلوملا قلطت له - 42 - ةلآسم

 ةعبرألا يضم لبق ءاليإلا نععجر يأ-ءاف اذإ ىلوملا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . قارف هئاليإب عقي ال ، رهشأ

 . كلذ يف فلتخا دقف عجري ملو ةعبرألا رهشألا تضم اذإ امأ

 ىورو . ةنئاب ةقيلطت عقت ةدملا يضمب هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف -1

 . }هيناكوشلاو ىلحلاو ينغملا بحاص هنع كلذ

 نم ددعو ءاطعو ةمركعو سابع نباو دوعسم نباىلإ بوسنم لوقلا اذهو
 . ةفينح وبأ بهذ هيلإو . نيعباتلاو ةباحصلا

 نع كلذ يورو . ةعبرألا رهشألا يضمب ةيعجر ةقيلطت عقت هنإ : لاق نم مهنمو

 اهتعجر اهجوزل نإ اولاقو . يعازوألاو يرهزلاو لوحكمو ةعيبرو ، بيسملا نبا
 . ةدعلا يف تماد ام

 رمألا عفري امنإو . ةدملا يضم درجمب قالطلا عقي ال : ىرخأ ةفئاط تلاقو -2

 نم ددع نع كلذ يورو . قالطلا وأ ءيفلاب هرمأيف يضاقلا ىلإ اهيضم دنع

 يهو ريبج نب ديعسو دهاجمو سواطو 0 ةشئاعو رمع مهنم نيعباتلاو ةباحصلا
 . مزح نباو دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم اذهو . بيسملا نب ديعس نع ةياور

 : ةيلاتلا ةلدألاب لوالا قيرفلا لدتساو
 نإف قْلطلآ اوُمَرَع نإو ٭ ميحر روفغ ةللآ نإف واف نإف » : ىلاعت هلوق 1 ة ٢ 6 © وإ إ ث . م ص ح ة ة < هد× ., -

 دحأ اهبقعي جوزلا نيمي نأ يأ ، بيقعتلل انه ءافلا : اولاق « مميِلَع عيمس هل ه هم م ١ م

 ةدم لالخ الإ نوكي ال ءيفلا نأ امبو . قالطلا ةميزع امإو ءيفلا امإ : نيرمأ

 لالخ قالطلا نوكي نأ بجي كلذكف 0 ءاهقفلا نيب فالخ نود رهشأ ةعبرألا

 _ 274 ص 6 ج : راطوألا لين-46 ص 10 ج : ىلحملا-528 ص 8 ج : ينغملا (1)
 . 9 ص 7 ح : ينغملا
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 لخاد نوكي نأ بجح ءاليالا نإ لوقن ىتح امهنيب قرفلل رربم الو 0 ءاليالا ةدم

 . اهجراخ قالطلاو ئ ءاليالا ةدم

 هلوقو هه رهشأ ةعبرأ صبت ْمهْئاَسَن نم نول ث نيذلل ظ : ىلاعت هلوق 2

 ةقرفلا نأ امكف : اولاق ه ِءَوَرَق ةلت نهيسفنأي صبرتي تْقلَطُمْلَو ل : ىلاعت
 ةدم يضمب ةقرفلا عقت نأ بجي كلذكف ى ةيناثلا ةيآلا يف ةثالثلا ءارقألا يضمب عقت

 . ىلوألا ةيآلا يف ءاليإلا

 هيلع صن امم رثكأ صبرتلا ةدم تناك ةدملا يضمب قالطلا عقي ال هنإ انلق اذإ امأ

 عفرت ال دقو كلذ نم رثكأ هتجوز نع ىلوملا بيغي دقف . رهشأ ةعبرأ وهو نارقلا
 ةدم ددح ثيح نارقلا يف ءاج ام فلاخي اذهو . يضاقلا ىلإ اهرمأ ةجوزلا

 . ةروكذملا صبرتلا

 : يلي امب نورخآلا لدتساو

 و ِ ه ص

 نا قلطلا أوُمَرَع نإو ه ميحر روفغ هللآ نا وء ءاف ناق ظ : ىلاعت لاق -1

 روكي نأ بجي قالطلا رأ ءيفلا مكحف ؛بيقعتلل ءافلا : اولاق « ميلع يمس نوكي نأ بجي قالطلا وأ ء, فلا © بيقعتلل ءافلا : ا ولاق لع عي هللآ
 ُصُبرت مهئاسن نم نولوي نيذلل له : ىلاعت هلوق نأل . روهش ةعبرألا ءاضقنا دنع
 الف . كلذ بقع تمءاج ءافلاو . صبرتلاو ءاليالا : نيرمأ ىلع لد 4 رهشأ ةعبرا

 . كلذ دعب قالطلا وأ ءيفلا نوكي نأ دب

 ىلْطلآ أوُمَرَع نإو ه ٠ ميجر روفَع هللآ نق وق ناق ف : ىلاعت هلوق رهاظ -2

 باحصأ لوق ىلع امأ . دحاو تقو يف نيرمأ نيب رييخت هنأ ه ميلع عيمس هللآ نق
 . ناتقولا رياغتف ةدملا يضمب عقيف قالطلا امأ ، ةدملا يف عقي ءيفلا نإف لوألا يأرلا

 درجمب عقو ول قالطلا نأ يضتقي ه قللَطلآ أوُمَرَع نإو ل : ىلاعت هلوق 3

 ةدم ءاهتنا دعب ديدج مزعب قالطلا نوكي نأ مزلف . مزع ىلإ جتحي مل ةدملا يضم

 . ه ٌميِلَع عيمس هللآ نا » : ىلاعت هلوقل ، عمسي هجو ىلعو ، رهشأ ةعبرألا
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 جر يذلا وه ريخألا يأرلا و ؤ ينوباصلا ذاتسألا هحح خيشلا نع هحيج رت لقن ,
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 . ` فيفخلا يلع

 / . وزل ١ هي رح 1 لم 1 00 ص 2 هي لب 1 5 ص 2 ٠. : ى الطل ١ و . ٤ 9 ٠ ف - - ) آ

١ 4 ٥ 

- : 
 ( ) 4 ١ ١ ٠
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 ؟ ءيفلا لصحي اذامب - 43 - ةلأسم

 . عامجلا نم دب ال مأ ، ناسللاب لصحي له ءيفلا يف ءاهقفلا فلتخا

 دهشيو هناسلب عوجرلا روذعملا يفكي لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 يفي نأ يلوملا ىلعف ةدملا تضم اذإ هنأ كلذ ىنعمو . هنيمي نع رقكيو كلذ ىلع

 يفي نأ همزل هريغ وأ سبح وأ ضرم نم رذع هل نوكي نأ الإ . هتجوز ءطوب
 ينغملا بحاص هنع كلذ ىور . اذه وحن وأ اهتعماج تردق يتم لوقيف هناسلب

 نسحلاو يعخنلاو بيسملا نب ديعسل بوسنم لوق وهو . "}ع ومجملا بحاصو
 . ةعبرالا ةمئالا بهذ هيلإو يرهزلاو

 ءاوس عماج اذإ الإ هئاليإ نع اعجار نوكي ال يلوملا نإ : اولاقف ةعامج فلاخو

 نع كلذ يورو « ىشغي ىتح هل رذع ال » : اولاقو . رذع نودب وأ اروذعم ناك

 نبا ىلإ كلذ بسنو . ةيناث ةياور يف بيسملا نب ديعس نعو ث ريبج نب ديعس
 . سابع

 ينأ نع كلذ يور . لاح لك ىلع ناسللاب لصحي ءيفلا نإ : ثلاث قيرف لاقو

 . ( رعخنلاو نسحلا نع ةيناث ةياور يهو 0 ةبالق

 نمف . ءاليإلا فيرعت يف مهفالتخا وه يربطلا لوقي اك ، فالتخالا ببسو
 فلحلا وه ءاليإلا لاق نمو . عامجلا لعفب الإ يفي ال : لاق عامجلا كرتب هصخ

 ءيفلا يف طرتشي مل كلذ وحن وأ اهعوسي وأ اهظيغي نأ ىلع وأ ةأرملا مالك كرت ىلع

 . )هلعفي ال هنأ فلح ام لعفب نوكي هعوجر لب ، عامجلا

 . 4 ص 16 ح : عومجلا _-7 ص 8 ح : ينغملا )1(

 . 8 ص 3 ح : بيمسمل - ١ نبا هقف (2)

 . 273 ص 6 ج : راطوألا لين (3)
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 : راهظلا هيلع قدصي اميف فالخلا - 44 - ةلأسم

 وهف . يمأ رهظك يلع تنأ : هتجوزل ج وزلا لاق اذإ هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 هنأ تماصلا نب سوأ ةأرما ، ةليوخ ثيدح يفو . حيرصلا راهظلاب ىمسيو راهظ
 . ةرافكلاب هرمأف 5 يع هللا لوسرل كلذ ركذف يمأ رهظك يلع تنأ : اهل لاق

 . "راهظلا عاونأ نم نيعون يف اوفلتخا مهنكلو

 نم هيلع مرحت نم رهظب هتجوز هبش اذإ لجرلا نأ ديز نب رباج نع يورف -1
 هباتك يف ةمادق نبا هلقن . راهظ اذهف ، هتخأو هتلاخو هتمعو هتدجك 3 همحر يوذ

 . اع ومجملا بحاصو ينغملا

 كلامو ، يروثلاو يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو ءاطع نع اضيأ كلذ يورو
 نوكي ال : ميدقلا يف لاق انيب . ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو يأرلا باحصأو

 . مأ ةدجلا نأل ةدج وأ مأب الإ راهظلا

 ةيا يف ءاج دقو . مألا نهبشأف { ةبارقلاب تامرحم ءالؤه نأ وه ءالؤه ليلدو

 يف دوجوم اذهو ه اروُزَو لوقلا َنَم ارنكنُم َنولوقَيل مُهَنإَو له : ىلاعت هلوق راهظلا
 مكحلا توبث عنمي ال مألاب مكحلا قيلعت نإ : اولاقو . اهيلع تسيقف 3 ةلأسملا هذه

 . اهلثم تناك اذإ اهريغ ىيف

 براقألا ىوس ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم رهظب هتجوز لجرلا هبشي نأ 2

 ءانبألاو ءابآلا لئالحو ةعاضرلا نم تاوخألاو ةعاضرلاب تاهمألا لثم كلذو
 يف فالخلا سفن ةلأسملا هذه يفو . نهل لخد يئاللا بئابرلاو ءاسنلا تاهمأو
 صنلا نم رهاظلل ىنعملا ةضراعم وه فالخلا ببسو . اهلبق ةروكذملا ةلأسملا

 ع رشلا نم رهاظلا امأو تامرحملا نم اهريغو مألا هيف يوتست ميرحتلا ىنعم نأ كلذو

 . 344 ص 16 ج : عومجملا-556 ص 8 ج : ينغملا (1)
 . 556 ص 8 ج : ينغملا (2)
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 . "مألا ظفل هيف ناك ام الإ اراهظ ىمسي الأ يضتقي هنإف

 هتجوز تخأك « ديبأتلا ىلع هيلع مرحت ال ةيبنجأب هتجوز هبش نم امأو 3
 كلذ سيل © يعفاشلا لاقو . راتخلا دمحأ لوق وهو ، راهظ وه كلام لاقف

 . راهظب
 تنأ هلوق درجم نألو . مألاب اههبش ول ام هبشأف ةمرحمب اههبش هنأ لوألا هجوو

 . اراهظ ناكف ميرحت ةمرحماب هيبشتلاو راهظلا هب ىون اذإ راهظ مارح يلع
 اهب هيبشتلا نوكي الف 0 ديبأتلا ىلع ةمرع تسيل اهب هبشملا نأ يناثلا هجولاو

 . هئاسن نم ةمرحلاو ضئاحلاك اراهظ

 اههيبشت لثم ميرحتلا ةدبؤم ريغ ةمرحمب ةجوزلا هيبشت له فالخلا ببسو
 . ميرحتلا ةدبؤمب

 . 105 ص 2 ج : دهتجملا ةيادي (1)
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 ؟ راهظ وه له . هيبأ رهظب هتجوز لجرلا هيبشت يف - 45 - ةلأسم

 وأ لاجرلا نم هريغ رهظب وأ هيبأ رهظب هتجوز لجرلا هيبشت يف ءاملعلا فلتخا
 : مدلاو ةتيملاك يلع تنأ وأ { ةميهبلا رهظك يلع تنأ لاق

 حرشلا بحاص هنع هلقن . راهظ كلذ نإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف

 . ")ع ومجملا بحاصو 7 ريبكلا
 لجرلا رهظ نال اولاق . كلام بحاص مساقلا نباو دمحأ مامإلا لوق وهو

 . اراهظ ناكف مارح

 لحمب سيل امب هيبشت هنأل ، ءاملعلا رثكأ لوق وهو . راهظب سيل يعفاشلا لاقو
 . ديز لامك يلع تنأ : لاق ول ام هبشأف . عاتمتسالل

 طهر وأ ، ةليبقل { نالف ينب ءاسنك لاق نإو » : لينلا باتك يف ءاجو

 { تخ وأ ريزنخ محل وأ ، مد وأ ، ةتيمك اذكو ، هتمرحم مهيف نكت مل نإ ، نيفورعم

 . ه اضيأ نيميف

 . 345 ص 16 ج : عومجملا۔560 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا (1)

 . 0 ص 7 ح : لينلا حرش )2(
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 ؟ هيلع اذام { ةرافكلاب يتأي نأ لبق ءيطواذإ رهاظملا مكح - 46 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا
 هتفلاخل هبر ىصع ةرافكلا لبق ءيطو اذإ ، رهاظملا نأ رباج مامالا نع يورف

 & هريغ الو قالط الو تومب كلذ دعب طقست الف ، هتمذ يف ةرافكلا رقتستو ، هرمأ

 نباو "هماكحأ يف صاصجلا كلذ لقن . رفكي ىتح هلاحب قاب هيلع هتجوز ميرحتو
 . ةم

 نباو سواطو دهاجمو بيسملا نب ديعسو يعخنلاو ، نسحلا نع كلذ يورو

 . مهريغو نيريس
 . دمحأو يعفاشلاو كلام : ةمئألا لوق وهو
 يبنلا هرمأف رفكي نأ لبقءيطو مش رهاظ نيح رخص نب ةملس ثيدحب اولدتساو

 ىلع لمعلاو بيرغ نسح ثيدح اذه لاقو يذمرتلا هاور-ةدحاو ةرافكب هع
 . ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه

 راهظلاو ةرافك بجوي ءطولا نال { نيترافك هيلع نإ : رخآلا ضعبلا لاقو

 . ىرخألل بجوم

 صاعلا نب ورمعو ةداتقو يرهزلاو ريبج نب ديعسو ةصيبق نع كلذ يور
 لبق تبجو اهنوكل اهتقو تاف هنأل ، طقست ةرافكلا نأ ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو

 . سيسملا
 ةحابإلل طرش يه امنإو & هتمذ يف ةرافكلا تبثت ال : ةصاخ ةفينح وبأ لاقو

 . هلبق تناك اك ءطولا دعب

 نسحلل بوسنم لوق وهو : تارافك ثالث هيلع بجت : نورخا لاقو
 . )3 _. :لاو

 ادق

 . 620 ص 8 ج : ينغملا۔420 ص 3 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . قباسلا عجرملا : ينغملا (2)

 . 221 ص 2 ج : يذوحألا ةفحت (3)
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 لم ؛
 ع مرحي سلف ماعطلاب ريفكتلا هضرف ناك نم : لاقف مزح نبا قرفو

 . ")مايصلا وأ قتعلا هضرف ناك نم ىلع سيسملا مرحي امنإو . ماعطالا لبق سيسملا

 . 1.894 : ةلأسم 10 ج : ىلحملا (1)
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 ؟ ناعللا يف قالطلا بجي له - 47 - ةلأسم

 نم دب ال مأ ناعللا درجمب عقت له { ناعللا عبتت يتلا ةقرفلا يف ءاهقفلا فلتخا

 . مكاح مكح نم دب ال مأ ، قالطلا
 نيجوزلا ةمصع نم ائيش صقنيال نعالتلا نإ : هلوق ديز نب رباج نع يورف

 8 يبطرقلا هلقن . ةتبلا قالط هب عقي ال ناعللا نإ : هلوقو . جوزلا قلطي ىتح

 . "هريغو ينيعلاو ميقلا نباو

 . ةرصبلا لهأ نم ةفئاطو ، ةرفص يبأ نب دمحمو © يتبلا نامثع لوق وهو
 هيلع ركني ملو ، ناعللا دعب هتأرما قلط ينالجعلا اوع نأ نم يور امب اولدتساو
 قالطلاب نينعالتملا نيب تعقو ةقرفلا نأ ىلع اليلد ناكف ، كلذ كفع هللا لوسر
 . رخآ ءيشب ال

 نأ ىلع ليلد ناعللا دعب قالطلاب رميوعل كلع يبنلا رارقإ نأ لالدتسالا هجو
 . قالط لحم تلاز ال ناعللا دعب ةجوزلا

 الإ ، اهمامت درجمبو ناعللا ةيلمع سفنب عقت ةقرفلا نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تلاقو

 . ةجوزلا غارف دعب يعفاشلا لاقو ، هناعل نم جوزلا غارف دعب عقت : لاق اكلام نأ

 : نينعالتملل تي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا ثيدحب اولدتساو

 : هللا لوسر اي : لاق . اهيلع كل ليبس ال بذاك اكدحأ « هللا ىلع امكباسح ه

 . اهجرف نم تللحتسا اهيف اهيلع تقدصأ تنك نإ . كل لام ال » : لاق . يلام

 . هيلع قفتم « اهنم كل دعبأ كلذف اهيلع تبذك تنك نإو

 دعب « اهيلع كل ليبس ال » : مالسلا هيلع هلوق ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو

 . اهناعل درجمب تعقو ةقرفلا نأ ىلع كلذ لدف . امهنيب ناعللا مامتإ

 . 295 ص 21 ج : يراقلا ةدمع_105 ص 4 ج : داعملا داز- 194 ص 12 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
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 نالعإ نم دب ال لب © قيرفتلا هيلع بترتي ال ناعللا نأ ىلإ ثلاث قيرف بهذو

 . همكح لبق ةقرفتلا عقت ال هنأو & كلذب مكاحلا

 يقرخلا اهراتخاو ، دمحأ نع ةياور يهو ث ةيرفعجلاو فانحألا بهذم وهو
 . ةيديزلاو

 يبنلا هرمأي نأ لبق اثالث اهقلطف : هيفو ينالجعلا رميوع ثيدحب اولدتساو
 . !) تلزع

 لحم يف اصن سيل هنإ لاقو لالدتسالا اذهب عنتقي مل ينوباصلا ذاتسألا نكلو
 هنأ ىلإ ةراشإ يأ هيف سيلو © ناعللا درجمب عقت ال ةقرفلا نأ ىلع لدي امنإو ، عازنلا

 . ( ضاقلا قيرفتب عقي

 . 298 ص 3 ج : صاصجلل نآرقلا ماكحأ (1)

 . 890 ص 2 ج : قالطلا يف نيجوزلا ةيرح ىدم (2)
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 : اهتدع ءانثأ ةقلطملا ناعل - 48 - ةلأسم

 اهنعالي نأ هل له ث ةيعجرلا هتقلطم فذقي لجرلا يف فلسلا ءاملع فلتخا

 . اهتدع ءانثا

 3 هتجوز اهنأل ةدعلا يف تماد ام 0 اهنعالي نأ هل نأ ىلإ ديز نب رباج بهذف

 . ")ةمادق نبا هلقن-هثرتو اهثري وهو

 نبا لاقو يعفاشلا بهذم وهو . ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو رمع نبا لوق وهو
 . فذاق هنال دلجيو . نعالي ال : سابع

 هيفني نأ ديري بسن كانه ناك نإف : رظني قالطلا دعب اهفذق اذإ : كلام لاقو

 . نعال هنم ربتي لمح وأ
 ملف ةدئاف ناعلل نكي مل هقلعت فاخي بسن الو ىجري لمح كانه نكي مل اذإو

 َنوُمرَي َنيذَلآَو » : ىلاعت هلوق مومع تحت الخاد اقلطم افذق ناكو هب مكحي
 . رونلا ةروس نم 4 ةيآلا ه تْتَصخُمل ا

 وبأ لاق كلذكو ، هتجوزب تسيل اهنأل لاحب نعالي ال يتبلا ناع لاقو
 . همشح

 . 27 ص 9 ج : ينغملا )1(

 . 188 ص 12 ج : يبطرقلل نارقلا ماكحا (2)
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 ؟ اهناعل هل له . اهنيبي مث هتجوز فذقي لجرلا يف - 49 - ةلأسم

 لوق وهو . "ةمادق نبا هلقن . دلجي هنإو . اهناعل هل قحي ال : ديز نب رباج لاق

 . مكحلاو ةداتقو يكعلا ثراحلا

 نيب نوكي امنإ ناعللا نأل ناعل الو دح ال : يأرلا باحصأو يتبلا نانع لاقو

 . ةيبنجأ فذقي مل هنأل دحي الو . نيجوزب اسيل ناذهو . نيجوزلا

 نسحلاو سابع نبا نع يورم لوق وهو . اهناعل هل : لبنح نب دمحأ لاقو
 . دمحأو يعفاشلاو كلامو لوحكمو دمحم نب مساقلاو

 هتجوز ىمر دق اذهو هم هجوز نومر نيلو ل : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 : ىلاعت هلوق مومعب دحلا هيلع بجو نعالي مل اذإو . ةيآلا مومع يف لخديف

 . 2 ةيالا هم ءادهش ةعبرأب أوثأَي ملم تصخُملا َنوُمرَي نيذلاو ط
 الو ، ناعل امهنيب سيل ، ةنعالملا لبق اثالث اهجوز اهقلط اذإ : يعخنلا لاقو

 )3( هلع دح

 . 18 ص 9 ج : ينغملا (1)

 . 18 ص 9 ج ; يخلل )2(
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 ؟ ةتقؤم مأ ةدبؤم ناعللا ةقرف له - 50 - ةلأسم

 قالطب وأ ناعللا ماب وأ مكاحلا مكحب ءاوس ، نينعالتملا نيب ةقرفلا تمت اذإ

 ادوعي نأ نينعالتملا نيجوزلل زوجي ال ثيحب ادبؤم اميرحت كلذ نوكي لهف { جوزلا

 . تقؤم قارف وه مأ { ديدج دقعب امهضعب ىلإ

 . ادبأ هل لحت ال اهنإف ، هسفن بذكي مل اذإ جوزلا نأ ىلع عيمجلا قفتا دقو

 : هسفن بذكأ اذإ اميف اوفلتخا مهنكلو

 جوزلا بذكأ ءاوس { ادبأ ناعمتجي ال نينعالتملا نأ ديز نب رباج نع يورف
 . ")ةمادق نبا هلقن . ال مأ هسفن

 دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع 0 ءاملعلا روهمج لوق وهو

 . يرهزلاو يعخنلاو مهنع هللا يضر
 . دمحأ نع ةذاش ةياور يهو ، يعفاشلاو كلام : ةمئألا لوق وهو

 امهنيب قرف ع هنأ نم نينعالتملا ةصق يف دعس نب لهس نع يور ام مهتجحو
 . « ادبأ ناعمتجي ال » : لاقو

 ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا ه : لاق كيم يبنلا نأ سابع نبا نع يور امو

 . ينطقرادلا امهاور « ادبأ

 ناعللاب نيجوزلا نيب ةقرفلا نأ ىلإ هباحصأ نم دمحمو 0 ةفينح وبأ بهذو

 عامتجالا ةمرح تبنتو حاكنلا كلم لوزيف ةنئاب ةقيلطت اهنأو . ةتقؤم ةمرح بجوت
 نأ هل حابي دحلا برضو هسفن ج وزلا بذكأ اذإ . دحلا ةماقإو باذكالا تقو ىلإ

 ادودح هتروريصب ناعللا لهأ نم نوكي نأ نم جرخو فذقلا لطب هنأل ، اهجوزتي

 . رعخنلا مهاربإ نع ةياور يهو ةاناعللا ىقبي الف فذقلا يف

 . 33 ص 9 ج : ينغملا (1)

 . 259 ص 2 ج : باتكلا حرش يف بابللا-333 ص 2 ج : ءاهقفلا ةفحت (2)

 . 595 ص : يعخنلا ميهاربإ هقف (3)

463 



 : كلذ ين مهتجحو

 دبؤملا ميرحتلا ىلإ ريشي ام اهيف سيل ميركلا نآرقلا يف حاكنلا تايآ مومع 1

 . ناعللا يف

 بناج نم تناك ةقرف لكو . مكاحلا مكحب مهدنع عقت ناعللاب ةقرفلا نإ 2

 . بيعلا ببسب قيرفتلاك دبؤملا ميرحتلا بجوت مكاحلا
 مهلوقب ادبأ ناعمتجي ال نينعالتملا نأ نم مدقتملا ثيدحلا نع اوباجأ مهنإ 3

 لعفلاب لغاشتملا وه لعافتملا ةقيقح نإف { نينعالتم اماد ام ادبأ ناعمتجي ال امهنإ

 . "همكح ىقبي الف امكح وأ ةقيقح ناعللا لاز اذإف . امكح وأ ةقيقح

 ريثأت ال هنأ ىلإ )هنع ىرخأ ةياور يف ديز نب رباجو 3 يتبلا ناثع بهذو

 اناك امك ةيجوزلا ىلع نايقبي نيج وزلا نأو دحلاو بسنلا طقسي امنإو ةقرفلا يف ناعلل

 . 900 ص 2 ج : قالطلا يف نيجوزلا ةيرح ىدم (1)

 . 251 ص 3 ج : يراقلا ةدمع (2)
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 : ةدعلا يف هتقلطم ءيطو نم مكح - 51 - ةلأسم

 دحيو هيلع مرحت اهتدع يف هتقلطم ئطو نم نأ ىري هنأ ديز نب رباج نع يور

 . ينزلا دح

 )ا . .ا . 6٢. ۔ .!: -.
 . ٠١ شيفط خيشلاو ةكرب نبا كلذ لقن

 . سابع نبا نع هولقنو ، هيلع مرحت اهنإ : ةيضابالا لاقو

 . ةهبشلل دحلا امهنع أرديو { امهنيب قرفي هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع يورو

 مل نإ رهملا هيلع نأو ، ةدعلا يف ءطولاب هيلع دح ال : ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاقو

 يف ةعلتخلا ءطوك رهملا هب بجوف قالطلا همرح ءطو هنأل { ةدهعلا يف اهعجتري
 . ‘2اييدع

 . 109 ص 7 ج : ليتنلا حرش- 181 ص ۔ے ج : ةكرب نبا عماج )1(

 . 475 - 474 ص 8 ج : ريبكلا حرشلا (2)
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 يف ضيحلا رت ملف ءارقألا تاوذ نم يهو هتأرما لجرلا قلط اذإ - 52 - ةلأسم
 : اهتدع يه مكف . هعفر ام ردت ملو 3 اهتداع

 هلقن . سايالا نس غلبت وأ ضيحت ىتح ادبأ ةدع ف نوكت اهنأ رباج مامالا ىور

 . ")ىيعيطملاو ، ةمادق نبا

 قارعلا لهأ ةلمجو يعخنلاو يرهزلاو يبعشلاو سواطو ءاطع لوق وهو
 هذهو 0 هلبق زجي ملف سايالا دعب لعج رهشألاب دادتعالا نأ كلذ يف مهتجحو

 اهضيح دعابت ول اك روهشلاب دتعت ملف مدلا دوع وجرت اهنألو ، ةسياب تسيل
 )2( . اعل

 . صر

 { اهمحر ةءارب ملعتل اهيف صبرتت اهنم رهشأ ةعست : ةنس دتعت : نورخا لاقو

 محرلا ةءارب ملع اهيف لمحلا نبي مل اذإف ، لمحلا ةدم بلاغ يه ةدملا هذه نأل

 . باطخلا نب رمع لوق اذهو . رهشأ ةثالث تاسيآلا ةدع كلذ دعب دتعتف . ارهاظ

 . هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلام لاق هبو

 ش لمحلا ةدم رثكأ يهو ٨ نينس عبرأ صبرتت : رخآ لوق ف يعفاشلا لاقو

 اهرابتعا بجوف محرلا ةءارب اهب نقيتي يتلا يه ةدملا هذه نأل رهشأ ةثالثب دتعت

 . اطايتحا

 . 112 ص 9 ج : ريبكلا حرشلا-97 ص 9 ج : ينغملا (1)

 . 164 ص 16 ج : عومجملا (2)
 . 164 ص 18 ج : يبطرقلل نارقلا ماكحأ (3)

466 



 : اهضيح دعابتي يتلا ةأرملا ةدع - 53 - ةلأسم

 يف الإ ضيحت ال نأك اهضيح نيب لصفلا لوطي نم مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 . ةرم روهش ةدع وأ & ةنس لك

 ةثالث دتعت ةرم ةنس لك يف ضيحت يتلا نأ ىلإ ىلوأ ةياور يف ديز نب رباج بهذف
 . "هزح نبا هلقن . رهشأ

 ةثالث اهتدع افلتخم اضيح ضيحت يتلا نأ ىلإ سواطو ةمركعو ةداتق بهذو

 . رهشأ

 دعابت امهم ءارقألاب اهتدع نأ & هاضتقم ديز نب رباج نع يورملا يناثلا لوقلا

 مزح نبا هلقن . رهشأ ةثالثب دتعتف سأيلا نس تغلب اذإ الإ اهضيح نيب لصفلا

 . اضيأ

 وهو يروثلاو نسحلاو يبعشلاو دانزلا يبأو يرهزلاو ءاطع نع كلذ يورو
 . دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذ هيلإو ، مزح نبا بهذم

 لاقف تامدقملا يف ةلأسملا هذه دشر نبا هيقفلا ركذ دقف : ةيكلاملا امأ

 اهنإف كلذ نم رثكأ وأ ةنس ىلإ ةنس نم الإ ضيحت ال تناك نم نإ : هلصح ام

 مل نإو ، ةنسلا ماتب تلح ضحت ملو ةنسلا يف اهضيح تقو ءاج نإف ، ةنس صبرتت
 أ تلح ضحت ملو ءاج نإف ، اهضيح تقو ترظتنا ةنسلا يف اهضيح تقو تأي

 تقو ءاج نإف . ةقباسلا ةرملا يف هتلعف ام تلعفو ىرخأ ةنس ترظتنا تضاح نإو

 ءاج نإف ، ةثلاثلا ترظتنا تضاح نإو تلح ضحت ملو ةنسلا مامت دعب اهضيح

 . )لاح لك ىلع تلح اهضيح تقو

 . 271 ص 10 ج : ىلحملا (1)
 . 270 ص 10 ج : ىلحملا (2)

 . 656 ص 3 ح : بيسلا نب ١ ديعس هقف (3)
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 ؟ ةدع اهنع ىلوملا مزلت له - 54 - ةلأسم

 : نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 ةدم يف تضاح دق تناك اذإ اهنع ىلوملل ةدع ال : ديز نب رباج لاقف

 . "مزح نباو ينيعلاو دشر نبا هلقن . ضيح ثالث ، رهشأ ةعبرأ يهو 5 اليإلا

 نأ مهتجح و . ميدقلا يف يعفاشلا هب لاقو ، سابع نبا نع يورم لوق وهو
 الف ، ثالثلا ضيحلاب تلصح دق ةءاربلا هذهو ، محرلا ةءاربل تعضو امنإ ةدعلا

 . ةدعلل موزل

 © ةقلطم اهنع ىلوملا نأ مهتجحو . مزلت ةدعلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو

 . تاقلطملا رئاسك دتعت نأ بجوف

 . ةحلصملاو ةدابعلا نيب تعمج ةدعلا نأ وه فالخلا ببسو

 ةدابخلا بناج ظحل نمو © ةدع اهيلع ري مل ةحلصملا بناج هيدل حجرت نمف

 . ةدعلا اهيلع بجوأ

 . 46 ص 10 ج : ىلحملا-275 ص 21 ج : يراقلا ةدمع-102 ص 2 ج : دهتجملا ةيادب (1)
 . هسفن : دهتجملا ةيادب (2)
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 : بئاغ وهو اهقلط وأ اهجوز اهنع تام نم ةدع أدبت ىتم - 55 - ةلأسم

 وأ هقالطب ملعت مل اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا وأ ةقلطملا يف فلسلا ءاملع فلتخا
 . ربخلا اهغلبو © هتوم

 صاصجلا هلقن ، قالطلا وأ توملا موي نم أدبت اهتدع نإ : ديز نب رباج لاقف

 (ز)مزح نباو ةمادق نباو

 نباو يعخنلاو ءاطعو ريبج نباو سابع نباو رمع نباو دوعسم نبا لوق وهو

 . مهريغو نيريس

 نع روهشملا وهو & يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام : بهاذملا ةمئأ بهذ هيلإو
3 

 . دمحا

 صبرتي اموأ نورَذَيَو مكنم دوقو َنيذَلآَو » : ىلاعت هلوق : محل ةجحلاو
 . ةرقبلا ة ةروس نم 234 ةيآلا 4 .7 رهشأ ةعبرأ رهنأ

 ح _ روث ۔ 7 ۔ ٥ ہ۔ & ه 2

 نم 8 ةيالا 4 ِورق ةلث نهيسفنأب 1 , صن ثنقلطئلا ظ : ل اعت هلوقو

 متبترآ نإ ْمُكِئآ اسن نم ضيجَملآ َنِم َنْسِي ىلو ث : هلوقو 7 ةرقبلا ةروس
 . ؟ و و وو ر دعف
 . : هلوقو قالطلا ةروس نم 4 ةيآلا 4 ن نضحي مل ىئلآَو ره رهش أ ةلت نهتديف

 ح ه ه ۔ ۔ه۔إ۔ .ء و وإ .... ٤
 . قالطلا ةروس نم 4 ةيالا 4 ٌنهلُمَح نعصي نا نهلَجا لاَممخألآ تلوأ و (

 . ةافولا وأ قالطلا نيح نم نوكي ةدعلا ءادتبا نأ تايآلا هذه تنيب دقف

 يلع نع كلذ يور . ربخلا اهيتأي نيح نم أدبت ةدعلا نأ للا ةفئاط تبهذو

 ٠. يناسارخلا ءاطعو ةداتقو نسحلاو

 دصقب الإ حصي ال كلذو 0 ةنيزلا كرتب ةدابع ةدعلا نأ : بهذملا اذه هجوو

 . ملعلا دعب الإ نوكي ال دصقلاو 5 ةينو

 . 311 ص 10 ج : ىلحملا۔189 ص 9 ج : ينغملا۔416 ص 1 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 183 ص 3 ج : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 نم اهتدع نإف الماح نكت مل اذإ اهنع ىفوتملاو ةقلطملا نأ ىلإ مزح نبا بهذو
 . توملا نيح نم اهنع ىفوتملا لماحلا دتعتو . ةافولا وأ قالطلاب ربخلا اهيتأي نيح

 . لوألا بهذملا باحصأ اهب جتحا يتلا تايآلاب جتحاو

 : اهب لالدتسالا هجوو

 رهشأ ةعبرأ َنهيسفنأب َنْصبرَتَي » : لماوحلا ريغ ةدع يف لاق ىلاعت هللا نأ
 _ ر < د 7 7 , ۔ ۔

 . هم وق ةملث نهيسفناب صبرتي » : لاقو « ارشَعَو

 . اهنم صبرتو ةينب الإ هب رومأملاب ةيتا ةدتعملا ربتعت الو . صبرتلاب رمأ كلذ يفف

 وأ توملاب اهملع دعب الإ ىتأتت ال ةينلاو . اهيلع ةيقاب ةدعلاف كلذ ونت مل اذإو

 . قالطلا
 تلؤاَو وه : ىلاعت لاق امنإو . صبرتلاب رمأ اهيف سيلف لماوحلا ةدع اما م ١ح ه . , 7 . . / .٠

 . هل ةينلاو هدصقب ىلاعت هللا نهرمأي ملف ه َنُهَلْمَح َنعَضَي نأ َنُهلَجُأ لامحألا ` ع ؤ ه &\ ] ٥ه۔ . ٤ . 7 ى٤ ٨.
 هدنع بئاغلا قالط نأل اهنع ىفوتملاب كلذ صخ هنأ الإ . لمحلا عضوب ةدعلا يهتنتف
 . "ةقلطملا غلبي ىتح ربتعم ريغ

 . 311 ص 10 ج : ىلحملا (1)

470 



 ؟ اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ - 56 - ةلأسم

 : ةافولا نع ةدتعملا ىنكس يف ءاملعلا فلتخا

 ثيح دتعت نأ اهل نأو { اه ىنكس ال : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 مزح نباو يبطرقلاو { ةمادق نباو ، يوغبلا مامإلا هنع كلذ لقن . تءاش

 . "ىسدقملاو

 سابع نباو ، يلع مهنم & نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ىلإ لوقلا اذه بسنو
 . نسحلاو ءاطعو & ةشئاعو ، رباجو

 َنوُتََي نيذلاو { : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يور امب كلذ ىلع اولدتساو

 240 ةيالا ه جارخإ ريغ ع لوحلا ىلإ اتم مهجوزأل نص ل ةيصو اموز َتوُرَدَيو مكنم

 عبرلا نم اهل هللا ضرف امب ، ثاريملا ةياب كلذ خسن : اولاقو . ةرقبلا ةروس نم

 وبأو يناسنلا هاور-ارشعو رهشأ ةعبرأ لعج نأ لوحلا لجأ خسنو . نمثلاو
 . دواد

 اهنع ىفوتملا ةقفن نأ ، ملعلا لهأ نم هب ىضرأ نمع تظفح : يعفاشلا لاقو

 اهنع ىفوتملا ةقفن خسن يف افلاخم ملعأ ملو . ثاريملا ةياب ناتخوسنم الوح اهتوسكو
 مكح نوكي نأ لمتحي هنإ : هانعم ام لاق مث . ةنس نم لقأ وأ ةنس اهتوسكو

 لاقو . ىنكسلا ال بجت اهنأ لمتحيو ، امهعم ةروكذم اهنوكل اهمكح ىنكسلا

 لع يبنلا لوق نأل ، اهونكسي نأ تيملا ةثرول رايتخالا : ددعلا باتك يف اضيأ

 ىلع لدي اهجوزل تيب ال هنأ تركذ دقو « كتيب يف يٹكما ( : ةعييَرَقلا ثيدح ىيف

 . ىلوألا قيرطلاب تيب هل ناك نإ اهجوز تيب يف اهانكس بوجو

 _- 0 صو ج : ينغملا-303 ص 9 ج : ةنسلا حرش (1)

 -2004 ةلأسم 9 ج : ىلحما۔177 ص 3 ج : يبطرقلا

 . 152 ص 9 ج : . ر حرشلا

 . 319 ص 7 ج : راطوالا لين (2)
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 نامثعو باطخلا نب رمع لوق وهو . اهل ىنكسلا بوجو ىلإ نورخا بهذو
 يرونلا نايفسو كلام مامالا بهذ هيلإو . دوعسم نباو رمع نب هللا دبعو

 . دمحأو

 لاتحالا نم امهيف امل ةعيرفلا ثيدحو © مدقتملا سابع نبا ثيدحب اولدتساو

 لام يف ةقفن الو اهل ىنكس الف ةافو نع ةدتعم ةأرملا تناك نإ : ةيفنحلا لاقو

 دقعب بجت ال حاكنلا باب يف ةقفنلا نإف . الئاح وأ الماح تناك ءاوس اهجوز

 تام اذإف . نامزلارورم ىلعائيشف ائيش بجت امنإو 2 رهملاك ةدحاو ةعفد حاكنلا

 لام يف ىنكسلاو ةقفنلا بجت نأ زوجي الف . ةثرولا ىلإ هلاومأ كلم لقتنا جوزلا
 )1ل۔.

 ٠. ةثرولا

 . 2042 ص 4 ج : عئانصلا عئادب (1)
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 ؟ يهتنت ىتم لماحلا ةدع يف - 57 - ةلأسم

 : ليواقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 . » رنيعلا هلقن . اهتدع تضقنا دقف اهلمح تعضو اذإ : ديز نب رباج لاقف

 ول اولاقو ةافولا ةدع وأ قالطلا ةدع كلذ يف ءاوسو . ءاملعلا روهمج لوق وهو

 ىتح اهجوز اهؤطي ال نكلو ج وزتت نأ اهل لح اهجوز ةافو نم ةعاس دعب تعضو

 . لستغتو اهسافن نم رهطت

 ه َنهَلْمَح َنغَضَي نأ ٌنهْلَجُأ ىلامخألا ثلكؤأَو ل : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 . قالطلا ةروس نم 4 ةيالا

 { لايلب اهجوز ةافو دعب تعض و امل ثراحلا تنب ةعيبس ثيدحب اضيأ اولدتساو

 . رشعو رهشأ ةعبرأ اهنإ ، جاوزألل تعنصت دق : لاقف لبانسلا وبأ اهب رمف
 وبأ لاق اك سيل وأ لبانسلا وبأ بذك » لاقف تلع هللا لوسرل ةعيبس كلذ تركذف

 . هتحص ىلع قفتم ثيدح « يج وزتف تللح دق . لبانسلا

 ةعبرأ وأ لمحلا عضو نم نيلجألا رخآ رظتنت اهنأ سابع نباو يلع نع يورو
 هللا همحر ةديبع يبأ ةيضابالا مامإ دنع لمعلا هيلع ام وهو © ارشعو رهشأ
 . لاعت

 تلزنأ ؟ ةصخرلا اهل نولعجت الو ظيلغتلا اهيلع نولمحتأ : دوعسم نبا لاق

 لماحلا نأ دارأ ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ : هلوقف . ىلوطلا دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس

 اهتدع ءاضقناب مكحي الو نينس عبرأ ىلإو رهشأ ةعست ىلإ لمحلا ةدم اهب دتمت دق

 اذإ اهتدع ءاضقناب ةصخرلا اهل اولعجاف ظيلغتلا اذه اهومتمزلأ اذإف . عضت مل ام

 دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزن : هلوقو . ارشعو رهشأ ةعبرأ لبق تعضو

 . 304 ص 21 ج : ماكحألا ةدمع (1)
 . 10 ص 3 ح : حيحصلا عماجلا حرش )2(
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 هلوق نأ دارأو . ةرقبلا ةروس ىلوطلابو قالطلا ةروس ىرصقلاب دارأ : ىلوطلا
 ھ¡} ه ۔ه۔ ذ .. و و. ٤1 .ه % ر . - ١2

 تلزن 4 نهلمَح نعضي نا نهلَجا لاَمخالآ تلواَؤ ط قالطلا ةروس يف ىلاعت

 ٥ ٠. . . رده ع ۔إ م 2ھ ى .. 7

 ةروس يف ه ارشَعَو رهشا ةمعَبزا نهيسفناي َْصْبَرَتَي » : ىلاعتو هناحبس هلوق دعب
 . "خسنلا ىلع هلمحف . 234 ةيآلا ةرقبلا

 نيتيالا نيب عمجلا ةلواحم يه امهنع هللا يضر سابع نباو يلع ةجحو

 ىضتقمب تلمع دقف نيلجألا ىصقأ تدعق اذإ ةدتعملا نأ كلذو . نيتمدقتمل
 عمجلاو ‘ ةافولا ةدع ةي اب لمعلا تكرت دقف لمحلا عضوب تدتعا نإو 0 نيتيآلا

 . لوصألا لهأ قافتاب حيجرتلا نم ىلوأ

 نسحلا لوق وهو ، اهسافن مد يف تماد ام ءاسفنلا حكنت ال : نورخا لاقو

 عضو : نيطرش اوطرتشا مهنإف ئ ناميلس يأ نب دامحو يعخنلاو يبعشلاو

 . مهيلع ةجح ةمدقتملا ةلدألا نكلو . سافنلا مد نم رهطلاو ، لمحلا

 . 305 ص 9 ج : ةنسلا حرش (1)

 . 175 ص 3 ج : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 ؟ اهتعجرب ةدترملا مالعإ بجي له - 58 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف سانلا فلتخا

 ةأرملا يف نيلوألا ءارقلا نم لجرو انأ تيرامت : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف
 انلأسف . ءيش هل سيل : انأ تلقف . اهتعجارم اهمتكيف اهعجتري مث لجرلا اهقلطي

 . ةعجرب تسيل يأ "عبضلا ةوسف الإ هل سيل : لاقف يضاقلا احيرش

 اهملعأف هتأرما قلط اذإ : لاق هنأ هنع يور دقف . باطخلا نب رمع لوق وهو

 . اهيلع هل ليبس الف { ةدعلا تضقنا ىتح ةعجرلا اهمتكف اهعجار مم اهقالط

 دهشأ ملو تقلط : لاقف لجر هلأس هنأ نيصحلا نب نارمع نع يورو

 ةنس ريغ يف تعجارو ةدع ريغب تقلط : نارمع هل لاقف . دهشأ ملو تعجارو

 . تعنص ام ىلع دهشأف

 لاقو يعفاشلاو ةفينح يبأو يروثلا نايفسو بيسملا نب ديعس لوق وهو
 رقتسا دقف يناثلا اهب لخد اذإف ڵ تجوزت ىتح ملعت ملف اهعجترا اذإ : كلام

 . هب قحأ لوألا نأ امهادحإ : ناتياور اهيفف لخدي مل نإو ، هحاكن

 . 253 ص 10 ج : ىلحملا (1)
 . 140 ص 2 ج : فارشألا (2)
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 : ةعجرلا لصحت اذامب - 59 - ةلأسم

 يف تماد ام اهتعجارم اهجوزل زوجي ايعجر اقالط ةقلطملا نأ ,لع ءاملعلا قفتا
 . ةدعلا

 تعجار : قلطملا لوقي نأك ، لوقلاب لصحت ةعجرلا نأ ىلع اضيأ اوقفتاو

 . اهتكسمأ وأ يتجوز
 . ال مأ ةعجرلا هب لصحت له ءطولا يف اوفلتخاو

 هنأو ، هنود امف ءطولاب لصحت ال ةعجرلا نأ ىلإ ديز نب رباج مامالا بهذف

 : هلوق اضيأ هنع يورو "يبطرقلاو مزح نبا هنع كلذ لقن . اهب ظفلتلا نم دب ال
 نب ثيللاو © ةبالق يبأ لوق وهو "ينيعلا هلقن ، ءيشب سيلف هسفن يف عجار اذإ

 مالك رهاظ وهو ، دمحأ نع ةياور وهو مزح نباو روث يبأو ، يعفاشلاو ، دعس
 . قرخلا

 درجمب لصحت ال حاكنلاك يهف . عضبلا ةحابتسا ةعجرلا نأ كلذ يف مهتجحو
 يف فالخ الو ةنس الو نآرق ةعجر عامجلا نأب تأي مل : مزح نبا لاقو ، ءطولا

 : ىلاعت لاق . ةعجر هنأ حص امب الإ ةعجر نوكي الف . ةعجر مالكلاب ةعجرلا نأ
 « دارلا كسمملا سفن يف ام هب فرع ام فورعملاو 4 فورتَمي َنُهوُكيأَق ل

 . مالكلاب الإ كلذ فرعي الو

 كلذ ناك ةدعلا يف يهو ث ةيعجرلا هتقلطم يطو اذإ اولاقف موق فلاخو
 نسحلاو يعخنلاو يبعشلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس بهذم اذهو . ةعجر

 . يعازوألاو يروثلاو يرصبلا

 . 121 ص 3 ج : نآرقلا ماكحأ-252 ص 10 ج : ىلحملا (1)
 . 313 ص 21 ج : يراقلا ةدمع

 . 2 ص 8 ج : ينغملا )2(
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 © ءطولا عم ةعجرلا ةين اطرتشا امهنأ الإ & قحسإو كلام لاق بهذملا اذهبو

 . هيلع قفتم ثيدحلا « تاينلاب لامعألا امنإ ه مالسلا هيلع هلوقل

 رايخلا هعم تباثو ئ حاكنلا لاوزل ببس يعجرلا قالطلا نأ الؤه ةجحو

 ىلع بترتي ام لوزيف اهتعجارمب اهكاسمإ وأ ، حاكنلا لوزيف يضقنت ىتح اهكرتب
 . ةقرفلا نم قالطلا

 كلذب وهف رايخلا ةدم يف اهئطو مث رايخلا طرتشاو ةمأ صخش عاب ول ام هبشأف

 اهكاسمإ رايتخا وه ينعي انه ءطولا كلذكف عيبلا ضقن راتخاو هكلمل اهعجترا دق

 . قالطلا ضقنو

 ءاقبلا باب يف دكا ءطولا اندجوو { حاكنلا ءافيتسال دارت ةعجرلا نإ اولاقو

 . "لوقلا درجم نم كلملا ىلع هتيقبتو حاكنلا ىلع

 . 139 ص 2 ج : يدادغبلل فارشألا-249 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (1)
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 : ةأرملل ةبجاولا ةعتملا رادقم يف - 60 - ةلأسم

 . ةلأسملا هذه يف سانلا فلتخا

 الو اهليلق يف فورعم دح ةعتملل سيل : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 يورو "داعملا داز يف ميقلا نبا هنع كلذ لقن . فرعلا ىلإ كلذ درم نأو اهريثك
 . امهرد نيسمخب عتم هنأ هنع

 ىضتقم وهو يعفاشلاو يرصبلا نسحلاو & كلام بهذم وه لوقلا اذهو

 ُهرَدَق عيسوُملآ ىلَع » : لاق امنإو ادح اهل ددح الو اهردقي مل ىلاعت هللا نإف نارقلا

 [ . ه هْرَدَق تقملا ىلعو
 : يتالا ليصفتلا بسح كلذو اهديدحت ىلإ إ نورخا بهذو

 وأ امهرد نوثالث ةعتملا يف يزجي ام ىندأ نإ : لاق هنأ رمع نبا نع يور -1

 . ةقفن مث إ ةوسك مث ، مداخ : ةعتم عفرأ : ةمركعو سابع نبا لاقو -2

 نإ ةفينح وبأ لاق انيب ، ةفحلملاو { رامخلاو ، عردلا اهطس وأ : ءاطع لاقو 3

 . اهاندأ كلذ

 كلذكف اهب ربتعم رهملا نأل { ةأرملا لاح بسحب ةعتملا ددحت : نورخآ لاقو 4

 . ةيعفاشلا ضعب لوق وهو 0 ةعتملا

 هيلع صنو . هراسعإو هراسي ف ئ جوزلا لاحب ةعتملا ربتعت : : ضعبلا لاقو 5

 ارجأ مامالا

 . 146 ص 4 ج (1)
 . 211 ص 2 ج : فشاكلا- 387 ص 7 ج : لينلا حرش (2)
 -1 ص 3 ح : يبطرقلا ۔-4 ص 1 ح : صاصجلا )3(

 ١ ص 6 ح : ينغمل 2 .
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 : هيلع قلطت ىتم دوقفملا ةجوز - 61 - ةلأسم

 يتأيو { هربخ فرعي يذلا وهو { ةعطقنم ريغ ةبيغ بئاغلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 نأ اهلف هلام نم اهيلع قافنإلا رذعتي نأ الإ ، جوزتت نأ هتجوزل زوجي ال 3 هباتك

 . خسفيف حاكنلا خسف بلطت
 بئاغلا امأ . نيقيب هتافو ملعت ىتح حكنت ال ريسألا ةجوز نأ ىلع اوعمجأو

 . هتجوز مكح يف ءاملعلا فلتخا دقف وه نيأ ملعي ال يذلا

 نم نقيتت ىتح ادبأ جوزتت ال دوقفملا ةأرما نأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف

 ةبالق يبأو دوعسم نباو يلع لوق وهو "ةبيش يبأ نبا نع يعليزلا هلقن . هتوم

 بهذ هيلإو . مزح نباو دوادو يروثلاو ةمربش نباو مكحلاو يعخنلاو ، يبعشلاو
 قرفي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا نع ىرخأ ةياور يف ءاجو ديدجلا يف يعفاشلاو © ةفينح وبأ

 . دلو موي نم ةنس نورشعو ةئام هل ممت اذإ الإ هتأرما نيبو هنيب

 دوقفملا ةأرما » : لاق هنأ يع يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا ىور امب اوجتحاو

 . فيعض ثيدح وهو ، ينطقرادلا هاور « نايبلا يتأي ىتح هتأرما

 ثحيي 5 لاتق ريغ يف مالسإلا دالب يف دقف نم نأ دمحأو كلام مامالا بهذمو

 . تلحو « ةافولا ةدع تدتعا مث نينس عبرأ هتجوز لجأ هدجي مل نإف { مكاحلا هنع

 يهتي ىتح ادبأ هتأرما جوزتت ال اذهف ريسألاو كرشلا دالب يف دقف نم امأ

 . ةنس نوعبس - راتخملا ىلع وهو © هريمعت

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهع يف دقف الجر نأ نم يور ام : مهتجح و
 نينس عبرأ يصبرتف يقلطنا لاقف . هل كلذ تركذف رمع ىلإ هتأرما تءاجف

 : رمع لاقف . لعفف { اهقلط لاقف ؟ لجرلا اذه يلو نيأ لاقف ، هتتأ مث تلعفف

 . 473 ص 3 ج : ةيارلا بصن (1)
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 نيأ : رمع هل لاقف لوالا اهجوز ءاج ش تجوزتف تئش نم يجوزتف يبهذا

 هللا ضرأ يأ يف يردأ ام هللاوف نيطايشلا ينتوهتسا نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ تنك

 يربخ مهتربخأف ؟ مهل امو كل امف ، سنالا نم لجر تنأ : يل اولاقف هومنغ اميف

 انأو تحبصأف  يضرأ يه ةنيدملا تلق ؟ حبصت نأ بحت هللا ضرأ يأب اولاقف

 قادصلا راتخاف قادصلا ءاش نإو هتأرما ءاش نإ : رمع هريخف . ةرحلا ىلإ رظنأ

 . اهيف ل ةجاح الو تلبح دق : لاقو

 يف هل فرعي ملو {&=“ اهوجو ةثالث نم رمع نع ثيدحلا اذه ىوري : دمحأ لاق

 . فلاخم ةباحصلا

 اياضق هذه نإ اولاقو 0 ريبزلا نبا هب ىضقو 3 كلذب ىضق هنأ ناغع نع يورو

 . _)اعامجإ تناكف ركنت ملف ةباحصلا نيب ترشتنا

 . 134 ص 9 ج : ينغملا۔413 ص 3 ج : بيسملا نبا ديعس هقف-537 ص : فالتخالا رثأ (1)
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 عس اتلا بابلا

 تالماعملا

 ةلأسم 21 هيفو
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 : يحاضألا دولج عيب مكح - 1 - ةلأسم

 . هعيب زوجي ال ةيحضألا محل نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . اهدولج عيب يف اوفلتخا مهنكلو

 هنأ ليحرلا يبأ نع يور دقف . اهعيب زاوج ىلإ ديز نب رباج مامإلا بهذف
 عب : ءاثعشلا وبأ يل لاقف © هيف انكرتشاف اكسن ةيحضأ ةكمب اموي انحبذ : لاق

 . "هدلج

 ةفينح يأ لوق وهو . هنمثب قدصتلاو هعيبب سأب ال : رمع نب هللا دبع لاقو

 . ءاطعو يعازوألاو هيلاعلا يبأو ، يبعشلاو ، روث يبأو
 لابرغلا هنمثب ىرتشي نأ ىلع ، يعخنلاو يرصبلا نسحلا اضيأ كلذ يف صخرو

 هب عافتنالا زاج ام لكو 5 هب عفتني امم دولجلا نأب اولدتساو . تيبلا ةلآو لخنملاو

 . هعيب زاج

 . اهموحل ةلزنمب هنأو ؤ يحاضألا دولج عيب زوجي ال هنأ ىلإ نورخا بهذو

 هنأ كلام نع ىرخأ ةياور يفو . مزح نباو يعفاشلاو لبنح نباو كلام لوق وهو
 دبع ثيدحب ءالؤه لدتساو . اهريغو تيبلا تاودأب دولجلا ةلدابم زاوج ىري

 ىلع تمقن ع هللا لوسر ينثعب » لاق هنع هللا يضر يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا
 يراخبلا هاور « اهلالجو اهدولج تمسقف ينرمأ مث اهموخل تمسقف ينرمأف ندبلا
 . ملسمو

 ؛ اورخداو اوقدصتو اومعطأو اولك » : ةيلع هلوقب ةصاخ مزح نبا لدتساو
 . هللا دودح ىدعتيف دودحلا هذه يدعت لحي ال : لاقو

 اهنم ءيش عيب هل زوجي الف { هلل هتيحضأ لعج يحضملا نإ : اضيأ اولاقو

 . فقولاك

 . 3 ص 2 ج : حاضيالا-5 ص 3 ج : حيحصلا عماجلا حرش )1(
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 هنأل { ضورعلاب دلجلا عابي نأ يأ ، ةضواعملا زاوجب لوق ةفينح يبأ نع يورو

 عفتني نأ زوجي هنأ ىلع مهعامجال عافتنالا باب نم يه ضورعلاب ةضواعملا نأ ىري
 . ٠ هب )1(

 . 111 ص 11 ج : ينغملا (1)

 . 9! ص 3 ج : ىقتنملا

 . 385 ص 7 ج : ىلحملا

 . 438 ص 1 ج : دهتجملا ةيادب
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 : رلا عيب مكح - 2 - ةلأسم

 . هريغو ينغملا بحاض هلقن . رهلا عيب هرك هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور

 . ")نيعباتلا نم دهاجمو سواطو ةباحصلا نم ةريره يبأ لوق وهو

 : لاق رباج نع نايفس يبأ ثيدح نم يذمرتلاو يواحطلا ىور امب اولدتساو

 هيف هدانسإ : يواحطلا لاقو . رونسلاو بلكلا نمث نع هكرت يبنلا ىهن
 . بيرغ ثيدح اذه : لاق مث آ بارطضا

 نمم نع ارباج تلأس : لاق رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم ملسم هاور امبو

 نع ىهن ظفلب يئاسنلا هاورو كلذ نع ةع يبنلا رجز : لاقف رونسلاو بلكلا
 . ركنم ثيدح اذه : هجيرخت دعب يئاسنلا لاقو . ديص بلك الإ رونسلاو بلكلا

 نسحلا ىلإ كلذ بسنو . هنمت لحو هعيب زاوج ىلإ ءاملعلا نم روهمجلا بهذو

 . دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلامو دامحو مكحلاو نيريس نب دمحمو يرصبلا
 وهف ، فيعض لوالا قيرفلا هيلع دمتعا يذلا ثيدحلا نأ : كلذ يف مهتجحو

 ملسم ظفل نأل ميرحتلا ىلع ال هيزنتلا ىلع لومحم يهنلا نإ اضيأ اولاقو . دودرم

 نإ اولاق مهنإف اريخأو . هيزنتلا ىلع لب ميرحتلا ىلع سيلف 3 يهنلا فيفختب رعشي
 ةراهطب مكح امل مث . هتساجنب اموكحم ناك امدنع مالسالا ءادتبا يف ناك يهنلا
 . هنمث لح هرؤس

 ۔-60 ص 2 ج : يراقلا ةدمع-303 ص 4 ج : ينغملا )1(

 . 9 ص 4 ج : ريبكلا حرشلا

 . عجرملا سفن (2)
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 : هضعب ءانختساو ءيشلا عيب مكح - 3 - ةلأسم

 عيبي نا لثم هنم اءزج ينثتسيو هل ال ام لجرلا عيبي نأ ، كلذ نم دارملاو

 ٠ ةاش هنم ينثتسيو اعيطق

 : نيتيسيئر نيتعومجم ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 نع يور ام كلذ يف مهتجحو . حصي ال عيبلا نأ ىرت : ىلوألا ةعومجملا
 نباو ملسم هاور . ( ملعت نأ الإ اينثلاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع ىهن ( هنأ ن يبنلا

 . ديز نب رباج مامالا نع لوقلا اذه يورو . هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو نابح

 . اضيأ هيلإ بهذ ام وهو "ىلحملا هباتك يف مزح نبا نع هلقن
 ناك اذإ ىنثتسملا نأ ىلع لوألا قيرفلا عم اوقفتا دقف : ةيناثلا ةعومجملا امأو

 ضعب يف اوفلتخا مهنكلو حصي مل الوهجم ناك اذإ هنأ ىلعو . عيبلا حص امولعم

 . لئاسملا

 ةفينح وبأو كلام : ءاهقفلا روهمجف : اهنطب يف ام ءانثتساو لماحلا عيب -1

 . زوجي ال هنأ ىلإ اوبهذ & يروثلاو يعفاشلاو

 . رمع نبا نع يورم وهو . زئاج كلذ : دوادو 3 روث وبأو دمحأ لاقو

 قاب وه امنإو ، عيبمب سيل مأ هنم ىنثتسا ام عم عيبم ىنثتسملا له : فالخلا ببسو
 ؟ عئابلا كلم ىلع

 لهجلا نم اهيف امل اهنع يهنملا اينثلا نم هنإو . زوجي ال : لاق ، عيبم لاق نمف
 . هجورخ ةمالسب ةقثلا ةلقو {©: هتفصب

 . كلذ زوجي لاق ، عئابلا كلم ىلع قاب وه لاق نمو

 . عيبلا لدعب تالخن ةدع هنم ينثتسيو طئاحلا عيبي لجرلا ف اوفلتخاو _-2

 . 434و 402 ص 8 ج : ىلحملا (1)

 . 214 ص 4 ج : ينغملا ۔ 160 ص 5 ج : راطوألا لين ()
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 هتزاجإ كلام نع يورو .. ليخنلا ةفص فالتخا ناكمل روهمجلا هعنم دقف

 . مساقلا نبا هعنمو

 ءاهقف كلذ عنمف طئاح نم هليكم عئابلا ىنثتسا اذإ اميف اضيأ اوفلتخاو 3

 دراولا يهنلا لمحو . هقوف اميف هعنمو . ثلثلا نود اميف كلام هزاجأو . راصمألا

 . "ثلثلا قوف ام ىلع

 . 1633-1654 ص 2 ج : دهتجملا ةيادب (1)
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 : عيبلا ىلع داهشالا بجي له - 4 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف لئاوألا فلتخا

 زوجي ال ، بجاو عيبلا ىلع داهشالا نأ : ديز نب رباج مامالا نع يورف

 يف ريثك نباو ، ىلحملا يف مزح نباو © ينغملا بحاص هنع كلذ لقن . هكرت

 ءاطعو يعخنلاو ، سابع نبا لوق وهو . راطوألا لين يف يناكوشلاو ريسفتل

 . يربطلاو ، مزح نبا مامإلا بهذ هيلإو . بيسملا نب ديعسو حابر يبأ نبا
 . رثك وأ يشلا لق مات عيبلاو ، هللا ىصع دقف داهشإلا كرت نإ : اولاقو

 . ةرقبلا ةروس نم 282 ةيآلا هه ْمْتْعَيابت اذإ اوئهشأو ل : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 هيبأ نع يرعشألا ىسوم ييأ نب ةدرب يبأ نع هدنسب مزح نبا ىور امب ةنسلا نمو
 لجر ىلع هل ناك لجر : مهيف ركذو . مهل باجتسي الف هللا نوعدي ةثالث : لاق

 ه ممْتْعَيابَت اذإ أوذهشأو » : ىلاعت هلوق يف دهاجم نع يورو . هيلع دهشي ملف نيد
 نع يورو . دهشأو بتك ةئيسنب عاب اذإو دهشأ دقنب ع اب اذإ رمع نبا ناك : لاق

 مهرد فصنب وأ مهردب ناك ولو هعيبتو هيرتشت ءيش لك ىلعدهشت : لاق هنأ ءاطع
 تيرتشا اذإو تعب اذإ دهشأ : لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نعو . لقأ وأ مهرد عبرب وأ
 ملسمل لحي ال : يربطلا ريرج نبا لاق : ساحنلا نبا لاقو . لقب ةجتسد ىلع ولو

 . لجو زع هللا باتكل افلاخم ناك الإو ، دهشي نأ الإ ىرتشاو عاب اذإ

 وهو بحتسم وه لب ، ابجاو سيل عيبلا يف داهشإلا نأ ىلإ نورخا بهذ دقو
 . ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق

 ىلع لومحم اهيف رمألا نإ : اولاقف : ةمدقتملا ةيآلل ريسفت نم هوطعأ امب اولدتساو
 دحاجتلا نم دعبأو عازنلل عطقأ هنألو ، رمألا لاوحأ لقأ كلذ نأل & بابحتسالا

 . 311 ص 4 ج : ينغملا (1)
 . 4 ص 8 ح : ىلحم ١

 . 01 ص 5 ح : راطوأل ١ لين ۔-7 ص 1 ح : ريثك نبا رمسمت

488 



 ةليلقلا ءايشألا نإف . رطخ هل امب صتخي كلذ نإ : اولاقو . رابتعالاب ىلوأ ناكف

 اهيف دوقعلا نأل . اهيف كلذ بحتسي الف امههبشو راطعلاو لاقبلا جئاوحك رطخلا

 & اهلجأ نم مكاحملا ىلإ عفارتلاو اهيف ةنيبلا ةماقإ حبقتو اهيلع داهشالا قشيف رثكت
 . ريثكلا فالخب

 لوق وهو بويأ يبأو قحسإو هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع اذه يورو

 . يأرلا باحصأ

 هلوق ىلإ غلب املف 5 ةيآلا هذه أرق هنأ ديعس يبأ نع يور امب اضيأ اولدتساو

 هذه تخسن لاق ه هتمأ نمتا يذّلآ دَويلف اصعب مكضحمب َنمأ نإَق » : ىلاعت
 . اهلبق ام ةيآلا

 نم ىرتشاو { هعرد هنهرو اماعط يدوهع نم ىرتشا دنلل يبنلا نإ : اولاقو

 نب ةميزخ هل دهش ىتح يبارعالا هدحجف اسرف يبارعأ نمو ، ليوارس لجر
 . كلذ نم ءيش يف دهشأ هنأ لقني ملو . تباث

 مهرمأي ملو قاوسألا يف هرصع يف نوعيابتي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناكو
 نودهشي اوناك ولو . هلع يبنلا مهيلع ركني ملو . هلعف مهنع لقن الو ، داهشإلاب
 يرتشي نأ دعجلا؛نب ةورع كفع هللا لوسر رمأ دقو . هلقنب لخأ امل مهتاعايب لك يف . . ِ لالص ا ع ۔ , .: .

 ملف امهادحإ عابف نتاش ىرتشا هنأ ةورع هربخأو . داهشإلاب هرمأي ملو ةيحضأ هل

 . داهشالا كرت هيلع ركني

 بجو ولف . اهريغو مهقاوسأ يف سانلا نيب رثكت ةعيابملا نإ : نيلئاق اوفاضأو
 : ىلاعت هلوقب انع طوطحملا جرحلا ىلإ كلذ ىضفأل هنوعيابتي ام لك يف داهشإلا

 . ةيالا هه جرَح نم نيلآ ىف مكيلع لعج اَمَو

 نهرلاب رمأ اك ملعتلاو لاومألا ظفح ىلإ داشرإلا اهب دارملا نيدلا ةيآ نإ : اولاقو
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 ٠ (,بجاوب كلذ سيلو 6 بتاكلاو

 . ىبحلا يف عجارتلف ، افينع ادر ةلدألا هذه ىلع مزح نبا در دقو

 . 11 ص 4 ح : ينغملا ) 1 (

 . اهدعب امو 344 ص 8 ح : ىلحملا )2(
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 ؟ نيدلا ةباتك بجت له - 5 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 وأ عاب اذإ ملسمل لحي ال هنأو ، بوجو لاب لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 نبا هنع كلذ لقن . ابتاك دجو نإ دهشيو بتكي نأ الإ ، لجأ ىلإ ناك نإ ىرتشا
 . ")هريسفت يف ريثك نباو 5 ينغملا هباتك يف ةمادق نباو ىلحملا يف مزح

 © يبعشلاو ، جيرج نباو © يربطلا مامالا نم لك ةباتكلا بوجو راتخاو

 روشاع نب رهاطلا دمحم مامإلا هحجرو . يعخنلاو ، دهاجمو حابر ييأ نب ءاطعو

 . ةيرهاظلا لوق وهو . }لالظلا يف بطق ديس مامإلاو ة/هريسفت يف
 : بهذملا اذه دييأت يف مزح نبا ظافلأ انه درونو

 لجأ ىلإ نيدي مثنيادئ ادإ أونماَع نيذلا اهيأي » : ىلاعت هلوق كلذ ناهرب

 اَمَك بتكي نأ بتاك أي الو لذملاي بتاك مكنيب بتكيلَو هوُنَكاَف ىمس
 ناف اثيش هنم نسحن الو هبر هللآ ىّتيلَو ٌتحلآ هيلع ىذنآ للُمُيلَو بْتكَتلَف هللآ هملع ه۔ هه ه مج ه۔.7ک۔دة۔۔ 7 دإ ل ] هل . هو ه. ١ ۔ و ]إة
 ه, . ., هرد2 ه 4 و . 7 ه َ 2 ى ُ . ٤. 7 . د غ ؟ . ۔ .م <

 هيلو للُميلف وه لمي نا عيطتسي ال ؤا افيعض ؤا اًهيِفَس قحلآ ِهْيلَع ىذلآ ناك
 . ےگ إ ےم ِ “و ر{} .2 و ] ح إ م. .,. ه س,, ۔ و ه۔ , ٠ ء ه, ۔٥ ؟ ۔ . ؟

 نائارمأو لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاَجر نم نيديهش اوذهشتنسآَو لذمعلاي
 أي الو ىرخألا امُهدخإ ركذتف امهدحا ليضت نا ءادهشلا نم َتوَضرَت نمم ؟ ى .% ..ر.١ا۔. < ,۔.١۔.ه ةه | 2{ ۔ .د ّ < ٥ه۔ . ٥ِ

 طسقا مكلذ هلجا لإ اريبك ؤا اريِفَص هوبتك نا اَوُمَنسَت الو أوغ اماَدإ ُءآدَهّشلآ ه ]| ٥٤ . طش ج ۔.١_2ح ,. ۔ے ه. , ,م ] م وو ٥٤_و.۔. 7.٠٥ ۔,۔, هدح ۔۔
 .ع

 مي ود 2 ٤ م م ء رم١٨ م - / ُ ك ٤ ٠ ى ٥ _و م م - ١۔۔ه - رم١ ء 3 ۔ ., م ١7

 اهنوريدت ةرضاح ةرَجِت نوكتت نا الإ اوباترت الا ىداو ةدَهشلِل مؤقاَو هللا دنع
 الو بتاك زاتضي الو متعَياَبَت اذإ اودهشاو اهوبنكَت الا حانج مكيلع َسيلف مكتيب ؟ ه. ء - , . و 7 م ه م 4 < 7 . م م 7 ح 2 و ,هو ٥ و . ۔ م . ٥ و .7

 . 3465 ص 8 ج : ىلحملا (1)
 . 311 ص 4 ج : ينغملا

 . 597 ص 1 ج : ريثك نبا ريسفت

 . 100 ص 3 ج : ريونتلاو ريرحتلا (2)
 : نارقلا لالظ يف (3)
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 ءش لمكب هللآو هللآ ُمُكُمَلَعيَو ةلل رقنا مكب ىقوُسَ هنإف اولعفت نإو ديهش م

 مكضمب نمأ نإف ةضوُبقَم نلهرَق اناك اودجت ملو ةس ىلع مثنك نإو " ميلع
 دمحم وبأ لاق هم ةدلهتنلآ اوُمتَكَت الو هبر ةللآ ىّتيلو هتمأ نمثؤآ ىذلآ دويق اضعب

 ىلإ ةنيادملا يف باتكلاب رمأ . اليوأت لمتحت ال ةدكؤم ةظلغم رماوأ هذهف :مزح نبا

 ارمأ اوبأي ال نأ ءادهشلا رمأ اك ةرادملا ةراجتلا يف كلذ يف داهشالابو ىمسم لجأ

 دحأ (يأرلا اذه فالخ نوري نيذلا يأ) موقلا ءالؤه دنع راص نيأ نمف .ايوتسم

 دكأ مث . قوسف-ًراض نإ بتاكلا نأ ىلاعت ربخأو ؟ المه رخآلاو اضرف رماوألا

 ربخأو . اريبك وأ ناك اريغص هباتكب انرمأ ام باتك مأسن نأ اناهنو ديكأت دشأ ىلاعت

 طقسأو . باترن ال نأ نم ىفدأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ كلذ نأ ىلاعت

 حانجلا طقسي ملو ، ةرادملا ةراجتلا يف داهشالا نود ةصاخ باتكلا كرت يف حانجلا

 ٠ . ىمسم لجأ ىلإ انيد ناك اميف باتكلا كرت يف

 وه امنإ ةمدقتملا ةيآلا يف ةباتكلاب رمألا نأ روهمجلا مهو نورخآلا ءاملعلا ىريو

 حالصلاو ظحلا هيف ام ىلإ داشرإ درجم هنأو . بوجولا ىلع سيلو بدنلا ىلع

 ةيرشألاو تانيادملا دوقع فلس نع افلخ تلقن ةمألا نأ كلذ يف مهتجحو

 ريغ نم كلذب مهئاهقف ملع عم 3 ةباتك وأ داهشإ ريغ نم مهراصمأ يف تاعايبلاو
 . ىلحملا هباتك يف افينع ادر مزح نبا مهيلع در دقو . "مهيلع دحأ نم ريكن

 . 82 ص تابثالا ةلدأ : انباتك (1)
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 : ةطقللا ذخأ مكح ۔ 6 _ ةلأسم

 : نالوق ةلأسملا هذه يف ديز نب رباج مامالا نع ىوري

 . اهف ضرعتلا مدعو اهكرت لضفألا نأو ةطقللا ذخأ هركي هنأ : لوألا لوقلا

 عماجلل هحرش يف يملاسلاو عومجملا بحاصو ينلا بحاص هنع كلذ لقن
 عامطالا ىلإ سانلا ليم ةدش نم ىأر امل كلذ هرك امنإ هلعل : لاقو حيحصلا

 . ""}اهبرل ظفحلا اهذخأب دصقي نم لقف { ةلجاعلا

 . ءاطعو حرشو مثيخ نب عيبرلاو { رمع نباو سابع نبال لوقلا اذه بسنو
 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو ، لبنح نب دمحأ مامالا بهذ هيلإو

 هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ريخشلا نب هللا دبع نع يور ام مهتجحو

 هاور : يمثيهلا لاقو . ةجام نباو عيبرلا هاور « رانلا قرح نمؤملا ةلاض » : ع

 ةمالعلا هركذو حيحصلا لاجر اهلاجر ضعب ديناسأب ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ

 . 620 مقرب ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس هباتك يف ينابلألا

 الو اهبحاصل ال هسفنل ةطقللا ذخأ نم ىلع لومحم ثيدحلا نأب بيجأو

 . اهوحنو لبالاك ، اهعايض ىشخي ال يتلا ةلاضلا ىلع لومحم هنأ وأ ، اهفرعيل
 بسنو . ةطقللا ذخأ بوجو ىريو "مزح نبا هنع هاور : يلاثلا لوقلا

 نم لوق وهو . يعفاشلل رخآ لوق وهو . بعك نب يبأو ء سابع نبا ىلإ اذه
 . حلاص نب نسحلاو بيسملا نب ديعس لاوقأ

 ةيآلا هإ ضغت ءآيلؤأ مهضعب ثلتمْؤُمَلَو َوُئمُْمَلآَو و : ىلاعت هلوق مهتجح و

 . ةبوتلا ةروس نم 1

 . 3 ص 3 ح : حيحصلا عم اجلا _-9 ص 6 ح : ينغملا )1(

 . 503 ص 14 ج : عومجملا

 . 126 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (2)

 . 266 ص 8 ح : ىلحملا )3(
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 عايضلا نم هلام ظفح هيلع نإف ى رخال ايلو ناك نم نأ لالدتسالا هجوو

 درف ، بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه : ةلاضلا نع لئس دقو 5 مالسلا هيلع هلوقو

 هلوقو - نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأو-ر ربلا دبع نبا هاور . هتلاض كيخأ ىلع

 الإو اهبحاص ءاج ناف . ةنس اهفرع ش ئ اهءاكوو اهصافع فرعا : مالسلا هيلع

 . هيلع قفتم وهو . ثيدحلا ... اهب كنأشف

 اذهو اهبحاص لإ ةلاضلا د رب طقتلملا رمأ :كر يبنلا نأ : لالدتسالا هجوو

 . ")اهطاقتلاب الإ قأتي ال

 . 16 ص 3 ح : بيسملا نب ديعس هقف (1)
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 : افحصم بتكي نم راجئتسا زوجي له - 7 - ةلأسم

 هل بتكي نمل لجرلا راجئتسا زاوج ىري هنأ ديز نب رباج مامالا نع ىوري

 لوق اذهو . ريبكلا حرشلا بحاصو "ينغملا بحاص هنع كلذ لقن افحصم

 ةفينح ينأو لبنح نباو رانيد نب كلام لوق وهو ى ةلأسملا يف ملعلا لهأ رثكأ

 _ . نيريس نباو ، رذنملا نباو ، روث ينأو ى يعفاشلاو
 ذخأ زاجف ريغلا نع ريغلا هيف بوني نأ زوجي { حابم لعف كلذ نأ مهليلدو

 ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ » : ربخلا يف ءاج املو . ثيدحلا ةباتكك ، هيلع رجألا

 . « هللا باتك

 هنأو برقلا باب نم كلذ نأ ىري هلعلو . رجألاب فحصلملا ةباتك ةمقلع هركو
 . "ةالصلاك ى ةدابعلا ةباثمب يه يتلا ىبرقلا ىلع ةرجأ ال

 . ( 19 ص 5 ج ىلحملا ) فحاصملا خسن ىلع ةراجإلا زاوجب مزح نبا لاقو

 . 58 ص 6 ج : ريبكلا حرشلاو-37 ص 6 ج : ينغملا۔(3) و (2) و (1)
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 : نيكيرشلا نيب ةعيضولاو حبرلا يف - 8 - ةلأسم

 ىلع نوكي نيكيرشلا نيب حبرلا نإ : لاق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 لقن . لاملا سأر ىلع نوكيف ، نارسخلا يأ { ةعيضولا امأ . هيلع احلطصا ام

 . ")مزح نبا كلذ
 طرتشي نأ ةبراضملا ةكرش يف لماعلل نأ ىلع اوعمجأ ملعلا لهأ نأ : كلذ ةلمجو

 3 امولعم كلذ نوكي نأ دعب هيلع ناعمجي ام وأ هفصن وأ حبرلا ثلث لاملا بر ىلع

 هيلع ناقفتي ام زاجف هلمعب حبرلا براضملا قاقحتسا نألو 5 ءازجألا نم اءزج
 . ةعرازملاو ةاقاسملا يف ةرمثلا نم ءزجلاكو ةراجإلا يف ةرجألاك 5 ريثكو ليلق نم

 حبرلا العجي نأ زوجيف 5 امهيلامب ناندب كرتشي نأ يهو 5 نانعلا ةكرش يف امأ

 عم هيف الضافتي نأو ، لاملا يف امهلضافت عم ايواستي نأ زوجيو نيلاملا ردق ىلع

 . لاملا يف امهيواست

 . يعخنلاو ةفينح وبأو بلاط يبأ نب يلع لاق اذهبو
 نوكت ةكرشلا يف نارسخلا نأ ىلع اضيأ اوقفتا ملعلا لهأ نإف ، ةعيضولا امأ

 امهنيب نارسخلاف ردقلا يف ايواستم امهلام ناك نإف . هلام ردقب امهنم دحاو لك ىلع

 . ثالثأ ةعيضولاف اثالثأ ناك نإو نافصن

 اهنم لماعلا ىلع سيلو ةصاخ لاملا ىلع ةعيضولا نوكت ةبراضملا ةكرش يفو
 )2( هم
 . ءيس

 . 126 ص ك ج : ىلحملا (1)
 . 7 و 140 ص 5 ح : ىلحملا (2)
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 : هديسو دبعلا نيب مرحم ابرلا له - 9 - ةلأسم

 هديس نيبو دبعلا نيب سيل هنأ ىري ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور
.- )1( 

 . "مزح نبا هلقن-اير

 لينلا بحاص هررق ام وهو . يبعشلاو نسحلاو يعخنلاو سابع نبا لوق وهو

 . )زيزعلا دبع نبا هب لاقو & يعفاشلاو ةفينح ييأ بهذم وهو 'حراشلاو

 . هديس لام وه هلام نأو { كلمي ال دبعلا نأ وه لوقلا اذه ساسأو

 . نييبنجالا نيب وه اك هديس نيبو دبعلا نيب مارح ابرلا نإ اولاقف موق فلاخو

 كبر ناك امو رح نم ادبع صخي مل هيف دعوتو ابرلا مرح امل ىلاعت هللا نإ اولاقو

 . ايسن

 كلذو ابر هدلو نيبو لجرلا نيب نأ نم دمحأ مامالا هررق ام بابلا اذه نمو

 . ‘)هات هلام ىلع نبالا كلم نأل

 دبعلاو ةأرملاو لجرلا هيف يوتسي ابرلا ميرحت نأ عومجملا بحاص ىورو

 . (5)ء امجالا كلذ ف نأو ئ بتاكملاو

 . 514 ص 8 ج : ىلحملا (])

 . 34 و 32 ص 8 ج : لينلا حرش (2)
 . 168 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (3)

 . 293 ص 6 ج : ينغملا (4)

 . 442 ص 9 ج : عومجملا (5»
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 : هنمثب ماعط ذخأو لجأ ىلإ ماعطلا عيب - 10 - ةلأسم

 . اماعط نمثلاب ذخأف { لجأ ىلإ اماعط لجر عاب اذإ اميف ءاملعلا فلتخا

 لجألا لح املف لجأل اماعط عاب نم : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 ةمادق نبا هلقن - زئاج كلذ نإ & هضبق لبق اماعط هتمذ يف يذلا نمثلاب هنم ذخأ

 يساقلاو

 © ةيعفاشلا بهذم وهو يأرلا باحصأو رذنملا نباو ريبج نب ديعس لوق وهو
 . )هتمئأ نع كلذ زاوج عومجملا بحاص لقن دقف

 . ماعطلاب سيلو هيلع هل يذلا نمثلاب ماعطلا هنم ذخأي امنإ هنأ كلذ يف مهتجحو

 . زوجي الف لجألا لحي مل اذإ امأ

 : لاقف ةمادق نبا يأرلا اذه حجر دقو

 دقعلا ءادتبا يف كلذ دصق الو ةليح هلعفي مل اذإ كلذ زاوج يدنع ىوقي يذلاو
 نب يلع ىلع تمدق : لاق ديز نب هللا دبع هنع يوري اميف نيسحلا نب يلع لاق 5

 ةطنحل اب نومدقيف لجأ ىللإ رمتلا يرضح نمث عيبأو يلخن ذجأ ينإ هل تلقف نيسحلا

 سأب ال : لاق ؟ مهُصاقأو مهنم عاتبأف قوسلاب اهنوفقويف لجألا كلذ لح دقو
 ةمذلا يف يتلا مهاردلاب ماعطلا ىرتشا هنأل كلذو . يأر ىلع كنم نكي مل اذإ كلذب
 . حصف هموزلو لوألا دقعلا ماربنا لعب

 نب ديعس نع يورم لوق وهو ، كلذ زاوج مدع ىلإ مهنم ةفئاط تبهذو
 يف مهتجحو . ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم وهو . سواطو رمع نب هللا دبعو بيسملا
 . مرحف ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيب ىلإ ةعيرذ ةيلمعلا نأ كلذ

 . 46 ص 4 ج : ريبكلا حرشلا-258 ص 4 ج : ينغملا (1)

 . 300 ص 9 ج : عومجملا )2(
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 ؟ نوكت نملو ىرملا يف - 11 - ةلأسم
 نم ةذوخأم ، رصقلا عم ميملا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب : ةغل ىرملا

 لجرلا لجرلا يطعي ةيلهاجلا يف اوناك مهنأل كلذب تيمس © ةايحلا يهو 0 رمعلا
 ىرمع اهل ليقف كتايح لوط كل اهتحبأ ىأ 0 اهايإ كترمعأ : هل لوقيف رادلا

 . كلذل

 يأ رخآلل اكلم تحبصأ تعقو اذإ اهنأ ، ديز نب رباج مامالا دنع اهمكحو
 كلذ لقن . ادبأ ريمعملا ، لوألا ىلإ عجرت الو ، اهوحنو رادلا هل ةحونمملا

 . ةديبع يبأو سابع نبا لوق وهو ""يملاسلاو يناسارخلا
 : لاوحأ ةثالث ءاهقفلا دنع ىرمعللو

 بوهوملل اهنأب حيرصت اذهف ، قلطيو رادلا هذه كترمعأ لوقي نأ : لوألا

 تلاق كلذبو . مدقت اك بهاولا ىلإ عجرت الو ، ةدبؤملا ةبهلا مكح اهمكحو 0 هل

 . روهمجلا بهذم وهو . يعفاشلا يلوق دحأ وهو { ةيفنحلا
 يلإ تعجر تم اذإف ( ءاتلا حتفب ) تشع ام كل يه : لوقي نأ : يناثلا

 ءاملعلا رثكأ لاق هبو . رمعملا توم دنع ريعملا عجرت ةتقؤم ةيراع اهنأ اهمكح هذهف

 نوريو ، طرتشي مل وأ طرش ادبأ بهاولل عجرت ال اهنأ نوححصي مهرثكأ نكلو
 . هزح نبا بهذم اذهو ، ىغليف دساف طرشلا نأ

 نمل ةزئاج ىرمعلا نإ » دنع هلوق اهنم : ثيداحأ ةدع بهذملا اذه ديؤيو

 يهف ىرمع رمعأ نم » مالسلا هيلع هلوق اهنمو ، يئاسنلاو دمحأ هاور « اهرمعأ

 . يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور « هتاممو هايحم 3 هرمعمل
 ديبأتلاب رعشي ظفلب يتأي وأ كدعب نم كبقعلو ، كل يه لوقي نأ : ثلاغلا

 . روهمجلا دنع ةبهلا مكح اهمكح هذهف

 . 278 ص 3 ج : حيحصلا عماجلا حرش . 163 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 . 6 ص 6 ح : راطوأل ١ لين - 1 ص 15 ح : عومجملا )2(

 . 164 ص 9 ج : ىلحملا (3)
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 : اهتدمو ةزايحلاب كسما ف - 12 - ةلأسم

 اهيف هلأسي ةعقر هيلإ عفر ةرصبلا لهأ نم الجر نأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 اهيف دجوو عجر مث هرافسأ ضعب يف اهنع لغتشاو تبرخف راد هل تناك لجر نع
 ردقي مل وهو ، نيثالث وأ ةنس نيرشعو سمخ ذنم اهرمعو اهزاحو اهانتبا الجر
 : ةعقرلا رهاظ ىلع هباجأف . هعفد الو هتموصخ ىلع

 راد ذخأ ىلع ردقت كلاخأ ال ينإو { اهنع ينتلأس يتلا كتلأسم تمهف دق

 هناينبو هترامعو هتزايحل رضاح تنأو ةنس نيثالث وأ نيرشعو اسمخ اهبحاص اهرمع

 كلثمل حيبقو ةجحب الو ءاضقب اهكردت كلاخأ الف { هركنت ملو هيلع كلذ ريغت ملو
 . ""}»هردي ال ام بلطل ىنعتيو لاني ال ام بلطي نأ

 هنأ وهو ايندلا نم جرخ ىتح ةمي رك أ نب ملسم ةديبع وبأ يتفي ناك كلذبو

 . هنورمعيو هنوزوحي ةنس نيرشع ذنم هلهأ دي يف ائيش ىعدا نم لكل قح ال

 دروو نيملسملا ماكحأ ترج هبو & دمتعن هيلعو ذخأن اذهبو : جرؤملا وبأ لاق

 . اهراطقأو ضرألا قافآ عيمج يف ةديبع يبأ نع مهباوج

 امو اذه ام يردأ ام : لاقف ، مكحلا اذهب عنتقي مل زيزعلا دبع نب هللا دبع نأ الإ
 يبنلا نع اوور دق زاجحلا لهأ نأ ريغ . هممداقت قحلا لطبي نأ ىرأ الو ، ههجو

 . « هل وهف نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم » : لاق هنأ ن

 تمصف هريغ ديب هلامو ارضاح لجرلا ناك اذإ : هنأ ةرامعلاو ةزايحلا اورسفو

 نينس رشع هايإ هتزايحب هل لاملا ناك لاحلا نم كلذ ىلع وهو نينس رشع هيلع

 طاتحا هنأ ديز نب رباج نع ثدحتي ةديبع ابأ نأ الإ : قارعلا لهأ ىور كلذكو

 . ىرخأ ةرشع نينس رشع دعب لعجف

 . 223 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 . 225 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (2)
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 : نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ زوبي له- 13 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف فلسلا ءاملع فلتخا

 ام نارقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ حابأ هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . يوغبلا مامالا كلذ لقن -طرتشي

 . ءاملعلا رثكأو دمحأو يعفاشلاو كلام اهزاجأو

 قحأ نإ » : لاق هنأ ةيقرلا ثيدح يف ةلع يبنلا نع يور امب اوجتحاو

 . يراخبلا هاور « هللا باتك ارجأ هيلع تذخأ ام

 مهسأر ىلعو ، نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج مدعب اولاقف موق فلاخو

 . ةفينح وبأو ، يرهزلا

 ةروس نم 41 ةيآلا 4 اليلق امث ىتاي اورتششت الو ظ : لاعت هلوقب اولدتساو

 . ةرقبلا

 برقتلا ةين ىلإ اهيف جاتحي يتلا تابجاولا نم بجاو نآرقلا ميلعت نإ : اوفاضأو

 . موصلاو ةالصلاك ةرجأ اهيلع ذخؤي الف ، صالخالاو

 : هللا لوسر اي تلق : لاق تماصلا نب ةدابع نع يور امب اضيأ اولدتساو
 يمرأف لامب تسيلو . نارقلاو باتكلا هملعأ تنك نمم اسوق ىلا ىدهأ لجر

 « اهلبقاف ران نم اقوط قوطت نأ بحت تنك نإ » : لاق ؟ هللا ليبس يف اهيلع

 . ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ

 . 268 ص 8 ح : ةنسلا حرش ) 1 (
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 : ملسلا يل ةلاقإلا - 14 - ةلأسم

 . ةزئاج هيف ملسأ ام عيمج يف ةلاقإلا نأ ىلع عامجإلا ءاملعلا ضعب نع لقن

 . ")ةقلطم ةروصب ملسلا يف ةلاقإلا زوج مث ، عامجإلا ىفنف فلاخ مزح نبا نكلو

 . ملسلا ضعب يف ةلاقالا يف اوفلتخا مث

 . هضعب يف ةلاقإلاو ملسلا ضعب ذخأ نم عنم هنأ ديز نب رباج مامالا بهذف

 . مزح نبا كلذ لقت
 بيسملا نباو نيريس نباو نسحلاو يبعشلاو حرشو رمع نبا لوق وهو

 . ريبج نب ديعسو & يعخنلاو

 . دمحأو كلام بهذ هيلإو

 عيب ىلإ ةعيرذ هنأ امك ، زئاج ريغ اذهو فلسو عيب ىلإ ةعيرذ كلذ نأ مهتجحو
 . هضبق لبق ماعطلا

 يورو . هيف ملسملا ضعب يف ةلاقالا زاوج ىلإ اوبهذف ءاملعلا ضعب فلاخو

 . مهريغو رانيد نب ورمعو ءاطعو سابع نبا نع كلذ

 . ىرخأ ةياور ف دمحأو ، يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذ هيلإو

 ةزئاج يهف لكلا يف زوجت اهنأ امكف . هيلإ بودنم فورعم ةلاقإلا نأ مهتجح و
 . )ضعبلا يف

 . 115 ص 9 ج : ىلحلا۔343 ص 4 ج : ينغملا (1)
 . 6 ص 9 ح : ىلحملا )2(

 . 282 ص 1 ج : يدادغيلل فارشألاو-83 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (3)
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 : الام يف ةأرملا فرصت - 15 - ةلأسم

 نأ اهل له ، جوزلا تاذ ةديشرلا اهسفنل ةكلاملا ةأرملا يف ءاملعلا فلتخا

 . ءاشت ك الام ف فرصتت

 سنؤي وأ دلت ىتح ةيطع ةأرمال زوجت ال هنأ ىلإ ءاثعشلا وبأ مامالا بهذف

 . "راصجلا هلقن . اهدشر

 لوق وهو فرصتلا يف ديشرلا غلابلا نيبو اهنيب قرف ال هنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو
 . يأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلاو يروثلا

 كلذ يور اهجوز نذإ ريغب اهلام نم ائيش يطعت نأ اهل زوجي ال : نورخآ لاقو

 . يرصبلا نسحلاو سواطو سنأ نع

 نأ يلإ بحأو ، تبحأ . اهلام يف ةأرملا عنصت : ةيضابإلا نم جرؤملا ويأ لاقو

 . اهجوز فلاخت ال

 دب ال يذلا ريسيلا ءيشلا يف الإ ، اهتقدصو ةجوزلا قتع زوجي ال : ثيللا لاقو

 . لجو زع هللا ىلإ هب برقتي ام وأ ‘ محرلا ةلص نم هنم

 اسايق ةصاخ اهلام ثلث نم الإ ، اهجوز نذإ ريغب اهؤاطع زوجي ال : كلام لاقو

 . ")دمحأ نع ةيناث ةياور يهو ةيصولا ىلع

 اوعداف ادش مُهنُم مئنسنا ْنإَف » : ىلاعت هلوقب هباحصأو يعفاشلا جتحا دقو
 رجحلا كف يف رهاظ كلذ نإ اولاقو . ءاسنلا ةروس نم 6 ةيآلا ه مُهَلاَوُمأ مهيلإ
 . فرصتلا يف مهقالطإو مهنع

 . 487 ص 1 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 158 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا ۔151 ص 13 ج : يراقلا ةدمع (2)

 . 8 ص4ج : ينغملا (3)
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 نم ولو نقدصت ءاسنلا رشعم اي » : لئاقلا يلع يبنلا ثيدحب اوجتحاو

 . ةمادق نبا هاور . « نكيلح

 نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي ال » : كر يبنلا لوقب كلام جتحاو

 . بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هاور-« اهجوز

 ةأرملا حكنت » : لاق كلع يبنلا نأل اهلامب قلعتم جوزلا قح نأب اضيأ جتحاو

 الام لجأ نم اهرهم يف ديزي جوزلا نأ ترج ةداعلاو « اهنيدو اهلامجو اهلام

 قوقح ىرجم كلذ يف ىرجف هترظنأ ةقفنلاب رسعأ اذإف 3 هب عفتنيو هيف طسبتيو

 . ضيرملا لامب ةقلعتملا ةثرولا

 الو لسرم بيعش نب ورمع ثيدح نأب { كلام ةجح نع نورخآلا باجأو
 . هيف ةحص

 : هوجو ةثالثب ضيرملا ىلع ةأرملا هسايق اوعفدو

 امنإ ةيجوزلاو ثاريملاب مهيلإ لاملا لوصو ىلإ يضفي ببس ضرملا نأ : لوألا
 اك اهدرجمب مكحلا تبثي الف ، ةلعلا يفصو دحأ يهف ثاريملا لهأ نم هلعجت

 . ضرملا نودب ثارولا رئاسل الو اهجوز ىلع ةأرملل رجحلا تبثي ال

 هولطبأ انهو هعربت حص هضرم نم ءيربنإف ، فوقوم ضيرملا عربت نأ : يناثلا

 . هلصأ ىلع ديزي ال عرفلاو ، لاح لك ىلع

 هيف طسبتتوَاهجوز لامب عفتنت اهنإف ، ةأرملاب ضقتنم هوركذ ام نأ : ثلاثلا
 { هيلع رجحلا اهل سيلو 0 اهلامب هعافتنا نم رثكأ هلامب اهعافتناو هنم ةقفنلا اهلو ةداع

 ىنعملا دوجو سايقلا ةحص طرش نمو لصألا يف دوجومب سيل ىنعملا اذه نأ ىلعو
 . ")عيمج عرفلاو لصألا يف مكحلل تبئلل

 . 519 ص 4 ج : ينغملا (1)
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 : ةأرملا لجرلا ةاوادم يف - 16 - ةلأسم

 ةأرما نودجي الو اهذخف رسكنت ةأرما ف لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور

 . كلذ ىوس ام رتسيو لجر اهربجي : اهرببت

 . ءاملعلا روهمج بهذم اذهو

 اهقارهإ نم هتأرما ىقلت م هيلإ اكش الجر نأ باطخلا نب رمع نع يور دقف

 ؟ ءيش يأب رمع لاقف هتعطقل كل لحي ام اهنم يل لحي ناك ول : لجر لاقف . مدلا
 ؟ اهريغ هبهذي الو رمع لاقف . تأربف بهذ يوك ولف & قرع اذ وه : لاقن

 . اهجلاعو ، ديري يذلا عضوملا اهيلع اوقش و ابوث اهوسبلأ : رمع لاقف . ال : لاق

 ردق اهرامخ نم قرخي : لاق . ةعلس اهسأرب ةأرملا نع حابر يبأ نب ءاطع لئسو

 . لاجرلا اهيوادي مث ةعلسلا

 . "ةأرملا حرج ةاوادم يف نسحلا نع كلذ لثم يور

 . 151 ص 12 ج : يوغبلل ةنسلا حرش (1)
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 ؟ هيبأ لام يف جاتحملا لجرلا قح وه ام - 17 - ةلأسم

 . هتيافك ردق ىلع هيبأ لام نم لكأي نأ لجرلل نأ ديز نب رباج مامالا نع يور

 ينمرحي يبأ نإ : ديز نب رباجل لاق الجر نأ رانيد نب ورمع نع يور دقن
 . فورعملاب كيبأ لام نم . ك : رب اج هل ل اقف . هلام

 ريغب ءاشام همأ تيبو هيبأ تيب نم لكأي دلولا نأ ررق دقف . مزح نبا اذهب لاقو
 . "ايش تيبلا ريغ نم لكأي الو ، امهنذإ

 ائيش هدلاو لام نم ذخأي نأ دلولل لحي ال : زيزعلا دبع نباو جرؤملا وبأ لاقو
 . “هنذإب الإ )2ك,.:

 . 106105 ص 8 ج : ىلحملا (1)

 . 162 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (2)



 ؟ زوجي له ناويحلا نهر ۔ 18 ۔- ةلأسم

 هنم دوصقملا نأل اهعيب زوجي نيع لك يف حصي نهرلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 ةمذ نم هؤافيتسا رذعت نإ نهرلا نم نم هئافيتسا ىلإ لصوتيل نيدلاب قاثيتسالا
 الحم ناك عيبلل الحم ناك ام لك نالو هعيب زوجام لك يف ققحتي اذهو . نهارلا

 طرش توفي وأ عنام هتوبث نم عنمي نأ الإ هتمكح لحم ءيشلا لحمو . نهرلا ةمكحل

 . )هئافتنال مكحلا يفتنيف

 اهلقن ديز نب رباج نع ةياور الإ ، ناويحلا نهر هرك نم ءاملعلا نم دجأ ملو

 © ةكرب نبا اهلقن نيمدقألا ةيضابإلا نع ىرخأ ةياور اهتديأ »شيفط خيشلا هنع

 . )تاناويحلا رئاس نم مهريغو ديبعلا نهر نوزيجي ال مهرثكأ نإف

 . .ىيجيو بهذي ناويحلا نأ ليق اك كلذ ةلعو

 . 375 ص 4 ج : ينغملا (1)
 . 18 ص 11 ج : لينلا حرش ()
 . 3 ص 2 ح : ةكرب نبا عماج )3(

 . 18 ص 11 ج : لينلا حرش (4)



 : فلتلا دنع نهرلا نامض - 19 - ةلأسم

 فالخ ال . هنمض هظفح يف طيرفت وأ دعتب ، نهترملا دي يف فلت اذإ نهرلا نإ

 . "ءاملعلا نم كلذ يف
 . كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف { طيرفت الو دعت نودب نوهرملا لاملا فلتاذإامأ

 ةميق تناك ءاوس ، هيف امب بهذي نهرلا نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري ال هنأو © هنم لقأ وأ نهرلا نم رثكأ نيدلا

 : نييندملا ةعبسلا ءاهقفلا لوق وهو . ةيضابإلا لوق وهو يناسارخلا هلقن-ءيشب
 اذإ امأ ، هتميقب بهذي نهرلا نإف ةنيب مقت ملو هتميق تيمعو كله اذإ : اولاق مهنإف

 . )رضفلا ادارت ةنيب تماق

 يبنلا لاقف سرفلا قفنف اسرف نهر الجر نأ نم ءاطع نع يور امب اولدتساو

 بهذ » : نهترملل لاق كلع يبنلا نأ هنع ةياور يفو « هيف امب نهرلا » : للع
 . لسرم ثيدح هنكلو . ةنودملا يف يناسارخلا هركذو يقهيبلا هاور « كقح

 طقسي ال هنأو نهترملا سيلو نهارلا هنمضي فلتلا نأ للا رخآ قيرف بهذو

 . فلتلاب نهترملا قح

 يعفاشلا بهذ هيلإو ، نيثدحملا روهمجو يعازوألاو ءاطعو ةريره يبأ لوق وهو
 . دمحاو

 اذإ امأ . راقعلاو ناويحلاك & هكاله رهظي نهرلا ناك اذإ اميف كلام لاق كلذبو

 مأ هكاله ىلع ةنيبلا موقت نأ امإ ولخي الف ، ةضفلاو بهذلاك هكاله رهظي ال ناك

 . نهترملا نامض نم وهف ةنيب مقت مل نإو ، ناتياور هنعف ةنيب تماق نإف . ال

 . 410 ص 4 ج : ريبكلا حرشلا (1)

 . 341 ص 2 ج : ةكرب نبا عماج-15ا ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (2)

 . 2 ص 3 ح : بيسملا نب ديعص همف )3(
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 قلغي ال ه : لاق كلقع هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع يور ام مهتجحو

 يقهيبلا هاور « همرغ هيلعو همنغ هل : هنهر يذلا هبحاص نم نهرلا : نهرلا

 . الوصوم هريغ هاورو . السرم

 هتميق تناك نإف نيدلاو هتميق نم لقألاب نومضم نهرلا نأ ىلإ نورخآ بهذو

 طقس نيدلا نم رثكأ تناك نإو . لضفلاب نهارلا ىلع نهرملا عجر نيدلا نم لقأ
 . ءيشب نهترملا ىلع نهارلا عجري الو © نيدلا

 . يعخنلاو دوعسم نباو رمع نع كلذ يور
 . ةفينح يبأ بهذم وهو

 © اطقاست نيدلاو نهرلا ىواست نإف ، نيدلا رادقم وه نئادلا قح نأ مهتجحو

 ةميق تداز نإو . لضفلا ردقب نهارلا ىلع نهعرملا داع نيدلا نع نهرلا نمت لق نإو

 نم نومضملا نال ءيشب نهترملا ىلع نهارلا عجري الف . ةنامأ دئازلا ناك نهرلا

 . ,افيتسالا هب عقي ام ردق وه نهرلا

 . 3 ص 4 ح : ةيارلا بصن .55 ص 3 ح : ءاهقفلا ةفحت ) 1 (

 . 4 ص 3 ح : بيسملا نب ديعس هقف (2)
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 : ةعفشلا توبث يف - 20 - ةلأسم

 يرتشملا كلم عازتنا يه ذإ ، لصألا فالخ ىلع عرشلا يف تدرو ةعفشلا
 . ةضواعملا ىلع هل رابجإو © هاضر ريغب

 نم مصألا ركب يبأ نع ركذ ام الإ اهتيعورشم يف ءاملعلا فلتخي ملو

 . اهراكنإ

 اهدروأ الصأ ةعفشلا توبث مدع ديفت ديز نب رباج مامالا نع ةياور تدجوو

 . مصألا يأر بناج ىلإ ليمج مشاه روتكدلا
 يرتشملا نإف كالمألا بابرأب ارارضإ ةعفشلا يف نأ ىلإ عجرت نيعناملا ةجحو

 رضتسيف ءارشلا نع كيرشلا دعاقتيو { هعتبي مل هعاتبا اذإ هنم ذخؤي هنأ ملع اذإ

 . كلاملا

 ائيش كلم نم نأل لوصألل فلاخم ةعفشلا ربخ نإ ىرخأ ةهج نم نولوقيو
 اهل ساسأ ال ججحلا هذه نكلو هنم ءاضر نودب هنم هذخأ هريغل زوجي ال 5 ءارشلاب

 . ةمألا عامجال هتفلاخلو ، بابلا اذه يف كلع هللا لوسر نع تبث امل ارظن

 . 460 ص 5 ج : ينغملا ۔350 ص 5 ج : راطوألا لين (1)
 . 8 ص 3 ح : بيسمل ١ نب ديعص هقف (2)
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 : ليخلا قابس ةلأسم يف - 21 - ةلأسم

 : ماسقأ ةثالث ىلع نيملسملا ءاملع دنع قابسألا

 لعجيف اعوطتم هلام نم يلاولا ريغ لجرلا وأ يلاولا هيطعي قبس : لوألا
 . هذخأ قبس نمف © امولعم ائيش قباسلل

 © هذخأ هبحاص هقبس نإف ، هبحاص نود نيقباستملا دحأ هجرخي قبس : يلاخلا

 . هذخأ هبحاص وه قبس نإو

 . ناحابم نامسقلا ناذهف

 امهيأف هبحاص هجرخي ام لثم ائيش امهنم دحاو لك جرخي نأ وهو : ثلاثلا

 . هبحاص قبسو هقبس زرحا قبس

 . ")رامقلا نم عون هنأل عامجإلاب مرحم عونلا اذهو
 نأ طرشب للحملا هنومسي اثلاث اقباسم امهنيب ناقباستملا لخدأ اذإ اميف اوفلتخاو

 نإو . ائيش مرغي مل قبس نإو ، اعم نيلعجلا ذخأ وه قبس نإف . العج جرخي ال

 . هبحاص لعجو هلعج ذخأ نينهارتملا دحأ قبس

 حرشلا يف يسدقملا لقن دقف . اقلطم هزاوج مدع ديز نب رباج نع يورف
 ليخدلاب نوري ال اوناك هللا لوسر باحصأ نإ هل ليق ديز نب رباج نأ ريبكلا
 . كلذ نم فعأ مه : لاقف . اسأب

 . كلام بهذم نم حجارلا وه اذهو
 . زئاج هنإ : اولاقف ةعامج فلاخو

 © لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذ هيلإو ، ءاملعلا روهمج لوق وهو
 . مهريغو يرهزلاو ، بيسملا نب ديعسو

 . 147 ص 3 ج : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ (1)
 . 136 ص 11 ج : ريبكلا حرشلا (2)

 . 216 ص 3 ج : ىقتنملا (3)
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 : ءالؤه ةجحو

 اقبس امهنيب لعجو ليخلا نيب قباس ع يبنلا نأ رمع نبا نع يورام 1
 . حيحصلا لاجر هلاجرو ، طسوألا يف يناربطلا هاور . اللحم اهيف لعجو

 نيسرف نيب اسرف لخدأ نم » : لاق كلع يبنلا نع ةريره يبأ نع يور ام 2

 نأ فاخي وهو نيسرف نيب اسرف لخدأ نمو { رامق وهف قبسي نأ فاخي ال وهو

 . نيقيرط نم يقهيبلاو دواد وبأ هاور « رامقب سيلف قبسي

 ديعس يناثلا يفو نيسح نب نايفس امهدحأ يف نإف ، فعض نيقيرطلا الك يفو
 . نافيعض امهو ريشب نبا

 . "قباسلا رمع نبا ثيدحب دضتعم ثيدحلاف كلذ عمو اولاق

 . 5 ص 4 ح : بيسمل ١ نب ديعس هقف (1)
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 رشاعلا بابلا

 م اكحألا و ةيضقأل ١

 ةلأسم 5 ىلع لمتشيو
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 : براقألا نيب ةداهشلا مكح- 1 - ةلأسم

 هدجو هيخأو همأو هيبأل دلولا ةداهش زوجت هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور

 زوجت الف دلاولا كلذ نم ىنثتساو ضعبل مهضعب نم زوجت هنأو 5 هتأرماو هتدجو
 خيشلا كلذ ركذ . امرغم هنع عفدي وأ الام هيلإ رجي اميف هدلول هتداهش
 . ") غيفط

 سايإو زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نباو رشو باطخلا نب رمع نع يورو
 { ةداهشلا لوبق نم ةعنام ريغ ةبارقلا نأ ، مزح نباو دوادو قحسإو ةيواعم نبا

 . ءانثتسا نودب

 . ءاهقفلا نم ةعامج فلاخو

 نإو كلذك سكعلاو هعرفل لصألا ةداهش لوبق زاوج مدع ىلإ مهضعب بهذف
 . اودعب

 ءالؤه دازو ، دمحأ بهذم رهاظ وهو 3 يعفاشلاو كلامو ةفينح ييأ لوق وهو
 . رخآلل امهدحأ ةداهش لبقت ال : اولاقف نيجوزلا يعفاشلا ادع ام- ةمئألا

 هيخأل خألاو سكعلاو هنبال بألا ةداهش زاوج مدع ىلإ يعازوألا بهذو

 . سكعلاو مهينب ءانبأل دادجألا ةداهش زاجأو

 نود اهجوزل ةجوزلاو هنبال بالا ةداهش زاوج مدع ىلإ ىليل يبأ نبا بهذو
 . سكعلا

 : نولوألا هيلإ بهذ امل ةجحلاو

 . هبيرقل بيرقلا ةداهش لوبق زاوج ىلع لوألا ردصلا نم فلسلا عامجإ 1

 . ")يرهزلا نع ميقلا نباو مزح نبا كلذ لقن

 . 142 ص 13 ج : لينلا حرش (1)

 . 292/291 ص 2.ج : يدادغبلل فارشألا - 68 _ 64 ص 12 ج : ينغملا (2)
 . 418 ص 9 ج : ىلحملا (3)
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 َنيذَلآ اهيأي » : لاقف لودعلا داهشإب انرمأ دق ىلاعت هللا نإف اضيأو 2

 يلذَع اوَد ناتنآ ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةدلهَش اونما

 . ةدئاملا نم 106 ةيآلا ه ْمُكنُ

 : ىلاعت هلوقب ةداهشلا ءادأب انرمأو

 . ءاسنلا ةروس نم 135 ةيآلا ه هلل ءادهش طنسقلآب َنيِموَق أووك ط

 . ةرقبلا ةروس نم 283 ةيآلا « ةدلهنشلآ اوُمنُكَت الو ل

 ڵوبقم لدع لكو . اهؤادأ هيلعف اهيلإ جيتحا ةداهش هدنع ناك نم لكف

 ءانثتسا ىلع حيحص ليلد دجوي الو ئ عراشلا لبق نم ينثتسا ام الإ ةداهشلا

 . الدع ماد ام هبيرقل بيرقلا ةداهش

 ةداهش لبقت ال » : لاق ةفع يبنلا نأ نم ةشئاع ثيدح نم هب جتحا ام امأ

 دقف . هب جاجتحالل حلاص ريغ وهف ) ةبارق وأ ءالو يف نينظ الو { ةنئاخ الو نئاخ

 يأ نب ديزي هل لاقيو { دايز نب ديزي هدانسإ يف نأل هافعضو يقهيبلاو يذمرتلا هاور

 . فيعض : الاق يماشلا دايز

 . كورتم يناسنلا لاقو

 : لاق كفع لوسرلا نأب ةيادهلا بحاص اضيأ جتحاو

 الو ، اهجوزل ةأرملا الو ، هدلول دلاولا الو ، هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال »

 . ( هرجأتسا نمل ريجألا الو & هدبعل ىلوملا الو © هديسل دبعلا الو { هتأرمال جوزلا

 : يعليزلا لاقف . رجح نبا هجرحخو _ ثيدحلا اذه يعليزلا جرخ دقو

 . هدجأ : رجح نبا لاقو . بيرغ
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 هد اب هجرخا دق فاصخلا نإ : الاقو ئ حرش لوق نم يور اذه نا اوركذو انس -أ دق ف : ٦أ ٠ ح ح - ع

 . اعوفرم

 كورتم وهو ( روكذملا دايز يا نب ديرب هيفو فاصخلا دنس ىدنسلا ركذ دقو

 . (])قبس

 ص 4 ح : بيسملا نمب ديعس همف - 84 ص 4 ح : ةيارلا بصن ) 1 ( . 0 : ف
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 : ءاسنلا ةداهش مكح - 2 - ةلأسم

 عيبلاو ضرقلاك لاومألا لئاسم يف لاجرلا عم نهتداهش لوبق ىلع ءاملعلا قفتا
 . امهوحنو

 : كلذ ادع اميف اوفلتخا مهنكلو

 قاتعلاو حاكنلا يف ءاسنلا ةداهش لوبق ىري هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 . }مسدقملاو ةمادق نبا هلقن . لجرلا بناج لإ

 باحصأو قاحسإو يروثلاو يبعشلاو ةيواعم نب سايإ نع كلذ يور
 . دمحأ نع ةياور يهو . يأرلا

 . لاملاك نيتأرماو لجرب تبنيف ةهبشلاب طقسي ال كلذ نأب اوجتحاو
 يعخنلا لوق وهو ، نيلجر ةداهش الإ قاتعلاو حاكنلا يف لبقي ال نورخا لاقو

 . يعفاشلاو كلامو يرهزلاو
 ةعجرلاو حاكنلاك لاملا هب دصقي الو ةبوقعب سيل ام نأ ىلإ ةلبانحلا بهذو

 نيدهاشب الإ تبثي الف اذه هابشأو بسنلاو راهظلاو ءاليالاو قاتعلاو قالطلاو

 . )لاحب ءاسنلا ةداهش هيف لبقت الو نيركذ
 : ءالؤه جتحاو نيتأرماو لجر ةداهش ح ورجلا يف صاصقلا ىلع كلام زاجأو

 . هيبن ةنسو هباتك يف ةداهشلا نيب دق عراشلا ناب

 َنيِتأَت ىتناو » : لاقف لودع دوهش ةعبرأ لوبقب انزلا ىلع ةداهشلا يف رمأف
 ةروس نم 15 ةيآلا : ُْكنُم ةب زا َنهيَلَع اودهشتسا مكئاسن 7 ةَشحَقلآ

 . ءاسنلا
. 
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ه
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 ٠

 ح : ٣
 ٢ اه {
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 دهس
.
 
ک
 اه 

 ٦ َ و 7 .ع

 نم 4 ةيالا هم َءاَدَهُش ةعَبزاي او

 . 9! ص 12 ج : ريبكلا حرشلا-7 ص 12 ج : ينغملا (1)

 . 90 ص : ريبكلا حرشلا (2)
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 ةيل : لقت نلع نلجر ةداهش لو تحرو قالطار حال
 لذع ىوَد اودهشاو فورعمب ًنهوقراف ؤا فورعمب ٌنُهوكيسماق َنُهَلَجا نفل
 . قالطلا ةروس نم 2 ةيآلا هم ممكنُم

 يف نابح نبا هاور ى لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال » : مالسلا هيلع لاقو

 . ")هححصو هوخن مزح نبا ىورو ، هحيحص

 : ىلاعت لاقف نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش لوبقب لاومألا يف انرمأو
 : لاق نأ ىلإ ه ُهوبْكاَف ىمَسُم لجأ ىلإ نيدي متنيادَت ادإ اونما َنيذنآ اهيا ظ

 لُجرَق نيلجَر انوكي مل نإق مُكِلاَجَر ني نديهتش أودهنتتلمآو »
 . ةرقبلا ةروسم 282 ةيآلا ه ... نائأرمآو

 . لاجرلا ةداهش لوبقب ةحكنألاو دودحلا يف رمأف
 . ةحكنألا لثم لامب سيل امو-دودحلاك لامب سيل ام وه : صاصقلاو

 ءاسنلا ةداهش تناك ولف . ءاسنلا عم لاجرلا ةداهش لوبقب لاومألا يف رمأو

 انيلع بجيف . انه اهنيب اك اهنيبل لاومألا ريغ يف لبقت لاجرلا عم وأ تادرفنم
 . عامجإلا هصخ ام الإ كلذ نم صخي الو & عراشلا نايب دنع فوقولا

 نهريغ هيلع علطي ال اميف تادرفنم نهتداهش لوبق : وه عامجالا هصخ يذلاو

 ىلع لاومالا يف لاجرلا عمو انه تادرفنم نهتداهش لبقتف ، ءاسنلا رومأ نم

 . ىللذ ىوس اميف لبقت الو 0 عرشلا هنيب ام بسح

 ` : ءاهقفلا نم ةعامج كلذ فلاخو

 موقتف دودحلا يف ىتح ءيش لك يف تادرفنم ءاسنلا ةداهش لوبق ىلإ اوبهذف
 بج و انزلا ىلع ةوسن ينامث دهش ولف . دحاو لجر ةدإهش ماقم نيتأرما لك ةداهش

 . دحلا نهتداهشي

 . 5 ص 9 ح : ىلحلا _ 7 ص 3 ح : ةيارلا بصن ) 1 (

 . 6 ص 4 ج : بيسلا نب ديعس هقف (2)
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 ٣ . مزح نباو ءاطع لاق هبو

 : لاق هنأ كلع يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع يور امب اذهل مزح نبا جتحاو

 نم كلذف : لاق . ىلب : انلق ؟ لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش سيلأ »

 . يراخبلا هاور ا اهلقع ناصقن

 : لالدتسالا هجو

 نم لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش نأ ىلع صن دق كلع هللا لوسر نأ

 . رخاو عضوم نيب قيرفت ريغ
 ىلع . كلذك ةارملا ةداهش هيف لبقت لجرلا ةداهش هيف لبقت عضوم لكف هيلعو

 . ددعلا فعاضي نأ

 ةداهش لوبق نم ةيآلا هيف تدرو ام ىلع ثيدحلا اذه روهمجلا لمح دقو

 . () لاومألا يف لجر عم نيتأرما
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 : نهدحو ءاسنلا ةداهش لبقت ىتم - 3 - ةلأسم

 نأ ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نغ جرؤملا يبأ نع يناسارخلا مناغ وبأ ىور
 سوفنملا دلولاو 0 ءاقترلاو ءارذعلا يفو ع عاضرلا ىف ةزئاج نهدح و ءاسنلا ةداهش

 . ")لاجرلا هيلإ رظني ال اميفو { ايح جرخ له
 ةسمخ تادرفنم نهتداهش هيف لبقت يذلا نإ ، ملعلا لهأ مظعم لوق اذهو

 نرقلاو قترلاك بايثلا تحت بويعلاو ، عاضرلاو لالهتسالاو © ةدالولا : ءايشأ

 . ةدعلا ءاضقناو صربلاو ةبايثلاو ةراكبلاو

 نب باهإ يبأل ةنبا جوزت هنأ ثراحلا نب ةبقع نع يور ام كلذ يف مهتجحو
 : ةبقع اهل لاقف . جوزت يتلاو ةبقع تعضرأ دق : تلاقف ةأرما هتتأف ، زيزع

 : اولاقف ، مهلأسف باهإ يأ لآ ىلإ لسرأف ينتربخأ الو ينتعضرأ كنأ ملعأ ام

 لوسر لاقف 3 هلأسف ةنيدملاب رع يبنلا ىلإ بكرف . انتبحاص تعضرأ انملع ام

 ثيدح اذهو . هريغ اجوز تحكنو اهقرافف « ليق دقو فيك ه يع هللا

 باب يفو & عويبلا يفو 3 ملعلا يفو تاداهشلا يف يراخبلا هجرخأ . حيحص
 . ءاسنلا ةداهش اهيف لبقف © ةروع ىلع ءاسنلل ةداهش اهن اولاقو . تاهبشلا ريسفت
 . ةروعب سيل هنإف دقعلا فلاختو { ةدالولاك

 وهو فلحتستو ، ةدحاو ةأرما ةداهشب ةعاضرلا يف مكحلا تبثي موق لاقو

 . قاحسإو دمحأ لوقي هبو ، نسحلاو ، سابع نبا لوق

 هنإو نيتأرماو لجر وأ نيلجر نم لقأ عاضرلا ىلع لبقي ال : ةيفنحلا لاقو
 . }.رهدارفناب ءاسنلل ةداهش ال

 نوكي هنأل لالهتسالا يف تادرفنم ءاسنلا ةداهش لبقت ال اضيأ ةفينح وبأ لاقو

 . 2 ص 2 ح : ةنودملا )1(

 . 222 ص 9 ج : ينغملا (2)

 . 2164 ص 5 ج : عئانصلا عئادب (3)
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 . ""هابحاص هفلاخو . ةدالولا دعب

 . ا)نيتأرما ةداهشب عاضرلا تبثي كلام لاقو

 يف ةدحاو ةأرما ةداهشب ةأرملاو لجرلا نيب قرفت ةاضقلا تناك : يبعشلا لاقو

 . عاضرلا

 موقتف دودحلا يف ىتح ءيش لك يف تادرفنم ءاسنلا ةداهش لوبقب موق لاقو

 بجو انزلا ىلع ةوسن ينامث دهش ولف . لجر ةداهش ماقم نيتأرما لك ةداهش

 . مزح نباو ءاطع لاق كلذبو . دحلا نهتداهشب

 سيلأ : لاق هنأكيَع يبنلا نع يردخلا ديعس يأ نع يورام : مهتجحو
 ناصقن نم كلذف : لاق ىلب : انلق ؟ لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش

 . يراخبلا هاور . اهلقع
 ةداهش نأ ىلع صن دق هيع لوسرلا نأ ثيدحلا اذه نم لالدتسالا هجوو

 لكف : هيلعو رخآو عضوم نبي قيرفت ريغ نم لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا
 فعاضي نأ ىلع كلذك ةأرملا ةداهش هيف لبقت ، لجرلا ةداهش هيف لبقت عضوم
 . ددعلا

 ةداهش لوبق نم ةيآلا هيف تدرو ام ىلع ثيدحلا اذه اولمح روهمجلا نكلو

 . )لاومألا يف لجر عم نيتأرما

 . مدقتملا عجرملا : ينغملا (1)

 . 87 ص 9 ج : يوفبلا مامإلل ةنسلا حرش )2(

 . 197 ص 4 ج : بيمسمل ا نبا هقف (3)
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 ؟ فلغألا ةداهش زوجت له - 4 - ةلأسم

 هلقن-هتحيبذ لكؤت الو فلغألا ةداهش زوجت ال هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 ">ربطرقلا

 _ . ةمركعو سابع نبا لوق وهو
 هعنمي هل رذع ال يذلا فلغالا غلابلا ةداهش زوجت ال هنأ شيفط خيشلا ىريو

 . ةزئاج هتداهشف اروذعم ناك اذإ امأو . نتخلا نم

 خيشلل صخري ناك هنأ نسحلا نع يورف ، كلذب سأب ال اولاقف موق فلاخو
 نبا لاق . هتالصو هجحو هتحيبذو هتداهشب اًسأب ىري الو نتتخم الأ ملسي يذلا

 . )لوقلا اذه ىلع ملعلا لهأ ةماعو 5 ربلا دبع
 . ال مأ ابجاو ناتخلا ناك اذإ ام ىلإ عجري فالخلا ببسو

 ءاسنلا قح يف ةمركمو لاجرلا ىلع بجاو ناتخلا : ملعلا لهأ نم ريثك لاقف

 . نهملإ ةبسنلاب ضفخلا ىمسيو
 . )ءاسنلل ةمركمو لاجرلل ةنس ناتخلا ديز نب رباج لاقو

 مل اذإ ةالص الو هل جح ال هنأ هنع ىوريو لجرلا يف ددشي سابع نبا ناكو

 : لوقيو نتتخي ال نأ يلابي ال ملسأ اذإ : لوقيف هيف صخري ناكف نسحلا امأ

 . اونتتخي ملو مهنم دحأ شتفي مل ضيبألاو دوسألا سانلا ملسأ

 . 101 ص 2 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 128 ص 13 ج : لينلا حرش (2)

 . مدقتملا : نآرقلا ماكحأ (3)
 .71 ص 1 ج : ينغملا (4)
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 : ماكحألا يف ةوشرلا - 5 - ةلأسم
 هلوقل فالخ الب ذخالا ىلع مارح مكحلا يف ةوشرلا يطاعت نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 نسحلا هرسف دقف . ةدئاملا ةروس نم 42 ةيآلا ه ِتخُسلل نولأ ل : ىلاعت

 ةوشرلا يضاقلا لبق اذإ : اولاقو . ةوشرلا هنإ : اولاقف نيريس نباو ريبج نب ديعسو

 . رفكلا هب تغلب

 ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور « يشترملاو يشارلا هللا نعل » : ن هلوقلو

 . ةجام نباو دواد وباو دمحا هجرخاو حيحص نسح
 الف املظ هسفن نع عفدي وأ هل عاض قح ىلإ هب لصوتيل يطعملا ىطعأ اذإ امأ

 . ")ةمادق نباو يوغبلا هلقن . ديز نب رباج دنع كلذب سأب
 . نسحلاو ءاطع كلذب لاقو

 . اشرلا نم انل عفنأ دايز نمز يف انيأر ام : لاق هنأ رباج نع يورو

 : هلوقب يناكوشلا هيلع درو . مارملا غولب حرش باتك يف ىنعملا اذه درو دقو
 . »طوقسلا ةياغ ين مالك اذه نإ

 . 11 ج : ينغملا 88 ص !0ج : ةنسلا حرش (1)
 . 279 ص 8 ج : راطوألا لين ()
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 : ؟ ءطولاب مأ } حاكنلا دقعب ناصحإلا عقي له - 6 - ةلأسم

 مث . ةعانملا ىنعمب ، عنملا ةغللا يف ناصحإلاو . ائصحم راص : لجرلا نصحأ

 . ينازلا مجرل اهرفوت يغبني يتلا ةفصلا هب دصقيو ، ج وزتلا ىلع قلطأ
 ناصحإلا ةفص توبثل طرش ءطولا عم ، لوخدلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 الف & هقفلا بتك اهتددح يتلا فاصوالا يف ءطولاو ، لوخدلا عقي مل اذإ : اولاقو

 . طقف دلجي امنإو . ينازلا مجري

 . تاهبشلاب أردت دودحلاو . دودحلا باجيال ربتعي ناصحالا نأ كلذ ةلعو

 هب لصحي ال ءطولا نم يلاخلا ، حاكنلا دقع نأ يف فالخ ال هنإ : اولاقو

 مل وأ ، ربدلا يف وأ جرفلا نود اميف ءطو وأ ، ةولخلا هيف تلصح ءاوس ، ناصح

 . كلذ نم ءيش لصحي
 : كلذ فالخب ديز نب رباج مامإلل الوق تدجو ينكلو

 يذلا لجرلا يف لاق هنأ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح ، جرؤملا وبأ لاق

 لخدي م ولو ةأرملا نصحت هنإو . نصحم وه : ىنز مث ، اهعماجي ملو اهب لخدف ج وزت
 . هب

 مجر ال نولوقيو كلذ يف هنوفلاخي ةيضابإلا ءاملع رئاسو © ةديبع ابأ نأ ريغ
 نبال لوقلا اذه بسن دقو . هريغو بيبح نب عيبرلا مهنمو . اهعماج ىتح هيلع
 . رابع

 نأ هحيحص يف عيبرلا هاور يذلا ثيدحلا ىلإ دنتسي ديز نب رباج مامإلا لعلو

 . 104 ص 4 ج بيسملا نب ديعس هقف-130 و 126 ص 10 ج : ينغملا (1)

 . 345 ص 7 ح : لينلا حرش- 147 ص 5 ح : يسخرىلل طوسبملا

 . 280 ص 3 ج : حيحصلا عماجلا حرش- 343 ص 4 ج : راهزألا حرش
 . 244 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (2)

 . 4 ص 2 ح : ةنودملاو-مدقتملا : حيحصلا عماجلا حرش )3(
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 درفت ، لسرم ثيدح وهو « هل كَڵلم وأ كلم نم نصحأ » : لاق لع هللا لوسر

 . ديز نب رباج نع عيبرلا هب

 : تايبألا هذه يف ناصحإلا طورش يملاسلا عمج دقو

 امهفتسم كاذ نع تنك اذإ تتأ تس ةناصحلا طورش

 املسم هنوك اهعبارو ةيرحو لقعو غولب

 امجري نلف طرش لتخا ىتم حابم ءطوو حيحص دقعو

 اًئصحم نوكي & لاق هنأ هنع يورو 0 ةيديزلا نم ، يداهلا مامالا اضيأ فلاخو
 "ة ولخلاب

 ٠. مدقتملا : راهزألا حرش )1(
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 ؟ ةيباتكلا جروزرتب ملسملا نصح له ۔ 7 ۔ ةلأسم

 ينيعلا هلقن 0 هركذ قبس ثيدح صن وهو كلم وأ كلم نم نصحأ لوقيو

 . هريغو

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 نيعباتلا نم مهريغو ) ةداتقو يرهزلاو نسحلاو بيسملا نب ديعس مامالا لوقيف

 . رباج لوق لثمب

 نلع هللا لوسر ىلإ اوعاج دوهيلا نإ : لاق هنأ رمع نبا نع يورام مهتجحو

 يف نودجت ام » : ن هللا لوسر محل لاقف . اينز ةأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف

 : مالس نب هللا دبع لاق . نودلجيو مهحضفن اولاق « ؟ مجرلا نأش يف ةاروتلا

 ةيا ىلع هدي مهدحأ عضوف ، اهورشنف ةاروتلاب اوتأف . مجرلا ةيآل اهيف نإ . متبذك

 © هدي عفرف ، كدي عفرا : مالس نب هللا دبع لاقف اهدعب امو اهلبق ام أرقف ، مجرلا

 هللا لوسر رمأف . مجرلا ةيآ اهيف . دمح اي قدص : اولاقف مجرلا ة هي آ اهيف اذإف

 . « ةراجحلا اهيقي ةأرملا ىلع ءينجي لجرلا تيأرف : هللا دبع لاق . امجرف امهب لع
 . كلام نجع امهالكو ئ ملسمو يراخبلاو ئ أطوملا ف كلام ثيدح اذهو

 اذإف . ةنصحم اهنأ ىلع ليلد ةّيمذلل للع هللا لوسر مجر نأ لالدتسالا هجوو

 . اهريغل ةنصحم يهف كلذك تناك

 اذه خسن مث ةاروتلا يف ءاج امب مهيلع مكح امنإ ع هنأب اذه ىلع ضرتعا نكلو
 . مكحلا

 لوق ليلدب هيلع هللا لزنأ امب مهنم مكح دق دقل لوسرلا نأب كلذ ىلع بيجأ
 آ َنم كءاَج اًمَع ْمُمَءآَوهأ عبتت الو هللآ لزنأ امب , مهتيب مكخآَق » : ىلاعت ى . هو ]-
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 مكحي نيح يع لوسرلاف . 48 ةيآلا ةدئاملا ه اججاَهنمَو ةعيش مكنم اتلَعَج لكل
 1 قفاوم اهمكح نأ مهفيرعتل ةاروتلل هتعجارم امأ . هتعيرشب مكحي امنإ سانلا نيب

 . مهباتك يف امل نوكرات اهل نوفلاخم مهنأو 3 مهيلع هب مكحي

 ناك اذهف 5 ةاروتلا يف امب مهيلع مكح دق يع هللا لوسر نأ ضرف ىلعو

 ىلع ليلد يلاتلاب وهف ، مهمكح اذه ناك اذإو . مجرلا مهمكح نأ ىلع ةلالدلل

 نصحم هسفن يف نصحملاو ، نصحملا الإ مجري ال هنأل ، مهيف ناصحالا توبث
 . "هريغل

 نع اذه يورو . ملسملا نصحت ال ةيمذلا نإ : اولاقف ةعامج كلذ يف فلاخو

 ةياور يهو دمحمو ةفينح وبأ بهذ هيلإو . يروثلاو ، دهاجمو ، يعخنلاو يبعشلا

 ) ةينارصن وأ ةيد وهم جرزتي نأ دارأ كلام نب بعك نأ نم يور ام : اوجتحاو

 ثيدح وهو « كنصحت ال اهنإ » : لاقو اهنع هاهنف كلذ نع تيلع يبنلا لأسف

 سيلف هللاب كرشأ نم ه هكلع هللا لوسر لاق : لاق هنأ رمع نبا نع يور امبو

 . ائيش هللاب كرشلا نصحي ال ةياور يفو « نصحمب
 . رمع نبا ىلع نافوقوم امه : ينطقرادلا لاقو

 . 290 ص 23 ج : يراقلا ةدمع 107 - 106 ص 4 ج : بيسملا نب ديعس هقف-130 ص- 10 ج : ينغملا (1)
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 ؟ ال مأ رلا نصحت ةمألا له - 8 - ةلأسم

 الو & هنع تمدقت يتلا ةلدألل . هنصحت اهنأ : ديز نب رباج مامالا بهذم

 . ")يفكي هدحو دقعلاف ءطولاو لوخدلا طرتشي

 : نيبهذم نورخآلا بهذو

 يورو . اهب لخد اذإ رحلا نصحت ةمألا نأ بيسملا نب ديعس مامالا ىري 1

 . مهريغو دمحم نب مساقلاو ، رمع نباو يلع نع كلذ
 . هيلوق حصأ يف يعفاشلاو كلام بهذ هيلإ

 نب كلملا دبع نأ يور دقف . ةباحصلا بهذم كلذ نأ نم يور امب اوجتحاو
 نمع لاق معن لاقف ؟ رحلا نصحت له ث ةمألا نع ةبتع نب هللا دبع لأس ناورم

 . كلذ نولوقي يع هللا لوسر باحصأ انكردأ : لاق ؟ اذه يورت

 نود امهدحأ ىلع مجرلا دحاولا ءطولاب بجي نأ زاج امل هنإ : اضيأ اولاقو

 اذإ نصحملا رحلاف- رخآلا نود ائصحم دحاولا ءطولاب امهدحأ ريصي نأ زاج ، رخآلا

 . اهنود وه نصحأ اهجوزت اذإ كلذكف اهنود مجرلا هيلع بجو ةمأب ىنز

 يورو . رحلا نصحت ال ةمألا نإ : اولاقف ءاهقفلا نم ةعامج كلذ فلاخو -2

 بهذ هيلإو مهريغو ءاطعو نيريس نباو نسحلا مهنم & نيعباتلا نم ةعامج نع كلذ

 ناصحإلا نأ مهليلدو . يعفاشلل لوق وهو ، ةيديزلاو ، دمحأو ، ةفينح وبأ مامإلا

 يف نوكي حاكنلا نإف . لامكلا ةفص يف لاحلا يوسم نيب ءطولا دوجوب تبثي امنإ

 ىنعملا اذه ققحتي الف . كولمملاو كلاملا نيب ةاواسم الو لاحلا يوتسم نيب ةداعلا

 . ةمألاو رحلا نيب ةاواسم ال هنأل ، حاكنلاب ةمألاب لوخدلا دجو اذإ

 . 244 ص 2 ح ةنودملا )1(

 . مدقتملا { راهزألا حرش-146 ص 5 ج . طوسبملا (2)
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 : ينازلا نصحملا ىلع مجرلاو دلجلا نيب عمجلا يف - 9 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه لوح ءاملعلا فلتخا

 . مجرلاو دلجلا نيب عمجلا ىري ال هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 امهو ناينزي ةأرملاو لجرلا نع جرؤملا ابأ تلأس : يناسارخلا مناغ وبأ لاق

 : لاق ؟ نايفنيفأ : لاق ؟ نادلجي الو نامجري وأ نامجري مث نادلبيأ { نانصحم

 عيبرلا نع بوبحمو لئاو ينربخأو . زيزعلا دبع نبا لاق كلذكو : لاق . نايفني ال
 موي ةأرما دلج هنأ بلاط يبأ نب يلع نع نووريو نولوقي ءالؤه نإ : تلق . كلذب

 هللا لوسر ةنسب اهتمجرو 5 هللا باتكب اهتدلج : لاقف ةعمجلا موي اهمجر مت سيمخلا
 انسل . هانكرت دمع نعو ، تركذ نم لوق تعمس دق زيزعلا دبع نبا لاق . نل

 نوذخأي ال مهيلع دمتعنو مهنع ذخأن نيذلا انءاهقف نأل يلع لوق نم اذهب ذخأن

 الو ةراجحلاب مجرلا : نصحأ نميف مهدنع ةنسلاو . هب نولوقي الو كلذب

 هبسحأ الو ، ديز نب رباج نع ةديبع وبأ كلذب ينثدح-يفن الو هيلع "دح
 . سابع نبا ىلإ الإ هعفر

 لاق هبو دوعسم نب هللا دبعو نامثعو رمع : ةباحصلا ىلإ لوقلا اذه بسنو
 روهمجو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو كلام بهذم وهو . يعازوألاو يرهزلاو يعخنلا
 . دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو . ءاملعلا

 هلع يبنلا نأل { مجرلا هيلع بجو نمل ةبسنلاب خوسنم دلجلا نإ : اولاقو
 يملسألا سينأل لاق هنألو مهنم ادحاو دلجي ملو نييدوهيلاو ةيدماغلاو ازعام مجر

 نأل } نيرمألا رخآ وه مكحلا اذهو فيسعلا ثيدح ىيف « اهمجراف تفرتعا نإف »

 دملا نيب عمجلا نم قبس امل اًحسان نوكيف مالسإلا رخأتم وهو هاور دق ةريره ابأ

 . دلج الو هلعلو . لصألاب اذك (1)
 . 250 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (2)
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 . هاوس ام طقس لتق اهيفو تعمتجا اذإ دودحلا نإ : اضيأ اولاقو . مجرلاو

 ةدابع ثيدحب نيلدتسم 0 مجري ش { ةئام دلجي نصحلا نأ لإ نورخا بهذو

 بيثلاو ، ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا » : لاق يلع يبنلا نأ تماصلا نيا
 يلع ثيدحبو ، يناسنلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور « مجرلاو ةئام دلج بيثلاب

 هللا لوسر ةنسب اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج : لاق ةأرملا مجر نيح هنع هللا يضر

 . "يبعشلا نع يراخبلا هاور لع

 . 276 ص 10 ج : ةنسلا حرش-91-96 ص 7 ج : راطوألا لين (1)
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 ؟ نصحملا ريغ ينازلا دح يف دلجلا ىلإ بيرغتلا مضي له - 10 - ةلأسم

 هلوقل ةدلج ةئام نادلجي ركبلا ةينازلاو ٤ ركبلا ينازلا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 نم 2 ةيآلا هم ٍةَدلَج ةئام اَمُهْنَم دج و ْلُك أودلجآق ىنازلآو ةينازلا » : ىلاعت

 . رونلا ةروس

 ال مأ دلجلا ىلإ ، يفنلا وأ ، بيرغتلا مضي اذإ اميف اوفلتخاو

 مجر الو 5 ةئام دلج : نصحي مل نميف لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا هنع هاور . يفن الو هيلع

 دلج نصحي مل نميف ةنسلا نوري اوناكف . لئاوألا ةيضابإلا ءاملع يأر وه اذهو
 . ")هيلع يفن الو ةئام

 يف ثيدحلا توبثل بيرغتلا ءاقب ةحص ىلإ اوبهذ دقف مهنم نورخأتملا امأ

 هديأو هريسفت يف هللا همحر يبطرقلا كلذ ححص دقو . بيبح نب عيبرلا حيحص

 . هيحصلا هحرش يف يملاسلا

 امأ بسحف ةئام دلجلا وه .دحلا نإ : اولاقو ةيفنحلا اذه لثم ىلإ بهذو

 6 ةيعرشلا ةسايسلا باب نم يأ ئ ريزعتلا نم وه لب 0 دحلا نم سيلف 6 بيرغتلا

 . (4 ةر ةيديزلا يأر وه اذهو . ( ادح ال ازيزعت {&©=“ برغي نأ ةحلصم ىأر نإ ماماللف

 : يتأي امب كلذ ىلع اولدتساو

 دلجلا نآرقلا يف روكذملا نإ : اهنأشب اولاقو . اهركذ مدقتملا دلجلا ةياب 1

 . تبثت الف دحاولا ربخب ين ارقلا صللا ىلع ةدايز & بيرغتلا ةدايزو ، طقف

 . 250 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 . 310 ص 3 ج : حيحصلا عماجلا حرش (2)
 . 4163 ص 9 ج : عئانصلا عئادب (3)
 . 341 ص 4 ج : راهزالا حرش (4)
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 يف فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر برغ هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور امب 2

 ولف . املسم هدعب برغأ ال : رمع لاقف . رصنتف لقرهب قحلف ربيخ ىلإ بارشلا
 . هنع عجري نأ رمعل ناك ام ، دحلا نم بيرغتلا ناك

 . )ايفني نأ ةنتفلا نم امهبسح : لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور امب 3

 ةئام دلجي هنأ ىلإ ملعلا لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا ةماع بهذو

 . اماع برغيو

 : يلي اميف صخلتت مهتلدأو

 نيلجر نأ ينهجلا دلاخ نب ديزو سابع نباو 3 ةريره يبأ نع يور ام -1
 لاقو « هللا باتكب اننيب ضقا » : امهدحأ لاقف كيلع هللا لوسر ىلإ امصتخا

 : « ملكتأ نأ يل نذاو هللا باتكب اننيب ضقا © هللا لوسر اي لجأ » : رخآلا

 . هتأرماب انزف & لجرلا اذهل افيسع ناك ينبا نإ » : لاقف « ملكت » : لاقف

 ملعلا لهأ تلأس ينإ مث . ةيراجبو ةاش ةئامب هنم هتيدتفاف مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأف
 لاق : لاق « ةأرملا ىلع مجرلا امنإو ، ماع بيرغتو ةدلج ةئام ينبا ىلع نأ ينوربخأف
 كمنغ امأ . هللا باتكب مكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو »: ق هللا لوسر

 يملسالا اسينأ رمأو . اماع هبرغو ةدلج ةئام هنبا دلجو . « هيلع درف كتيراجو

 عيبرلا هاور « اهمجرف تفرتعاف ث اهمجر تفرتعا نإف رخآلا ةأرما يتأي نأ
 . ةعامجلاو

 ةئام دلج ركبلاب ركبلا » هيفو هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ثيدح -2

 . يفاسنلاو يراخبلا الإ ، ةعامجلا هاور . « ماع بيرغتو
 نآ يور دقف . نودشارلا ءافلخلا هلعف بيرغتلا نأ كلذو-عامجإلا 3

 . 284 ص : ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ (1)
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 ةرصبلا ىلإ يلعو رصم ىلإ نامثع برغو 0 ماشلا ىلإ رمعو ، كدف ىلإ ىفن ركب ابأ

 . ")عامجإ ناكف ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعي ملو

 يورو { ىثنألاو ركذلا نيب امهنع هللا يضر يعازوألاو كلام مامإلا قرفو

 . ةحلصملا ىلع اداتعا ، ةأرملا نود لجرلا برغي امنإ : اولاقف . اضيأ يلع نع كلذ

 امنإف ( ركبلاب ركبلا ) مومعلا اذه نم ةأرملا صصخ نمو : دشر نبا لاق

 نم اذهو انزلا نم رثكأل ةبرغلاب ضرعت ةأرملا نأ ىأر هنأل ، سايقلاب هصصخ
 . كلام هب لوقي ام اريثك يذلا يحلصملا : ينعأ ، لسزملا سايقلا

 ناك مرحم ريغب تبرغ اذإف ، ةنايصو ظفح ىلإ جاتحت ةأرملا نأ : ةحلصملا هجوو

 عراشلا دصق يفاني كلذو . اهل عييضتو 0 هنم نيكمتو روجفلاب اهل ءارغإ كلذ يف

 ريغب اهبيرغت زوجي ال هنأ ىلع . انزلا نع ارجز الإ عرش ام ذإ ، دحلا بوجو نم
 ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » : مالسلا هيلع هلوقل مرحم

 . ملسمو يراخبلا هاور . « اهل مرحم يذ عم الإ ةليلو موي

 هل بنذ ال نمل يفنو ، نازب سيل نم بيرغت ىلإ كلذ ىضفأ مرحمب تبرغ نإو
 . اهتبوقع ىلع ةدايز كلذ يفف هترجأ تفلك نإو

 . » لجرلاب بيرغتلا يف دراولا ربخلا صصخي : كلام لاق يناعملا هذهلو

 . 104 ص : اهف فلتلا ةلدألا رثأ (1)

 . 94 ص 7 ج : راطوألا لينح. 106 ص : اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ (2)
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 : دحلا ةماقإ ةيفيك - 11 - ةلأسم

 ينثدح : لاقف موجرملا مجري فيك جرؤملا ابأ تلأس : يناسارخلا مناغ وبأ لاق

 ش دوهشلا يأ ةنيبلا تممجر ةنيبلا تماق اذإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 . ")سانلا مم مامالا
 دوهشلا نإف ةنيبلاب تبث انزلا ناك نإف . مجرلا مكح ذيفنت يف ةنسلا يه هذهو

 ناك نإ مكاحلا وأ مامإلا هب أدب رارقالاب تبث ناك نإو ، مجرلاب نوأدبي نيذلا مه

 . هدعب سانلا مجري ش © هدنع تبث

 دحلا ناكو مهنم بره نإف . هيلع بذكلا يف ةمهتلا نم مهل دعبأ هنأ كلذ ةلعو

 نب زعام نأ يور امل هوكرت هرارقإب تبث ناك نإو . هولتقي ىتح هوعبتا ةنيبب تبث
 هباحصأ زجع دقو سينأ نب هللا دبع هيقلف دتشي جرخ ةراجحلاسم دجوامل كلام

 اله » : لاقف كلذ هل ركذف يلع يبنلا ىتأ مث هلتقف هب هامرف ريعب فيظوب هل عزنف

 . دواد وبأ هاور «.هيلع هللا بوتيف بوتي هومتكرت

 نع ىكحو مامإلا ىلع الو دوهشلا ىلع بجاو ريغ ركذ ام نأ يناكوشلا ركذو
 . بابحتسالا ليبس ىلع كلذ نأ ديعلا قيقد نبا

 . 253 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 . 124 ص 10 ج : ينغملا (2)

 . 5 ص 7 ج : راطوألا لين )3(
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 : مراحاب انزلا ةبوقع - 12 - ةلأسم

 وأ نصحأ اقلطم مجرلا وه مراحلاب انزلا ةبوقع نأ ديز نب رباج مامالا نع يور

 . "}شيفط خيشلا هلقن . نصحم مل
 . )هقنع برضي وأ لاح لك ىلع لتقي : ةياور يفو
 هيبا ةارما ج وزت يذلا لتق ناورم نب كلملا دبع نأ هغلب امدنع هنأ هنع يورو

 . }».رسحأ هنإ لاق

 دمحأ نع ةياور يهو ، قحسإو © بيسملا نب ديعس ( رباج لوقب لاقو

 تاذ ىلع عقو نم » كْثَع هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع يور امب اوجتحاو
 هدانسإ يف نأب مهضعب هلعأو يقهيبلاو ةجام نبا هاور ثيدحلا « هولتقاف مرحم

 . نيصحلا نب دواد هخيشو ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 . فيعض وهو يرصبلا روصنم نب دابع هيف يقهيبلا دنع رخا دانسإ ثيدحللو

 ةيار هعمو يمع تيقل » : لاق بزاع نب ءاربلا نع يور ام هدضعي نكلو

 هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ كلع هللا لوسر ينثعب : لاق ؟ ديرت نيأ : هل تلقف
 . هححصو مزح نباو دواد وبأ هاور . « هلام ذخآو هقنع برضأ نأ ينرمأف

 تبث س رهصلا ةهج نم اهميرحت نأ عم هيبأ ةجوزب ينازلا لتق بوجو تبث اذإف
 . ىلوأ باب نم بسنلا ةهج نم ةمرحماب انزلا يف اذه

 ملف هنم ةهبشلا تنكمت ءطو هنأل هيلع دح ال اولاقف هعم نمو ةفينح وبأ فلاخو

 دق هنأ مهدنع ةهبشلا نايبو اهئطو مش عاضرلا نم هتخأ ىرتشا ول امك دحلا بجوي

 همكح تبثي مل اذإف.ةحابإلا ببس وه يذلا حاكنلادقع وهو حيبملاةروص تدجو

 . 8 ص 6 ح : لينلا حرش ) 1(

 . 290 ص 23 ج : ىراقلا ةدمع-153 ص 10 ج : ينغملا (2)
 . مدقتملا لينلا حرش (3)
 . 32 ص 4 ح : بيسملا نبا هس )(4)
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 . (;)تاهبشلاب ءيردني يذلا دحلل ةئراد ةهبش هتروص تيقب ةحابالا وهو .

 ريغ دلجيو نصحملا هب مجري : هريغك مراحماب انزلا نأ ىلإ نورخا بهذو
 . نصحلا

 . يعخنلاو نسحلا نع كلذ يور

 . دمحأ نع ةياور وهو يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو

 . نصحم ريغ وأ ناك انصحم لتقي بألا ةحوكنمب ينازلا : لاقف مزح نبا لصفو

 مجريو نصحملا ريغ هب دلجي مراحملا ريغب انزلاك وهف مراحملا نم اهريغب انزلا امأ
 ١ نصح (2) 1

 . مدقتملا : ينغملا )1(

 ٠. 254 ص 11 ح : يلحملا )2(
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 : لتاقلا ىلع ةيدلا ظيلغت يف - 13 - ةلأسم

 يف لتق وأ امرحم لتق وأ مرحلا يف لتق نم ىلع ةيدلا ظيلغت يف ءاملعلا فلتخا
 . مرحم محر اذ لتق وأ ، مرحلا رهشألا

 ةمادق نبا كلذ لقن . ةيدلا ظيلغت ىلإ بهذي هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف

 ")مدقملاو يناكوشلاو
 سابع نباو نامثعو رمع : فلسلا نم ظيلغتلا ىلإ بهذ نم ةلمج نمو

 . مهريغو بيسملا نباو دهاجمو ةداتقو يرهزلاو
 . دمحأو يعفاشلا بهذم وهو

 يف وأ مرحلا يف لتق نميف ىضق هنأ باطخلا نب رمع نع يور امب اوجتحاو
 . فيعض دانسإب يقهيبلا هاور . ةيدلا ثلثو ةيدلاب مرحم وهو وأ مارحلا رهشلا

 ةيفيك يف اوفلتخا نإو & لاوحألا هذه يف اوظلغ ةباحصلا ناب اضيأ اوجتحاو

 . امعامجإ ناكف دحأ كلذ ركني ملو . ظيلختلا

 مرحلا يف لتقلاف ءايشألا هذه نم ءيشب ظلغت ال ةيدلا نأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 . ءاوس كلذ ريغو مارحلا رهشلاو لحلاو
 . )»دمعلا هبش يف ظلغي هنأ الإ { ةفينح يبأو ، كلام بهذم وهو

 زيزعلا دبع نب رمع نإ ليقو 0 ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس اذهب لاقو
 اهتبثأو تايدلا نيب ةقرفتلا ىغلأ نأ ننسلا كلت نم ىيحأ امم نانكف ءاهقفلا عمجي ناك
 . امهريغو مارحلا دلبلاو مارحلا رهشلا يف ةدحاو ةميقب

 ةيدو ةَنِمْوُم ةبقر ريرختق امَطحع اًئمْؤُم لق نمو » : ىلاعت هلوقب اضيأ اوجتحاو
 . ءاسنلا ةروس نم 92 ةيآلا ه هلهأ ىلا ةَمْلَسُم

 لوتقم نيب قرفي ملو ةيدلاب أطخلا لتق يف مكح دق عراشلا نأ : ةلالدلا هجو

 . 552 ص 9 ج : ريبكلا حرشلا-84 ص 7 ج : : راطوألا لين-499 ص 9 ج : : ينغملا )1(

 . مدقتملا راطوألا لين (2)

538 

 



 . ناكمو ناكم وأ نامزو نامز نيب الو رخاو

 دزي ملو مرحلا يف ةعازخ هلتق يذلا لجرلا ىدو هنأ ع يبنلا نع يور امبو
 . ائيش ةيدلا ىلع

 كلذ ىلع دزي ملو ةيدلاب هنبا لتق لجر ىلع ىضق هنأ رمع نع يور امبو
 . ")ايش

 اذإف ، أطخلاو دمعلا نيب قرف ال © اهيلع اهثلث ةدايزب نوكت ظيلغتلا ةيفيكو

 . ناتيد لتاقلا ىلع ناك تاظلغم ثالث تعمتجا

 - 46 ص 4 جح : بيسملا نبا هقف ) 1 (
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 : طاوللا ةبوقع - 14 - ةلأسم
 ثيداحالا ببسب © رئابكلا نم هنأ ىلعو ، طاوللا ميرحت ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . ةبوقعلا يف اوفلتخا مهنكلو . هلعاف نعلو هميرحت يف ةرتاوتملا

 ىنزلا نم مظعأ ربدلا يف ءطولا : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 وأ لعافلل كلذ ناك ءاوس نصح وأ لعافلا نصحأ اًمجر دحلا هيف بجوأو

 . "لوعفملا

 نب ديعسو ، سابع نباو { بلاط يبأ نب يلع مامإلا نم لك نع اذه يورو
 مامإلا كلذ ىلإ بهذو . مهريغو قاحسإو ثيللاو يرهزلاو يبعشلاو بيسملا
 . لبنح نب دمحأ نع ةياور يهو © هنع روهشملا ف يعفاشلاو كلام

 اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم ه : لاق ع يبنلا نأ مهتجحو
 . الاقم هدانسإ يف نأ الإ . يناسنلا الإ ، ةسمخلا هاور . « هب لوعفملاو لعافلا

 . ثيدحلا اذه يئاسنلا ركنتسا دقو

 ىلعألا اومجرا ه ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع يور امب اضيأ اوجتحاو
 . فيعض هدانسإو « لفسألاو

 يف اوفلتخا اوناك نإو © يطوللا لتق ىلع ةباحصلا عامجإب اوجتحا كلذكو

 لاعت هللا نألو اًيطول مجر هنأ هنع هللا يضر يلع نع تدرو ماكحأبو . )ةفكلا

 . مهتبوقع لثمب مهلعف لعف نم ةبقاعم يغبنيف ، مجرلاب طول موق بذع
 © نصحملا مجري : ينازلا ةبوقعك يطوللا ةبوقع نإ : اولاقف نورخأ فلاخو

 ديعس مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج لإ اذه بسنو . برغيو نصحلا ريغ دلجميو

 . 160 ص 10 ج : ةمادق نبال ينغملا۔55 ص : نوفلخ نبا ةبوجأ )1(
 . 122 ص 7 ج : راطوالا لين (2)

 . 340 ص 3 ج : ةيارلا بصن (3)

 . 176 ص 10 ج : ريبكلا حرشلا (4)
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 & يعخنلاو ةداتقو ، نسحلاو © حابر ييأ نب ءاطعو 0 هنع ةياور يف بيسملا نبا

 نم دمحمو ، فسوي وبأ بهذ لوقلا اذه ىلإو . هنع لوق يف يعفاشلاو يروثلاو
 . ةيفنحلا

 نوكيف جرف يف جرف جاليإ هنأل انزلا عاونأ نم عون طولتلا نأب اوجتحاو
 . ركبلاو نصحملا ينازلا يف ةدراولا ةلدألا مومع تحت نيلخاد هب طولملاو طئاللا

 ليبس ىلع ينازلاب ناقحال امهف امهل ةلدألا كلت لومش مدع ضرف ىلع هنألو
 . ©") سايقلا

 يور . هب لوعفملاو لعافلا قرح يه يطوللا ةبوقع نأ ىلإ مهضعب بهذو

 بلاط يبأ نب يلع نع ىرخأ ةياور يهو 5 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع كلذ
 . ريبزلا نب هللا دبع ىلإ اضيأ لوقلا بسنو

 طالي لجر رمأ يف ركب يبأ ىلإ بتك هنأ ديلولا نب دلاخ نع يور امب اوجتحاو
 يبأ نب يلع ناكف هيف مهراشتساف ةلع هللا لوسر باحصأ ركب وبأ عمجف . هب

 . رانلاب قرحي نأب هرمأي دلاخ ىلإ ركب وبأ بتكف . هيف الوق مهدشأ بلاط

 ريزعتلا هيف نإ اولاقو ، طاوللا يف دحلا بوجو مدع ىلإ نورخا بهذو

 . ةيرهاظلا لوق وهو "ةفينح يبأ مامإلا ىلإ لوقلا اذه بسنو ۔ ريغ ال
 : كلذ يف مهتجحو

 قارحإ نم هبجوم ىف اوفلتخا دق ةباحصلا نأ ليلدب ث انزب سيل طاوللا نأ

 بجي الف ، كلذك ناك اذإف . هيف اوفلتخا امل انز ناك ولف . كلذ ريغو مجرو لتقو

 . ريزعتلا هيف ركنم وه امنإو ، دحلا هيف

 ٠. 124 ص 7 ح : راطوألا لين )1(

 . 2 ص 8 ح : يقهيبلا ننس-6 ص 4 ج : بيسملا نبا هقف )2(

 . 4151 ص 9 ج : عئانصلا عئادب -310 ص 10 ج : ةنسلا حرش (3)
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 ةروكذملا ةلدألل ةفلاخملا نم بهذملا اذه يف ام ىفخي ال : يناكوشلا مامالا لاقو

 . ""هومعلا ىلع ينازلا يف ةدراولا ةلدألاو يطوللا صوصخ يف

 . قباسلا عجرملا : راطوألا لين (1)
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 : ةميهبلا نايتإ يف مكحلا - 15 - ةلأسم

 . ةميهب ىلع عقو نميف ملعلا لهأ فلتخا
 . « دحلا هيلع مقأ ةميهبلا ىتأ نم » : لاق هنأ ديز نب رباج نع يقهيبلا جرخأف

 . "يناكوشلا هاور

 . هل ةميهبلا نؤكت نأ الإ دحلا هيلع ماقي : لاق ارباج نأ يبطرقلا يورو

 . ينازلا ةلزنمب وه : لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يورو
 اهولتقاو هولتقاف ةميهب ىتأ نم » : لاق هنأ لع يبنلا نع يور امب اوجتحاو

 .. فيعض وهو ورمع يبأ نب ورمع نع دواد وبأ هاور « هعم

 ءاطعو سابع نبا نع كلذ يور . هيلع دح الو رزعي : نورخا لاقو

 . دمحأ نع ةياور يهو . يأرلا باحصأو يروثلاو كلامو يعخنلاو يبعشلاو
 جرف يف ءطولا ىلع هسايق نكمي ال هنأو { ةلأسملا يف صن دجوي ال هنأ مهتجح و

 سوفنلا نإف دحلا ىلإ هنع رجزلا يف جاتحي دوصقمب سيلو اهل ةمرح ال هنأل ةيمدآلا

 . دحلا ءافتنا يف لصألا ىلع ىقبف © هنم رفنت اهتماعو هفاعت

 زوجي الف تاهبشلاب أردي دحلا نألو ، فيعض هنأب لوألا ثيدحلا نع اوباجأو

 . فعضلاو ةهبشلا هذه هيف ثيدحب تبثي نأ

 نسحلا لاق اك انزلاك دحلا بجوي هنأ ىلإ هنع ةياور يف يعفاشلا بهذو
 . يرصبلا

 . 125 ص 7 ج : راطوألا لين (1)

 . 245 ص 7 ج : نآرقلا ماكحأ (2)

 . 163 ص 10 ح : ينغملا )3(
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 رشع يداحلا بابلا

 : يف لئاسم ىلع لمتشيو

 . ةمعطألاو ةاكذلا
 . روذنلاو تارافكلا -

 . اياصولا _
 . ثيراوملا

 . قتعلا -

 ةلأسم 31 ف كل ذو
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 ةمعطألا و ةاكذلا
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 : يفاطلا كمسلا يف - 1 - ةلأسم
 . هفنأ فتح ءاملا يف تومي يذلا كمسلا يف فلسلا فلتخا

 ماكحأ يف صاصجلا مامإلا هنع كلذ يور . ههركي هنأ ديز نب رباج نع يورف
 . ""نآرقلا

 نمو . نيريس نباو ، نسحلاو ، بيسملا نب ديعسو ، ءاطع لوق وهو
 . سابع نب هللا دبعو ، هللا دبع نب رياجو ، بلاط ينأ نب يلع : ةباحصلا

 ءاملا ءاقلإ وأ يمدآ ببسب تام ام الإ هنم لحي ال هنإ : ةيوداهلاو { ةيفنحلا لاقو
 . لحي الف يمدآ ريغ ناويح هلتق وأ تام ام امأو . هنع هرزج وأ هل

 نم 3 ةيآلا ه ةيملا ُمُكيَلَع ثرح » : ىلاعت هلوق رهاظب كلذ ىلع اولدتساو
 . ةدئاملا ةروس

 امو ، هولكف هنع رزج وأ رحبلا ىقلأ ام » : لاق هنأ يع يبنلا نع يور امبو

 . لاقم هدانسإ يفو . دواد وبأ هاور . « هولكأت الف افطو هيف تام

 هيلإو ءاهقفلا روهمج بهذم وهو . هلكأب سأب ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 اولدتساو . بويأ يبأو ركب يبأ لوق وهو ث ةمئألا نم يعفاشلاو كلام بهذ

 باحصأ هاور . « هتجيم لحلا ، هؤام روهطلا وه » : رحبلا يف مالسلا هيلع هلوقب
 نب رباج يور امبو . حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو . ةعبرألا ننسلا
 اعوج انعجف 0 ةديبع وبأ انريمأو & طبخلا شيج انوزغ » : لاق هنأ هللا دبع

 . رهش فصن هنم انلكأف © ربنعلا هل لاقي هلثم رن م اتيم اتوح رحبلا ىقلأف ، اديدش
 { ةنيدملا انمدق املف : لاق © هتحت بكارلا رمف ، هماظع نم امظع ةديبع وبأ ذخأف

 انومعطأ ، مكل لجو زع هللا هجرخأ اقزر اولك » : لاقف ةقلع يبنلل كلذ انركذ

 . هيلع قفتم . « هلكأف ءيشب مهضعب هاتأف ، مكعم ناك نإ

 . 108 ص ا ج : ماكحألا )1(
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 . رحبلا يف وهو تام اذإ كلذكف . لكأل تامف ءاملا هنع بضن ولو 3 ةيكذنت ( لا 7 ريغب لكال ربلا ف تام ول هنال ، هلح يضتقي سايقلاو : رجح نب ظفاحلا لاقو

 . 403 ص 2 ج : راطوألا لين (1)
 . 356 ص 2 ج : بيسملا نب ديعس مامالا هقن

 ٠ 246 ص 1 1 ح : ةنسل ١ ح رش
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 : ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كرت يف - 2 - ةلأسم

 ديصلل لاسرالا دنعو حيبذلا دنع ةيمستلا ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ

 . اهبوجو مدع وأ ةيمستلا بوجو يف اوفلتخا مهنكلو
 : لاقو ةبجاو تسيلو ةنس ةيمستلا نأ ىلإ هللا همحر ديز نب رباج مامالا بهذف

 ماكحأ يف يبطرقلا هنع كلذ لقن . هتحيبذ لكأي ايسان وأ ادماع ةيمستلا كرت نإ
 . ""نآرقلا

 نب ديعسو . ءاطعو نسحلاو ةريره يبأو سابع نبا نع لوقلا اذه يورو
 نع يوارهزلا ىكح دقف . كلام نع ةياور ىهو ةيعفاشلا لوق وهو ، بيسملا

 . انايسن وأ ادمع اهيلع ةيمستلا تكرت يتلا ةحيبذلا لكؤت : لاق هنأ سنأ نب كلام

 يف ةحيبذلا تلكأ ايسان حباذلا اهكرت اذإف & ةنس ةيمستلا : باهولا دبع لاقو

 . هباحصأو كلام لوق
 ملو ةحيبذلا لكأ هرك ادمع ةيمستلا تكرت نإ : ةيكلاملا نم ةفئاط تلاقو

 نوكي نأ الإ ، ادمع ةيمستلا كرات ةحيبذ لكؤت : يربطلا لاقو . مرحت

 . بهشأ ىلإ لوقلا اذه بسنو. افختسم

 ةنو هلَع لآ مسآ ركذي مل امم اولكأت الَو » : ىلاعت هلوقب ءالؤه لدتساو

 ريغل لأ اقلسف ؤأ ف : ىلاعت هلوقك . هللا ريغل حبذ ام ىلع اهولمحو ه قنسفل
 ىهني هنأ اك . ناثوألل شيرق اهحبذت حئابذ نع عقو دق ناك يهنلا نإ : اولاقو ه هللآ

 واو يه ه قن هلإو » : لاعت هلوق يف واولا ن : اولاقو . سوجلا حئابذ نع
 نوكي ال هنإو . اقسف هنوك لاح يف هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت ال يأ ، ةيلاح

 . 75 ص 7 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 146 ص 17 ج : ينابرلا حتفلا (2)

 . 88 ص 3 ج : ريثك نباو مدقتملا : نآرقلا ماكحأ (3)
 . مدقتملا نآرقلا ماكحأ يبطرقلا (4)
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 © بارعإلا نم هجولا اذه نيعتي هنإ : اولاقو . هللا ريغل هب لهأ نوكي ىتح اقسف

 . ةفطاع واولا نوكت نأ نكمي الو

 مل ام أولكأت الو » : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يور امب اضيأ اولدتساو

 . ةتيملا يه لاق ه هلَع هللآ مما ركذي
 : هقلع هللا لوسر لاق : لاق يسودسلا تلصلا نع يور امب اولدتسا اك 2

 ؛ هللا مسا الإ ركذي مل ركذ نإ هنإ ركذي مل وأ هللا مسا ركذ { لالح ملسملا ةحيبذ ه

 ملو ملسملا حبذ اذإ » : لاق هنأ سابع نبا نع يور امب دضعي ، لسرم ثيدح اذهو

 . « هللا ءامسأ نم مسا هيف ملسملا نإف لكأيلف هللا مسا ركذي

 : هللا لوسر اي : اولاق اسان نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يقهيبلا هاور امبو 3
 . ال مأ هيلع هللا مسا اوركذأ يردن ال محلب اننوتأي ةيلهاجب دهع يثيدح اموق نإ

 مهل صخر امل اطرش ةيمستلا دوجو ناك ول : اولاق . « اولكو متنأ اومس » : لاقف

 . اهققحت عم الإ
 لكؤت مل ادمع اهكرت ولف ، بجاو ةيمستلا نأ ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذو

 دمحأو كلام نع ةياور يهو . اتلكأ اوهس تكرت نإ نكلو . ديصلا الو ةحيبذلا

 يلع نع يكحم وهو ، ريبج نب ديعسو يروثلاو هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو

 . يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو سابع نباو
 : لاق يلع يبنلا نأ ذيز نب رباج قيرط نم سابع نبا نع يور امب اوجتحاو

 . « هلكأيلو هللا مسا ركذيلف حبذي نيح يمسي نأ يسن نإ همسا هيفكي ملسملا ه

 بهذو عامجإلاب اذهو . نايسنلا درجمب اقساف ىمسي ال ملسملا نإ : اولاقو
 وأ ادمع كرتلا ناك ءاوس لحت ال اهلعجي ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كرت نأ ىلإ ثلاث قيرف

 يبعشلاو ، هالوم عفانو رمع نبا نع كلذ يورو . رهاظلا لهأ لوق وهو . اوهس
 1 ع ع

 . ) )رمحأو كلام نع ىرخا ةياور يهو . نيريس نب دمحمو

 . 7 ص 3 ح : ريثك نبا ريسفت ) 1 (
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 . 4 هنع هلآ ملآ أورُكذآو مُكيَلَع نكمأ آم أولُكف » : ىلاعت هلوقبو
 ديصلاو ةحيبذلا دنع ةيمستلاب رمألا يف ةدراولا ثيداحألاب اولدتسا اك

 ملعملا كبلك تلسرأ اذإ ه هلع هلوق ىهو ةبلعث يبأو متاح نب يدع يثيدحك
 ثيدحو . نيحيحصلا ي امهو « كيلع كسمأ ام لكف هيلع هللا مسا تركذو

 وهو . « هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام » : لاق ُكقْيَع هنأ جيدخ نب عفار

 لاق كلع هللا لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع ثيدحو . اضيأ نيحيحصلا يف
 يضر ةشئاع ثيدح و . ملسم هاور « هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل » : نجلل

 هللا مسا ركذأ يردن ال محلباننوتأي اموق نإ : هللا لوسر اي اولاق اسان نأ اهنع هللا

 . « رفكلاب دهع يثيدح اوناكو تلاق « اولكو متنأ هيلع اومس » : لاق . ال مأ هيلع
 اهنم دب ال ةيمستلا نأ اومهف مهنأ ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو . يراخبلا هاور

 طايتحالاب مهرمأف مهمالسإ ةثادحل كئلوأ نم تدجو نوكت ال نأ اوشخو

 تدجو نكت مل نإ حبذلا دنع ةكورتملا نع ضوعلاك نوكتل لكألا دنع ةيمستلاب
 . "دادسلا ىلع نيملسملا ماكحأ ءارجإب مهرمأو

 عماجلا هباتك يف يضابإلا يولهبلا ةكرب نبا خيشلا بهذ يأرلا اذه ىلإو

 . يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو

 . 8 ص 3 ح : رثك نبا ريسفت )1(

 . 6 ص 2 ح : عم اجلا )2(
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 : نيطيلخلا برش يف - 3 - ةلأسم

 . نائيش ءاملا يف ذبني نأ وهو نيطيلخلا برش يف ملعلا لهأ فلتخا

 كلذ نم ذختملا بارشلا نكي مل نإو هميرحت ةمئألا نم ةعامج نع يور دقف

 . قحسإو دمحأو كلام لاق هبو ، سواطو ءاطع لوق وهو . اركسم

 رمتلاو ، وهزلاو رملا نيب عمجي نأ ىهن هنأ لع يبنلا نع يور امب اوجتحاو

 . ملسمو يراخبلا هاور ةدح ىلع مهنم دحاو لك ذبنيلو ، بيبزلاو
 ةهجب مشأ وهف هيف ةدشلا ثودح لبق نيطيلخلا برش نم نإ : ءالؤه لاقو

 برش ىرخألاو نيطيلخلا برش امهادحإ : نيتهجبف ادتشم ناك نإو ، ةدحاو

 . ركسملا

 نأ الإ نورغكألا هيف صخرو . قالطإلا ىلع هبرش يف يأرلا باحصأ صخرو
 . )ديبع يبأ لوق وهو هيزنتلل درو هيف يهنلا نإ : اولاقو . اركسم ادتشم نوكي

 اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةيطع تنب ةيفص نع يور امب ءالؤه جتحاو
 هيقسأ ش هسرمأف ءانإ يف هيقلأف بيبز نم ةضبقو رمت نم ةضبق ذخا تنك : تلاق

 . ةفيعض دنسب دواد وبأ هجرخأ . قيلع يبنلا

 ناذخأيو & هدحو رسبلا ذيبن ةهارك ىلإ ةمركعو ديز نب رباج مامإلا بهذو
 . رسابع نبا نع كلذ

 . هفلاخت بابلا يف ةيورملا ثيداحألا نأل دنس نم لوقلا اذهل دجأ ملو
 . ( ٨هارح ناطيلخلا : دمحأ لاقو

 . 363 ص 3 ج : بيبح نب عيبرلا حيحص حرش )1(

 . 3 ص 8 ح : راطوالا لين -8 ص 11 ج : ةنسلا حرش )2(

 . 3709 مقر دواد يبأ دنسم (3)
 . 342 ص 10 ج : ينغملا (4)
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 روذنلاو تارافكلا
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 ؟ زوجي له دودحلابو قالطلاب فلحلا - 4 - ةلأسم

 دحب وأ قالطلاب لجرلا فلحي نأ هركي ناك هنأ ديز نب رباج مامالا نع ىوري

 . "فاسارخلا مناغ وبأ هلقن ، ىلاعت هللا دودح نم

 ىلإ نيملا اهيف عرشي ال يتلاو ، نيملا اهيف عرشت يتلا قوقحلا ءاملعلا مسق دقو
 : نيمسق

 . نييمدآلا قح نم ىه يتلا قوقحلا : لوألا

 . ىلاعت هلل ىه يتلا قوقحلا : يناثلا

 : نيعون ىلإ مسقنت ىهو نييمدآلا قوقح : لوألا
 فالخ الب نيملا هيف عرشت اذهف . لاملا هنم دوصقملا وأ لام وه ام : امهدحأ

 . هتمذ تئربو هيلع ىعدملا فلح ةنيب يعدملل نكت مل اذإف . ملعلا لهأ نيب

 الإ تبثي ال ام لك وهو ى لاملا هنم دوصقملا الو لامب سيل ام : امهيناث

 بسنلاو قتعلاو ةعجرلاو قالطلاو حاكنلاو فذقلا دحو صاصقلاك نيدهاشب

 . ناتياور هيف اذهف

 يور دقو نيمبلا هيلع ضرعت الو 3 اهيف هيلع ىعدملا فلحتسي ال هنأ : امهادحإ

 ضورعلاو لاومألا يف الإ نامألا اوزوج ىضم نم عمسأ مل : لاق هنأ دمحأ مامإلا نع
 . ةصاخ

 . ةفينح يبأو كلام لوق اذهو

 لوق اذهو فذقلاو صاصقلاو قالطلا يف هيلع ىعدملا فلحتسي : امهتيناث

 . يمدال قح لك يف فلحتسي نأ هدنعو ، يعفاشلا

 : ناعون يهو © ىلاعت هللا قوقح : يلافلا
 يف ملعلا لهأ نيب فالخ ملعي الو ، نيمي اهيف عرشت الف ، دودحلا : امهادحإ

 . ةلأسملا هذه

 . 75 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)
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 دق لوحلا نأو لاملا بر ىلع ةاكزلا يعاسلا ىوعدك . ةيلاملا قوقحلا : امهيناث

 . باصنلا لمكو مت

 ىلع سانلا فلحتسي الو نيمي ريغ نم لاملا بر لوق لوقلا : دمحأ لاقف

 . مهتاقدص

 قح هبشأ ةعومسم ىوعد اهنأل فلحتسي : دمح و فس وي وبأو يعفاشلا لاقو

 . () ىمدآلا

 . 127 ص 12 ج : ينغملا (1)

558 



 : هؤازج وه ام ، ضيحلا يف ءطولا يف - 5 - ةلأسم

 هلوق ليلدب هدلا عطقنا نإو مارح لسغلا لبق ضئاحلا ءطو نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 مكرمأ ثنح نم ٌنهوئاف نمطت ادإ َنرُهْطَي ىّمَح َنُهوبرَقَت الو » : ىلاعت
 اهمد عطقنا اذإ هنأ نم ةفينح يبأ نع ءاج ام الإ ةرقبلا ةروس نم 222 ةيآلا هه هللآ

 . اهؤطو لح ضيحلا رثكأل
 ؟ هيلع مرحت لهو 5 هيلع اذام ضيحلا يف هتأرما يتأي يذلا يف اوفلتخا مهنكلو

 نأ ىلل بحأو اهمرحأ الو اهللحأ ال » : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف
 . ")هدنسم يف بيبح نب عيبرلا اذه هنع ىور . « اهقرافي

 هنإ : لاق ةديبع ابأ نأ الإ ، بوبحمو ، عيبرلاو ، ملسم ةديبع وبأ اذهب لاقو
 اجوز تحكن نإو ى ادبأ اهيلإ دوعي ال مم اهقرافي نأ ىلإ بحأو © هللا دودحل دعتم

 . ةيضابإلا روهمج لوق وهو . اهنم باصأ امل اهنع تام وأ اهقلط مث هريغ
 . اذه لثمب لاق ءاملعلا نم ادحأ دجأ ملو

 . هيلع ءيش الو هللا رفغتسي : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاقف

 يف ءيطو نإو رانيد هيلعف مدلا يف ءيطو نإ : ثيدحلا لهأ نم ةعامج تلاقو

 يبنلا نع سابع نبا نع دواد وبأ هاور ثيدحل رانيد فصن هيلعف عاطقنالا ةلاح

 . ! رانيد فصن وأ رانيدب قدصتي » : لاق تع

 رمحأ امد ناك نإ » : نل يبنلا نع سابع نبا نع يذمرتلا باتك يفو

 . « رانيد فصنف رفصأ ناك نإو © رانيدف

 وه ةبوتلاو رافغتسالا ريغ ةرافك هيلع بجوي مل نم ةجح : ورمع وبأ لاقو

 نإو ، ةجح هب موقت ال امم هلثم نإو . سابع نبا نع ثيدحلا اذه بارطضا

 . 544 مقر ثي۔اخلا (1)

 . 137 ص 3 ج يملاسلل حبح۔ملا عماجلا ح رش (2)
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 . "ةءاربلا ىلع ةمذلا

 لاقو . رانيد يسمخب قدصتيلف ضئاح يهو هتأرما ءيطو نم يعازوألا لاقو

 : ةيضابإلا ءاملع فقوم ىلع اقيلعت يملاسلا

 مل سانلا نإف دسافملا عفد يف بابلا دس ىلإ مهنم ارظن كلذ ىلإ اوبهذ امنإو

 باهذب فيوختلا ناكف مهيلإ ءيش بحأ لاملا ناكو . ةينارقلا رجاوزلاب اوعدتري

 : لاق نأ ىلإ . رانلاب فيوختلا نم مهيلع دشأ ةأرملا

 كلذ اولوقي ملف ، اهتلدأ نم ماكحألا طابنتساو لصألا هوجوب مهتفرعم عمو

 ىكذأو مهرظن ىوقأ ام مهرد هللو . ماكحألاب لهج نع الو & ىوه نع

 . ءازج ريخ مالسإلا نع هللا مهازج . مهمهف

 . 87 ص 3 ج : يبطرقلل نارقلا ماكحأ (1)
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 : هلام لكب قدصت نميف مكحلا - 6 - ةلأسم

 نافلأ وهو اريثك هب قدصتملا لاملا ناك نإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع يزر

 وهو اليلق ناك نإو ةعبسب قدصت فلأ وهو 5 اطسوتم ناك نإو © ةرشعب قدصت
 . "هزح نباو ةمادق نبا هلقن . ةسمخب قدصت ، ةئامسمخ

 . ةداتق لوق وهو . ريداقملا يف طيسب فالخ عم

 : ةلاسملا هذه يف فلسلا نم ءاملعلا فلتخا دقو

 لكب قدصتي نأ ءرملل زوجي ال هنأ هنع هلل يضر باطخلا نب رمع نع يورف

 هيبال رمع نب هللا دبع لاق دقف . هتمارك هيلع ظفحي ام هنم كسمي نأ هيلع لب 5 هلام

 نم جرخت ال : رمع هل لاقف . هلك يلامب قدصتأ نأ تيأر ينإ : باطخلا نب رمع

 . كسمأو قدصت نكلو هلك كلام

 هسفنل يقبي نأ نود هلام لكب قدصتي نأ لجرلل هركي هنأ ىلإ يعخنلا بهذو

 . اههجو ءام ظفحي و هقمر دسي ام هنم

 يأل ) تلق : مناغ وبأ لاق دقف : ةيضابالا ءاهقف نع كلذ لثم يورو
 وبأ لاق ؟ هيف عجري نأ هل له ، لجر ىلع هلك هلامب قدصتي لجرلاف ( جرؤلملا
 نم هيلع دريو . هفكب سانلا لأسي ىقبيو هلك هلامب قدصتي نأ يغبني ال : جرؤمل
 زيزعلا دبع نب هللا دبع لاقو . هتيقب هيلع قدصملا يضميو هب شيعي ام ةيطعلا كلت

 . )ءيش هيلإ عجري ال نكلو ، ءاسأو ، اهوركم ارمأ بكر هلام لكب قدصت نم

 نوربصي ال لايع هل الو هيلع نيد ال نل بحتسم كلذ نإ : ةيعفاشلا لاقو

 . رقفلاو ةقاضالا ىلع ربصي نمم نوكي نأ طرشب

 . 10 ص 8 ج : ىلحملا-339 ص 11 ج : ينغملا ()
 .412 : رمع هقف ةعوسوم (2)
 . 0 ص : يعخنلا ةعوسوم )3(

 . 9 ص 2 ح : ىربكلا ةنودملا )4(

 . 5 ص 9 ح : ينابرلا حتفلا (5)
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 . ىنغ هلايعلو هل ىقبأ اميف الإ دحأل ةقدص الو ةبه ذفنت ال : مزح نبا لاقو

 . ")هلك خسف ينغ هدعب هلايعو هسفنل ىقبي ال ام ىطعأ نإف

 . هلام ثلثب قدصتي نأ هأزجأ هلك هلامب قدصتي نأ رذن نم نإ : ةلبانحلا لاقو

 يلام نم علختأ نأ يتبوت نم نإ : لاق نيح ةبابل يبأ نع يور امب اوجتحاو
 . هيلع قفتم « ثلثلا كئزجي » : للع يبنلا لاقف لجو زع هللا ىلإ ةقدص

 ثلثلا نع ةدايزب ةقدصلا نم ةبابل ابأ عنم امل نل يبنلا نأ : لالدتسالا هجوو

 رذنو . برقلا نم هباحصأ عنمي ال مالسلا هيلع يبنلا نأل ، ةبرقب سيل هنأ ىلع لد
 . هب ءافولا مزلي ال ةبرقب سيل ام

 . »ريلد ريغب مكحت ديز نب رباج هلاق ام نإ : ةمادق نبا لاقو

 . )لاوقأ ةرشع ةلأسملا هذه يف ينيعلا دروأو

 . 6 ص 9 ح : يلحم ا (1)

 . 0 ص 11 ج : ينغملا )2(

 . 1 ص 11 ح : ينغملا )3 (

 . 204 ص 3 ج : ىراقلا ةدمع (4)
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 : نيملا ةرافك يل ماعطإلا رادقم - 7 - ةلأسم

 . نيكسملا معطي ام رادقم يف ءاملعلا فلتخا

 هعمو { رب نم دم نيكسم لكل ىطعي :لاقهنأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف

 . )هريسفت يف ريثك نبا نع كلذ يور . همادإ
 ًدمب ماعط نم دم نيكسم لكل هيزجي ، رفكملا نأ ىلإ ءاهقفلا نم قيرف بهذو

 وهو . ةريره يبأو تباث نب ديزو رمع نباو سابع نبا نع كلذ يور . عراشلا
 . ةعبسلا ءاهقفلاو مساقلاو ءاطع لوق

 . قحسإو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام لاق هبو
 وأ ارمت ىطعأ نإو . ةطنح نم عاص فصن نيكسم لكل معطي : ةفئاط تلاقو

 . ةياور يف تباث نب ديزو باطخلا نب رمع نع اذه يور . اعاص اعاصف اريعش

 نييفوكلا رئاسو ةفينح ينأو يروثلاو يبعشلاو يعخنلا لوق وهو
 ريغ هيزجي ال هلهأ معطي ءيش يأ نم نيكاسملا معطي هنإ : مزح نبا لاقو

 . )قدألا الو ىلعألا ال طسولا ليكلاو ةفصلا نم يطعيو ، كلذ

 . 631 ص 2 ج ريثك نبا (1)
 . 8 ص 23 ح : يراقلا ةدمع (2)

 . 72 ص 8 ج : ىلحملا (3)
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 ؟ نيما ةرافك ىف رافقلا زبخلا ءيزجي له - 8 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا
 اًئيزو ازبخ وأ امحل و اربخ نيكاسملا معطأ نإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع لقنف

 دمحم لوق وهو "يبطرقلا كلذ لقن . هأزجأ اوعبشي ىتح مويلا يف ةدحاو ةرم

 . يرصبلا نسحلاو كلام نب سنأو ، لوحكمو نيريس نبا

 . هوحن وأ ائيز همادإ هعم ىطعي لب ارافق زبخلا ءيزجي ال بيبح نبا لاقو
 ةيآلا يف ظفللا نأل هيلإ ليبس ال ماعطلل مادالا نييعت نإ : يبرعلا نبا لاقو

 52 بحتسم وهو 0 معنف محللا وأ ركسلا زبخلا عم معطي نأ امإو . هنمضتي ال

 . 271 ص 6 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 271 ص 6 ج : نآرقلا ماكحأ (2)
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 : بضغلا وأ جاجللا رذن وأ_نيملا جرخم رذنلا جيرخت - 9 - ةلأسم
 عنمي نأ هب دصق امنإو 5 ةبرقلا هب دصقي ال ارذن رذن نم نأ رباج مامالا بهذم

 نإ ةنس موصأ نأ ىلع هلل : لوقي نأك 3 ءيش ىلع هب ثحي وأ ، ائيش هريغ وأ هسفن
 ةرافك نيبو ، روذنملا لعف نيب ريخم وهف كلذ يف ثنح نإف 0 انالف تملك

 ةشئاعو رمع نباو سابع نباو رمع ةمئألا لوق وهو ")ةمادق نبا هلقن-نيملا

 . مهريغو يعخنلاو نسحلاو
 عوجرلا ةفينح يلأ نع لقنو ، يعفاشلا لاوقأ رهظأ وهو ، دمحأ بهذ هيلإو

 . هيلإ

 . مهرصع يف مهل فلاخم الو ، ةباحصلا نم ركذ نم لوق هنأ : مهتجحو

 هللا لوسر تعمس : لاق هنأ نيصح نبا نارمع نع يور امب اضيأ اوجتحاو

 { يقهيبلاو يئاسنلا هاور « نيمي ةرافك هترافكو بضغ ىيف رذن ال » : لوقي تل

 . .7 فيعض وهو

 نع ةياور يهو 2 رذن امب ربلا هيلع بجو ثنح نإ هنأ ىلإ نورخا بهذو

 : مهتجحو يعفاشلل لوق وهو 0 ةفينح وبأو كلام بهذ هيلإو . يبعشلا
 . رذنلاب ءافولا بوجو ىلع ةلادلا ةلدالا مومع

 زجي مل طرشلا اذه دجو اذإف & طرش ىلع ةقلعم رذانلا اهمزتلا ةبرق اهنألو
 . اهريغب نايتالاو اهطاقسإ

 : تلاقف ةعامج فلاخو

 ديعس لوق وهو نيمي ةرافك وأ رذن ءافو نم ، هيلع ءيش الف كلذ يف ثنح نإ
 ةصفح نع ةياورو ةيرهاظلاو ، يلكعلا ثراحلاو دامحو مكحلاو بيسملا نبا

 . دمحم نب مساقلاو يبعشلاو ةشئاعو

 . 195 ص 11 ج : ينغملا (1)
 . 3 ص 2 ح : بيسملا نبا هقف (2)
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 . ىلاعت هللا ىلإ هب برقتلاو هلعف يف ةبغرلا هرذان دصق ام وه رذنلا نأل ؛ اضيأ

 . () )ر هدصقي ل ام اذهو

 : رخا لوق رباج نع يورو

 لب ، رييختلا مدع يضتقي اذهو . هل هانمزلأ هسفنل ائيش مزلأ نم : هلوق وهو

 . ةرافكلا هيلعف الإو 3 هب مزتلا ام لعفي نأ رذانلا ىلع

 . نيمدقتملا : بيسملا نبا هقفو-ينغملا (1)
 . 38 ص 2 ح : حاضيإلا )2(
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 اياصولا
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 : ثراولا ريغ بيرقلل ةيصولا بوجو - 10 - ةلأسم

 بجاو هيلع وأ ةعيدو هدنع وأ نيد هيلع نم ىلع الإ بجت ال ةيصولا نأ لصألا
 وه بابلا اذه يف هقيرطو ةنامألا ءادأ ضرف ىلاعت هللا نأل هنم جورخلاب يصوي
 . هيلع ةبجاو نوكتف ةيصولا

 ؟ تالاحلا هذه ادع اميف ةيصولا بجت له نكلو

 & نوثري ال نيذلا نيبرقألل ةيصولا بوجو ديز نب رباج مامالا نع يور
 يف يناكوشلاو . ")نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا هنع كلذ لقن ، امهريغ وأ نيدلاو

 ةدانت نع كلذ يكحو "مزح نباو يرهاظلا دواد .لوق وهو . ") راطوألا لين

 . , ., . ةيواعم نب سايإو قورسمو

 كرت نإ توملا مكد{حا رضح اذإ مُكيَلَع بيك ل : ىلاعت هلوقب اوجتحاو
 رمع نبا ثيدحبو . ةرقبلا ةروس نم 180 ةيآلا هم َنيبرقَألآو نيدلاولل ةيصولا اريس
 الإ نيتليل تيبي هب يصوي ءيش هل ملسم ءيرما قح ام » : لاق قلع يبنلا نع

 نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا تخسن : اولاقو هيلع قفتم « هدنع ةبوتكم هتيصوو
 . نيبرقألا نم ثري ال نميف اهب لدتسملا ةيآلا مكح يقبو ضئارفلا ةيآب نيثراولا

 لوأ يف ةروكذملا تالاحلا ادع اميف & ةبجاو ريغ ةيصولا : روهمجلا لاقو

 . كلامو يعفاشلاو يبعشلاو يعخنلا لوق وهو ث ةلأسملا

 مهنع لقني مل لع هللا لوسر باحصأ رثكأ نأ هاضتقم يلقع ليلدب اولدتساو
 لقنلو ، كلذب اولخي مل ةبجاو تناك ول ذإ ، دحأ نم ريكن كلذل لقني ملو ةيصو

 يف ةبجاو تسيلف ةيطع نوكي نأ ودعي ال اهلاح نإ اضيأ اولاقو . ارهاظ القن مهنع

 . بناجألا ةيطعك توملا دعب كلذكف ةايحلا

 .70 و 37 ص 6 ج : راطوألا لين-165 ص 1 ج : نآرقلا ماكحأ (1)
 . 5 ص 6 ج : ينغملا (2)
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 سابع نبا لاق ، نولوألا اهب لدتسا يتلا ةيآلا نإ : اولاقف لقنلا ةهج نم امأو

 نم 7 ةيآلا هم نوبرقألا نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل » : ىلاعت هلوق اهخسن
 . ثيراوملا ةيآ اهتخسن رمع نبا لاقو . ءاسنلا ةروس

 يبنلا لوقب تخسن ةيآلا نأ ىلإ ةنسلاب نآرقلا خسن ىري نمم ةفئاط تبهذو

 الإ ةسمخلا هاور « ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لكل ىطعأ دق هللا نإ » : نلع

 هدنع وأ بجاو هيلع نم ىلع لومحم رمع نبا ثيدح نإ اولاقو . يئاسنلا

 . ")ةعيدو

 . 5 ص 6 ح : ينغملا )1(
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 : ثري ال يذلا بيرقلل ةيصولا رادقم - 11 - ةلأسم

 لعجي نأ نوثري ال ةبارق هل ناك اذإ يصوملل لضفألا نأ ملعلا لهأ ةماع ىري

 نيدلاولل ةيصولا بتك ىلاعت هللا نأل كلذو . ءارقف اوناك اذإ مهيف هتيصو

 . هيلع قفتم « ثراول ةيصو ال ه : كلع هلوقب نوثراولا هنم جرخف . نيبرقألاو
 اذ ِتاَعَو » : ىلاعت لاق دقو . بابحتسالا كلذ لقأو مهل براقألا رئاس يقبو

 هيح ىلَع لاملا ىتاو ه : لاقو . ءارسالا ةروس نم 26 ةيآلا 4 ُهَمَح اهبرقل

 يف مهيلع ةقدصلا نألو 5 مهب أدبف . ةرقبلا ةروس نم 177 ةيآلا ه ىبرقلا ىوذ

 . توملا دعب كلذكف لضفأ ةايحلا

 بهذ ؟ ال مأ هنيصو حصت له ، مهكرتو مهريغل ىصوأ اذإ مكحلا ام نكلو

 صن دوجو مدعلو ، يصوملا ةدارإل امارتحا ، اهزاوج و ةيصولا ةحص ىلإ روهمجلا
 . عنملاب

 3 ثلالا ثلث هل ىصوأ يذلل ىطعي : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورو
 يف الإ زاج امل هلك هلامب ىصوأ ول هنأ كلذ ةلعو . يصوملا ةبارق ىلإ دري يقابلاو
 قاقحتسا يف مه نوثري ال نيذلا هبراقأو . ةثرولا ىلع دري يقابلاو . ثلثلا دودح

 يورو ")ةمادق نبا هنع ىنعملا اذه لقن . لاملا قاقحتسا يف ةثرولا ةباثمب ةيصولا
 . بيسملا نب ديعس مامالا نع لوقلا اذه

 ني رباج نع ، ‘ ةيواعم نب سايإ نع ةاضقلا رابخأ هباتك يف عيكو ىورو
 ثلثلا اثلث لعجي لاق . هثري ال نمم ةبارق هلو ، هتبارق ريغل يصوي لجرلا يف ديز

 . )هل ىصوأ نمل يقابلا ثلثو هتبارق يوذل
 دريو مهنع عزني هنأ ىلعي نب كلملا دبعو كاحضلاو ، سواط نع يكحو

 . 418 ص 6 ج : ينغملا (1)

 ۔ 20 ص 2 ج : ةاضقلا رابخأ (2)
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 مهتجحو . ةثرولل يقابلا دريو ثلثلا يف حصت نأ ةلبانحلا لوقو . هتبارق ىلإ

 لام هل نكي مل دبعأ ةتس هضرم يف قتعأ الجر نأ نيصح نب نارمع نع يور ام
 . مهنيب عرقأ ش _ ءازجأ ةثالث مهأزجف مهاعدف ن يبنلا ىلإ كلذ غلبف . مهريغ

 ةيطع اهنإ اضيأ اولاقو . هتبارق ريغل هثلث يف قتعلا زاجأف . ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف

 . ")ةايحلا يف ةيطعلاك هتبارق ريغل تزاجف

 . هركذ مدقتملا : ينغملا )1(
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 : ثراولل نيدلاب ةيصولا مكح - 12 - ةلأسم
 : ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا

 يناسارخلا مناغ وبأ هنع هلقن-ةيصولا زوجت هنأ ديز نب رباج مامالا نع يور دقف

 نع بيبح نب عيبرلا لأس نم ينربخأو 7 زيزعلا دبع نباو ج رؤملا ابأ تلأس : لاق
 ثراولا ذخايو كلذ زوجي : اعيمج اولاق { هيلع هل ناك دق نيدب هثراول ىصوأ لجر

 . ")ديز نب رباجو ةديبع يأ ىلإ جرؤملا وبأ كلذ عفرو . نيد نم هب هل يصوأ ام
 © اعيمج الاق { اضيأ نسحلا يأر كلذ نأ انباحصأ نم دحاو ريغ ينثدحو لاق

 . توملا دنع سانلا نوكي ام قدصأ : نسحلاو ديز نب رباج

 ) ہهاريإ لوق نأ ىريو ديز نب رباج فلاخي زيزعلا دبع نب هللا دبع نأ الإ

 ميهاربإ لوقب ذخأتأ مناغ وبأ هل لاق دقو . ذخأي هبو . لدعأ ةيصولا زاوج مدعب

 نم لوقب ذخا ال يل امو دلقم لجر تنأ : لاق ؟ ةديبع ينأو رباج لوق عدتو
 لوق ةقثلاب ذخألاو ، أطخلا ةفراقم نع ادعبمو يسفن ةبيرل ايفان الدع هلوق ىرأ

 . ؟ هيلع دمتعاف ميهاربإ

 نمو ديز نب رباج لوق قحلا لب : الئاق ةرواحملا هذه ىلع شيفط خيشلا قلعو

 ىقلي الئل هيلع ةعابتب رقأ ضيرم وهف الإو . هترامأ وأ لطابلا ليملا نيبتي ىتح هعم
 اذكه ضيرملا نع رارقإلا باب دسي فيكو اثراو ولو هل ىصوملل يهف . اهب هللا

 . ةرامأ الب ةمهتلا ىلع لمحيو افازج

 رارقإلا حص نم نأل : اولاقو . روث وبأو قاحسإو ءاطع بهذ يأرلا اذه ىلإو
 نبا بهذم وهو يعفاشلل لوق وهو . يبنجألاك ضرملا يف هل حص ةحصلا يف هل

. . )3( 
 . مزح

 . 187 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)

 7 يعخنل ذلا مهاربإ هلعل (2)

 . 254 ص 8 ح : ىلحلا )3(

53 



 يقاب مزلي ال توملا ضرم يف ثراولل رارقإلا نإ : اولاقف نورخا فلاخو
 ةياور يف يعفاشلاو ، ةفينح يبأو يعخنلاو يرش لوق وهو . ةنيب الإ ، ةثرولا
 . ىرخأ

 ضرم يف هلوقب هثراو ىلإ هلال لاصيإ ، ضيرملا رارقإ نأ : كلذ يف مهتجحو

 ملف هقح يف هيلع روجحم هنألو 3 هتبهك 3 هتثرو ةيقب ىضر ريغب حصي ملف هتوم
 . حصت هل هتبه نإف يبنجألا قرافو { سانلا عيمج قح يف يبصلاك هل هرارقإ حصي

 . رارقإلا لطب مهتا نإف . مهتي مل ام هنم حصي كلذ نأ ىلإ كلام مامإلا بهذو

 كلذو . لبق همع نبال رقأ نإو . هرارقإ لبقي مل هتنبال رقأف ، مع نباو تنب هل نمك

 يه امنإ رارقإلا عنم ةلعو . همع نبا ىلإ لاملا لصويو هتنبا ىوزي هنأ يف مهتي ال هنأل
 . ‘"اهعضومب عنملا صتخاف 3 ةمهتلا

 . 344 ص 5 ج : ينغملا (1)
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 : ةيصولا نع ع وجرلا يف - 13 - ةلأسم

 © هضعب يفو هب ىصوأ ام عيمج ف عجري نأ يصوملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . قاتعإلاب ةيصولا يف كلذكو
 هلقنو "ينغملا هباتك يف ةمادق نبا هنع هلقن . ديز نب رباج كلذب لاق دقو

 يرهزلاو ءاطع مهنم . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو . ةعومجملا بحاص اضيأ
 يضر رمع ىلإ بسنو روث وبأو ، قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو ةداتقو
 . هتيصو نم ءاش ام لجرلا ريغي : هلوق هنع هللا

 . اهنع عجري نأ يصوملا كلمي . اياصولا ةيقب لثم ةيصو اهنأ كلذ يف مهتجحو
 ىلإ رقتفي ام ةبهك اهزيجنت لبق اهنع عوجرلا هل زاجف توملاب زجنت ةيطع اهنألو
 كلمي ملف طرش ىلع قيلعت هنإف { ريبدتلا نع فلتخي اذه نأ الإ . هضبق لبق ضبقلا

 . ةايحلا يف ةفص ىلع هقيلعتك هرييغت

 نيريس نباو يبعشلا ، قاتعإلاب ةيصولا يف عوجرلا زاوج مدعب لاق نممو
 قاتعإ هنال قتعلا الإ ءاش ام هتيصو نم يصوملا ريغي : اولاقو ى يعخنلاو ةمربشو

 . ريبدتلاك هرييغت كلمي ملف ، توملا دعب

 . 486 ص 6 ج : ينغملا (1)
 . 8 ص 15 ح : عومجلا )2(
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 : رخآل هب ىصوأ مث لجرل ءيشب ىصوأ اذإ - 14 - ةلأسم

 © رخال هب ىصو مث ، هلام نم نيعم ءيشب لجرل ىصوأ اذإ : هنأ كلذ ةروصو

 هب ىصو مث لجرل هلام عيمجب ىصو وأ 3 اذه هثلثب رخال ىصو مث هللثب ىصو وأ
 . رخال

 لوألل هب ىصو امب يناثلل ىصو هنأل 3 امهنم رخآلل هتيصو : ديز نب رباج لاقف
 يفانت ةيناثلا ةيصولا نألو ركبل وهف رشبل هب تيصو ام لاق ول اك . اعوجر ناكف

 . "عوجر ناك اهب ىتأ اذإف ، ىلوألا

 لاقو يرهاظلا دوادو سواطو ث ءاطعو نسحلا نع لوقلا اذه يورو .
 يأرلا اذهب لاقو . امهنيب ةيصولا لب . اعوجر نوكي ال كلذ نإ : نورخا

 . لبنح نباو يروثلاو كلامو ةعيبرو ، يعفاشلا
 امكل تيصو امهل لاق ول اك اهيف ايوتساف امهل ىصو هنأ : كلذ يف مهتجحو

 دصق نوكي نأ لمتحيف ةيصولا نع عوجرلاب حيرصت ةلأسملا يف سيلف . يترايسب
 . "كي رشتلا

 . 486 ص 6 ج : ينغملا-138 ص 15 ج : عومجملا (1)
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 ثيراومل
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 : ثرالا يف لتقلا رثأ - 15 - ةلأسم

 نع يور امال ائيش لوتقملا نم ثري ال املظ ادمع لتاقلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا
 . كلذ ادع اميف اوفلتخا مث . بيسملا نب ديعس

 ةأرما وأ الجر لتق لجر اميأ » : لاق هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف -1
 ًأطخ وأ ادمع ةأرما وأ الجر تلتق ةأرما امأو . امهنم هل ثاريم الف أطخ وأ ادمع
 يف ةمادق نباو راطوألا لين يف يناكوشلا هنع هلقن-. « امهنم اهل ثاريم الف

 . ;رىنغملا

 ةاضق نم مهريغو حرشو © يلعو ، باطخلا نب رمع كلذب ىضق ليقو
 هنأ اهلك ديفت امهريغو سابع نباو رمع نع اراثآ يقهيبلا قاس دقو . نيملسملا

 دوعسم نباو قيدصلا ركب يبأ نع اضيأ كلذ يورو . اقلطم لتاقلل ثاريم ال

 ةثالثلا ةمئألا بهذ هيلإو . مهريغو يروثلاو يضاقلا كيرشو يعخنلاو يبعشلاو
 . دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ

 : كلذ دعب ةثالثلا ةمئألا فلتخا مم

 ايأ اقلطم ثري ال لتاقلا نأ ىلإ هبهذم نم حيحصلا يف يعفاشلا بهذف -1

 . دمحأ نع ةياور وهو لتقلا عون ناك
 انومضم نكي مل اذإ لتقلا نأ : بهذملا يف ةحجارلا يهو هنع ىرخألا ةياورلاو

 . يغابلا لداعلا لتق وأ « سفنلا نع اعافد وأ اصاصق وأ ادح لتقلاك ثرالا عنمي ال

 . يعفاشلا بهذم يف لوق وهو

 ثرالا نم عنمي ال هيف مئإ ال يذلا لتقلا نأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو -2

 بص وأ ارئب رفح نمك ةرشابملا ريغب لتقلاو . كلذ وحنو نونجملاو يبصلا لتقك

 . 21ا9 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا-162 ص 7 ج : ينغملا۔81 ص 6 ج : راطوألا لين (1)
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 عنمي ال كلذ لك يغابلا لداعلا لتقكو هثروم لتق يف كلذ ببستف قيرطلا يف ءام
 . ثرالا نم

 نب رمع نأ ، بيعش نب ورمع نع يور امب يأرلا اذه باحصأ جتحاو
 . يقهيبلاو كلام هاور « ءيش لتاقل سيل » : كقللع هللا لوسر لاق : لاق باطخلا

 . اطخ لتاقو دمع لتاق نيب قرفي للع لوسرلا نأ : ةلالدلا هجو

 . باطخلا نب رمع كردي مل بيعش نب ورمع نإف عطقنم ثيدحلا نأب ضرتعاو

 يفو . اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هوحن يقهيبلا ىور دق نكلو

 أطخلا ىلع لومحم وهف ثيدحلا حص ول مث . هيف ملكت دقو سابع نب ليعامسإ هدانسإ
 . ")ةلدألا نيب اعمج

 اقلطم ثاريملا نم عنام ريغ لتقلا نأ بيسملا نب ديعس مامإلا نع يورو -3

 ىلإ كلذ بسنو ريبج نب ديعس نع اضيأ كلذ يورو . ادمع ناك نإو
 لتاقلا لوانتت اهنإف ثاريملاب ةقلعتملا ةينآرقلا تايآلا مومع مهتجحو . جراوخلا
 . هريغو

 عنمي الف أطخلا امأ ادمع ناك اذإ ثاريملا نم عنمي لتقلا نأ ىلإ كلام بهذيو 4
 كشلا عقو اذإ هنأ ظحاليو اهيف ثري ال لتاقلا نإف ، طقف ةيدلا نم عنمي لب . هنم

 . )قلطم ثرإلا نوعنمي ةيكلاملا نإف ادمع وأ أطخ لتقلا نوك يف

 : كلذ يف مهتجحو

 ىنتسي الف ىلاعت هللا مهثرو نم ثاريم ةتبثم اهنإف ةينآرقلا تايآلا مومع -1
 . حيحص ليلد الو عامجإ أطخ التق لتاقلا ءانثتسا تبثي ملو . ليلدب الإ دحأ مهنم

 . 9 ص 1 ح : بيسملا نب ديعس مامالا هقف (1)

 . مدقتملا : ينغملا )2(

 . 314 ص 2 ج : ةرايم نبا حرش (3)
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 حتفلا موي ماق للع هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يورام -2
 ثري وهو . هلامو اهجوز ةيد نم ثرت ةأرملاو . نيتلم لهأ ثراوتيال » : لاقف

 ل ادمع هبحاص امهدحأ لتق نإف ، ادمع هبحاص امهدحأ لتقي مل ام اهلامو اهتيد نم

 . « هتيد نم ثري ملو هلام نم ثرو أطخ هبحاص لتق نإو ائيش هلامو هتيد نم ثري
 . يقهيبلا هاور

 : لاق كلع هللا لوسر نأ السرم بيسملا نب ديعس نع يور ام هدضعيو

 . يقهيبلا هجرخأ . « لتق نم ةيد نم لتاق ثري ال ه

 . اكوشلا مامإلا لوألا يارلا حيجرت لإ بهذو

 . هركذ مدقتملا : راطوألا لين (1)
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 : ةوخإلا عم دجلا ثاريم - 16 - ةلأسم

 بألا مدع دنع بألا ماقم موقي هنأو ، دجلا بجحي بآلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . ضورفلا يوذ عم بصاع هنأ ىلعو ، نينبلا عم
 ةوخالا وأ ءاقشألا ةوخالا بجح يف بألا ةلزنمب دجلا ناك اذإ اميف اوفلتخاو

 . بألل

 طقسي هنأو ٤ بألا مكح همكح دجلا نأ : ديز نب رباج مامالا نع يورف

 يسدقملا هلقن بالا مهطقسي اك 0 تاهجلا عيمج نم تاوخالاو ةوخالا عيمج

 . ")مزح نباو ةمادق نباو
 نب يبأو ةشئاعو نامثعو ريبزلا نباو سابع نباو قيدصلا ركب يلأ لوق اذهو

 نيصحلا نب نارمعو ةريره يبأو ىسوم يبأو لبج نب ذاعمو ءادردلا يبأو بعك

 . سواطو ءاطعو ةدابعو هللا دبع نب رباجو

 لوق وهو يربطلا ريرج نباو دامح نب ميعنو روث وبأو قاحسإو ةداتق هب لاقو

 . جيرس نباو ينزملار رذنملا نباو دوادو 5 ةفينح يلأ
 . ةلبانحلاو ، ةيضابالاو ، ةيرهاظلا هب لاقو
 : هوجو ةدعب قيرفلا اذه جتحاو

 « ركذ لجر ىلوأل يقب امو اهلهأب ضئارفلا اوقحلا » : لع هلوقب -ا

 . هيلع قفتم
 بألا وبأ نكيلف © هريغو ةوخالا طاقسإ يف نبالا ةلزنم لزان نبالا نبا نأ 2

 . كلذ يف بالا ةلزنم الزان

 : مكحلاو ىنعملا ليلدب خألا نم ىلوأ دجلا نأ 3

 . 288 ص 8 ج : ىلحملا۔63 ص 7 ج : ينغملا-8 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا (1)

 . 433 ص 15 ج : لينلا حرش
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 . بألاك ةيضعبو داليإ ةبارق هل نلف { ىنعملا امأف
 دحأ هطقسي الو ، هنود خألا طقس تمحدزا اذإ ضورفلا نألف { مكحلا امأو

 . بألا الإ

 ضرفلا نيب دجلل عمجيو {. ةثالثب نوطقسي تاوخألاو ةوخالا نأ 4

 . امهنم دحاوب نودرفني مهو ، بألاك بصعتلاو

 : اهنمف ، بألا مكح يه ىرخأ اماكحأ هقفلا يف دجلل نأ 5

 . هفذقب دَحُي الو هنبا لتقب لتقي ال دجلا نأ -

 . هنبا نبا لام ةقرسب عطقي ال دجلا نأ _

 ىلع كلذ لدن ںألاك { هيلإ هتاكز عفد نم عنميو ؤ هتقفن هيلع بجت هنأ

 . هبرق

 : ىلاعت هلوقك { ةوبألا مسا ريغب زيزعلا هباتك يف دجلا مسي مل ىلاعت هللا نأ 6

 ةلم فت ظ : هلوقو _ جحلا ةروس نم 8 ةيآلا 4 ميهربإ كيبأ ةلم ط

 ٠ فسوي ةروس نم 38 ةيآلا 4 ىئاا

 ةلزنمب دجلا لعج ولف -بألاك-عامجإلاب مألل ةوخالا بجح اجلا نأ 7

 . مألل ةوخالا بجح قيقشلا

 يف كلذ دعب اوفلتخا نإو { دجلا عم ةوخالا ثيروت لإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 . تايفيكلاو ليصافتلا

 . هب نوبجح ال مهنإ اولاقو

 لوق وهو تباث نب ديزو دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لوق وهو

 . دمحمو فسوي ينأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام
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 : مهتجحو

 . نبالاك دجلا هطقسي ملف هتخأ بصعي ركذ خألا نأ -

 وأ عامجإ وأ صنب الإ نوبجحي الف ، باتكلاب تبث ةوخالا ثاريم نألو _

 . كلذ نم ءيش دجوي الو & سايق

 دجلاو خألا نإف . ثرالا يف نوواستيف قاقحتسالا ببس يف اوواست مهنألو -

 © ىوقأ تناك امبر لب © ةوبألا ةبارق نع صقنت ال ةونبلا ةبارقو . بألاب نايلدي

 ةرجشلا قاسب تباث نب ديز هلثم كلذلو بألا بيصعت طقسي نبالا نإف

 دحأو ، نصغلا كلذ نم اعرفت نينصغك ةوخألاو اهنم نصغك بألاو 3 اهلصأو
 امهدحأ عطق اذإ هنأ ىرت الأ . ةرجشلا لصأ ىلإ هنم برقأ رخآلا ىلإ نينصفلا

 . قاسلا ىلإ عجري الو عوطقملا صتمي ناك ام رخالا صتما

 هتوخإو تيملاو هنم ذوخأملا جيلخلاب بألاو ، ريبكلا رهنلاو رحبلاب يلع ههبشو
 الأ . رحبلا ىلإ اهنم برقأ ةيقاسلا ىلإ ةيقاسلاو ، جيلخلا نم نيتدتمملا نيتيقاسلاك

 . )رحبلا ىلإ عجري ملو اهءام ىرخألا تذخأ امهادحإ تدس اذإ ىرت

 . ةلأسملا هذه يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ةياورلا تبرطضا دقو

 . مارآ ةعبرأ هنع تلقنو

 . 65 ص 6 ج : راطوألا لين (1)

 . 42 ص : باطخلا نب رمع هقف (2)
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 : نعمتجا اذإ تادجلا ثيروت يف - 17 - ةلأسم

 فالخ الو تناك ةهج يأ نم ةدجلا بجحت مألا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 مأو بألا مأك نهعيمج نثرو ةبترلا يف نيواست اذإ تاثراولا تادجلا نأ يف مهنيب

 . مألا

 اهنإف مألا مأك : اهتهج نم ىدعبلا بجحت ىبرقلا نأ يف اضيأ فالخ الو

 . ال مأ ىدعبلا امهنم ىبرقلا بجحت لهف ةهجلا يف اتفلتخا نإف

 تادحلا ثيروت ىري ناكو نهنيب بجح ال هنأ ديز نب رباج مامالا بهذمف

 . ", طرقلا كلذ لقن . مألا ةهج نم نيتنثاو بألا ةهج نم نيتنثا : عبرألا

 . نيريس نباو يرصبلا نسحلاو سابع نباو دوعسم نب هللا دبع لوق وهو
 : هنأ لا ةفئاط تبهذو

 . اهريغ نود سدسلا اهل ناك مألا لبق نم يتلا تبرق اذإ

 نإو مالا لبق نم يتلا نيبو اهنيب سدسلا ناك بألا لبق نم يتلا تبرق نإو
 ىلع مالا بأ مأ ةدجلا ثرت الو ز مألا لبق نم ةدحاو ةدج الإ ثرت الو . تدعب

 . ةنيدملا لهأو كلام لاق هبو & هنع هللا يضر تباث نب ديز بهذم وهو . لاح

 ءابآلا نأ اك نهبرقأل سدسلاف نعمتجا اذإف : تاهمأ تادجلانإ: نورخآ لاقو

 اذهو : رذنملا نبا لاق . تاهمألا كلذكف مهبرقأ ثاريملاب مهقحأ ناك اوعمتجا اذإ

 . دوادو نسحلاو يلع نع كلذ يورو . لوقا هبو حصا
 لبق نم نيتنثاو مألا لبق نم ةدحاو . تادج ثالث ثروي يعازوألا ناكو

 . بألا

 . 71 ص ك ج : نآرقلا ماكحأ (1)
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 ت ِ ّ

 . السرم ٢ يبنلا نع ينطقرادلا هاور . لبنح نب دمحا لوق وهو

 نم ةبيرقلا ةدجلا اهطقست بألا ةهج نم ةديعبلا ةدجلا نأ : ةيضابالا بهذمو
 )1) ۔ . 1 .

 . تباث نب ديز بهدم ىلع سكعلا نود ئ مالا ةهج

 . 442 ص 15 ج : لينلا حرش (1)

 . 56 ص 7 ج : ينغملا

 . 176 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف
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 : ةدجلل بألا بجح۔-وأ-يحلا اهنبا عم ةدجلا ثاريم - 18 - ةلأسم

 . ثاريملا نع هابأ بجحي بألا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 . مألا مأ ةدجلا بجحي ال هنأ يف فالخ الو

 . بألا مأ ةدجلا يهو ، همأل هبجح يف اوفلتخاو

 هلقن اهبجحي ال هنأو 5 اهنبا عم ثرت ةدجلا نأ : ديز نب رباج مامالا بهذمو

 . ")مهريغو يبطرقلاو ةمادق نبا هنع

 ىسوم يبأو ، نيصحلا نب نارمعو ، دوعسم نباو رمع ىلإ لوقلا اذه بسنو

 . نسحلاو ، ءاطعو ث ريبزلا نب ةورعو ، رشو

 . ةيضابإلا بهذم وهو هنع نيتياورلا رهظأ يف دمحأو ةفينح وبأ بهذ هيلإو

 ةدج لوأ اهنإ » اهنبا عم ةدجلا يف لاق هنأ دوعسم نبا نع يور امب اوجتحاو

 . يذمرتلا هاور . « يح اهنباو اهنبا عم اسدس هيع هللا لوسراهمعطأ

 نبجحي الف بألا ثاريم ال مألا ثاريم نثري تاهمأ تادجلا نإ : اضيأ اولاقو

 . مألا تاهمأك هب

 يلعو نامثع لوق وهو . بألاب طقست بألا مأ ةدجلا نإ : ىرخأ ةفئاط تلاقو

 . يعازوألاو يروثلاو تباث نب ديزو صاقو يبأ نب دعسو ريبزلاو

 . دمحأ نع ةياور وهو & يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو

 : لوقلا اذه هجوو

 . 70 ص ك ج : نآرقلا ماكحأ-58 ص 7 ج : ينغملا (1)

 . 43 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا
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 . بألاب نوطقسي مهنإف ةوخالاو دجلاك هب طقس ثراو بأب ىلدأ نم لك نأ

 . همأ طقسي كلذكف هابأ طقسي بالا نأ امكف

 عم مألا مأ ةدجلاك ثاريملا يف هكراشت الف اهدلوب تلدأ ةدج اهنإ : اضيأ اولاقو

 . م ")مألا

 . 175 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (1)
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 : اٹالث لوخدلا لبق ةقلطملا ثاريم يف - 19 - ةلأسم

 لهأ فلتخا دقف ، توملا ضرم يفو اهب لوخدلا لبق هتجوز لجرلا قلط اذإ
 : كلذ يف ملعلا

 فصن اهل نإو اهل ةدع الو ، ثرت ال اهنإ : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورف

 . قادصلا

 ",)رسدقملاو ، ةمادق نبا هنع هلقن

 دمحأ لاقو . ملعلا لهأ رثكأو ، يعفاشلاو ، ةفينح ينأو ، يعخنلا لوق وهو

 ىفنو قادصلا فيصنت ىلع صن ىلاعت هللا نأل : رباج لوق ىلإ بهذأ : لبنح نبا
 : ىلاعتو هناحبس هلوقب لوخدلا لبق ةقلطملا نع ةدعلا

 2 2 ف < 3 و هده < ه

 فنعيق ةضيرف نهل تلضرَق ذقو ٌنهوُسَمَت نأ ىلبق نم َنُهوُمْتفلَط نإو «
 . ةرقبلا ة ةروس نم 237 ةيالا هه ممُتْض رف امم

 نم َنُهوُمْفلَط مث تێتمؤُملآ متكت ادإ اونما نيذلآ اهيأي » : ىلاعت لاقو
 ةروس نم 49 ةيآلا ه اَهئودَتْعَت ةدِع نم ٌنهييَلَع . اَمَق ٌنُهوُسَمَت نأ لبق

 . مكحتلاو يأرلاب باتكلا صن ةفلاخم زوجي ال هنأو-بازحألا

 يف ةقلطملا تهبشأف { حاكن نم ةدتعم الو ةجوزب تسيل اهنإف ثاريملا امأو

 . ةحصلا

 ةافولل ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهلف ، هتقدصو ث اهأطأ مل : لاقو اهب الخ نإف

 . ماكحألا هذه توبث يف يفكت ةولخلا نأل ، قادصلا اهل لمكيو
 . ةدعلا اهيلعو ثاريملاو الماك قادصلا اهل : ىرخأ ةفئاط تلاقو

 تبث ثاريملا نأل كلذو . ديبع يبأو ، هنع ةياور يف ءاطعو نسحلا لوق وهو

 . 183 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا-220 ص 7 ج : ينغملا (1)
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 ليمكت بوجو تبث ثاريملا تبث اذإو . راف اذهو . هنم هرارفل اهب لوخدملل

 . قادصلا

 رخآ لوق وهو . اهيلع ةدع الو ، قادصلاو ثاريملا اهل : نورخآ لاقو

 . هرارفب بجت الف اهيلع قح ةدعلا نأل : ءاطعل

 : نورخآ لاقو

 يبأ ةياور يف كلام لوق اذهو . ةدعلا اهيلعو & قادصلا فصنو ثاريملا اهل

 : "ةمدقتملا ةيآلل قادصلا لمكي الو ، دتعت نأ بجي ثرت نم نأل 5 هنع ديبع

 . ناقباسلا ناعجرملا (1)
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 : لوتقملا ةيد ثاريم - 20 - ةلأسم

 مهدحو ضرفلا ووذ اهثري له نكلو . هلاومأ رئاسك هنع ةثوروم لوتقملا ةيد
 . ةبصعلا مهعم اهثري وأ

 . اوناك نم هتثرو نيب ثاريم رحلا لجرلا لقع نأ ديز نب رباج مامإلا نع يور
 يف يقهيبلا هنع هلقن . هثاريم نومسقي اوناك امك & مهضئارف ىلع مهنيب مسقي

 . هقلع يبنلا ىلإ كلذ بسنو . "هننس

 ةيدلا نم ثري له مألا نم خألا نع لئس ديز نب رباج نأ اضيأ يقهيبلا ىورو
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع هثرو . معن لاق . هيبأ نم نكي مل اذإ

 مسقت ةيدلا : يلع لاقو هثاريم ةلزنمب هتيد امنإ : لوقي رمع ناكو . رشو امهنع

 ثروي مل نم ملظ دقل اضيأ لاقو . ثراو لك اهنم ثريف ىلاعت هللا ضئارف ىلع
 . ائيش ةيدلا نم مالا نم ةوخالا

 نأ ىضق ع يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور ام مهليلد و

 . دمحأ هاور . مهضئارف ىلع ليتقلا ةثرو نيب ثاريم لقعلا

 اهنم ذفنت الو هنويد اهنم ىضقت الو ، ثاريملا ىلع ةيدلا نأ ىلإ روث وبأ بهذو

 . دمحأ نع اذه يورو . هاياصو
 اذهو . هنع نولقعي نيذلا لوتقملا ةباصع الإ اهثري ال ةيدلا نإ : نورخآ لاقو

 لع يبنلا نع هغلب امل هنع عجر مث هب لوقي رمع ناك دقو . يلع ىلإ بوسنم لوقلا
 هللا لوسر يلإ بتك يبالكلا كاحضلا هل لاق ذإ . اهجوز ةيد نم ةأرملا ثيروت

 اذه يذمرتلا لاقو . مشأ اهجوز ةيد نم يبابضلا شا ارما ثروأ نأ : قلع

 “'حيحص نسح ثيدح

 . 58 ص 8 ج (1)
 . 204 ص 7 ج : ينغملا (2)
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 : ةنعالملا دلو ثاريم - 21 - ةلأسم

 امهدحأ ثري ال ناعللاب لجرلا هافن يذلا دلولا نأ ين ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 مألا ةهج نم هبسن امأ ناعللاب ىفتنا دقو ، بسنلا ببسب ثراوتلا نأل ، رخآلا
 . ناثراوتي كلذلو & تباثف

 . هنم مألا ثيروت ةيفيك يف اوفلتخا مهنكلو
 همأ ةبصع هثرت هنأ كلذ ىنعمو . همأ ةبصع هتبصع نأ ىلإ ديز نب رباج بهذف

 نباو سابع نباو يلع نع يورم لوقلا اذهو . بسنلا نم مهس اذ نكي مل اذإ
 نبا كلذ ىور يعخنلاو يبعشلاو ءاطعو نيريس نباو نسحلا لاق هبو . رمع
 لوق وهو . كلذب ىضق هنأ باطخلا نب رمع نع يورو . ""نوفلخ نباو ةمادق
 ملسم ةديبع يبأ نع لقن دقف زيزعلا دبع نب هللا دبعو ةديبع وبأ مهنم ةيضابإلا ةمئأ

 نبا امهو ) مال اتخأو اخأو امأ فلخو تام اذإ هنأ ةنعالملا نبا يف ةميرك يبأ نبا

 يقابلاو ، امهنيب ثلنلا تخألاو خأللو { سدسلا مألل : لاق ( نعال يذلا ج وزلا

 ءافتنال ، مهمأل مهوخأ ةنعالملا نبا نأل . مهضئارف ردق ىلع تخألاو مألا ىلع در
 . (_ هنع مهيبا

 ثاريمك ةنعالملا نبا ثاريم نأ للا يأرلا باحصأ مهو : نورخا بهذو

 اهعم ناك نإو . اهيلع در يقابلاو اهضرف مأللف . هل ةبصع الو تومي نمم هريغ

 دلو يف دوعسم نبا لاقو . مهماهس ردق ىلع مهيلع لضفلا دري رخا ضرف بحاص
 لوق وهو . ناثلثلا ةوخإالللو ثلثلا ةدجلل : لاق همال هتوخإو هتدج كرت ةنعالم

 ثلثلا ةوخإللو سدسلا ةدجلل : ديز لاقو . هنع هللا يضر يلع ىلإ بوسنم
 . لاملا تيبل يقابلاو

 . 28 : نوفلخ نبا ةبوجأ-123 ص 7 ج : ينغملا (1)

 . 28 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا

 . 29 ص ةبوجالا (2)

 . 362 ص 8 ج : ةنسلا حرش (3)
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 نعال الجر نأ » : رمع نبا نع عفان هاور يذلا ثيدحلاب عيمجلا لدتسا دقو

 هاور « ةأرملاب دلولا قحلأو امهنيب يع هللا لوسر قرفف . اهدلو نم ىفنتناو هتأرما
 . ""ةعامجلا

 . 284 ص 6 ج : راطوألا لين (1)
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 : هتدر يف لوتقملا ثاريم - 22 - ةلأسم

 . هثاريم يف ملعلا لهأ فلتخا دقف 5 هتدر ىلع لتق وأ دترملا تام اذإ

 نيب قرف الو نيملسملا نم هتثرول عجري هلام نأ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 . ""}ىسدقملاو ةمادق نبا هنع كلذ لقن . اهدعب وأ هتدر لبق هبسك ام

 ديعس لاق هبو مهنع هللا يضر دوعسم نباو يلعو ركب يبأ ىلإ لوقلا اذه بسنو

 نب رمع نع ةياور يهو . مهريغو زيزعلا دبع نب رمعو نسحلاو ، بيسملا نبا
 . لبنح نب دمحاو باطخلا

 لوق وهو . ةبرحلا راد ىلإ دترملا ءيجتلي نأ طرشب { ةيديزلا بهذ هيلإو

 اهدعب هبستكا ام امأو ةدرلا لبق هبسك ام نوثري هتثرو نإ : اولاق مهنكلو { ةيفنحلا

 . .ءيف وهف
 ثاريمب يتأ لبج نب ذاعم نأ » يليدلا دوسألا وبأ ىور ام قيرفلا اذه ةجحو

 الو ديزي مالسإلا » : لوقي هع هللا لوسر تعمس : لاقف © ملسم هراد يدوم
 . دواد وبأ هاور « ملسملا هثروف صقني

 كلذكف انءاسن نوحكني الو مهءاسن حكنن ال اننأل اولاقف سايقلا اومدختساو

 . ")اننوثري الو مهثرن ال
 هنأ تباث نب ديز نع ىوري هنإف : نيدشارلا نيتفيلخلا لوق اذه نإ : اولاقو

 نم مهتثرو نيب مهلاومأ مسق نأ : ةدرلا لهأ ىلإ هجورخ دنع ركب وبأ ينثعب : لاق

 . نيملسملا

 . هثري نم هنم ناك نإ هراتخا يذلا هنيد لهأل هلام نإ : اولاقف ةعامج فلاخو

 . 167 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا-174 ص 7 ج : ينغملا (1)
 . 578 ص 4 ح : راهزالا حرش (2)

 . 166 ص 7 ج : ينغملا (3)
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 . ةبورع يبأ نب ديعسو ةمقلع نع يورو . يرهاظلا دواد لاق هبو . ءيف وهف الإو
 ثري ال ه : هليع هلوقل ، رافكلا رئاسو يبرحلاك هنيد لهأ هثروف رفاك هنأل اولاقو

 . هيلع قفتم « ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا

 . نيملسملا لام تيب يف ائيف هتوم دعب نوكي دترملا لام نأ ثلاث قيرف ىريو
 ةعيبرو سابع نبا لوق وهو لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم نم حيحصلا وه اذهو

 . "رذنملا نباو روث ينأو يعفاشلاو ىليل يبأ نباو كلامو

 . مدقتملا : ريبكلا حرشلا (1)
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 : دلولا هأ ءالو يف - 23 - ةلأسم

 . ")هاعداو اقلختم هتعضوو لمحب اهديس نم تقلع يتلا ةمألا يه : دلولا مأ
 ثراو اهل سيلو اهالوم توم دعب تتام اذإ دلولا مأ يف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 . اهثري

 لام سأر نم اهتميق جرختو . هتوم دعب قتعت اهنأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذف
 هتبصع برقأ اهثري هل اهؤالو نوكيو . اياصولاو نويدلا نع ةمدقم هتكرت

 . ناثعو رمع لوق اذهو . روكذلا

 يهف اهديس نم تدلو ةمأ اميأ » : لاق هنأ لع يبنلا نع يور امب اولدتساو

 ميهاربإ مأ تركذ : لاق سابع نبا نع يور امو . دمحأ هاور « هنم ربد نع ةرح
 . ينطقرادلاو ةجام نبا هاور « اهدلو اهقتعأ » لاقف كر هللا لوسر دنع

 . ريخألا ثيدحلا دانسإ ححص مزح نبا نكلو نافيعض امهادانسإو

 اهثري لب اهديس تومب قتعت ال دلولا مأ » : لاق هنأ ديز نب رباج نع يورو
 . سابع نباو بلاط يبأ نب يلع ىلإ بوسنم لوقلا اذهو . اهعيب هلو ، اهديس دلو
 . ريبكلا حرشلا بحاصو _ينغملا بحاص كلذ لقت

 دالوالا تاهمأ انعب : لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع يور ام لوقلا اذه ةجحو

 . انيهتناف اناهن هنع هللا يضر رمع ناك املف . ركب ينأو ع هللا لوسر دهع ىلع
 ةكولمم اهنإ : اولاقف لوقعملا ثيح نم امأو لوقنملا ثيح نم اذه . دواد وبأ هاور

 نإ : اولاقو قتعت ملف 0 اهنيبو هنيب ةبارق الو اهنم ائيش الو & اهديس اهقتعي و
 ، كلذ ىنعم يف ام الو عامجإ الو صن هلاوزب دري ملو ، قرلا ةلاحلا هذه يف لصالا

 . 102 ص 6 ج : راطرألا لين (1)
 . 103 ص 6 ج : راطوألا لين (2)
 . 250 ص 7 ج : ينغملا (3)
 . 242 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا (4)
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 قتعلا تبلل اهقتعل ةبجوم تناك ول اهتدالو نإ : نيلئاق اوفاضأو هيلع ءاقبلا بجوف

 . ")قتعلا اهب قلعتي يتلا بابسألا رئاسك ةدالولا دوجو نيح اهب

 نوكي نأ الإ دلولل سيلو قتعملا ةبصعل ثاريملا نإ : لاقف مزح نبا فلاخو
 . اهمع ينب نم اونوكي وأ ، قتعملا اهديس نم دلولا مأ دالوأك ةبصعلا نم دلولا

 . يراخبلا هجرخأ « مهنم موقلا ىلوم » : لاق هنأ ع يبنلا نع يورام هتجحو

 . هيلع قفتم « ركذ لجر ىلوألف ضئارفلا تقبأ ام » : هلوقو

 نإف ، نميلا نم اهونبو رضم ينب نم ةأرملا تناك اذإ هنأ : لالدتسالا هجوو

 لجرب ىلوأ ينامي لجر نوكي نأ لاحملا نمو . كش الب رضم نم اهيلاوم
 . )2( ي 2 .

 . 493 ص 12 جح : ينغملا ) 1 (

 . 300 ص 9 جح : ىلحلا )2(
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 : مسقي نأ لبق ثاريم ىلع ملسأ نم مكح - 24 - ةلأسم

 : ملسملا هثوروم ثاريم ميسقت لبق ملسأ نميف ءاملعلا فلتخا

 ثرو لاملا ضعب ةمسق لبق ملسأ اذإو ، ثري هنإ : هللا همحر ديز نب رباج لاقف

 . ")هقلا نباو يسدقملاو ةمادق نبا هنع هلقن . يقب ام

 نسحلا : هب لاقو . دوعسم نب هللا دبعو يلع نب نسحلاو نامثعو رمع لوق وهو
 . دمحأ مامالا هب لاقو . ةيواعم نب سايإو ةداتقو لوحكمو يرصبلا

 : يلي اميف ءالؤه ةجحو

 هاور-« هل وهف ءيش ىلع ملسأ نم » : لاق هنأ يع يبنلا نع يور ام 1

 . ةكيلم يبأ نباو ، ةورع نع نيقيرط نم ديعس

 ىلع وهف ةيلهاجلا يف مسق مسق لك » : لاق هنأ لع يبنلا نع يور ام 2
 دواد وبأ هاور-« مالسالا مسق ىلع وهف مالسإلا هكردأ مسق لكو 3 مسق ام

 . سابع نبا نع هدانسإب

 نإ : لاق يربنعلا ةداتق نب ديز نع ديهمتلا يف هدانسإب ربلا دبع نبا يور امب 3

 . هنيد ىلع تناكو ينود يتخأ هتثروف مالسإلا نيد ريغ ىلع تام هلهأ نم اناسنإ

 مث . اثاريم كرت ناكو ةنس تثبلف يفوتف انينح هكم يبنلا عم دهشو ملسأ يدج نإ
 نب هللا دبع هثدحف هنع هللا يضر نامثع ىلإ ثاريملا يف ينتمصاخف تملسأ يتخأ نإ

 هب ىضقف هبيصن هلف مسقي نأ لبق ثاريم ىلع ملسأ نم هنأ ىضق رمع نأ : مقرأ
 . اعامجإ تناكف ركنت ملف ترهتشا ةيضق هذهو : اولاق . نامثع

 : اولاق لوقعملا ثيح نمو

 هل تبثل هكلم يف اهبصن يتلا هتكبش يف عقو هتوم دعب ديص هل ددجت ول ءرملا نإ

, 

 . 452 ص 2 ج : ةمذلا لهأ ماكحأ-160 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا-171 ص 7 ج : ينغملا (1)
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 نأ زاجف هتوم دعب هتكرتب هنامض قلعتل اهرفح رئب يف ناسنإ عقو ولو . هيف كلملا

 . هيلع ابحو 0 مالسالا ف ابيغرت هتك رتب هتثرو نم ملسأ نم قح ددجتي

 يا نب يلع لوق نم روهشملا وهو . ثري ال هنإ : اولاقف رخا قيرف فلاخو
 يرهزلاو سواطو ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو . هنع هللا يضر بلاط

 . مهريغو

 لوق وهو . مهنع هللا يضر يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام : ةمئألا نم هب لاقو
 . ءاهقفلا ةماع

 قفتم « ملسملا رفاكلا ثري ال » : لاق هنأ يع يبنلا نع يور ام مهتجحو

 . هيلع

 { ملسأ نم مهكراشي ملف نيملسملا ىلإ توملاب لقتنا دق كلملا نإ : اضيأ اولاقو

 . اومستقا ول اك

 اقيقر ناك ول اك ثري ملف توملا دوجو لاح ققحتم ثرالا نم عناملا نألو

 . هرفك ىلع يقب ول اك وأ قتعأف

 . نيقباسلا نيردصملا نم (1) |
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 : ماحرألا ووذ وأ قتعملا ىلوملا : ثرإلا يف ميدقتلاب قحألا يف - 25 - ةلأسم

 : ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا
 ثاريملا يف ماحرألا يوذ ميدقت ىري هنأ هنع هللا يضر رباج مامالا نع يورف

 . هتابصعو قتعملا ىلوملا ىلع
 . "هىسدقملاو { ةمادق نبا هنع هلقن
 دوسالاو ةمقلعو . هللا دبع نب هللا ديبعو © دوعسم نب هللا دبع لوق وهو

 . مهريغو يعخنلاو

 لوق وهو ماحرألا يوذ نم ميدقتلاب قحأو ىلوأ قتعملا ىلوملا نإ : نورخآ لاقو
 . مهثيروت ىري ال وأ ماحرألا يوذ ثيروت ىري نمم ءاوس ، ملعلا لهأ ةماع

 . « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا » : ي هلوقب ءالؤه جتحاو

 . ىلوأ ناكف ةثرولا ةلمج نم ثراو ىلوملا نأ : ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو

 . ,هبسنلا نم ةبصعلا هبشأف رصنيو لقعي ىلوملا نإ : اضيأ اولاقو

 . 103 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا 93 ص 7 ج ينغملا (1)

 . نامدقتملا ناعجرملا (2)
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 : ىثنخلا ثاريم - 26 - ةلأسم

 هنم جرخي جرفلا ناكم يف بقث وأ ، ةأرما جرفو ركذ هل وه يذلا ىثنخلا

 وأ ةيروكذلا تامالع هيف نيبتي يذلاف . لكشم ريغو لكشم ىلإ مسقنيو . لوبلا

 وأ . ةدئاز ةقلخ هيف لجر وه امنإو لكشم سيلف ةأرما وأ لجر هنأ ملعيف ةيثونألا
 تامالع ترهظ ام مكح هماكحأ رئاسو هثرإ يف همكحو . ةدئاز ةقلخ اهيف ةأرما

 . هيف

 نإ . لوبي ثيح نم ثروي ىشنخلا نإ : هلوق ديز نب رباج مامإلا ىلإ بسن دقف

 هلقن . ىثنأ وهف ةأرملا لوبت ثيح نم لاب نإو لجر وهف لجرلا لوبي ثيح نم لاب
 . )ىنغملا بحاص هنع

 هيل اولسرأف جاجحلا نمز ديز نب رباج نجس : لاق ةداتق نع يقهيبلا ىورو
 اورظنا : لاق مث يننوتفتست مث ينونجست : لاقف . ثروي فيك ىشنخلا نع هنولأسي

 هنم هوثزوف لوبي ثيح نم
 نب ديعسو ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع : ملعلا لهأ نم كلذب لاق نممو

 . ءاملعلا رئاسو ةفوكلا لهأو { بيسح

 ‘ ليقو ركذ هل دولوم نع لئس ع يبنلا نأ سابع نبا نع يور امب اولدتساو
 راصنألا نم ىشنخب يتأ هنأ اضيأ هنع يورو . لوبي ثيح نم لاق ؟ ثروي نيأ نم

 . « لوبي ام لوأ نم هوثرو » : لاقف

 نم لوبلا قبسي نأ نود اعم امهنم لوبي ناك اذإ اميف اوفلتخا ءاملعلا نكلو

 ، لجر وهف هيلع لاب نإف . طئاح بنج ىلإ فقوي : ديز نب رباج لاقف . امهدحأ
 . اضيأ ينغملا بحاص هنع هلقن . ةأرما وهف هيذخف نيب لشلش نإو

 ديز نب رباج لئس : لاق بيلك نب ةملس وأ ناهدلا حلاص نع يقهيبلا ىورو

 . 8 ص 7 ح : ريبكلا حرشلا _ 4 ص 7 ح : ينغملا ) 1 (
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 باصأ نإف . لوبي مث طئاحلا نم ونديف موقي : لاقف ثروت فيك ىثنخلا نع

 . )ةيراج وهف هيذخف نيب لاس نإو ، مالغ وهف طئاحلا

 . ىثنألا بيصن فصنو ركذلا بيصن فصن ىطعي : بيسملا نب ديعس لاقو

 عالضأ نإف . هعالضأ دعت : امهنع هللا يضر نسحلاو بلاط يأ نب يلع لاقو

 . علضب لجرنأ عالضأ ىلع ديزت ةأرملا

 . ثاريملا يف نيبيصنلا سخبأ ىطعي : ةفينح وبأ لاقو

 هيف كوكشملا فقويو . هقح ريغو & هقح يف نيقيلاب لمعي : لاقف يعفاشلا امأ

 دلوو ، بأو ، جوز نع ةأرما تتام ول هنأ كلذ لاثمو . لاحلا نيبتي ىتح

 يقابلا فقويو . فصنلا ىثنخلاو ، سدسلا بالاو ، عبرلا جوزلا ذخأ . ىثنخ

 بالا ذخأ ىثنأ هنأ نيبت نإو ، يقابلا ذخأ ركذ هنأ نيبت نإف . هلاح حضتي ىتح

 . يقابلا

 ءاسنلا تامالع هيلع ترهظ نإف . غلبي ىتح فقوي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 تابنك ةروكذلا تامالع هيلع ترهظ وأ ، ىثنأ بيصن يطعأ نييدثلا زوربك

 تام وأ كلذ نم ءيش رهظي مل نإو ، ركذلا بيصن يطعأ ينملا جورخو ةيحللا
 . )ىثنأ بيصن فصنو ركذ بيصن فصن يطعأ غ ولبلا لبق

 . 261 ص 6 ج : ىربكلا ننسلا (1)

 . 165 ص 3 ج : بيسملا نب ديعس هقف (2)
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 : هضعب قتعملا ثاريم - 27 - ةلأسم

 ؟ هتكرت ريصم امف { هكرتو تام مث الام هضعب قتعملا بستكا اذإ

 : كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 . هنم ثرإلاو هئيروت يف رحلا مكح همكح نأ ديز نب رباج مامإلا نع يورف
 . "ريبكلا حرشلا يف يسدقملاو ينغملا يف ةمادق نبا هلقن

 . دمحمو فسوي ينأو ىليل يبأ نباو دامحو يعخنلاو سابع نبا لوق وهو

 هديس ياه دق نوكي نأ لثم ، رحلا هئزجب لاملا بسك دق ناك نإ : موق لاقو

 { رخا هئزج هقحتسي امنإ ثاريملا نإف { ائيش ثرو وأ همايأ يف بستكاف ةعفنم ىلع

 امأف . اهيف هيقاب كلامل قح ال هتثرول اهلك هتكرتف ، هتايح يف هديس مساق دق ناك وأ

 هتكر ت نم هيقاب هكلاملف هبسك امستقا الو ةصاخ رحلا هئزج هبستكا دق نكي مل نإ

 بجحيو ثرويو ثري هنإف هثري نم هل تام نإف . هتثرول يقابلاو هيف هكلم ردقب

 . ةيرحلا نم هيف ام ردق ىلع

 . رهاظلا لهأو ينزملا لاق هبو ، امهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع لوق اذه

 لوق وهو . دبعلا ماكحأ هماكحأو ثروي الو ثري ال : تباث نب ديز لاقو

 . هيقاب كلامل هلام العجو © ميدقلا يف يعفاشلاو كلام

 تام نمم وه ثري الو & هتثرول رحلا هئزجب هبسك ام : ديدجلا ىف يعفاشلا لاقو

7 . 7. 
 . روث وباو رانيد نب ورمعو سواط لاق هبو . ائيش

 . 225 ص 7 ج : ريبكلا حرشلا-134 ص 7 ج : ينغملا (1)

 . نامدقتملا ناردصملا (2)
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 : ةربدملا دالوأ يف مكحلا - 28 - ةلأسم

 اهريبدت لاح ادوجوم نوكي نأ : لوألا : نيلاح نم ولخي ال ةربدملا دلو

 يف اهعم لخدي اذهف . ريبدتلا نيح نم رهشأ ةتس نم لقأل هب يتأت نأب كلذ ملعيو
 نوكيو . ريبدتلا دعب هب لمحت نأ : يناثلا . اهئاضعأ نم وضعك هنأل . ريبدتلا

 كلذ يور . ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو . اهديس تومب قتعلا يف اهمكح همكح

 يعخنلاو نسحلاو . "بيسملا نب ديعس لاق هبو . رمع نباو دوعسم نبا نع

 ةياور يهو يأرلا باحصأو . كلام مامالا بهذم وهو . زيزعلا دبع نب رمعو
 . يعفاشلا نع

 . هزح نبا هنع كلذ لقن . ديبع ةربدملا دالوأ نإ : لاق ديز نب رباج نأ الإ

 دلو نأ نوريو . يعفاشلا يلوق دحأو ، ءاطع لوق وهو . ,ينغملا بحاصو
 قتع ال ةربدملا دالوأ نإ : ةمركع لاقو . اهديس تومب قتعي الو اهعبتي ال ةربدملا

 . مه
 مهمأ هللا دبع نب رباجو رمع نباو باطخلا نب رمع نع يور امب نولوألا جتحاو

 ناكف مهل فلاخم ةباحصلا نع فرعي مل هنإ اولاقو . اهتلزنمب ةربدملا دلو نإ : اولاق

 . دلولا ماك اهدلو اهعبتيف اهديس تومب ةيرحلا تقحتسا مألا نألو . اعامجإ كلذ
 دحاو لك نم دكا ريبدتلا نأ ةهج نم ، ةيصولاو ةايحلا يف ةفصب قيلعتلا قرافبو

 هيف دجو امم دكا نوكي ناببس هيف دجو امو . نارمألا هيف عمتجا هنأل امهنم
 . امهدحا

 . هدحو قتعملا لوقب تبثت ةفصب قلعتي ةربدملا قتع نأب نورخآلا جتحاو

 . 7 ص 4 ح : بيصسمل - ١ نب ديعس هقف (1)

 . 9 ص 9 ج : ىلحملا )2(

 . 320 ص 12 ج : ريبكلا حرشلاو. 251 ص 7 ج و-323 ص 12 ج : ينغملا (3)
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 ةلزنمب كلذ نإ اهيبشت ديز نب رباج لاقو . رادلا لوخدب اهقتع قلع نم تهبشأف
 { ةيصو ريبدتلا نإ اولاقو ، تشع ام كل هترمث نإف . تم اذإ هب تقدصت طئاحلا

 . ")هديسل توملا لبق اهب يصوملا دلوو

 هنأ وه ريبدتلا لعب هب لمحت يتلا ةربدملا دلو نإ : لاقن مزح نبا مامالا فلاخو

 قتعلا اهكردأ مش هب تلمح ام امأو دبع ةمألا دلو نأل دبع وهف . اهعيب زئاج ةمأ دلو
 وهف اهل ارياغم ناك نإو هنأل كلذو . ديسلا هنثتسي مل ام اهعم رح وهف هعضت نأ لبق
 . اهل عبت )2( ِ

 عيبي نأ هل . ديبع مه اهديس ةايح يف ةربدملا تدلو ام لك نإ : ةيضابإلا لاقو
 مهف اهدلو نم يقب امو ةرح كللذ اهل لعج يتلا مألاف تام اذإو . مدختسيو بهيو

 اهرسبو اهبطر لكأي . هللا ليبس يف هتلخن لعج يذلا لجرلاب كلذ اوهبشو . هل

 وهف الام كلذ نم دعتقا دقو تام اذإف . هضرأ يف اهنم سرغيو هتايح يف اهب عفتنيو

 . )اهلعج اك هللا.ليبس يف ةلخنلاو هدعب نم هتثرول

 . 323 ص 12 ج : ينغملا (1)

 . قباسلا عجرملا : ىلحملا (2)

 . 168 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (3)

 . 168 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (4)
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 : كلملا ىلع قتعلا قيلعت - 29 - ةلأسم

 هذه ي ءاهقفلا فلتخا دقف { هكلم مث ، رح وهف انالف تكلم نإ : لاق اذإ

 . ةلأسملا

 . "يذمرتلاو ينغملا بحاص كلذ لقن . قتعلا عقي ال : ديز نب رباج لاقف
 وبأو ، يعفاشلاو ، يضاقلا راوسو ، نسحلاو ، ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو

 . دمحأ نع ةياور يهو ث رذنملا نباو ، روث

 ديعسو هللا دبع نب رباجو ، بلاط يبأ نب يلع ىلإ لوقلا اذه يذمرتلا بسنو

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وه : لاقو . نيعباتلا ءاهقف نم دحاو ريغو ، ريبج نبا

 : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع لوحألا رماع هاور امب اوجتحاو
 6 كلمي ال اميف قتع الو كلمي ال اميف مدا نبال رذن ال » : ع هللا لوسر لاق

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . « كلمي ال اميف هل قالط الو
 : ءاهقفلا نم ةعامج كلذ فلاخو

 نم اسنج وأ ادحاو صخ نإو . هقتع عقي ال { مع نإ هنأ للا مهضعب بهذف

 . كلام مامالا بهذ لوقلا اذه ىلإو . عقو سانجالا

 . ةفينح وبأ بهذ هيلإو س يروثلا لوق وهو : اقلطم قتعلا عقي : نورخا لاقو

 حصف راطخالا ىلع هقيلعت حصي هنال : اولاقو . لبنح نب دمحأ نع ةياور يهو

 . نيملاو رذنلاو ةيصولاك كلملا ثودح ىلع هقيلعت

 . 212 ص 2 ج : يزوحألا ةفحت 232 ص 11 ج : ينغملا (1)
 . 326 ص 2 ج : يذمرتلا ننس (2)

 . 6 ص 4ج : بيسملا نب ديعس هقف -3 ص 11 ح : ينغملا )3(
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 ؟ ىعستسي له بتاكملا زجع اذإ - 30 - ةلأسم
 تقو لحف ادعاصف نيمجن وأ دحاو مجن ، ىمسم لجأ ىلإ دبعلا بتوك اذإ

 : كلذ يف سانلا فلتخا دقف . هيلع ام دؤي ملو مجنلا

 نبا هلقن-ىعستسا بتاكملا زجع اذإ هنأ ديز نب رباج مامالا نع يورف
 0})هزح

 هيفوتسي نأ ىلإ نيدلا نم هيلع يقب ام ةبسنلاب ادبع رمتسي هنأ ءاعستسالا ىنعمو
)2( 

 . ر

 هابحاصو ةفينح وبأ ارسعم قتعملا ناك اذإ ةياعسلاب ذخألا ىلإ بهذو

 . هنع ةياور يف دمحأو قحسإو يروثلاو ، يعازوالاو
 : اوفلتخا مث

 يقب ام ةميق ليصحت يف ىعستسيو لاحلا يف قتعي هنأ ىلإ نورثكالا بهذف

 . هيلع

 هطرشب قحأ هديس و 0 ادبع دري هللا دبع نب رباجو بلاط أ نب يلع لاقو

 . هطرش يذلا

 . رمع نبا كلذ لعفو
 يف در الإو ىدأ نإف ئ نيلوح ىعستسي بتاكملا زجع اذإ : رخ ١ قيرف لاقو

 . حابر يأ نب ءاطعو يرصبلا نسحلا هلاق . قرلا

 د ري الو ةباتكلا هيلع تعقو موي نم رح وه : زيزعلا دبع نباو جرؤملا وبأ لاقو

 ك هب لعفي ءامرغلا نم ميرغ وهو هرظنيو هنيدب هعبتي نأ بتاكملل امنإو . قرلا ف

 . " 'ميرغلاب لعفي )3( _ . .

 . 242 ص 9 ج : ىلحملا (1)

 . 94 ص 6 ج : راطوألا لين (2)
 . 178 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (3)
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 . ةبوتلا ةروس نم 60 ةيآلا 4 باقرلا ىفو مهبولق ٍةقلَوُملاَو اهيلَع َنيِلمعلآو
 ىمس يتلا ماهسلا ىلع تاقدصلا ضرفي ال ىلاعت هللا نأ : لالدتسالا هجوو

 رارحألا ىلع مهتاقدص مسقت نأ ديحوتلا لهأ عيمج نم ةريسلا نأل ئ دابعلل

 . "هئامإو مهديبعل ىطعت نأ زوجي الو { ءارقفلا

 . 119 ص 2 ج : ىربكلا ةنودملا (1)
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 ؟ هنع قتعي له 9 هنم مرحم محر اذ كلم نم - 31 - ةلأسم

 كلذ يف ءاوس هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم لاق هنأ ديز نب رباج نع يور

 . مهريغو عورفلاو لوصألا
 . ةمادق نباو يسدقملاو يبطرقلاو مزح نبا كلذ لقن

 { يبعشلاو ، ءاطعو نسحلاو دوعسم نباو رمع : ءاملعلا روهمج لاق كلذبو

 . بيبح نب عيبرلا لوق وهو . مهريغو يرهزلاو

 . دمحأو ةفينح يبأ بهذم وهو
 محر اذ كلم نم » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امب اولدتساو

 يذمرتلا هاورو نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو ، مكاحلا هاور ! رح وهف مرحم
 . نسح ثيدح لاقو

 لوق وهو عرفلاو لصألا الإ كلاملا ىلع قتعي ال هنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو
 . يعفاشلا

 ذخو ضرألا قشنت هنم َترَطقَتي تولَمسلآ داكت » : ىلاعت هلوق هنجحو

 ٭ ادَنَو دختي نأ لمحلل ىغبني امو ٭ ادلو نمخ ال اومعد نأ ٭ ادَم لابجلآ

 نم تايآلا ه ادبع يلمرلا ىتاع آلإ ضرألاو تولمّسلا ىف نمم لك نإ
 . ميرم ةروس نم 93 ىلإ 0

 لكلا نأب كلذ للعو ، ةدالولا هسفن نع ىفن ىلاعت هللا نأ : لالدتسالا هجوو

 لكف : هيلعو ةيدوبعلا عم ةدالولا عاتجا ةلاحتسا ىلع كلذ لدف . هل ديبع

 . هيلع قتع رخآلا امهادحإ كلم اذإ ، ةدالو امهنيب نيصخش

 . 242 ص 12 ج : ريبكلا حرشلا-6 ص ك ج : نآرقلا ماكحأ-203 ص 9 ج : ىلحملا (1)
 . 248 ص 7 ج : ينغملا

 . 232 ص 4 ج : بيسملا نبا هقف-305 ص 2 ج : يدادغبلل فارشالا (2)
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 . يرهاظلا دواد لوق وهو . دحأ ىلع دحأ قتعي ال هنأ ىلإ نورحخ بهذو

 مناغ وبأ اهلقن . هعيبي نأ هركي ناك هنأ ديز نب رباج نع ةيناث ةياور يفو
 يناسارخلا

 . عيبلا هل هركي امنإو 0 هكلم هل حابي هنأ كلذ ىنعمو

 4 هدمحو هللا نوعب باتكلا ىهتنا لل
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 ةينفلا سراهفلا

 . ةينارقلا تايآلا سرهف - 1

 . ةيلوقلا ثيداحألا سرهف -2

 . ةيلوقلا ريغ ثيداحألا سرهف - 3

 . ىفاوقلا سرهف - 4
 . مالعالا سرهف - ك

 . قرفلاو ممألاو لئابقلا سرهف - 6

 . نادلبلاو نكامالا سرهف - 7

 . بتكلا سرهف -8

 . بورحلاو عئاقولاو مايألا سرهف - 9

 دادعإ

 ةرهاقلاب ةيمالسالاو ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم
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 ةينارقلا تايآلا سرهف -1

 ةرقبلا روس

 ةيالا

 4 اليلق انمن يتايآب اورتشت الو ف
 ه ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو ل
 44 .ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما نيذلا نإ ل
 4 نوناق هل لك ظط

 4 تاملكب هب ه ميهاربإ ىلتبا اذإ و ظ
 4 امهب فرط نأ هيلع حانج الف ل

 « فرقلا ىود هبح ىلع لاملا قاءو ف
 4 ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف ظ

 4 ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب ع ابئاف
 4 توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك ل

 4 رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف ظ
 4 رخ أ مايأ نم ةدق ظ

 4 ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو »
 4 هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف ل
 ه مكل ريخ اوموصت نأو ف
 « ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح ل
 4 ليللا ىلإ مايصلا اومتأ ش ط
 ه هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ل
 ه جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف ل
 : جحل ا يف لادج الو ظ

 4 رهطي ىتح نهوبرقت الو ظ
 4 مهئاسن نم َوْلوَي نيذلل ظ
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 ةيآلا مقر
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 ةبآ

 4 محر روفغ هللا نإف اوعاف نإف ل

 « هورم ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملا ظ

 4 ناترم قالطلا ل

 4 هب تدنتنا اميف امهيلع حانج الف

 ه دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف ه
 4 فورعمب نهوكسماف ل
 4 نهلَجأ َنْشَلبق ءاسنلا متقلط اذإو ظ

 4 نهَجاوزأ َنخِكنَي نأ ٌرُهوْلضعَت الف ظ

 ه اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ل
 44 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي

 « ارس نهودعاوت ال نكلو ف
 ه ءاسنلا متفلَط نإ مكيلع حانج ال ط

 و و وول م

 4 ةردق عسوملا ىلع ٌنُموُتتمَو ل
 4 ةردق زتقملا ىلعو ةردق عسوملا لع ظ

 « نينسحلا لع اح ل
 ه نُموُسمت نأ لبق نم َنُموُمتقلط نإو ل
 4 .نوف نأ الإ ط

 4 حاكنلا ةدقع هديب يذلا ظ

 ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح »
 چ ىطسو
 4 نيتناق هلل اوموقو ظ

 4 اجياوزأ نوريو مكنم َنوفوَتي نيذلاو »
 « فورعملاب عاتم تاقلطمللو ه

 4 ضرألا نم مكل انجرخأ اممو ل

 ه اضعب مكضعب َنمأ نإف ن

618 

 ةيآلا مقر

226 

228 

229 

229 

230 

231 

232 

232 

234 

234 

230 

236 

236 

236 

236 

237 

237 

237 

238 

238 

240 

241 

267 

282 

 ةحفصلا

451 .0 

469 . 1 

470 . 448 . 9 

449 

4494 

476 

382 

383 

469 

474 .0 

91 

429 . 7 

93 

478 

93 

589 . 429 . 5 

96 . 5 

96 

98 

195 . 1 

471 

429 

268 

489



 ةحفصملا ةيآلا مقر ةبآلا

 :519. . 91 282 4 متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيألي ل
 488 282 4 متعيابت اذإ اودهشأو ل
 516 283 4 ةداهشلا اومتكت الو ل

 نارمع لا ةروس
 102 28 ه ةاقث مهنم اوقتت نأ الإ لط
 103 37 4 بارحملا ايركز اهيلع لخد املك ت

 104 9 « نيحلاصلا نم اّيبنو اروصحو اديسو ل
 194 43 4 كبرل ىتنقآ ميرم اي »

 106 159 ه هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف ظ
 ءاسنلا ةروس

 107 3 ه اولوعت الأ ىندأ كلذ ظ
 7 4 4 .. ةلحن نهنقدص ءاسنلا اوتاو ل

 503 6 ههيمهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسناء نإف

 570 7 ` }ه نوبرقألا نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل ل

 رملاو افرقلااوؤأ ةمسقلا رضح اذإو
 108 8 4 هنم مهوقزراف نيكسملاو

 160 12 4 مكجوزأ كرت ام فصن مكلو لل
 .109 !2 هه ةأرما وأ ةللك ثروي لجر ناك نإو

 518 !5 4 .... مكئاسن نم ةشخفلا نيتأي ىتلاو ل
 374 . 6 20 هم ...جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو

 401 22 هه .. ءاسنلا نم كؤاباء حكن ام اوحكتنت الو لت
 405 23 % مكنعضرأ ىتلا مكنهمأو ط

 402 . 2 23 4 مكئاسن تلهمأو لل
 392 23 4 مكئانبأ لئالحو

 تكلم ام الإ ءاسنلا نم تلنصحملاوإلل
 393,92 24 : مكنميأ
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 ةحفصلا ةيآلا مقر ة_بآلا

 40591 24 4 مكلذ ءارو ام مكل لحأو الت

 حكني نأ الرط مكنم عطتسي مل نمو ف
 111 25 4 تانمؤملا تانصحملا

 397 25 4 .... فورعملاب نهروجأنهوتاءو إلا

 متنأو ةولصلا اوبرقت ال اونماء نيذلا اهيأي ف
 421 43 ه ..ىركس
 170 43 ه ءام اودجت ملف أن
 206 86 هه اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذإو ظ

 ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتفائمطخ انمؤم لتق نمو ظ
 538 92 ه هلهأ ىلإ ةملسم

 112 92 3 هه قثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو ل

 135 115 4 منهج هلصنو

 516 135 4 هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك ظ

 110 176 4 دلو هل سيل كله أؤرما نإ ط
 549 3 4 ةتيملا مكيلع تمرح

 553 4 4 ...... مكيلع نكسمأ امم اولكف
 397 5 ه ... تلبيطلا مكل لحأ مويلا لا
 166 6 هه ...مكهوجو اولسغاف ةولصلا ىلإ متمق اذإا

 161 6 4 مكسوءرب ا اوحسماو ط

 155 6 4 نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو ل

 114 33 44 ضزألا نم اوفني وأ ط

 524 42 4 تحسلل نولكأ ظ
 مه كفلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 115 44 ه نورفكلا
 مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نموو

 115 45 ه نوملظلا
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 - مقر ةلآلا

 مه كئلوأف هللا لزنأ ام مكحي ل نمو

 ' نوتس
 48 : .... هللا لزنأ امي مهنيب مكحاف ظ

 51 4 مهنم هنإف مكنم مهوتي نمو لا

 55 ه .. اونماء نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ ل
 95 4 ادمعتم مكنم هلتق نمو ظ

 95 4 ... فلس امع هللا افع

 % هه امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرحو ل
 105 4 مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهياي ل

 رضح اذإ مكنيب ةدلهش اونمآ نيذلا اهيأي لت
 106 4 .. توملا كدحأ

 ماعنالا روس

 !21 3 ه ئ هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو ل

 141 ه هداصح موي هقح اوتاءو ن

 145 ه هللا ريغل لهأ اقسف وأ ل
 ةبوتلا روس

 34 4 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ل

 60 44 .. نيكسملاو ءارقفلل تقدصلا امنإ ل

 71 4 ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ن

 هلضف نم انتاء نئل هللا دهع نم مهنمو

 5 % نقدصنل

 91 4 ليبس نم نينسحملا ىلع ام لل

 103 ههماهب مهيكرتو مهرهطت ةقدص مهلومأ نم ذخ ل
 لافنالا ةروس

 11 4 هب مكرهطيل ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو ط

 75 ؛} ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو ل
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 ةيآل ١ مقر ةبآ ١

 فسوي ةروس
 38 « ىناباء ةلم تعبتاو »

 دعرلا ةروس
 2 ردقير ءاشي نل قزرلا طسبي »

 لحنلا روس
 هبلقو هركأ نم الإ هنمإ دعب نم هللاب رفك نم ل

 106 « ننيإلاب نئمطم
 اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو

 116 4 مارح اذهو لالح

 120 4 افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربإ نإ »

 ءارسإلا روس
 4 ه ندسفتل

 26 « هقح فرقلا اذ تاءو ل
 78 ههمادوهشم ناك رجفلا ناءرق نإ رجفلا ناءرقو إ

 فهكلا ةروس
 يف نولمعي نيكلسمل تناكف ةنيفسلا امأإل
 79 ه رحبلا

 ميرم ةروس
 ضرألا قشنتو هنم نرطفتي تاولمسلا داكت

 93,90 4 ... اده لابجلا رختو

 جحلا توس

 18 4 ءآشي ام لعفي هللا نإ ل
 28 % تمولعم مايأ يف ل

 اودبعاو اودجساو اوعكرا اونماء نيذلا اهيأيل

 77 مكبر
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- . 
 ا ةيآلا مقر ةيال
١ 

 رونلا ةروس

 ةئام امهنم دحو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا

 532 2 4 ةدلج

 397 3 4 .. . كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ظ

 ووو 3 4 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو ل
 4 تنصحلا نومري نيذلاو ل 461 4

 ةعبرأب اوتأي مل مث تنصحملا نومري نيذلاو ل
 61842 4 4 ءادهش

 462 44 مهجاوزأ نومري نيذلاو ظ

 ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأي ف
 124 27 4 مكتويب

 ريغ اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيلف

 ل

 120 29 ه ..ةنوكسم

 اا ...ةا ...اهم رهظام الإ نينيز نيدي ال )
 398 32 « مكنم ىمليألا اوحكنأو ظ

 تكلم نيذلا مكنذعتسيل اونماء نيذلا اهيأي <
 123 58 4 مكنأ

 125 60 هه نهبايث نعضي نأ حانج نهيلع سيلف

 جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل
 126 61 هجرح

 126 61 4 مكسفنأ لع ىلعو ط

 126 61 4 مكتويب نم اولكأت نأ
 ناقرفلا ةرومس

 143 48 « اروهط ءآم ءآمسلا نم انلزنأو ل
 403 54 4 ارهصو ايسن هلعجف ط
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 ةيآلا مقر ةيالا

 صصقلا ةروس

 88 ه ههجو الإ كلاه ءىش لك ل

 بازحألا روس
 21 4 ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل ط

 1 4 نكنم تنقي نمو ف
 مث تنمؤملا متحكن اذإاونماءنيذلا اهيأي لف

 49 44 .... نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط

 50 4 كجاوزأ كل انللحأ انإ يبنلا اهيأ ل
 52 44 دعب نم ءاسنلا كل لحي ال ط

 56 4 اميلست اوملسو هيلع اولص ن

 رظطاف ةروس
 8 4 ترسح مهيلع كسفن بهذت الف ل

 رزلا روس
 9 44 ليللا ءاناء تنق وه نمأ ط

 تلصف ةروس

 38,37 4.. رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا هتياء نمو ظ

 نمحرلا روس
 64 4 ناتماهدم ط

 ةعقاولا روس

 79,78 { هه نورهطملا الإ هسمي ال نونكم بثك يف لل

 6 “ نينيدم ريغ متنك نإ الولف ف
 94 4 ميحج ةيلصتو ن

 ةلداجملا ةروس

 2 { هه اروزو لوقلا نم اركنم نولوقيل مهنإو ل
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 مقر ةيالا

 ةيآلا

 رشحلا روس , .

 24 4 .... روصملا ؛ىرابلا قلخلا هللا وه ط

 ةعمجلا ةروس

 موي نم ةولصلل ىدون اذإ اونما نيذلا اهيأي ل
 9 4 ... هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا

 قالطلا روس

 نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف ل
 2 4 .. فورعمب

 4 4 ... ضيحملا نم نستي ىئلاو «

 نعضي نأ نهلجأ لامحالا تللوأو ظ

 14 ئ نهلمح

 ميرحتلا روس

 ! { « كل للا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأي »
 كلملا ةروس

 30 ه ... اروغ مؤام حبصأ نإ متيورأ لق ل

 لبزملا روس
 20 ههمليلا ىنلث نم ىندأ موقت كنأ ملعي كبر نإف

 20 « ناءرقلا نم رسيت ام اوءرقاف
 20 4 هنم رسيت ام اوءرقاف ظ

 رثدملا روس

 5 & رجهاف زجرلاو لت

 ريوكتلا ةروس
 8 4 تلأس ةدوءوملا اذإو

 16 4 سنكلا راوجلا ن
 قاقشنالا ةروس

 12 ه اريعس ىلصيو ل

625 

132 

197 

519 

469 

474 .473, .470 .9 

443,42 

186 

186 

186 

186 

149 

133,652 

134,49 

135



 ةيآلا مقر ةيالا

 دلبلا ةروس

 6 ه ةيرتم اذ انيكسم وأ
 نيتلا ةروس

 1 ه نوتيزلاو نيتلاو ل

 رصعلا ةروس

 2,1 { « رسخ ىفل نلسنإلا نإ ه رصعلاو ف
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 ةيلوقلا ثيداحألا-2
 ! كمع هنإف هل ينذئا »

 . ( اعبرأ حبصلا »

 ) ... متيلا لام يفاوغتبا »

 « .... نونج هبأ (

 « .... ؟ اذه ةاكز نيطعتأ »
 ؛ كيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف كموص ىتأ ه
 ؛ ارتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا (

 ! اههجو يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لجرلا مارحإ »
 « هل اوبسحا »

 « كنم وأ كلم نم نصحأ »

 ! هل كلم وأ كلم نم نصحأ (

 « هللا باتك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ »

 « برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوجرخأ »
 كسمأ ام لكف هيلع هللا مسا تركذو ملعملا كيلك تلسرأ اذإ »

 « كيلع

 ىتح ءانإلا يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ »
 « ... اهلسغي

 مكيلعو اهوتئا نكلو نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ ه
 « ةنيكسلا

 ! ... مهعم لصف نولصي سانلا تدجوف ةالصلا تئج اذإ »

 نع كسميلف يحضي نأ مكدحأ دارأو ةجحلا ىذ لاله متيأر اذإ »

 « هرافظأو هرعش
 ٤ ... ايش ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ ه

 ؛ .... هعم لصيلف مامإلا ىلإ ءاج مث هلحر يف مكدحأ ىلص اذإ »

 ! كتالص تمت دقف كلذ تلعف اذإ »
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 « ثبخلا لمحي ل نيتلق ءاملا ناك اذإ »

 « أضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ »
 « اضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذإ »
 « نيتدجس دجسيل كدحأ ىسن اذإ »

 « ... مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ »

 ) سأرلا نم نانذألا »

 «... مئاص تنأو ءانإ نم تضمضمت ول تيأرأ »

 « لفسألاو ىلعألا اومجرا »
 « هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا »

 « ملسملا هثروف صقني الو ديزي مالسالا »

 « كسملا بيطلا بيطأ »
 « اهدلو اهقتعأ (

 « ... ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا »

 « تاولص سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ د
 « فوفدلاب هيلع اوبرضاو دجاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ »

 «...هسأر الو ههجو اورمخت الو هيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا»
 « تونقلا لوط ةالصلا لضفا »
 « ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقأ (

 « .... ةالصلا ىف نيدوسألا اولتقا »
 ....؟ اهنابلأو اهلاوبأ نم نوبيصتف هلبإ يف انيعار عم نوجرخت الأ »
 « ... اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ »

 « كلهأب ىقحلا »

 « .... مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا »
 « ...؟ لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش سيلأ »

 « نايبلا يتأي ىتح هتأرما دوقفملا ةأرما »
 « ةنس مكل وهو رحنلاب ترمأ »

628 

149 

146 

146 

241 

149 

163 

298 

540 

139 

594 

141 

596 

494 

214 

380 

342 

195,101 

446 

180 

140 

582 

389 

238 

522,20 

479 

353



 ! كتيب يف ىثكما »
 ١ هللا باتك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ نإ ه

 ' ج ورفلا هب متللحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا نم متيفوأ ام قحأ نإ »
 , اهرمعأ نمل ةزئاج ىرمعلا نإ »

 ؛ هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع زواجت هللا نإ »
 وأ هب ملكتت مل ام اهسفن هب تثدح امع ىتمأل زواجت هللا نإ »

 « لمعت

 ؛ هيلع اوهركتسا امو نايسنلاوأطخلا ىتمأ نع ىل زواجت هللا نإ »
 ! ... حبصلا ىلإ ءاشعلا نيب اميف ةالص مداز لجو زع هللا نإ»

 « ثراول ةيصو الف هقح قح ىذ لكل ىطعأ دق هللا نإ »
 « ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ »

 « مرح انأ الإ كيلع هدرن مل انإ »

 7 جرح الو رحا (

 نوكي ش اموي نيعبرأ همأ نطب ف عمجت كدحأ قلخ نإ (

 « .... ةقلع

 « ... اهرشع الإ هتالص نم هل نوكي ال نأ هلعلو ىلصيل لجرلا نإ »

 « .... ءاملا دجت مل ام روهط بيطلا ديعصلا نإ »

 « .... عستلاو هتالص رشع الإ هل بتكي امف ىلصيل دبعلا نإ »

 « الغشل ةالصلا يف نإ »

 « ... رانيدف رمحأ امد ناك نإ »

 ؛ اهلبقاف ران نم اقوط قوطت نأ بحت تنك نإ »

 « تاينلاب ل امحألا امنإ »

 « .... هب متؤيل مامال ا لعج امنإ »

 « .... اذكه كيفكي امنإ »

 ىرمأتست ىتح ىلجعت ال نأ كيلع الف ارمأ كل ركاذ ىننإ »

 « كيوبا
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 ! كنصحتال اهنإ »

 ؟ ... ةعاضرلا نم ىخأ ةنبا اهنإ ، يل حلصت ال اهنإ »

 ! ... ريبك يف نابذعي امو نابذعي امهنإ ه

 « .... دلقت نأ اهب تثعب يتلا ىندبب ترمأ فإ ه

 ؛ رحنلا موي .ىلإ لحأ الف ىدهلا تدلق ىنإ ه
 « ةاصعلا كئلوأ ةاصعلا كلعلوأ »

 « هنم ربد نع ةرح ىهف اهديس نم تدلو ةمأ اميإ »
 اهحاكنف { لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ »

 « ... لطاب اهحاكنف . لطاب

 اهحاكنف لدع ىدهاشو اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ »

 « لطاب

 ؛ اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا »
 , اهتامص اهنذإو نذأتست ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا »
 قرفي نأ ديري مم هتمأ هدبع ج وزي مكدحأ لاب ام سانلا اهيأ»

 !(... ؟امهنيب

 « ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا »
 ةئام دلج بيثلاب بيثلإو ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا »
 « مجرلاو
 ؟ اروهط اهبارت »

 ! حابراي كهجو برت »

 ؛ فيصلا ةيا كيفكت »
 « اولسانت اوحكانت »

 « اهنيدو اهلامجو اهلامل ةأرملا حكنت »
 « .... دج نهلزهو دج نهدج ثالث »

 « نآرقلا نم رسيت ام أرقا مث »
 مهتاوصأ اوعفري نأ كباحصأ رم { دمحماي : لاقف ليربج ينءاج »

 « ةيبلتلاب
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 172 ! اروهطو ادجسم ضرال ١ ل تلعج »

 ٩9 « ةرمنلا ليسو لصألا سبح ه

 459 , ... بذاك اكدحأ 5 هللا ىلع امكباسح »
 600 « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا »
 213 « ... ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ »

 43 ؛ ... ىنرق نورقلا ريخ ه

 156 ! .... نيترهاط امهتلخدأ ىنإف امهعد »

 409 « ىفخلا دأولا كاذ »
 552 ! .... ركذي مل وأ هللا مسا ركذ ، لالح ملسملا ةحيبذ ه

 314 ؛ ... نيد كدحأ ىلع ناك ول تيأرأ كيلإ كلذ ه

 508 « كقح بهذ »

 151 « معن : لاق ؟ هلهأ عماجيأ ءاملا ىلع ردقي ال ؛ بيغي لجرلا ه
 297 « هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر »

 426 .419 .5 « ... ثالث نع ملقلا عفر »
 508 « هيف امب نهرلا ه

 189 ! ... ةالصلا اهيف زوجت ال نطاوم ةعبس »

 164 ! هرصبو هعمس قشو هقلخ يذلل ىهجو دجس »

 244 « ... هيدلاول ىعديو هيلع ىلصي طقسلا ه

 553 « اولكو متنأ هيلع اومس »
 52 « اولكو متنأ اومس »

 99 ! ... ىطسولا ةالصلا نع انولغش »

 236 « ... عوضوم ريخ ةالصلا »

 216 , ... ىنثم ىنثم ليللا ةالص »

 188 « ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص »

 236 ؛ امهدعب الو امهلبق لصي مل نيتعكر رطفلا موي ىلص ه

 364 ؛ مكل دصي وأ هوديصت مل ام مرح متنأو مكل لالح ربلا ديص »
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 « رانلا قرح نمؤملا ةلاض »

 « .... ثري الو هيلع ىلصي ال لفطلا »

 « قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مكل توفع »

 (« .... امهب ىتأف امهب ىلع »

 « .. ةاحضأ ماع لك ىف تيب لهأ لك ىلع »
 « اهمجراف تفرتعا نإف ])

 « توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف »

 « .... امكلاحر يف اتيلص اذإ العفت الف »

 « هكردأ ثيح ناضمر مصيلف )»

 « رشعلا عبر ةبقرلا ىف »

 « رشعلا ءامسلا تقس اميف »

 « ... رشعلا ءامسلا تقس اميف »

 « .... رشعلا ايرتع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف )

 ( ىذملا ) « ءوضولا هيف )

 « ... اوملعي مل ذإ اولأس الأ هللا مهلتق هولتق »

 « ... دمحم لا ىلعو دمحم ىلع ىلص مهللا : اولوق »
 « ... ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو ءىقلا »

 « ... لبانسلا وبأ بذك »

 » ... لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك »

 « هوتعملا قالط الإ زئاج قالطلا لك »

 ٠ نونجملاو هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك «

 « ... مسق ام ىلع وهف ةيلهاجلا يف مسق مسق لك »

 ناك نإ انومعطأ ّ مكل لجو زع هللا هجرخأ اقزر اولك »

 « .... مكعم
 « ... عطاسلا مكنديهي الو اوبرشاو اولك »

 « اورخداو اوقدصتو اومعطاو اولك »

632 

493 

244 

257 

200 

354 

530 

380 

200 

282 

258 

268 

29 

271 

144 

154 

210 

143 

43 

408 

422 

424 

598 

549 

286 

483



 « ... ناخدلا اذه . هنيد لمك »

 ١ ...؟ اهتقو نع ةالصلا نورخؤي موق يف تيقب اذإ تنأ فيك »
 « ليق دقو فيك »

 ام ىلع اهتنبا نم علطت ةأرما حكنت نأ حلصي الو ، كلذ ىرأ ال »
 « اهنم هيلع علطت

 « همحل لكأ ام لوبب س اب ال و

 « اهجوزت سأب ال »

 « اهبورغ الو سمشلا عولط مكتالصب اورحتت ال »
 جوزت ىتلا ىه ةينازلا نإف اهسفن ةأرملا الو ةأرملا ةأرملا ج وزت ال »
 « اهسفن

 « ... سمشلا عولط دنع اولصت ال »

 « ... لالهلا اورت ىتح اوموصت ال »

 ! ةبارق وأ ءالو ىف نينظ الو ةنئاخ الو نئاخ ةداهش لبقت ال »
 ! ... اهجوزل ةأرملا الو هدلول دلاولا الو هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال »

 « ... نيمويب الو مويب رهشلا اومدقت ال )

 ! ... اليسغ نوكي نأ الإ نارفعزو سرو هسم ابوث اوسبلت ال »

 ! سرو وأ نارفعز هسم ائيش بايثلا نم اوسبلت ال »
 « اهحكنت ال »

 « ... عضت ىتح لماح ًأط وت ال »

 « لوحلا هيلع لوحي ىتح لام ىف ةاكز ال »

 « نآرقلا مأب الإ ةالص ال »

 » ... سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال )

 « ... ضرالا نم هفنأ بيصي ال نمل ةالص ال »
 « ةينلا تيبي نهل مايص ال »

 « قالغإ ىف قاتع الو قالط ال »

 « فالطلا ف ةلوليق ال »
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 ! نيمي ةرافك هترافكو بضغ يف رذن ال »
 «.. كلمي ال اميف مدا نبال رذن ال »

 « ىلوب الإ حاكن ال »

 ! لدع ىدهاشو يلوب الإ حاكن ال ه

 « ثراول ةيصو ال »

 ! حير وأ توص نم الإ ءوضو ال »
 « ادعاق ىدعب دحأ نمؤي ال ه

 « .... مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال »
 « ... هلامو اهجوز ةيد نم ثرت ةأرملاو . نيتلم لهأ ثراوتي ال »

 « ادبأ ناعمتجي ال »

 « اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي ال »
 ) ايش هللاب كرشلا نصحم ال »

 « لالحلا مارحلا مرحي ال »

 « مرحم ىذ عم الإ رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال »

 موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال ه
 « ... ةليلو

 « لتق نم ةيد نم لتاق ثري ال »

 « ملسملا رفاكلا ثري ال ه

 « ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال »

 « ... لجر ىلإ هللا رظني ال »

 « ... نهرلا قلغي ال »

 « تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح دحأ رفني ال »
 « يشترملاو يشارلا هللا نعل »

 » ... مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل »

 « هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل »

 « روهط بارش ىقب ام انلو اهنوطب يف تذخا ام اهل »
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 اهتلعجلو ىدا تقس ام تربدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ول »

 « ةرمع

 « كلتنفكو كتلسغل يلبق تم ول »

 « ةقدص بح الو رمت نم قاسوا ةسمخ نود اميف سيل »

 « ءيش لتاقل سيل »

 . ! رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل ه
 ؛ ركذ لجر ىلوألف ضئارفلا تقبأ ام »
 « ... هولكف هنع رزج وأ رحبلا ىقلأ ام »
 ! هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام »
 « زنكب سيلف ىكرف هتاكز ىدؤت نأ غلب ام »

 ! ...؟ مجرلا نأش يف ةاروتلا ىف نودجت ام »

 (« هدنع ةبوت

 اذإ الإ اهقح اهنم ىدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام »

 « ... ناك

 ! ... ؟ سانلا عم ىلصت نأ كعنم ام »
 ؛ ... انعم ايلصت نأ امكعنم ام »

 « ... ؟ ةشئاعاي اذه ام »

 ! ادبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا »
 ! ةدعلا ىف تماد ام قالطلا اهقحلي ةعلتخلا »

 « ... مهطورش ىلع نوملسملا »

 ! ... ىمسي نأ ىسن نإ همسا هيفكي ملسملا ه
 « هعم اهولتقاو هولتقاف ةميهب ىتأ نم »

 امهنع دحاو ىعسو دحاو فاوطأزجأ ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم »
 « اعيمج
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 (.. رامق وهف قبسي نأ فاخي ال وهو نيسرف نيب اسرف لخ دأ نم »

 « .... رصعلا نم ةعكر كردأ نم ه

 « هل وهف ءىش ىلع ملسأ نم »

 « نصحمب سيلف هلاب كرشأ نم »

 فرصنيلف ىذم وأ سلق وأ فاعر وأ ي هب اصأ نم ١

 ) ... أضوتيلف

 ١ هتاممو هايحم هرمعمل ىهف ىرمع رمعأ نم «

 « مد هيلعف اكسن كرت نم »

 « نافاوط هيلعف ةرمعلاو جحلا نيب عمج نم »

 « هل وهف نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم »
 « لوبي ثيح نم »

 » . مس اقلا ابأ ىصع دقف هيف كشي ىذلا مويلا ماص نم »

 « در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ه
 « هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا ةالص هتاف نم ]

 « ... هدريلف ناضمر موص هيلع ناك نم »

 « انالصم نبرقي الف حضي ملو ةعس هل ناك نم »

 « ... ةلماك ةالصلا ىلصي نم مكنم (

 « هل مايص الف رجفلا عم مايصلا عمج مل نم ه

 « هيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم »

 « انيكسم موي لك ناكم هنع معطيلف رهش مايص هيلعو تام نم »

 « رح وهف مرحم محر اذ كلم نم »
 « ةنجلا قيرط أطخأ ىلع ةالصلا ىسن نم »

 همعطأ هللا امنإف هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو ىسن نم »

 « هاقسو

 « هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول لمع لمعي هومتدجو نم »
 « هولتقاف مرع تاذ ىلع عقو نم ه
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 « ... هل رجتيلف اميتي ىلو نم »

 « مهنم موقلا ىلوم »

 « ةدالولا نم مرحت ةعاضرلا نإ ى معن »

 ا هيلع هللا بوتيف بوتي هومتكرت اله »
 « ؟ كنم ةعضب الإ وه له »

 « هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه »

 ١ نسحف اهب ذخأ نمف هللا نم ةصخر ىه ... «

 ا ... بئذلل وأ كيحأل وأ كل ىمه ١

 « ... اهلك كتالص يف كلذ لعفاو »

 , اًمئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالاو ةمضمضلملا ىف غلابو »

 ( انم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا »
 « ... رتوا ءاش نمف بجاو قح رتولا »

 « ... ةعازخ هلتق ىذلا لجرلا ىدو »

 كتيراج و كمنغ امأ .هللا باتكب مكنيب نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو »

 « ... هيلع درف

 « لوبي ام لوأ نم هوثو »
 ١ هناكم اموي موصيو «

 ! ... صقني هتائيسو دبعلا تانسحب ىتؤي »

 « ... رشحلا ةروس رخاب كيلع ةريره ابأاي »

 « ... ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأاي »

 « ... اورتوأ نارقلا لهأاي »

 « نكيلح نم ولو نقدصت ءاسنلا رشعماي »
 « رانيد فصن وأ رانيدب قدصتي )»

 « ثلثلا كئزجحي »

 « كترمعو كجحل كفاوط كعسي »
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 ( .. هيف رطفأ ىذلا رهشلا موصي ش هكردأ ىذلا موصي »

 « أضوتيو هييثنأو هركذ لسغي ه
 « هأزجأ هقرف نإو © اعابت هيضقي »

 ! ةيراجلا لوب لسغيو عيضرلا لوب حضني ه
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 ةيلوقلا ريغ ثيداحألا 3

 . هتهبج ىلعو فرصنا هع د هللا لوسر ىانيع .ترصبأ
 " ركب يبأ راسي ىل إ سلجأف سانلاب ىلصي ركب وبأو هب ىأ
 ..هللا لوسراي :لاقف لجر دن يبنلا قأ

 7 ضيرم انأو ىندوعي كلع هللا لوسر ىنانأ
 هزع هللا لوسر لا ماعطلا لكأي مل اهل نباب نصحم تنب سيق مأ تتا

 مهنم فلتخا امو اولاقف ن يبنلا باحصأ نم نوثالث عمتجا
 نيثالث ردق رهظلا ةالص يف ارقي ناك يلع هللا لوسر نإ :نانثا
 ...ةيآ

 أضوتي ملو ىلصو مجتحا
 هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ
 ليلب ةفلدزملا نم ةضافإلا نم ن سانلا ةفعضل نذأ
 ةدحاو الإ دارأ ام هنأ ةناكر يع يبنلا فلحتسا
 ...ريعشلاو ةطنحلا ىف ةاكزلا هع ذ هللا لوسر نس امنإ
 ...ىبلي لزي ملف تافرع نم كر يبنلا عم تضفأ

 ...ميغ موي ىف ع هللا لوسر دهع ىلع انرطفأ
 ةضيحب دتعت نأ سيق نب تياث ةأرما رمأ
 ..ءاضعأ ة ةعبس ىلع دجسي نأ ب قلع يبنلا رمأ

 اهل ةنبا اهعمو هكلع هللا لوسر تنأ ةأرما
 ..مظعأ ة ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ

 ىف انم ةعبس لك رقبلاو لبالا ىف كرتشن نأ ع هللا لوسر انرمأ
 ةندب
 أ ن

 .غ
,
 

 درف ع يبنلا تنأف كلذ تهركف ركب ىهو اهجوز اهاب
 اهحاكن
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 ةحفصلا مقر
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 هلهأ ةفعض يف ةفلدزملا ةليل :ك يبنلا مدق نم انأ

 ةلع هللا لوسر اهريخف ةهراك ىهو اهوب أ اهحكنأ اركب ةيراج نأ

 قتعب رفكي نأ ع هللا لوسر هرمأف ناضمر ىف رطفأ الجر نأ
 . . هبقر

 امهنيب قرفف لع يبنلا تتأف اهنذأتسي ملو اركب هتنبا جوز الجر نأ

 .ك ٠
 ع هللا لوسر قرفف اهدلو نم ىفتناو هتأرما نعال الجر نأ

 تاذ نيملسمل ١ اسرح ع هللا لوسر ب احصأ نم نيلجر نأ

 ..ةماسأ هفدرو تافرع نم ضافأ كقيَع هللا لوسر نأ

 اهقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ ع هللا لوسر نأ
 نم الإ ةقدصلا اذخأي الأ امهرمأف نملا ىلإ امهنعب كفع هللا لوسر نأ
 ..ةعبألا هذه
 ..هيفرط نيب فلاخ دحاو بوث ىف ىلص هللا لوسر نإ

 نيترم ةضيرف ىلصت نأ ىبن دق ع هللا لوسر نا
 نذأتسي لجر توص تعمس اهنإو اهدنع ناك للع هللا لوسر نإ

 ةصفح تيب ىف

 هءادر سبلو نهدأو لجرت امدعب ةنيدملا نم كفع يبنلا قلطنا
 ..هرازإو
 اهدجأ الو رسوم انأو ةندب يلع نإ :لاقف لجر هات ت يبنلا نأ
 نهجبذيف ةايش عبس عاتبي نأ هيفع هللا لوسر ف اهيرتشأف

 .. نيترمع رمتعا ت يبنلا نأ

 تنب ةيفصب هيلع انينب .اثالث ةنيدملاو ربيخ نيب ماقأ يبنلا نإ

 ..اولحي نأ تيبلاب فاط امل هباحصأ رمأ ع يبنلا نأ

 قلح مش رحن مث ىمر ةفع يبنلا نأ
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 هضرم ىف ركب يبأ فلخ ىلص نلع يبنلا نأ

 امامإ ناك كفع يبنلا نأ
 ...مهيلع وعدي ارهش تنق نل يبنلا نإ

 ...نيل ىف رهظلا ىف أرقي ناك ت يبنلا نأ

 ..ائيش م تقوي ل نل يبنلا نأ

 ..ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابو ت يبنلا نأ
 قرع تاذ قارعلا لهأل تقو هيع يبنلا نأ
 . اسلاج ةالصلا أدتبا فيفع هنإ

 ..اهعيمج ءانالا ىف هيدي لخدأ هنأ

 ..هباحصأ هعمو قيضم لإ ىهتنا هنأ

 ..ةكمب مقي نأ رجاهملل لعج هنأ
 ..ارهش تنق هنا

 عم فلخت ةكم قرط ضعبب اوناك اذإ ىتح ةظع يبنلا عم ناك هنأ
 نيمرحم هل باحصا

 ..ادعاق ىوتسا ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر امل هنإ
 ثدحتملاو مئانلا ىلإ ةالصلا نع ىهن هنأ

 ىح اهنباو اهنبا عم اسدس هع هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ اهنإ
 اهمارحإ دنع اهديب هكقيقَع هللا لوسر تبيط اهنأ
 هوحنو جراعملا اذ نوديزي سانلاو : لاق . ةيبلتلا ركذف هللا لوسر لهأ

 ائيش مهل لوقي الف عمسي يبنلاو مالكلا نم
 برضأ نأ ىنرمأف هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ دع هللا لوسر ىنثعب
 هلام ذخاو هقنع

 ... ندبلا ىلع تمقف ةع هللا لوسر ىنثعب
 .. ركب يأو يلع هللا لوسر دهع ىلع دالرلا تاهمأ انعب

 عست ةنبا انأو ىب ىنبو عبس وأ تس ةنبا انأو ل هللا لوسر ىنجوزت
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 تلخدف ةفيذح لزنمب تررمف دجسملا ىلإ تقلطنا مث ترحست

 ..هيلع

 هلك د حسمو 4 ك يبنلا اضوت

 ٠٠ ةزانجلا ىلع ميلستلا

 نارفعز نم عدر هيلعو ةبج هيلعو كلع هللا لوسر ىلإ ىبارعأ ءاج
 اميف تمرحأ ىنإ هللا لوسراي : لاقف ( هلك همعي مل خطل ىأ )

 .... ىرب

 امو ه : لاق . تكله : لاقف لع يبنلا ىلإ لجر ءاج
 .... « ؟ ككلهأ

 اقيلط علخلا لعج

 .. ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب لع هللا لوسر عمج

 .. رصعلاو رهظلا ىف ة هللا ل لوس مايق انرزح

 .. سانأ ىف كلع هللا لوسر سلجم ترضح
 جحب لهأ نم انمو ةرمعب لهأ نم انمف هع هللا لوسر عم انجرخ
 .. ةرمعو

 . ديدش رح ىف ناضمر رهش ىف هلع هللا لوسر عم انجرخ
 لهأ نم انمف عادولا ذجح ماع لع هللا لوسر عم انجرخ
 .. هرمعب

 .... هجشف رجح هنم الجر باصا رفس ىف انجرخ
 . « ؟ ءيش كدنع له » : لاقف موي تاذ للز رع يبنلا يلع لخد

 . ةرجاهلاب دوعسم نب هللا دبع ىلع ةمقلعو انأ تلخد

 .. ام هين زذأل ذخأف أضوتي تيع هللا لوسر ىأر

 هيفخ ىلع حسمو أضوت مش لاب هزع هلا هللا لوسر تيأر
 .. نيتعكر نيتعكر اهيلصي لع يبنلا تيأر
 .. لسغب دعس هل رمأف انلزنم ىف للع د هللا لوسر انراز
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 ( رونسلإو بلكلا نم ) كلذ نع ةفع يبنلا رجز
 اللحم اهيف لعجو اقبس امهنيب لعجو ليخلا نيب قباس

 رهظلا ى أرقي هع هللا لوسر ناك له تيألا نب بابخ لئس
 .... معن : لاق ؟ رصعلاو

 : لاقف ؟ رصعلاو رهظلا ىف ًارقي ع ىبنلا ناكأ سابع نبا لئس
 .... ال © ال

 مرحي ال لاقف اهتنبا وأ اهجوزتي نأ دارأف ةأرماب ىنز لجر نع لئس

 لالحلا مارحلا

 ركذ هل دولوم نع لئس

 وه هيلع لخد امل يع يبنلل لاقو ع هللا ىضر ةزمح ركس
 .... ىلعو
 مالسلا هيلع درف ، ىلصي وهو هيع هللا لوسر ىلع ملس

 .... هنم لكأف ديص محلب ىتأ مرحم نع كفع ىبنلا لئس
 انكشي ملف انهابج ىف ءاضمرلا رح ع ىبنل انوكش
 .. هعم تيلصف هتجح دن ىبنلا عم تدهش

 عبرأ ةنيدملاب هدجسم ىف رهظلا هع هللا لوسر انب ىلص
 . تاعكر

 .... اعيمج رصعلاو رهظلا كفع هللا لوسر ىلص

 ةدحاو ةميلست ملسو اعبرأ اهيلع ربكف ةزانج ىلع ىلص
 .... ادعاق هيف تام ىذلا هضرم ىف ىلص

 ةبوتكملا رطم موي يف طيبارس ىلإ هجوتم وهو ىلص

 ادحأ عمسأ ملف نامثعو رمعو ركب يأو ع هللا لوسر عم تيلص
 ِ .... مهم

 اعيمج اعبسو © اعيمج اينامث ع هللا لوسر عم تيلص
 .... انفلخ ةشئاعو لع يبنلا عم تيلص
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 هلأسف اديدش انزح اهيلع نزحف دحاو سلجم ىف اثالث هتأرما قلط

 .... ؟ اهتقلط فيك : د يبنلا

 و ع هللا لوسر يلع اهدرف : لاق ، ضئاح ىهو هتأرما قلط
 ائيش اهري

 مصو اذك لص : لاق . مايصلاو ةالصلا ع هللا لوسر ىنملع

 . اذك

 اهحاكن درف :كر يبنلا تتأف

 رئابجلا ىلع حسمأ نأ كفع يبنلا ىنرمأف

 اهب ثعبو هديب اهدلق مث ىديب ع هللا لوسر ىده دئالق تلتف
 .... ىأ عم
 .... مهازجف مهاعدف

 .... اذكو اذك ةقدصلا هذه كيلع هللا لوسر ضرف

 . برغملا ىلصي :ث هلل لوسر ماق

 . تأضوتف تمقف ىلصي ليللا نم ُكَقيَع ىبنلا ماق
 اقالط هدعي ملف هانرتخاف كفع هللا لوسر انريخ دق
 .... ماقأو ةجحلا ىذ نم ةعبار حبصل ةكم مدق

 .... ( رصعلاو رهظلا ىف ىأر تكسو تاولص ىف هع ىبنلا أرق
 ادحاو افاوط امهل فاطف ةرمعلاو جحلا نيب نرق

 مهضئارف ىلع ليتقلا ةثرو نيب ثاريم لقعلا نأ ىضق
 : لاق ؟ نيتدجس اهيف نأب جحلا ةروس تلضف هللا لوسراي تلق

 .. . .(( معن (

 .... ىنثدح ةظقيتسم تنك نإف ىلص اذإ ناك

 نأ كفع هللا لوسر تنذأتساف ةطبث ةمخض ةأرما ةدوس تناك

 اهل نذأف ليلب رمج نم ضيفت
 . ديرث نم ةعصقب قأف ع هللا لوسر دنع تناك
 ىناملا نكرلاو رجحلا الإ ملتسي ال ُيفَع هللا لوسر ناك
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 .. ةاكزلا جرخن نأ انرمأي قيقع هللا لوسر ناك

 ... رصعلاو رهظلا ىف أرقيف انب ىلصي ت د هللا لوسر ناك
 .. قلغم هيلع بابلاو ىلصي د هللا لوسر ناك

 .... جر نأ لبق رطفلا موي رطفي ل هللا لوسر ناك

 رلا ىلع رتوي كلع هللا لوسر ناك
 ةفالخ نم نيتنسو ركب ىنأو ع هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك
 .. ةدحاو ثالثلا قالط رمع

 هايإ هلواني هجاوزأ ضعب ناكو هب حسمي اليدنم اذختم ناك

 ةالصلا ىف محرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك

 مارحالا دنع تيزلاب نهدي ناك

 .... ريرسلا طسو ءانح ىلصي ناك

 .. مهترجاه ىف سانلاو ةرجالا ىلصي ناك

 ... ىلعألا كبر مسا حبسب رتولا ىف أرقي ناك
 ىف الإ ىضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا يلع نوكي ناك

 .. نابعش

 ةيد نم ىبابضلا مشأ ةأرما ثروأ نأ: كفيكَع هللا لوسر ك بتك

 مشأ اهجوز
 ...ريعش نم اعاص ةيفع هللا لوسر دهع لع ر رطفلا ةقدص ىدؤن انك
 .. بوثلا فرط اندحأ عضيف ن يبنلا عم ىلصن انك

 لزني نآرقلاو ع يبنلا دهع ىلع لزعن انك
 انمو مئاصلا انمف ناضمر ىف ةلع هللا لوسر عم وزغن انك
 .. رطفملا
 ش هسرم ف ءانإ ىف هيقلأ اف بيبز نم ةضبقو رمت نم ةضبق ذخ ا تنك

 تع يبنلا هيقسأ

 .. ىبنلا هلوانأ مث ضئاح انأو برشأ تنك
 بهذ نم احاضوأ سبلأ تنك
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 . قيقع هللا لوسر لأسأ نأ تييحتساف ءاذم الجر تنك
 ليلهتلا ىلع ديزي ال ناكف ةفرع ةيشع ةيلع هللا لوسر فدر تنك

 .. ريبكتلا
 ىتح هبيج نم هصيمق دقف اسلاج :كا هللا لوسر دنع تنك

 ترمأ ىنإ : لاقف ع هللا لوسر ىلإ موقلا رظنف هيلجر نم هجرخأ
 .. دلقت نأ اهب تثعب ىتلا ىفدبب

 هيفخ عزنأل تيوهأف رفس ىف هع هللا لوسر عم تنك
 .. سانلاب ركب وبأ ىلص هع هللا لوسر لقث ا

 اسلاج ىلص هقش شحج امل

 نإ اهّتُملظ ث هللا لوسراي : لاق هأرما نالجع ىنب وخأ نعال امل
 قالطلا ىه اهُنكسمأ

 سمشلا علطت نأ لبق ادج ج رنسا ىتح افقاو لزي مل

 .. عمجب الإ اهتقو ريغل ةالص ىلص كزع هللا لوسر تيأر ام
 ةمامعلا ىلعو هتيصانب حسم

 .. هيف تام ىذلا مويلا ىف ىشاجنلا ىعن

 .. اهتبارق ىذ ىلع ةأرملا ج وزت نأ ىجن

 ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا أضوتي نأ ىهن
 .. وهزلاو رمتلا نيب عمجي نأ ىهن

 هاف لجرلا ىطغي نأ ىبن
 . هيدي ىلع لجرلا دمتعي نأ ت د هللا لوسر ر ىخ

 رجفلا ىف تونقلا نع هيع هللا لوسر ىهن
 ءاريتبلا نع ىهن

 ليللا داصح نع ىهن
 ديص بلك الإ رونسلاو بلكلا نع ىهن

 ملعت نأ الإ اينثلاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع ىهن

 رونسلاو بلكلا نمث نع ع ىبنلا ىهن
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 359 .... هنولأسي سانلاو ىنمب سانلل لع هللا لوسر فقو

 439 .... اهجوزتأل ةبارق تضرع ىمأ نإ هللا لوسراي
 { انالف هارأ ( : كر لاقف كتيب ىف نذأتسي لجر اذه هللا لوسراي

 405 ه ةعاضرلا نم ةصفح معل
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 (د)

 (ر)

 )ع)

 )م)

 يئاوقلا سرهف ۔ 4

 ةحفصلا مقر تايبألا ددع

105 1 

526 3 

110 1 
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 مالعألا سرهف ۔5؟5

 )أ(
 21 : رباج ةجوز .ةنمآ

 هللا دبع ع ضابإ نبا
 ةكرب نبا = يضابإلا

 061 052 350 :راطعلا ديزي نب نابأ

7. 135 

 86 : مالسلا هيلع 3 ميهاربإ

 :ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ
536 

 5119 :روث وبأ دلاخ نب ميهاربإ
3. 252. 293. 298. 307. 327. 

38 329. 332. 345. 359. 381. 

45 448 476. 483. 8486 495. 

53 3573 575. 582. 5591 595. 

3 609 

 125 : حلاص نب ميهاربا

 64 : نامهط نب ميهاربإ
 83 538 :ميهاربإ نب رمع نب ميهاربإ

 5019 8}5 :يعخنلا ديزي نب ميهاربإ
0107 .103 .9 

0121 .119 .4 

.152 .148 .06 

.182 .180 .7 

.198 .196 .4 

.232 .220 .22 

.1 

.2 

.56 

0 6 

.50 

525 

3. 

5.1. 

4. 

518 

 .۔-06

22. 

05109 

515 

014 

013 

03-20 

024 

3 

}.-27 

.25 

0535 

535 

8536 

0.37 

9 

5 

8 

03 

.3 

.509 .02 

.543 .1 

.574 .3 

©603 0 

0.-4 

0١25 

.28 

.2 

.1 

: 

51 

.0 

5.6 

.3 

506 

.8 

.58 

.51 

55 

. 17 

.7 

.4 

.22 

3 

.1 

.١31 

.4 

3 

.-4 

06 

.2 

.9 

25. 

07. 

21. 

39. 

1. 

5. 

38. 

7. 

6. 

40. 

7. 

4 

6. 

0. 537. 

5. 569. 

59. 592. 

 باده نب ورمع =صرباألا
 0217 1215 .42 :بهك نب نأ

 582 8493 ا

 ىناه نب دمحم نب دمحأ =مرثألا

.6 

.0.8 

.-28 

.32 

0345 

.36. 

030 

59 

5.1 

045 

.1 

.6 

07 

0167 .154 .151 .143 ,2 

0240 .226 .218 .217 .3 

0278 1277 .264 .261 .9 

0322 .314 .313 .302 .2 |   
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 : يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ

56 

.20 

029 

.34 

.2 

035 

55 

4 

.8 

4 

09 

.1 

.8 

53 

59 

533 

.8 

91 

0.28 

.-1 

.33



.424 2412 .411 .407 .398 .8 

.516 .512 .509 .508 .427 .6 

5579 .565 .552 .543 ٦538 .6 

601 .591 .1 

 نب دمحم نب دمحأ = لبنح نب دجأ

 لبنح
 :رماع وبأ ك يخامشلا ديعس نب دمحأ

1 18. 68. 197. 212. 0218 

6. 302. 319. 344. 357. 395 

 3.47 ]}44 :ىئاسنلا بيعش نب دمحأ

1 64. 141. 147. 3598 149. 

3. 158. 179. 180. 183. 184 © 

8. 192. 195. 206. 211. 213. 

7. 221. 225. 227. 20229 0239 

5. 283. 285. 287. 10295 0298 

0. 342. 364. 372. 398. 415. 

0. 471. 485. 486. 499. 516. 

1. 533. 540. 565. 570 

 مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ

 .413 .364 339 .320 :ةيميت نبا

0. 441. 443 

 {©193 :يتاعاسلا انبلا نمحرلا دبع دمحأ

260. 2355. 244. 273. 315. 324. 

330 

 352 21©5 :يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ

3.55 58. 60. 64 

 .84 .54 .12 :صاصجلا ىلع نب دمحأ

. 6. 107. 111. 112. 117.   

.288 .277 .251 .186 .165 .3 

.405 .395 .394 .392 .334 .1 

&.549 .503 .469 .457 .446 1 

569 

 :رجح نبا © ىنالقسعلا يلع نب دمحأ

8 19. 26. 38. 44. 45. 57. 

3. 71. 139. 183. 389. 516 

 428 : يلصوملا يلع نب دمحأ

 : ساحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ

8 108. 120. 123. 488 

 3.52 5343 :لبنح نب دمحم نب دمحأ

6. 58. 64. 93. 109. 110. 

9. 140. 142. 143. 145. 146. 

8. 149. 151. 154. 156. 158. 

9 161. 163. 166. 167. 169. 

1. 177 179. 184. 186. 188. 

 .200 .198 .196 .194۔ 192 .0

 ۔ 216 30213 208 .205 .204 .2

 {©227 ۔ 225 .223 .221 .220 .8

9. 233. 236. 239. 242 _ 244. 

8. 257. 258. 260. 264. 267. 

0. 273. 277. 279. 280. 282. 

23. 285. 286. 292. 293. 295© 

6. 298. 300. 302. 304. 307. 

9. 310. 314. 315. 319. 5324 

6. 330. 333. 334. 336. 338. 

1. 342. 345. 346. 352. 5353 

35. 357. 359. 363. 364. 367. 
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 ۔ 374 .2

.395 _ 2 

.413 .9 

.434 .2 

.450 .45 

.467 .3 

.485 .43 

.503 .1 

.4 

. 3 

. 5 

.51 

612 

.2 

.5 

09 

.420 .5 

 ۔ 7

 ۔ 4

0329 

.9 

.4 

.6 

.6 

.9 

.06 

. 8 

.0 

.4 

.6 

.6 

485 

 455 :راتخملا دمحأ

 :يلجعلا ثعشألا وبأ ،مادقملا نب دمحأ
44 

 179 : عينم نب لح أ

32. 

 ازا

7. 

8. 

7. 

2. 

3. 

51. 

 ۔ 06

.7 

. 9 

.8 

 ©ةمالس نب لمح

7. 247. 285. 

.388 _- 5 

.407 .4 

427 .3 

.441 .39 

.462 .0 

0480 _ 6 

.499 .5 

0521 .8 

.540 .8 

.563 .8 

0589 _ 06 

©10 69 

 : يواحطلا

5.1 345. 

 177 : مرثألا ] ءىناه نب دمحح

 61 016 :سيقم نب فنحألا

 دحاولا دبع نب رماع =لوحألا

 بجاح = يدزألا

 يدمحيلا نايح نب ديعس

 ةعارش يبأ نب نمؤملا دبع
 مره نب ورمع

 يرصبلا بلهملا نب لضفلا
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 رباج يبأ نب ىسوم = يوكزالا
 دمحأ نب دمحم = يرهزألا

 333 {332 99 }42 :ديز نب ةماسأ

 نبا دل نب ميهاربإ نب قاحسإ
 0179 }164 }119 }84 :هيوهار

4. 188. 190 196. 198. 0200 

3 209. 210. 216. 233. 0237 

 .298 .291 .283 .248 .244 ۔2

9. 310. 365. 376. 391. 399. 

7. 415. 420. 438. 1445 448. 

 8536 .ک21 .518 .515 .489 .7

0. 554 8563 573 575. 58582 

610 

 يلع نب هللا دبع نب ورمع= قاحسإ وبأ
 فسوي نب دمحم = شيفط ،قاحسإ وبا

 ىسيع نبا
 295 :ميكح مأ ةالوم ،قاحسإ مأ

 نب ورمع نب سنوي = قاحسإ يبأ نبا
 هللا دبع

 ةملس نب قيقش = يدسألا

 ةبقع نب دبعم نب ةصباو
 128 :فينح نب لهس نب دعسأ

 كاحضلا نب سينأ = يملسألا

 ةركب مأ ح ةيملسألا

 50259 121{5 342 :ركب يبأ تنب ءاسأ

292 .20 

 .51 : ةيلع نبا ميهاربإ نب ليعامسإ

348 .227 .2



 63 : يسمادغلا رارد نب ليعامسإ

 584 : يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ

178 

 524 :ريثك نبا كرمع نب ليعامسإ
4. 87. 89. 91. 95. 96. 098 

3. 104 108. 109. 114. 0117 

 0285 .185 .183 2130 .125 آ[1

7. 321. 445 446. 488. 491. 

563 

 580 {5142 :شايع نب ليعامسإ

 68 :يندملا ديدقلا نب ليعامسإ

 244 : يكملا ليعامسإ

 5203 {161 :ينزملا ىيحي نب ليعامسإ
0. 293. 299. 420. 582. 603 

 ورمع نب ملاظ =يليدلا دوسألا وبأ

 47 :نابيش نب دوسألا

 نمحرلا دبع =دوسألا نبا

 .207 .193 .{73 :ديزي نب دوسألا

4. 242. 282. 600 

 209 :ريضح نب ديسأ

 هللا دبع نب دمح = ىليبشألا

 ديبع نب ملاس = يعجشألا
 يكملا رانيد نب ورمع = مرشألا
 19 :دوسألا نب ميلس نب ثعشألا

 نب دمحم نب نمحرلا دبع = ثعشألا نبا

 ثعشألا

 ىسوم نب ناميلس =يرعشالا
 يدعسلا نايح نب رفعج =بهشألا وبأ
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 3223 3189 :زيزعلا دبع نب بهشأ

5. 551 

 591 : يبابضلا ميشأ

 442 212}5 :جرفلا نب غبصأ

 هللا دبع نب دمحأ =يناهيصألا

 :ةشبحلا كلم ،ىشاجنلا ةمحصأ

6. 246 .. ` 

 ركب وبأ ،هللا دبع نب ةبقع = مصألا |

 ميهاربإ نب هللا دبع = ليصألا

 ميشأ = يبابضلا

 ىسيع نب فسوي نب دمحم =شيقطأ

 دايز نب دمحم = يبارعألا نبا

 يرصبلا يفوجلا نايح = جرعألا
 زمره نب نمحرلا دبع

 دحأ نب نامعن = يمظعألا

 نارهم نب ناميلس = شمعألا

 نمحرلا دبع نب ةرزع =روعألا
 405 : سيعقلا يأ وخأ حلفأ

 .نيدلا رصان دمحم = نابلألا

 هللا دبع نب دومحم = يسولألا

 224 :ديز نب ةمامأ

 فينح نب لهس = ةمامأ وبا
 نالجع نب ىدص

 82 }45 : يرصبلا يدزألا ديز نب ةيمأ

ةيمأ نب ورمع = ةيمأ وبأ



 842 {25 .15 11 :كلام نب سنأ

45. 46. 50. 51. 55. 60. 61. 

2 64. 114. 117. 130. 140. 

1. 142. 152. 177 184. 188. 

6. 198. 207. 209. 218. 233. 

5 243. 246. 248. 260. 282. 

7. 314. 338. 352. 359. 376. 

9. 503. 564 

 دابع نب ميكح نب نامثع = يراصنألا

 ديعس نب ىيحي
 ثراحلا تنب ةبيسن = ةيراصنألا

 بعك تنب ةبيسن
 5530 : ىملسألا كاحضلا نب سينأ

533 . 

 521 :زيزع نب باهإ وبأ
 رذنملا وبأ ،صيوح نب ميمت = يزاوهألا

 ورمع نب نمحرلا دبع =يعازوألا
 454 : تماصلا نب سيوأ

 ةرارز = ىفوأ نبا
 هللا دبع = ىفوأ يبأ نبا

 .515 371 .70 :ةيواعم نب سايإ

8. 569. 571. 598 

 ديز نب دلاخ = يراصنألا بويأ وبأ

 .ينايتخسلا ناسيك ةميمت يبأ نب بويأ
 345 27 5.21 :يرصبلا ركب وبأ

7 54. 56. 60. 81 

 46 :دايز وبأ دايز ديز يبأ نب بويأ

   6 هللا دبع نب هللا ديبع ت بويأ وبأ

 يكتعلا بينم

 بويأ نب لئاو

 46 :ديز وأ ليزي نب بويأ

 (ب)

 فلخ نب ناميلس = يجابلا
 يلع نب دمحم = رقابلا

 ملسم نب نامثع =ىتبلا

 هللا دبع نب ريرج = يلجبلا

 ليعامسإ نب دمحم = يراخبلا
 .140 {42 019 518 :بزاع نب ءاربلا

6 397. 536 

 :يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب وبا
8. 488 

 ديبع نب ةلضن = ةزرب وبأ
 0171 :يضابإلا يولهبلا ةكرب نبا

8. 325. 371. 8432 8448 8465 

57. 553 

 نب رمع نب ميهاربإ = يربعجلا ناهربلا

 ميهاربإ
 212 : بيصحلا نب ةديرب

 ةديرب نب هللا دبع = ةديرب نبا

 نب هللا دبع نب فسوي =ربلا دبع نبا
 دمحم

 ةرعرع = دنزبلا نبا

 ميهاربإ نب دمحم نب دمح = ىتسبلا
 .طن ا

 198 :نجحم نب رسب
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 147 .146 :ناوفص تنب ةرسب

 343 :رشب وبأ

 يركشيلا سايإ نب رفعج رشب

 : ةيشحو يبأ نب رفعج . يطساولا

47 

 42 : يراصنألا ثراحلا نب رشب وبأ

 292 : سيق نب رشب

 18 : ةيصاصخلا نب ريشب

 210 :دعس نب ريشب

 وبأ .ىنامعلا يناوزنلا رذنملا نب ريشب

 50 :رذنملا

 يلولسلا وأ يسودسلا كيهن نب ريشب

 18 :ءاٹعشلا وبأ ٠ يرصبلا

 ةرصب نب ليمج = يرافغلا ةرصب وبأ

 يفوجلا جرعألا نايح = يرصبلا

 روصنم نب دابع

 ثايغ نب نامثع

 ءاٹثعشلا وبأ رمع

 مره نب ورمع

 يدزألا بلهملا نب لضفلا
 ىملسلا رانيد نب كلام

 زمره نب ملسم نب ىلعي
 دمحم نب ناميلس =لاطب نبا

 دوعسم نب نيسحلا =يوفغبلا
 8 : نمحرلا دبع وبأ دلخم نب يقب

 يلع نب دمحأ = ںصاصجلا ركب وبأ

   نامثع نب هللادبع = قيدصلا ركب وبأ

 73 :نمحرلا دبع نب ركب وبأ
 54 : ينزملا هللا دبع نب ركب

 49 :ورمع نب ركب
 389 : يناساكلا دوعسم نب ركب وبأ

 448 : ةيملسألا ةركب مأ

 3353 {155 :يشبحلا حابر نب لالب

354 

 ةعارش يبأ نب نمؤملا دبع = لالب وبا

 ميلس نب ىيحي = جلب وبأ
 يتاعاسلا نمحرلا دبع نب دمحأ =انبلا

 ملسأ نب تباث = ينانبلا

 ةكرب نبا = يولهبلا
 46 :بلهملا نب لضفلا ىلوم سهيب

 يلع نب نيسحلا نب دمحأ = يقهيبلا

 (ت)

 ىسيع نب دمحم = يذمرتلا
 : يميلسلا كراعملا وبأ ريدح نب ميمت

46 

 ،يدمحيلا ،يدزألا صيوح نب ميم
 46 : يزاوهألا ،رذنملا وبأ

 صيوح نب ميمت = ضيوح نب ميمت
 صيوح نب ميمت = صيوخ نب ميمت
 ةميمت يبأ نب بويأ =ةميمت يبأ نبا

 يرصبلا ركب وبأ ،ينايتخسلا ناسيك
 دلاجم نب فيرط = ةميمت وبأ
 ةدلخ وبأ رانيد نب دلاخ = يميمتلا

 ناميلس

656



 يأ نب ورمع نب هلللا دبع

 جاجحلا
 كلام نب نيصح نب يلع

 نب ميلحل ا دبع نب دمحأ = ةيميت نب ١

 مالسلا دبع

 خورف نب ةعيبر =يميتلا

 (ثر

 دمح وبأ © ىانلا ملسأ نب تباث

 .47 .46 }.28 .27 326 : يرصبلا

446 .9 

 47 : يدعسلا ةورذ نب تباث

 449 : سيق نب تباث
 553 : ىنشخلا ةبلعث وبأ

 بويأ نب مكحلا = يفقللا ا
 ديبع يبأ نب راتخملا

 220 : ليحارش نب ةمامث

 دلاخ نب ميهاربإ = روث وبأ

 ديعس نب نايفس = يروثلا

 (ج)

 12 : يدمحيلا ديدح نب رباج

 45 : يدنكلا ديز نب رباج

 .51 }42 : يراصنألا هللا دبع نب رباج

 0110 .109 .98 .70 .63 ۔ 61 3.6

 0194 .193 .154 .152 .142 ع 4

6. 209. 210. 244. 254. 0259 

4. 270. 273. 324. 326. 06327   

0355 .350 .342 .338 .337 .0 

0398 .397 .372 .364 .359 .7 

549 .485 ,471 .439 .436 1 

609 .607 .596 .52 

 68 :ةرامع نب رباج

 62 :ورمع نب رباج
 208 }62 : يفعجلا ديزي نب رباج

 رحب نب ورمع= ظحاجلا
 دمصلا دبع= دوراجلا يبأ نبا

 باهولا دبع نب دمحم = يئابجلا
 96 : معطم نب ريبج

 410 }409 :ةيدسألا بهو تنب ةماذج

 يدع نب هللا دبع = يناجرجلا
 ديزي نب بيبح = يمرجلا

 ورمع نب ديز نب هللا دبع

 زيزعلا دبع نب كلملا دبع = جيرج نبا
 71 566 }47 }44 :مزاح نب ريرج

 157 {156 :يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 يلع نب دمحأ = صاصجلا

 نب رمع نب ميهاربإ =يربعجلا
 ناهربلا © ميهاربإ

 411 {}178 :رفعج وبأ

 ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ =رفعج وبا
 يلع نب دمحم =رقابلا رفعج وبأ
 وبأ ،يدمسلا نايح نب رفعج

 135 :بهشألا

 49 : ىعبضلا ناميلس نب رفعج

 ` 62 :كامسلا نب رفعج
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 106 {75 :قداصلا دمحم نب رفعج

 دمحم نب هللا دبع =روصنملا رفعج وبأ

 58 3.47 :ةيشحو يبأ نب رفعج

 ديزي نب رباج = يفعجلا
 روفعي نب ميركلا دبع = ينجلا

 ةعارش يبأ نب نمؤملا دبع = بالجلا
 ركب يبأ نب نمحرلا دبع = نيدلا لالج

 يطويسلا
 دابع نب ديعس =يدنلجلا نبا

 دابع

 يكملا رانيد نب ورمع = يحمجلا
 213 : يرافغلا ةرصب نب ليمج

 يبارعألا فوع = ةليمج يأ نبا

 0200 5188 :رذ وبأ .ةدانج نب بدنج

236 

 448 : نامهج

 دلاخ نب ديز = ينهجلا

 يرصبلا جرعألا نايح = ينوجلا

 158 :نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةيريوج

 هللا دبع نب كلملا دبع = ينيوجلا
 ىلاطيجلا : ٤117 129. 161. 163.

.220 .218 .197 .189 .173 6 

.264 .257 .253 .252 .227 .6 

.336 .332 .322 .293 .288 .7 

353 .345 34 

 )ح(

   رذنملا نب سيردإ نبدمحم = يزارلا متاحوبا

 دمحم نب نمحرلا دبع = متاح يأ نبا

 سيردإ نبا
 408 :روصنم نب متاح

 47 : يدزألا بجاح

 هللا دبع نب ىفطصم = ةفيلخ يجاح

 وبأ ،بعك نب ديبع نب ثراحلا
 45 :يفوكلا ،يودعلا ؤ،سبنعلا

 565 }462 :يلكعلا ديزي نب ثراحلا

 رانيد نب ةملس = مزاح وبأ

 هللا دبع نب دمحم = مكاحلا

 راسي نب ديعس = بابحلا وبأ
 48 :رمعم وبأ نابح

 دمحأ نب نابح نب دمحم =نابح نبا
 ىتسبلا

 257 0254 67 :بيبح يبأ نب بيبح

 50 :ورمع نب بيبح
 نب كلملا دبع = يكلاملا بيبح نبا

 ناميلس نب بيبح
 58 : يمرجلا ديزي نب بيبح

 ليعامسإ نب ميهاربإ = ةبيبح يبأ نبا
 نايفس يبأ تنب ةلمر = ةبيبح مأ

 62 : ةأطرأ نب جاجحلا

 قز ثدايز يبأ نبا دوسألا نب جاجحلا

 49 : لسعلا

 نبا ،بلهملا نب ةنييع يأ نب جاجحلا

 66 049 323 322 :ةبتع يأ

 134 {©49 :رذنملا نب جاجحلا

 614 }11 :يفقثلا فسوي نب جاجحلا
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.32 .31 .30 .28 .25 .24 .5 

869 .66 .52 .50 .37 .36 .3 

601 .7 

 ينالقسعلا يلع ني دمحأ =رجح نا
 . 16 : يدع نب رجح

 :ينادحلا نادعم نب لضفلا = ينادحلا

21 

 ةبه نب ديمحلا دبع = ديدحلا يبأ نبا
 هللا

 0212 }198 342 :ناميلا نب ةفيذح

9. 247. 282. 285. 287 

 كلام نب نيصح نب ىلع =رحلا يبأ نبا

 يرهاظلا دمحأ نب يلع = مزح نبا

 45 :ينامركلا ميهاربإ نب ناسح

 68 : يرماعلا ناسح

 يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا
 391 :بلاط

 385 : ىح نب نسحلا

 0227 .167 .164 : حلاص نب نسحلا

4. 267. 440. 493 

 5152 :بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا
2. 24. 379. 81& 598 

 نب هللا ديبع = يخركلا نسحلا وبأ

 مهد نب نسحلا

 146 : ىيحي نب نسحلا

 011 .ى :يرصبلا راسي نب نسحلا

.47 45 .42 .28 _ 26 .15 .4 

.70 .64 .61 .60 .54 .51 0   
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 514 :بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا
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 3182 {©162 = ىوغبلا دوعسم نب نيسحلا

8. 220. 258. 300. 315. 0330 

81 401. 423. 471. 501. 524 

 هللا دبع نب ءالعلا = يمرضحلا نبا

 ناميلس نب نيسحلا نب يلع = يمرضحلا

8. 291. 315. 385. 405. 565 

 .244 {184 }117 {59 :نابأ نب مكحلا

8 357. 462 479 485. 565 

 69 558 : يفقثلا بويأ نب مكحلا

 ءاثعشلا يبأ نب ديز = مكحلا وبأ

 13 :ديعس نب مكحلا

 287 :ةبيتع نب مكحلا

 158 {42 : يرافغلا ورمع نب مكحلا

 16 :رذنملا نب مكحلا

 81 :فحاصم خاسن ،ةميكح وبأ

 ةعيبر نب ةرارز = لالحلا يأ نبا

 ةعيبر نب ةرارز = لالحلا وبأ
 348 2 : ميردلا نب ميلح

 ©49 1.47 046 45 }44 :ديز نب دامح

196 .70 .64 .61 .59 .57 .4 

   .51 .9 .46 .5 :ةملس نب دامح

7. 64. 196. 271(“). 431() 

 3159 :ملسم ثناميلس يبأ نب دامح

3. 244. 309. 357. 474. 485. 

603 .55 

 257 = يثيللا سامح

 : يتسبلا ميهاربإ نب دمحم نب دمح

2. 229. 286. 446 

 185 {102 :ةرامع نب بيبح نب ةزمح

 196 {}179 }5ک7 :يراشلا ةزمح وبأ

 420 :بلطملا دبع نب ةزمح

 60 :بلطملا دبع نب ةزمح ةنبا

 283 : يملسألا ورمع نب ةزمح

 ديزي نب بويأ = يصمحلا
 64 :لاله نب ديمح

 تباث نب نامعنلا = ةفينح وبأ

 يراوحلا نب ديز = يراوحلا نبا

 يراوحلا نب ديز = يراوحلا وبا
 18 : ءاثعشلا وبأ حصيوح

 011 :يرصبلا يفوجلا جرعألا نايح

1. 46. 48 374 

 نيسح نب فلخ نب نايح = نايح نبا

 3134 :نيسح نب فلخ نب نايح
9. 298. 378. 394 

 نب هللا ديبع نب نايح = يدبعلا نايح

 ريهز
 ريهز وبأ ،ريهز نب هللا ديبع نب نايح

 48 {©17 :يودعلا

 .ةملس يبأ نب دامح انه درو (٭)
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 دمحم نب يلع = ن ايح وب أ

 نسحلا = يح نبا

 (خ)

 135 }73 :ديزي نب ةجراخ
 68 : شاخ

 . ىميمتلا ةدلخ وبأ رانيد نب دلاخ

 .49 :طايخلا يرصبلا يدعسلا
50 

 .409 ].213 .99 342 :ديز نب دلاخ

9 549 

 70 :ءاضف نب دلاخ

 19 : عفان نب دلاخ

 541 :ديلولا نب دلاخ

 233 0229 :ترألا نب بابخ

 نانس نب كلام نب لحس = يردخلا

 مناغ وبأ = يناسارخلا

 296 :نيديلا وذ ،قابرخلا

 36 :ةلدرخ

 نيسحلا نب رمع = يقرخلا
 20 :كتاف نب ميرخ

 نمحرلا دبع نب ةرزع = يعازخلا
 489 :تباث نب ةميزخ

 قاحسإ نب دمحم =ةميزخ نبا
 كلام نب نيصح نب يلع = شاخشخلا

 ةبلعث وبأ = ىنشحلا

   ريشب = ةيصاصخلا نبا

 نب ىلعألا دبع = يرفاعملا باطخلا وبا
 حمسلا

 8 ميهاربإ نب دمحم نب دمح : يباطخلا

 تسبلا

 يلع :فيفخلا
 ىميمتلا رانيد نب دلاخ= ةدلخ وبا
 نب ليعامسإ نب دمحم = نوفلخ نبا

 دمحم

 ضوع = تافيلخ
 ةفيلخ نب هللا دبع = ةفيلخ وبأ
 84 {27 :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 335 : ىسوم نب قاحسإ نب ليلخ
 ليلخ نب هللا دبع = ليلخ وبأ

 94 :نخلا

 372 :ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ

 ةبلعث تنب ةليوخ = ةبلعث تنب ةلوخ
 116 :دادنم زيوخ نبا

 454 :ةبلعث تنب ةليوخ

 رانيد نب دلاخ = طايخلا

9 

 رمع نب يلع = ينطقرادلا

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع = يمرادلا
 لضفلا

 536 :نيصحلا نب دواد

 ثعشألا نب ناميلس =دواد وبأ

 يناتسجسلا

 .64 : يرهاظلا فلخ نب يلع نب دواد

661



©. 284 .257 .244 .209 .196 .9 

.479 .448 .442 .365 .324 .1 

0585 .582 .576 .569 .515 .6 

613 .5 

 63 : يوازفنلا ىلبقلا دواد وبأ

 56 : فاصقلا يأ نب دواد

 30 : ينيجردلا

 ديز نب رميوع = ءادردلا وبأ
 ميردلا نب ميلح = ميردلا نيا

 5 هللا دبع يبأ نب ماشه = يئاوتسدلا

 ربنس

 نب يلع نب ىسوم =ديعلا قيقد نبا
 بهو

 حون وبأ ،ميهاربإ نب حلاص = ناهدلا

 : نجحم يبأ نب نجحم = يمليدلا

 (ذ)

 ةدانج نب بدنجج =رذ وبأ

 يدعسلا ةورذ نب تباث =ةورذ نبا

 نامثع نب دمحأ نب دمحم = ىبهذلا

 قابرخلا = نيديلا وذ
 ملس =لايذلا يبأ نبا

 (ر)

 نب دمحم نب نمحرلا دبع =يزارلا
 متاح يأ نب سيردإ

   بهو نب هللا دبع = يبسارلا

 ثايغ نب نامثع

 يركشيلا هبر دبع = دشار يبأ نبا
 553 : يراصنألا جيدخ نب عفار

 وبأ دمحم نب ميركلا دبع = يعفارلا

 مساقلا

 نب ميهاربإ نب قاحسإ = هيوهار نبا
 دلخم

 46 :سيقلا ءىرما تنب بابرلا

 179 :ةملس مأ ىلوم حابر

 196 {}114 84 :سنأ نب عيبرلا

 : يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا
3.5 40. 42. 50. 52. 63. 68. 

1. 141. 143. 38146 149. 3153 

4 166 198. 202. 213. 252. 

0. 304. 332. 360. 371. 525. 

52. 8559 573. 612 

 493 : مثيخ نب عيبرلا

 446 :ذوعملا تنب عيبرلا

 533 :فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر

 يميتلا خورف نب ةعيبر = يأرلا ةعيبر
 50225 3187 : يميتلا خورف نب ةعيبر

4. 296. 307. 353. 434. 450. 

6. 595 

 74 :ةويح نب ءاجر

 يدراطعلا ميمت نب نارمع = ءاجرلا وبأ

 ناحلم نب نارمع = ءاجر وبأ

 ينادحلا فيس نب دمحم = ءاجر وبأ

 483 :ليحرلا وبأ
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 دمحأ نب دمحم = دشر نبا

 186 : عفار نب ةعافر

 562 :رذنملا نب ةعافر

 845 :ةيلاعلا وبأ نارهم نب عيفر

9. 229. 273. 483 

 429 3428 :ديزي دبع نب ةناكر

 42 : نايفس يأ تنب ةلمر

 رماع = ةلمر وبأ

 51 :ةدابع نب حور

 (ز)

 ةدئاز يبأ نب ايركز :ةدئاز يبأ نبا

 587 {428 {©363 {14 : ماوعلا نب ريبزلا

 سردت نب ملسم نب دمحم :ريبزلا وبأ
 375 21}5 :ىفوأ نب ةرارز

 ،لالحلا وبأ ةرارز نب ةعيبر نب ةرارز

 50 : ىكتعلا لالحلا يأ نبا

 285 .119 ٥.20 :شيبح نب رز

 ورمع نب نمحرلا دبع = ةعرز وبأ
 271 :سيق نب .ليذهلا نب رفز

 دوسألا نب جاجحلا = لسعلا قز

 103 : مالسلا هيلع . ،ايركز

 115 :ةدئاز يبأ نب ايركز

 رمع نب دومحم = يرشخغزلا
 ناوكذ نب هللا دبع = دانزلا وبأ

 ثايغ نب نامثع = ينارهزلا
   ديمحلا دبع =يوارهزلا

 لعس نب دمحم = يرهزلا

 هللا ديبع نب ملسم نب دمحم

 ريهز نب هللا ديبع نب نايح =ريهز وبأ

 517 :دايز يبأ نبا

 141 :دايز وبأ

 70 :ريبج نب دايز

 52 : عيبرلا نب دايز

 يماشلا دايز يبأ نب ديزي = دايز يبأ نبا

 .7 .243 101 : مقرأ نب ديز

 107 }54 :ملسأ نب ديز

 بطخأ نب ورمع = يراصنألا ديز وبا

 ديزي نب بويأ =ديز وبا
 0109 599 342 515 :تباث نب ديز

6. 285. 342. 374. 409. 1432 

4. 435. 442. 563. 583 5587 

54. 603 

 197 : يراوحلا نب ديز

 533 :ىنهجلا دلاخ نب ديز

 : ءاثعشلا وبأ ؤ يدنكلا دايز يبأ نب ديز

20 

 42 : يراصنألا لهس نب ديز

 19 18}5 :ءاثعشلا يبأ نب ديز

 50271 {247 :نيسحلا نب ىلع نب ديز

 ٠3.

 598 : يربنعلا ةداتق نب ديز

 292 3291 :بهو نب ديز

 فسوي نب هللا دبع = ىعليزلا

 159 :يتي هللا لوسر تنب ،بيز
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 (س)

 انبلا نمحرلا دبع دمحأ :يتاعاسلا

 ءىناه نب نايفس = ملاس وبأ

 50190 20}5 :رمع نب هللا دبع نب ملاس

2. 277. 282. 307} 398 

 58 : يدارملا دحاولا ۔ابع نب ملاس
 286 : يعجشألا ديبع نب ملاس

 ديمح نب هللا دبع =يملاسلا
 473 :ثراحلا تنب ةعيبس

 ديعس نب مالسلا دبع = نونحس
 ةميقم يبأ نب بويأ =ينايتخسلا

 يرصبلا ركب وبأ ،ناسيك
 مصاع = يتاردسلا

 تلصلا = ىسودسلا

 ديمح نب قحال

 نمحرلا دبع نب ليعامسإ = يدسلا
 هللا ديبع = جيرس نبا
 67 :ملاس نب يرس

 210 152}5 :ةدابع نب دعس
 .146 1.42 :بيهأ نب كلام نب دعس

6. 223 332. 342. 409. 587 
 .60 342 :نانس نب كلام نب دعس

2. 63. 3.99 101. 148. 177. 
9. 231. 236. 270. 273. 283. 
2. 319. 489. 520. 522 

 يرهزلا دعس نب دمحم = دعس نبا

   62 :ةركب يبأ ىلوم دعس

 كلام نب دعس =صاقو يبأ نب دعس

 بيهأ نبا

 ةدلخ وبأ رانيد نب دلاخ = يدعسلا

 يميمتلا
 نب دبعم نب ةصباو = يدسألا ديعس وبأ

 ةبقع

 512 :ربشب نب ديعس

 .51 347 .42 .39 :ريبج نب ديعس

55. 57. 66. 73. 387. 89. 0.91 

 .119 .117 .108 .104 103 آ1

1. 123. 125. 128. 130. 0146 

3. 184. 188 190. 196. 0198 

4. 205. 215. 216. 225. 234. 

5. 237. 248. 265. 282. 0284 

4. 307. 312. 314. 02321 331. 

31 348. 349. 352. 355. 359. 

1. 366. 409. 411 415. 430. 

9. 450. 453. 457. 469. 498. 

2. 524. 552. 580. 609 

 67 : ثراحلا نب ديعس

 يدزألا نايح نب ديعس : ىدمحيلا

51 

 نب كلام نب دعس = يردخلا ديعس وبأ

 نانس

 .51 :يندملا يراصنألا ديز نب ديعس

3 243 

 242 :ديعس نب صاعلا نب ديعس

 56 {49 :رماع نب ديعس
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 32 : يدنلجلا نب دابع نب ديعس

 391 :زيزعلا دبع نب ديعس

 نارهم نب ديعس= ةبورع يبأ نب ديعس
 51 :بعك نب ديعس

 8.81 .73 860 ى :بيسملا نب ديعس

8. 116. 117. 123. .95 .6 

.142 141 .9 
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 279 .267 .117 ‘40 : نايفس

 512 .66 :نيسح نب نايفس

 6 55 » 45 : يروثلا ليعس نب نايفس

7 119. 151. 152. 

0179 .171 .7 

.199 .196 .8 

.242 .223 .1 

.270 .267 .7 

8328 .324 .9 

©348 .342 830 

0399 .389 835 
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.56 .402 .401 .398 .382 .378 .6 

0424 .420 .413 .411 .407 .5 
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.476 .475 .457 .453 .450 .6 

©511 .509 .502 .498 .493 .8 

.540 .538 .536 .529 .527 .5 

.579 .571 .565 .552 .551 .9 

5602 .601 .599 .594 .581 .0 

609 .7 

 598 :روصنم نب ديعس
 .64 {61 359 348 :نارهم نب ديعس

595 

 51 :لاله يبأ نب ديعس

 70 :بابحلا وبأ كراسي نب ديعس   235 :راسي نب ديعس
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9. 587. 609. 610 

 يطساولا عفان نب ةحلط = نايفس وبأ

 45 :ةنييع نب نايفس

 34 :ربنق = نايفس وبا
 ليحرلا نب بوبحم = نايفس وبأ
 52 :ءىناه نب نايفس

 67 561 :نيكسم نب مالس

 52 :لايذلا يبأ نب ملس

 242 524 :مزاح وأ ،رانيد نب ةملس

 457 :رخص نب ةملس

 :فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ
2. 405 . 

 601 :بيلك نب ةملس
ةفيذح تنب دنه = ةملس مأ



 رامسم نب حلاص = يملسلا

 نمحرلادبع وبأ ؤ بيبح نب هللا دبع
 يرصبلا رانيد نب كلام

 .يراحملا دوسألا نب ميلس

 19 {}18 :يفوكلا شءاثعشلا

 389 :ناميلس وبأ

 5183 :يناربطلا دمحأ نب ناميلس

8 427. 493. 512 

 70 .59 : يميمتلا ناميلس

 :دواد وبأ ثعشألا نب ناميلس

 .119 .110 .81 3.61 .م

9. 142. 144 145. 8147 

6. 158. 159. 171. 0179 

8. 192. 193. 3195 200. 

5. 213. 227. 229. 236. 

9. 265. 279. 0286 298. 

0. 337. 350. 359. 364. 

3. 391. 398. 419 430. 

9 501. 504. 5512 35524 

6 543. 5549 5554 559. 

6. 598 

 367 : ىجابلا فلخ نب ناميلس
 ديلولا نب دلاخ =ناميلس وبأ
 51 :بئاسلا نب ناميلس

 32 : يدنلجلا نب دابع نب ناميلس

 242 :لاطب نب دمحم نب ناميلس

 .47 :شمعألا 9،نارهم نب ناميلس

6 362 183 287 

 وبا

56 

.4 

.-1 

©8 

50 

.24 

.27 

.32 

.2 

5-1 

.5 

. 4 

  

 28 : يرعشألا ىسوم نب ناميلس

 391 3199 }73 :راسي نب ناميلس

 ريدح نب ميمت = يميلسلا
 رفعج = كامسلا نبا

 257 : بدنج نب ةرمس

 دمحأ نب دمحم : يدنقرمسلا

 :ثراحلا نب ككعب نب لبانسلا وبأ
43 

 يداهلا دبع نب دمحم = يدنسلا
 352 :ةمامأ وبأ فينح نب لهس

 : يراصنألا يجرزخلا دعس نب لهس
6. 429. 463 

 ميكح نب نامثع = لهس وبأ

 53 : مشاه نب لهس

 51 : ضئارفلا مهس

 هللا دبع وبأ كهلا دبع نب راوس

 609 : ىضاقلا يربنعلا

 351 :نينمؤملا ما 3 ةعمز تنب ةدوس

 227 :ةلفغ نب ديوس

 42 :نامعنلا نب ديوس

 باده نب ورمع = ديس وبأ

 491 :بطق ديس

 دمحم نب دمحم = سانلا ديس نبا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع = يطويسلا

 نيدلا لالج

٠ 

 (سضس)

 ةزمح وبأ = يراشلا
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 سيردإ نب دمحم = يعفاشلا

 دايز يبأ نب ديزي = يماشلا
 12 : ىسرافلا كارهاش

 هللا دبع =ةمربش نبا

 بالجلا نمؤملا دبع =ةعارش يبأ نبا
 ٥ يدنكلا مهجلا نب ثراحلا نب حيرش

 .235 .96 .73 .15 :ىضاقلا

5. 366 375. 5427 445. 475. 

3 502. 515. 517 8574 579. 
7. 591 

 : يضاقلا يعخنلا هللا دبع نب كيرش
5. 146. 579 

 ۔55 347 ۔45 040 :جاجحلا نب ةبعش

7. 64 866 109. 342 

 ليحارش نب رماع = يبعشلا
 كيهن نب ريشب = ءاثعشلا وبأ

 صيوح
 يدنكلا دايز يبأ نب ديز
 يراحملا دوسألا نب ميلس

 ناميلس نب نيسحلا نب يلع

 يرصبلا رمع
 دبعم نب ةصباو

 277 5234 : يدسألا ةملس نب قيقش

 رماع وبأ ديعس نب دمحأ = يخامشلا

 نب ملسم نب دمحم = باهش نبا
 يرهزلا هللا ديبع

 49 :بشوح نب رهش
   ميركلا دبع نب دمحم =يناتسرهشلا

 يلع نب دمحم = اكوشلا

 (ص)

 يلع نب دمحم =ينوباصلا

 19 : حلاص وبأ

 ميهاربإ = حلاص نبا

 :حون وبأ ،ناهدلا ميهاربإ نب حلاص

 601 0293 .53 ۔50 .22 .21 .7

 20 : يملسلا رامسم نب حلاص

 62 : يدبعلا شايع نب راحص
 270 {239 :نالجع نب ىدص

 ورمع نب ركب = قيدصلا وبأ
 52 {46 :ةرفص وبأ

 379 {376 : ىيح تنب ةيفص

 554 : ةيطع تنب ةيفص
 552 : يسودسلا تلصلا

 بيهص = ءابهصلا وبأ

 243 :نانس نب بيهص

 430 :ءابهصلا وبأ بيهص

 8 :يئاوصلا

 (ض)
 ميشأ = يبابضلا

 ناميلس نب رفعج = يعبضلا

 ةحلط = ىعبضلا

 50101 {87 348 :محازم نب كاحضلا

 .571 5235 ؛212 128 117 .12

591 
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 حيبص نب ملسم =ىحضلا وبأ
 : ىنامعلا يربنعلا بئاسلا نب مامض

0 52. 76. 7. 13169 0202 

0. 226. 426 

 67 : ىيحي نب مامض

 (ط)

 400 3.38 :روشاع نب رهاطلا

 سواط نب هللا دبع = سواط نبا
 3558 35ک7 ].54 {39 :ناسيك نب سواط

3 97. 115. 183. 190. 196. 

3 292. 257. 259. 295. 307. 

9. 314. 322. 324. 330. 334. 

2. 359. 362. 363. 375. 392. 

8. 404. 407 420. 428 430. 

41 443 448 450. 8457 466. 

7. 485. 8498 8503 554. 571. 

6. 582. 599. 603 

 دمحأ نب ناميلس =يناربطلا

 ريرج نب دمحم = يربطلا
 ةمالس نب دمحم نب دمحأ = يواحطلا

 61 :دلاجم نب فيرط

 ىسيع نب فسوي نب دمحم =شيفط
 لهس نب ديز = يراصنألا ةحلط وبأ

 52 : ىعبضلا ةحلط

 5213 .42 ث41 :هلللا ديبع نب ةحلط
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 |   485 : يطساولا عفان نب ةحلط

 (ظ)

 53 : يكتعلا قراس نب ملاظ

 :يليدلا دوسألا وبأ ورمع نب ملاظ

2. 409. 594 

 فلخ نب يلع نب دواد = يرهاظلا

 (ع )

 025 319 ش14 :نينمؤملا مأ .ةشئاع

5. 42. 56. 62. 63. 3.75 5.98 

9. 121. 128. 142. 145. 35155 

8. 159. 179. 181. 193. 205© 

7. 210. 212. 217. 222. 35232 

7. 238. 243. 259. 264. 3©.280 

2. 290. 311. 313. 315. 322. 

4. 326. 327. 330. 332. 346. 

1. 355. 371. 373. 8378 5382 

3. 397. 398. 404. 405. 409. 

4. 437. 441 450. 471. 516& 

2 _ 554. 565. 582 

 : ةرقص يبأ نب بلهملا تنب ةكتاع

3. 53 

 70 :لضفلا نب مراع

 رهاطلا دمحم = روشاع نبا

 عيبرلا نب طيقل = صاعلا وبأ

 185 135}3 :ةلدهب نب مصاع

 63 : يتاردسلا مصاع

.3 

 نب مصاع =دوجنلا يبأ نب مصاع

 ةلدهب
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 نارهم نب عيفر =ةيلاعلا وبأ

 ىخامشلا ديعس نب دمحأ =رماع وبأ

 . 354 :ةلمر وبأ ،رماع

 597 {}62 :يبعشلا ليحارش نب رماع

 0159 10158 .123 .115 .112 ع 1

4 166. 183. 186. 196} 200. 

0. 235. 248. 259. 261. 0283 

9. 313. 324. 355. 375. 0391 

1. 407. 411. 415. 417. 419. 

0. 426. 435. 436. 440. 0442 

3. 445. 454. 466. 467. 0474 

6. 479. 483. 491. 497. 502. 

8. 522. 528. 531. 85540 543. 

2. 563. 565. 569. 575. 05579 

52. 612 

 هللا دبع = رماع نبا

 نب ةديبع وبأ ،هللا دبع نب رماع
 42 : حارجلا

 0.52 :لوحألا دحاولا دبع نب رماع
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 ناسح = يرماعلا

 372 :دابع نبا

 32 : يدنلحجلا نب دابع

 536 : يرصبلا روصنم نب دابع
 .531 3501 342 :تماصلا نب ةدابع

3. 582 

 67 ]}50 : ثراحلا نب سابع

   63 : يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع

 نب هللا دبع نب فسوي =ربلا دبع نبا
 دمحم

 68 :ديمحلا دبع نبا

 51 :عفار نب ديمحلا دبع

 551 :يوارهزلا ديمحلا دبع

 يبأ نبا ،هللا ةبه نب ديمحلا دبع

 28 :ديدحلا

 نوميم = قلاخلا دبع وبأ
 193 : دوسألا نب نمحرلا دبع

 14 :ثعشألا نب نمحرلا دبع

 196 :ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 نيدلا لالج ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 146 83}5 {38 :يطويسلا

 163 : متسر نب نمحرلا دبع

 321 :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 :ةريره وبأ رخص نب نمحرلا دبع
9. 42 56. 58. 62. 1863 899 

2. 139. 142 143. 146[ 8148 

 0195 186 }183 ۔181 .155 .9

24 206. 207. 209. 226. 239. 

3 246. 248. 273. 279} 280. 

24. 285. 295. 297. 302. 304. 

5. 307. 311 313 314. 0319 

2. 353. 363. 382} 383. 8397 

1. 415 442. 8485 508. 8512 

0 3533 8540 8551 15563 582 

 بيبح نب هللا دبع =نمحرلا دبع وبأ
 ىملسلا
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 556 : ىعازواألا ورمع نب نمحرلا دبع

 0161 .159 .158 .145 ع4

86 188. 0190 0184 .1 

.200 .8 

©244 .2 

.288 .3 

.336 .9 

.3992 .6 

0476 .0 

.560 .4 

 : ةعرز وبأ كورمع نب نمحرلا دبع
66 

.4 

027 

0.26 

.32 

7 

.3 

.3 

0.-29 

0-27 

- 8 

.33 

3 

.8 

.55 

.-1 

020 

533 

.32 

50-0 

55 

.7 

01 

036 

05-6 

.29 

0.7 

. 4 

} 0 

.0 

610 

.7 

 5284 3151 :فوع نب نمحرلا دبع

.427 32 428 

 50207 ش191 :مساقلا نب نمحرلا دبع

.456 .0 487 

 483 {}247 :ىليل يبأ نب نمحرلا دبمب

 دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع

 058 511 .8 .471 : ىسدقملا

8. 582. 589. 594. 598. 600 & 

612 .63 

 يبأ نب سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع
 5848 44 20}5 18}5 :يزارلا متاح

1 52 54 55. 857 58. 61. 

155 .89 .66 .3 

 :ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

5 32. 33 

   دمح وب ا }كةملسم نب نمحرل ١ دبع
670 

 68 :يندملا

 61 :لم نب نمحرلا دبع
 196 .50 : يدهم نب نمحرلا دبع

 555 :جرعألا زمره نب نمحرلا دبع
135 

 209 : مامه نب قازرلا دبع

 212 :ديعس نب مالسلا دبع

 68 :سودقلا دبع نب مالسلا دبع
 53 :دوراجلا يبأ نب دمصلا دبع

 دبع نب هللا دبع = زيزعلا دبع نبا
 زيزعلا

 3 مساقلا وبأ ©كلمحح نب ميركلا لبع

 330 : يعف ارلا

 54 : نعجلا روفعي نب ميركلا دبع

 74 : هللا دبع نبا

 27 : ضابإ نب هللا دبع

 27 :يليصألا ميهاربإ نب هللا دبع

 نبا .دمحم نب دمحأ نب هللا دبع

 &.258 3194 .181 .148 :ةمادق

4 288. 309. 324. 352. 360. 

5. 378. 382. 407. 415. 0417 

3. 426. 428. 430. 431. 436. 

8. 439. 445. 454. 457. 461 

3. 466. 469. 471. 491. 498. 

4. 518. 524. 538. 561. 562. 

5. 571. 575. 579. 582. 587. 

9. 592. 594. 598. 600. 603 
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 58372 {371 .115 :ةمربش نب هللا دبع 598 : مقرأ نب هللا دبع
 575 .479 8385 5382 36 448 :ديسأ نب هللا دبع
 493 :ريخشلا نب هللا دبع 535 :سينأ نب هللا دبع
 449 = سواط نب هلللا دبع 248 : ىفوأ يبأ نب هللا دبع
 12 :زيرك نب رماع نب هللا دبع 55 :ةديرب نب هللا دبع

 185 :ديزي نب رماع نب هللا دبع 62 :ركب يبأ نب هللا دبع

 5025 5.20 719 17 :سابع نب هللا دبع 67 50 :ثراحلا نب هللا دبع

 .45 .42 ۔40 5.39 .38 .35 .34 | نمحرلا دبع وبأ كبيبح نب هللا دبع
 863 862 .86056 5 48 6 119 : ىملسلا

 91 .89 .87 .86 .81 4 0 110 = مارح نب هللا دبع

 0104 ].103 .101 .99 .97 .93 | 43 ،12 :ىماسلا ديمح نب هللا دبع

0. 305. 350. 493. 499 5526 | 107. 108. 110{ 112{ 114{ 115. 

52. 560 8. 119. 121 123. 125. 0128 

 0146 7143 142 .139 .133 .0 47 46{5 :ةفيلخ نب هللا دبع

 0163 {158 }157 155 .152 .8 67 :ليلخ نب هللا دبع

 0183 {181 169 8167 .166 .4 0114 :دانزلا وبأ ناوكذ نب هللا دبع

9. 467 4. 186. 190. 192 _ 195} 0204 

 55 :صفح وبأ متسر نب هللا دبع 6. 218. 222. 223. 225} 227©
 283 :ةحاور نب هللا دبع .248 18246 .244 .236 234 .9

 3267 .264 .258 .257 .254 3 057 846 345 342 :ريبزلا نب هللا دبع

 0298 1285 _ 283 .280 .273 .1 0350 .342 .338 .326 .273 آ.6

0319 .314 .312 _ 309 .307 .9 .541 .480 .445 .434 .423 .9 

0341 .334 _- 338 .326 .322 81 582 

 .352 {.351 .347 .345 344 8342 | وبأ كىمرجلا ورمع نب ديز نب هللا دبع

 8372 1365 ۔ 363 10361 .357 - 4 .426 .163 3.61 3.59 3.54 :ةبالق

43. 476. 479. 498 3. 375. 377. 378. 382. 0383 

9. 401. 402. 
٨ 

 .398 .394 838 158 .55 : سجرس نب هللا ليع

   .7 .3 .0 0- 11 9 ٠ 404 527 : مالس نب هللا دبع
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.434 .2 

©445 .2 

.463 _- 1 

.474 _ 2 

.502 .9 

.536 .3 

.5 

56 

05 

08 

.51 

.58 

.8 

.9 

.50 

09 

.3 

.55 

0 

41 

.3 

3.-1 

.7 

.0 

.8 

_ 8 

.8 

.58 

.53 

.50 

.559 .4 

.585 .2 

603 .1 

 لضفلا نب

.552 .551 .9 

.579 .570 .5 

.598 .596 .5 

.53 

.3 

.2 

 نمحرلا دبع نب هللا دبع
 246 {145 : ىمرادلا

 :زيزعلا دبع نب هللا دبع
8. 497. 500. 506. 

3. 592. 610 

.295 .1 

.561 .0 

 529 {73 :ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 : ةكيلم يأ نب هللا ديبع نب هللا دبع

598 

 : قيدصلا ركب وبأ نامثع نب هللا دبع

2 109. 159. 184. 194. 195© 

7. 208. 232. 234. 243. 247. 

3. 285. 286. 332. 353. 5373 

81 398. 399. 409. 428. 534. 

1. 549. 579. 582. 8594 596 

 48 {47 :يناجرجلا يدع نب هللا دبع

 126 {}121 :ةيطع نب هللا دبع

 517 :باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 5.93 .70 .55 ۔53 .46 .42 .9

8. 99. 101. 119. 121. 125. 

2 

  
7 
/ 

.163 .158 .154 .142 .1 

.190 .188 .187 .184 _ 2 

.56 

0206 

.520 

04 

0.8 

.212 .0 

.224 - 2 

.248 .6 

.519 _ 1 

.216 .4 

.237 - 5 

0255 .4 

.6 

.2 

.23 

.8 

.9 

.9 

 . 563 ى

.22 

.283 

1-. 

282. 

9. 322. 

536 338. 

 .361 ۔ 9

9. 385. 

3. 427. 

2. 448. 

8. 483. 

2. 512. 

5. 

610 .7 

.267 .4 

.295 .5 

.327 .4 

.347 - 4 

.372 .3 

.398 &838 

.432 .0 

.461 .9 

.488 .6 

.529 _ 7 

.570 .9 

.277 .0 

.315 - 0 

.333 .30 

0352 _ 0 

.377 .4 

.418 .9 

.441 .44 

.472 .9 

.498 .3 

.561 .2 

.593 .2 

 جاجحلا يبأ نب ورمع نب هللا دبع
 44 : ىميمتلا

 542 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
7. 258. 314. 581 

 13 :ةديبع وبأ ،مساقلا نب هللا دبع

 هللا دبع نب راوس =عىضاقلا هللا دبع وبأ

 5108 342 .315 :سيق نب هللا دبع

9. 159. 163. 195. 223. 268. 

.383 5.6 587 

 27 : ءاوكلا نب هللا دبع

6



 119 :ةعيمل نب هللا دبع

 0188 {156 5862 :كرابملا نب هللا دبع

6. 207. 248 

 5653 :ةبيش يبأ نبا دمحم نب هللا دبع

2. 223. 233. 237. 261. 348. 

6. 391. 479 

 63 }44 :روصنملا دمحم نب هللا دبع

 سبنعلا وبأ يفوكلا ناورم نب هللا دبع

 45 :ربكألا يفوكلا

 1.42 325 }20 :دوعسم نب هللا دبع

9. 104 108. 109 115. 125. 

9. 134. 146. 151 192. 0193 

6. 202. 205. 210. 212. 3216 

9. 223. 232. 234. 235. 0237 

4. 248. 258. 277. 280. 285. 

8 292. 315. 321. 322. 334. 

6. 350. 375. 382. 393. 397. 

8. 407. 428. 430. 434. 436. 

45. 446. 448. 450. 463. 569. 

2. 473. 479. 509. 8553 579. 

3. 585. 587. 592. 5594 598. 

0. 603. 607 612 

 184 :لفغملا نب هللا دبع

 55 :بينملا يبأ نب هللا دبع

 54 : ىسوم نب هللا دبع

 34 : ىبسارلا بهو نب هللا دبع

 380 :يرصملا بهو نب هللا دبع

   50184 : يعليزلا فسوي نب هللا دبع

516 .479 .0 

 54 :جشألا نب كلملا دبع

 وبأ ناطقلا ةعمج يبأ نب كلملا دبع

 54 : يرصب ثكلبعم

 599 :ناميلس نب بيبح نب كلملا دبع

0. 224. 5277 564 

 جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع
 057 .56 .54 050 {48 :ىومألا

6. 285. 449. 491 

 260 :ىنيوحلا هللا دبع نب كلملا دبع

 :8 :ديبع نب كلملا دبع

 5529 }19 }14 :ناورم نب كلملا دبع

536 

 72 5865 :بلهملا نب كلملا دبع

 571 :ىلعي نب كلملا دبع

 وبأ ،بالجلا ةعارش يبأ نب نمؤملا دبع
 55 : يدزألا لالب

 551 :رصن نب يلع نب باهولا دبع
 . يركشيلا دشار يا نب هبر دبع

 53 :يرصبلا
 ريهز نب هللا ديبع نب نايح = يدبعلا

 شايع نب راحص

 ورمع نب مساقلا
 73 :ريمع نب ديبع
 يورملا مالس نب مساقلا =ديبع وبأ
 51 :روث نب هللا ديبع

 مهلد نب نيسحلا نب هللا ديبع

 395 312}5 : يخركلا
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 36 {34 :دايز نب هللا ديبع

 582 : جيرس نب هللا ديبع

 بينملا بويأ وبأ ،هللا دبع نب هللا ديبع
 55 : ىكتعلا

 600 :ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 408 : ملسم ديبع وبأ

 هللا دبع نب رماع =حارخجلا نب ةديبع وبأ
 مساقلا نب هللا دبع = ةديبع وبأ

 212 :دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ

 55 = يرقملا ليقع نب ةديبع

 ةنييع يبأ نب جاجحلا = ةبتع يبأ نبا
 178 :ميكح يبأ نب ةبتع

 278 :دقرف نب ةبتع

 135 : يكتعلا

 ةعيبر نب ةرارز = يكتعلا

 ،فينح نب دابع نب ميكح نب نامثع
 55 : يراصنألا لهس وبأ

 135 :نامثع نب ديعس نب نامثع

 282 {187 }12 :صاعلا يبأ نب نامثع

 .51 342 }14 }12 :نافع نب نامثع

1. 152. 161. 3163 184. 195. 

5. 219. 254. 273. 277. 279. 

7. 332. 342. 391. 393. 409. 

. 3426 434. 436. 446 448. 472. 
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.587 .582 .538 .534 .530 .0 

598 .6 

 18 :يلع نب نامثع

 ينارهزلا ؤ يبسارلا ثايغ نب نامثع
 56 : يرصبلا

 3461 3459 :يتبلا ملسم نب نامثع

2. 464 

 لم نب نمحرلا دبع =يدهنلا نامثع وبأ
 106 : كيهغ نب نامثع

 72 :راسي نب نامثع

 ضيبأ نب رميوع = ينالجعلا
 ىلع نب نامثع = ىلجعلا

 45 :(٭)رفصألا سيدعلا وبأ

 553 {}286 :متاح نب يدع

 يناجرجلا يدع نب هللا دبع = يدع نبا

 يليبشألا هللا دبع نب دمحم = يبرعلا نبا

 65 346 :دنزبلا نب ةرعرع

 نارهم نب ديعس = ةبورع يبأ نبا
 64 : ةنيذأ نب ةورع

 489 :دعجلا نب ةورع

 599 376 373 .342 :ريبزلا نب ةورع

4. 235. 282. 285. 291. 338. 

6. 361. 374 379. 401. 402. 

4. 409. 538. 587. 598 

 .210 3187 :نسحلا نب نيدلا زع

1. 428. 526 

 سبدعلا وبأ» [ 172 بيذهتلا بيذهت يف )٭)

 . رفصالا



 ينوكلا ةرارز نب نمحرلا دبع نب ةرزع
 56 .6 :روعألا ، يعازخلا

 51 : ملاس نب ةمصع

 :يكملا دمحم وبأ .حابر يأ نب ءاطع

 521 :ثراحلا نب ةبقع | ۔56 .ك .54 048 .47 .45 .9

8. 64. 70. 73. 87. 101. 104. 

8. 111 117. 120. 

.163 .5 

.216 20 

0252 52 

.280 .1 

.321 .4 

.343 .1 

.362 .9 

.391 .9 

.1 .9 

.438 .6 

.466 .0 

.483 .8 

.520 .8 

.551 .9 

.582 .6 

.609 7 

56 

28. 

24. 

 0.-/_ص1

17 

55. 

32. 

38. 

55 

9. 

7. 

58. 

2. 

4. 

7. 

560 

.013 

.23 

.-28 

0.-25 

.30 

0 7 

34 

.39 

08 

41 

.9 

.3 

.54 

.3 

.59 
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.-1 

5.0 

}`-24 

.24 

.6 

.31 

.33 

036 

.4 

.0 

.0 

.1 

2 

.59 

.3 

.2 

9 

.013 

0-7 

.20 

.7 

.4 

55 

037 

: 

.4 

.454 

.6 

55 

.53 

55 

.59 

 08 : يناسارخلا ملسم يأ نب ءاطع

469 

 352 : راسي نب ءاطع

 ميمت نب نارمع =يدراطعلا

 ناحلم نب نارمع = ىيدراطعلا

 تنب ةبيسن = ةيراصنألا ةيطع مأ

 ثراحلا

 بعك تنب ةبيسن = ةيراصنألا ةيطع مأ

 هللا دبع = ةيطع نبا

 119 :رماع نب ةبقع

 510 : هللا دبع نب ةبقع

 142 41}5 .39 :هللادبع نب ةمركع

7 55. 57. 58. 60. 861 864 

6. 73. 95. 97. 103. 104. 

06. 108. 115. 120. 121 0128 

0. 136. 183. 184© 188} 0190 

4. 280. 309. 322. 347. 8354 

39. 415 441. 445. 448 _ 450. 

7. 478. 523. 554. 607 

 ديزي نب ثراحلا = ىلكعلا
 221 : يمرضحلا هللا دبع نب ءالعلا

 ٥73 62{5 :يعخنلا سيق نب ةمقلع

3. 236. 242. 448. 495. 600 

 141 :ىلع وبأ

 .5 : يرهاظلا مزح نب دمحأ نب يلع

0 48. 53. 72. 87. 96. 113. 

9. 144. 145 148. 3151 0158 

3. 189. 198. 199. 209. 0211 

 .247 .246 .224 .219 ۔ 216 82

8. 264. 270. 277. 284. 0285 

9. 291. 292. 294. 301. 303. 

34 306. 307. 314. 324. 328.   
675



538 

: 

1. 420. 

8. 442. 

6. 479. 

1 -_ 493. 

06. 515. 

 .563 ۔ 1

7. 007 

.3 

:} 

0531 

0839 

.35 

.33 

.32 

.538 

.430 .7 

.458 .0 

.486 .43 

0497 _- 5 

.520 .99 

.2 

.32 

034 

036 

9. 0399 

4. 436. 

 .471 ۔ 7

8. 490. 

9. 502. 

6. 537. 

9. 573. 582. 596. 

612 .610 .8 

 493 183{5 :يمثيهلا ركب يبأ نب يلع

 55 :قيقش نب نسحلا نب يلع
 117 : يلع نب نسحلا نب يلع

 ، يمرضحلا ناميلس نب نيسحلا نب يلع
 :يفوكلا ،ىطساولا ءشءاثعشلا وبأ

19 . 

 498 }128 :يلع نب نيسحلا نب يلع

 شاخشخلا نب كلام نب نيصح نب يلع
 : يميمتلا ،يربنعلا ثرحلا يبأ نبا

57 

 185 {}102 : ىئاسكلا ،ةزمح نب ىلع

 2 : فيفحلا يلع

 527 325 .19 .14 :بلاط يبأ نب ىلع

42. 63. 81. 87. 93. 96. 98. 

 .144 .141 .139 119 .109 .و
6. 151. 154. 155. 30159 164. 

6. 178. 184. 187. 192. 193. 

5. 198. 200. 202. 203. 213.   

.23 

023 

.3 

.35 

.3 

.0 

.9 

.- 1 

0325 

.24 

0285 

.32 

& 0 

.2 

.2 

.0-6 

.25 

0.25 

.4 

.32 

59 

.4 

.463 .6 

.483 .9 

.540 .4 

28. 

4. 

7 0 

2. 

30- 

11 -. 

5. 

9. 

6-.5 

1. 594. 

3 _ 585. 587. 591. 

6. 599. 601 _ 603. 

 572 520 : هللادبع نب يلع

 : ينطقرادلا رمع نب يلع

 . 167 .149 .142 أ0

 0248 .213 .201 ڵ.0

81 313. 314. 353. 

33. 427. 463. 479. 

596 

 نب يلع
.5- 1 

 ۔ 9

 : نايح وبأ دمحم

3. 104 112 117. 126 

0.-28 

.29 

.2 

.25 

.27 

0- 35 

.378 .3 

.397 .4 

.428 - 6 

.3 

.4 

.3 

.59 

.4 

610 

.2 

.3 

.51 

.2 

.2 

}©/9 

348 

.59 

.5-.1 

.29 

.2 

. 8 

05019 

0- 6 

.27 

: 

. 6 

.98 36 

 20 :الوكام نبا ، هللا ةبه نب يلع

 ميهاربإ نب ليعامسإ = ةيلع نبا

 .206 .188 آ 6 :رساي نب رامع

6. 279. 393 

 57 :ب نابح نب ةرامع

 57 : نايح نب ةرامع
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 295 :ديز نب رباج مداخ ةرامع

 رذنملا نب ريشب = ىنامعلا

0565 .440 .434 .424 .389 .7 

607 .594 .538 55 

 391 :ىلع نب رمع تنب بئاسلا نب مامض

 54 : خورف نب رمع 19 : يرصب { ءاثعشلا وبأ { رمع

 دبع نب هللا دبع نب فسوي = رمع وبأ | 3293 .188 : يقرخلا نيسحلا نب رمع

 ربلا 460

 وبأ .يدراطعلا ميمت نب نارمع | نب ناميلس نب صفح = رمع وبأ
 102 .ءاجرلا ةريغملا

 .401 .378 .60 :نيصح نب نارمع | .109 3.98 342 :باطخلا نب رمع

60 119. 149 158. 184{ 0187 45 475 565 572. 582} 587 

 271 45 :ناحلم نب نارمع | .202 .199 .197 .195 .193 .9

 40 :ورمع | 02399232 .221 .216 .215 .0

 :يراصنألا ديز وبأ ؤ©بطخأ نب ورمع | 0258 .257 .254 .247 246 .3

4. 273. 277. 279. 8284 8285 46 

 42 :ةيمأ نب ورمع | .330 .327 .322 .298 .292 .1

 64 {19 :ظحاجلا رحب نب ورمع | .382 .378 .363 .355 .353 .2

 41 :مزح نب ورمع | 50393 .391 .388 .381 .385 .3

 مرشألا دمحم وبأ © يكملا رانيد نب ورمع | 3424 .409 .407 .399 .398 .4

 5.58 057 554 841 323 :يحمجلا .439 .436 .434 .432 .428 .7

1. 446. 450. 463. 8466 0472 89. 70. 73. 202. 223. 225. 

5. 479. 480. 505. 509. 515. 34. 411. 427. 428 8430 449 

0. 533. 534. 85538 539. 561. 2 506. 603 

 45 :ةملس نب ورمع | 584 .580 .579 3575 .565 .3

 8264 ].259 .151 :بيعش نب ورمع | 3598 .596 .594 .592 .591 .7

7. 612 7 8439 8504 8580 8591 609 

 8314 {213 }166 :صاعلا نب ورمع | 3074 3.73 37 :زيزعلا دبع نب رمع

0262 .254 2223 .202 .135 4 

0385 .382 .367 .282 .271 .0   7. 457 

 نامثع نب دعس نب نامثع = ورمع وبأ
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 قاحسإ وبأ ،يلع نب هللا دبع نب ورمع
 ( 20 :ينادمهلا

 543 :ورمع يبأ نب ورمع
 67 :ةرم يبأ نب ورمع
 وبأ صربألا نزاملا باده نب ورمع

 ١ 19 :ديسأ

 .50 :ب يرصبلا يدزألا مره نب ورمع

8. 225. 254. 257. 412 

 20 :دبعم نب ةصباو نب ورمع
 71 :ملسم نب نانع

 ءاثعشلا يآ نب ديز = يربنعلا

 ةداتق نب ديز

 هللا دبع وبأ 5 هللا دبع نب راوس

 بئاسلا نب مامض

 كلام نب نيصح نب يلع
 ناورم نب هللا دبع = سبنعلا وبأ

 ينوكلا
 ديبع نب ثراحلا = يودعلا سبنعلا وبأ

 بعك نبا
 ءاثعشلا يبأ نب ديز = يرتنعلا

 ءاثعشلا يأ نب ديز = يزنعلا

 67 :رفعج نب ةناوع وبأ

 هللا دبع نب حاضو = ةناوع وبأ

 يركشيلا
 27 }.26 . .8 :تافيلخ ضوع

 51 :يبارعألا ةليمج يبأ نب فوع

 460 3459 :ينالجعلا ضيبأ نب رميوُع

   5119 :ءادردلا وبأ ديز نب رميوُع

582 .283 .234 2 

 5187 :ضايع نب ىسوم نب ضايع
202 

 يلع نب مساقلا = ينايعلا
 118 :ءارقلا نم. ىسيع

 220 :.ىسيع وبأ

 185 : نادرم نب ءانيم نب ىسيع

 ىسوم نب دمحأ نب دومحم = ينيعلا
 ةنييع ىأ نب جاجحلا =: ةنييع يأ نبا

 نايقس = ةنييع نبا

 (غ)

 44 :ناميلس نب بلاغ

 530 : ةيدماغلا

 3152 {144 3896 :يناسارخلا مناغ وبأ

5 177. 182. 192. 198. 202. 

5. 206. 215. 231. 239. 241. 

1. 277. 29001288. 293. 295. 

2. 309. 311. 313. 374. 386. 

8. 432. 499. 508. 521. 530. 

5. 557. 561. 573. 613 

 رارد نب ليعامسإ = يسمادغلا

 دمحم نب دمحم = ىلازغلا

 59 :ينامي نوراه وبأ فيرطغلا

 يئاطلا دعس نب ىنثملا = رافغ وبأ

 ةرصب نب ليمج = يرافغلا
 ورمع نب مكحلا

 348 {©72 :ريرج نب ناليغ
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 (ف)

 42 :بلاط يبأ تنب ةتخاف

 كارهاش = يسرافلا

 159 :ةلت لوسرلا تنب ةمطاف

 ورمع نب بيبح نب عيبرلا
 بلاغ نب مامه = قدزرفلا

 333 0332 :سابع نب لضفلا

 55 :ءالعلا نب لضفلا

 21 :ينادحلا نادعم نب لضفلا

 : يرصبلا يدزألا بلهملا نب لضفلا
46 

 34 :سيق نب دوسألا نب ساقف
 يرصب ءاثعشلا وبأ سيق = زوريف

 (ق)
 251 :يندملا دايز يبأ نبا مساقلا وبأ

 :ديبع وبأ يورهلا مالس نب مساقلا

 .260 .258 .257 .255 ۔251 4

1. 264. 391. 399. 431. 438. 

54. 589. 590 

 مساقلا نب نمحرلا دبع = مساقلا نبا

 50210 .187 :ينايعلا ىلع نب مساقلا

271 

 59 :يدبعلا ورمع نب مساقلا

 وبأ ،ينادحلا لضفلا نب مساقلا

   68 59©3 :ةريغملا

 32 : ينزملا كلام نب مساقلا

 :قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا
 ۔۔ ,273 .242 .190 123 .108 .3

7. 342. 373. 462. 8529 563. 

565 

 ىسوم نب ضايع = ضايع يضاقلا
 ضايع نبا

 نادرم نب ءانيم نب ىسيع = نولاق
 يوارفنلا دواد وبأ = يلبقلا

 457 074 :بيؤذ نب ةصيبق

 67 :ثراحلا نب ةداتق

 842 140 : ىسودسلا ةماعد نب ةداتق

 070 .64 560 558 ۔56 50 .8

2 87. 89. 91. 95. 97. 99. 

2. 104 106 107 109 0117 

 0151 }145 131 ۔ 129 121 0

6. 183. 206. 224. 228. 0231 

5 241. 261. 309. 312. 0321 

3. 364. 8378 399. 8435 436. 

8. 442. 457. 461. 462 8467 

9. 527 538. 8541 8561 8569 

5. 8582 598. 601 

 54 :ليمج نب ديعس نب ةبيتق
 ةبيتق نب ملس = ةبيتق وبأ
 16 : ملسم نب ةبيتق

 دمحم نب دمحأ نب هللا دبع = ةمادق نبا

 ديدقلا نب ليعامسإ = ديدقلا نبا

 ىندملا
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 52 :دلاخ نب ةرق

 ةرق يبأ نب ورمع = ةرق يبأ نبا
 يراصنألا دمحأ نب دمحم = يبطرقلا

 ميلس نب بعك نب دمحم = يظرقلا
 395 :كلملا نيطنطسق

 دواد = فاصقلا يبأ نبا

 ةعمج يبأ نب كلملا دبع = ناطقلا

 ديعس نب ىجي
 كلام نب رذنملا = ةعطق نبا

 :ةعاضرلا نم ةشئاع مع ،سيعقلا وبأ

405 

 ورمع نب ديز نب هللا دبع = ةبالق وبأ
 34 :نايفس وبأ شربنق

 يرصب ءاثعشلا وبأ سيق = ربنق
 152 :ديعس نب سيق

 65 {}20 : يرصب ءءاثعشلا وبأ سيق

 285 : قلط نب سيق

 282 :دابع نب سيق

 139 }20 :نصحم تنب سيق مأ

 ركب يبأ نب دمحم = ميقلا نبا

 (ك)

 دوعسم نب ركب وبأ = يناساكلا
 42 :بعك تنب ةشبك

 رمع نب ليعامسإ = ريثك نا
 نب نيسحلا نب هللا ديبع = يخركلا

 مهد

   ميهاربإ نب ناسح = ينامركلا

 ةرمح نب يلع = يئاسكلا

 67 :راوس نب بعك
 226 : دابع نب ورمع نب بعك

 528 142 :كلام نب بعك

 دايز يأ نب ديز = يدنكلا

 مهجلا نب ثراحلا نب حيرش

 ىلعملا نب دمحم

 وبأ 6 ناربرم نب هللا دبع = يفوكلا

 سبنعلا

 نمحرلا دبع نب ةرزع

 ناميلس نب نيسحلا نب يلع

 (ل)

 5648 {18 : ىسودسلا ديمح نب قحال

1. 285. 287 

 رذنملا نب ةعافر = ةبابل وبأ

 159 :صاعلا وبا ،عيبرلا نب طيقل
 298 :ةربص نب طيقل ا

 .196 6 {&© 145 :دعس نب ثيللا

1. 267. 296. 315. 372. 376. 

0. 434. 435. 476. 503. 540 

 ىحي نب ىيحي = يثيللا
 ةعيهل نب هللا دبع = ةعيهل نبا
 31 = يكسنيفيل

 نب نمحرلا دبع نب دمحم = ىليل يبأ نبا

 ىليل يبأ

 )م)

 ينيوزقلا ديزي نب دمحم = هجام نبا
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 596 : ميهاربإ مأ .ةيرام

 باده نب ورمع = ينزاملا
 535 {}530 {421 :كلام نب زعام

 هللا ةبه نب يلع = الوكام نبا

 .85 363 57 {343 :سنأ نب كلام
. 7 .1 .3 .8 07 09 

.148 .146 .145 .142 .140 .9 

.161 .159 .158 .155 .154 2 

.184 .181 .177 171 .166 3 

0204-1981 19617 194 _ 19010 188-6 

.-7 

.23 

0.27 

.22 

.-24 

.29 

.3 

.37 

.34 

.6 

.3 

.32 

. 38 

. 4 

.6 

.6 

.- 0 

.06 

.٨.1 

.24 

 ز

-24 

.27 

.-0 

.26 

.39 

.37 

.30 

.7 

535 

.2 

.7 

.7 

.8 

 ۔ 4

.9 

.216 .2 

.231 .7 

0244 .2 

.257 .5 

.270 8 

.288 2 

.300 .9 

0.31 .4 

: 

.531 

.39 

0536 

.399 .8 

.417 .3 

.431 .9 

443 _ 0 

.459 .7 

.475 .2 

.5 

 ۔ 0

- 2 

_ 9 

8. 0221 

3 -_ 0235 

8. 251. 

0. 0262 

3. 277. 

9. 291. 

2. 304. 

 ۔ 321 .9

2. 334. 

0. 352.© 

5. 3657. 

2. 387. 

1. 402. 

0. 423. 

2. 434 

5 _ 447© 

1 0463 

7 _ 479   

03 

.51 

.50 

.59 

.53 

.487 _ 5 

.518 .5 

.537 .4 

.552 .51 

.569 .5 

.587 .585 3 

609 .607 3 

 192 : ثريوحلا نب كلام

 5504 ۔ 1

2. 527. 

: 

4. 8557 

4. 576. 

50 595. 

8 

559. 

53. 

59. 

50. 

 زر

 يرصبلا ىحم وبأ رانيد نب كلام

 ٥61 1860 .55 5323 22}5 :ىملسلا

495 1 

 يليبشألا هللا دبع نب دمحم = يكلاملا

 كرابملا نب هللا دبع = كرابملا نبا

 نمحرلا دبع دمحم = يروفكرابملا
 رافغ وبأ !ادعس وأ ديعس نب ىللا

 61 .0 99 : ىرصب

 .56 5842 .39 138 :ربج نب دهاجم

8 66. 73. 81. 85. 87. 95 

 0108 2107 .103 ۔ 101 .7

32. 115 117 120. 125 © 

0. 131 136. 149. 0152 

2. 212. 223. 234. 0236 

4. 262. 264. 271. 0285 

5. 314. 321. 334. 8355 

835 366. 411. 436. 446. 

7. 485. 488. 491. 528. 

01 

018 

: 

.22 

.-1 

8539 

.0 

538 

 183 : هللا دبع نب ميعن = رمجملا
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 67 :ديزي نب براح
 يفوكلا دوسألا نب ميلس = يراحملا

 013 :نايفس وبأ ،ليحرلا نب بوبحم
8. 34. 035 50. 141. 8530 559 

 بوبحم نب دمحم = بوبحم نبا
 198 : يمليدلا نجحم يأ نب نجحم

 210 :زاوملا دايز نب ميهاربإ نب دمحم

 87 : يرهزألا دمحأ نب دمحم

 : يبطرقلا ، يراصنألا دمحأ نب دمحم

8. 38. 49. 86. 91. 93. 94. 

1 102. 104. 105. 107. 112 © 

 ۔ 132 {0130 {123 .121 .116 .5

4. 155. 209. 220. 246. 287© 

34. 328. 352. 374. 381. 382© 

6. 398. 405. 411. 437. 445. 

7. 459. 471. 1476 523. 532. 

3. 551. 3564 585. 587. 612 

 395 : يدنقرمسلا دمحأ نب لمح

 : يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمح

4. 45. 48. 62. 63 

9 

 دشر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 5256 {©253 18207 10156 :فوسليفلا

6 374. 467. 468. 534 

 ©91 .343 : يعفاشلا سيردإ نب دمحم

3 96. 98. 99. 107. 112. 

34. 117. 119. 129. 2139 142. 

 ۔ 161 .159 .154 151 .146 ٤5

3. 166. 171 177. 187 _ 194. 

.5 6 

.5-0 

0-1 

028 

.2 

.22 

0 7 

.34 

.34 

.32 

035 

.2 

.8 

.5 

.9 

0-18 

.-6 

_- 3 

 ٨زا

24. 

:: 

9 5. 

536 

536 

3. 

7. 

535 

 زر

07 

2. 

©445 3 

.6 

07 

. 8 

.5 

51 

.7 

.8 

.9 

.7 

. 5 

.540 .8 

.559 _ 7 

.579 .6 

.00 

0-28 

.25 

.2 

.7 

.3 

.4 

.37 

.2 

.37 

.32 

.0.37 

5 3 

.0 

.6 

 ازا

20. 

1-. 

27. 

0. 

0 5 

5 © 

: 

535 

39. 

_ 4 

. 8 

. 4 

.3 

.8 

.450 .6 

.9 

. 9 

.3 

.9 

. 8 

.51 

. 3 

. 3 

.1 

.1 

.24 

.-1 

.2 

.8 

.27 

. 2 

 زا

.٨31 

.5 8 

.32 

. 38 

.2 

.8 

.6 

.9 

.4 

. 3 

.5 

.486 .5 

.503 _ 1 

.529 .7 

.549 .3 

.569 .5 

.589 .7 

7. 

23. 

524. 

20. 

29. 

4 . 

32. 

32. 

0. 

33. 

 :{ا

34. 

3 -_ 

7. 

1 -. 

55. 

6 . 

6. 

3. 

8 . 

7. 

51. 

 ۔ 3

5 .   59. 602. 603. 607. 609. 612 

 5.20 .{18 :رذنملا نب سيردإ نب دمحم

4. 46. 48. 53. 119. 148. 

6. 209. 218. 225. 242 _ 244. 
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.391 .365 .340 .300 .7 

.498 .495 .439 .436 .8 

609 .595 .55 

 3.44 :ةميزخ نب قاحسإ نب دمح
3. 298. 333 

 : يراخبلا ليعامسإ نب دمح

3 44. 48. 61. 64. 99. 

6. 162. 173. 187. 188. 

6. 212. 218. 223. 229. 

3 236. 237. 259. 283. 

2. 310. 330. 333. 338. 

3. 376. 379. 391. 401. 

9. 419. 420. 2439 483. 

 .533 .531 3527 3522 ۔ 0

53. 554. 597 

 :دمحم نب ليعامسإ نب دمحم
5. 226. 371. 380. 

7. 592 
 61 :ناجرب نب دمح

 5272 :ميقلا نبا ركب يبأ نب دمحم

4 420. 430. 442. 459. 478. 

5. 598 

 0111 }91 :يربطلا ريرج نب دمحم

2. 184. 196. 251. 30282 453. 

8. 491. 551. 582 
 019 :ىتسبلا دمحأ نب نابح نب دمح

 .61 58 57 کا 48 45 4
 .380 .236 .204 .183 .65 ۔3

6. 519 

.9 

.52 

0519 

.0 

04 

00 

.21 

.7 

8535 

07 

.51 

.554 

54 

.32 

 35336 ش190 :ينابيشلا نسحلا نب دمح

45. 376. 8383 463. 528. 541 

583. 603 

 120 : ةيفنحلا نب دمحم

 107 : يبارعألا نبا ،دايز نب دمحم

 30٨26 .14 :يرهزلا دعس نب دمحم

9 56. 70. 71 

 65 564 :ميلس نب دمحم

 5.25 }.22 }21 }15 :نيريس نب دمحم

5 50. 55. 59. 60. 61. 073 

1 108 128. 190. 205. 223© 

5 234. 237. 239. 241. 0243 

4 246. 248. 258. 264. 267. 

2. 304. 313 319. 18322 05323 

0. 334. 352. 355. 50357 0375 

36. 397. 398. 407. 409. 415. 

1. 457. 469. 485. 495. 05502 

4. 529. 549. 552. 1564 0575 

5 592 

 ينادحلا ءاجر وبأ ٥فيس نب دمحم

 61 : يرصبلا

 459 { 5187 :ةرفص يبأ نب دمحم

 5692 ٨٤89 {}88 :روشع نب رهاطلا دمحم

4. 112. 117 122 125.} 8126 

1. 491 

 61 :فيرط نب دمحم

 ؛ يدقاولا دعس نب دمحم :ةحفصلا هذه يف درو ()

   . يرهزلا ديري هلعلو
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 فسوي نب يقابلا دبع نب دمحم
 146 :يناقرزلا

 :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم
3 184. 267. 277. 296. 299. 

2. 385. 389. 440. 515. 595. 

603 

 5373 :يرفوكرابملا نمحرلا دبع دمحم

423 

 ةملسم نب نمحرلا دبع = دمحم وبأ

 يناملا

 حور وبأ ،زيزعلا دبع نب دمحم
 62 : يرصبلا ىبسارلا

 26 :يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم

 يبرعلا نبا ۔يليبشألا هللا دبع نب دمحم

 0120 .115 .97 .95 .7 : ىكلاملا

6. 210. 224. 5272 564 

 .22 : مكاجلا 5 هللا دبع نب دمحم

3. 236. 248. 259. 298. 353. 

0. 612 

 517 : يدنسلا يداهلا دبع نب دمحم

 126 : ىئابجلا باهولا دبع نب دمحم

 40 :روتكدلا بيطخلا جاجع دمحم

 391 :ىلع نب دمحم تنب

 428 .60 : رقابلا ىلع نب دمحم

 285 2859 :نيسحلا نب لع نب دمحم

 .204 {.148 :يناكوشلا لع نب دمحم

9 211. 235. 245. 267. 273. 

5. 310. 333. 373. 389. 391.   
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.450 .428 .426 .415 .410 .7 

.543 .542 .538 .535 .524 .8 

581 .579 .99 

 460 3452 : ينوباصلا ىلع دمحم

 428 :دمحم نب ىلع نب دمحم

 .61 .4 : يذمرتلا ىسيع نب دمحم

0148 _ 146 .143 .141 .119 .9 

.180 .179 .177 .158 .156 .2 

0215 .213 .211 .200 .195 .4 

©264 3257 .255 .244 .236 .3 

0325 .311 .301 .298 .286 .9 

5364 .354 .353 .338 .336 .5 

.408 .398 .383 .380 .378 .3 

.485 .485 .457 .439 .419 .5 

0©587 .559 .549 .524 .16 6 

612 .609 .1 

 187 : مساقلا نب دمح

 .95 .55 : ىظرقلا بعك نب دمحم

321 .216 .0 

 0141 :ليحرلا نب بوبحم نب دمحم
212 & 60 

 6193 :سانلا ديس نب دمحم نب دمحم

225 

 330 :ىلازغلا دمحم نب دمحم

 :ريبزلا وبأ سردت نب ملسم نب لدمحح

485 .0 

 : يرهزلا هللا ديبع نب ملسم نب دمحم

0152 .114 .109 .93 .56 .24 8



.267 .244 .198 .196 183 .4 

.407 402 .399 .374 .332 .6 

.443 .438 .436 434 .431 5 

.466 .463 461 .457 .453 .0 

.527 .518 515 .511 .501 7 

612 .599 .575 .540 .538 .0 

 50 : يدنكلا ىلعملا نب دمحم

 314 0109 {866 :ردكنملا نب دمحم

 493 :ىنابلألا نيدلا رصان دمحم

 466 : ىعيطملا بيجن دمحم

 :هجام نبا ،ىنيوزقلا ديزي نب دمحم
44 139. 142. 143. 18153 0159 

8. 195. 196. 204. 213. 0221 

6. 240. 267. 291. 330. 337. 

3. 357. 383. 423. 427. 493. 

1. 524. 536. 596 

 :شيفط ،ىسيع نب فسوي نب دمح
5 141. 213. 220. 246. 262. 

0. 289. 290. 313. 322. 344. 

0. 357. 426. 439. 465. 507. 

5. 523. 536. 573 

 5619 :ىنيعلا ىسوم نب دمحأ نب دومحم

1. 104. 117. 196. 213. 218. 

23. 235. 237. 242. 246. 248. 

0. 360. 361. 404. 407. 409. 

0. 420. 459. 468. 473. 476. 

562 .7 

 038 321 : ىسولألا هللا لبع نب دومحم

86   

 5116 }107 :يرشحتزلا رمع نب دومحم

1. 195 

 : يفقثلا دوعسم نب ديبع يبأ نب راتخملا
14 

 وبأ ةملسم نب نمحرلا دبع = يندملا
 دمحم

 هللا دبع نب يلع = ينيدملا نبا
 دحاولا دبع نب ملاس - يدارملا

 :لالب وبأ ،يميمتلا ةيدأ نب سادرم
4. 35 

 103 :مالسلا اهيلع ،ميرم

 45 :ميرم وبأ

 ىحي نب ليعامسإ = ينزملا
 هللا دبع نب ركب

 0129 073 362 :عدجألا نب قورسم

7. 235. 411 8434 8435 8442 

569 

 235 5210 {42 :يردبلا دوعسم وبأ

 59 .55 : ميهاربإ نب ملسم

 69 .63 45 :رغألا ملسم وبأ

 .99 .64 3 :جاجحلا نب ملسم

1. 110. 139 141 7144 8149 

 ©190 {0184 1173 .162 1158 ۔6

 ۔ 223 }211 .200 .199 .196 _ 3

5. 229. 233. 236. 1237 0240 

7. 259. 270. 271. 1283 0284 

7. 309. 310. 315. 324. 0330 

3. 338. 342. 350. 353. 0367 
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.485 .483 .428 .421 .409 .2 

554 .553 .534 .527 .06 

 6 مهالوم ينادمهلا حيبص نب ملسم

 133 5862 :يفوكلا ىحضلا وبأ

 55 :ةبيتق وبأ 5 ةبيتق نب ملسم

 ةديبع وبأ ،ةميرك يبأ نب ملسم
 }40 {}37 3.35 .29 .17 : ىميمتلا

 .143 .141 .63 2 .2 ۔ 9

6. 153. 161. 218. 220. 0221 

2. 289. 291. 293. 295. 0302 

1. 314. 319. 371. 380. 426. 

3. 499. 500. 525. 530. 532. 

5. 549. 559. 573. 592 

 64 :ةديبع وبأ ،نيروك نب ملسم
 119 :ناعاه نب حرشم

 54 :حرشلملا

 75 : ةفيلخ يجاح © هللا دبع نب ىفطصم

 14 :ريبزلا نب بعصم

 3 خسانلا وأ ،قارولا نامهط نب رطم

 «23 : ىملسلا ، يناسارخلا ءاجر وبأ

7. 60. 64. 71. 81 . 

 بيجن دمحم = ىعيطملا
 8223 7216 5214 }42 :لبج نب ذاعم

8. 314. 582. 594 

 يميلسلا ريرج نب ميمت = كراعملا وبأ
 وبأ حمسلا نب ىلعألا دبع = ىيرفاعملا

 باطخلا
 3183 342 :نايقس يأ نب ةيواعم

3. 338. 601 

٩ 

  

 364 {19 :ريرضلا ةيواعم وبأ

 64 {59 5849 :ةرق نب ةيواعم

 ةعمج يبأ نب كلملا دبع = دبعم وبأ
 ناطقلا

 ذفان = سابع نبا ىلوم ،دبعم وبأ
 235 {}45 :ناميلس نب رمتعملا

 رمتعملا نب روصنم = رمتعملا نبا |
 نمحرلا دبع نب حيجن = رشعم وبأ

 ورمع نب هللا دبع = يميمتلا رمعم وبأ

 287 :ب يدزألا دشار نب رمعم

 45 :نعم وبأ .

 نيعم ني ىيحي = نيعم نبا
 ينادحلا لضفلا نب مساقلا = ةريغملا وبأ

 479 {3161 .3156 :ةبعش نب ةريغملا

 210 .136 :ناميلس نب لتاقم

 144 :دوسألا نب دادقملا

 نب دمحم نب نمحرلا دبع = يسدقملا
 دمحأ

 ليقع نب ةديبع = يرقملا
 074 :لذاش نب بارهش نب لوحكم

6. 223. 293. 385. 3450 462. 

4 598 

 هللا ديبع نب هللا دبع = ةكيلم يبأ نبا

 يزاوهألا صيوح نب ميمت = رذنملا 5
 46 : ةبلعث نب ر ذنم أ
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 مكحلا = رذنملا نبا

 49 }©21 :ةعطق نب كلام نب رذنملا

 سيردإ نب دمحم = رذنملا نبا

 :(دمحأ مامالا نع يوري) روصنم نبا

393 

 48 : تاداز نب روصنم

 196 6 62 : رمتعم أ نب روصنم

 وبأ ،هللا دبع نب هللا ديبع = بينملا
 بويأ

 68 :يفوكلا رجاهملا وبأ

 ةيلاعلا وبأ ،عيفر = نارهم نبا

 64 :ةبيبح يبأ نب بلهم
 قراس نب ملاظ = ةرقص يبأ نب بلهلا

 ىكتعلا

 دايز نب ميهاربإ نب دمحم = زاوملا نبا

 5500 3385 }295 .289 }212 :جرؤملا وبأ

3. 506. 521. 38525 8530 535. 

1. 573. 610 

 نب هللا دبع = يرعشألا ىسوم وبأ

 . سيف

 54 :(ةبحص هل) يراصنألا ىسوم وبأ

 50 : يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم

 قيقد نبا ‘&بهو نب يلع نب ىسوم
 535 :ديعلا

 مساقلا نب دمحم = هللاب ديؤملا

 65 : قلاخلا دبع وبأ نوميم

   65 :ريثك وبأ نوميم

 257 .254 :نارهم نب نوميم

 :نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةنوميم

2 153 

 (ن)

 دمحم نب يلع نب دمحم = رصانلا

 344 :دبعم وبأ ،سابع نبا ىلوم ،ذفان
 8595 54 :رمع نبا ىلوم . يندملا عفان

2. 135. 145 350. 18361 8446 

2 593 

 ةشبحلا كلم }ةمحصأ = ىشاجنلا

 ةلدهب نب مصاع = دوجنلا يا نبا

 58 :حيجن نبا

 196 :نمحرلا دبع نب حيجن

 ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ = ساحنلا

 ديزي نب ميهاربإ = يعخنلا

 هللا دبع نب كيرش
 سيق نب ةمقلع

 رذنملا نب ريشب = يناوزنلا
 يئاسنلا بيعش نب دمحأ = يئاسنلا

 159 : ثراحلا تنب ةبيسن

 159 :بعك تنب ةبيسن

 يليجعلا زاهزهلا وبأ ،ديز نب رصن
 . 65 :دابع نب دايز نبا

 118 :يلع نب رصن
 18 :سنأ نب رضنلا

 ةعطق نب كلام نب رذنملا = ةرضن وبأ

 53 :ديبع نب ةلضن
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 40 = يمظعألا دمحأ نب نامعن
 62 :ريشب نب نامعنلا

 5043 :ةفينح وبأ تباث نب نامعنلا

3. 84. 86. 87. 96. 99. 

4. 129. 139. 142. 

8. 159. 161. 8163 

3. 177. 181. 184. 

1. 193. 194. 196. 

2. 207. 211. 212. 

3. 233. 234. 239. 

8. 251. 255 _ 258. 

 .282 .277 .273 ۔- 1

9. 300. 302. 307. 

5. 319. 324. 328. 

55 336. 342. 352. 

33 365. 368. 374. 

1. 383. 377 _ 389. 

:. 

0. 427. 429. 431. 

5.6 438. 441. 445. 

7. 461. 463. 467. 
7 _ 479. 483_ 486. 

1 8502 509. 511. 

8 529. 536. 538. 

7 559. 563. 565. 

2 587. 589. 599© 

0 612 

 31 :ةملسم نب نامعنلا

05 

0.17 

06 © 

019 

 ا

22-. 

06 -_ 

1: 

32 -. 

 ۔ 0

7. 

36 5 

32. 

3 

2. 

546 

9. 

5. 

5 & 

51. 

54. 

02 . 

.1 

© 6 

.- 1 

- 8 

20 

.-1 

0.--4 

.8 

.24 

.4 

.2 

.0 

.38 

.5 

55 

.435 

.50 

.5 

.57 

.1 

.2 

. 9 

}©/9   

 يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ = ميعن وبأ

 582 :دامح نب ميعن

 183 :دمجلملا هللا دبع نب ميعن

 يلبقلا دواد وبأ = يوارفنلا

 كيهن نب نامثع = كيهن وبأ
 220 = يضابإ ،حون
 ناهدلا . ميهاربإ نب حلاص = حون وبأ

 52 346 = سيق نب حون

 فرش نب ىحي = يوونلا

 (ه)
 نسحلا نب نيدلا زع = يداهلا

 65 : يملسلا يذاز نب نوراه

 ينامي فيرطغلا = نوراه وبأ
 510 3216 :ليمج مشاه

 بلاط يبأ تنب ةتخاف = ءىناه مأ

 533 : مورلا كلم ،لقره

 رخص نب نمحرلا دبع = ةريره وبأ
 ديز نب رصن = يلجعلا زاهزهلا وبأ
 60 52}5 :ربنس هللا دبع ييأ نب ماشه

 448 3292 :ةورع نب ماشه

 65 }51 }47 :ريشب نب ميشه
 ميلس نب دمحم = يبسارلا لاله وبأ

 لاله يبأ نب ديعس = لاله يبأ نبا

 110 :بلاغ نب مامه

 56 }47 : ىيحي نب مامه

 يلع نب هللا دبع نب ورمع = ينادمهلا
 .2 :ةملس مأ كةفيذح تنب دنه

.243 .233 .196 .179 .158 .8 
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9. 332. 353 

 .65 .49 3.33 {©29 :بلهملا تنب دنه

66 

 11 : يدع نب مثيهلا

 ركب يبأ نب يلع = يمثيهلا

 (و)

 530 {}50 :بويأ وبأ بويأ نب لئاو

 192 :رجح نب لئاو

 يدسألا ةملس نب قيقش = لئاو

 20 :ةديبع نب ةصباو

 ،ثراحلا نب ةبقع نب دبعم نب ةصباو
 20 :ءاثعشلا وبأ

 ورمع نب رباج = يبسارلا عزاولا وبأ
 عفان نب ةحلط = يطساولا

 ناميلس نب نيسحلا نب يلع
 ديعس نب نامثع = شرو

 وبأ ،يركشيلا هللا دبع نب حاضو
 47 :ةناوع

 66 : يكتعلا حاضو

 661 3856 353 30 :حارجلا نب عيكو

2. 571 

 24 {}14 :كلملا دبع نب ديلولا

 67 566}5 }50 : ىيحي نب ديلولا

 هللا دبع = بهو نبا
 24 :هبنم نب بهو

   (ي)

 ديدح نب رباج
 يدزألا نايح نب ديعس

 311 :مثكأ نب ىجي

 131 : ءارفلا دايز نب ىح

 188 {18 :ىراصنألا ديعس نب ىجي

 }56 {855 {550 :نطقلا ديعس نب ىحم

9 61. 64. 70. 1201 372 

 19 :جلب وبأ ميلس نب ىجي

 38143 ۔141 :يوونلا فرش نب ىجي

1 153 183. 229. 8230 0235 

.315 .309 .278 .257 .248 .6 

367 .338 .330 .34 

 67 50}5 :ةرق يبأ نب ىجي

 يرصبلا رانيد نب كلام = ىحي وبأ

 ىملسلا
 .49 ۔47 .26 .0 :نيعم نب ىجي

 864 861 58 857 55 53 ۔1

66 

 67 : عفان نب ىجي

 يسلدنألا يثيللا ىيحي نب ىجي

 381 : ىكلاملا

 200 :دوسألا نب ديزي

 55 :بابحلا نب ديزي
 516 : يماشلا دايز يبأ نب ديزي

 200 :رماع نب ديزي
 69 531 530 :ملسم يبأ نب ديزي

 6ينفوكلا 6يدنكلا ،رصاهم نب ديزي
 20 518 :ءاثعشلا وبأ
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 515 :ةرفص يأ نب بلهملا نب ديزي

3. 50 
 257 .254 :نوراه نب ديزي
 72 {31 :راسي نب ديزي

 دا,ع نب ورمع نب بعك = رسيلا وبأ
 دشار يبأ نب هبر دبع = يركشيلا

 يرصبلا
 ةناوع وبأ 5 هللا دبع نب حاضو

 ينعجلا ميركلا دبع = روفعي نبا

 24 : بوقعي وبأ

 وبأ ،بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي
 5025 5190 }111 }85 }73 :فسوي
 .43د .338 .336 .334 .277 .3
7 541. 38558 3583 603 

   102 :ديزي نب قاحسإ نب بوقعي

 56 : حابر يبأ نب ءاطع نب بوقعي

 يلصوملا يلع نب دمحأ = ىلعي وبأ

 346 {8345 }177 :ةيمأ نب ىلعي

 66 : يرصبلا زمره نب ملسم نب ىلعي
 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي

 598 38559 38523 1494 019 :ربلا

 35260 {.253 3252 :يواضرقلا فسوي

272 

 264 : كهام نب فسوي

 نب ميهاربإ نب بوقعي = فسوي وبأ

 نب سنوي = قاحسإ يبأ نب سنوي
 هللا دبع نب ورمع

 20 : هللا دبع نب ورمع نب سنوي
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 قرفلاو ممألاو لئابقلا سرهف ۔ 6

 )أ(
 66 .37 {. .33 :بلهملا لآ

 .27 .26 318 .13 ى .7 :ةيضابإلا

8. 29. 33. 34. 35. 36. 37. 

 65 .62 .56 .52 ۔48 .46 .0

7. 115 154. 155. 166. 183. 

22. 204. 208. 210. 212. 213. 

8. 220. 227. 242. 252. 264. 

0. 271. 279. 288. 293. 298. 

2. 304. 311. 313. 322. 324. 

35. 328. 331. 341. 0342 345. 

37 3348. 349. 360. 0362 367. 

32 375. 380. 387. 388. 397. 

1. 426. 428. 432. 465. 473. 

3. 3507 508. 5525 532. 559 

1. 582. 586. 587. 592 

 59 }12 :دزألا

 32 :نامع دزأ

 33 :ناسارخو قارعلا دزأ

 37 :نوينامعلا دزألا

 397 : ةيمامإلا

 31 :ةيمأ ونب

 45 :ردب لهأ

 3109 .54 51 336 }15 :ةرصبلا لهأ

418   

 594 :ةدرلا لهأ

 418 515 :ماشلا لهأ

 330 {123 :قارعلا لهأ

 ةيفنحلا = قارعلا لهأ

 70 :نامع لهأ

 55 :ةفوكلا لهأ

 ةيفنحلا = ةفوكلا لهأ

 ةيكلاملا = ةنيدملا لهأ
 58 539 :ةكم لهأ

 29 {27 :ناورهنلا لهأ

 41 :نميلا لهأ

 (ب)

 57 :نويرصبلا

 (ت)

 394 :بلغت ونب

 37 {16 : ميمت ونب

 (ج)

 .26 ٨٨1. 6 154 « 142 : ةيرفعجلا

0. 287. 420. 423. 460 

 )ح(

 0262 {©255 .241 0240 .1181 :ةلبانحلا

5. 298. 312. 322. 330. 347. 
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.465 .431 .388 .362 .349 .38 

582 .572 .518 .489 .8 

 ©179 .170 .149 .3144 393 :ةيفنحلا

3. 216. 228. 238. 270. 280. 

5. 304. 312. 335. 342. 392. 

3. 414. 432. 439. 460. 472. 

9. 488. 499. 521. 530. 532. 

1. 549. 562. 594 

 )ح(

 37 :نويناسارخلا

 539 :ةعازخ
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 357 52 333 529 .27 526 :جراوخلا

5. 156. 580 

 )د)
 196 :ناوكذ

 (ر)

 196 : لعر

 395 : مورلا

 (ز)

 35460 13428 3423 3296 .281 :ةيديزلا

6. 529



 ندلبلاو نكامألا سرهف 7

 )أ(
 221 : حطبألا

 364 : ءاوبألا

 110 :دحأ

 220 :ناجيبرذأ

 (ب)

 114 : عضاب

 45 :ردب
 ۔50 {40 .37 ۔ 30 }17 ۔11 :ةرصبلا

  .64 .61 .2۔69 71. 73. 0109.

٠. 534 .500 .459 .418 .5 

 (ت)

 395 20}5 :ةريزجلا
 346 : ةنارعجلا

 330 :زوج

 11 :ةليمجلا فوج

 (ح)

 114 315 :ةشبحلا

 500 {418 .75 .74 .42 :زاجحلا

 59 :نادح

 84 :نارح

 260 :نيمرحلا

 27 :ءارورح

 37 :تومرضح

 37 :دزألا يح

 (س)

 13 :نوينايرسلا

 (ش)
 0183 {8167 {149 {145 075 :ةيعفاشلا

2. 229. 240. 255. 288. 293. 

5. 320. 330. 347. 10362 0367 

0488 1478 .465 .409 .396 36 

8. 530. 561 

 .155 }141 329 :ةعيشلا

 (ص)

 396 .395 .85 .84 : نوئباصلا

 (ظ)
 ةيرهاظلا : 93 142. 151. 0152

.423 .420 .389 .367 .333 ٨.4 

603 .582 .565 .541 .1 

   (ع)
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 45 : يدع ونب
 140 : لكع

 41 :مزح نب ورمع ونب

 (ف)

 395 }85 :سرفلا

 296 :ةيمساقلا

 (ق)

 551 `.1 : شيرق

 36 035 3134 :ةدعقلا

 (ك)

 45 :ةدنك ونب

 )م)
 0210 3167 }144 ؟}109 :ةيكلاملا

3. 224. 228. 240. 0270 

8. 304. 332. 335. 0342 

33. 374. 380. 414. 415. 

8. 498. 551. 580 

 587 }551 385 :سوجملا

 19 رمعم ونب

 37 :ىلاوملا

 (ه)

 549 6 409 6 216 : ةيوداهلا

 (ي)

 11 : ةينامعلا دمحيلا

.22 

.26 

0.37 

.7 

  

 59 : ىيحي ونب
 14 :ن انوي

٠ 

 )ح(

 295 ]}37 }33 :ناسارخ

 533 3379 :ربيخ

 200 :فيخلا

 (د)

 11 :فوجلا برد
 114 :كلهد

 (ذ)

 330 :قرع تاذ

 218 :ةفيلحلا وذ

 220 :زاجملا وذ

 (ر)

 339 :دوسألا نكرلا

 338 :رجحلا نكر

 338 : يماشلا نكرلا

 338 : يقارعلا نكرلا

 339 {8338 : يناميلا نكرلا

85 : مورلا



 (ش)

 418 .395 .338 .74 .25 15 : ماشلا

 (ص)

 13 :نيصلا

 (ع)

 .36 .33 {.32 .16 14 ۔12 :قارعلا

7. 41. 42. 66. 74. 123. 0267 

0. 330. 338. 372 395. 414. 

6. 550 

 .332 .323 .321 1223 358 :ةفرع

333 

 .37 .33 ۔31 .28 .12 .11 :نامع

0. 70 

 75 : (طقسم) نامع

 (ف)

 12 : سراف

 534 : كدف

 11 : (ةنيدم) قرف

 (ق)
 428 :ةبطرق

 330 :نرق

   339 : ميهاربإ دعاوق

 (ك)

 284 : ميمعل ا عارك

 355 5340 :ةبعكلا

 31 :ناسارخ روك

 8109 .81 .73 .ک5 .16 }14 :ةفوكلا

9 193. 601 

 )م)

 12 :يدنهلا طيحملا

 ©109 882 873 342 124 15 :ةنيدملا

0. 149 218. 223. 242. 0270 

35 355. 373. 379. 414. 480. 

549 585 

 :ةفلدزملا 5321 323}{ ٥350 351

 200 :فيخلا دجسم

 32 8 :قرشلملا

 534 :رصم

 842 .39 .35 .34 .22 .15 :ةكم

2. 56. 58. 73. 3.82 149©} 3169 

1. 284. 331. 333. 340. 348. 

9. 363. 483 

 75 :(ايناطيرب) ةدحتملا ةكلمملا

 359 .352 : ىنم

 (ي)

 .28 .24 ! 1 .7 : نميلا

8. 597 
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 بتكلا سرهف ۔ 8

 (ت) ()
 126` : نايح يال ريونتلاو ميرحتلا 45 {. .38 : يطويسلل ناقتالا

 394 :نايح يبأل ريسفتلا 380 {}226 :نوفلخ نبا ةبوجأ
 0285 .96 .7 .4 :رثك نبا ريسفت : صاصجلا ركب يبأل نارقلا ماكحأ

 563 .491 .488 .446 .1 0277 ؛111 .96 .93 .84 .54 2

 38 {©21 :ىسولألا ريسفت | .442 .411 .394 .334 .291 .8

 251 :يربطلا ريسفت 569 .549 7

 532 {94 : يبطرقلا ريسفت 97 :يبرعلا نبال نارقلا ماكحأ

 038 :روشاع نب رهاطلا دمحم ريسفت | .93 .38 : يبطرقلل نارقلا ماكحأ

0. 132. 155. 209. 296. 0287 491 

 لوزنلا بيترت يف لومأملا بيرقت | 551 .411 .374 .352 .328 .4

 83 {38 :يربعجلا ناهربلل 571 : عيكو ،ةاضقلا رابخأ"

 282 : يربطلل راثآلا بيذهت 155 :فارشألا

 :ينالقسعلا رجح نبال بيذتلا بيذهت 442 : ميقلا نبال نيعقوملا مالعإ

 865 862 861 .56 5 45 .8 231 : يعفاشلل مألا

 1 4 :مالس نبا ديبع يبأل لاومألا

 (ث) 258 .255 .4

 512 {©183 :يناربطلل طسوألا
 .45 .44 .9 :نابح نبال تاقثلا

 395 0212 197 : يخامشلل حاضيإلا
 ه (بر   8 51. 57. 58. 61. 1.63 68664

 (ج) 24 :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 553 {448 58325 :ةكرب نبال عماجلا 19 :ظحاجلل ناجرعلاو ناصربلا

 :بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا 389 : مارملا غولب

 304 .198 3 64 : ظحاجلل نييبتلاو نايبلا
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 : يزارلا متاح يأل . ليدعتلاو حرجلا

0. 45. 46. 47. 51. 52. 54. 

55. 61. 62. 63. 65. 66 

 ف

 :حيحصلا عماجلا ىلع يملاسلا ةيشاح

5. 350. 493. 532 

 60 }55 {52 :ميعن يبأل ةيلحلا

() 

 143 : يوونلل ةصالخلا

 (ر)

 52 2 مامض تاياور

 389 :ةيدنلا ةضورلا

 (ز)

 478 .414 .145 : ميقلا نبال داعملا داز

 (س)

 :ينابلألل ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس
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 591 38426 }407 : ىقهيبلل ننسلا

 68 0818 : ىخامشلل ريسلا

٠ 

 (ضس)
 524 : مارملا غولب حرش

 30315 0300 }ك8 :يوغبلل ةنسلا حرش

330 

   نبال ،عنقملا نتم ىلع ريبكلا حرشلا

 0293 3151 .109 : ىسدقملا ةمادق

1. 341. 347. 391. 391. 392. 

6. 495. 511. 596. 603 

 246 : يوونلل عومجملا حرش
 .324 .230 .:ب يوونلل ملسم حرش

0. 338 

 330 : يعفارلل يعفاشلا دنسم حرش

 282 :راثآلا يناعف حرش

 146 :يناقرزلل اطوملا حرش

 5220 {141 :شيفطأل لينلا حرش

3. 322. 328. 340. 342. 350. 

9. 426. 439. 448. 497 

 (ص)

 519 : نابح نبا حيحص

 (ض)

 48 : يدع نبال ©ءافعضلا

 (ط)

 57 :ب ىنيجرالل 6 تاقبطلا

 )عر
 حيحص حرش يف يراقلا ةدمع

 5213 0101 .19 :ىنيعلل © يراخبلا

6. 248. 323. 330. 342. 345. 

1. 404. 407 

 (ف)

 154 :ب نوفلخ نبال ىواتفلا
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 441 413}5 :ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا

 139 :رجح نبال يرابلا حتف

 .315 {273 :يتاعاسلل ينابرلا حتفلا

330 .4 

 35216 :بيسملا نب ديعس مامإلا هقف

446 

 291 :بطق ديسل نارقلا لالظ يف

 (ق)

 5189 161}5 :يلاطيحجلا مالسإلا دعاوق

0. 226. 227. 228 

 (ك)
 19 : ىبهذلل فاشكلا

 75 :ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك

 (ل)

 171 : برعلا ناسل

 3.47 5.19 :رجح نبال نازيملا ناتسل

9 57. 63 

 )م)

 30148 50145 375 :يوونلل عومجملا

1 183. 204. 230. 244. 315. 

1. 453. 456. 493. 498 575 

 0151 396 .87 :مزح نبال ىلحملا

7. 246. 277. 291. 324. 348. 

42. 450. 486. 488 490. 491. 

492 

 ا :يناسارخلا مناغ يبأل ىربكلا ةنودمل
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.202 {177 .152 .144 .96 .9 

.288 .241 .233 .231 .213 .5 

508 .330 .313 .298 .290 .9 

 392 :دواد يبأل ليسارملا

 212 : مكاحلل كردتسملا

 225 :دمحأ مامإلا دنسم

 5663 }42 5.25 :بيبح نب عيبرلا دنسم

559 
 446 :يباطخلل ننسلا ملاعم

 493 {}183 :يناربطلل ريبكلا مجعملا

 0158 {151 145}5 :ةمادق نبال ىنغملا

7. 257. 258. 270. 288. 300. 

34 326. 331. 341. 347. 3352 

7. 391. 392. 407. 431. 450. 

3. 454. 485. 488. 8491 493. 

5 575. 579. 596. 8601 3603 

7. 609 

 26 :يناتسرهشلل ،لحنلاو للملا

 336 322}5 :(يلاطيجلل) جحلا كسانم

 233 155}5 : ىقتنملا

 189 :بذهملا

 5304 0201 {198 :كلام مامإلل اطوملا

33. 527 

 344 0.19 :يبهذلل ، لادتعالا نازيم

8. 63 

 (ن)
 :تافيلخ ضوعل ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن

26



 (ه) 184 {47 : ىعليزلل ةيارلا بصن

 517 :ةيدملا | 50216 58209 :.زاكوشلل راطوألا لين

 (و) .442 .426 .305 .302 .273 .0

 260 : ينيوجلل لوصألا تاقرو 579 .569 488 6
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 بورحلاو عئاقولاو مايألا سرهف ۔ 9

 35 :ناورهنلا ةكرعم 35 :لمجلا

 57 :ريدق ةعقو 110 :دحأ ةوزغ

 142 :عاقرلا تاذ ةكرعم
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 ةدمععملا عج ارملا ةديرج
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 الوأ

 نارقلا مولع يل

 . يزارلا صاصجلا ركب يبأل . نآرقلا ماكحأ 1

 . 1335 ةنس ةفالخلا راد يف تزجنأ يتلا ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم ةعبط

 . يبطرقلا هللا دبع يأل . نآرقلا ماكحأل عماجلا 2

 . م 1967 . ه 1387- ةيرصملا بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةعبط

 . يبرعلا نبا ركب ينأل . نآرقلا ماكحأ 3

 . 1957 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد۔يواجبلا قيقحت ىلوأ ةعبط

 . ريثك نبا ظفاحلل-ممظعلا نارقلا ريسفت 4

 . 1981 ةثلاث ةعبط-سلدنالا راد

 . يسلدنألا نايح يبأل-طيحملا رحبلا ريسفت 5

 . 1978 . ركفلا راد= ةيناث ةعبط

 - يطويسلا نيدلا لالج-نارقلا مولع يف ناقتالا 6

 . ه 1368- ةرهاقلا -۔يزاجح ةعبطم

 . يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا 7
 . نارهط ةيملعلا بتكلا راد

 . يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور 8
 -تروريب-يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يدادغبلا يسولألل

 . ريونتلاو ريرحتلا ريسفت -9

 . روشاع نبا رهاطلا دمحم

 . 1984-سنوت- رشنلل ةيسنوتلا رادلا
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 . روزرز ناندع : قيقحت-ةيميت نبال-ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم 0

 . 1971 ىلوأ ةعبط-تيوكلا -ميركلا نارقلا راد

 . فحاصملا باتك -11

 . يناتسجسلا ثعشألا نب هللا دبع ركب يبأل

 . 1936 ىلوأ ةعبط رصم ةينامحرلا ةعبطملا

 . دهاجم ريسفت -2

 -ناتسكاب-يتروسلا يرهاطلا نمحرلا دبع قيقحت

 -تروريب- ةيملعلا تاروشنملا راد

 ديز ىفطصم -ميركلا نارقلا يف خسنلا 3

 . 1963-ىلوأ ةعبط يبرعلا ركفلا راد
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 ايناث

 ثيدحلا مولع يف

 . يراخبلا حيحص -ا1

 ١. ه 256 ت يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ينأل

 -توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط

 . حيحصلا عماجلا وهو يذمرتلا ننس -2

 . يذمرتلا ىسيع ينأل
 . 1974 ةيناث ةعبط- ركفلا راد عبط

 . بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم-حيحصلا عماجلا 3

 . ه 1349 ةرهاقلا - ةيفلسلا ةعبطملا -ةيناث ةعبط

 . حيحصلا عماجلا ةيشاح 4

 . يملاسلا هللا دبع خيشلا عضو

 . ه 1383و ه 1326ةنس ةرهاقلا ةينورابلا راهزالا ةعبطم عبط

 . ةيمومعلا ةعبطملا۔قشمد
 . ةفينح يبأ مامالا دنسم 5

 . م 1962 ةنس ىلوأ ةعبط بلح -ليصألا ةعبطم

 . سنأ نب كلام مامإلل أطوملا 6
 . 1951 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 . يوونلا حرشب ملسم حيحص -7
 . 1972-توريب-ركفلا راد عبط

 . ةميزخ نبا حيحص 8
 . 1975 ىلوأ ةعبط-توريب-يمالسإلا بتكملا
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 . لبنح نب دمحأ مامالا دنسم - 9

 . 1950 رصمب فراعملا راد-ركاش دمحأ حرش

 ( . ةجام نبا ننس 0

 . 1975 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد-ىقابلا دبع دمحم قيقحت

 . يطويسلا ظفاحلا حرشب يناسنلا ننس 11

 ۔-توريب -يبرعلا باتكلا راد

 . يذوحألا ةفحت هحرش عم يذمرتلا عماج 2

 -توريب -يبرعلا باتكلا راد . يروفكرابملل

 . يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ 3

 . ينالطسقلا سابعلا يبال

 . ه 1323 ةقباسلا ةعبطلا نع ةروصم -يبرعلا باتكلا راد

 . ةنسلا حرش 4

 . طوؤانرألا بيعشو شيواشلا ريهز قيقحت . ىوغبلا مامإلل
 . 1971 ىلوأ ةعبط-يمالسالا بتكملا

 . دواد أ ننس -5

 . ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت

 . ركفلا راد

 . يجابلل-كلام مامالا اط وم حرش - ىقتنملا 6

 _- توريب _- يبرعلا باتكلا راد

 . راطوألا لين 7

 . ةيناث ةعبط - يناكوشلا يلع نب دمح

 _ 2 - رصم- يبلحلا يابلا عبط
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 . دمحأ مامإلا دنسم بيترتل . ينابرلا حتفلا 8

 . يتاعاسلا -انبلا نمحرلا دبع دمحال -ينامالا غ ولب هحرش عم

 . ه 1358 ىلوأ ةعبط

 . يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع 9

 . ينيعلا نيدلا ردب

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 . نيودتلا لبق ةنسلا 0
 . 1963 ىلوأ ةعبط-ةبهو ةبتكم-بيطخلا جاجع دمحم

 . ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن 11 .

 . يعليزلا نيدلا لامج
 . 1938 ىلوأ ةعبط-نومأملا راد ةعبطم

 . ثيدحلا بيرغ -2

 . ةبيتق نبال

 . دادغب يناعلا ةعبطم -يروبجلا هللا دبع قيقحت

 . 1977 ىلوأ ةعبط
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 الاث

 ريسلاو مجارتلا يف

 . ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا 1

 . يكباتألا يدرب يرغت نبال

 . 1963 بتكلا راد نع ةروصم ةخسن

 . ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت -2
 ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبط نع اريوصت-توريب-رداص راد

 . ه 1325 دنهلاب

 . لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت بيذهت ةصالخ -3

 . 1979 ةثلاث ةعبط-يراصنألا يجرزخلا نيدلا يفصل
 . بلح ةيمالسالا تاعوبطملا بتكم

 . لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم 4

 . 1963 ىلوأ ةعبط-يبلحلا يبابلا ةعبطم . يبهذلا نيدلا سمشل

 . ريبكلا تاقبطلا باتك 5

 . ه 1322 ةنس نديل عبط . يدقاولا بتاك دعس نب دمحم

 . -نارهط- رصنلا ةسسؤم تاروشنم نم

 . ةاضقلا رابخأ 6

 . عيكوب فورعملا فلخ نب دمحل
 . -توريب-بتكلا ملاع عبط

 . يعخنلا ميهاربإ هقف ةعوسوم -7

 . يج ةعلق ساور دمحم

 . 1979 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا عباطم ىلوأ ةعبط
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 . هللا دبع ليمج مشاه

 . 1974 ىلوأ ةعبط دادغب داشرالا ةعبطم

 . باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم -9

 . 1981 ىلوأ ةعبط-حالفلا ةبتكم يج ةعلق ساور دمحم

 . ينالقسعلا رجح نبال نازيملا ناسل 0

 . 1971 ةيناث ةعبط -توريب -نيدلا ءالع ةكرش

 . يزارلا متاح يأ نب نمحرلا دبع ظفاحلل

 . دنهلاب ةيناغعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطمب . ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم

 . 1952 -توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 . يطويسلا ظفاحلل ظافحلا تاقبط 2
 . 1973 ىلوأ ةعبط

 . يبهذلا مامالل ءافعضلا ف ينغملا _3

 . 1971 بلح . ةغالبلا ةعبطم ىلوأ ةعبط

 . يبهذلل . ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا 4

 .. 1972 ىلوأ ةعبط

 . يتسبلا نابح نبال . تاقثلا باتك 5

 . 1968 ىلوأ ةعبط

 . برغملاب خئاشملا تاقبط -6

 . ثعبلا ةعبطم . ينيجردلا سابع يأل
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 اعبار

 هريغو هقفلا ف

 . يسخرسلا نيدلا سمشل . طوسبملا 1

 . ةيناث ةعبط-توريب-ةفرعملا راد

 . يناتسرهشلا حتفلا يبأل . لحنلاو للملا 2
 . 7 يبلحلا يبابلا ةعبطم يناليك ديس دمحم قيقحت

 . يسوطلا رفعج يبأل فالخلا باتك 3

 ٠. ةيمالسالا فراعملا راد ةكرش

 . -ينالجرولا فسوي بوقعي يبأل-ناهربلاو ليلدلا 4

 . ه 1306 - رصم-ةينورابلا ةعبطملا

 ٠. يدنقرمسلا نيدلا ءالعل ءاهقفلا ةفحت _.5

 . 1958 ىلوأ ةعبط -قشمد ةعماج ةعبطم

 . يدادغبلا باهولا دبع يضاقلل فالخلا دناسم ىلع فارشألا 6

 . ةدارالا ةعبطم
6 

 . ينامعلا ةكرب نبال عماجلا باتك .7

 . دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز 8

 . ه 630 ةنس يفوتملا-ةمادق نب نيدلا قفومل ينغملا 9

 . 1972 -توريب -يبرعلا باتكلا راد
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 . ريبكلا حرشلا 0

 . 682 ةنس ىفوتملا۔يسدقملا ةمادق نب نيدلا سمش

 . ينغملا شماه ىلع عوبطم . 1972 -توريب -يبرعلا باتكلا راد

 . ةيميت نبال-ىربكلا ىواتفلا 1

 ٠ توريب ةفرعملا راد

 . يخامشلا يلع نب رماعحاضيالا باتك 2

 . 1970 ۔توريب -نطرولا ةعبطم

 . دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب 3

 . يبطرقلا دشر نب دمح

 . 1975 ةعبار ةعبط يبلحلا ينابلا ةعبطم

 . نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ _4

 . ميقلا نباب فورعملا نيدلا سمخ

 . 1955 ىلوأ ةعبط-ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت

 . ةداعسلا ةعبطممب

 . يناسارخلا مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا 5

 . شيفط فسوي نب دمحم حرشو قيقحتو بيترت
 . م 1974 نانبلو ايروس يف ةيبرعلا ةظقيلا راد

 . مزح نب دمحأ نب يلع دمحم يبأل_ىلحملا 6

 -توريب -يراجتلا بتكملا . ركاش دمحأ خيشلا قيقحت

 . مالس نب مساقلا ديبع يبأل لاومألا 7

 . يقفلا دماح دمحم قيقحت

 -ةرهاقلا يزاجح فيطللا دبع ةعبطم
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 . يوونلا مامإلل بذهملا حرش -ع ومجملا 8

 . نيرخاو يعيطملا قيقحت

 - رصم مامإلا ةعبطم

 . يلاطيجلا ليعامسإ رهاط يبأل مالسالا دعاوق 9

 . ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا۔نمحرلا دبع يلكب قيقحت
 . 1977 ىلوأ ةعبط

 . يمينغلا ينغلا دبعباتكلا حرش يف بابللا 0

 . 1961 ةعبار ةعبط . ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحأ قيقحت

 . عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب 1

 . فسوي يلع ايركز رشن-يناساكلا نيدلا ءالع
 ةرهاقلا مامالا ةعبطم

 . ةيميت نب دمحأ ىواتف عومجم _-2

 . مساق نب نمحرلا دبع بيترتو عمج
 . برغملاب طابرلا يف دوعس لآ زيزعلا دبع نب دلاخ كلملا رمأب عبط

 نيمأ دمحأ-مالسالا ىحض -3

 . ةرشاع ةعبط -يبرعلا باتكلا راد

 . يومحلا هللا دبع نب توقاي نادلبلا مجعم _-4

 . 1984 -توريب - رداص راد

 . ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش _-5

 . توريب حتفلا رادو داشرإلا ةبتكم - شيفط فسوي نب دمح

 . 1972 ةيناثلا ةعبطلا

 . ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا -6

 . ركفلا راد . يشرخلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع يأل
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 . يواضرقلا فسوي- ةاكزلا هقف -7

 . 1969 ىلوأ ةعبط-داشرالا راد-توريب

 . ءاهقفلا فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ 8

 . نخلا ديعس ىفطصم

 1972 ةعبط - ةلاسرلا ةسسؤم

 ( عيرشتلا رداصم ر اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ 9
 . اغبلا بيد ىفطصم-. يمالسإلا هقفلا يف

 . قشمد -يراخبلا مامالا راد رشن

 . يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن 0

 . 1980 ةثلاث ةعبط-توريب-سلئافنلا راد-يمساقلا رفاظ

 . يفقثلا فسوي نب جاجحلا 31

 -توريب - ةفاقثلا راد-دمعلا قدص ناسحإ

 . 1973 ىلوأ ةعبط

 - ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمش ةمذلا لهأ ماكحأ 2

 . حلاصلا يحبص قيقحت

 -1961 ىلوأ ةعبط -قشمد ةعماج ةعبطم

 -يدوعسملل-فارشاللاو هيبنتلا 3

 . 1965 -توريب -طايخ ةبتكم

 . يتازملا نوفلخ فسوي بوقعي يبأل -نوفلخ نبا ةبوجأ 4

 . يمانلا رمع قيقحت
 . 4 ىلوأ ةعبط -توريب -حتفلا راد

 . راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ةيشاح 5

 . 1966 ةيناث ةعبط يبلحلا يابلا ةعبطم نيدباع نبال
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 تسرهفلا

 ةمدقملا

 . ةلأسم 13 هيفو ديز نب رباج مامالا ةايح يف : لوألا بابلا -

 . ديز نب رباج ةاشن - 1

 . ءاثعشلا وبأ مهتينك ثيدحلا داور نم ةعامج - 2

 . هقالخاو هتافص - 3

 ؟ اًيضابإ ديز نب رباج ناك له - 4

 . ةيومألا ةرادإلاب هتقالعو ةيعاتجالا هتايح - 5

 . ةيضابإلا ةكرحلاو ديز نب رباج - 6

 . رسفملا ديز نب رباج -7
 .. . ثدحملا ديز نب رباج - 8
 . هنع اوور نيذلا ملعلا ةلمح ۔ و

 . رباج نع ملعلا اولقن ليهاجم - 0
 . ءاضقلاو ديز نب رباج - 1

 . جحلا مسومو ةرصبلا يتفم رباج - 2

 . هيقفلا ديز نب رباج - 3

 . ةلأسم 1 هيفو همولعو نارقلا لئاسم يف : يلانلا بابلا ۔-

 . ةرجألاب فحصملا ةباتك -
 . الوزن نآرقلا لوأ ةفرعم - 2

 ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق يف - 3
 . ةيآلا « نيئباصلاو

 . ةيآلا « نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو » : ىلاعت هلوق يف - 4

 . ةيالا « ءىش هيخأ نم هل ىفع نمف » : ىلاعت هلوق ىف - 6

 . ةيآلا « ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف » : ىلاعت هلوق يف - 6
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 ةحفنرلا
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18 

21 

26 

30 

34 

38 

40 

44 

67 

69 
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73 

79 
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 ىلاعت هلوق يف 7

 ىلاعت هلوق يف - 8

 ىلاعت هلوق يف - 9

 ىلاعت هلوق يف - 0

 . ةيآلا « ارس نهودعاوت ال نكلو » :

 . ةيآلا « هردق عسوملا ىلع نهوعتمو » :
 . ةيالا « نوفعي نأ الإ » :

 . ةيآلا « حاكنلا ةدقع هديب ىذلا » :

 « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح » : ىلاعت هلوق يف - 1

 . ةيآلا

 وق يئ ىلاعت هلوق ىف - 2

 ىلاعت هلوق يف - 3

 ىلاعت هلوق يف - 4

 ىلاعت هلوق يف - 5

 ىلاعت هلوق يف - 6

 ىلاعت هلوق يف - 7

 ىلاعت هلوق يف - 8

 ىلاعت هلوق يف - 9

 ىلاعت هلوق يف - 0

 وق ي ىلاعت هل وق ىف - 1

 وق ي ىلاعت هلوق ىف - 2

 وق ين ىلاعت هلوق ىف - 3

 ىلاعت هلوق يف - 4

 ل اعت هلوق ف ۔- 5

 وق ين ل اعت هل ,ق ق ۔ 66

 . ةيآلا « نيتناق هلل اوموقو » :

 . ةيآلا « ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ » :

 . ةيآلا « بارحلا ايركز اهيلع لخد املك » :

 . ةيآلا « اروصحو اديسو » :

 . ةيآلا « هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف » :

 . ةيالا « اولوعت الأ ىندأ كلذ » :

 . ةيآلا « ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذإو » :

 . ةيالا « ةأرما وأ ةلالك ثروي لجر ناك نإو » :

 . ةيآلا « الوط مكنم عطتسي مل نمو » :

 . ةيآلا « قانيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو » :

 . ةيآلا « ضرألا نم اوفني وأ ( :

 . ةيآلا « هللا لزنأ امب مكحي مل نمو » :

 . ةيآلا « مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأي » :

 . ةيآلا « هداصح موي هقح اوتا و ( :

 . ةيآلا؛ ضرألا يف ندسفتل » :

 . جحلا ةروس يتدجس ف ۔ 7

 « اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل » : ىلاعت هلوق ىنعم يف - 8

 . ةيآلا
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 « اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف - 29
 . ةيالا

 » مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيآلا

 « نهبايث نعضي نأ حانج نهيلع سيلف » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -
 . ةيآلا

 . ةيآلا « جرح ىمعألا ىلع سيل » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيالا « دعب نم ءاسنلا كل لحي ال » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيآلا « راهنلاو ليللا هتايآ نمو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيالا « نونكم باتك يف » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيالا « نينيدم ريغ متنك نإ الولف » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيآلا «ءيرابلا قلاخلا هللا وه » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -
 . ةيآلا « تلئس ةدوؤوملا اذإو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيالا « سنكلا ىراوجلا » : ىلاعت هلوق ىنعم ىف -

 . ةيآلا « اريعس ىلصيو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةيآلا « نوتيزلاو نيتلاو » : ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 . ةلأسم 19 هيفو . تاراهطلا يف : ثلاثلا بابلا ..
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 . لاوبألا يف مكحلا -

 . كسملا ةراهط يف فالخلا -

 . فاعرلاب ءوضولا ضقتني له -

 . سجنلا نم نييثنألاو ركذلا لسغ يف -

 . لماحلا مد يف مكحلا -

 . جرفلا سم نم ءوضولا -
 . ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا مكح -
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 ؟ تنعلا فخي مل اذإ هتجوز عامج ءاملا مداعلل زوجي له - 8

 . ءوضولا للب نم ءاضعالا فيشنت - 9

 . بئاصعلاو رئابجلا ىلع حسملا - 0

 . نيفخلا ىلع حسملا مكح - 1

 . ضئاحلا رؤس مكح - 2

 ؟ تيملا جوزلا لسغي نأ يحلا جوزلل زوبي له - 3
 . سأرلا حسم يف مكحلا - 4

 . نينذألا حسم يف مكحلا - 5

 ؟ دحاو مميتب نيتالص مميتملا يلصي له - 6

 . لاستغالاو ءوضولل هيفكيام ءاملا نم دجي مل يذلا بنجلا - 7

 . بارتلا ريغب مميتلا زوجي له - 8

 . هجولا نع مميتلا بارت حسم - 9

 . ةلأسم 44 نوعبرأو ةعبرأ هيفو . ةالصلا ىف : عبارلا بابلا

 : ةلاسملا

 . ضرألا نم سيل ام ىلع ةالصلا - 1

 . ةالصلا يف ريسيلا لمعلا - 2

 . ةالصلا يف برقعلاو ةيحلا لتق - 3

 ؟ ضرألا ىلع ايقلتسم ضيرملا يلصي نأ زوجي له د
 . ةالصلا يف مثلتلا مكح -

4 
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 . ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا - 6
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 . دوجسلا يف ضرألا ىلع فنألا عضو -

 . دوجسلا نم ضوهنلا ةيفيك -
 . مامالا نم نينثالا فقوم -

 . درفنملا مومأملا فقي نيأ :

 . تونقلا يف مكحلا -

 . ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص -

 . يلصت ةعامج كردأ مث هلحر يف ىلص نم مكح -
 ؟ ةبوتكملا ربتعت نيتالصلا يأف { ةالصلا تديعأ اذإ -

 ؟ هتالص لوأ وهام ، نيتعكر وأ ةعكرب مامإلا هقبس نم -
 . ةرتسلا ىلإ ةالصلا -

 . ةالصلا يف لجرلاب رتتسي لجرلا يف

 . ادعاق مامالا ىلص اذإ نيمومأملا ةالص مكح
 . هتالص نم ملس اذإ مامالا ىلع مالسلا در

 . دهشتلا لعب للز يبنلا ىلع ةالصلا بوجو

 . رتولا ةالص بوجو يف فالخلا -

 . رتولا ةالص يف ةءارقلا - 5

 . رثكأ وأ ةدحاو ةعك رب رتولا له

 . ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا يف
 . مامتالا همزل رصملا يف رفاسملا هثكم اذإ يذلا تقولا يف

 . رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ف

 . رفسلا ريغ يف نيتالصلا نيب عمجلا ف

 . هتالص نم دبعلا بيصن وه ام

 . رصعلاو رهظلا يف ةروسلا ةءارق

 . نيتريخألا نيتعكرلا يف ةروسلا ةءارق
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 : ةلأسم رشع يتنثا ىلع لمتشيو : ةاكزلا يف : سماخلا بابلا -

 ةلاسم

ح
 

 اه

 تآ

 دد

0 

م
 

11 

12 

 . هبايث يف هاديو ءرملا ةالص -

 . ههبشو شارفلا ىلع ةالصلا
 . اهدعبو ديعلا ةالص لبق لفنتلا زوجحم له

 . حبصلا ةالص لبقو رجفلا يتعكر دعب ثدحتلا يف

 . اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوألا يف
 . ةلفانلا يف وهسلا ةدجس

 . ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ وه نم
 . طقسلا ىلع ةالصلا

 . ةزانجلا ةالص تاريبكت ددع

 . ةزانجلا ةالص تاميلست ددع

 . نيكسملاو ريقفلا فيرعت يف -

 . نينس ةدعل ضورعلا مييقت -

 ؟ ةراجتلا ضورع ميقت بجي ىتم -

 ؟ نيدلا ةاكز بجت له -

 . دافتسملا لاملا ةاكز -

 . ةراجتلا ضورع ةاكز -

 . يلحلا ةاكز يف -

 . ةاكزلا نم لماعلا ىطعي ام رادقم -

 . نونجملاو يبصلا لام ةاكز -

 . نوتيزلا يف ةاكزلا بجت له -
 . عرزلاو راثلا يف ةاكزلا بجت ىتم -

 . رطفلا ةاكز يف دحاولا صخشلا ىلع بجي ام رادقم -

721 

233 

234 

235 

237 

239 

241 

242 

244 

246 

248 

249 

251 

252 

253 

254 

255 

257 

258 

262 

264 

296 

270 

273



 . ةلأسم 18 هيفو : موصلا لئاسم يف : سداسلا بابلا -
 ةلاسم

 . اراهن ىري لالهلا يف - 1

 . كشلا موي مايصو نيموي وأ مويب ناضمر لابقتسا - 2
 . رفسلا يف ناضمر موص - 3

 . كاسمالا بجي ىتم - 4

 . رطفأ دقو ناضمر يف رفس نم رصملا مدقي لجر يف - 5
 . ضيحت مث ناضمر يف ةمئاص حبصت ةأرملا يف - 6

 . اليل هيلع نأ نظي وهو رجفلا دعب لكأ نم - 7
 . ناضمر يف مئاص وهو هيلع ىمغي نم - 8

 . ايسان ناضمر يف برش وأ لكأ نم - 9
 . هقلح يف ءاملا لخديف ضمضمتي مساصل ا يف - 0

 . رظنلا مادأ وأ هتجوز رشاب وأ لبق اذإ مئاصلا يف - 1
 ؟ يضقي له ع امج ريغ نم ادمعتم ناضمر نم اموي رطفا نميف - 2

 هيلع له ع امج ريغ نم ادمعتم ناضمر نم اموي رطفأ نميف - 3

 ؟ ةرافك
 . ناضمر يف رطفملا خيشلا ةرافك - 4

 . مايص هيلعو تام نم مكح - 5

 . ناضمر ءاضق ليجعت يف - 6

 ؟ اقرفتم وأ اعباتتم عقي له ناضمر ءاضق يف - 7

 . عوطتلا موي موص ةين يف - 8
 . ةلأسم 30 ىلع لمتشيو . جحلا لئاسم يف : عباسلا بابلا

 ةلاسملا

 وأ جوز اهعم نوكي نأ ةأرملا ىلع جحلا بوجو طرش نم له - ا
 ؟ مرح و ذ
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 . « جحلا يف لادج الو » : ىلاعت هلوق يف -

 ؟ ماعلا يف ةرم نم رثكا ةرمعلا زوجت له -

 ؟ دحاو يعس نم رثكأ انراق وأ اعتمتم ناك نم مزلي له -
 ؟ نارقلا وأ عتمتا وأ دارفإلا : لضفأ كسنلا يأ -
 . جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلا لخدي نم -

 ؟ اتاقيم قرشملا لهأل هع هللا لوسر تقو له -
 . مرحي ملف كسنلا ديري وهو تاقيملا زواجت نم مكح -

 ؟ ةيبلتلا جحلاب مرحلا عطقي ىتم -
 ؟ جحلاب مارحإلا ققحتي اذامب -

 . اهيف ةدايزلاو ةيبلتلا يف -

 . نييماشلا نينكرلا مالتسا يف -

 ؟ فاوطلا اتعكر ىلصت نيأ -

 ؟ فاوطلا يتعكر نع ةبوتكملا ةالصلا ينغت له -

 ؟ ههجو يطغي نأ مرحملل زوجي له -
 . هسفن ىلع هبوث دقعي مرحملا يف -
 . نارفعزلا هسم يذلا بوثلا سبل -

 ؟ هريعب درقي نأ مرحملل زوجي له -
 . هتجوز ةرشابمو مرحملا ليبقت مكح -
 . عمج نم عف دلا نوكي ىتم -

 . يه مك ، رحنلا مايأ يف -

 . ةيحضألا مكح يف -

 ؟ مارحإ همزلي لهو يدهلا لسرم هنع عنتمي ام -
 . يدهلا يف كارتشالا يف -
 ؟ ةيدف وأ مد رحنلا وأ حبذلا لبق قلح نم مزلي له -
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 ةلاسملا

 . مرحلا ىوادتي اذامب -

 . بيط هيف اماعط لكأي مرحلا يف -
 . لالحلا هداص اذإ ديصلا مرحملا لكأ يف -

 . ةيناث هيلإ داع اذإ ديصلا لتاق ىلع مكحلا يف _

 . هجئاوح ءارش يف هل ادب مث عادولا فاوط فاط نميف -
 . ةلأسم 61 هيفو اهعبتي امو قالطلاو حاكنلا لئاسم يف : نماثلا بابلا -

 ؟ اهاضر ريغب ركبلا هتنبا جوزي نأ بألل له -

 . روتسلا ءاخرإو ةولخلاب الماك رهملا بوجو -

 . اهقادص ةمالا قتع لعج نم -

 . عضبلا ةضوفم يف مكحلا -
 . حاكنلا يف دوهشلا -

 ؟ زئاج وه له رسلا حاكن يف -
 . حاكنلا يف يلولا طارتشا -

 ؟ ةأرملا جيوزت ىلوتي نأ يلولا يلول زوجي له -

 . اهتخأ جوزت مث ةأرما جوزت لجر يف -

 . بيعلا رايخ يف -

 . لاخلاو معلا يتنبا نيب عمجلا يف -

 . ءاهإلا نم نيتخألا نيب عمجلا يف -

 . بلغت ينب نم ةأرملا حاكن يف -

 . نيئباصلا ءاسن ج وزت يف -

 . اهب ىنز يتلا ةأرملا جوزتي لجرلا يف -

 ؟ انزلاب ةرهاصملا ةمرح رشتنت له -

 ؟ مرحي له لحفلا نبل يف -
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 30 . دبعلا قالط -
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 ؟ قالط ةعلتخلا قحلي له -
1 - 

 . اهجرخي ال نأ اهجوز ىلع طرتشت ةأرملا يف -

 . لزعلا يف -
 . ةرحلا ىلع ةمألا جوزت يف

 . مارح للحملا حاكن نأ يف

 ؟ ةقفنلا ردقت له

 ؟ عقي له سفنلا يف قالطلا
 . هدصق نود قالطلاب ظفلتلا يف

 ؟ كشلا ةلاح يف قالطلا عقي له

 ؟ عقي له مئانلا قالط
 . ناركسلا قالط يف

 . هركملا قالط ىف

 . هوتعملاو مسربملا قالط يف

 . دحاو ظفلب ثدالنلا قالطلا

 . فالخ هيف عقو اذإ ثالثلا قالطلا
 . نئاب وأ ةيلخ وأ ةيرب تنأ : قلطملا لوق

 . اهجوز وأ اهسفن راتخت ةريخلا يف

 . روفلا ىلع رايخلا لمعتست نأ ةريخلا ىلع له

 . ةفص وأ تقو ىلع قالطلا قيلعت يف -

 . قلاط تنأف كتجورت اذإ : ةيبنجأل لاق نميف

 . ثنح مث رمأ ىلع قالطلاب فلح نم

 . هتمأ وأ هتجوز مرح نميف مكحلا

 ؟ خسف وأ قالط علخلا له
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 ؟ ةدملا يضم درجمب اهنع ىلوملا قلطت له -
 ؟ءيفلا لصحي اذامب

 . راهظلا هيلع قدصي اميف فالخلا

 ؟ راهظ وه له هيبأ رهظب هتجوز لجرلا هيبشت

 . رفكي نأ لبق عوطو اذإ رهاظملا مكح

 ؟ ناعللا يف قالطلا بجي له

 . ةدعلا ءانثأ ةقلطملا ناعل ين

 ؟ اهناعل هل له - اهنيبي مث هتجوز فذقي لجرلا يف
 . ةتقؤم مأ ةدبؤم ناعللا ةقرف له

 . ةدعلا يف هتقلطمءيطو نم مكح

 . اهضيح عفتري يتلا ءارقألا تاذ ةدع يف

 . اهضيح دعابتي يتلا ةأرملا ةدع يف -

 ؟ ةدع اهنع ىلوملا مزلت له

 ؟ بئاغ وهو اهقلط وأ { اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع أدبت ىتم

 ؟ اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ -

 ؟ يهتنت ىتم لماحلا ةدع - 7

 ؟ اهتعجرب ةدتعملا مالعإ بجي له

 ؟ ةعجرلا لصحت اذامب

 . ةأرملل ةبجاولا ةعتملا رادقم

 ؟ هيلع قلطت ىتم دوقفملا ةجوز

 . ةلأسم 21 هيفو . تالماعملا يف : عساتلا بابلا

 ةلاسملا

- 1 

- 2 

 . يحاضألا دولج عبب مكح
 . رهلا عيب مكح
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 . هضعب ءانثتساو ءيشلا عيب مكح -

 ؟ عيبلا ىلع داهشالا بجي له -
 ؟ نيدلا ةباتك بجت له -
 . ةطقللا ذخأ مكح -

 ؟ افحصم بتكي نم راجئتسا زوجي له -

 . نيكيرشلا نيب ةعيضولاو حبرلا يف
 ؟ هديسو دبعلا نيب مرحم ابرلا له

 ؟ ابر وه له هتميق ماعط ذخأو لجأ ىلإ ماعطلا عيب
 ؟ نوكت نمل ىرمعلا
 . اهتدمو ةزايحلاب كلملا يف

 ؟ نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ زوجي له -

 . ملسلا يف ةلاقإلا -

 . اهلام يف ةأرملا فرصت -

 . ةأرملا لجرلا ةاوادم يف -

 . هيبأ لام يف جاتحملا لجرلا قح وه ام -

 . ناويحلا نهر زوجي له

 . فلتلا دنع نهرلا نامض -

 . ةعفشلا قح توبث ۔ 0

 . ليخلا قابس يف

 . ةلأسم 15 هيفو . ماكحألاو ةيضقألا يف : رشاعلا بابلا -

 ةلأسملا

 . براقألا نيب ةداهشلا مكح - 1

 . ءاسنلا ةداهش مكح - 2
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 ؟ نهدحو ءاسنلا ةداهش لبقت ىتم -

 ؟ فلقألا ةداهش زوجت له -

 . ماكح ألا يف ةوشرلا -

 ؟ ءطولاب مأ دقعلاب ناصحالا له -
 ؟ ةيباتكلا ج وزتب ملسملا نصحي له -

 ؟ رحلا نصحت ةمالا له -

 . ينازلا نصحملا ىلع مجرلاو دلجلا نيب عمجلا ي - 9
 . دلجلا ىلإ بيرغتلا مضي له - 0
 . دحلا ةماقإ ةيفيك ىيف - 1

 امد

ح
 

 اه

 ٥2
-
 

م
 

 . مراحلاب انزلا ةبوقع يه ام - 2

 . لتاقلا ىلع ةيدلا ظيلغت يف - 3

 . طاوللا ةبوقع يف - 4

 . ةميهبلا نايتإ يف مكحلا - 5

 روذنلاو تارافكلاو ةمعطألاو ةاكذلا يف : رشع يداحلا بابلا -

 . ةلأسم 31 هيفو . قتعلاو ثيراوملاو اياصولاو

 ةلأسملا

 . يفاطلا كمسلا يف مكحلا - 1

 . ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كرت - 2

 . مارح وه له نيطيلخلا برش - 3
 ؟ دودحلابو قالطلاب فلحلا زوجي له - 4

 ؟ هترافك يه ام ضيحلا يف ءطولا - 6

 . هلام لكب قدصت نميف مكحلا - 6

 . نيملا ةرافك ف ماعطالا رادقم - 7
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 ؟ نيملا ةرافك ف رافقلا زبخلا يزج له

 . جاجللا رذن وأ - نيملا جرخم رذنلا جيرخت

 . ثراولا ريغ بيرقلل ةيصولا بوجو -

 . ثري ال ىذلا بيرقلل ةيصولا رادقم -

 . ثراولل نيدلاب ةيصولا مكح -

 . ةيصولا نع ع وجرلا يف 3 -

 . رخآل هب ىصوأ مث لجرل ءيشب ىصوأ اذإ -
 . ثرالا يف لتقلا رثأ -

 . ةوخألا عم دجلا ثاريم -

 . نعمتجا اذإ تادجلا ثاريم -

 . يحلا اهنبا عم ةدجلا ثاريم -

 . اثالث لوخدلا لبق ةقلطملا ثاريم -

 . لوتقملا ةيد ثاريم

 . هتدر ف لوتقملا ثاريم

 . دلولا مأ ءالو يف

 . مسقي نأ لبق ثاريم ىلع ملسأ نم مكح

 . ماحرألا ووذ وأ قتعملا ىلوملا : ثرإلا يف ميدقتلاب قحألا
 . ىثنخلا ثاريم يف
 . هضعب قتعملا ثاريم يف

 . ةربدملا دالوأ يف مكحلا

 . كلملا ىلع قتعلا قيلعت يف
 ؟ ىعستسي ىله بتاكملا زجع اذإ -

 ؟ هنع قتعي له مرحم محر اذ كلم نم - 1
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