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 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ
 نأ دهشأو اًدشرم اّيلو هل دجت نلف للضي نمو هل لضُم الف هللا هدهي نم . . .انلامعأ

 انكرت هليلخو هّيفصو هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هللإ ال

 .كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع

 . .ذعبو

 جاردأ يف ةعباقلا يمالسإلا ثارتلا رئاخذ دحأ ملسملا ءىراقلا اهيأ كل مدقأ
 جردني وهو كيدي نيب يذلا (ثيثحلا لينلا» باتك وهو ةيرصملا بتكلا راد ففرأو
 تاياكحلا عمج ىلع هفلؤم بأد دقو ريكذتلاو ظعولا وأ قئاقرلا بتك ةيعون تحت

 اًدصاق اًقبطم اًيلمع اًجذومنأ ةياكحلا هذهب زربي يك همدق يذلا ثيدحلا موهفمل ةبسانملا

 هطالتخاو طخلا فعض اهباع  طوطخملا  ةيلصألا ةخسنلا نأ الإ ةدئافلا مومع كلذب

 نأ َيَلَع هلضفو ىلاعت هللا قيفوت نم ناكو نّيبلا طقسلاو ءىطاخلا وزعلاو خسانلا وهسو

 ىتلا ةيثيدحلا هصوصنل اطباض اًيرحتم اًدهاج هيف تلمعف صنلا اذه ةمدخل ىنرخس

 كلذكو ةمدقمللا ديب اهضشلا تلوحلا نجرب لدغ قاع تمقو انذيآ نيب اهنترت
 ىلإ هميسقت ىلع تمق كلذكو هب عافتنالا لهسي يك باتكلل سراهف لمعب تمق

 هذه ىلإ سراهفلاو تاقيلعتلا توزعو هتياكحو ثيدح نع ةرايع ةرقف لك تارقف

 شماهلاب كلذ ُتبثأو اهيلإ ترشأف ةركنملا ثيداحألا ضعب باتكلا يف عقوو .ماقرألا

 يلمعب ايجار اهيلع تهبنف عيشتلا ةحئار اهنم حوفت يتلا تاياكحلا ضعب كانه نأ امك

 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو راربألل ريخ هللا دنع امف هللا دنع:ام اذه

 .نيمآ . . .نيعمجأ هباحصأو هلآو نييبنلا متاخ ىلع مّلسو مهللا



 هنأ عم ةنماكلا رردلا بحاص هطقسأف هنع يثحب لوط عم ريثكلا هل مجرتي مل

 بحاص زاجيإب همجرتو هل مجرتي ملف علاطلا ردبلا بحاص هطقسأو هفلؤم عوضوم
 نب رمع صفح وبأ هنأ ىلع اعمتجاف مالعألا يف يلكرزلاو (791 )١/ نيفراعلا ةيده

 صفح يبأب رهتشا يفنحلا يروباسينلا (هلبق امب حوجرم وهو)  نيسحلا ليقو  نسحلا
 الو هخياشم هل مجرت نم دحأ دصري ملو ثّدحو اًهيِقف اًيلختم اًظعاو ناك يدنقرمسلا

 نع هدعبو هراهتشا مدعل كلذو هتمجرت نم ىلاعت هللا نوعب رسيت ام اذهف

 نم رثكي ملو رخآ اًباتك فّئص وأ طقف هل باتكلا اذه نأ نظأو فيلأتلاو فينصتلا

 .فينصتلاو فيلأتلا



 طوطخملا فالالغ ةروص



 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص
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 طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص





 ديا ققتا رم من ١
 نيدلاحلا بوت وحلا

 دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نيعمجأ هيحصو هلآو

 لوألا ثيدحلا - ١

 لَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع صفح يبأ نع

 هللا ىلإ هترجه تناك نمف «ىون ام ءىرما لكل امنإو «تاّينلاب لامعألا امنإ» :لوقي

 اهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نّمو ءهلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو

 .؟هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف

 لاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 ىلوألا ةياكحلا

 ءانبأ نم هنع هللا يضر  ””ههدأ نبا بحاص - هللا دبع نب دمحأ نع َيِكُح

 يف لجر ىلإ رظن ذإ هرصق نم فرشم موي تاذ وه امنيب ناسارخ كولم نم كولملا
 هديب برشو فيغرلا لكأ ىتح هيلإ رظني لعجو ربتعاف هرصق ءيِف يف لكأي فيغر هدي
 ضعب هب لكوف هيف ركفلا ميهاربإ هللا مهلأف مانف .. .رصقلا كلذ تحت ناك رهن نم

 لاق همون نم لجرلا ماق املف ...هب ءىجف همانم نم اذه ماق اذإ :هل لاقو هناملغ

 ميهاربإ هيلإ رظن املف مالغلا عم هيلإ لخدف كملكي نأ ديري رصقلا اذه بحاص :مالغلا

 ؟عئاج تنأو فيغرلا تلكأ لجرلا اهيأ :هل لاق

 . معن :لاق

 باحصأو (5//1) هحيحص يف ملسمو يحولا ءدب باتك يف )9/١( هحيحص يف يراخبلا هاور )١(

 1 .ةعبرألا نئسلا



 . معن :لاق

 .؟مه الو لغش الب تمنو :20[لاق]

 :معن' :لاق

 . .«تأر امب عنقت سفنلاو ايندلاب عنصأ امف» : يسفن يف تلقف :ميهاربإ لاق

 ةّينو قداص بلقب هيلإ اًرجاهم «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اًحئاس ميهاربإ جرخف
 لاقف ةحئارلا بّيط بايثلا فيظن هجولا نسح لجر هيقلف . . .ىلاعت هلل ةحيحص ةقداص

 .ةرخآلا ىلإ ايندلا نم :ميهاربإ لاق

 ؟عئاج تنأ مالغ اي :هل لاقف

 . معن :لاقف

 ءام هلامش نعو ماعط هنيمي نع اذإف مّلسو نيتفيفخ نيتعكر ىَّلصف خيشلا ماقف
 لقعا :لاق مث ....يّير ردقب تبرشو يعبش ردقب تلكأف ...نلك :يل لاقف

 اذإ ىلاعت هللا نإ مالغ اي «ناطيشلا نم ةلجعلا نإف لجعتست الو نزحت ال .مهفاو

 امل اهيف سانلاو) لطابلاو ّىحلا نيب قرفي اًجارس هبلق لعج اًريخ دبعب دارأ
 200 شي

 «كعبشي ىتح هب هللا عداف تعج تنأ اذإف مظعألا هللا مسا كملعم ينإ مالغ اي
 "”كوؤطي اًضرأ مهل نكف رايخألا تسلاج اذإو كيوري ىتح هب هللا عداف تشطع اذإو

 .مهاضرل ىضريو مهبضغل بضغب ىلاعت هللا ْنِإف

 .اذك ذخآ انأ ىتح اذك لح مالغ اي

 . ”حربأ ملف : ميهاربإ لاقف

 . ىنع هبجحاو هنع ىنيجحا مهللا : خيشلا لاقف

 يذلا مظعألا هللا مسا تركذو كلذ يقيرط يف تذخأف بهذ نيأ ٍردأ ملف

 ام :لاقو يتزجحب ذخأف ةحئارلا بيط بايثلا فيظن هجولا نسح لجر ينيقلف ينملع

 .؟اذه كرفس ىف تيقل امو ؟كتجاح

 .لصالاب اذك (؟) .لصألا نم طقس )١(
 .لصالاب اذك (5) .لصالاب اذك (*)
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 تمسقأ :تلقف ىكبف . ..اذكو اذك ىنملعو اذكو اذك هتفص نم اًخيش :تلقف

 تلقف «كنيد رمأ كملعيل كيلإ ىلاعت هللا هلسرأ سايلإ :لاق ؟خيشلا كاذ نم كيلع
 ؟هللا كمحري تنأو :هل

 .رضخلا انأ :لاق

 ءايلوأ ىأرو لمعلاب اهنراقو هيلإ ةرجهلا هللا يفو هلل ميهاربإ ىون امل :2“"”تلق
 هتين ةكربب تاماقملاو تاماركلا نم غلب ام غلبو مظعألا هللا مسا ملعتو ىلاعت هللا

 .ىلاعت هللا ىلإ هترجهو ةحلاصلا

 دع دع د

 يناثلا ثيدحلا " 

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نئمحرلا دبع يبأ نع
 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هللإ ال نأ ةداهش سمخ ىلع مالسإلا َيِنْب' :ِةلك هللا

 .©”«تيبلا جحو ءناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو

 .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ
 ةيناثلا ةياكحلا

 ىكح :لوقي ناميلس ابأ تعمس :لاق ىقشمدلا يراوحلا نسحلا ىبأ نع ّىكح

 نم ناكو - يدزألا تفداطلا ني كتر د هيك نوب .ةمقلخ :هل لاقي قشمد لدا

 لوسر ىلع اندفو :لاق ثراحلا نب ديوس يدج نع يبأ ينثّدح :لاق  نيديرملا

 نشسُح ْنِمو اَنِم ىأر ام هبجعأ هانمّلكو هيلع انلخد املف يموق نم رفن ةعبس عم ِهَِكَي هللا

 .«؟متنأ ام» :انل لاقف انّيزو اَنِتْمَس

 ...نونمؤم :انلقف

 .(؟مكلوق ةقيقح امف ةقيقح لوق لكل» :لاقو مسبتف
 نموت نأ :؛اهب كلر انثزمأ اهنع نيش. "”ةلخ ةرفع نسمح :ديوس لاقف

 ءاهب لمعن نأ كلسر انترمأ سمخو .توملا دعب ثعبلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب

 .اًئيش اهنم هركت نأ اّلِإ كلذ ىلع نحنو ةيلهاجلا قالخأ نم اهب انقلخت سمخو

 .فلؤملا يأ )١(

 هحيحص يف ملسم اذكو (8) مقر ثيدح ناميإلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور هيلع قفتم (؟)
 .نئسلا باحصأو )١7( ناميإلا باتك يف

 .(ةّلح) لصألاب (6)
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 .21؟يلْسُر اهب مكترمأ يتلا لاصخ سمخلا ام» :ِهلك هللا لوسر لاقف

 نأو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هللإ ال نأ دهشن اًعيمج لوقن نأ انترمأ :انلقف
 ءاليبس هيلإ انعطتسا نإ تيبلا ٌجحنو ناضمر رهش موصنو ةاكزلا يتؤنو ةالصلا ميقن

 . كلذ ىلع نحنو

 .«؟ةيلهاجلا يف اهب متقلخت يتلا لاصخ سمخلا ام» :ِْكك هللا لوسر لاقف

 نَم ىلإ ناسحإلاو ءادعألا ةزجانمو ءالبلا دنع ربصلاو ءاخرلا دنع ركشلا :انلق

 نم اهل اي «ءايبنأ اونوكي نأ مههقف نم اوداك» :لاقو ِخككي هللا لوسر مسبتف .. .ءاسأ

 .«. . .اهباوث مظعأو اهفرشأ ام لاصخ

 .«ةلصخ نيرشع مكل لمكتل سمخب مكيصوم ينإ» :5 لاق مث

 نونكست ال ام اونبت الو نولكأت ال ام اوعمجت الو نولوقت امك '''متنك نإ» :لاقف

 هيلعو نودلخت هيفو نومدقت هيلع اًدغ اميف اوبغراو «نولحرت اًدغ هنع اميف اوسفانت الو

 .«نوضرعت

 .اهب

 نك

 ثلاثلا ثيدحلا “ 

 .«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا نلمحرلا مهمحري نومحارلا»

 , '"دواد وبأو يذمرتلا هجرخأ

 .لصالاب اذك )١(

 بدألا يف يراخبلا هاورو يواخسلا لاقو )١974(« يذمرتلاو )144١( دواد وبأ هاور ثيدحلا (؟)

 نب هللا دبع نع سوباق يبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا ثيدح نم مهلك نورخآو درفملا
 ام رابتعاب كلذ نأكو مكاحلا هححصو حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو اذهب اعوفرم ورمع

 نبا ىوس هقثوي ملو رانيد نبا ىوس هنع وري مل سوباق وبأف الإو دهاوشلاو تاعباتملا نم هل
 .(88) ةنسحلا دصاقملا  حرجي مل نم قيثوت يف هتدعاق ىلع نابح
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 ةئلاثلا ةياكحلا

 الجع حبذ ليئارسإ ينب يف لجر ناك هنأ ينغلب :لاق هنأ مهدأ نبا نع َيِكُح

 نم طقس خرفب اذإف سلاج موي تاذ وه امنيبف هدي ىلاعت هللا '”سبيأف همأ يدي نيب

 هب ةمحر هركو ىلإ هّدرو هذخأف هيلإ ناصصبتي هاوبأو هيوبأ ىلإ صصبتي وهو هركو
 .هدي هيلع ذرف هل هتمح رب هللا همحرف
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 عبارلا ثيدحلا - 4

 ةحرف دشأ هلل» :هي هللا لوسر لاق :©”[لاق] هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضرأب هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب

 امنيبف هتلحار نم سيأ دق اهلظ يف عجطضاف ةرجش ىتأف .اهنم سيأف هبارشو هماعط
 تنأ مهللا حرفلا ةدش نم لاق مث اهماطخب ذخأف هدنع ةمئاق اهب وه ذإ كلذك وه

 ."”«حرفلا ةدش نم أطخأ كبر انأو يدبع

 ةعبارلا ةياكحلا
 مكل ام سانلا اهيأ :لاق هنأ هنع هللا يضر يرْثْسَنلا هللا دبع نب لهس نع َيكُح

 ال اًموي ىلاعت هلل نإ . . . يصاعملا ىلع متحلطصا دق اًلطاب نوركدت الو اًّمح نولبقت ال
 توملا لبق ىلاعت هللا ىلإ اوبغراف هباتع بتعتسم الإ هنم عمسي الو اًمح الإ هيف لبقي

 .«برغملا نم سمشلا علطت مل ام اًحوتفم لازي ال ةبوتلا باب نإف هللا ىلإ اوبوتو ةبوتلاب
 . .بيجم بيرق هنإ هورفغتساو

 همهلأ ىلاعت هللا نإ مث هسفن ىلع فرسأ الجر '؟*”مكلبق نميف) نأ اوملعا

 هل لاقف لجر ةروص يف كلم هيقل قيرطلا ضعب يف ناك املف ةبوتلا ىلإ جورخلا
 :كلملا هل لاقف «يتبوت لبقيل هللا ىلإ هب عفشتسأ ْنَم ٌديرأ :لاقف ؟ديرت نيأ :كلملا
 عفشتسأ يذلا نإ :لجرلا لاقف .عيفشلا نم محرأ وه نمب أدبا عيفشب عنصت ءيش يأف

 يدبع قدص :كلملا ىلإ هللا لسرأف . . .هللا دنع يل هاج ال انأو اًماج هللا دنع هل هب

 .لصالا نم طقس (؟) .هدي ّلشأ ءيش هباصأ يأ )١(
 20170 هحيحص يف ملسم هاور فرفإ

 .«مكلبق ناك نميف ناك هنأ اوملعا» اهلعلو لصألاب اذك (5)

1 



 هقيقتز ينإف ”يلإ عفشتسي هلل يلو ىلع هّلُدو «هتبوت بحأ ينإف هدرت الو

 فيكذ يَنَع نيلوملا ىلع يد 0 لضفلا وذ انأو ءيش لك تقبس يتمحرو

 اًبحرم :لاقو مالسلا هيلع ّدرف هيلع مّلس ءاج املف هلل يلو ىلع كلملا هلدو

 اذحأ قزر ام هللا نأ ملعا . . .هتارثع نم ليقتسملاب اًبحرم هتبابصو هبنذ نع رذتعملاب

 هللا نإف كرمع يقاب حلصأف كتبوت لبق هللا نأو «هيلإ هقاس اًريخ هنم ملع دقو الإ ةبوتلا

 لاقف ؟يلمع لوبقو يتبوت ةحصب ملعأ فيكو :بئاتلا هل لاقف رخآلاب لوألا كل رفغي
 ءاجف ءانيلإ لبقأ لبجلا اهيأ :بئاتلا لاقف .كئيجيف لبجلا كلذ وعدت نأ :ىلوملا هل

 ىلع هللا الإ هللإ ال نأ دهشأ :بئاتلا لاقف داعف . . .عجرا :هل لاق مث اًعرسم لبجلا

 مدن نم ةبوت هللا ىلإ اوبوتف . . .تام ىتح ةبوتلا ىلع ابظاوم لزي ملو  ريدق ءيش لك
 .مكيلع هللا بوتي اوصلخأو
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 سماخلا ثيدحلا

 كلم نع ثّدحأ نأ ىل نذأ» :لاق ِهْلك ئبنلا نأ يراصنألا هللا دبع نب رباج نع

 ةئام عبس ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام نإ شرعلا ةلمح نم هللا ةكئالم نم
 5 «ماع

 دواد وبا هجرح

 ضرألا طبهف اكلم اهتحت نم ثعب اهقتفو ضرألا هللا قلخ امل :ةاورلا لاق

 هللا طبهأف رارق عضوم هيمدقل نكي ملف اهمض ىتح عبسلا ني نيضرألا تحت لخدو

 كلملا مدق رارق لعجو ةمئاق نوعبرأو نرق فلأ نوعبرأ هل اًروث سودرفلا نم لجو ّرزع

 اهظلغ سودرف نم ةجرد ىلعأ ٍنم ءارضخ ةتوقاي ردصأف هامدق رقتست 0

 نرقو هامدق اهيلع تّرقتساف هند ىلإ روثلا مانس نيب ام تعضوف ماع ةئامسمخ ة

 اذإف اًسفن موي لك سفنتي وهف رحبلا يف هارخنمو ضرألا راطقأ نم جراخ روثلا كلذ

 نمف يبنلل وهف ةعافشلا ماقم امأو ايندلا يف اًطيسو هقلخ نيبو هنيب ىلاعتو هناحبس هللا لعجي مل )١(

 .ملعأ هللاو . . .ةمايقلا موي هنود

 .(4ا/717) دواد يبأ ننس (5) .لصألاب ةحضاو ريغ ةملك (؟)
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 ةرخص هللا قلخف رارق عضاوم روثلا مئاوقل نكي ملف رزج هسفن در اذإو رحبلا َدَم سفنت
 لاق يتلا ةرخصلا يهو اهيلع روثلا مئاوق ترقتساف نيضرأ عبسو تاولمس عبس ظلغ

 :نامقل] 4079 َوَرْخَم يف كَم ٍلَورَح ْنِي َمَّبَع َلاَمْنم ُكَن نإ نإ َّقِبي9 :هنبال نامقل
 ائيول همسا ميظعلا توحلا وهو انون هللا قلخف رقتسم ةرخصلل نكي ملو [17 ةيآلا

 «حيرلا ىلع رحبلاو رحبلا ىلع توحلاو لاخ هدسج رئاسو هرهظ ىلع ةرخصلا عضوف
 ينوك - رابجلا اهل لاق نافرح اهيلع امب اهلك ايندلا ُلِقُت ىلاعت هللا ةردق ىلع حيرلاو
 ...تناكف

 ضرألا رهظ ىلع يذلا توحلا ىلإ لغلغت سيلبإ نإ :رابحألا بعك لاق

 راجشألاو ٌباودلاو ممألا نم اثيول اي كرهظ ىلع ام يردتأ :هل لاقف (")هيلإ سوسوف
 ةباد هللا ثعبف كلذ لعفي نأ اثيول "”مّهف كرهظ نع مهتيقلأل مهتضفن ول لابجلاو
 اهل ىلاعت هللا نذأف اهنم ىلاعت هللا ىلإ توحلا ٌجعف هغامد ىلإ تلصوف هيرخنم تلخد

 كلذ نم ءيشب ّمَه ْنِإ هيلإ رظنتو اهيلإ رظنيل هنإ هديب يسفن يذلاوف :بعك لاق
 .تناك امك هيلإ تداع

 ا

 سداسلا ثيدحلا 5

 مان رانلا لثم تيأر ام» :خكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 . «اهبلاط مان ةنجلا لثم الو اهبراه

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 متكحضلو اًريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت ول» :لاق هنأ ٍلكَك يبنلا نع ةياور يفو -

 . اليلق

 7 دس يراخبلا هجرخأ

 دق هدنجو سيلبإ نأ انغلبي ملف تايليئارسإلا نم هنأو ىنعملا ةراكن رهظت عضوملا اذه يف لعل )١(

 .ملعأ هللاو . ..مدآ نبا ريغ دحأ ىلع اوطلس
 )51١01(. يذمرتلا ننس (7 .لصالاب اذك (؟)
 .(5969) ملسم حيحصو قاقرلا باتك يف () يراخبلا حيحص قفز
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 ةسداسلا ةياكحلا

 باش توصب اذإف فرْشُم زيلهد ىلع تدعقف ليل ءوض اذإو علط دق حبصلا نأ تننظف

 ةيصعمب تدرأام كلالجو كتزعو :لوقيو دشنيو حونيو يكبي وه اذإو نيزح

 يل تلّوس نكلو فختسم كرظنب الو لهاج انأ امو يلهجب كتيصع الو كتفلاخم

 ينذقني كباذع ْنِم ْنَمف يلهجب كتفلاخو كتيصعف يَلَع ىخرملا كرتس ينّرغو يسفن

 ...ينع كلبح تعطق تنأ ْنِإ لصتأ نم لبحبو ؟ينصلخي كتينابز يديأ ْنِمو

 نيلقثملا عم يرعش تيل ايف اوطخ نيلقثمللو ")وزوج َنيَفْحُملل ليق اذإ هاتأوساو

 املف .يبر نم يحتسأ الو ٌدوعأ مكو بوتأ مك ٌبر ايف ياياطخ ترثك يْئِس تربك

 ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :تلقو هراد باب ىلع يمف تعضو همالك تعمس

 شانلا اهدوفو اان يكيلْهأَو يكسفنأ أوك أوثما“ َنَِلا ياي .ميحرلا نئمحرلا هلامسب
 4( توري ام َتلعْتَِو َمهَرَمأ آم هلأ َنوُصَْب ال ٌداَدِبِي ٌظالِي ةكيلم اَهلَع ٌةَرَسْللَ
 .[1 ةيآلا :ميرخُنلا]

 حلضُت نافكأو ةبوصنم ةزانجب اذإف دغلا نم تدعف تيضمو ةمالع بابلا ىلع ُتْفَلَعَف

 . . .ةيكاب يهو جرختو رادلا لخدت زوجعو

 ؟كنم .تيملا اذه ام هللا ةمأ اي :اهل تلقف

 .ينيربخأ بيرغ لجر ينإ :تلقف

 يدبك نع لزن دقو يدلو اذه .«كتربخأ ام بيرغ كنأ الول هللاو :تلاقف

 ْنِج اذإ ناكو ِةْيَِلَع هللا لوسر لآ يلاوم نم وهو «يتوم دعب يل وعدي نأ وجرأ تدنكو

 مسقيف صوخلا لمعيو رانلا فوخ نم هبونذ ىلع ىكبو هبارحم يف ماق ليللا هيلع
 ةحرابلا لجر انب َرَّمف هيلع رطفي هثلثو هثلث نيكاسملا معطيو هثلث ينمعطيف اًنالثأ هبسك

 ىتح يكبيو برطضي لزي ملف رانلا ركذ اهيف تايآ يدلو دنع أرقف اًريخ هللا هازج ال

 . تام

 هللاو . . .مهسفنأل مهلاكيإ ىلإ ةراشإ هنأكو اوطخ مهل لاقيف نولقثملا امأو ءانع الب اوزاتجا يأ )١(

 . ملعأ
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 هللا ةيشخ نم ىكب نم رانلا جلي ال» :ِلك هلوق ىضتقمب ةنجلا لخد :''تلق
 .«عرضلا يف نبللا دوعي ىتح ىلاعت

 3 7 كف 0

 هللا نم بيرق ىخسلا» :لاق ملك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 سانلا نم ديعب هللا نم ديعب ليخبلاو رانلا نم ديعب ةنجلا نم بيرق سانلا نم بيرق
 .«ليخب دباع نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ يخس لهاجو ءرانلا نم بيرق ةنجلا نم ديعب

 . ''”يذمرتلا هجرخأ

 ةعباسلا ةياكحلا

 .دبعلاو رحلل بوغرم دومحم لعف ءاخسلا : ليف

 هل مالغ ىلإ عفدو هئامدن نم اًموق عمجف رمخلا برشي ناك الجر نأ يْوِرُي امك

 نب روصنم سلجمب مالغلا ٌرمف مهسلجمل هكاوفلا نم اًئيش يرتشي نأ هرمأو مهارد ةعبرأ
 تاوعد عبرأ هل توعد مهارد ةعبرأ هيلإ عفد نم :لوقيو اًئيش ريقفل لأسي وهو رامع

 ؟كل وعدأ نأ ديرت يذلا امو :روصنم هل لاقف ””مهاردلا مالغلا هل عفدف

 .هل اعدف . . .ىمهارد ىلع هللا فلخي نأ :لاقف

 ؟ىرخألاو :لاق مث...

 .هل اعدف . . .يديس ىلع هللا بوتي نأ :لاقف

 رانلا الو كلذب مهل دهش ْنَم الإ ةنجلا دحأ لوخدب عطقُي الف هللا ىلع أت هدعب امو فلؤملا يأ (1)
 .ملعأ هللاو . . .ىضم نميف يحولا مهب لزن نَم الإ

 ثيدح :يذمرتلا لاقو امهريغو ءافعضلا يف يليقعلا هاورو يواخسلا لاق )١19571١( يذمرتلا نئس (؟)

 يف يناربطلا هجرخأو ةشئاع نع بيسملا نب ديعس نع ىرخأ قيرط نم دواد وبأ هاور دقو بيرغ
 وهو قارولا دمحم نب ديعس ثيدحلا يفو ةشئاع نع هيبأ نع يميتلا ميهاربإ قيرط نم طسوألا
 تبثي الو قرط ثيدحلا اذهل :لاق هنأ ينطقرادلا نع تاعوضوملا يف يزوجلا نبا لقنو فيعض

 لمشي تباثلاف اًهضوم نوكي نأ ةرابعلا هذه نم مزلي الو :يواخسلا خيش لاق ءيش اهنم

 .(061/) ةنسحلا دصاقملا - فيعض ثيدح اذهو هنود فيعضلاو حيحصلا

 .ملعأ هللاف . . .كلمي ال اميف فرصت هنأ اذه مكحو ةصقلا درس ءاج اذك (*)

 ١ م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا 5



 ؟ىرخألاو :لاق مث

 ىلإ مالغلا عجر مث هل روصنم اعدف . . .موقللو يديسلو يل هللا رفغي نأ :لاقف

 ىلاعت هللا هجول ٌرخ تنأ :هل لاقف ةصقلا هيلع ٌصقف تأطبأ مالغ اي :هل لاقف ديسلا

 فالآ ةعبرأ اهضوع كل :لاقف «يمهارد ىلع فلخي نأ :لاق ؟ةيناثلا ءيش يأو

 . كيلع هللا بوتي نأ :لاق ؟ةئلاثلا و يأف ءمهرد

 ؟ةعبارلا ءىش يأو . . .ىلاعت هللا ىلإ تبت :لاق

 .موقللو ككولمملو كل هللا رفغي نأ :لاق

 :هل لوقي اًلئاق نأك مانملا يف ىأر مان املف . . .يل تسيل ةدحاولا هذه :لاق

 رامع نب روصنملو مالغللو كل ترفغف يلإ وه ام لعفأ ينارتأ كيلإ ناك ام تلعف تنأ

 . موقللو

 .مهارد ةعبرأب مالغلا ةواخس ةكرب اهلك تاحوتفلا هذه :20تلق

 نماثلا ثيدحلا 6

 :لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلقف مههوجو اهب نوشمخي ساحُت نم رافظأ مهل موقب

 .«مهضارعأ يف نوعقيو سانلا موحل نولكأي نيذلا ءالؤه

 قفز ا د
 8 دواد وبأ هجرخ

 ةنماثلا ةياكحلا

 رظتنأ دجسم يف اًسلاج اًموي تنك :لاق هنأ  هّرِس هللا سدق - دِئَتجلا نع ّيكخ

 هيلع اًريقف تيأرف ةزانجلا نورظتني سولج هتاقبط ىلع دادغب لهأو ءاهيلع يلصأ ةزانج
 لمجأ ناكو هسفن تّرقل المع اذه لمع ول :يسفن يف تلقف سانلا لأسي كسنلا رثأ
 ءاكبلاو ةءارقلاو ةالصلا نم دزولا نم ءيش يل ناكو .“"”.. .ىلإ تفرصنا املف ءهل

 اوءاج دقو ريقفلا كلذ تيأرف يانيع ينتبلغف دعاق انأو ترهسف كلذ عيمج نع تلقثف

 : تلقف ؛لاجلا: نع يل ةشكو هتبتغا دقف همحل لك :يل اولاقف ناوخ ىلع اًدودمم هب

 )١( دواد يبأ نئس (؟) .فلؤملا يأ )1410/8(.
 ) )7لصألاب ةحضاو ريغ ةملك .
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 بهذا اذه لثمب كنم ىضري نمب تنأ ام :يل ليقف يسفن يف اًئيش تلق امنإ هتبتغا ام

 يأ  دادزت نم ظفلتي عضوم يف هتيأر ىتح ددرتأ لزأ ملو تحبصأف هنم لحتساو هيلإ

 ؟مساقلا ابأ اي دوعتأ :لاقف هيلع تمّلسف  لقبلا لسغ نم طقست امم لقبلا نم قاروأ

 .عجرا .كلو انل هللا رفغ :لاق .ال :تلقف

 كرتب هنم هللا انذاعأ كلذ نم رثكأب فيكف خيشلا ثيغتسي رادقملا اذهب :تلق

 .نانجلا ةوسقو ءاضعألا ةنايخ- نم انمصعو ناسللا ظفحو ةبيغلا

 امم يلد د
 2 ايان زي

 اتلا ث 1

 :لاق - هنع هللا يضر نيملاعلا بر يحو بتاكو نينمؤملا لاخ 2 '”ةيواعم نع

 .«ةمايقلا موي اًقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا» :لوقي ِهلكك هللا لوسر تعمس
 0 1 هج رخحأ

 ةعساتلا ةياكحلا

 يتأي ةمايقلا موي ناك اذإ :لاقف ةمايقلا موي نينذؤملا قانعأ لوط نع مهضعب َلِئس

 مهل دهشي نونذؤملا يتأيو الجوو ىلاعت هللا نم الجخ مهسوؤر اوسكن دقو قئالخلا
 :إ الو نج نذؤملا توص ءادن عمسي ال» :ِهِلَج يبنلا نع ىوري امك ردمو رجح لك

 ةينادحولاب هل اودهشو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ قلخلا اوعد مهنأب ةمايقلا موي هل دهشو الإ
 ناك اذإ :ليقو .«اًقانعأ سانلا لوطأ نونوكيف مهسوؤر نوقرطي الو ةلاسرلاب هلوسرلو

 رشاعلا ثيدحلا ٠

 تيب يف ةيعار ةأرملاو هتيعر نع لوؤسمو عار مامإلاف هتيعر نع لوؤسم مكلكو

 .؟هتيعر نع لوؤسم وهو هديس لام يف عار مداخلاو اهتيعر نع ةلوؤسم يهو اهجوز
 فضز 1 7 1
 5 "”دواد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 )١( ملسم حيحص قفز . (هنع هللا يضر) نايفس يبأ نياوه )١/ 05781 .

 )( -مهلك مهريغو 815(2) هحيحص يف ملسمو «(7//151) هحيحص يف يراخبلا هاور هيلع قفتم
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 ةرشاعلا ةياكحلا

 تاذ ةنيدملا ةقزأ يف فوطي ناك هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىكُح

 هللا ىقلأو يتصقب تومأو يتليل رهسأ رمع مأ ليو :لوقي لئاق توص عمسف ةليل

 نَم :ليقف بابلا رمع عرقف نيملسملا رمأ ىلوتي وهو يبركو يلذو يرقفو يتقافب

 ؟بابلاي
 ىتح ءاطمش زوجع تجرخف :لاق . . .هتيعر نأش يف رصقملا ريقفلا دبعلا :لاق

 .بابلاب تفقو

 تعفر لهف تويبلا نكت ام ملعأ ال ينإف ؟كتقاف ام هاتخأ اي :رمع اهل لاقف
 ؟تلإ كرمأ

 قهشف . . .توجن دقف رذعلا اذه كنم لبق نإ ىلاعت هللا نإ رمع اي :هل تلاقف

 ؟كتجاح ام :7'2لاقو] اهلاح نع اهلأس قاقأ املف هيلع اًيشغم ٌرخ ةقهش

 .رمع اي كتايح هللا مهمدعأ

 رشع ىداحلا ثيدحلا ١

 نب ةعافر هل لاقي بيبضلا ينب نم لجر ىدهأ :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 ىتح ىرّقلا يداو ىلإ كب هللا لوسر هجبوف معدم هل لاقي اًمالغ ِةِكي هللا لوسرل ديز

 هلتقف برغ مهس هباصأ ذإ ِهكك هللا لوسرل الجر طحي معدم امنيب ىرقلا يداوب ناك اذإ
 ةلمشلا نإ هديب ىسفن يذلاو الك» :ِهلكك هللا لوسر لاقف ةنجلا هل اًئينه :سانلا لاقف

 اهم املك: ةاذان هيلع لتشمل ساقملا اهب مل قافعلا نف نييخ موي اهذخا يتلا
 نم نيكارش وأ ران نم كارش» :لاقف كك يبنلا ىلإ نيكارش وأ كارشب لجر ءاج كلذ
 . «ران

 2059 ا 2 5
 .''”يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 .لصاألا نم طقس )١(
 )١847(. هحيحص يف ملسمو نتفلا باتك يف (7707) هحيحص يف يراخبلا هاور هيلع قفتم (؟)
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 ةرشع ةيداحلا ةياكحلا

 الإ طق موق يف لولغلا رهظ ام :لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نع يكخ

 الو .ءتوملا مهيف رثك الإ طق موق يف انزلا اشف الو .بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأ

 مهيف اَشَق الإ قح ريغب موق مكح الو قزرلا مهنع عطق الإ لايكملاو نازيملا موق صقن

 .ودعلا مهيلع طّلس الإ دهعلاب موق رفخ الو مدلا

 رشع ىناثلا ثيدحلا - 7١

 .لع هللا لوسر نع انثدح ةرم نب بعك اي :لاق هنأ طمسلا نب ليبحرش نع

 هل تناك هللا ليبس يف مالسإلا نم ةبيش باش نم :لوقي ِةَِكَك هللا لوسر تعمس :لاق

 .«ةمايقلا موي اًرون

 ةرشع ةيناثلا ةياكحلا

 دعب ىلاعت هللا دنع ءيش ةمرح تفرع ام :لاق هنأ هبنم نب بهو نع َيِكُح

 تبثي نأ نينامثلا بحاص نم يحتسي ىلاعت هللا نإو ملسملا ةبيشلا يذ ةمرحك نييبنلا

 :ىلاعت هللا لاق :لاق هنأ ِِكَك ّيبنلا نع َيِوُر ام كلذ قادصم ةميرج هل تبثي وأ اًبنذ هل

 اذإف ماذجلاو صربلاو نونجلا نم ثالثلا تاءالبلا نم هتيفاع ةنس نيعبرأ يدبع غلب اذإ

 غلب اذإف ةبانإلا هيلإ تببح ةنس نيتس غلب اذإف اًريسي اًباسح هتبساح ةنس نيسمخ غلب

 هضرأ يف هللا ريسأ ةكئالملا تلاق ةنس نينامثلا غلب اذإف ةكئالملا هتبحأ ةنس نيعبس

 .هتيب لهأ يف عفشيو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغأف

 دك داك دع

 رشع ثلاثلا ثيدحلا ١

 ولو قح نيعلا» :لاق لك هللا لوسر نأ اًمهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع
 .«اولسغاف متلسغتسا اذإو نيعلا هتقبس ردقلا قباس ءيش ناك

 ."”يذمرتلاو ملسم هجرخأ

 )١( يذمرتلا ننس )١55(. يئاسنلا ننس (؟) )5//50(.

 )*( -هجو نم دمحأو سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا ثيدح نم (11848) هحيحص يف ملسم هاور
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 ةرشع ةثلاثلا ةياكحلا

 لستغا :لوقي هابأ عمس هنأ فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم نع َيِكَُح

 الجر لهس ناكو هيلإ رظني ةعيبر نب رماعو هتبج عزنف رزجلاب فينح نب لهس وبأ

 :لاق ءارذع ةأبخُم دلج الو مويلاك تيأر ام :رماع لاقف :لاق ةقلخلا نسح ضييبأ

 نأ ربخأف هلكت هللا لوسر ىتأف شح يف بتك دق ناكو هكعو دتشاو هناكم لهس كعوف

 مالع» :2''[لاقف] ِلكي هللا لوسر هاتأف هللا لوسر اي كعم حئار ريغ هنأو ُكعو اًلهس

 ههجو لسغف رماع أضوتف «. . .أضوت قح نيعلا نإ ...تكرب الأ هاخأ مكدحأ لتقي

 لهس ءىربف هتيوار نم هيلع ٌبصف حدق يف هرازإ لخدأو هيلجر فارطأو هيقفرمو هيديو

 . سأب هب سيلو هك هللا لوسر عم حارف هتعاس نم

 3 : 2 6 د

 عارسإلا ديرت تنك نإ» :ِخِلك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ىتح اًبوث يعلختست الو ءاينغألا ةسلاجمو كايإو بكارلا دازك ايندلا نم كفكيلف

 . !هيعقرت

 يمول هج رخأ

 ةرشع ةعبارلا ةياكحلا

 يف دهزلا ريثك تنك :لاق هنأ مهنع هللا يضر نييحلاصلا ضعب نع َيكُح

 ام اهيف تلقف هل تضرع ةجاحل يناعدتسا دلبلا اذه ريمأ نأ قفتاف ايندلا بابرأ ةطلاخم

 ؟تنأ نم :تلقف ناطيشلا يعم نأك يمانم, يف تيأر ةليللا كلت تناك املف ءزوجي

 ريثك تنك ول يرمعل :لاق ؟اًريثك هللا ركذأ انأو كلذ فيكو :تلقف كنيرق انأ :لاقف

 كل تلعج ةدلبلا هذه ريمأ عم تلغتشا املف ليبس كيلع ناطيشلل نكي مل ركذلا
 نك رو مس حرس مو هسا سمسم سل ا عما مسجد ل رك حرا +000
 4( نم مل َوِهَم اًنطْبَس ُمَل ضِيَمُن ٍحَنلا ٍرْكِذ نَع شعب نمو# :تأرق امأ ءاّئيرق
 .[55 ةيآلا :فدرخحرلا]

 ؟ركذلا ةقيقح امف :هل تلق

 .(775) ةنسحلا دصاقملا - سابع نبا نع يأ  هنع رخآ -
 )١97/8٠(. يذمرتلا ننس (؟) .لصألا نم طقس )١(
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 ملف يهجو ىلع اًمئاه تجرخو اًيوعرم تهبتناف . . .ركذلا يف ركاذلا ةبيغ :لاق
 .اهدعب يدلب لخدأ

 بلط نَْم» :لوقي ِةَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع

 . «رانلا هللا هلخدأ هيلإ سانلا هوجو فرصيو ءاهفسلا هب يراميلو ءاملعلا هب يهابيل ملعلا

 .؟”يذمرتلا هجرخأ

 ةرشع ةسماخلا ةياكحلا

 اهيف سانلا ثدحي ناك ةدم عطقناف مالسلا هيلع ىسوم مدخي ناك الجر نأ َيِكُح

 ملف مالسلا هيلع ىسوم هدقفو هلام رثكو ىرثأ ىتح هللا يفص ىسوم ينئثّدح :لوقيف
 ريزنخ هدي يفو لجر هءاج موي تاذ ناك املف اًّرثأ هل ىري الف هنع !أسي لعجف هدجي

 . .دوسأ لبح هقنع يفو

 ؟اذه فرعتأ :مالسلا هيلع ىسومل لاقف

 .ال :لاق

 . . . كيحاص اذه :لاق

 هلاح ىلإ هدرت نأ كلأسأ ينإ بر اي :لاقف مالسلا هيلع ىسوم ردص قاضف
 مدآ هب يناعد امب ينتوعد ول ىسوم اي :ىلاعت هللا ىحوأف . . .اذه هباصأ امب هلأسأل

 .نيدلاب ايندلا لكأي ناك هنإ اذه عنص امب كربخأ نكلو هلاح ىلع هتددر ام هنود نمو

 دع داع د

 رشع سداسلا ثيدحلا 5

 نمؤملا نإ» :لوقي هك هللا لوسر تعمس :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 . ؟مئاقلا مئاصلا ةجرد قلخلا نسحب كرديل

 , '"”دواد وبأ هجرخأ

 )١( دواد يبأ ننس (؟) .(55614) يذمرتلا ننس )8794(.
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 ةرشع ةسداسلا ةياكحلا

 أ وفمْلا ذْ» ير و ضنا رفلا ةا ةارادمب كذخاوأ امك سانلا ةارادمب كذخا وأ ينإ

 .[149 ةيآلا :فارعألا] 49 تليكإل ٍنَع سرْعأَو ٍفْمْلأِب

 التو كبر نم قالخألا مراكمب كتئج هللا لوسر اي : مالسلا هيلع ليربج لاقف

 . .ةيآلا هذه هيلع

 ءاسأ نم ىلإ نسحأو كمرح نمل ٍطعأو كملظ نّمع ٌفعا :لاق مث

 دع داع د

 نآرقلاو ضئارفلا اومّلعت» :لاق هلي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«ضوبقم ينإف سانلل هومّلعو

 ةرشع ةعباسلا ةياكحلا

 مّلعت نمو هتميق تمظع نآرقلا مّلعت نم :لاق هيلع هللا ةمحر يغفاشلا نأ َيِكُح
 نمو هيأر لزج باسحلا مّلعت نمو هتجح تيوق ثيدحلا بتك نّمو هرادقم لبن هقفلا

 يف يقب ةعاس ملعتلا لذ لمحتي مل نم ينب اي :لاقف هدلو ءاملعلا ضعب ىصوو

 اننيكرت .ةزوب مق اههلمعتسا نإ اعتمتو الذل ةملعت نآوأ يف لعتملل نإف اًوَهَد ليج

 راهظإبو هربص ةمادإل ببس هل للذتلاو .هملع نونكم رهظي ملاعلل قلمتلا نإو مرح

 .راثكإلا نوكي هربص ةماقتسابو ةدئافلا نوكت هملع نوئكم

 دلع داع داع

 شفر يول مئلقلا نتجت هنإق ومئاعو .ىضتازفلا ارتئتال :فيدحملا قو 1680010 يلمرفلا نيس (1)
 يف مكاحلاو امهننس يف ينطقرادلاو ةجام نبا هاور ثيدحلا .؟يتمأ نم عزتني ءيش لوأ وهو

 , (78) ةنسحلا دصاقملا - هححصو كردتسملا
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 رشع نماثلا ثيدحلا

 ةنجلا يف نإ» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ّيلع نع

 اي يه نمل :لاقف يبارعأ ماقف .«اهروهظ نم اهنوطبو اهنطاوب نم اهروهظ ىري اًفرغ
 ؟ هللا لوسر

 ف . (مامن

 را هج رخأ

 ةرشع ةنماثلا ةياكحلا

 نسحلا بيطلا مالكلا مكتنسلأ اودّوع :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيكُح
 اًريخ كلذب اولانت تانمؤمللو نينمؤملل اوعداو ةالصلاو مايصلا اوميدأو لئاسلا اومعطأو

 ّلق هلمع نم همالك ّدع نّمو '"”ةجاجل رشلاو ةداع ريخلاف هنوديرتو هنولأست ام اًريثك

 .هيئعي اميف الإ همالك

 رشع عساتلا ثيدحلا 14

 موي مدآ دلو دّيس انأ» :ُهككي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني نَم لوأ انأو ةمايقلا
 . يتاستلاو م ملكي 0

 ةرشع ةعساتلا ةياكحلا

 الو نئابلا ليوطلاب سيل كي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نع ّيِكُح

 هللا هثعب طبسلاب الو ططقلا دعجلاب الو مدآلاب الو دوسألاب الو ضيبألاب الو ريصقلاب

 هللا هافوت نينس رشع ةنيدملابو نينس رشع ةكمب ماقأف ةنس نيعبرأ سأر ىلع ىلاعت
 .ءاضيب ةرعش نورشع هتيحلو هسأر يف سيلو نيتس سأر ىلع ىلاعت

 هع د د

 )١( يذمرتلا ننس )١984(.

 نم نورخآو ةيلحلا يف ميعن وبأو يعاضقلاو ريبكلا يف يناربطلاو ةجام نبا هاور ثيدح صن وه (؟)
 دقو .«ةجاجل رشلاو ةداع ريخلا» ظفلب اًعوفرم هب ةيواعم نع سيلح نب ةرسيم نب سنوي ثيدح
 . لصالاب تفحص

 .(هة؟/70) ملسم حيحص فرفز

>”. 



 نورشعلا ثيدحلا ٠9"

 سانلا ّنمأ نم نإ» :لاق ِهْيكك ّيبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 اليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ اًدحأ اًذختم تنك ولو ركب وبأ هتبحصو هلام ىف َنَلَع

 .اركب ابأ ةخوخ الإ دجسملا يف نيقبت ال ءهتدومو مالسإلا ةوخأ نكلو

 ليو يراخبلا هجرخأ

 نورشعلا ةياكحلا

 رهظيو امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ ضغبي ناك ليعامسإ ريمألا نأ َيِكُح

 ابأو خي هللا لوسر مانملا يف ىأر يلايللا ضعب يف ناك املف  هناطلس ةوقل كلذ

 اًمومحم يقبو ِةِكَي هتبيهو هتحيص نم اًبوعرم هبتناف «؟يباحصأ نم ديرت ام ليعامسإ
 اي :لاقو هب الخف «رصن» هوخأ هيلع لخدف الوحن موي لك كلذب دادزي نينس عبس

 لاتحأل ىنربخأف كولملا بأد نوكي امك ةأرما بحب ناك نإف كضرم لاط دق ىخأ

 .كلذ يف كل

 يلع هحايصو خلك هللا لوسر ةبيه نم اذه نكلو كلذ يف سيل :ليعامسإ لاقف
 ينع تجرف دقل :هوخأ لاقف اًمومحم اًروعذم تهبتناف يباحصأ نم ديرت ام :هلوق يف

 مهبح لعجاو كبلق نم هباحصأ ضغب جرخأو ىلاعت هللا ىلإ ْبُت لهس رمأ اذه يخأ اي
 هلوسرو هللا ىلإ رذتعاو لاحلا يف ليعامسإ باتف مهتكربب كنع هللا فشكي هناكم

 لئس هنأ يوُر ام كلذ قادصم هللا هافاع ىتح عوبسأ ضمي ملف ةئاحصلا بحأو

 هنإف ركب ابأ الخ ام معن» :لاقف ؟ةمايقلا موي باسحلا يف نوفقي سانلا لك دي يبنلا

 .«ةنجلا لخداف تئش نإو سانلا يف عفشاو سلجاف 'تئش نإ هل لاقي

 لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ ٌرقتساو ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق هنأ لكي هنع ىورُيو

 نم اًمعض نيعست مهباذع قوف ديزتف ةهيرك ةحئار رانلا لهأ ىلع يتأي رانلا يف رانلا
 ركب ابأ نيضغبملا ةحئار هذه :كلام مهل لوقيف هذه ام انه ام :نولوقيو باذعلا

 .«امهنع هللا يضر رمعو

 د دج د

 . ةباحصلا لئاضف باتك يف )1١8/0( ةحيحص يف ملسمو 7م /ه) هححيحص يف يراخبلا هاور قف
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 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا "5

 نم مكلبق نميف ناك» : دلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 .ارمع هنإف دحأ ىتمأ يف نكي نإف نوثدحم ممألا

 ع ناسل ىلع قحلا عضوا :لاق

 نورشعلاو ةيداحلا ةياكحلا

 ههجو هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع لخد هنع هللا يضر رمع تام امل هنأ يك

 امو نيملسملا كب ديأو نيدلا كب هللا رهظأ دقل هللاو امأ :لاقف ىكبف هسأر دنع دعقف

 هللا ىضر رمع اي كريغ هتفيحصب هللا ىقلأ نأ بحأ سانلا نم دحأ ضرألا رهظ ىلع

 وهو رمع ىلع الخد نيسحلاو نسحلا نإ :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 :لاقو رانيد يفلأ عضوو امهليقف امهآر هسأر عفر املف هيدي نيب اسلجف لغتشم

 عينص نم نيركاش امهيبأ ىلإ افرصناف . . .امكلوخد دهشأ مل ينإف لح يف ينالعجا

 دحأ هملعي ال ام رمع نم ملعأل ينإ :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاقف رمع

 . يريغ

 يف ةنجلا لهأ جارسو ايندلا يف مالسإلا رون رمع» :لوقي ِةِلكي هللا لوسر تعمس

 . . (ةنجلا

 نينمؤملا ريمأ ىلإ لمحن نل :الاق كلذ امهيبأ نم نيسحلاو نسحلا عمس املف

 :لاقو ضهن الخد املف هيلإ اداعف ِةِلَي دمحم انذج نع ةراشبلا هذه نم لضفأ ةيده

 ىرج امو ربخلاب هاربخأف ؟ةجاح نم لهف اهيف امكارأل ةعاسلا تناك ام اّلهأو اًبحرم

 ميحرلا نئمحرلا هللا مسب :بتكا ةاودلاب َيَلَع هللا دبع اي :هدلول رمع لاقف امهيبأ نم

 ١ :لاق هنأ للك ىفطصملا امهدج نع امهيبأ نع ةنجلا لهأ بابش اديس ىنئّدح

 «. . .ةنجلا يف ةنجلا لهأ جارسو ايندلا يف مالسإلا رون

 يردص ىلع ينفك يف اهعضف تم اذإف ةقرولا هذه ظفحا ينب اي :هنبال لاق مث

 ةافولا رمع ترضح ااملف اهعفرو هللا دبع اهذخأف ةداهشلا هذهب ىلاعت هللا ىقلأ ىتح

 )١( ةباحصلا لئاضف باتك يف (55849) هحيحص يف يراخبلا هاور .

 هدذنسم يف دم مامإلا هاور قفز )ه/١١6(.
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 قدص :هربق ىلع اًبوتكم اطخ اودجو اوحبصأ املف هربق يف نفدو هنفك يف اهعضو

 ايندلا يف مالسإلا رون رمع» :هلوق يف امهدج قدصو امهوبأ قدصو نيسحلاو نسحلا

 .هنع هللا ىضر «ةنجلا يف ةنجلا لهأ جارسو

 نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا 2 1١"

 اًمشاك هتيب يف اًعدجطضم ِةِككَك هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 نذأتسا مث ثّدحتف لاحلا كلت ىلع وهو هل نذأف ركب وبأ نذأتساف هيقاس وأ هيذخف نع

 هبايث ىّوسو ِةككَي هللا لوسر سلجف نامثع نذأتسا مث ثّدحتف كلذك وهو هل نذأف رمع

 لخد مث هلابت ملو هل شتهت ملف ركب وبأ لخد هللا لوسر اي :ةشئاع تلاق جرخ املف
 الا: لام كاين فيؤتسو تسلق نايقع نعو مك هلابت كلود نكي لئاومع

 .دحاو موي يف كلذ لوقأ الو ع يبأ نب دمحم لاق 00 هج رخأ

 نورشعلاو ةيناثلا ةياكحلا

 راشأو ةخوخلا يف ةليللا هلك هللا لوسر تيأر يخأ اي اًبحرم :لاقف هيلع تلخدف رادلا

 .«؟كورصح َنامثع اي» :لاقف تيبلا يف ةخوخ ىلإ

 . معن :تلقف

 :لاقو هدرب دجأل ىنإو تيور ىتح تبرشف ءام هيف اولد ىلدأف .. .معل :تلقف

 . .هدنع رطفأ نأ ترتخاف اندنع ترطفا تئش نإو مهدنع ترطفأ تئش نإ

 .هنع هللا يضر اًمئاص اًديهش مويلا كلذ يف لتقف

 لوقيف ةكئالملا هنم ءيضت قرب ةنجلا يف قربي» :لاق هنأ لَك ّيبنلا نع ىورُيو

 هيلعن سبل نامثع رون اذه :مهل لاقيف !قرب عضوم انه سيل ؟اذه ام ةنجلا لهأ

 .«ىرخأ ةرجح ىلإ ةرجح نم بهذيل
 دلع دع د

 .ثيدحلا اذه ىف دانسإلا لاجر دحأ وه (؟) .(5101) ملسم حيحص )١(
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 نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا "39

 يبأ نب يلعل لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع

 م ىدهرتلاو لش نك هج رخأ

 نورشعلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 ماني نأ اًيلع رمأو ركب ابأ بحصتسا راغلا ىلإ جرخ امل ِةكَي هللا لوسر نأ َيِكُح

 ليربج ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ِةِك هللا لوسر شارف ىلع ىقلتسا املف هشارف ىلع

 رخآلا رمع نم لوطأ مكدحأ رمع تلعجو امكنيب تيخآ ينإ مالسلا امهيلع ليئاكيمو

 رمعلا لوط هل نوكي نأ امهنم دحاو لك راتخاف رمعلا لوطب هبحاص رثؤي امكيأف

 رثآف دمحم نيبو هنيب تيخآ بلاط يبأ نب يلع لثم امتنك له امهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 هاظفحاف ضرألا ىلإ اطبها نآلاف هلتق رافكلا دصق نيح هشارف ىلع تابو هتايحب دمحم

 نم خب خب :نالوقي هيلجر دنع ليئاكيمو هسأر دنع ليربج ناكف هامدخاو هودع نم

 . كب هتكئالم ىلاعت هللا ىهاب دقو بلاط ىبأ نبا اي كلثم
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 نورشعلاو عبارلا ثيدحلا - 5

 ركب وبأو وه ءارج ىلع ناك هيك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 امف تبثا» :ِهككَي هللا لوسر لاقف ةرخصلا تكّرحتف ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمعو

 .«ديهش وأ قيدص وأ َيبن الإ كيلع

 نورشعلاو ةعبارلا ةياكحلا
 ريشت اًينارصن ناكو اًملسم اًريصق اًريزو تيأر :لاق هنأ هبنم نب بهو نع َيكُح

 رسكناف رحبلا تبكر :لاق ؟مالسإلا ىلإ كاعد ام :هل تلقف عباصألاب ىراصنلا هيلإ

4 2 - 2 59 5 

 .بلاط يبأ نب يلع لضف باب بقانملا باتك يراخبلا حيحص )١(
 )/١١19/1(. ةباحصلا لئاضف باتك ملسم حيحص (؟)
 )١78/1(. ملسم حيحص (4) .(7771) يذمرتلا ننس (9)

 .(95957) يذمرتلا ننس (0)
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 لجرلا يطغي قرو اهل ماظع راجشأ اهيف ةريزج ىلإ ينذبنف حول ىلع تيقبو بكرملا
 ال :تلقو ءاملا تبرشو هنم تلكأف هل مجع ال رمتلا نم ىلحأ قبنلا لثم اًئيش لمحت

 فصاقلا دعرلا لثم يداني اًنوص تعمس ليللا ّنج املف جرفلاب يل هللا يتأي ىتح حربأ
 قورافلا رمع راغلا بحاص قيدصلا ركب وبأ راّبجلا ريدقلا هللا الإ هللإ ال :لوقي وهو

 رافكلا مصاق بلاط يبأ نب يلع رانلا نم ءيربلا نافع نب نامثع راوجلا نسح

 اهنم نسحأ ىرأ مل ةيراجب اذإ سمشلا تعلط املف رايخألا نولضافلا دمحم باحصأ

 ةينارصنلا ينيد :تلقف ؟كنيد ام :ينتلأسف روث قاس اهقاسو ةماعن قنع اهقنعو اًردق

 .معن :تلقف ؟كدلب ىلإ عوجرلا بحتأ :يل تلاقف تملسأف ...ملست ملسأ :تلاقف

 ريست بكرم انب َرَم ذإ كلذك نحن امنيبف كل هفقونف بكرم انب رمت ةعاسلا :تلاق

 مهتثّذحف قروزلا ّيلإ اوقلأف مهيلإ تراشأف  ربخلا ام نوردي ال هلهأو  عولقلاب
 .اًبيجع اًبجع تيأر دقل :هل تلقف بهو لاق . . .مهلك اوملسأف يثيدحب

 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا 6

 كّجاح نمف :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هنع هللا ىضر صاقو بأ نع دعس نع

 اشو ٌمككضو اكسو ْرْكَءَسْإَو 6ءنبأ مدس اول ْلُقَك لِما ني 11ج ام ِدَنَب نس هيِف
 اعد 1١[ ةيآلا :ناَّرمِع لآ] *69 تيِذَكلا َلَع هَل َتَنَْل لصْمتَم ُلَبَبَم َّرُك كَشَو

 . يتيب لهأ ءالؤه مهللا :لاقو اًئيسحو اًنسحو ةمطافو اًبلع دع هللا لوسر

 ولسمو يراخبلا هجرخأ

 نورشعلاو ةسماخلا ةياكحلا

 اي :هل ليقف رابحألا بعك لْيس :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا ننع َيِكُح

 نسحلاو ةمطافو ىلعو دمحم ركذ ةفلاسلا بتكلا يف تدجو له قلحسإ ابأ

 تلخد ىتح مهتعن دجأ ملف روبزلاو ليجنإلا ريسفت تبتك ...معن :لاق ؟نيسحلاو

 مدآ نأ اهيف تدجوف ميهاربإ فحص ريسفت نم بهار نم مهتعن تبتكو مورلا دالب
 مدآ ىلإ ءاوح ترظنو ءاوح ىلإ مدآ رظن ةنجلا يف اعمتجا امل مالسلا امهيلع ءاوحو

 ردبلا ةليل رمقلاك رسيألا هدخ رونو سمشلا عاعش ىلع بلغي نميألا هدخ رون اذإف

 )١( هحيحص يف ملسم مامإلاو لئاضفلا باتك يفو بقانملا باتك هحيحص يف يراخبلا هاور )//

.)١ 
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 :ءاوح تلاقف كنمو ينم نسحأ اًقلخ قلخ هللا نأ ىرأ ام ءاوح اي :مدآ لاقف

 ىلعألا سودرفلا ىلإ هعفراو مدآ ديب ذخ نأ ليربج ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف . . .كلذك

 نم ناكرأ ىلع روفاكلا نم ةبق رصقلا يفو رمحألا روّلبلا نم رصق باب حتفو هعفرف
 اهاصحو كسملا اهبارت نارفعزلا ضاير نم ةضور يف ناكرألاو رضخألا دجربزلا

 توقايلاو ردلا نم همئاوق بهذ نم ريرس اهيف اذإف ةبقلا باب ليربج حتفف نارفعزلا

 رون اهلو ّيردلا بكوكلا لثم ةسلاج ةيراج هيلعو ريرحلا نم شارف فلأ ريرسلا ىلعو
 ناسحلا نيعلا روحلا يف الو ءاوح يف الو هسفن يف مدا كلذ ىري مل نسحو عاعشو

 ةمطاف هذه :لاق اهنم نسحأ الو اهلثم َرأ مل ينإف ةيراجلا هذه نَم بر اي :مدآ لاقف

 يبأ نب يلع :لاق ؟اهلعب نوكي نّمو بر اي :مدآ لاق كبلص نم جرخت دمحم تنب

 ليربج ىلاعت هللا رمأ ندع تانج نانجلا يف هسرغ يذلا رمحألا بيضقلا وهو بلاط

 ةبقلا يفو روفاك نم ةبق رصقلا يفو ءارمح ةتوقاي نم رصق باب حتفف مالسلا هيلع

 نسح ءاهبو اًرون هل دعأف باش هيلعو قربتسإلا نم شارف فلأ هيلع بهذ نم ريرس
 هللا رمأف ؟دالوأ اهل له بر اي :مدآ لاقف اهلعب اذه مدآ اي :ىلاعت هللا لاق لامجو

 اهيفو بهشألا ربنعلا نم ةبق رصقلا يفو ضيبألا ؤلؤللا نم رصق حتفف ليربج ىلاعت
 نسح رون امهلو هيلع نادعاق نيسحلاو نسحلاو جابيدلا نم شارف فلأ هيلع ريرس

 دمحم تنب ةمطاف ادلو ناذه مدآ اي :ىلاعت هللا لاق امهنم نسحأ مدآ ري مل لامجو

 ةمطافو يلعب ترختفا ينإ مدآ لاقف نامزلا رخآ يف كبلص نم نوجرخي مهنإو

 قلخي مل ىلاعت هللا نأ بسحأ تنك لاقف ءاوح ىلإ مدآ عجر مث نيسحلاو نسحلاو

 هللا يضر انم نسحأ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو اًيلع تيأرف كنمو ىنم نسحأ اًقلخ
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 اًسمخ تيطعأ» :ِلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 رمحأ لك ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبن لك ناك «يلبق دحأ نهطعي مل

 اًروهطو ةبيط ضرألا يل تلعجو لبق نم دحأل لحت ملو مئانغلا يل لحأو .دوسأو

 نم ودعلا ىلع بعرلاب ترصنو ناك ثيح ىلص ةالصلا هتكردأ لجر اميأف اًدجسمو

 . «ةعافشلا تيطعأو رهش ةريسم

 .ملعأ هللاو .. .ةراكتلا ةياورلا هذه قايس رهاظ :تلق )١(

 .ناميإلا باتك )١١4/١( يراخبلا حيحص )٠(
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 نورشعلاو ةسداسلا ةياكحلا

 دعب ِهكي هللا لوسر ىلع لخد هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يك
 املف هيلع سانلا بطخت عذج كل ناك دقل هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب :لاقف هتوم
 كتمأ نإو «نكسف هيلع كدي تلعج ىتح عذجلا نحف :مهعستل اًرينم تذختا اورثك
 دقل هللا لوسر اي تنأ يبأو يمأب مهتقراف نيح كيلع ءاكبلاو كيلإ نينحلاب ىلوأ تناك
 انْدْعَأ ْدِإَو8# :ىلاعت هللا لاق مهلوأ يف كركذو ءايبنألا رخآ كثعب هللا نأ كلضف نم غلب

 يبأب [0 ةيآلا :بازحألا] 4و ىيِعَو نيبو مهو ع نيو كلنبو ْمُهَفَسِم نيل نم
 كربخأ نأ لبق كنع هوفعب كربخأ هنأ هدنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر اي يمأو

 يبأب [5” ةيآلا :ةّبوّتلا] ْرَهَل تأ مل كلنع ُهَّشَأ اَنَع8 :ىلاعت هللا لاقف «كبنذب
 اوناك مهنأ نودوي رانلا لهأ نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو

 اي تنأ يمأو يبأب ؛لوسرلا انعطأ تيل اي :نولوقي «نوبذعي مهقابطأ نيب مهو نوعئاط
 نم بجعأب كلذ امف رهش اهحاورو ءرهش اهودغ حيرلا ناميلسل ناك نإ هللا لوسر
 كلهأ عم كتليل نم حبصلا تيلص مث ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب تدعص نيح قاربلا

 :لاقف هموق ىلع حون اعد دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب كيلع هللا ىَلص .حطبألاب
 انكلهل انيلع توعد ولو [؟* ةيآلا :حون] 4ا) اَاَبَ َنرفَكلا نب ٍسْألا َلَع ردن ال»
 يمأو يبأب نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا :تلقو اًريخ الإ لوقت نأ انرخآ نع

 يف اًحون عبتي مل ام كرمع رصقو .كنكمأ كنتبثل ةئف يف كعبت دقل هللا لوسر اي تنأ

 اي تنأ يمأو يبأب ليلقلا الإ هعم نمآ امو ريثكلا كب نمآ دقلو هرمع لوطو هنس ربك

 تحكن امل اًوفك الإ حكنت مل ولو ءانتسلاج امل ًاؤفك الإ سلاجت مل ول هللا لوسر
 ضرألا ىلع كماعط تعضوو كفلخ تفدرأو رامحلا تبكرو فوصلا تسبل «بيثلا

 هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب ءملسو كيلع هللا ىلص كنم اًدضاوت كعباصأ تففلو

 املف كرمعل :لاقف «ءايبنألا رئاس نود كتايحب مسقأ هنأ كبر دنع كتليضف نم غلب دقل

 ١[ ةيآلا :دّلَبلا] 4( دنا ادي ُميِقَأ آلظ :لاقف كيمدق بارتب مسقأ سانلا بجعأ
 عم كمسا نرقو ةكئالملاب كدم نأ كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب

 نم غلب دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب ءهركذ عم سائلا يف كركذ عفرو همسا

 فكوُدَر َنِيْوُمْليبا» : ىلاعت لاق نيح هئامسأ نم نيمساب كامس نأ كبر دنع كتليضف

 َكْلِإ َنلْرَأ اَنإ» :ىلاعت لاقف كيلإ مكحلا لعجو ١74[ ةيآلا :ةّبوّتلا] هِي

 ايِصَح ينحل كك الو ُدَهأ َكنَأ ان سدا قب َْحَتِي ّقَحلآي بككلا
 نأ هيدل هيلإ كتليضف غلب دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب ٠١[ ةيآلا :ءاسنلا]49
 ةمحرو ةيادهلاب نيئمؤملل ةمحر كلعج سانلا ىلع تناك يتلا لالغألاو راصآلا عضو
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 هدنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب باذعلاو خسملا عفرب نيرفاكلل

 ةوبنلاب كبطاخو ىسيع اي ميهاربإ اي حون اي مدآ اي :لاقف مهئامسأب ءايبنألا بطاخ نأ

 يبأب 3 يآلا 1 وَ اًياكطد 4١[ ةيآلا : ةدئاَملا] «لوتا انّباَيِد : لاقف

 : ا © كر كل كل نكرر (© كرب َكَرهَظ 5 هل 1 © زر ىلع كيوي ©
 انم كقحلو ىضر كل نوكت ةالص نيملاعلا ريخ اي كيلع هللا ىَلص [؛ - ١ تايآلا
 :نايفس يبأ ىلع دريو ِخْلي هللا لوسر حدمي تباث نب ناسح لاقو .اًءادأ

 ءازجلا كاذ يف هللادنعو هنع تبجأف اًذمحم توجه

 اقومكنم دمحم ضرعل يضرعو هدلاوو يبأ نإف

 ءادفلا امكريخلامكّرشتف  ؤقفكبهل تسلو هوجهتأ

 ءالدلاهردكت الر حبو هيف بيع ال مراص يناسل

 ع دع د

 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا -

 تاذ ةأرما تببحأ ينإ :لاقف كت ّيبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق راسي نب لقعم نع
 :لاقف ةثلاثلا هاتأ مث هاهنف ةيناثلا هاتأ مث «ال» :لاق اهجوزتفأ دلت ال اهنإو لامجو نسح

 .«ممألا مكب رئاكم ينإف دودولا دولولا اوجوزت»

 تالا (30وواد وبأ هج رخأ

 هترخآ نم صقن اًئيش ايندلا نم باصأ نَم :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع

 اهابقعو اًمهو ةرسح تئلمو ةينو اًلعف تثبخ ةيندلا ايندلل فأ اًميرك هللا دنع ناك نإو

 نورشعلاو ةعباسلا ةياكحلا
 يف ناك املف جيوزتلا ىبأي لجر يراوج يف ناك :لاق هنأ لافقلا نع َيِكُح

 ينقزري نأ هللا لعل :لاقف كلذ نع لئسف ينجوز :لاقو همون نم ظقيتسا يلايللا ضعب

 نأ يمانم يف تيأر :لاق كلذ فيكو :هل ليق «يتوم لبقو غولبلا لبق هضبقيو دلوب

 دق نادلو اذإو ءشطعلا يندهجأ دقو «مهعم انأو فقوملا يف قلخلاو تماق دق ةمايقلا

 ادحاو نوقسيو عمجلا ناللختي رون نم ليدانمب ةاطغم ةضف نم قيرابأ مهيديأب اورهظ

 .( 60 يئاسنلا ننس (؟) .(؟90٠6١5) دواد يبأ ننس فق

 * م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا 0-3



 يلإ رظنف شطعلا يندهجأ دقف ينقسا :مهضعبل تلقو مهيلإ يدي تددمف «دحاو دعب

 لافطأ :اولاق ؟متنأ نم :تلقف انتاهمأو انءابآ يقسن امنإو كدلو انيف سيل :لاقو اًرزش

 .نيملسملا

 6 ع د

 نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 ملع نم اًباب سبتقا نَم» :لاق ِدِكي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا موجنلا نم اًملع سبتقا نم :ةياور يفو «رفاك رحاسلاو

 .اداز

 .""”نيزر وبأ اهاور ىلوألاو ةيناثلا دواد وبأ هجرخأ

 نورشعلاو ةنماثلا ةياكحلا

 ءامسلل ةنيز هللا اهلعج ثالثل موجنلا هذه تقلخ :لاق هنأ ةداتق نع ىكح

 عاضأو ةئيطخ أطخأ دقف اذه ريغ لّوأت نمف اهب ىّدتهُي تامالعو ؛نيطايشلل اًموجرو

 ةكئالملاو ءايبنألا هملع نم زجع ام هب هل ملع ال امو هينعي ال ام فّلكتو هبيصن

 دحأ ةايح مجن يف هللا لعج ام هنمو درو هلثم عيبرلا نعو .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 .موجنلاب نوللعتيو بذكلا هللا ىلع نورتفي امنإو هتوم الو هقزر الو

 دع د

 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا 4

 مالكلا اورثكت ال» :لاق لَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع
 بلقلا هللا نم سانلا دعبأ نإو بلقلل ةوسق هللا ركذ ريغب مالكلا ةرثك نإف هللا ركذ ريغب

 . «يساقلا

 . ””يذهرتلا ةجرخأ

 نورشعلاو ةعساتلا ةياكحلا

 نيع يف هقارشإو بلقلا يف ةفرعملا رون :لاق هنأ خياشملا ضعب نع َيكُح

 وسقي تاذللاو تاوهشلا ركذو مالكلا ةرثكبو نيليو بلقلا بطرتي هللا ركذبف داؤفلا

 )١( يذمرتلا ننس (؟) .(7957) دواد يبأ نئس )51411(.
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 ةرجش ةلزنمب ناك تاوهشلا ركذو مالكلاب هللا ركذ نع بلقلا لغش اذإف سبييو بلقلا

 رسكنا اهنم اًنصغ تددم اذإف اهقورع تسبي ءاملا تعنم اذإف ءءاملا نم اهسبيو اهتبوطر

 هللا ركذ نم الخو سبي اذإ بلقلا كلذكف ءرانلا دوقو ريصتف عطقلا الإ هحلصي الف
 الف ترسكنا اهتددم اذإف ةعاطلا نم ناكرألا تعنتماو ةوهشلا رانو سفنلا ةرارح هتباصأ

 هعمو الإ بلقلا يف رون نم امو ةمحرلا بلقلا بطري امنإو رانلل اًبطح نوكت نأ حلصت

 ةمحرلاف هللا ركذ يف ماد ام دبعلا يف لصألا وه اذهف كلذ ردقب ىلاعت هللا نم ةمحر

 قيرحو ةسبايلا ةبدجلا ةنسلاك تقولا كلذ يف ردصلاف طخس اذإف رطملاك هيلع ةمئاد

 .ريخلا لامعأ نم ةلطعم ناكرألاو عابسلاك تاوهشلا

 د د6

 نوثالثلا ثيدحلا ٠

 لبإ هتءاجف اًركب ِِلك هللا لوسر فلستسا :ِلك هللا لوسر ىلوم عفار يبأ نع

 دجأ مل :تلقف ركب لجرلا يضقأ نأ لكي هللا لوسر ينرمأف :عفار وبأ لاق ةقدصلا

 مهنسحأ سانلا رايخ نإف هايإ هطعأ» :ِهِكك هللا لوسر لاقف اًيعابر المج الإ لبإلا يف
 .(ءاضق

 . ””دواد وبأو ''”أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 نوثالثلا ةياكحلا

 رمع نب هللا دبع ىلإ ىتأ الجر نأ :لاق هنأ هنع هللا يضر كلام نع َيِكُح
 امم لضفأ هيلع تطرتشاو اًملس تفلسأ نلمحرلا دبع ابأ اي :لاقف هنع هللا يضر
 : هللا دبع لاقف ؟نلمحرلا دبع ابأ اي ينرمأت فيك :لاقف ابرلا كاذ : هللا دبع لاقف تفلس

 هفلست فلسو .هبحاص هجو كلف هللا هجو هب ديرت فلس :هجوأ ةثالث ىلع فلسلا

 ىرأ :لاق ؟نلمحرلا دبع ابأ اي ينرمأت فيكف :لاق ابرلا كاذف ثيبخب اًبيط ذخأتل ديرت

 0 يذلا نود كاطعأ نإو هتلبق هتفلسأ يذلا لثم كاطعأ نإف ةفيحصلا قشت نأ

 ام رجأ كلو كل هركش ركش كلف هسفن هب ةبيط هتفلسأ امب لضفأ كاطعأ نإو «ترجأ

 . هترظتنا

 دع دع د

 )١( أطوملا )١18٠0( دواد يبأ ننس (؟) .لييحي نب ئيحي ةياورب )57145(.

 و



 نوثالثلاو لوألا ثيدحلا ١#

 :لاق شيجلا عدوتسي نأ دارأ اذإ كي هللا لوسر ناك :لاق يمطخلا هللا دبع نع

 .«مكلامعأ ميتاوخو مكتنامأو مكنيد هللا عدوتسأ»

 . "وزاد وبأ هج رخأ

 نوثالثلاو ىلوألا ةياكحلا

 هنبا هعم لجرب وه ذإ ضرعي وه امنيب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ّيِكُح
 :لاق ةتيم الإ همأ هتدلو ام هللاو :لاق اذوب كم هكا بارغب اًبارغ 500 :هل لاقف

 تتام :اولاق ةنالف ام :تلقف لقثم لماح همأو ةازغ يف تجرخ :لاق ينئّدح كحيو

 سيلو ثدحتأ يمع ينب عم تدعق ليللا ناك املف هدنع تيكبف اهربق ىلإ تبهذف

 اوقّرفتف ؟رانلا هذه ام يمع ينبل تلقف ربقلا نم ران يل تعفتراف ءيش عيقبلا نم انرتسي

 هلل انإ :تلقف ران ةليل لك ةنالف ربق ينيع ىرت :لاقف هتلأسف ينم مهبرقأ تيتأف ينع

 سأفلا تذخأف انب قلطنا ةملسم ةماّوق ةماّوصل تناك اهنإ هللاو امأ ءنوعجار هيلإ انإو

 ذخ هبر عدوتسملا اهيأ الأ :ٍدانم ىدانو اهلوح بدي اذهو ةسلاج يهو حوتفم ربقلا اذإف
 .ربقلا داعو هتذخأف اهتدجول ةمأ انتعدوتسا تنك ول هللاو امأ كتعيدو

 د6 د د 11 00 4

 نوثالثلاو ىناثلا ثيدحلا "” 

 .«ةرخآلا يف اهبرشي مل تامو اهنمدم وهو ايندلا يف رمخلا

 7 يذمرتلاو لاو 5 كفو ("”يراخبلا هجرخأ

 نوثالثلاو ةيناثلا ةياكحلا

 ترس املف اًيزاغ مورلا دالب ىلإ تجرخ :لاق هنأ ديز نب دحاولا دبع نع يك
 اهسأر هدسج ىلع ةقوطم ةيح اذإف هسأر نع بوثلا انعفرف تيم لسغ تيعو ماشلا ىلإ

 دوهيلل هملست دحاولا دبع اي :يل تلاقف ناتناجرم امهنأك اهينيع تحتفف بلكلا سأرك

 .هوحنب (1726 /0) يراخبلا حيحص )00 )559١1(. دواد يبأ نئس قد

 . (719/8) يئاسنلا ننس (4) )1١١/5(. ملسم حيحص (5)

 .(1851) يذمرتلا ننس (6)

 نضل



 «كنأش مث هيف ةئّسلا ميقن ىتح هنع يحنتف ةرومأم تنك نإ :تلقف ىراصنلاو

 جرخف هنطب انرصعف هيلإ رظنت يهو تيبلا ةيواز يف توطناو ةبشخلاك هنع تردحناف
 انددشو هانفكف هدسج ىلع توطناو ةيحلا هيلإ تعجرو هلسغ نم تغرف املف رمخلا

 نأ كلذ قادصم ناركس وهو تام :ليقف هرمأ نع تلأسو اهعم هانفدو هيلع نفكلا

 .«هربق ىف هبذعي اًنابعث هيلع هللا طّلس رمخلا نمدم وهو تام نَم» :لاق ديلي نبنلا

 زل ني ير 2 داو دو هع

 نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا 3“

 كلس لجر نم ام» : ولك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 عرسي مل هلمع هب أطبأ نمو ةنجلا ىلإ اًقيرط هب هل هللا لهس الإ اًملع هيف بلطي اًقيرط
 . (هبسن هب

 , '"0دواد وبأ هجرخأ

 نوثالثلاو ةئلاثلا ةياكحلا

 ةرايزو مارحلا هللا تيب ىلإ اًجاح تجرخ :لاق نأ يعمصألا نع َيِكُح

 توصب انأ اذإف ةرمقم ةليل تناكو ليللا يف ةبعكلا لوح فوطأ انأ امنيبف لَك يبنلا

 ىلعو ريخلا رثأ هيلع لئامشلا فيرظ هجولا نسح باشب انأ اذإف توصلا ثعبناف نيزح

 تمان يالومو يديس اي :لوقيو ةبعكلا راتسأب قلعم وهو ناتوارضخ ناتباؤذ هسأر

 رظتني كبابب فقاو كيدي نيب لئاس انهو «نيلئاسلل حوتفم كبابو ءاهباجحو اهسارح
 ةرق يدج ةيؤر ينمرحت الو «يبونذ يل رفغاو ينمحرا نيمحارلا محرأ اي كتمحر

 :لوقي دشنأو هتمارك راد يف ٍةِكي اذمحم كيفصو كبيبح ينيع

 يتفاسم دعبل مأ يكبأ دازلا ىلع يغلبم هارأام ءليلق يدازو

 يتيانجك ىنج قلخ ىرولا يفامف 2 ةيدر حابق لامعأب تينأ
 يتبحم نيأ كيف يئاجر نيأف انملا ةياغ اي رانلاب ىنقرحتأ

 تيكبو هرجح ضرألا نم اقس ىتح تايبألا هذه 6-0 ناكو : يعمصألا لاق

 مث هيشغ نم قافو هدخ ىلع ةرطق يعومد نم ترطقف هيلع ةقفش هئاكبل اًديدش ءاكب

 )١( دواد يبأ ننس )7347(.
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 اذه ام يديس اي يعمصألا انأ :تلقف !يالوم ركذ نع ينلغشي يذلا اذ نم :لاق

 امَّنإ# :لاق لجو ٍّرع هللا سيلأ ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب نم تنأو عزجلاو ءاكبلا

 [87 ةبآلا :باّرحألا] 4ايهظت ُةرَهطو تيا َّلْهأ سعيا ْمُكَحَع بهذي ُهَّنأ ُديِر
 قلخو ؛هاصع نمل رانلا قلخ هللا نإ تاهيه تاهيه :ىعمصألل لاقو اًسلاج ىوتساف

 ناز نجلا نحو عال: نمو :اكقرقا اكلم ناك نإو ناثلا نحو هايم وم هعاطأ كحل ةحتلا
 روتي باس الك رشا "قف مق إف ظ + نلاتت هلا لوف: تكتم انأ انفي ربع ناك

 مل هلمع هب أطبأ نَم» :ِهلكك لاقو ٠١١[ ةيآلا :نونمؤملا] 409 0 الو ٍذِمْوَ

 . ؟هبسن هب عرسي

 نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا - "4

 طخسو ء.دلاولا اضر يف برلا اضر» ديلي لاق :لاق صاعلا نب ورمع نع

 .«دلاولا طخس ىف برلا

 ,0ينررتلا هج رخأ

 نوثالثلاو ةعبارلا ةياكحلا

 هللا تيب ىلإ اًّجاح تجرخ :لاق هنع هللا يضر رانيد نب كلام نع يك

 اي :لوقي فتاه اذإف «ليللا نم يدرو تذخأو يكسانمو يجح تيضقو «مارحلا

 :كلام لاقف يخلبلا دمحم نب نلمحرلا دبع الخ ام ةرفغملاب ميقرلا لهأ رشب كلام

 رهشأو اًدهز مهرثكأو اًملع سانلا مظعأ هنأ :يل ليقف هنع تلأسف اًبوعرم تظقيتساف

 مسجلا ليحن باش وه اذإف هتيتأف ماع لك جحيو ماتيألا لفكيو نآرقلا أرقي ةدابع

 درف هيلع تملسف اًبرج تعطقتل اهتسبل ول فوص نم ةعردم هيلعو هجولا ءيضو

 ىكبو هانيع تقرف ةرصبلا لهأ نم لجر :تلق ؟هللا كمحري تنأ نم :لاقو مالسلا

 ينرشبت تئجو رانيد نب كلام اهبطقو اهدهاز كلعل :لاق مث هيلع اًيشغم ّرخ ىتح
 ةليل لوأ رمخلا تبرش كلام اي :لاق هك هللا لوسر دعب ٌّيحوأ :تلق رابجلا بضغب

 لخدف رمخلا برش هنإ هل ليقف يرمأ نع ثحبو يدلاو يندقفتف تركسو ناضمر نم

 اي كنع هللا يضر ال :لاقو ىكبف هتقدح تلاسف ههجو تمطلف ينرهتناو اًبضغم يلع

 نع هيبأ نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انثذح ثراحلا نب دلاخ ثيدح نم )١89494( يذمرتلا نئس )١(

 يبأ نب مدآ قيرط نم درفملا بدألا يف يراخبلا اًفوقوم هاورو اذهب هعفر ورمع نب هللا دبع نع

 .(6156) ةنسحلا دصاقملا  هركذف ةيعش انئدح سايإ

 نإ



 تقتعأو اهتقرهأف رمخلا ىلإ تمقف كلذب يمأ ينتربخأ تحبصأ الف «نلمحرلا دبع
 ماع لك جحلاو ىلاعت هللا هجو لاملا ةقدص ىلع تلبقأو اهمع تنأ تنك ةيراج لحم

 كدلاو ناك نإ اذه اي :لاق مث هئاكبب تيكبو ىكب مث راوبلا رادب ينرشبي ريشبلاو

 دمحب ىح هنإ :كلامل لاقف «كل ليوطلا ليولاف تام دق ناك نإو كل ىبوطف ةايحلاب

 اذإك اهباب ىلع تفقوو اهيلإ تيبقتمف :هفلام لاق «ءاشيبلا ةميخلا» كلت يفاوطو هللا
 توصب هيف أرقي فحصم هدي يفو «ةحئارلا بيط «ندبلا معان هجولا ءيضو خيشب
 :لاق ينتفرع فيك :تلق كلام اي اًّبحرم :لاقف ينقناعو يلإ ماقف هيلع تملسف «نينخ

 ىلإ اهب زوفت ةجاح نم لهف كتفرع كتيأر املف .كعم ينعمجي نأ يبر ةحرابلا تلأس
 شاط دقو ةمايقلا تاصرع يف كنأك كسفن لثم :تلقف لق :لاق ءمعن :تلق هللا
 هب رمؤيف كداؤف نم بيصن هل نذبلا معان هجولا ءيضو مالغب ذخؤيف كبل راطو كلقع

 ءمعن :تلق نلمحرلا دبع يدلو ينعت :لاقو اًديدش َءاكب خيشلا ىكبف :لاق رانلا ىلإ

 مداق ينأ هفّرعو هرّشبو هيلإ ضما هنع تيضرو هل ترفغ ينأ هتكئالمو هللا دهشأ :لاق

 هلبقي ٌبكأو هدلاو مدقف هيلع اًيشغم ٌرخ حرفلا نم ةقهش قهشف هتفرعف هتيتأف هيلع
 يلإ كنم ناك امهم هللا كل ذخأي ال نئمحرلا دبع ينيع ةّرقو يدلوو يبيبح :لوقيو

 ال نأ ةداهش نلمحرلا دبع ينيع ةرق يدلوو يبيبح نقل هدلاو يل لاقف هتيشغ تدامتف

 مث اهلاقف ةثلاثلا اهتددرف اهلوقي ردقي ملف نيترم هتنقلف هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هللإ

 اذه يدانو يدخ ىلع يتقدح لسأو ينم ٌصتقاف ينم ُنْذا هابأ اي :لاقو هينيع حتف
 كيلإ هللا رظن ينيع ةّرق اي :لاقو خيشلا بحتناف هيدلاو ىصعو هللا ىصع نَم ءازج

 مل كل ام يبيبح اي :تلقف :كلام لاق ,ءكنع تيضر دقف كحماسو كنع يضرو

 نم بيضق هديب باذعلا ةكئالم نم كلم يسأر دنع ناك :لاق ؟نيترملا يف دهشتت

 نم ليدنم هعم ةمحرلا ةكئالم نم كلم يناتأ ىتح ينعنمي اهلوقأ نأ تدرأ اذإ ءران

 ىضرب كنع هللا يضر دقف فخت الو اهلق :لاقو ء«يهجو هب حسمف رضخألا سدنسلا

 ءاكبلاب تنلعأو امهلايذأ ىف لئابقلا تلبقأف هتخأو همأ تعمسف :لاق كنع كدلاو

 هيلع اتلخدف ايندلا نم هقارف لبق نئمحرلا دبع ىرن ىتح انع اوحنت :اتلاقف بيحنلاو
 الإ دحأ مسوملا يف قبي ملف هتدلاو هيلع تكبف ايندلا قرافو ةقهش قهش امهآر املف

 .نيعمجأ هللا مهمحر اًيناث مهدهشمب رأ ملو اًحراص اًيكاب
 ا

 نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا  ”ه

 هديس حصن اذإ دبعلا» : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع

 .«نارجأ هل ناك هبر ةدابع نسحأو

 م



 . '”دواد وبأو ””أطوملا يف كلام مامإلاو "”ملسمو '"”يراخبلا هجرخأ

 نوثالثلاو ةسماخلا ةياكحلا

 ينمدخي نأ طرشب اًمالغ تيرتشا :لاق هنأ ديز نب نلمحرلا دبع نع َيكُح

 يناطعأ تحبصأ املف ةقلغم باوبألاو هتدجو امف هتبلطف هيلع ليللا ّْنج املف «ليللاب

 اي :لاقف ؟اذه نيأ نم :هل تلقف صالخإلا ةروس هيلع اًشوقنم اًحيحص اًمهرد

 ةليل لك بيغي ناكف ليللاب ينلمعتست ال نأ ىلع اذه لثم ةليل لك يلع كل يديس

 :هل تلقف يباحصأ ضعب ينءاج مايأ دعبف .«حصنلا ةياغ حصنيو ينمدخي راهنلابو

 بابلا ىلإ راشأف جرخيل ماق ليللا نم نيح دعب ناك املف ةليللا هظفحأ انأف عجرا

 هيلع ام عزنف ءاسلم اًضرأ غلب ىتح هءارو تجرخف :لاق هيلإ رظنأ انأو حتفناف قلغملا

 رجأ تاه ريبكلا يديس اي :لاقو رجفلا ىلإ ىَلصو حوسملا سبلو «بايثلا نم
 هرمأ نم ترّيحتف :لاق هبيج يف هلعجو هذخأف ءاوهلا نم مهرد عقوف ريغصلا يديس

 يرطاخ نم ىلاعت هللا ترفغتساو نيتعكر تيألصو تأضوتف ءام نيع ىلإ تمقو
 ىلإ تلصو املو ىوأملا ىلإ تيشمف اًربخ هل تدجو امف تفتلا مث هقتعأ نأ تيونو

 نلمحرلا دبع اي :لاقف سرافب اذإف ضرألا كلت نم فرعأ ملو اًئيزح تسلجف ةرامع

 ؟كتيب نيبو كنيب مك يردتأ :لاقف اذكو اذك نأش نم :تلق ؟انهله كسولج ام

 كيتأي هنإف ناكملا اذه نم مقت الف عرسملا بكارلل نيتنس ةريسم :لاق ءال :تلق

 ماعطلا لك نم اهيلع ةيروط هعمو لبقأ دق مالغلاب اذإ ليللا هيلع ْنج املف ةليللا
 ذخأ مث رجفلا ىلصف مالغلا ماقو تلكأف كلذ لثمل دعت الو يديس اي لك :لاقف

 :لاقف يعضومب انأ اذإف نيتوطخ توطخف طا :لاقو همهفأ مل مالكب مّلكتو يديب
 ذخأو روجأم تنأو ينمث ذخف :لاق «معن :تلق ؟يقتع تيون دق تسلأ يديس اي

 هرمأ نم تيرحتف يتيب ىلإ تعجرف اًبهذ راص دق رجحلا اذإو هقتعأف هيناطعأو اًرجح
 :تلقف ؟شابنلاب تلعف ام :اولاقف يدنع موقلا عمتجاو هتقرافم ىلع اًئيزح ترصو

 هللا ىلإ انيتأ :اولاقو اوكبف هلاحب مهتربخأف ؟فيكو الأ :اولاق روبقلا شابنب كاذ هللاو
 .نيريحتم اوعجرو اومدن دقو ىلاعت

 دع دع د

 .(60159) دواد يبأ ننس (4) .(9”187) ئيحي ةياورب أطوملا ('*)

 ٠



 نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا - 5

 .«نيبئاخ لاق وأ اًرفص امهّدريف هيدي هيلإ عفري اذإ هدبع نم يحتسي

 , "”دواد وبأو (0يذمرتلا هجرخأ

 نوئالثلاو ةسداسلا ةياكحلا

 ةليل تناكو ماشلاب اذجسم تلزن :لاق هرس هللا سّدق مهدأ نب ميهاربإ نع َيِكُح

 انهله تيتأ بيرغ لجر انأ :تلقف دجسملا باب قلغأل اذه اي مق :ميقلا لاقف ةيتاش

 ناك ولو دحأ هيف تيبي ال نأ تيبأ دقو ءرصحلاو ليدانقلا نوقرسي ءابرغلا :لاقف

 ىلع ينّرجو يلجرب ذخأ مث بذكت ىتح هيف تيتأ ام يفكي ام :لاقف مهدأ نب ميهاربإ

 اتعطق هيلع هجولا نسح اًباش تيأرف انهله تب :لاقف مامح ءازإب ينامر ىتح .يهجو

 ريجأ ينإ اذه اي :لاقو غرف ىتح باوجلا يلع دري ملف هيلع تمّلسف ءدقوي شيخ

 :لاق ؟موي لك لمعت مكب :تلقف نوخأ نأ كيلع مالسلاو مالكلاب تلغتشا نإ تفخو

 مهكرتو تام دق هللا يف يل خأ دالوأ ىلع مهردلا قفنأو قنادلاب توقلا قنادو مهردب

 توعدو يدي تعفر «معن :لاق ؟ةجاح يف هتلأسو ىلاعت هللا توعد له :هل تلقف

 يتجاح تيضق الو يتوعد تبيجتسا امف ةجاح يف ةنس نيرشع ذنم هتلأسو ىلاعت هللا
 :هل لاقي نيدباعلا قافو نيدهازلا نع زّيمت دق مجعلا نم ىتف نأ ينغلب دق ؟يه امو

 ىضق دق يخأ اي رشبأ :تلقف توملا لبق هارأ نأ هللا ىلع تينمتف مهدأ نب ميهاربإ

 الورهم داعو هناكم نم بثوف يهجو ىلع اًبحس الإ كيتآ نأ ىضرأ امو كتجاح هللا

 همحر اًثيم طقسف كيلإ ينضبقاف يتجاح تيضقو يتوعد تبجأ مهللا :لوقي هتعمسو

 . هللا

 د د

 بلقو بلق ةرجش لكل» :لاق لكك يبنلا نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ."0«تارم رشع نآرقلا ةءارق اهتءارقب بتك اهأرق نمو سّي نآرقلا

 )١( دواد يبأ نئس (؟) .(76057) يذمرتلا نيس )١14484(.
 ) )0.ررحيلف  هظفلب هدجأ مل
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 ناخدلا مخ أرق نَم» :ِةككَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو

 . 37 يزمرتلا هجارخأ

 نوثالثلاو ةعباسلا ةياكحلا

 يف هتيأرف قسفلا لهأ نم يراوج يف لجر تام :باتع نب رفعج نع َيِكُح
 تنكو اذامب :تلق يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل تلقف ةنجلا يف هنأك مانملا

 ؟نآرقلا نم أرقت تنك امو :تلق اًمساف نآرقلا ءىراق نوكي ال تكسا :لاق ؟اًقساف

 .ناخدلاب نارينلا نم توجنو ةنجلا سي تغلبف ناخدلاو سّي :لاق

 14 كم ع

 نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا - ”

 لجو رع هللا لزنأ ام» :ِِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع

 نيبو ينيب ةموسقم يهو يناثملا عبسلا يهو نآرقلا مأ لثم ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف

 .«لأس ام يدبعلو يدبع

 . ىئاسنلاو نيش هج رخأ

 لق ةروسلا هذه بحأ ينإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ هنع هللا يضر سنأ نعو

 .«ةنجلا كلخدأ اهايإ كبح نإ» :لاق ءدحأ هللا وه

 7 لسرلا هجرخأ

 نوثالثلاو ةنماثلا ةياكحلا

 لاقف اًمهرد لأسف دادغيب كامسلا نب دمحم دجسم يف لئاس ماق هنأ يك

 دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف ظفحأ معن :لاقف ؟نآرقلا نم اًئيش نسحتأ :خيشلا

 راقعلا نم كلمأ ام عيمجب :لاق ؟يرتشت مكب :لاقف امهباوث ينعبو امهأرقا :لاقف

 يف يشمي وه امنيبف اًبضغم جرخو ءهللا مالك عيبأ ال :لئاسلا لاقف مهاردلاو ريناندلاو

 اهيف ةرص اهيف اذإف ةءاربلا هذه ذخ :لاقف رضخ بايث هيلع سرافب وه اذإف رباقملا

 بناجلا ىلعو ؛دحأ هللا وه لق» نميألا بناجلا ىلع بوتكم مهرد فالآ ةرشع

 .هظفل اذهو )1١160”( يذمرتلا ننس (؟) .(5888) يذمرتلا نتس )١(

 . هظفلب (5901) يذمرتلا ننس (6)
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 :لاق ؟تنأ نم :هل تلقف اهلثم كل انلدب تغرف اذإ اهيفو ؛باتكلا ةحتاف رسيألا

 .اًعجار فرصنا مث قداصلا كنيقي

 د دع عع

 نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا 48

 «دحأ هللا وه لق» أرقي ناك الجر نأ ؛هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع
 لوسر لاقف اهلّلقي لجرلا نأكو هل كلذ ركذف لَك يبنلا ىلإ ءاج حبصأ املف اهددري

 .«نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب ىسفن يذلاو» :ِةكَي هللا

 . '"”يئاسنلاو دواد وبأو أطوملا يف كلام مامإلاو يراخبلا هجرخأ

 نوثالثلاو ةعساتلا ةباكحلا

 نلإ لمحف تامف اًناجس اًيطرش لجر ناك :لاق ءّرس هللا نمدق ديدجلا نع نكخ

 ءارضخ ةبق يف يمانم يف هتيأرف هونفدو هيلع يلصأ نأ تيبأف هيلع يلصأل يدجسم
 امل يلع كهجو فرصبو ؛دحأ هللا وه لق» ةءارق ةرثكب :لاق ؟هذه تلن مب :تلقف

 .نيحورطملا لباق انأ :لاقف قحلا ّيلع لبقأ ينع تضرعأ

 د6 د د

 نوعبرألا ثيدحلا 5٠

 كمأ < لاق ؟ٌربأ نَم هللا لوسر اي» :لاق هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع

 ؟نَم مث :تلق .كمأ :لاق ؟نَم مث :تلق :لاق .كمأ :لاق ؟نَم مث :تلق :لاق

 .«برقألاف برقألا مث كابأ :لاق

 . 7 قلمرتلا هجرخأ

 نوعبرألا ةياكحلا

 مهلأس نميلا دادمأ هيلع ىتأ اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع َيِكُح

 ؟مهرد عضوم الإ هنم تئرب مث صرب كب ناك :لاق معن :لاق ؟نرق نم مث دارم نم

 .نآرقلا لئاضف (076 )١١/ هحيحص يف يراخبلا هاور )١(

 .(18917) يذمرتلا ننس (؟)

 و



 مكيلع يتأي :لوقي ِكَي هللا لوسر تعمس :لاق ءمعن :لاق ؟ةدلاو كل :لاق معن :لاق

 عضوم الإ ءىربف صرب هب ناك نرق نم مث دارم نم نميلا لهأ عم رماع نب سيوأ
 كل رفغتسي نأ تعطتسا نإف «هربأل هللا ىلع مسقأ ولو رب اهب وهو ةدلاو هل ءمهرد

 ؟اهلماع ىلإ كل بتكن الأ :لاق ةفوكلا :لاق ؟ديرت نيأ :رمع لاقف هل رفغتساف لعفاف

 مهفارشأ نم لجر ّجح لبقملا ماعلا ناك املف :لاق يلإ بحأ سانلا ٍرّبُع يف نوكأ :لاق

 لوسر تعمس :رمع لاق عاتملا ليلق ةئيهلا ثر هتكرت :لاق سيوأ نع هلأسف رمع قفاوف

 نرق نم مث «دارم نم نميلا لهأ هدادمأ عم رماع نب سيوأ مكيلع يتأي :لوقي ِِلَك هللا

 نإف هربأل هللا ىلع مسقأ ولو ةدلاو هل ءمهرد عضوم الإ هنم ءىربو صرب هب ناك

 ههجو ىلع قلطناف هل نطفو يل رفغتسا :لاقف اًسيوأ ىتأف لعفاف كل رفغتسي نأ تعطتسا

 ؟هذه سيوأل نيأ نم :لاق اًناسنإ ىأر املك ناكف ةدرب هتوسك دنسأ :لاق
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 نوعبرألاو ىداحلا ثيدحلا - ١

 .«ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» :لاق لك ئبنلا نأ هنع هللا يضر رمع نبا نع

 .يذمرتلاو ملسمو ''”يراخبلا هجرخأ
 نوعبرألاو ةيداحلا ةياكحلا

 تيأر فيك :لاقف هرضحتسا مث ةدم الجر سبح هنأ ديشرلا نع َيِكُح
 ؟كعم لعفأ نأ بحت امو :ديشرلا لاقف ىلاعت هللا دنع ردقلا عيفر :لاق ؟كعضوم

 ةنعللا اهل ترتخا كنأل :لاق ؟فيك :لاق هسفنل حلصي ال نمم اًريخ وجرأ تسل :لاق

 ىلع ئرْفأ نم ُدَلْظَأ ْنَسَو» :لوقي ىلاعت هللا نإف كروجب ىلاعت هللا نم ةبوقعلاو كملظب

 ْرِهْيَر لع أوْبَدك تريلا ةلْزَح ُددهننألا ُلوَُيَو ْمهيَر لع بوسي كيلوا ابذك هَ
 هقالطإب رمأو ديشرلا ىكبف ١4[ ةيآلا :دوه] © َنيِيِلبَطلا َلَع ِهَّسأ ٌةنَنَل الأ

 .هيلإ ناسحإلاو

 دل دع د

 نوعبرألاو ىناثلا ثيدحلا - 5"

 ا ا لرب لاق لاق ا بينع هلا نقر بانك بربك ردع اللا قيع وع
 يل ناك نعود املي لو ورقي الر هللكي الو هعلظي ال كسلا ودا: كتبتلا»

 3-5 ةلصلاو ربلا - هحيحص يف ملسمو (21) هحيحص يف يراخبلا هاور - هيلع قفتم قفز
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 نم ةبرك هنع هللا ٍجّرف ةبرك ملسم نع جّرف نمو «هتجاح يف هللا ناك هيخأ ةجاح

 .«ةمايقلا موي برك
 , ؟2دواد وبأو ©"””يذمرتلاو لع «7١يراخبلا هجرخأ

 نوعبرألاو ةيناثلا ةياكحلا

 تماق دق ةمايقلا موي نأك يمانم يف تيأر :لاق هللا همحر يذابالكلا نع َيِكُح

 حالف لجر اذإو ءميظع مهو برك يف تعقوو باسحلا ينشقان ىلاعتو هناحبس قحلاو

 ناك ام تيّدأف هعم ءىش الو هيلع ناك بجاوب نويدلا بابرأ هبلاط دق يراوج ىف ناك

 اًفتاو لجرلا كلذ تيأرف «ءينع تجّرف امك كنع هللا ٍجّرف :لوقي وهو فرصنا مث هيلع

 لاقف ايندلا برك نم ةبرك ىنع سفن دق كدبع ىهللإ :لجرلا لاقف ىلاعت هللا يدي نيب
 .يلوسر قدصو تقدص كيلع هسيفنتل هنع توفع دق :ىلاعت هللا

 نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا 4

 لجو رع هللا لازي ال» :هلكي هللا لوسر لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 .«هنع فرصنا ههجو فرص اذإف تفتلي مل ام هتالص يف وهو دبعلا ىلع البقم

 .يتاسلاو «©0دواد وبأ هجرخأ

 نوعبرألاو ةثلاثلا ةياكحلا

 تغبسأ ةالصلا تلح اذإ :لاقف هتالص نع لئُس هنأ مصألا متاح نع َيِكُح

 ىلإ موقأ مث «يحراوج عمتجت ىتح هيف يلصأ نأ ديرأ يذلا عضوملا تيتأو ءوضولا

 نع رانلاو ينيمي نع ةنجلاو «يمدق تحت طارصلاو يتجاح نيب ةبعكلا لعجأو ةالصلا

 .«فوخلاو ءاجرلا نيب موقأ مث يتالص رخآ اهنظأو «يئارو نم توملا كلمو يلامش

 عشختب اًدوجس دجسأو عضاوتب اًعوكر عكرأو ليترتب ةءارق أرقأو «نينحتب اًريبكت ربكأو

 ىلع ىنميلا مدقلا بصنأو ىرسيلا مدقلا رهظ شرتفأو .رسيألا كرولا ىلع دعقأو
 يذلا يلصملاب فيكف :تلق ال مأ ينم تلبق يردأ ال :مث صالخإلا اهعبتأو ماهبإلا

 )598٠0(. ملسم حيحص قفز .(21) يراخبلا حيحص )00(

 ,(7565) دواد يبأ ننس (4) .(19571) يذمرتلا ننس (9)

 .(8/6) يئاسنلا ننس () )4١9(. دواد يبأ ننس (6)

 هه



 ىلاعت هللا لأسن .اًللم اهرخآ ىلإ اهلوأ نم لميو وغلي وأ وهسيو الامشو اًئيمي تفتلي

 الصفم اهلكو اهلج انبونذ رفغيو ىلاعتو هناحبس هتعاط يف عوضخلاو عوشخلا

 .الامجإو

 نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا - 4
 ىلع نانمؤي ناكلم يناميلا نكرلا ىلع» :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع

 .«ىصحي ال ام دوسألا نكرلا ىلع نإو ءامهب ّرم نم ءاعد
 .هل بيجتسا اعدو يناميلا نكرلا ىلع هدي عضو نّم :لاق دهاجم نع

 . "”يقرزألا هجرخأ

 نوعبرألاو ةعبارلا ةياكحلا
 تيأر دقل :لاق هنأ يبعشلا نع زيزعلا دبع نب قراط نع يروثلا نايفس ىكح

 «ريبزلا نب بعصمو «ريبزلا نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو ةبعكلا ءانفب انك اًبجع
 مكنم لجر لك مقيل :مهثيدح نم اوغرف نأ دعب موقلا لاقف ناورم نب كلملا دبعو
 نب هللا دبع اي مق ءهتعاس نم ىضقُت اهنإف ةجاح ىلاعت هللا لأسيو يناميلا نكرلاب ذخأيلف

 ميظع كنإ :لاق مث يناميلا نكرلا ذخأف ماقف ةرجهلا يف دلو دولوم لوأ كنإف ريبزلا

 ال نأ ِةِلَكي دمحم كيبن ةمرحو كشرع ةمرحو كهجو ةمرحب كلأسأ ميظع لكل ىجرت

 :لاق سلج ىتح ءاجو ةفالخلاب يلع ملسيو «زاجحلا ينيلوت ىتح ايندلا نم ينتيمت
 ءيش لك بر مهللا :لاقف يناميلا نكرلاب ذخأ ىتح ماقف ريبزلا نب بعصم اي مق
 ينجوزتو «قارعلا ينيلوت ىتح ايندلا نم ىنتيمت ال نأ ءيش لك ىلع كتردقب كلأسأ

 يناعنبلا نكرلاباذحاو ماقق' ناوزم ني كلملا دبيعااي مق :اولاق نيينشلا ثني ةئيكنم
 امب كلأسأ ءرفقلا دعب تبنلا تاذ ضرألا برو عبسلا تاولمسلا بز مهللا :لاقف

 ىلع كقحب كلأسأو .,كهجو ةمرحب كلأسأو .كرمأل نوعيطملا كدابع هب كلأس

 قرش ينيلوت ىتح ايندلا نم ينتيمت ال نأ كتيب لوح نيفئاطلا قحبو ؛كقلخ عيمج
 اي مق :اولاق سلجو ءاج مث .هسأرب تيتأ الإ دحأ ينعزاني الو ءاهبرغو ضرألا
 نلئمحرلا تنأ كنإ مهللا :لاق مث يناميلا نكرلاب ذخأ ىتح ماقف رمع نب هللا دبع

 نأ كقلخ عيمج ىلع كتردقب كلأسأو .كبضغ تقبس يتلا كتمحرب كلأسأ ميحرلا

 .ةنجلا يل بجوت ىتح ايندلا نم ينتيمت ال

 . هظفلب هدجأ مل قد

 5ك



 ام يطعأ مهنم دحاو لك تيأر ىتح ايندلا نم يانيع تبهذ امف :يبعشلا لاقو

 د 2

 نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا - ©

 اهضيغي ال ىألم هللا دي» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 مل هنإف ضرألاو تاولمسلا قلخ ذنم قفنأ ام متيأرأ :لاقو راهنلاو ليللا ءاحس ةقفن

 .«عفريو ضفخيو نازيملا هديبو ءاملا ىلع هشرع ناكو هدي يف ام ضقي

 نوعبرألاو ةسماخلا ةياكحلا

 قاعلإ ولو ينم بلطا مالسلا هيلع ىسومل لاق :لاق هنأ رابحألا بعك نع َيِكُح

 اي اًميظع ينلأست نأ اًلخب ينم دجت الو اًريبك وأ اًريغص ينلأست نأ يحتست الو كناسل

 تملع دقو الإ اًئيش قلخأ مل ينأو اهقوف امو ةلدرخلا تقلخ ينأ تملع امأ ,ءىسوم

 نم هتلأسم عنمأو يطعأ رداق ينأ ملعي وهو ةلأسم ينلأس نمف هيلإ نوجاتحي قلخلا نأ

 مل دبع اميأو «نيدماحلا راد هتنكسأ هتعنم وأ هتيطعأ نيح يندمح نإو «ةرفغملا

 .باسحلا دنع هتبذع ينركشي ملو هتيطعأ مث ةلأسم ينلأسي

 دع داع دع

 نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا عك

 هنأ ىلاعت هللا نع ىور اميف ِجلكَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 اي ءاوملاظت الف اًمرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي :لاق

 نم الإ عئاج مكلك :يدابع اي ءمكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك يدابع

 ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك :يدابع اي ءمكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ

 اًعيمج بونذلا رفغأ انأو راهنلاو ليللاب نوئطخت مكنإ :يدابع اي .مكسكأ

 اوغلبت نلو «ينورضتف يرض اوغلبت نل مكنإ :يدابع اي .مكل رفغأ ينورفغتساف
 رجفأ ىلع اوناك مكتجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول :يدابع اي «ينوعفنتف يعفن
 مكرخآو مكلوأ نأ ول :يدابع اي ءاَئيش يكلم نم كلذ صقن ام دحاو لجر بلق

 .(1) مقر ثيدح يراخبلا حيحص قل

 ول



 صقن ام هتلأسم لئاس لك تيطعأف ينولأسو دحاو ديعص يف اوماق مكتجو مكسنإو

 مكلامعأ امنإ :يدابع اي ءرحبلا لخد اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع امم كلذ

 الف كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف اًريخ دجو نمف اهايإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ

 .«هسفن الإ نمولي

 7 137 هج رخأ

 نوعبرألاو ةسداسلا ةياكحلا

 دقو نوراه نب ديزي سلجم يف تنك :لاق نئمحرلا دبع نب ديعس نم َيِكُح
 ؟كب لزن امل لسرت نَم :يباحصأ ضعب يل لاقف رافسألا ضعب يف يتقفن تدفن

 :تلقف كتبلط حجنت الو كتجاح ىضقت ال اذإ :يل لاقف نوراه نب ديزي :تلق

 يلالجو يتّزعو :لوقي ىلاعت هللا نأ بتكلا ضعب يف تأرق ينإ :لاق كاذب تملعو

 مهنسبلأو سأيلاب يريغ لمأ نم لمأ نعطقأل يناكم ولع يف يعافتراو يمركو يدجمو
 ىجريو «يحلا انأو يديب دئادشلاو «دئادشلا يف يريغ لمؤي ام سانلا نيب ةلذملا

 هبئاونل ينلمأ يذلا اذ نم حوتفم يناعد نمل يبابو «يريغ باب ركفلاب عرقيو يريغ
 ينتلبقتسا تفرصنا املف :ديعس لاق هل حتفأ ملف يباب عرق يذلا اذ نمو ءاهنود هتعطقف

 كسفن ىلع هذه قفنأ :لاق رانيد ةئام اهيف ةّرص يل عفدو مهنم لجر يلع مّلسف ةلفاق

 ىقلأ «؛كيلع يرظن عقو ثيح نم نكلو يردأ ال :لاق ؟كل كلذ عقو فيكو :تلقف

 .تفرصناو اهتذخأف ىلاعت هللا الإ ركشت الو ذخف اذه يسفن يف ىلاعت هللا

 دع ا

 نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 هلمع مكدحأ يجني نل» :لاق ٍتكي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 ءاوددسف .هنم ةمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انأ الو :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق

 هللا ىلإ لامعألا بحأ نإف اوغلبت دصقلاو ةجلدلا نم اًئيشو ءاوحورو اودغاو ءاوبراقو

 ىتح لمي ال هللا نإف نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكاف «لق نإو هبحاص هيلع ماد ام ىلاعت

 .«اولمت

 . ”طوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 )١( هدنسم يف دمحأ هاور (؟) .(1019) ملسم حيحص )5//8917(.
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 نوعبرألاو ةعباسلا ةياكحلا

 ملو اهيف رتفي مل «ةنس نيعبس هللا دبع ليئارسإ ينب يف ناك الجر نأ َيِكُح
 كنإ نالف يدبعل لق :نامزلا كلذ يبن ىلإ ىلاعت هللا يحوأف ؛ىلاعت هللا ريغب لغتشي

 لاق املف يتمحرو يلضفب ةنجلا كلخدأسف يتمدخ يف كرمع تينفأو «يدهعب تيفو
 ةنجلا لوخد ناك اذإ لاقي هعفر مث ةعاس هسأر دهازلا اذه قرطأ مالسلا هيلع َيبنلا هل

 عجوب ىلاعت هللا هالبأ ىتح همالك متتسي امف ةنس نيعبس تلعف امف هتمحرو هلضفب

 لذاب تنأ له هل لق نأ تقولا كلذ يبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف دباعلا ثاغتساف سرضلا

 عيطتسي الو كلذ كلمي نّمو :لاق كنع ملألا اذه عفد لباقم يف ةنس نيعبس كتدابع

 تيضرو تلذب :لاق كلذب يلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ :ّيبنلا هل لاقف ىلاعت هللا الإ هفرص

 ملألا عفد يف كتدابع تضم دق :هل لق َيبنلا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف ىلاعت هللا هافشف
 ىلإ باتو دباعلا ىكبف يتمحرو يلضفب كدمغتأ مل نإ ةنجلا لخدت تيقب امبف كنع

 .هلابب رطخ امب ىلاعت هللا

 نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا -

 ماق مث رصعلا ةالص اًموي كك هللا لوسر انب ىلص :لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 ءهيسن نم هيسنو ؛هظفح نم هظفح هب انربخأ الإ ةعاسلا مايق ىلإ اًئيش عدي ملف اًبيطخ
 :ذئموي انظفح اميف ناكو

 اًنمؤم ىيحيو اًئمؤم دلوي نم مهنم ىتش تاقبط ىلع اوقلخ مدآ ينب نإ الأ»
 دلوي نم مهنمو ءاًرفاك توميو اًئمؤم ىيحيو اًئمؤم دلوي نم مهنمو ءاّئمؤم توميو

 .«اًرفاك توميو اًرفاك ىيحيو اًرفاك

 . '”يذمرتلا هجرخأ

 نوعبرألاو ةنماثلا ةياكحلا

 تلقف ةافولا هترضحف بهار دنع ترضح :لاق هنأ راوحلا نب دمحأ نع يك

 توملا سأك عرجتي حبصأ نم لاح ىرت فيك دمحأ اي :لاقف ؟كارت فيكو :هل

 نإو «هنم الإ شحروتي الو هب الإ سنأي ال «هلمعبي اًئهرم اديحو اًديرف هدك ىف شحويو

 لب ىتح ىكب مث ؛هنكسم نكاسملا رشو هلزنم لزانملا رشف اًروثنم ءابه هلمع لعج

 )١( يذمرتلا ننس )7141(.
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 حيسملا نيد ىلع انأ :لاقف مدنت الو كرمأ ةبقاع دمحتو ملست ملسأ :تلقف هتيحل

 دهشأ حيسملا دهش امب دهشأ انأو كي دمحم ةلاسرب رشب اًملسم الإ حيسملا ناك لهو

 نم ةرمز نم راصو :تلق قحلا هنيدو .هلوسرو هذدبع دمحم نأو هللا الإ هللإ ال نأ

 نيف اي حا مدا ظل

 نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا - 4

 :لوقي لك هللا لوسر تعمس :تلاق اهنع هللا يضر سيمع تنب ًءامسأ نع

 ىدتعاو ربجت دبع دبعلا سئبل لاعتملا ريبكلا يسنو لاتخاو ربجت دبع دبعلا سئب»

 ةمعط دبع دبعلا سئب «تاهبشلاب نيدلا ليخي دبع دبعلا سئب ؛ىلغألا رابجلا يسنو
 ذب يلغو ذنعلا ندي لضي ىو دبع دنقلا نيكي.( هدوقت

 . "'”يذمرتلا هجرخأ

 نوعبرألاو ةعساتلا ةياكحلا

 :لاق رخآلا داع ينب نم وه له ديشملا رصقلا نع رابحألا بعك لئس هنأ َيِكُح

 ىلع حيصيو ديدحلا يولي ناكو الجر نيعبرأ ةوق هل ناكو مرإ نم داع نب رذنم هانب

 تدرمتو هنأش العو «هتيرذ ترثك ىتح ىثنأو اًركذ نيعون نطبأ ةعبس رغيف دسألا

 لاق موي تاذ اهدنعف ىلعألا رابجلا تيسنو ىهتنملاو أدتبملا تيسنو ترفكو تبضغو
 ينإف اندادجأو انئابأ ىلع ىتأ يذلا توملا ينع عفدي يذلاب يلع اوريشأ :هئارزول

 :ريزولا لاقف فلأ ةئام ريزو لك تحت اًملأ ذئموي هؤارزو ناكو ءانيلع يتأي نأ فئاخ

 هضرع يفو عارذ فالآ ةثالث لوط يف اًرصق ىنبف ديدحلا ربز نم اًرصق ينبت كل ىرتأ

 لجرلا ىري ةأرملاك ديدحلا قابطأ نم تويبلا فقس لعجو ديدحلا مهعارذب عارذ فلأ

 اًقيرب قربت اهيلع سمشلا طقس اذإف .ةآرملا يف كلذ ىري امك اهنم هسيلجو ههجو

 جابيدلاب اهضرأ طسبو ةضفلاو بهذلا فراخزب اهناطيح فرخز مث راصبألا فطخت
 نيتفرغ اهقوف ىنب مث تافرشملا كلت لوح رطملا ءامب ةانق فلأ ىرجأو ريرحلاو

 ةئامعبرأ لوطلا يف ةضف نم ىرخألاو بهذ نم امهادحإ ضعب قوف امهضعب نيتلقتسم
 ىلع فرشأ اذإ ناك .ةضفلاو بهذلا كئابسب امهكبسو عارذ ةئام ضرعلا يفو عارذ

 سلاجم اهلامش نعو اهنيمي نعو ءاناديم خسارف عبس هيدي نيب لعج مث مهاري هموق

 )١( يذمرتلا ننس )5544(.



 لكوو ؛ةئام هظلغو «عارذ فلأ هلوط باب لك «باب ةئامعبسو املأ اهيلع بكرف اًقرغو
 نم اهتمكحأ دق نآلا :لاق مث هضرعو هلقثل هنوقلغيو هنوحتفي لجر فلأ باب لكب
 انب فاط الو توملا ىشخأ ال يذلا كلملا انأ .نصحألا كلملا انأ ء«ةوق انم دشأ

 مهنم روصقلاو «ةيلاخ مهنم رايدلاو نودماخ مه اذإف راهنلا لوأ يف ةحيصلا مهتذخأف

 لكو نتنملا دوسألا ناخدلا اهنم جرخي اهئانب ةدشو اهلوه مظعل قلخ اهلخدي مل ةيواخ
 .موقلا نينأ عمس مويلا رصقلا نم ىند نم

 تو حي 2 هاو داو اء

 نوسمخلا ثيدحلا

 مّلسف ناملغلا عم بعلأ انأو ِةِْكَك هللا لوسر ىتأ :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ىنثعب :تلق ؟كسبح ام :تلاق تئج املف .ءىمأ ىلع تأطبأف ةجاح ىلإ ىنثعبو انيلع

 رسب ثذدحت ال :تلاق .رس اهنإ :تلق ؟هتجاح ام :تلاق ةجاح ىلإ كي هللا لوسر

 .«يمأ هب تثّدحل اًدحأ هب تثّدح ول هللاو» : سنأ لاق اًدحأ ِهلكَت هللا لوسر

 .'"'ملسمو يراخبلا هجرخأ
 نوسمخلا ةياكحلا

 نم كلذل عمسف ميدنلا- ىتأف اًرس هل ميدن ىلإ ّرسأ هنأ كولملا ضعب نع َيكُح

 :نالف لاقو نالف نم :لاقف ؟تعمس نمم :لئاقلل لاقف ميدنلل هّرسأ ام سانلا ضعب

 رسب يشفي نم رخآ اذه هيلع بتكو هبلصف ميدنلا ىلإ تلصو نأ ىلإ نالف نم

 . كولملا

 نوسمخلاو ىداحلا ثيدحلا ه١

 .«يناثملا عبسلاو «باتكلا مأو ؛نآرقلا مأ

 فا ّ
 5 ”ينيرتلاو (9دواد وبأ هجرخأ

 )١( هحيحص يف ملسمو (7) باب يحولا ءدب باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور )51485(.

 دواد ىبأ نئس (؟) )/١4801(. )9( يذمرتلا ننس )١19585(.
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 موي ّلك دحأ هللا وه لق أرق نَم» :لاق كك يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نعو

 : 11 يو ةيلع نوكر نأ الإ :ةليش يفت هي رتد دنع دع ةراقلاب

 ةعقاولا ةروس أرق نَم» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 .«ةقافلا هبصت مل

 . "”أطوملا يف كلام مامإلاو "”يذمرتلا هجرخأ

 نوسمخلاو ةيداحلا ةياكحلا

 ؟ىلعأ ةجردلا يأ كامسلا نب دمحم لئس :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع كح

 يذاتسأ تيأر :لاق ؟كلذ تملع مب :لاق ءايبنألا ةجرد غلبت نآرقلا لهأ ةجرد :لاق

 ةروس نم ىتمامعو ةعقاولا ةروس نم بايث ّىلعو باتكلا ةحتاف ةبق ىف :لاق

 هجو ىلع هتأرق ول :لاق ؟نآرقلا أرقت تنك سيلأ :تلقف يتنيز هذهف صالخإلا

 .ةليل لك ةروسلا هذه أرقأ تنك ىنأ ريغ هفلخ ةروس لكب تدجول صالخإلا

 نوسمخلاو ىناثلا ثيدحلا 6"

 سلاج ينالوخلا ةحلط وبأو اًنانس ينبا تنفد :لاق هنع هللا يضر نانس يبأ نع

 ىسوم وبأ ينثّذح :لاق «ىلب :تلق ؟كرشبأ الأ :لاق تغرف املف ربقلا ريفش ىلع

 متضبق :هتكئالمل ىلاعت هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ» :ِكك هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا

 يدبع لاق اذام :لوقيف معن :نولوقيف هداؤف ةرمث متضبق لوقيف معن :نولوقيف يدبع دلو

 .«دمحلا تيب هومسو ةنجلا يف اتيب يدبعل اونبا :لوقيف عجرتساو كدمح :نولوقيف

 .. يدمزتلا هجرخأ

 .نوسمخلاو ةيناثلا ةياكحلا
 ةجرد ةنجلا يف ةجرد ىلعأ نأ يور :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيكُح

 دحاو لك ضعب ليق .دودعم ريغ نيرباصلا باوثو .ءدودعم باوث لمع لكل نيرباصلا

 .هل ةفيعضلا ةلسلسلا رظناو عماجلا فيعض )017٠0( ينابلألا هفعضو هننس يف يذمرتلا هاور )١(
 )1١75(. باب  نآرقلا لئاضف  أطوملا (*) .ينابلألا هفعضو (01/ا/“) يذمرتلا ننس (؟)

 .(١٠١؟١) يذمرتلا ننس (54)

 ند



 سيل ءاوهلا يف ةقلعم ءاضيب ةرد نم اًموي نيعبرأ سمشلا ةريسم ةنجلا يف اًرصق مهنم

 فلأ نوعبس موي لك باب لك نم لخدي باب فالآ ةعبرأ هلو «ةقالع اهقوف الو اهتحت
 .اًدبأ هيلإ نوعجري الو هبحاص ىلع نومّلسي كلم

 0 1 قري :2 <

 نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا 7*6

 ؟ةعاسلا ىتم» :لاقف ِهكك يبنلا لأس الجر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 نَم عم تنأ :لاقف ءهلوسرو هللا بحأ ينأ الإ ءيش ال :لاق ؟اهل تددعأ امو :لاق

 01 ليسو "ايران هجرت
 نوسمخلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 ءاّموي ةنس لك هديبعو هناملغو هبراوج ىلع علخي ناك ديشرلا نوراه نأ ّيِكُح

 «جابيدلاو «ريرحلا نم علخلا عاونأ عضوو «نينسلا نم ةنس يف اًموي مهعمجف

 دحاو لك عضوف ؛هيلع هدي عضيلف اذه نم اًئيش دارأ نم :لاق مث مهاردلاو «ريناندلاو

 ىلع اهدي تعضو اهنإف بدأو لامجو نسح اهل مهنم ةيراج الإ دارأ ام ىلع هدي مهنم

 هدي انم دحاو لك عضي نأ انترمأ تسلأ :تلاق ؟نيعضت مل :اهل لاقف نوراه سأر

 انأ «ةيراج اي تببحأ نَم عم تنأ :نوراه لاق «كاوس تدرأ ام انأف ءدارأ ام ىلع

 هللا بحأ اذإ كلذك :تلق .اهقتعأو ءاهرمأب نهلك هيراوج رمأ مث ءكل يكلمو

 هناعأو «هابقع يف هالوم رانلا نم هقتعأو هايند نم هانمت ام عيمج هل لصحو هلوسرو

 .هاضريو «بحي ام ىلع

 د6 د6 ا

 نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا - 44

 ةيآ هيلإ لزنأ اميف ناكف باتكلا هيلع لزنأف قحلاب اًدمحم ثعب هللا نإ» :لوقيو بطخي

 الولو ءتمجرو ءركب وبأ مجرو وكي هللا لوسر مجرو ءاهانيعوو ءاهانأرقف مجرلا
 .«فحصلا يف هتبتكل هللا باتك يف ديزأ نأ هركأ

 .يووتلا حرشب (47/8) ملسم حيحص (؟) .(5119/1) يراخبلا حيحص )١(

 نلزا



 ١ : 0 ع
 3 ”ىذمرتلاو (0دواد وبا هجرخأ

 نوسمخلاو ةعبارلا ةياكحلا

 انأ اذإف ةفوكلا دجسم تلخد :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع َيكُح
 ءيش بجعأب انثدح : لجر هل لاّقف هدنع سانلاو سلاج يدوألا لوميم نب ورمعب

 تيأرف .نعمتجا دق اًدورق تيأر ذإ يلهأ ثرح يف انأ امنيب :لاقف ةيلهاجلا يف هتيأر

 ءاج ذإ .هتقنتعاو اهقنتعاف ءدرقلا سأر تحت اهدي ةدرقلا تلخدأف ابحطصا دق نيدرق

 ديعب ريغ ايضمو درقلا سأر تحت نم اهدي تّلسف «هيلإ اهسأر تعفرف ءاهزمغف درق

 سأر تحت اهدي لخدتل تبهذف ءاهناكم ىلإ تءاج مث «هيلإ رظنأ انأو ءاهعقاوف

 مهيلإ ريشي لعجف ةدرقلا تعمتجاف حاصف «اهربد مشف .اهيلإ ماقف «هبتناف درقلا

 اورفحف لامرلا عضوم ىلإ اًعيمج امهب اوقلطناف «هنيعب هفرع درقلا كلذب ءاجو اوقّرفتف
 ثعبي نأ لبق مجرلا تيأر دق هللاوف ءامهولتق ىتح امهومجر مث «ةرفح امهل

 نم ةياكح .«حيحصلا يف يراخبلل نأ يقشمدلا ينعي دوعسم نبا نع ةياور يف

 تنز دق .دورق اهيلع عمتجا دق ةدرق ةيلهاجلا يف تيأر :لاق هنع نيصح ةياور

 .مهعم اهتمجرف ءاهومجرف

 ني ني دك

 نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا 6

 . (همأ هتدلو مويك هبونذ نم عجر ةرم نيسمخ

 يله رلا هج رخأ

 نوسمخلاو ةسماخلا ةياكحلا

 يبأ عم تنك :لاق هنأ مهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نب دمحم نع يك

 عضوف ٠«لجر هءاج ذإ ؛هءارو انأو تيبلاب فوطي وه امنيبف ةكمب نيسحلا نب يلع
 تنب نبا اي كيلع مالسلا :لجرلا لاقف ؛هيلإ يبأ تفتلاف ءيبأ رهظ ىلع هدي

 )١( يذمرتلا ننس (؟) .(401737/) دواد يبأ ننس )١170(.
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 اي :لاق مث هتالصو هفاوط نم غرف ىتح تكسف .كلأسأ نأ ديرأ ينإ ءهللا لوسر
 مع :يبأ هل لاقف يبأ يدي نيب سلجف «لجرلا ىلإ تأموأف ؟لئاسلا نيأ دمحم
 نيحو ناك نيأو ناك مل .تيبلا اذهب فاوطلا اذه ءدب نع كلأسأ :لاقف ؟لأست

 اخأ اي :لاق ماشلا لهأ نم :لاق ؟تنأ نيأ نم معن :هل لاقف ؟ناك فيكو ناك

 نإف «تيبلا اذهب «فاوطلا اذه ءدب امأ ءاّقح الإ ينع ٌنيورت الو ظفحا ماشلا لهأ
 ٠*[ ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4ةَميِلَح ٍِضَأْلا ىف ُلِعاَج نإ :ةكئالملل لاق ىلاعتو كرابت هللا
 ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم انريغ نم ةفيلخأ بر اي :ةكئالملا تلاق

 الو ءدسفن ال نحنف انم ةفيلخلا كلذ لعجا بر يأ نوضغابتيو ءنودساحتيو

 «نومَلمَت ال اَم ُمَلَعأ ِفِإ 8 :ىلاعت هللا لاق .كيصعن الو «كعيطنو ءامدلا كفسن
 هنأو لجو ٍّرع مهبر ىلع اًدر اولاق ام نأ ةكئالملا تنظف ١[ ةيآلا :ةَرَقَبلا

 رظنف تاعاس ثالث شرعلاب اوفاطو ءهبضغل شرعلاب اوذالو ءمهلوق نم بضغ

 نيطاسأ عبرأ ىلع اًئيب شرعلا تحت ىلاعت هللا عضوف ؛مهيلع ةمحرلا تلزنف مهيلإ
 ىلاعت هللا لاق مث «حارضلا تيبلا كلذ ىمسو ءارمح ةتوقايب نهاشغو ءدجربز نم
 «شرعلا اوكرتو «تيبلاب تفاطف :لاق .«شرعلا اوعدو .«تيبلا اذهب اوفوط ةكئالملل

 ةليلو موي لك يف هلخدي هللا هركذ يذلا رومعملا تيبلا وه «مهيلع نوهأ راصو

 اونبا :لاقف ةكئالم ثعب ىلاعت هللا نإ مث اًدبأ هيف نودوعي الو «كلم فلأ نوعبس»

 نم لك فوطيو نودرعي نأ ىلاعت هللا رمأف هردقو هلاثمب ضرألا يف اًميب يل
 رومعملا تيبلاو ءيشرعب متفط امك ؛هلوح نوفوطيف «يقلخ نم هيلع تطخس
 تنب نبا اي تقدص :لجرلا لاقف .تيبلا اذه اونبف ءمكل ترفغ امك ءمهل رفغأف

 نأل ءاًعوبسأ نوسمخ ثيدحلا يف ةرم نيسمخب دارملا :تلق كي هللا لوسر
 نع ريبج نب ديعس ىور ام هيلع لديو «عيباسألا ىلع الإ ميقتست ام ةرم نيسمخ

 تيبلاب فاط نَم :ِهكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نافع نبا نع هيبأ

 تعمسو يلاوتلا هنم دارملا سيلو ؛همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ اًعوبسأ نيسمخ

 جرخ ءالماك اًعوبسأ نوسمخ هلامعأ ناويد يف دجو نَم :لوقي خياشملا ضعب نم

 .همأ هتدلو مويك هبونذ نم

 دع دج دع

 نوسمخلاو سداسلا ثيدجلا 65

 هلل جح نَم» :لوقي ِخلي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«همأ هتدلو مويك عجر .«قسفي ملو تفري ملف لجو ّرع
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 و (107يراخببلا هجرخأ

 نوسمخلاو ةسداسلا ةياكحلا

 :يلبشلا هل لاقف يلبشلا ىلع لخد عجر املف ٌجح ةيفوصلا ضعب نأ ّيِكُح

 لك هل كدقعب تخسف :لاق معن :لاق ؟تمرحأ نيح هطئارش ىلع هلل جحلا تدقع

 :لاق معن :لاق كبايث نم تدرجت تدقع ام :لاق ال :لاق ءدقعلا اذه فلاخي دقع

 معن :لاق ؟مرحلا تلخد :لاق .تيبل ام :لاق ال :لاق «كتيبلتب كباوج تعمس

 .مرحلا تلخد ام :لاق ال :لاق ؟هدعب مرحم لك يف عوقولا كسفن ىلع تمرح :لاق

 ام :لاق ال :لاق ؟هتيبب فوطت نم ةمظع كبلقب تعلاط :لاق معن :لاق ؟تيبلاب تفط

 نم كناكم تيأر :لاق معن :لاق ؟نيتعكر تيلصو «ماقملا دنع تمقو :لاق ءتفط

 :لاق معن :لاق ةبعكلا تلخد «تيلص الو تمق ام :لاق ال :لاق ؟ةمحرلا طاسب

 ؟مزمز ءام تبرش اهتلخد ام :لاق ال :لاق ؟ةيصعم لك نع اهتلخد نيح تجرخ

 :لاق ؟كبلق نم ناطيشلا ساوسوو ءايندلا بح لسغت كنأ تيون :لاق «معن :لاق

 نيب كلذب تيعس :لاق معن :لاق ؟ةورملاو افصلا نيب تيعسو .«تبرش ام :لاق ال

 :لاق معن :لاق ؟تافرعب تفقوو تجرخ .تيعس ام لاق ال :لاق ؟ءاجرلاو فوخلا

 تبو تافرعب تفقو ام :لاق ال :لاق ؟كبلق ىلع هللا عالطا يف كنم دارملا تفرع

 اهب تب ام :لاق ال :لاق ؟ىلاعت هللا ةمحرل اهب تنكس :لاق معن :لاق ؟ةفلدزملاب

 ام :لاق ال :لاق ؟ةيالولا رئاعش ترعشتسا :لاق معن :لاق ؟مارحلا رعشملاب تفقوو

 ؟اهلك كبويع كلذب تيمر :لاق معن :لاق ؟رامجلا تيمرو ء«مارحلا رعشملاب تفقو

 طاقسإ كلذب تيون :لاق معن :لاق ؟كسأر تقلحو تيمر ام :لاق ال :لاق

 معن :لاق ؟كيده تحبذ تقلح ام :لاق ال :لاق ؟اهلك ساندألاو ماثآلاو بونذلا

 ةكم' ىلإ تعجر تحبذ ام :لاق ال :لاق ؟سيلبإ كودع تحبذ كنأ تيون :لاق

 هوركم لك نع تعجر كنأ كلذب تيون :لاق معن :لاق ؟مارحلا تيبلاب تفطف

 ىلاعت هلل تيعس الو «تفط الو تججح الو .تعجر ام :لاق ال :لاق ؟كنم

 .كجح ءادأ ىلإ دوعلا كيلعف عجرا ءهطئارشب

 د د +

 )١( يراخبلا حيحص )١4105(  ملسم حيحص (؟) .جحلا باتك )1١1/4(.
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 نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا  ةها/

 افرح أرق نَم» :لوقي ٍةْككي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 فلأ نكلو «فرحلا ملا لوقأ ال اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو ةنسح هب هلف هللا باتك نم

 .«فرح ميمو .«فرح مالو .ءفرح

 , ””يزمرتلا هجرخأ

 نوسمخلاو ةعباسلا ةياكحلا

 «لولسم فيس هديبو ةيدابلا يف اًيبارعأ تيأر :لاق نأ يعمصألا نع ّيِكُح

 .كتومب اًبارخ كتيب لعجت الو «كبايث عزنا يرضح اي :يل لاقف ناركس هنأ تنئظف

 كتركنأل كتفرع ولو «ةفرعم قيرطلا عاطق دنع سيل لاقف ؟انأ نم يردت امأ :تلقف

 نإ قزر نم دب ال :لاقف «لعفت امب كبلاطي ىلاعت هللا نأ فرعت امأ :هل تلقف ةفرعملا

 :تلقف ءبلطأ نيأ :لاقف ضرألا يف كقزر بلطت كنأك :تلق يقزرب هتبلاط ينبلاط

 فيسلا يبارعألا ىمرف :لاق [77 ةيآلا :تايراَذلا] 409 ودعي او كفن كَما فو»
 نيفيغرب اذإف ضرألا هبلطأ انأو ءءامسلا يف يقزر هللا رفغتسأ :لاقو هدي نم

 قزرلا ىلإ ينتيده امك هللا كاده :لاقو يلإ تفتلاف «هيدي نيب قرم ةعصقو «نيراح

 :لاقو ينفرعف فاوطلا يف كلذ دعب هتيقل مث ءاّيكاب تفرصناو هنأش نم تريحتف :لاق

 موي لك ءاذه يموي ىلإ تقولا كلذ نم :لاق معن :تلق ؟ةيدابلا يف يبحاص تسلأ

 اهقفنت ال ملف :هل تلق ءريثك عاصقلا هذه نم يدنعو «ةضفلا نم قرم ةعصقو نيفيغر
 مث ءيشب ينرمأ امو هرمأب الإ اًئيش لعفأ ال «ىلاعت هللا تدهاع ينأل :لاق ؟كلهأ ىلع

 بروفات أرق مث نيملاعلا بر مالك هنإ رعشب وه ام :تلق رعشلا اذه نم يندز :لاق

 كلذ عمس املف [1 ةيآلا :تايراذلا] 4 َنوُفِطَل كَم آم َلَنَي نحل ُمَنِإ ضل هَل

 «هتكرتو عقو مث .فلح ىتح نيميلا ىلإ هأجلأ نم :لاقو هصئارف تدعتراو هنول رّيغت

 يلصيلف هللا ءايلوأ نم يلو ىلع يلصي نأ دارأ نم :لوقي فتاهب اذإو تيم وه اذإف

 يمانم يف كلذ دعب هتيأر مث هانفدو .هيلع انيأصو «هانلسغف :لاق يودبلا اذه ىلع

 نآرقلا ةكربب :لاق ؟ةلزنملا هذه تغلبو تلن مب :تلقف ةنسح ةئيه ىلع وهو

 . هعامتساو

 اع دإع د

 )١( يذمرتلا ننس )591١(.

 ها/



 نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا -

 تلاقف ربقلا باذع تركذف اهيلع تلخد ةيدوهي نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 لاقق“ نقلا بادع هولك هللا لاوس ثنا + ةنيئاع كلاقك دعب تا هكذاعأ ةاين
 نم ذوعتي الإ ةالصلا دعب خلت هللا لوسر تيأر امف :تلاق قح ربقلا باذع معنا :اهل

 .«ربقلا باذع

 0077 نراك ع جا

 نوسمخلاو ةنماثلا ةياكحلا

 الجر ناكو نانس ابأ تعمس :لاق هنأ يناغرفلا فسوي نب دمحم نع َيِكُح
 يزعل اهي نفحا لاقل لجو لع فلوق ::لوقب نييلقحلا تمن نايك ىف رودي اراعذ
 قتا اذه اي :تلقف ءازعلا لبقي ال عزج لجر اذإف هعم تبهذف :هروخأ تام اثل اًراج

 دق :لاق نيعمجأ قلخلا ىلع تآ وهو «هنم انل دب ال ليبس توملا نأ ملعاو .هللا

 :تلقف «حبصيو هيف يخأ يسمي ام ىلع عزجأ ينكلو لوقي ام ىلع رمألا نأ تملع

 «بارتلا هيلع تيّوسو هتئفد نكلو ال :لاق !بيغلا ىلع هللا كعلطأ له هللا ناحبس

 :تلقف هاوأ :لاق بهذ املف .بارتلا هيلع تددرف ءهشبنت ال هللا دبع ابأ اي :يل ليقف

 املف ناك امك هيلع تددرف لعفت ال :يل ليقف بارتلا تشبن مث «يخأ هللاو يخأ
 وه اذإف ءهتشبنف هشبنأ ىتح تلز ال هللاو :تلقف هاوأ :لوقي وه اذإف موقأ تبهذ

 هتبرضف «قوطلا كلذ عطقأ نأ تعمطف اًران بلقلا لعتشا دقو قوطب هطسو يف قّوطم

 ينارصنلاو يدوهيلا تومي ورمع ابأ اي :تلقف هتئّدحف يعازوألا تيأرف .هعطقأل يديب

 مالسإلاو ديحوتلا ىلع اذه توميو ءاذه لثم مهيف ىري الو رافكلل نم كلذ ريغو
 اذه هللا مكيري امنإو ءرانلا باحصأ نم مهنأ كش ال كئلوأ معن :لاق هيف اذه ىري

 .اوربتعيل ديحوتلا لهأ يف

 دا دع

 نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا 48

 هطعأ :لوقأف ءاطعلا ينيطعي ِهَْي هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع

 الو فرسم ريغ تنأو ءيش لاملا اذه نم كءاج اذإ هذخ :لاق .ينم هيلإ رقفأ وه نم

 . ؟«كسفن هعبتت الف ال امو ءهب قدصتف تئش نإو ءهلكف تئش نإو ءهلوتف هذخف_لئاس

 .(15) باي زئانجلا باتك ملسم حيحصو 6 درو خت يراخبلا حيحص 5

 هم



 7 قاشللاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 نوسمخلاو ةعساتلا ةياكحلا

 ناك ام ةرثك نم ناليغ ىلإ تقتشا :لاق هنأ يزاريشلا يلع يبأ نع ّيكُح

 تلخدف سفنلا حالصإ يف ةسايكلاو ايندلا نع ضارعإلاو تاماقملا نم هنع ينغلبي

 درو اذجسم لخدو ينم بره ينآر املف هيلإ تبهذف ةربقملا يف وه :اولاقف ةرصبلا

 كونمتو نوقاتشملا عطقناو كودارأف كل نوبلاطلا هجوت يهللإ :لوقي هتعمسف بابلا

 ام :لاقتف ؟ىهتشت ام ىبيبح اي :هل تلقف هنم تبرقف .كوركذو نوفراعلا كيلإ قاتشاو

 اذه :لاقف ؟ةديصع كل ذختأ الأ :تلقف اًئيش يالوم ريغ نم ةنس نيعبرأ ذنم تيهتشا

 نكلو اذه كنم ديرأ ام :لاقف هيدي نيب اهتعضوو ركسلاب ةديصع هل تذختاف كيلإ

 ىون هنم جرخأو ةعاطلا رمت نم ذخ :لاق فص :تلقف كل فصأ ام كنم ديرأ

 ىف كلذ لعجاف ةدهاجملا نمسو ىضرلا نارفعزو «ةيدوبعلا قيقد فضأو بجعلا

 مادطصاب هكرحو قوشلا ران هتحت دقوأو ءافصلا ءام هيلع بصو عضاوتلا ريجنط

 اًرونو هردصل ءافش نوكيف مقل ثالث هنم لكأ نمف ركشلا قبط يف هلعجاو ةبقارملا

 حارو قارفلا ةعول نم هاوأ :لاقو هليذ ضفنو ماق مث .هحورل ءاقبو هرسل ءايضو هركفل

 . يرصب نع باغو

 داع دع د

 نوتسلا ثيدحلا 6٠<

 مهنإ :لاق ؟ هللا لوسر اي مل :ةشئاع تلاقف :لاق نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو اًنيكسم

 ةرمت قشب ولو نيكاسملا يدرت ال ةشئاع اي ءافيرخن نيعبرأب ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي

 .«ةمايقلا موي هللا كبرقي مهيبرقو نيكاسملا يبحأ ةشئاع اي

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 نوتسلا ةياكحلا

 ءوضولل جرخ مهدجأ نأ قفتاف دهجلا مهنم غلبف ءيشب مهيلع حتفي مل مايأ ةدم مهيلع

 اهيف دجوف اهشتفو ضهنف ايندلا نم ءايشأ ريقفلا كلذ ةيواز يف نأ مهدحأ لابي رطخف

 )١( يذمرتلا ننس (؟) . هيلع قفتم )77815(.
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 مولعم مهرد فصن انبحاص عمو انيلع حتفي فيك :هباحصأل لاقف دوسأ مهرد فصن
 هتيواز عمجو بابلا نم لجرلا كلذ لخد مث همتكي نأ هيلع اوراشأف انع همتك دقو

 :لاق ؟فيك :اولاق يتجح يلع متدسفأ مكنأل :لاق ؟فرصنت مل :هل ليقف فرصنيل

 هعضأف فصنلا اذه تيتأ باسحلا يف هللا ينذخأ اذإ ىتح فصنلا كلذ ترخدا ينأل

 يلع حتفي مل يننإف باسحلا ينفكاو ايندلا نم ّيلع هب تحتف ام ذخ لوقأو هيدي نيب
 ليمجو هرقف نسح نم ةعامجلا بجعتف فصنلا اذه ىوس هلك يرمع يف ايندلا نم
 ةنجلا لخدن ىتح ريقفلا اذه لثم نوكن :اولاقو مهبولق تباطو هركش لهنمو هربص

 .اًميرخ نيعبرأب ءاينغألا لبق

 تي ا 3 دام داع دع

 نوتسلاو دحاولا ثيدحلا - ١"

 سانلل عضو تيب لوأ نإ» :كَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 ءىصقألا دجسملا :لاق ؟يأ مث :تلق ةبعكلا هيف ءهيف ىَّلصُي ءاكرابم ةكبب يذلل

 .«اًماع نوعبرأ :لاق ؟امهنيب ناك مك :تلق

 . "”يراخبلا هجرخأ

 نوتسلاو ةدحاولا ةياكحلا

 نأ لبق ءاملا ىلع شرعلا ناك امل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ّيكُح
 ءاملا تقفصو «ةنخاس يأ ةفافه اًحير ىلاعت هللا ثعب ءضرألاو تاولمسلا قلخي

 تدامف اهتحت نم نيضرألا هللا ضرع «ةبق اهنأك «تيبلا عضوم يف ةفشح نع تزربأف

 كلذل سيبق وبأ اهيف عضو لبج لوأ ناكو .لابجلاب ىلاعت هللا اهدتوأف تدام مث

 ةكم نم ضرألا ىلإ مدآ ىلاعت هللا طبهأ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 هللا أطأطف :لاق هتدعر نم كلفلا لثم وهف ضرألا يف هالجرو ءامسلا يف هسأر ناكف

 الو كتكئالم تاوصأ عمسأ ال يل ام بر اي :لاقف اًعارذ نيتسلا ىلإ هنم لجو رع

 وحنك هلوح ينركذاف هب فطف اًئيب يل ينباف بهذا نكلو مدآ اي كتئيطخ :لاق مهسح

 هل تيطوف ىطختي مالسلا هيلع مدآ لبقأف :لاق يشرع لوح عنصت ةكئالملا تيأر ام

 نم ناك ام هل يمستو .ةوطخ اهب رمي ةزافم لك تراصف «ةزافملا هل تضبقو ضرألا

 .(139/ا//5) يراخبلا حيحص )00(



 اًنارمع راص الإ ضرألا نم ءيش يف همدق عقت الو «ةوطخ هل لعجف رحب وأ نماطم

 هيحانجب برض مالسلا هيلع ليربج نإو ءمارحلا تيبلا ىنبف ةكم ىلإ ىهتنا ىتح هكرتو
 اهنم قيطي ام ةرخصلا هيف ةكئالملا تمدقف ىلفسلا ضرألا ىلإ تبان سأ نع ضرألا

 يدوجلاو ءانيس روطو اتيز روطو تانبل نم لبجأ ةسمخ نم هانب هنإو الجر نوثالث
 تيبلا سسأ نم لوأ ناكو :سابع نبا لاق ءضرألا هجو ىلع ىوتسا ىتح ءارحو

 .نافوطلا ىلاعت هللا ثعب ىتح مالسلا هيلع مدآ هب فاطو

 نوتسلاو ىناثلا ثيدحلا - ١"

 نم ةنجلا لخدي ال» :لاق ِةكَك ّيبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 :لاقف ءانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ :لجر لاقف ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف

 .يذمرتلاو دواد وبأو 2 هجرخأ

 نوتسلاو ةيناثلا ةياكحلا

 هدنع كلذ نوكي نأ دارأ كلام ىلع أطوملا عمسي نأ دارأ امل هنأ ديشرلا نع ّيكُح

 لاقف يتأي الو ىتؤي ملعلا :لاق ٍةكَك هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان ينثّدح :كلام لاقف

 ةوطخ ىطخ نَْم» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاقف ةباد هل تمدقف «كلزنم يتأن اَذِإ :ديشرلا
 ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو ةنسح فلأ اهب هل هللا بتك ملعلا بلط يف

 عضو سولجلا دارأ املف ىشمو «كلزنم ىلإ يشمن اذإ :ديشرلا لاقف 'عنص امب ىضر

 ذبنف يسرك هل عضُو هنأ رمع نبا نع عفان ينثدح :كلام لاقف هيلع سلجف يسرك هل

 ؟باتكلا اذه تيمس ام خيش اي :لاق غرف املف مهدحأك سانلا عم سلجو هيسرك
 .نينمؤملا ريمأ اي انل تأطوت كنأل أطوملا هيمسأ نكلو ءيش نآلا هتيمس ام :لاقف

 دع دع دع

 نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا <

 ةقاف هب تلزن نم» : ولك هّللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 قزرب هيتأي نأ هللا كشوي هللاب اهلزنأف ةقاف هب تلزن نمو «هتقاف دست مل سانلاب اهلزنأف

 .«لجآ وأ لجاع

 .("0 6/1 ملسم حيحص )000(
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 (7١يذمرتلا هجرخأ

 نوتسلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 ناكو مركلاب ةفوصوم تناكو رفعج مأ قيرط ىلع اسلج نييمعأ نيلجر نأ ّيِكُح
 مأ لضف نم ينقزرا مهللا :لوقي رخآلاو .ءكلضف نم ينقزرا مهللا :لوقي امهدحأ

 يف ةيوشم ةجاجد امهنيب نيفيغرب اهلضف بلاطلا ىلإ لسرت رفعج مأ تناكو رفعج
 :هقيفرل لوقي اهلضف بلاط ناكف نيمهردب هللا لضف بلاطلا ىلإو ريناند ةرشع اهفوج
 ناكو اهفوج يف ام ملعي ال وهو ؛كدالوأل ةجاجدلاو زبخلا ذخو مهردلا يل طعأ

 :اهلضف بلاطل اولوق :رفعج مأ تلاق كلذ دعب ناك املف مايأ ةرشع ةدم كلذ لعفي

 هللاو ال :لاقف رانيد ةئام :لاقف ؟ينومتيطعأ يذلا امو :لاقف انؤاطع كانغأ امأ

 :رفعج مأ تلاقف نيمهردب يقيفرل اهعيبأ تنك ةجاجدو نيفيغر موي لك يف ينومتيطعأ
 لزن نم قحلا ملعيل هانغ دصقي مل ثيح نم الجاع هللا هانغأف هللا لضف نم بلط كلذ

 ال ريداقملا نإو بستحي ال ثيح نم لجاع قزرب هل هللا كشويف .هللا اهّرثأف ةقاف هب

 .نكي مل أشي مل امو ناك ءاش ام نإو بلاغت

 انف ني ادن

 نوتسلاو عبارلا ثيدحلا - 4

 نوكي ال ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ هريغ هللإ ال يذلا هللاو» :قودصملا

 مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب
 لمعيف باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ال ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل
 .«اهلخ ديف ةنجلا لهأ لمعب

 درك نيا ةياكحلا

 5 :لاق ؟تن كا لا يا رقما ىلا جوبا ارتج نسا قرير

 ام لثم كرمع نم يقب دقو كنم هابجعاوف كيلع لوخدلا ىلع تردق امو كباب ىلع

 .( 16١/4١ يراخبلا حيحص )2 .(7755) يذمرتلا ننس قفل

 .(4ةو )41/١ ملسم حيحص قرف
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 يتئام ىضم ام لثم كرمع نم يقب دق :هسفن يف دهازلا لاقف فرصنا مث كنع ىضم

 كلت لعفو جرخف .كلذ دعب بوتأ مث عنصأو لعفأو ةنس يتئام برشأف يضمأ ءةنس

 رمعلا رخآ ىف نالذخلاو ةواقشلا نم هللاب ذوعن ءهتليل نم تامف «ةحيبق الاعف ةليللا
 .نيمآ . . .نامزلاو

 دلع داع د

 نوتسلاو سماخلا ثيدحلا "6

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق ٍِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع
 . ؟هءاقل تهرك ىئاقل هرك اذإو «ىهءاَقل ثيبحأ ىئاقل يدبع بحأ اذإ»

 .يئاسنلاو "”أطوملاو يعفاشلا مامإلاو ''”يراخبلا هجرخأ

 نوتسلاو ةسماخلا ةياكحلا

 .ةكم ىلإ قيفر عم قارعلا لهأ نم باش جرخ :لاق ناميلس يبأ نع َيِكُح
 هل لاقف اوعجر ىتح ءموص نم الو ةءارق نم الو ركذ الو ةالص نم رتفي ال ناكو

 :لاق توملا بحو هللا بح :لاق ؟ميظعلا عزجلا اذه ىلع كلمح يذلا ام :هقيفر

 «نيتفارش تيأرو ةضفلاو بهذلا نبلب اًينبم ةنجلا روصق نم" اًرصق يمانم يف تيأر
 نم بوث اهيلعو ءاهرعش ةلبسم ءاروح امهنيبو توقاي نم ةفارشو دجربز نم ةفارش
 دقف ّيلإ عرسأو يبلط يف هللا ىلإ دج هللا دبع اي :تلاقف تنثنا املك اهعم ينثني ةضف

 .كبلط يف تيدج هللاو

0 

 نوتسلاو سداسلا ثيدحلا "5

 قفنأ قفنأ» :ىلاعت هللا لاق :لاق ٍةِلكَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 . «كيلع

 ال | 0 (9يراخبلا هجرخأ

 )١( ئيحي ةياورب أطوملا (؟) .07604) يراخبلا حيحص )710(.

 اذن



 نوتسلاو ةسداسلا ةياكحلا

 موق ليخن ىلع لزنف هل ةعيض ىلإ اًموي جرخ هنأ رفعج نب هللا دبع نع َيكُح
 مالغلا نم ىندو «بلك طئاحلا لخدف هتوقب مالغلا يتأ ذإ ءاهيف لمعي دوسأ مالغ هيفو

 رظني رفعج نب هللا دبعو هلكأف ثلاثلاو يناثلاب ىمر مث لكأف صرقب مالغلا هل ىمرف

 بلكلا اذه ترثآ ملف :لاق تيأر ام :لاق ؟موي لك كتوق مك مالغ اي :لاقف ؛هيلإ

 يدنع لزان يلع مداق ةديعب ةفاسم نم ءاج هنإف بلك ضرأب يه ام :لاق كسفن ىلع

 لاقف «ىلاعت هلل اذه يموي عوجأ :لاق ؟مويلا عناص تنأ امف :لاق هدر انهركف لئاس

 هيف امو مالغلاو طئاحلا ىرتشاف «ينم ىخسأ دبعلا اذه نإ ءاخسلا ىلع مالأ : هللا دبع

 ةثالث بلكلا ىلع مالغلا قافنإ ةكربب هل اهبهوو مالغلا قتعأف ءراجشألاو ليخنلا نم

 . صارقأ

 ا

 نوتسلاو عباسلا ثيدحلا "7

 الاؤس لأس يبن لك» :ِيلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 موي يتمأل ةعافش يتوعد تأبتخا ينإو هتمأل اعد دق ةباجتسم ةوعد ّيبن لكل :لاق وأ

 . «ةمايقلا

 قلز الا ذأ
 . © ملسمو يراخبلا هجرخ

 نوتسلاو ةعباسلا ةياكحلا

 ةيحللو ةيح ىلاعت هللا قلخ :لاق هنأ هنع هللا يضر رابحألا بعك نع ّيكُح

 قش ضرع «ءهجو فلأ نوعبسو «هجو ةئام سأر لك يف «سأر فلأ نوعبسو ةئامتس

 فالآ ةعبرأ شرعلاب رودت نأ هللا اهرمأ مث ءةرم فلأ ةئامعبس ايندلا ءامس لثم اههجو

 اهنم ذّوعتي شرعلا الإ موي نم امف شرعلا قوف نم اهتبقرو اهسأر تعفرو ,«فوط
 عبسلا تاولمسلاو ةكئالملاو يسركلاو شرعلا ةيحلا غلبت نأ ةفاخم ةرم فلأ نيعبرأ

 يهو ضرألا موخت ىلإ شرعلا ندل نم قولخم لكو رانلاو ةنجلاو عبسلا نيضرألاو

 نمضا هللا لوسر اي :ةيحلا تلاقف جارعملا ةليل ٍةِلي هللا لوسر اهآر يتلا ىربكلا ةيآلا

 امل :تلق .ةعافشلا اهل نمضف رئابكلا لهأل كتعافش نإف ةمايقلا موي كتعافش يل
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 ةدش نم فاخت ىلعألا رابجلا نم اهوندو اهتمظع عم ءارسإلا ةليل ىربكلا ةيآلا تناك
 د وهو نينمؤملا نم ةاصعلا عيفش دبع دمحم انديسل عفشتتو ذولتو ىربكلا ةماطلا

 موي نمل ةعافش يتوعد :لاق ثيح هتعافشب ىجرأو ىرحأ نحنف ءاهتعافش نمضي

 . «ةمايقلا

 نوتسلاو نماثلا ثيدحلا - 8

 يمدأ ألم ام» :لوقي خلك هللا لوسر تعمس :لاق بركيدعم نب مادقملا نع

 ثلئثف ةلاحم ال ناك نإف ءهبلص نمقي تاميقل مدآ نبا بسح .نطب نم اًرش ءاعو
 .«هسفنل ثلثو هبارشل ثلثو هماعطل

 . '"”يذمرتلا هجرخأ

 نوتسلاو ةنماثلا ةياكحلا

 ىحوأف ءهنع ىوأف «مالسلا هيلع ئيحي ىلإ لثمت ةنعللا هيلع سيلبإ نأ َيِكُح
 ؟طق ّيلع تردق له :لاق اهنم لئاسم نع لأسف كقدصي هنإف هلس :ئيحي ىلإ هللا
 :لئيحي هل لاقف «كدرو نع تمنف ءماعطلا نم اهيف تأالتما «.ةدحاو ةليل ءمعن :لاق

 .اًدبأ دحأل حصنأ ال اذِإ :سيلبإ لاقف ءاّدبأ ماعطلا نم عبشأ ال اذ
 نرد 7 داو د د

 نوتسلاو عساتلا ثيدحلا "8

 .نيمآ :مكدحأ لاق اذإ» :ِةِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف «نيمآ :ةكئالملا تلاقو

 . "”يراخبلا هجرخأ

 نوتسلاو ةعساتلا ةياكحلا

 ناكو «يرمنلا ريهز يبأ ىلإ سلجن انك :لاق هنأ يرازفلا بعصم يبأ نع ّيكُح

 نيمآب همثحا :لآق ءاعدب انم لجرلا اعد اذإف «ثيداحألا نسحأ ثّدحيف ةباحصلا نم

 عم انجرخ .كلذ نع مكربخأ :ريهز وبأ لاق ةفيحصلا ىلع عباطلا لثم نيمآ نإف
 هنم عمتسي خلك هللا لوسر فقوف ةلأسملا يف ملأ دق لجر ىلع انيتأف هلكت هللا لوسر

 )١( يراخبلا حيحص قفز .(59850) يذمرتلا ننس ١98/1١ (.

 0م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا م



 نيمآب :لاق «هللا لوسر اي متخي ءيش يأب موقلا نم لجر لاقف متخ نإ بجوأ :لاق

 لجرلا ىتأف لَك ّيبنلا لأس يذلا لجرلا فرصناف «تبجوأ دقف نيمآب متخ نإ هنإف

 .رشبأو نيمآب متخا نالف اي :تلقف

 ني ياو او دو

 نوعبسلا ثيدحلا

 نيهر مالغ لك» :لاق ِةْلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نع
 . !ىمسيو هسأر قلحيو « عباسلا موي دنع حبذت ةقيقعب

 بحتسي نكلو ةبجاوب ةقيقعلا تسيل :لاق هنأ هنع هللا ىضر كلام نع يك

 ةلزنمب اهنإف هدلو نع ّقع نمف «سانلا هيلع لزي مل يذلا رمألا نم يهو ءاهب لمعلا

 .روفصعب ولو ةقيقعلا بحتست :ليقو كسنلا

 دع داع د

 نوعبسلاو ىداحلا ثيدحلا ١

 موي يل سانلا ىندأل :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 . «ةالصلا ىلع مهرثكأ ةمايقلا

 .يراخبلا هجرخأ

 نوعبسلاو ةيداحلا ةياكحلا

 داسفلاب فوصوم وهو ناطلسلا مدخي مداخ انل ناك :لاق هنأ هللا دبع نع َيِكُح

 يك هللا لوسر دي ىف هديو ىمانم ىف ةليل هتيأرف «ىلاعت هللا نع ضارعإلاو ةلفغلاو

 تعضو فيكف ىلاعت هللا نع نيضرعملا نم ءوسلا دبعلا اذه نإ هللا لوسر اي :تلقف

 :تلق «ىلاعت هللا دنع هيف عفشأل يضمأ انأ اهو تفرع دق :ِخكَي يبنلا لاق هدي يف كدي

 ةليل لك يف ناك هنإ ءٌيلع هتالص ةرثكب :لاق ؟كنم كلذ غلب ةليسو يأب هللا لوسر اي

 )١( باتك  هحيحص يف يراخبلا هاور الأضاحي  )1١9/9(.

 يذصرتلا ننس (؟) )١677( يئاسنلا ننس (7) .بيرغ نسح لاقو )١75/10(.

  (2باب بدألا باتك يراخبلا حيحص )584(.
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 لاق «يتعافش هللا لبقي نأ وجرأل ينإو «ةرم فلأ ّيلع يلصي هشارف ىلإ يوأي

 ىلع هتصق تيور دق تنكو اًيكاب لجرلا كلذب انأ اذإ تحبصأ املف :هللا دبع

 ينلسرأ دقف كدي دم هللا دبع اي :لاقف يدي نيب سلجو مّلس لخد املف «يباحصأ

 املف ينأش يف ةحرابلا هنيبو كنيب ىرج ام يل ركذو «كيدي ىلع بوتأل هللا لوسر

 يبر ىلإ كل عفشأل مق :لاقو يديب ذخأف هللا لوسر يناتأ :لاقف هايؤر نع هتلأس بات

 بُثو هللا دبع ٍتأف تحبصأ اذإ :لاقو يل عفشف هعم تقلطناف ّيلع كتالص لجأل

 .ةبوتلا ىلع مقتساو هيدي ىلع

 2504 تل دل 3

 نوعبسلاو ىناثلا ثيدحلا ا"

 الف ءانبلا الإ .هلل اهلك ةقفنلا» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 .«هيف ريخ

 .يئاسنلاو 2"”يذمرتلا هجرخأ

 نوعبسلاو ةيناثلا ةياكحلا

 ريقفلا هيف رظنف ؟هتينب يذلا رصقلا اذه ىرت فيك :اًريقف لأس اًريمأ نأ كح

 ال هللا نإ تفرسأ دقف كلام نم ةينب ناك نإ ء«نيدلا تعضوو نيطلا تعفر :لاقو

 :لاقنألا] «َتيِنآََل بحي ال هنأ َنإ9# تنخ دقف كريغ لام نم ناك نإو نيفرسملا بحي

 راد يف اراد ينبت ال رورسلاو ءاقبلا راد نع قبآلاو ايندلا رادب رورغملا اهيأ [04 ةيآلا
 قيضي ال اًراد «نلئمحرلا كلملا راوج يف ناجلاو سنإلا هئانب نع زجع اًرصقو نامألا

 كسم نابثك الع دقو نابلا نم راهنأ يف نانجلا راهنأ ءىطاش ىلع اًرادو ؛نايطو

 الو مهلبق سنإ نهثمطي مل ناجرملاو توقايلا نهنأك ناسح تاريخ اهيف «نارفعزو
 ال يتاوللا نحن تالكشملا نحن تامعانلا نحن :ناسح تاوصأب نيداني نهو «ناج

 د د

 )١( هننس يف يزذمرتلا هاور )١5/87( حيحص نسح ثيدح :لاقو .
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 نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا 7/7"

 يبلي ملسم نم ام» :ِةكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع

 انهله نم ضرألا عطقنت ىتح ءردم وأ رجش وأ رجح نم هلامشو هنيمي نع ام ىبل الإ

 . «انهله وأ

 . '”يذمرتلا هج رخأ

 نوعبسلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 جحلا ديرأ انأو «ةفيلحلا يذب تنك :لاق هنأ يناغرفلا هللا دبع يبأ نع ّيكُح

 اي :لوقيف هيلإ رظنأ انأو مارحإلا ديري ءاملا هيلع ّبص دق اًباش تيأرف نومرحي سانلاو
 اذه ددري يقبو .كيدعس الو كيبل الب ينبيجي نأ ىشخأف كيبل مهللا كيبل لوقأ بر
 ةيبلتلاو مارحإلا نم كل دب ال :هل تلق رثكأ املف هنم عمسأو هيلإ رظنأ انأو اًرارم لوقلا

 كيبل الب ينباجأ كيبل مهللا تلق نإ :لاقف ءردملاو رجحلا كنيمي نع يبلي ىتح لقف

 مهللا كيبل :لاقف «كيبل يعم لقو لوسرلابو هللاب كنظ نسحأ :تلقف كيدعس الو

 يتلا ةمظعلاو ةبيهلا نم اًنيم طقسو مهللا :هلوق عم هسفن تجرخف اهلّوطو كيبل

 .تقولا كلذ ىف هل تفشك

 داع دع د

 نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا - 5

 هللا وعدي لجر نم ام» : ولع هّللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نأ امإو ةرخآلا ىف هل رخؤي نأ امإو ايندلا ىف هل لجعي هنأ امإف هل بيجتسا الإ ءاعدب

 .«اعد ام ردقب هبونذ هنع رفكي

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 نوعبسلاو ةعبارلا ةياكحلا

 نسح تاذ ةيراج تناكو «تباش ةبحملا ةناوعش نأ نيحلاصلا ضعب نع يك

 ءاكبلا ةديدش نزحلا ةمئاد اهتدجوف اهترز مث اًنامز تمقأف .؛لامجإو لدو لامجو

 ىنلاهف لايخلاك تراص ىتح تينفو «ةعول اهل نكست الو ةعمد اهل أدهت ال ناجشألاو

 تحتف ءامسلا باوبأ نأك يمانم يف تيأر ليللا نج املف اهلاح نم تبجعتو اهرمأ

 )١( (”هالا/) يذمرتلا ننس (6) .(858) يذمرتلا ننس .
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 امك :ليق ؟اذه ام :تلقف «ترشن اهتحنجأ ةكئالملاو تفرشأ روحلاو تفرخز ةنجلاو

 مودقلا اهدوجس يف تعدو ىلاعت هللا تلأس اهنإو ةبحملا ةناوعش مودقب اًحرف ىرت

 نم بيحن ىلع اهتيأرف :لاق ءاًقايتشا اهسفن تقهزف ءاهتوعد بيجتساف هللا ىلع

 سانلاو حابصلا اذإو يمانم نم تهبتناف ةنجلا تلخد دق اهلوح ةكئالملاو توقاي

 .اهيلع هللا ةمحر ةبحملا ةناوعش تتام :نولوقي

 ني تا تو دا داع م

 نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا 6

 .«ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلاو مكايإ» :لاق كي هللا لوسر نأ ةريرُه يبأ نع

 هللا دابع اونوكو ءاوربادت الو اوضغابت الو اودساحت الو اوسفانت الو اوسسجت الو

 انهله ىوقتلا «هرقحي الو هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا .مكرمأ امك اًناوخإ

 ىلع ملسملا لك ءملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ءىرما بسحب  هردص ىلإ ريشيو -

 مكروص ىلإ الو مكداسجأ ىلإ رظني ال هللا نإ ءهلامو هضرعو همد مارح ملسملا

 .«مكبولق ىلإ رظني امنإو مكلامعأو

 . "”يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ

 نوعبسلاو ةسماخلا ةياكحلا

 اندنع ناك :لاق يبأ ينثذح :لاق يلماحملا هللا دبع يبأ يضاقلا نع ّيكُح

 تنك سيلأ :هل تلقف لاق ءهلام مهيلع قفنيو مهبحصي كلذ دعب هتيأرو ءاًريثك

 ةعمجلا موي تيلص :لاق نظأو مهوتأ تنك ام ىلع رمألا سيل :لاقف ؟مهضغبت

 ىلإ رظنأل :يسفن يف تلقف اًعرسم دجسملا نم جرخي يفاحلا اًرشب تيأرف تجرخو

 ىلإ مدقتو اّربخ مهردب ىرتشاف زابخلا ىلإ مدقت هتيأرف دهزلاب فوصوملا لجرلا اذه
 ذخأو هاطعأو يوالحلا ىلإ مدقت مث اًضغبو اظيغ يندازف :ءاوش مهردب ىرتشاف ءاوشلا

 ىلإ جرخف لكأيو سلجي نيح هيلع نضقنأل هللاو :يسفن يف تلقف اًبجذولاف هب
 لخدف هفلخ انأو ةرصبلا ىلإ يشمي لاز امف ءاملاو ةزضخلا ديري :لوقأ انأو ءارحصلا

 ةيرقلا ىلإ رظنأ تمقف همقلي لعجو هسأر دنع ضيرم لجر هيفو ةيرق يف دجسم يف
 هلل انإ :تلقف ءاًحسرف نوعبرأ :لاقف ؟دادغب نيبو ينيب مك :تلقف مث ةعاس تيقبف

 .(58/8) يراخبلا حيحص (1)
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 يشملا ىلع ردقأ الو يرتكأ ام يعم سيلو يسفنب تلعف ءيش يأ .نوعجار هيلإ انإو

 هعمو «تقولا كلذ يف رشب ءاجف ةلباقلا ةعمجلا ىلإ تسلجف عجري ىتح سلجا :لاقف

 نم كبحص لجرلا اذه رصنلا ابأ اي :ضيرملا هل لاق غرف املف ضيرملل همعطي ءيش

 تأطخأ :تلقف ؟ينتبحص مل :لاقف .ءبضغلاب رظنف ةعمج ذنم يدنع وهو دادغب

 نم كسلجم نيأ :يل لاق دادغب انبرق املف برغملا ىلإ تيشمف :لاق شماف مق :لاق

 دقتعأ تنك امم ىلاعت هللا ىلإ تبتف دعت الو بهذا :لاق ءاذك عضوم :تلقف ؟ةنيدملا

 تي >3 5 2 2 07 ا

 نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا - 1

 قطز 38 | ١
 .٠ دواد وب هجرح

 نوعبسلاو ةسداسلا ةياكحلا

 املف ةفالخلا لبق ةبحمو ةبحص ديشرلا نوراهو يروثلا نايفس نيب ناك هنأ ّيِكُح

 عطقأ ملو كلبح مرصأ مل ينإف يخأ اي :دعب امأ هيلإ بتكف هقراف ةفالخلل نوراه َيلُو

 ينإو ةينسلا زئاوجلا مهتزجأ دقف يناوخإ ينلصو دقو كتيتأل ةفالخلا الول «كدو

 باتكلا تذخأف :دابع لاق يناقلاطلا دابع ىلإ هعفدو باتكلا متخ مث «كرظتنم

 ماقو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاق نايفس ىلع تلخد املف ةفوكلا ىلإ تقلطناو

 عباصألا فارطأب مالسلا اودرف مهيلع تمأسف مهسوؤر اوسكن دق هئاسلجب اذإو يلصي
 ضعب ىلإ هامرو هتءابع يف هدي فل مث هنع دعابتو دعتراف نايفس ىلإ باتكلا تيقلأف

 هأرقف فئاخ وهو هكفو هذخأف ملاظ هسم اًئيش ّسمأ نأ هركأ ينإف أرقا :لاقو هباحصأ

 تعطق ينإف :دعب امأ «هرهظ يف اوبتكاو هوبلقا :لاق مث بجعملا مسبت نايفس مسبتف
 تيب لام ىلع تمجه نوراه اي «ىلاعت هلل كعضوم تيلقو كدو تمرصو كلبح

 ءارقفلاو ماتيألاو ملعلا لهأ كلذب يضر له هقح ريغ يف هتقفنأف نيملسملا

 كعفني الو ملظي الو روجي ال يذلا هللا يدي نيب فقت كنأ تملع امأ «نيكاسملاو

 ةسلاجمو نآرقلا ةذاذلو ناميإلا ةوالح تبلس هللاو ,كباسحأو كناوعأو ءكؤارزو

 )١( دواد يبأ ننس )435401(.



 ريرحلا تسبل :نوراه اي اًمامإ نيملاظلل لب اًملاظ نوكت نأ تيضر ثيح ناوخإلا
 نيملاعلا بر فخت ملو «نيملاظلاو ةاغطلا كباب ىلع تدعقأو ريرسلا ىلع تدعقو

 تائيس كريغ نازيم يف كتانسح ىرت تنأو قابسلا كدروو قانخلا كذخأو كب ينأك

 يف ِهنلك اًدمحم ظفحاو كتايح مايأ يف عطقناف تانسح كنازيم يف كريغ كان

 ,كريغ ىلإ كنع لئاز وهو .كيلإ راص ام كريغل يقب ول رمألا اذه نأ ملعاو هتمأ

 :يناقلاطلا دابع لاق . مالسلاو كتحصن دقو دحاو ىلإ دحاو نم كنع لقني اذكهو

 نونجملاك تيقبو يبلق يف ةظعوملا تعقوو هتذخأف اًروشنم ّيلإ باتكلا ىقلأ مث

 املف ةءابعو ةنشخ فوص ةبج تسبلو ريرحلا يبايثب تقدصتو يسرف نع تلزنف

 هاوأ :لاقو هيمدق ىلع ديشرلا ماقو ؛بابلاب ناك نم يب أزه ديشرلا ىلإ تلخد
 باتكلا هتيطعأف :دابع لاق ينع لوزي كلملاو يل ام «لسرملا باخو لسرملا مفتنا

 انهجو :هؤارزو هل لاقف هتءارق نم غرف ىتح هدخ ىلع يرجت هعومدو «هأرقي لبقأف

 ايندلا ديبع اي ينوكرتا :ديشرلا لاقف .بجاولا هيف لمعن ىتح كنزحأ يذلا ىلإ

 ىتح ةالص لك دنع يكبيو هأرقي هدنع باتكلا لزي ملو ءهومتررغ نم هللاو رورغلاف

 دك دع د

 نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا - 7

 لاقف هتعضرأف اهنطبب هتقصلأف هتذخأف يبسلا يف اًيبص تدجوف ىعست يبسلا نم ةأرما

 يهو هللا لوسر اي هللاو ال :تلق «رانلا يف اهدلو ةحراط هذه نورتأ» :ِلكَي هللا لوسر

 .«اهدلوب ةأرملا هذه نم هدابعب محرأ هللا» :لاقف ءهحرطت ال نأ ىلع ردقت

 . "”هلسمو ير اغبلا هج رخأ

 نوعبسلاو ةعباسلا ةياكحلا

 اهيدي نيب فقوملاب ةيراج تيأر :لاق هنأ نلمحرلا دبع نب هللا دبع نع َيِكُح

 املف ىلاعت هللا ركذ ىلع ديزت ال يهو نوعّرضتيو نوكبي سانلاو ءرمق ةقلف هنأك مالغ

 سيل نَم :تلاقو اهتربع تلبسأو ءامسلا ىلإ اهفرط تعفر ةفرع موي نم سمشلا تباغ

 يف الو «تاللباو نزم تارخسملا بحس يف الو ,تارطق تاظوفحملا تاولمسلا ىف

 *.9ا7/8 ملسم حيحص (1؟) .ةلصلاو ربلا باتك (4/8) يراخبلا حيحص )١(

 اا



 يف الو «تارطق تارخازلا راحبلا يف الو «تادامجو تابنو تابح كلذل نيضرألا

 مهحراوج يف الو «تارطخ قلخلا بولق يف الو ء«تاحفن تافرشملا حايرلا

 «تالاد كيلعو «تادهاش كل يهو الإ .تاظحل مهنويع يف الو ءتاكرح

 ضرألا يف نم اهيف ريحت يتلا ةردقلابف «تاريحتم كتردق يفو «تافرتعم كتيبوبربو

 ىلع ةميقم ينإف ءميركلا كفطلب ينتلماعو كتفرعمب يلع تننم الإ تاولمسلا يف نمو
 موق عم رحبلا تبكر :تلاق ؟كب هفطل امو ةيراج اي :اهل تلقف :لاق ءميدقلا دهعلا

 ريغ دحأ مهنم جني ملو هلهأ قرغو بكرملا رسكنا ةججللا يف انلصح املف مهفرعأ ال

 مارح اذه نع توكسلا تلقف ّيلإ هدي دوسألا دمف حول ىلع انيقبو دوسأ مالغو يدلو
 نئل هللابو كلجأ نم الإ رحبلا تبكر ام هللاو :لاقف هيف نحن ام رظناو هللا قتا :تلقف

 يرجح نم مالغلا ذخأف هنايصع نم ينعنمت هتفرعم :تلقف ءكدلو نلتقأل يلعفت مل

 الإ قئالخلابو ىب كفطلب ىهللإ :تلقف توكسلا ىننكمأ امف هدي دمو رحبلا ىف هاقلأو

 يناقلأو هفطلب هللا نيمو «هتعلتباف ةباد تيلط, نع يمالك تممتأ امف ينتمصع

 تأضوتو ىلاعت هللا تدمحف ءاهرايطأ تبرطأو اهرامث تللذف ةميظع ةريزج يف حوللا

 :مهل تلقو مهتيتآف «يدلو ءاكب تعمسف لزن بكرم اذإو يلادتعا ىلع انأو «تيلصو
 سمألاب نحن :اولاقو اوبجعتف مهتربخأف ؟كتيضق فيكو :اولاق ءيدلو ءاكب اذه

 ةفرط نم عرسأ انتكردأف اهنم انبرهف لمجلا لثم ةباد ىلإ انرظن ذإ ةبيط حيرب يرجن
 دقو اهنم نوبجعتم نحنف انع تباغو اهرهظ ىلع نم مالغلا اذه انيلإ تقلأو نيعلا
 . كرمأ نم اًبجع انددزا

 ان

 نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 ريبج نب ديعس تلأس :لاق «فينح نب ةدابع نأ هنع هللا يضر سابع نبا نع

 لوسر ناك» :لوقي سابع نبا تعمس :لاقف بجر يف ذئموي نحنو بجر موص نع
 .«موصي ال لوقأ ىتح رطفيو رطفي ال لوقأ ىتح موصي لَك هللا

 . '"”هلسمو ١7 يراخبلا هجرخأ

 روهشلا نم رهش يف موصت كرأ مل هللا لوسر اي تلق :لاق ديز نب ةماسأ نعو

 رهش وهو ناضمرو بجر نيب هنع سانلا لفغي رهش كلذ» :لاق ؟نابعش يف موصت ام

 .«مئاص انأو يلمع عفري نأ بحأ ينإو نيملاعلا بر ىلإ لامعألا هيف عفرت

 )١( يراخبلا حيحص )9/ 186١(. ملم حيحص (؟) )5/1١15١(.

 ىف



 تالا هجرخأ

 نوعبسلاو ةنماثلا ةياكحلا

 لثمك نابعش لثمو حيرلا لثمك بجر لثم :لاق هنأ قارولا يبأ نع َيكُح

 بجر يفو «ةرشعب روهشلا رئاس يف ةنسحلاو رطملا لثمك ناضمر لثمو ؛مامغلا

 نابعشو ةرفغملا صخ بجر يفو «فلأب ناضمر يفو «ةئامب نابعش يفو «نيعبسب

 «ىلاعت هللا نم لوبقلاب ديعلا ةليلو «برقلاب ردقلا ةليلو فيعضتلاب ناضمرو ةكريلاب

 ءاعدلاب ةعمجلا مويو «ةليضفلاو ةاجنلاب ءاروشاع مويو «لامكلاو اضرلاب ةفرع مويو

 ةوالت رهش ناضمرو .تاولصلا رهش نابعشو ءرافغتسالا رهش بجرو ةباجإلاو

 .نآرقلا

 ان انني ان

 نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا -

 همالسإ مكدحأ نسحأ اذإ» :لاق دلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 بتكت اهلمعي ةئيس لكو .,فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب بتكت اهلمعي ةنسح لكف
 .«ىلاعت هللا ىقلي ىتح اهلثم

 و (”7يراخبلا هج رفحأ

 نوعبسلاو ةعساتلا ةياكحلا

 نع لئس قافأ املف اًيشغم عقوف اًيدوهي ىأر هنأ يروباسينلا رفعج نع َيِكُح
 لدبي نأ تيشخف لضفلا سابل ّيلع تيأرو لدعلا سابل هيلع الجر تيأر :لاقف .كلذ

 نيبو ببسو ؛مالسإلاب انفرشو ناميإلا انيلإ ببح نم هللا ناحبسف هسابلب يسابل هللا

 ىندأو برقو عمطأو فلأو فرعو لمجأو لمكأو معنأو مصعو ديأو ددسو نيزو

 نوكيل هلضف نم انتعاطف ءءازجلاب لضفتو هلضف ىلع انحدم مث «ىنغأو بيطأو
 وه ناميإلا ىلع ركشلا هلو ءمالسإلا ىلع دمحلا هلف ىنسأو متأ لضفلاو أنهأ باوثلا

 . ميحرلا نئمحرلا

 د دع د

 .( 1١9/1 يراخبلا حيحص قفز .(١17/؟) يئاسنلا ننس قفز

 )875/١(. ملسم حيحص فيفز

 فر
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 ملع نع لئس نَم» :ةكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 . ؟دواد وبأ هجرخأ

 نونامثلا ةياكحلا

 َيِلَو نيح هللا دبع نب ناميلس ىلع لخد هنأ هنع هللا يضر مزاح يبأ نع َيِكُح

 متبرخأو مكايند مترمع مكنأل :لاق ؟توملا هركن انل ام مزاح ابأ اي :لاقف ةفالخلا

 ىلع مودقلا فيك ينربخأف :لاق بارخلا ىلإ نارمعلا نم ةلقنلا نوهركت مكنإف مكارخأ

 ءارورسم اًحرف هلهأ يتأي بئاغلاك ىلاعت هللا ىلع مدقيف نمؤملا امأ :لاق ؟ىلاعت هللا

 يأف :لاق ءاّنوزحم اًمئاخ هالوم ىلإ يتأي قبآلا دبعلاك هللا ىلع مدقيف ءيسملا امأو

 ؟لضفأ ءاعدلا يأف :لاق مراحملا بانتجاو ضئارفلا لامكإ :لاق ؟لضفأ لامعألا

 دهج :لاق ؟ىكزأو لضفأ تاقدصلا يأف :لاق هيلإ نسحأ نمل فوهلملا ءاعد :لاق

 :لاق فاخي نم دنع قح ةملك :لاق ؟لدعأ لوقلا يأف :لاق ىذأ الو نم الب لقملا

 سانلا يأف :لاق امهيلع سانلا لدو ىلاعت هللا ةعاطب لمع نَم :لاق ؟لقعأ سفنلا يأف
 نأ همظعو كبر هزن :لاق .ءزجوأو ينظع :لاق ءهايندب هترخآ عاب نم :لاق ؟لهجأ

 هئاسلج نم لجر لاقف نينمؤملا ريمأ ىكبف .ءكرمأ ثيح كدقفي وأ كاهن ثيح كاري

 ذخأ هللا نإف تكسا :مزاح وبأ هل لاقف نينمؤملا ريمأ ىلإ تأسأ دقل :مزاح يبأل

 :لاقو هدرف لامب هيلإ ثعبف جرخ مث «هنومتكي الو سانلل هتنيبي ءاملعلا ىلع قائيملا

 .مكنم هذخآ فيكف مكل هاضرأ ام

 ني ني بد

 نونامثلاو ىداحلا ثيدحلا 0١

 مّلعت نم مكريخ» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع
 .(همّلعو نآرقلا

 . ””يذمرتلاو "”يراخبلا هجرخأ

 .(5793/5) يراخبلا حيحص (1) .("5648) دواد يبأ ننس )١(

 )١8(.  ملعلا باوبأ  ملسم حيحص (*)

 ا:



 نونامثلاو ةيداحلا ةياكحلا

 مهيلع ترطم نيذلا مه :لاق ؟نآرقلا ةلمح نع لئُس يروثلا نايفس نأ َيِكُح

 سأكب اوبرشو «نازحألاو فوخلاب اوّرستو نادبألاو بكرلا اوبصنو ءناجشألا بئاحس

 رظنلا نع اهوضغو رهسلاب مهراصبأ اولحكو «نيقتملا ةضاير مهسفنأ اوضارو نيقيلا
 ئيسدحع اًمرف مهعومد تردابتو اًمرأ مهيلايل اوماقف «ركفلا اهورعشأو ربعلل اهومزلأو

 ةلباذ هافشو ةلحان نادبأب نآرقلا اوبحص «ناولألا مهنم ترّيغتو نادبألا مهنم تينض

 عماطم نع اولغشو نيمعنتملا ميعن نيبو مهنيب لاحف ةلثئاق تارفزو ةلباو عومدو
 رانلا تارفز تناكف هريذحت نم مهبئاوذ تباشو هديعو نم مهتاربع تضاف «نيبغارلا

 اًداهم بكرلاو اًداسو ةايحلل بارتلا اولعج .«مهبولق بصن ديعولا ناكو «مهمادقأ تحت

 اًيداه اليلد ةاجنلا ىلإو اًيعاد ريخلا ىلإ مهبحب ناكو «ميقتسملا مهطارص نآرقلا اولعج

 ةلفغلا ريسأ اي موقلا ةفص هذه ؛نودتهملا مه كئلوأو ؛هللا مهاده نيذلا كئلوأ

 . مونلاو

 نونامثلاو ىناثلا ثيدحلا 2

 نإف دسحلاو مكايإ» :ِئكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 .«بشخلا :لاق وأ بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا

 قفل 901 0 ١
 . دواد وبا هجرخا

 نونامثلاو ةيناثلا ةياكحلا

 هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع ىورُي :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع َيِكُح

 دسحي ال دبع اذه :لاق ؟اذه نم بر اي :لاقف شرعلا لظ ىف اًسلاج الجر ىأر

 لمع يأ بر اي :لاق ةميمنلاب يشمي ال هيدلاوب رب ءهلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا

 ؟المع ريخ كتدابع يأ :لاق «يناسنت الو ينركذت :لاق ؟هب لمعأ نأ كيلإ بحأ

 رش كدابع يأ :لاق «ءنسح قلخ يف نمؤم هجرف ينزي الو هناسل بذكي ال نم :لاق

 .راهنلاب لاطب ليللاب ةفيج ءىيس قلخ يف رجاف :لاق ؟المع

 2 د

 )١( دواد يبأ ننس )5907(.

 هى, 
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 فاخ نَم» :لوقي ِخِلك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ ةيلاغ هللا ةعلس َنِإ الأ لزنملا غلب جلدأ نّمو جلدأ

 . 7يفطرتلا هجرخأ

 نونامثلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 رثأ هيلعو لبجلا حفس يف اًمئاخ اًباش تيأر :لاق نيحلاصلا ضعب نع َيِكُح

 نم :تلق ؟هنم نوفاخي لكلاو عفشتأ مب :لاق .هنم رذتعتو كالوم ىلإ دوعت :تلق

 نسح نم يئايح ايف اًريبك هتيصع تربك املف اًريغص ينابر ىلوم :لاق ؟ىلوملا اذه

 ءهنفدو هزيهجت ىلع ِكنيعأ :اهل تلقف ؛فئاخلا ناريحلا سئابلا لتق ىلع ناعأ

 .همحريف نيعم ريغب هاري ىسع هلتاق يدي نيب ِهلْخ ال :تلاقف
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 :ّلجو ّزع هللا لاق :لوقي ِخك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 نبا اي «يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نبا اي»
 ينتيتأ ول .كل ترفغ ينترفغتسا مث ضرألاو ءامسلا نانع ىلإ كبويع تغلب ول مدآ

 .«ةرفغم اهبارتب كتيتآل اًئيش يب كرشت ال ينتيقل مث اياطخ ضرألا بارتب

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 نونامثلاو ةعبارلا ةياكحلا

 طنقت مل يدبع اي :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع ّيكُح
 ام كنأك يلع لهاجتت كل ام ؟كتقوط ينامألو كترهظأ يذلا انأ سيلأ يتمحر نم

 «كانلبق انيلإ تبت نإو .كانلقأ انتلقتسا نإ يدبع «ينتقفو ام كنأك ىنجتتو ينتفرع

 . ةكسححو 2( يذمرتلا نكس قفز

 عماجلا حيحص رظنا ينابلألا هححصو بيرغ ثيدح اذه :لاقو (56041:0) يذمرتلا ننس (؟)
(770). 

 7ك



 ىف كسفن تيداع نإو «كانيرأ كليلد برطضا نإو «كانيندأ اندصق ىلع تمزع نإو

 نإو «كانيفش كّرضل تيكب نإو ؛كانيواد كئاود رقفل تيكب نإو «كانيلاو اندو بنج
 كتاف ام ىلع اًمسأ تيكب نإو «كانمآ اًفوخ تيكب نإو «ءكانرضح ةيشخ تيكب

 نم ىمتحا نَم متيأر له «لذ ىلإ عطقنا نم متيأر له يتمحر نم طنقت الو كانضوع

 يرصن مالعأ ىأر نَم متيأر له «ّلتخا يبرق ضاير مسنت نَم متيأر له ءّلتعا يلجأ

 نم طنقت ال يدبع اي :لوقي هنأك لسنا يركذ ةوالح دجو نم متيأر له .«لغشنا

 انأف ةءاسإ اذ تنك نإو «فورعم دوجلاب انأف .,فوصوم ردغلاب تنك نإ كنإف يتمحر

 انأف ةبانإو ةيشخ اذ تنك نإو ءوفعو ةمحر وذ انأف وهسو ةلفغ اذ تنك نإو «ةءانإ وذ

 ةرحسلا نم فولألا ىلع ةرفغملاب داج نم ةمحر نم طنقت الو «ةباجإو لوبق وذ

 .ةرربلا نم مهلعجف

 دع د د

 نونامثلاو سماخلا ثيدحلا 6

 دباع امهدحأ نالجر لك هللا لوسرل ركذ :لاق هنع هللا يضر ةمامإ يبأ نع

 .«مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف» :لاقف ملاع رخآلاو

 ةلمنلا ىتح ضرألاو تاولمسلا لهأو ؛هتكئالمو هللا نإ :ِئكَي هللا لوسر لاق مث

 .«ريخلا سانلا ملعم ىلع نولصي رحبلا يف ناتيحلاو اهرحج يف

 37يوم هجرخأ

 نونامثلاو ةسماخلا ةياكحلا

 ناميإلا لهأ راص اذإف «باوبأ ةينامث ةنجلل نإ :لاق هنأ هبنم نب بهو نع يك
 ايندلا يف نيدهازلا ءاملعلا لبق دحأ اهلخدي ال هللا ةّرعو :نوباوبلا لاق اهولخديل اهيلإ

 .قالخألا لئاذر نم نيرهطملا مهعم نيبيجملل ةرخآلا يف نيبغارلا

 ا د

 نونامثلاو سداسلا ثيدحلا 2 5

 هيلع طسبي نأ هّرس نَم» :لاق لَك هللا لوسر نإ :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 .«همحر لصيلف هرثأ يف هل رخؤي يأ أسني نأو هقزر يف

 )١( يذمرتلا ننس )5١286(.

 الا



 وو ووباو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 نونامثلاو ةسداسلا ةياكحلا

 كلم هربخأ هدنع نم اجرخ املف اعطاقتو دواد ىلإ امكاحت نيلجر نأ َيِكُح

 هيلع دواد ىأر ةليوط ةدم دعب ناك املف «هنيعو عوبسأ دعب ضبقي امهدحأ نأ توملا

 لصوف كدنع نم جرخ هنإ :لاقف هلاح نع توملا كلم لأسف اّيح لجرلا كلذ مالسلا

 .محرلا ةلص ةكربب ةنس نيرشع هرمع ىف هللا ذمف اهعطق دق ناك اًمحر

0 
+ 2 00 

 نونامثلاو عباسلا ثيدحلا - 8ا/

 نم ةقدصب قّدصت نَم» :َِك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 يبري امك اهيبري نئمحرلا فك يف اهعضي امنإ اًبيط الإ هللا لبقي الو بيط بسك
 .«لبجلا لثم نوكي ىتح هليصف وأ هولف مكدحأ

 . "”طوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 نونامثلاو ةعباسلا ةياكحلا

 يف عقو دقف ينبال عدا :لاقف هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ىلإ ىتأ الجر نأ َيِكُح

 يئاعد نم كل عفنأ وه ام ىلع كلدأ الأ :ةريره وبأ لاقف هكاله نم فوخلا يسفن

 كدلو ةاجن اهب يونت ةبيط ةقدصب قدصت :لاق «ىلب :لاق «ةباجإ عرسأو حجنأو

 اذه مهللا :لاقف ةبيط ةقدصب قدصتف ةريرش يبأ دنع نم لجرلا جرخف هعم ام ةمالسو

 ديزو لوبقم ءادفلا نإ الأ رحبلا ىف ةعاسلا كلت ىف يدانم ىدانف ديز يدلو ءادف

 وهو اذكو اذك موي اًبجع تيأر دقل تبأ اي :لاقف هلاح نع هوبأ هلأسف مدق املف ثاغم

 الأ ءاوهلا نم اًنوص انعمسف قرغلاو كالُهلا ىلع انفرشأ انأ كلذو هيف هوبأ قدصت موي

 ىلإ ةنيفسلا اومدقف ضيب بايث مهيلع لاجر انءاجو ثاغم ديزو لوبقم ديز ءادف نإ
 .كلذ دعب انرس مث اهيف ناك نم لك ملسو ةريزج

 دلع دع د6

 .(769) ناجرملاو ؤلؤللا رظنا هيلع قفتم )١(
 تاقدصلا باوبأ يف هلثم هب هنع يربقملا قيرط نم ئيحي ةياورب أطوملا يف كلام مامإلا هاور (؟)

 .07) باب

 ,2ق



 نونامثلاو نماثلا ثيدحلا - 8

 .«هّربأل هللا ىلع مسقأ ول باوبألاب

 77 لنبف هجرخأ

 نونامثلاو ةنماثلا ةياكحلا

 ضعب ىف ناك املف اًحافس راكبألا ٌضتفي ناتسربط دلبب ناك اًملاظ اًريمأ نأ ىكخ

 اي : تلاقف لادبألا نم ناكو باصقلا ديعس يبأ خيشلا ىلإ ةيكاب ٌروجع 5 مايألا

 يلزنم ىلإ يتأيل اهلاح حلصأل ملاظلا اذه ّيلإ لسرأ دقو ركب تنب يلف ينئغأ خيش
 اهيلإ هسأر عفر مث خيشلا قرطأف هرش ينع فكت ةوعد يل وعدتل كتئج دقو اهضفيل

 رباقم ىلإ يبهذاف «ةوعد هل باجتسُي نّم مهيف قبي مل ءايحألا نإ زوجع اي :لاقو
 نسح باش اهيقلف رباقملا ىلإ تبهذف ءكتجاح يضقي نم كلانه نيدجتسف نيملسملا
 ىلإ يعجرا :لاقو مالسلا ٌدرف هيلع تمّلسف ؛ةحئارلا بيط ؛بايثلا ليمج .ةروصلا

 ينولدي ءايحألا :تلاقو زوجعلا تكبف هل باجتسُي هنإف كل وعدي هل يلوقو خيشلا
 نيأ ىلإف يتجاح يضقي دحأ يل سيلو ءايحألا ىلع ينولدي ىتوملاو تاومألا ىلع
 «ةلاحلاب هتربخأو هيلإ تعجرف يئاعدب كتجاح تيضق دق هيلإ يفرصنا :لاقف ؟بهذأ

 عقو دق توصلا اذإو ههجو ىلع طقسو ةميظِع ةحيص حاصو فرع ىتح ركفي قرطأف

 نعو اهنع هللا جّرفو هتبقر تكدناو عقو دقو ءزوجعلا راد ىلإ هّجوتو بكر ريمألا نأ
 يضقت ملو رباقملا ىلع اهتلحأ مل :هل ليق قافأ املف خيشلا ءاعد ةكربب نيملسملا

 ىخأ ىلع اهتلحأف ىتوعدب همد ءامدلا كفسي نأ تهرك :لاق ؟ةرم لوأ ىف اهتجاح

 ١ ْ : هيلع ءاعلا داو ينفزدي ىلإ ذرق: نقلا

 نونامثلاو عساتلا ثيدحلا - 4

 هريغل وأ هل ميتيلا لفاك» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 .ىطسولاو ةبابسلاب يوارلا راشأو «ةنجلا يف نيتاهك وهو انأ

 لضم هجرخأ

 )١( ملسم حيحص (؟) .(11537) ملسم حيحص )19817(.

 ىذا



 نونامثلاو ةعساتلا ةياكحلا

 بارشلاب اًمرغم تنكو يتبوت ببس ناك :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيكُح

 ناكو .هتوسكف اًنايرع ناك نيملسملا ماتيأ نم ميتيب اًموي ترفظ ينأ نيلاطيلا ةرشاعمو

 تماق دق ةمايقلا نأك يمانم يف تيأر ةليللا كلت ناك املف ءهتلسغو هتعبشأف اًعئاج

 قيرطلا يف نأ امئيبف رانلا ىلإ يب رمأو باسحلا تشقونو «قئالخلا عم ترضحأو

 ءايندلا يف يلإ نسحأ دق لجرلا اذه نإ يبر ةكئالم اي :ةينابزلل لاقف ميتيلا كلذ تيأر

 هليبس اوقلطأ ءادنلا اذإف ةلهمب ةفخ يف رمؤن نل :اولاقف يبر ىلإ هيف عفشأ ىتح اولهمأف
 هيف تبت تهبتنا املف هيلإ نسحأ ناك دق يذلا ميتيلا ةعافشب هنم ناك ام انبهو دقف

 .نيملسملا ماتيأ ىلإ عفنلاو ةفأرلا لاصيإ يف يدهج تلذبو

 دع دع دع

 نوعستلا ثيدحلا ٠

 ةولح ايندلا نإ» :لاق ٍَِي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع

 .«ءاسنلا اوقتاو ايندلا اوقتاف نولمعت فيك اورظناف اهيف مكفلختسم هللا نإو ةرضخ

 00 هجرخأ

 نوعستلا ةياكحلا

 ةثالث الإ اهتجرخأو مهاردب يلع هللا حتف :لاق هنأ دواد نب دمحم نع َيكُح

 نيب قلخلاو تماق دق ةمايقلا نأك يمانم يف تيأر تمن املف ةقرخ يف اهتددشف مهارد

 اًرانز سبلأ تنك ام :تلقف دوس رينانز يطسو يفو ترضحف تيدونف ىلاعت هللا يدي

 نم اهتجرخأف تهبتناف كعم مهاردلا هذهو تمن :يل ليقف ؟رينانزلا هذه امف طق

 .نامألا :لوقي لاحلا اذه ركذ اذإ ناكو اهب تقدصتو يطسو

 ا ع د

 نوعستلاو ىداحلا ثيدحلا ١

 نيذلا مكتمئأ رايخ» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب ةورع نع

 مهنوضغبت نيذلا مكتمئأ رارشأو مهيلع نولصتو مكيلع نولصيو مكنوبحيو مهنوبحت

 ةرضخ ايندلا)» باب قاقرلا باتك يف يراخبلا حيحصو 2ع يوونلا حرشب ملسم حيحص )0

 .اًرصتخم هوحنب ثيدحلا قاسف «ةولح

 مله



 ام ال :لاق ؟مهذبانن الفأ هللا لوسر اي :اولاق .مكنونعليو مهنونعلتو مكنوضغبيو

 هللا ةيصعم نم يتأي ام ركنيلف ءيشب يتأي هآرف هيلع يلو نَم الإ ةالصلا مكيف اوماقأ
 .«هللا ةعاط نع ادي نعزني الو ىلاعت

 لع هج رخأ

 نوعستلاو ةيداحلا ةياكحلا

 هنيميب اهذخأف هردص ىلع ةلمن تبدف ةرم مان مالسلا هيلع ناميلس نأ َيكَُح

 تملع امأ ةوطسلا هذه ام ناميلس اي هاوأ :تلاقو هيلإ اهسأر ةلمنلا تعفرف ءاهامرف

 كلملا يدي نيب فقوملا يف فقت فوسف مظعلا ةنهو دلجلا ةقيقر ينأو ةدبع ينأ

 :لاق قافأ املف «هيلع اًيشغم ناميلس ٌرخف «ملاظلا نم هقح مولظملل ذخأي يذلا رهاقلا

 نَم نع يزواجتو كمحري مل نم يمحرا ةلمنلا اهتيأ :لاق ترضح املف «ةلمنلاب يلع

 يدلج فعضب كتيقول اهرحب كيلإ يتأت رانلا تيأر ول ناميلس اي :تلاقف كملظ

 ثالث يل نمضت ىتح كلهأ ال نكلو ءاّدغ كنم ماقتنالا يف اًببس نوكأ فيكف

 عنمت الو الئاس درت الو ءايندلل احرف كحضت ال :تلاق ؟يه ام :لاق .ءلاصخ

 . كلذ ىلإ اهباجأف «هراعتسا نم كهاج

 د دع دع

 . «ةئيطخ لك سأر ايندلا بحو .ناطيشلا لئابح ءاسنلاو «مثإلا عامج

 . "”طوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 نوعستلاو ةيناثلا ةياكحلا

 نأ امإ :ثالث دحأب الإ يسفن نم كنكمأ ال :تلاقف لجر اهاعد ةأرما نأ يِكُح

 رسيأ رمخلا برش ىأرف هسفن يف ركفف رمخلا برشت وأ اًسفن لتقت وأ «كبرب رفكت

 نإ :لاق ؟رمخلا برشت ال مل :مهضعبل ليقو .هللاب رفكو «سفنلا لتق اهبرش املف
 .هدسفي ام هيلع لخدأ فيكف يلقع يضرأ

 دنع دع دع

 .(51/5) ملسم حيحص )0(

 .(446) ةنسحلا دصاقملا  هعفر رماع نب ةبقع نع يمليدلا هاور يواخسلا لاق (؟)

 م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا ما



 نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا 4“

 دجسملا ىلإ ىتأ نَم» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريرُه ىبأ نع

 ْ' .'هظح وهف ,يشل

 1 عر

 نوعستلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 نمؤم دبع نم ام ىلاعت هللا باتك يف دجن :لاق هنأ رابحألا بعك نع يك

 وأ هللا ركذيل وأ فيغو | ذيك هلع الإ وريال يأ يدعي ل هعقتلا نا ودك
 ال نوحلاصلا ناك :لاق .هللا ليبس ىف نيدهاجملا لثم هللا باتك ىف هلثمف هب ركذيل

 هملك هنأ :نريأ نب كلفت نع ىورب امك :اينالا رعأ قف عاجلا هحليعلا نق تلكم
 .هملكو دجسملا نم هسأر جرخأو ماقف دجسملا يف وهو ناسنإ
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 ةداعس نم» :ِةْكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس نع

 . هللا ىضق امب هطخس مدآ نبا ةواقش نمو هللا ءاضقب هاضر مدآ نبا

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 حرفت فيك مأ دوقفم ىلع ىسأت فيك :لوقي ناك هنأ فلسلا ضعب نع َيِكُح

 .توملل كدي ىف هكرتي الو دولومب

 هل لاقف ينظع :هل لاقف هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ ىلع لجر لخد دقو
 اًموسقم قزرلا ناك نإو ؟اذامل كمامتهاف قزرلاب كل لفكت دق هللا ناك نإ :دمحأ

 اًقمح رانلا تناك نإو ؟اذامل لخبلاف اًقح هللا ىلع فلخلا ناك نإو ؟اذامل صرحلاف

 ةيناف ايندلا تناك نإو ؟اذامل سنإلاف اًقح ريكنو ركنم ناك نإو ؟اذامل ةيصعملاف
 هللا ءاضقب ءيش لك ناك نإو ؟اذامل عمجلاف اًمح باسحلا ناك نإو ؟اذامل ةنينأمطلاف

 ؟اذامل فوخلاف هردقو

 د دع د

 )١( يذمرتلا ننس (؟) .(4ا/7) دواد يبأ ننس )7١961(.

 ذل



 نوعستلاو سماخلا ثيدحلا 6

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم» :لاق ٍةِلكَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 .«تمصيل وأ اًريخ لقيلف رخآلا

 0 00د هج رخأ

 نوعستلاو ةسماخلا ةياكحلا

 عمتجا :ليق .لهاجلا رتسو ملاعلا نيز تمصلا :لاق هنأ مهضعب نع ّيكُح

 ام ىلع مدنأ انأ :مهدحأ لاقف ءرصيقو ىرسكو نيصلا كلمو دنهلا كلم كولم ةعبرأ

 ملو ينتكلم ةملكب تملكت نإ ينإ :رخآلا لاقو .لقأ مل ام ىلع مدنأ الو تلق

 نإ ملكتملل تبجع :ثلاشلا لاقو «ينكلمت ملو اهتكلم اهب ملكتأ مل اذإو اهكلمأ

 لقأ مل ام ىلع انأ :عبارلا لاقو هعفنت مل هيلع عجرت مل نإو هتّرض هتملك هيلع تعجر

 عفن باتكلا اذهل فنصملا لاق «تمصلل ريبكلا لضفلا اذهف تلق ام در ىلع ينم ردقأ

 :هتدم لوطب عّتمو هب هللا

 سفنلا ةيكزتو ءارملاو قافنلاو ءايرلاو شحفلاو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلا لصأ

 ةدايزلاو فيحصتلاو فيرحتلاو «هينعي ال امو لطابلا يف ضوخلاو صرحلاو لوضملاو

 نم اهلك هذهف تاروعلا كتهو قلخلا ءوسو قلخلا ىذأو ناتهبلاو روزلاو ناصقنلاو

 .كلذ عيمج نم صلخ تمص نّمو .ةيانك امإو اًحيرص امإ ناسللا تافآ

 كي د

 نوعستلاو سداسلا ثيدحلا 5

 هنود نم ىلع الضف هل ْنأ دعس ىأر :لاق هنع هللا يضر دعس نب بعصم نع

 . «مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له» :ْخك هللا لوسر لاقف

 . "”يراخبلا هج رخأ

 لَك يبنلا باحصأ نم هنود نم ىلع اًلضف هل نأ نظ هنأ :يئاسنلا ةياور يفو

 .«مهصالخإو اهتوعدب اهفيعضب ةمألا هذه هللا رصن امنإ» :ِلك ئبنلا لاقف

 .(44و )47/١ ملسم حيحص قفز .(5 )1١4 ١ يراخبلا حيحص قلد

 م7



 نوعستلاو ةسداسلا ةياكحلا

 الو ماني ال ناكو ريناند ةعبرأب دوسأ اًمالغ ىرتشا يسيقلا اًحابر نأ يك
 الو مانت ال كل ام مالغ اي :حابر هل لاقف هيلع ليللا ّنج اذإ ماني هالوم عدي

 تركذ اذإو « يمون ريطيف منهج تركذ ليللا ننجح اذإ يالوم اي :لاقف مانت انعدت

 ءيمغ مظع يبر يدي نيب فوقولا تركذ اذإو ءيمه ٌدتشا طارصلا ىلع زاوجلا

 الضف كيلع يل نأ تننظ انأ مالغ اي :لاق قافأ املف .هيلع اًيشغم ٌّرْخ كلذ حابر

 هللا هجول ّرح تنأ بهذا كلثم كلمي ال يلثم مالغ اي ءكلذ فالخب رمألاو

 . ىلاعت

 نوعستلاو عباسلا ثيدحلا 1 ا/

 اذه انرمأ يف ثدحأ نَم» :ِلك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .ادر وهف هنم نيل ام

 ,”راشبلا 506

 .؛در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نَما :''”ملسمل ةياور يفو

 نوعستلاو ةعباسلا ةياكحلا
 هلمع هللا طبحأ ةعدب بحاص بحأ نَم :لاق هنأ ضايع نب ليضفلا نع ّيكح

 نمؤملا رظنو اهمحر عطق دقف عدتبم نم هتميرك جّوز نمو «هبلق نم مالسإلا جرخو
 .ىمعلا ثروي ةعدب بحاص ىلإ لجرلا رظنو بلقلل ءالج نمؤملل
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 نوعستلاو نماثلا ثيدحلا 64

 نم اطئاح نيطأ انأو ِكي هللا لوسر يب ّرم :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع
 رمألا» :لاق ءهللا لوسر اي هحلصأ طئاح :تلقف ؟هللا دبع اي اذه ام :لاقف ءصخ

 م:



 ام :لاقف .ىهو دقو ءانل اًصخ حلصن نحن :لاقو «هوحنب ''”دواد وبأ هجرخأ
 . كلذ نم لجعأ الإ رمألا ىرأ

 نوعستلاو ةنماثلا ةياكحلا

 يفاح فوص ةعردم هيلعو هباحصأ ىلع اًموي جرخ مالسلا هيلع ىسيع نأ ّيِكُح

 :لاقف «شطعلا نب نينلا سباي .عوجلا نم نوللا رّيغتم اًنعش سأرلا رساح .مدقلا

 يتيب :لاقف ءال :اولاق يتيب نم هللا نذإب اهتلزنم ايندلا تكرت يذلا انأ ليئارسإ ينب اي
 رمعلا لدللا قسارمو قداح يتبادو ؛عوجلا يبأدو ركذلا سلاجمو ءدجاسملا

 يسابلو ماعنألاو شوحولا لكأي امم ضرألا لقب يناحيرو يتهكافو رسيت ام يماعطو

 دجت ملو رجح ىلع اًرجح عضأ ملو «نيكاسملا يئاساجو فوخلا يراعشو فوصلا

 بيط انأو ءيش يل سيلو يسمأو ءيش يل سيلو حبصأو ءرجش الو راقع ةدقع يل
 .ينم عروأ الو ىنغأ الو بيطأ دحأ سيلو ينغ

 كف مي

 نوعستلاو عساتلا ثيدحلا 4

 .«لجرلا رهظ متعطقو متكلهأ» :لاقف ءهحدم يف

 مكلوق يضرو مكعمس ول هنإ امأ» و "”هلسمو ©”يراخبلا هجرخأ

 .«ىضرأ ام

 نوعستلاو ةعساتلا ةياكحلا

 تنأ مهللا :لاقف ءهحدمف قيدصلا ركب ابأ ىتأ الجر نأ '”يعمصألا نع َيِكُح

 يل رفغاو نوبسحي امم اًريخ ينلعجا مهللا مهنم يسفنب ملعأ انأو ينم يسفن نم ملعأ

 .نولوقي امب ينذخاؤت الو نوملعي ال ام

2 1 

 .(171/7) يراخبلا حيحص (؟) .(0786) دواد يبأ ننس )١(

 .ملسم دنع دانسإلا لاجر دحأ وه (84) .(5058/8) ملسم حيحص (5)

 .روهشملا يروغللا يعمصألا بيرق نب كلملا دبع وه (6)

 م6



 ةئاملا ثيدحلا ١٠

 رخآلا امأو «ةميمنلاب يشمي ناكف امهدحأ امأ ىلب :لاق مث ريبك يف نابذعي امو نابذعي

 .«اسبيب مل ام امهيلع ففخي نأ هلعل :لاق مث اًدحاو اذه ىلعو اًدحاو

 :اطوملا الإ 9 ”ةغاملا ةحرحأ

 ةئاملا ةياكحلا

 لمعت يتخأ تناك ام ينيربخأ :لاقف همأ ىلإ عجرف ءاّران اًنلتمم هدجوف ربقلا يف شبنو

 باوبأ ىلع عمستف اليل جرخت تناك اهنأ الإ اهل فرعأ ال :تلاقف ءركنملا نم

 .رانلاو لاحلاب اهربخأو كلذ وه :لاقف «مهنيب كلذب عقيف هب منتو نولوقي ام ناريجلا

1 7 
. 2 03 

 ةئاملا دعب لوألا ثيدحلا ١

 كَم هللا لوسر ناك :لاق بطخي ةيواعم تعمس :لاق هنع هللا يضر ديمح نع

 رمأ لازي نلو هللا يطعيف مساق انأ امنإو «نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نَم» :لوقي

 .؛هللا رمأ ىتأي ىتحو ةعاسلا موقت ىتح اًميقتسم ةمألا هذه

 7 ليسمو 5 يراحلا هجرخأ

 ةئاملا دعب ىلوألا ةياكحلا

 ملعلا نإف ملعلاب كيلع ليمك اي :ليمكل لاق هنأ هنع هللا يضر يلع انديس نع

 هيلع موكحم لاملاو مكاح ملعلاو «لاملا سرحت تنأو كسرحي ملعلا «لاملا نم ريخ
 وه امنإو ؛ةياورلا ةرثكب ملعلا سيلو «قافنإلاب ومني ملعلاو قافنإلاب صقني لاملاو

 سانلا لئاسو «ةرخآلا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلاو ؛بولقلا يف ىلاعت هللا هبلجي

 .(591؟) ملسمو 140 ةححيححص يف يراخبلا هاور هيلع قفتم 22(

 )١١370(. ملسم حيحص ةرف] .(70 يراخبلا حيحص )ن9(
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 ةئاملا دعب ىناثلا ثيدحلا

 لسغ نَم» :لوقي ِهيِلَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سوأ نب سوأ نع

 لكب هل ناك عمسو غلي ملو «مامإلا نم اندو بكري ملو ىشمو «ركتباو ركبو لستغاو

 .«اهمايقو اهمايص ةنس لمع رجأ ةوطخ

 77 تانيسلاو (3)دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب ةيناثلا ةياكحلا

 :هل ليقف رباكألاو ءارمألاو ءاملعلا هروزي ناكو بات دنقرمس نم الجر نأ يك

 هنيد هافك ىلاعت هللا رماوأ يف ناك نم هنأ عمسأ تنك :لاقف ؟ةلزنملا هذه تغلب ّمِب

 نع ةطنحلا تطح املف ءاحرلا ىلإ ةطنح تلمح مايألا ضعب يف ناك املف هايندو
 .ءاملا ىف كل ةليللا ةبونلا نإ :لاقف ضرألا ىف ىل راج ءام ىف ءاجو بره رامحلا

 امك ةعمجلا ةليل تناكو «لباق ىلإ رفسلا كتوفي ةنسلا هذه ىف كنأ الإو تيقس نإف

 تنجع دق ةطنحلا اذإف تعجرو ةعمجلا تيلصف ءيرمأ يف رظني وهو ىلاعت هللا رمأ

 فيك :هل ليقف «ةرورسم ةأرملاو عجر دق رامحلاو تيقس دق ضرألاو زوبخم زبخو

 هقلوج هنأ نظي وهو انقلوج نحطف نوحطلا ىلإ بهذ انراج ناك :لاق ؟هلك كلذ ناك

 ىلإ بهذ هنإف رامحلا امأو «هتزبخو هتذخأف هتجوز هتفرع هلزنم ىلإ بهذ املف

 ءاجف ضرألا امأو املس هطبرم لخدو ةيرقلا ىلإ اهنم برهف بابذلا هتدصقف ءارحصلا

 ةالص بر اي :تلق اذهب لاحلا كلذ تيأر املف تألتماف ءاملا راجلا ضرأ نم اهيلإ

 «نورت امك ىلوملا ةمدخ ىلع تلبقأو ايندلا تكرتف كضئارف ىلع تظفاح دق ةعمجلا

 اًملعو اًحلاص المع انقزراو انلامعأو انلاوقأ ريخب متخاو انع كيضري امل انقفو هللا اي

 .نيمحارلا محرأ اي كيلإ هب انبرقت اًعفان

 دك داك دع

 ةئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا - *٠١ 

 «قلخلا هللا ىضق امل» :ِةلكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريرُه ىبأ نع
 يتمحر نإ شرعلا قوف هدنع وه باتك يف بتك قلخلا هللا قلخ امل» :ملسم دنعو

 .(46 /؟) يئاسنلا ننس (؟) )1١49(. دواد يبأ ننس )١(
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 7 (17يراخيلا هجرخأ

 ةئاملا دعب ةثلاثلا ةياكحلا

 رّشبو نيقيدصلا رذنأ دواد اي :مالسلا هيلع دواد ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ّيكخ

 نم اوطنقت ال :نيئاطخلل لقو اوبجعت ال :نيقيدصلل لق دواد اي :ىلاعت لاقف نيئاطخلا

 .يبضغ تبلغ يتمحر نإ يتمحر

 ةئاملا دعب عبارلا ثيدحلا 2 64

 ليبس يف قفنأ نَم» :ِةْلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كتاف نب ميرخ نع

 7 قتاسلاو ؟9يذمرتلا هج رخحأ

 ةئاملا دعب ةعبارلا ةياكحلا

 ريمأ ّيلإ لسرأ دقو تاوزغلا ضعب يف تجرخ : هللا همحر دينجلا نع ّيِكُح

 مايألا ضعب يف ناك املف «ةازغلا جيواحم ىلع كلذ تقرفف ةقفنلا نم اًئيش نينمؤملا
 تيأرف مونلا ينبلغف «هقيرفت لوبق ىلع اًمدان كلذ يف اًركفتم تسلجو رهظلا تيلص

 يذلا لاملا باحصأل هذه :ليقف ءاهنع تلأسف ةليوط اًمعنو ةفرخزم ةصصجم اًروصق

 رصق ىلإ راشأو رصقلا كلذ ليقف ءيش مهعم يل امف :تلقف «تاوزغلا يف هتقرف

 اوجرخأ نيذلا تيوآ :لاقف «مهيلع تلضف :تلقف اهمظعأو روصقلا نسحأ نم ميظع

 تبساحف الجو اًقئاخ هتقرف تنأو ءمهؤازج اذه ناكف هيلع باوثلل نوقوتي مهو لاملا
 .باوثلا كل هللا فعاضف اًمئان كسفن

 ب دع

 ةئاملا دعب سماخلا ثيدحلا 9 65

 اًوحن ةبق يف ٍةقَك هللا لوسر عم انك :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 ينإ هديب يسفن يذلاو :لاق ءمعن :انلق ؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ نوضرتأ :لاق

 )506١1(. ملسم حيحص قفز . 1 يراخبلا حيحص 00(

 .(785/5) يئاسنلا ننس (54) )1١578(. يذمرتلا ننس (؟)
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 متنأ امو ء؛ةملسم سفن الإ اهلخدي ال ةنجلا نأ كلذو ؛ةنجلا لهأ اونوكت نأ وجرأل

 دلج يف ءادوس ةرعشك وأ ؛دوسألا روثلا دلج يف ءاضيب ةرعشك الإ كرشلا لهأ نم

 .«رمحألا روثلا

 000 97 يراخببلا هجرخأ

 ةئاملا دعب ةسماخلا ةياكحلا

 ةرضحلاب روضحلا رثكت ةدئاز ىمسُت ةيراج باطخلا نب رمعل ناك هنأ َيِكَُح

 ةريغتم ةرقتفم يهو باحصألاب لفاح وهو ِخلك هللا لوسر سلجف اًموي تتأف ةيوبنلا
 :تلاقف ««ةيفومل كنإف ةدئاز اي يسنأتسا» :ِلَك هللا لوسر اهل لاقف .ةشحوتسم نوللا
 تيّدش املف .ءبطتحأل تجرخو ءائيجع يلهأل تنجع ينإ هللا لوسر اي نأ يبأب
 نسحأ رأ ملف «مويلا كلذ لبق اًسرف ناكملا كلذ يف رأ مل سراف عقو تعمس يتمزح

 ةدئاز اي تنأ فيك :ىل لاقف ءاّبكرمو اًبوث هنم دوجأ الو اًحير هنم بيطأ الو اًهجو هنم

 ىلوقف اذمحم تيأر اذإ :يل لاقف «ىلاعت هللا دمحن ريخب :تلقف ؟لكَي دمحم فيكو

 كنعبمب دحأ حرف ام هنإ دمحم اي :كل لوقيو مالسلا كئرقي ءنجلا نزاخ ناوضر هل
 ريغب ةنجلا نولخدي ثلث «ثالثأ ثالث كتمأل ةنجلا مسق ىلاعت هللا نإف تحرف ام

 مث .مهيف عفشتف تنأ مهل عفشت ثلثو ءاّريسي اًباسح نوبساحي ثلثو «باسح

 لقئثأ ةدئاز اي :لاقو ّيلإ رظنف يصئارف تدعتراو ّيلع تلقثف يتمزح لمحأل تفرصنا

 :لاقف «كانه ةرخص ىلإ هديب ناك رضخأ بيضقب راشأف معن :تلقف ؟كلمح كيلع

 تلخدف اهتيب ىلإ ةدئاز عم بطحلا اذه يلمحا :اهل لاقف «تلبقأف يلبقأ ةرخصلا اهتيأ

 املف تيبلا ىلإ تهتنا ىتح يدي نم تبهذو «ىلاعت هللا نذإب بطحلا تحت ةرخصلا
 فطل يذلا ىلاعت هلل اًركش» :ِكي هللا لوسر لاقف ءاهباهذ يف ةرخصلا رثأ اوأر اولصو

 .«نوبستحي اونوكي مل ام ىطعأو نوملعي ال ثيح نم يتمأب

 هع دع د

 ةئاملا دعب سداسلا ثيدحلا 9 5

 ىف نك» :لاقو ىبكنمب ِخِكَي هللا لوسر ذخأ :لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نع

 حابضلا طع ال تينا اذإ :لوقي رمع نبا ذاكر «لينش وباع زأ بيوع كنا ايندلا
 .«كتومل كتايح نمو كضرمل كتحص نم ذُحو «ءاسملا رظتنت الف تحبصأ اذإو

 )١158/١(. ملسم حيحص (؟) .(1717/8) يراخبلا حيحص )١(

 ها



 : ”ىيراختلا هج رخأ

 ةئاملا دعب ةسداسلا ةياكحلا

 يئاقل تدرأ نأ ءايبنألا ضعب ىلإ هللا ىحوأ :لاق هنأ رابحألا بعك نع َيِكُح

 نم لكأيو ءرافقلا ريطي ريطلاك اًشحوتسم اًئيزح اًبيرغ ايندلا يف نكف  يترضح يف

 هبرب اًسانئتسا ريطلا عم نكسي ملو هركو ىلإ ىوأ ليللا ناك اذإف راجشألا سوؤر

 .سانلا نع اًشاحيتساو

 ةئاملا دعب عباسلا ثيدحلا - 7

 بهذ : يك ئبنلل اولاق ٍهَكَك ئبنلا باحصأ نم اًسانأ نأ هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع

 لوضفب نوقدصتيو موصن امك نوموصيو يلصن امك نولصي روجألاب روثدلا لهأ

 لكو ةقدص ةحيبست لكب مكل نإ هب نوقدصت ام مكل هللا لعج دق سيلوأ» :لاق مهلاومأ

 .(ةقدص ركنملا نع يهنلاو .ةقدص فورعملاب رمألاو ةقدص ةليلهت لكو ةقدص ةديمحت

 لل هج رخأ

 ةئاملا دعب ةعباسلا ةياكحلا

 دمحلاو هللا ناحبس :لوقأ انأو ةليل تب :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيكُح

 ينبلغ املف ءميظعلا ىلاعت هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هللإ الو هلل

 روصق ةسمخ يف يب اوفاطف يديب اوذخأو ينوءاج دق ةكئالملا نم ةرمز تيأر مونلا

 هذه :لاّمف ؟روصقلا هذه نمل :تلقف .لعي الو ىصحي ال ام ميعنتلاو. يزلا نم اهيف

 ام كلذ فاعضأ كلو :لاقف ؟يل اذه لكو :تلقف «ةليللا كتاملكب كل اهتينب يتلا

 ” صح ذل
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 ةئاملا دعب نماثلا ثيدحلا

 ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا» :لاق ٍةِلك هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .«برلل

 )07/٠١(. ملسم حيحص قفز 1١١(. /8) يراخبلا حيحص 001(
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 7 ةتايعلا هجرخأ

 ةئاملا دعب ةنماثلا ةياكحلا

 ءظفحلا يف ديزي كاوسلا :لاق هنأ ههجو هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع نع َيِكُح

 .نلمحرلا ىض ريو ةئللا يوفهيو مفلا ةحئار بيطيو نائسألا ظفحيو «مغلبلا بهذيو

 20 دن 3 : 2 00

 ةئاملا دعب عساتلا ثيدحلا 8

 ءقيراج تءاجف الدتم انلزدف' انل ريسم ىف انك لاق هقع هللا ئنفر: ديعش بأ نع
 انك ام لجر اهقم داقلا هقارإ كش لهن مينغ انرقل ناو ممل ىحلا ديف نإ: كلاقت
 تنكأ :هل انلق عجر املف ءاّئبل اناقسو ةاش نيثالثب هل رمأف «ءىربف هاقرف هيقري هنمأن

 ىتح اًئيش اوثدحت ال :انلق «نآرقلا مأب الإ تيقر ام :لاق «يقرت تنك وأ هيقر نسحت

 .«مهسب يل اوبرضاو اومسقا «ةيقر اهنأ هيردي ناك امو :لاقف ِةكَي يبنلا لأسنو يتأن

 00 7 راعببلا هج رخأ

 ةئاملا دعب ةعساتلا ةياكحلا

 ىلعألا ينفج ىلع يرغص لاح يف ناك :لاق هنأ «يقارعلا نب دمحم نع َيِكُح

 : يل ليقف ينفج لقثف تربكو ملقلا يلع ىرج املف ةدغلا ةبحك ةبح ىنميلا نيعلا نم
 .يدوهي لجر ىلإ ينيع ميلست نم تعنتماف اهجرخيو ةنفجلا قشي يدوهي لجر دادغبب
 ةدارإ دنع باتكلا ةحتافب اهيلع أرقا :لوقي الئاق تيأر مايألا ضعب يف ناك املف
 تعلقنا دق ةدغلا اذإ ينيع ىنفجو ىهجو لسغأ انأ امنيبف اًمايأ كلذ تلقف ءوضولا

 يف يئاود ةحئافلا ةءارق تلعجف اهتكربو ةحئافلا ةءارقب هنإ تلقف ءاهرثأ بهذو اهسفنب
 .ضارمألاو تايانجلا

0 7 

 ةئاملا دعب رشاعلا ثيدحلا ٠

 نم ةنسحلا ايؤرلا» :لاق ِهْكك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 .«ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج حلاصلا لجرلا

 .(ةه00١0 يراخبلا حيحص قفز 3١(. /1) يئاسنلا ننس )00

 )51١١(. ملسم حيحص فضز

0١ 



 00 ©7يراخبلا هر

 ةئاملا دعب ةرشاعلا ةياكحلا

 رامقأ ةثالث نأ يمانم يف تيأر :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع َيِكُح

 4ك هللا لوسر يفوت املف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع اهتصقف ؟يرجح يف ةليللا نطقس
 .اهريخ وهو كرامقأ دحأ اذه :ركب وبأ لاق يتيب يف
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 ةئاملا دعب رشع ىداحلا ثيدحلا ١

 ءاودلاو ءادلا لزنأ هللا نإ) :لاق ِهِكَي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع

 . «مارحب اووادت الو اووادتف ءاود ءاد لكل لعجو

 .' دواد وبا هجرخا فرفإ 0 2

 ةثاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةياكحلا

 كءافش نإف ينلكف ينذخ ةشيشح هتدانف ضرم هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع ّيِكُح

 ىلاعت هللا ىلإ هضرم ىكتشا هنإ مث يفاشلا وه هللا نإ «ةمارك ال :لاقف كلذب لصحي

 ضرملا هدواع ةدم دعب ناك املف يفشف اهب ىوادتف ةشيشحلا كلتب ىوادتي نأ هرمأف

 ىسيع اي :لاقف ىلاعت هللا ىلإ كلذ اكشف هضرم ىف دادزاف ةشيشحلا كلتب ىوادتف

 اهلكأف ةشيشحلا هيلإ عفدف بيبطلا ىلإ ىضمف . . .لوقي ام لمعاف بيبطلا ىلإ بهذا

 ملعتل ءاود ريغ نم كتيفش ىسيع اي :هيلإ هللا ىحوأف ؟اذه ام يهللإ :لاقف «ءىربف

 يرهق قيقحتل اهلامعتساب كضرم يف تدز مث يتمكح ملعتل ةشيشحلاب كتيفشو يتردق

 امب ءاشأ نم يفاشلا انأ «يتكلمم بيترت فرعتل بيبطلا ىلع كتلحأ مث «يتوطسو

 . ءاشأ

 دك داع د

 ةئاملا دعب رشع ىناثلا ثيدحلا 97

 رداق وهو اظيغ مظك نَم» :لاق كك هللا لوسر نأ هيبأ نع ذاعم نب لهس نع
 روحلا نم هل ريخي ىتح ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع ىلاعت هللا هاعد هذفني نأ ىلع

 )١( ملسم حيحص (1؟) .(5948) يراخبلا حيحص )5177(.
 دواد يبأ نئكس فرز 41/0 .
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 جات هللا هجّوت ىلاعت هلل جّوز نمو اًناميأو اًنمأ هبلق هللا الم ىرخألا يفو ءءاشي ام

 . «ةمايقلا موي كلملا

 . '”دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةياكحلا

 :تلق «بيسملا نب ديعس سلاجأ تنك :لاق هنأ ناعدو ىبأ نبا نع ىكح

 موقأ نأ تدرأ مث :لاق ءاهاندهشف انتربخأ الأ :لاقف ايد تلطتكاك يلهأ تيفوت

 نيمهرد الإ كلمأ امو ينجوزي نمو هللا كمحري :تلقف «ةأرما تئدحتسا له :لاقف

 للك يبنلا ىلع ىَلصو دمح مث معن :لاق «لعفتو :تلقف انأ :لاقف «ةثالث وأ

 تسلجو يلزنم ىلإ ترصف حرفلا نم عنصأ ام يردأ امو تمق :لاق «هتنب ينجوزو
 «تحرتساو يلزنم ىلإ تفرصناو برغملا تيلصف نيدتسأ نممو ذخآ نمم ركتفأ
 ءعرقي يباب اذإف اًنيزو اًربخ ناكو هيلع ترطفأو .«يئاشع مدقف اًمئاص يدحو تنكو

 بيسملا نب ديعس الإ ديعس همسا ناسنإ لك يف تركتفاف ديعس :لاق ؟اذه نم تلقف

 نب ديعس اذإف تجرخف تمقف ءدجسملاو هتيب نيب الإ .ةنس نيعبرأ ري مل هنإف

 :لاق .كتيتأف يلإ تلسرأ الأ ءدمحم ابأ اي :تلقف هل ادب دق هنأ تنئظف .«بيسملا

 نأ تهركو تجوزتف اًبزع الجر تنك كنإ :لاق ؟رمأت ام :تلقف ءىتؤت نأ قحأ تنأ
 اهيديب ذخأف هلوط ىف هفلخ نم ةمئاق ىه اذإف «كتأرما هذهو كدحو ةليللا كتيبأ

 مث بايثلا نم تقثوتساف ءايحلا نم ةأرملا تطقسف «بابلا درو بابلا يف اهعفرف
 مث «ىرت ال يكل جارسلا لظ يف اهتعضوف زبخلاو تيزلا اهيف يتلا ةعصقلا نم تمدقت
 مكحيو :تلق ؟كنأش ام :اولاقف ,«ينوءاجف ناريجلا تيمرف حطسلا ىلإ تدعص

 مه اولزنو :لاق ءرادلا يف يهو معن :تلق ؟كجوز :اولاق بيسملا نب ديعس ينجوز

 اهحلصأ نأ لبق اهتسسم نإ مارح كهجو نم يهجو :تلاقو تءاجف يمأ غلبف اهيلإ

 ظفحأو ءءاسنلا لمجأ نم يه اذإف اهب تلخد مث اًنالث تمقأف :لاق مايأ ةثالث ىلإ

 اًرهش تثكمف :لاق «جوزلا قحب نهفرعأو ِةلكَي هللا لوسر ةنسب نهملعأو ءهللا باتكل

 تملسف ةقلح يف وهو اًديعس تيتأ ءرهشلا دعب ناك املف ءهينآ الو ديعس ينيتأي ال
 ام :لاق «يريغ قبي ملف سلجملا لهأ قرفت ىتح ينملكي ملو مالسلا يلع ٌدرف ؛هيلع
 نإ :لاق ءودعلا ههركي قيدصلا هبحي ام دمحم ابأ اي اًريح :تلق ؟ناسنإلا كلذ لاح

 لاق ءمهرد فلأ نيرشعب يلإ هجوف يلزنم ىلإ تفرصناف اصعلاف اهنم ءيش كبار

 .(81/لا/) دواد يبأ نئس )١(
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 هنبال ناورم نب كلملا دبع اهيطخ بيسملا نب ديعس تنب تناكو :ناميلس نب هللا دبع

 هيلع لاتحي كلملا دبع لزي ملف اهجوزي نأ ىبأف دهعلا هالو نيح كلملا دبع نب ديلولا

 لاقف فوص ةبج هسبلأو «ءام ةرج هيلع ّبصو «دراب موي يف طوس ةئام هبرض ىتح
 .ةعادو يبأ نب بلطملا دبع نب ريثك وه :ناعدو يبأ نب هللا دبع

 ةئاملا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا - ١١

 :لوقيف اكلم محرلاب هللا لكو» :لاق ِلكك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع
 ءهقلخ يضقي نأ هللا دارأ اذإف ءةغضم بر اي يأ «ةقلع بر اي يأ ءةفطن بر يأ

 يف كلذ بتكيف لجألا امف قزرلا امف ءديعس مأ يقشأ «ىثنأ مأ ركذأ بر اي :لاق

 .(همأ نطب

 و 0 يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةياكحلا

 امنيبف ةليوط ةدم امهدحأ رفاس مث اًئمز ةدابعلا ىلع ابحطصا نيلجر نأ ّيِكُح

 بلطي مورلا ركسع نم سرافب اذإ «مورلا نولتاقي نيملسملا عم ةازغ يف رخآلا

 نع ىمورلا فشكف ادراطتو دياعلا كلذ هيلإ زربف «نيملسملا نم ةثالث لتقف ةزرابملا

 نإ :لاقف ؟ربخلا اذه ام نالف اي :لاق «ةدابعلا ىف هعم ناك يذلا هقيفر وه اذإف ههجو

 مالسإلا ىلإ عجري نأ هلأسف «دالوأو لام مهيف هل راصو مورلا نم جوزتو دترا ديعبلا

 دقف فرصناف هنم افرح مويلا ركذأ ال :لاقف ءاّريثك نآرقلا أرقت تنك :هل لاق «ىبأف

 تادهاجملا كلت دعب دادترالا ىلع دباعلا هعبتتو دترملا فرصناف «ةثالث مويلا تلتق

 .همأ نطب يف هل تبتك يتلا ةواقشلا ىلعو مالسإلا نيد ريغ ىلع لتق تادابعلاو

 هع دع د

 ةئاملا دعب رشع عبارلا ثيدحلا ١١غ

 ريمألاب هللا دارأ اذإ» :ِدِْككَك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع

 ريغ هب هللا دارأ نإو ءهناعأ هركذ نإو ءهركذ يسن نإف ءقيدص ريزو هل هللا لعج اًريخ

 . (هنعي مل هركذ نإو .هركذي مل يسن نإ ءءوس ريزو هل لعج كلذ

 .حرشلا (15147) ملسم حيحص )1١١/ 190984(. )١( يراخبلا حيحص )١(
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 , 37دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةياكحلا

 مالسلا هيلع ناميلس عمس :لاق هنأ هنع هللا يضر هبنم نب بهو نع َيِكُح

 نكي مل نأشلا ميظع كلم اهل ءنودص :اهل لاقي رحبلا رئازج نم ةريزج يف ةنيدمب
 هكلم يف ناميلس ىتأ دق ّلجو ّزع هللا ناكو رحبلا يف ناكمب اليبس هيلع سانلل

 كلت ىلإ جرخف «حيرلا هيلإ بكري امنإ رحب وأ رب يف دحأ هيلع عنتمي ال اًناطلس
 لتقف «سنإلاو نجلا نم دونجب اهب لزن ىتح ءاملا رهظ ىلع حيرلا هلمحي ةنيدملا
 ري مل ةدارج :اهل لاقي كلملا كلذل اًننب باصأ اميف باصأو ءاهيف نم ىبسو اهكلم
 اهنم ءافج ىلع تملسأف «مالسإلا ىلإ اهاعدو ءهسفنل اهافطصاف الامجو اًنسح اهلثم

 اهتلزنمب هيلع تناكو ءاهلثم هئاسن نم اًئيش بحي مل «ناميلس اهبحأو ءهقف ةلقو

 ام ءكحيو :لاقف .«ناميلس ىلع كلذ قشف ءاهعمد أقري الو اهنزح بهذي ال هدنع
 هكلم ركذأو هركذأ يبأ نإ :تلاق أقري ال يذلا عمدلاو ,بهذي ال يذلا نزحلا اذه

 كل هللا لدبأ دق :مالسلا هيلع ناميلس لاق «كلذ يننزحيف ءهباصأ امو هيف ناك امو

 ريخ وهو مالسإلل هللا كادهو ءهناطلس نم مظعأ وه اًناطلسو ءهكلم نم مظعأ اكلم
 نزحلا نم ىرت ام ينباصأ هتركذ اذإ نكلو كل هلك كلذ نإ :تلاق ءهلك كلذ نم
 اًيشعو ةركب اهارأ اهيف انأ يتلا رادلا يف هتروص يل اوروصف نيطايشلا ترمأ كنأ ولف

 ناميلس رمأف «ءيسفن يف هدجأ ام ضعب ينع يلسيو ينزحب .كلذ بهذي نأ توجرل
 اهل هولثمف اًئيش هنم ركذت ال ىتح اهراد يف اهيبأ ةروص اهل اولثم :لاقف نيطايشلا
 هترزأف هوعنص نيح هيلإ تدمعف هيف حور ال هنأ الإ «هنيعب اهيبأ ىلإ ترظن ىتح
 جرخ اذإ ناك مث ءهتايح يف اهسبلي ناك يتلا هبايث لثمب هتدرو هتممعو هتصمقو

 هل نودجسيو هل دجست ىتح اهدئالو يف هيلع ودغت اهراد نم مالسلا هيلع ناميلس

 ملعي ال مالسلا هيلع ناميلسو «كلذ لثم ةيشع لك حورتو هكلم يف هب تناك امك

 نع دري ال ناكو اًقيدص ناكو ايخرب نب فصآ غلبو ءاًحابص نيعبرأ كلذ نم ,يشب

 اًرضاح لخد هتويب نم اهلوخد دارأ ةعاسو تقو يأ مالسلا هيلع ناميلس باوبأ

 ينس ربك ينب اي :لاقف اًموي هاتأف «قيدص ريزو ناكو ءاّبئاغ مأ مالسلا هيلع ناميلس
 نأ لبق اًماقم موقأ نأ تببحأ دقو يباهذ نم ناح دقو «ءيرمع دفنو يمظع قرو

 ملعأو ءمهيف يملعل مهيلع ينثأو «ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىضم نم هيف ركذأ تومأ

 هيلع ناميلس هل عمجف «لعفا :لاقف «مهرومأ ريثك نم نولهجي اوناك ام ضعب سانلا

 )١( دواد يبأ ننس )593:5(.
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 لك ىلع ىنئثأف ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىضم نم ركذف ءاّبيطخ مهيف ماقف سانلا مالسلا

 لاقف .مالسلا هيلع ناميلس ىلإ ىهتنا ىتح هل ىلاعت هللا هلضف ام ركذو ءهيف امب يبن

 .مكحأو كرغص يف كلضفأو ,ءكرغص يف كعورأو ءكرغص يف كلمجأ ناك ام

 دجوف فرصنا مث مكحأو «كرغص يف هركي ام لك نم كدعبأو ءكرغص يف كرمأ

 هراد مالسلا هيلع ناميلس لخد املف هبضغ هألم ىتح كلذ نم هسفن يف ناميلس

 مهيلع تينثأو ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىضم نم تركذ فصآ اي :لاقف هيلإ لسرأ

 ّيلع ينثت تلعج ينتركذ املف ءمهرومأ نم لاح لك ىلعو مهنامز لك يف اًريخ

 يف تثدحأ يذلا امف يربك يف يرمأ نم كلذ ىوس امع تكسو .«يرغص يف
 «ةأرما ىوه يف اًحابص نيعبرأ ذنم كراد يف دبعي ال هللا نإ :لاقف .ءيرمع رخآ

 كنأ تفرع دقل ؛نوعجار هيلإ انإو هلل اَنِإ :لاقف كراد ىف :لاقف يراد ىف :لاقف

 كلذ رسكف هراد ىلإ ناميلس عجر مث .؛كغلب ءيش نع الإ تلق يذلا تلق ام

 هريكذتو ههيبنتو ايخرب نب فصآ ةناعإب ءاهدئالوو ةأرملا كلت بقاعو ءمنصلا

 . هةنع هللا يضر

 نك

 ةئاملا دعب رشع سماخلا ثيدحلا 65

 .؟ملظ ينغلا لطم» :لاق لكك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةياكحلا

 لاقف هيلإ اهعفدو هبايث عزنو ضهنف ءاًئيش يرصبلا نسحلا لأس اًلئاس نأ ّيِكُح
 انءاج هنكل نسح :لاقف «نسحأ ناك كلزنم يتأت ىتح تربص ول :ورمع نب زازح هل

 يف هانكرتو انفرصناو هماعطإ نع انلطمو هنع انلفغف عوجلا يكتشي الئاس دجسملا ىلإ
 ىف اًحورطم نفكلا اندجو دغلا ىف ناك املف هانفدو هانفكف ايم حبصأف .دجسملا

 ىلع تيلآف :نسحلا لاق .هلبقي ال هللا نإف مكنافكأ اوذخ :بوتكم هيلعو بارحملا

 “ب 6 *

 .(914/6) ملسم حيحص )0 . 17 / يراخبلا حيحص )000(
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 ةئاملا دعب رشع سداسلا ثيدحلا 7

 نداعمك نداعم سانلا» :لاق ِةَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 ركانت امو .«فلتئا اهنم فراعت ام ةدنجم دونج حاورألاو ءاوهقف اذإ ةضفلاو بهذلا

 .«فلتخا اهنم

 . "7ةواد وبأو 7 لني هج رخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةياكحلا

 اًئمؤم نأ ولف ةدنجم دولنج حاورألا :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع ّيكُح

 «نمؤملا كلذ ىلإ سلج اًدحاو اًئمؤم الإ هيف سيل رفن ةئام هيف سلجم ىلإ ءاج

 .قفاتملا كلذكو

 «لاجرلا كحضت ةكمب ةأرماو ءامسنلا كحضت ةنيدملاب تناك ةأرما نأ يورو

 دنع تلزن نيأ :تلاقف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخدف ةنيدملاب ةكئالملا تمدقف

 ذإ هيلع هللا لوسر قدص :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف ءاسنلل ةكحضملا ةأرملا ةنالف

 .«فلتخا اهنم ركانت امو فلتثا اهنم فراعت امف ةدنجم دونج حاورألا» :لاق

 د6 د6 دع

 ةئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا - 7

 برضف :لاق ؟ينلمعتست الأ هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 يزخ ةمايقلا موي اهنإو ةنامأ اهنإو فيعض كنإ رذ ابأ اي» :لاق مث يبكنم ىلع هدي

 .'اهيف هيلع يذلا ىّدأو اهقحب اهذخأ نم الإ ةمادنو

 , 77 ليد هج رخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةياكحلا

 ناويحلا هيلع دفو كلملا دفو امل :لاق هنأ مالسلا هيلع ناميلس نع ّيِكُح

 الو هنيزعت كل ام :اولاقو لمنلا اهمالف ءهيزعت تلبقأ اهنإف ةدحاو ةلمن الإ هنوئنهي

 اهيف امب ايندلا هنع ىوز اًدبع بحأ اذإ هللا نأ تملع دقو هئنهأ فيك :تلاقف «هنيئنهت

 )١( ملسم حيحص )4/4١( دواد يبأ نئتس (؟) .حرشلا )4474(.
 .يوون (5/5) ملسم حيحص فضز 51

 7“ /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا 04



 نم ىلوأ ةيزعتلاب وهف هيف هتبقاع ملعي ال رمأب يلتباو لغش دقو «ةرخآلا هيلإ ببحو
 . ةئئهتلا

 ةئاملا دعب رشع نماثلا ثيدحلا ١

 ونب تعقو امل» :ِلكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 ممرلكاوو ميلا يف مقوسلاجت ءاوهجي علق مهوايلع مهاهنا يضاعملا يا لئازسإ
 نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع مهنعلو ءضعبب مهضعب بولق هللا برضف .مهوبراشو
 ال :لاقف ءاّنكتم ناكو لك هللا لوسر سلجف ءنودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم
 . ؟ءاوهأ مهورظان ىتح هديب يسفن يذلاو

 . '”يذمرتلا هج رخأ

 ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةياكحلا

 شير نوفتني اًنايبص ىأرف «ةالصلاب الوغشم ناك ليئارسإ ينب نم اًدباع نأ َيِكُح
 كلذ يف ليئارسإ ينب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف «دباعلاب هللا فسخف .ءيح وهو .كيد
 منهيديأ نم ةسلخي ملو كيدلا نكير نتعب ناببعلا ىأز:نيضاو كفسخ قرا كقولا
 .تفسخ كلذ مؤشب فورعملا رمأ كرتو هنع مهاهن الو

 ع دع

 ةئاملا دعب رشع عساتلا ثيدحلا - 9
 ءاجف اًَسلاج ِهَلكَي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم ىبأ نع

 لوسر ناسل ىلع هللا يضمقميو اورجؤت اوعفشا» :لاقو ههجوب انيلع لبقأف لأسي لجر

 .ة؛ءاش ام هللا

 ةثاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةياكحلا

 اًعفشتسم نكي ملو ءارمألا ىلع اًلخاد ناك نم :لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع َيِكُح

 نع يوُر ام كلذ قادصم «ةعافشلا ةسائرلا ةقدصو .«ةقدص ءيش لكل نإو ىعد رهف

 .«اورجؤت اوعفشاف سانلل عفشي نَم سانلا ريخ» :لاق هنأ لك ّيبنلا

 .(1 1” يراخبلا حيحص قفز )١0(. يذمرتلا ننس قفز

 .يووت )١55/4( ملسم حيحص 6
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 .رعش

 اعفن كهاج لضف نم ىغتبأ ينأ ريغ يتجاح ام يردأ تسل

 ىعسي فيك هعفن يف يردي وهف اًقيدص دارأ نإ ىتفلاو
17 

 ةئاملا دعب نورشعلا ثيدحلا ١٠١

 اًملاظ كاخأ رصنا» :ِةلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 فيك اًملاظ ناك نإ تيأرأ اًمولظم ناك اذإ هرصنأ هللا لوسر اي :لجر لاقف .اًمولظم وأ

 .«؟هرصن كلذ نإف ملظلا نع هعنمتو هزجحت :لاق ؟هرصنأ

 ةثاملا دعب نورشعلا ةياكحلا

 انإ :اولاقف هربق يف لجر ىلإ ريكنو ركنم ءاج :لاق هنأ ةرسيم يبأ نع َيِكُح

 مولظم لجرب تررم كنإ :الاقف اًّبنذ فرعأ ال :تيملا لاقف طوس ةئام كوبراض

 :اًراث هيلغ ربقلا القماف اًدخاو اظوش ةايرضو“ ءاطوس نيغستو

 د د د

 ةئاملا دعب نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا 7١

 ىلع ادهش امهنأ ديعس يبأو ةريرُش يبأ ىلع دهشأ :لاق ملسم نب بزعأ نع

 مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الإ هللا نوركذي موق ندعقي ال١ :لاق هنأ كي هللا لوسر

 . (هدذنع نميف هلل مهركذو «ةنيكسلا مهيلع تلزنو « ةمحرلا

 ."””يذمرتلاو لف هجرخأ

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةياكحلا

 ىلإ انثئجف رفس يف صاوخلا ميهاربإ عم تنك :لاق هنأ دوسألا دماح نع ّيكُح

 لخدو ءاوهلا درب املف تسلجو سلجو هتوكر .ميهاربإ عضوف ةريثك تايح هيف عضوم

 .يورن (75/8) ملسم حيحص (؟) )١158/7(. يراخبلا حيحص )١(

 )798٠0(. يذمرتلا ننس (9)

44 



 تعجرف «ىلاعت هللا تركذف «هللا ركذا لاقف «خيشلل تحصف ءتايحلا تجرخ ليللا

 ملو تعجرف «ىلاعت هللا تركذف «.هللا ركذا :لاقف خيشلل تحصف ؛ةجراخ تداع مث

 ءهعم تيشمو ىشمو خيشلا ماق انحبصأ املف ءحابصلا ىلإ لاحلا اذه لثم يف لزأ

 نانو: ديم الك لاق اير كابس هل كلك فقط دق يلع ةنح ةقالظو هم طقس

 .ةحرابلا نم بيطأ

2 
 يزل

6 9 2 

 ةئاملا دعب نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا - 2١"

 لجرك نونمؤملا» : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع

 .«رهسلاو ىمحلاب هدسج رئاس هل ىعادت هسأر ىكتشا اذإ دحاو

 . هلو علا هج رخأ

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةياكحلا

 :لاق ءمهسرحي انب قلطناف «قارسلا مهيلع يشخف تلزن دق ةقفرب ٌرم ذإ ةليل تاذ

 ةالصلا ةقفرلا لهأ اي رمع مهادانف حابصلا ىلإ مهانسرحف مهنم اًبيرق انلزنف ءانقلطناف

 ني تي تو او دنع ع

 ةئاملا لعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا *١15

 لاقأ َةعيب اًملسم لاقأ نَم» :لاق ِهِكك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع
 . (هترثع هللا

 . "”دواد وبأ هج رخأ

 ةثاملا دعب نورشعلاو ةئلاثلا ةياكحلا

 املف «مهرد فلأ نيثالثب اًلسع ىرتشا هنأ فلسلا نم راجتلا ضعب نع َيكُح
 رّسحتو مدنف عئابلا كلذب عمسف «ىرخأ مهرد فلأ نيثالث حبرف هنمث فعض دغلا ناك

 )05145١1(. ملسم حيحص )0 .(485) يراخبلا حيحص قفز

 .(5199) دواد يبأ نئس (5)
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 يإ :لاقف ,كحبر توفي الو كلسع كيلإ عجري نأ بحتأ :هناوخإ ضعب هل لاقو
 ملس هتالص نم غرفو ملس اذإف حبصلا ةالص خيشلا عم لصو اًدغ ركب :هل لاقف ؛هللاو

 تيلصف :لاق اًخيش ىلع درت الو سمألاب لسعلا كعيب ىلع تمدن ينإ :هل لقو هيلع
 نفع هلأ لاقف' هلع عيمج هطعاوب مق ”:هتالكل: لاف يبظاتس لاق ام تلقو:ةعم
 ينإف يع كيلإ معن :لاق هيلع هدرتأ تنزو ام فعض هنمث راص دق :نيرضاحلا

 يرتشأ الفأ «ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ هتعيب اًمدان لاقأ نَم» :لوقي هللا لوسر تعمس

 .هتقو يف يلإ هدرو لسعلا نمث ذخأو ءمهرد فلأ نيثالثب ةمايقلا موي ةلاقإ

 داو دن هو ل
 هيك مز5 م“

 ةئاملا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا ١15

 دهج نم هللاب اوذّوعت» :لاق هك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 . ؟ءاضقلا ءوسو .ءادعألا ةتامشو «ءاقشلا كردو «ءالبلا

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةياكحلا

 دلاولا بهذ :ِككَي هللا لوسرل تلاق ريثك رفن عم تيبس امل يدع تخأ نأ َيكُح

 « يناعلا كفيو .فيضلا يرقي نم ةنبا ينإف «برعلا ءايحأ يب تمشت الف دفاولا باغو

 اولخ :لاق «يئاطلا متاح :تلاق ؟كوبأ ناك نم :لاقف لئاسلا يطعيو ءريسألا قلطيو

 ناكو كعم نمو :لاق ءيعم نمو :تلاقف قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ نإف اهنع

 :تلاقف نيتيب ِهت هللا لوسرل تأشنأ اهنإ :ليقو ةئامعبس اهعم

 د 1

 ةئاملا لعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا 66-١

 ةيراج هتءاجف ةرم اًماعط هنم انرضح انإو هدي عضيف ِدِْكَي هللا لوسر أدبي ىتح انيديأ

 يبارعأ ءاج مث اهدي ٍخكَك هللا لوسر ذخأف ءماعطلا يف اهدي عضتل تبهذف عفدت اهنأك

 .(510019) ملسم حيحص )غ0 .( يراخبلا حيحص 000

١٠١١ 



 ناطيشلا نإ» : ويلك هللا لوسر لاقف هديب ذخأف ماعطلا يف هدي عضيل بهذف ءعفدي

 يذلاو ءاهب لحتسيل ةيراجلا هذهب ءاج هنإو هيلع ىلاعت هللا ركذب الإ ماعطلا لحتسي

 .لكأو هللا ركذ مث ةياور يف داز ؛امهيدي عم يدي يف هدي نإ هديب يسفن

 وو وبأو 57 هج رخأ

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةياكحلا

 ملو لكأف هلزنم لجرلا لخد اذإ :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع َىِكُح

 .هماعط ةيقب نم ناطيشلا عنم ىلاعت هللا ركذ اذإو ءهعم ناطيشلا لكأ «ىلاعت هللا مسي

 .لكأ ام أّيقتو

 2 2 2 ه4 ده5ذ

 ةئاملا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا 5

 . (دغل اًئيش رخدي ال هللا لوسر ناك» :لاق «هنع هللا ىضر سنأ نع

2 5 
 : ملسم هجرخأ

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةياكحلا

 تفقوف هداهتجاو هتالص تأرف «دباع لجرب تّرم تادبعتملا نم ةأرما نأ َيِكُح

 تيأر امل كيلإ تلم دق ينإف جيوزتلا يف كل له :تلاق مث ءهتالص نم غرف اذإ ىتح

 يرت ام مث «تيبلا يف يرظناف حاتفملا يذخ :لجرلا لاقف «كداهتجاو كتالص نم

 ةرج فصنو «شيرج حلم هيلعو ريعش فيغر فصنب يه اذإف بابلا تحتفف ١ يلعفاف

 ترخدا امل اًحيحص كدو ناك ول لاطب اي :تلاقو « حاتفملا تمرو تجرخف «ةروسكم

 .تبهذو ةرج فصنو فيغر فصن

 دنع د5 د

 ةئاملا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا - ١7

 رشحي# :لاق ِهكي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 ىلإ ناكم لك نم لذلا مهاشغي لاجرلا ةروص يف رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا

 .(71755) دواد يبأ ننس (؟) )1١9/5(. ملسم حيحص )١(
 .( ١ 8/5) ملسم 0 فرفإ
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 ءرانلا لهأ ةلاسغ نم نوقسي راينألا ران مهولعت «ءسئب :هل لاقي ءمنهج يف نجس

 . ؟لايخلا ةنيط

 . "”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةياكحلا

 مانملا يف ليضفلا هآرف «ضايع نب ليضفلا باحصأ نم تام ىتف نأ َيِكُح

 تنك ينإ :لاق ؟كلذ ّمِل :هل لاقف اًيدوهي تامو هب ركم هنأ هربخأف ءهلاح نع هلأسف

 يل فصوف «ةئطاب ةلع يل تناكو «مهيلع ربكتأ تنكو كباحصأ لضفأ يسفن نظأ

 177 تع لك ةرم ةبرشأ -تلقف رحخلا ترخ

 دع د د

 ةئاملا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا 2

 مكح اذإ» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نع

 .«رجأ هلف أطخأف دهتجاف مكح نإو .نارجأ هلف ءباصأف دهتجاف مكاحلا

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةياكحلا

 ةباحصلا فالتخاب يل نوكي نأ بحأ ام :لاق هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ّيكُح

 ولو «مهدعب فلتخي نأ دحأل زجي مل ةباحصلا نيب فالتخالا نكي مل ول «معنلا رمح

 .مهرمأ سانلا ىلع قاضأ فالتخالا نكي مل

 داك د

 ةئاملا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا 2 4

 بستحأ ينإ ءاروشاع موي مايص) :لاق ٍلِلك هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةداتق نع

 .«هلبق يتلا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع

 . '*”يذمرتلا هجرخأ

 ,07701) يراخبلا حيحص (؟) .(5447) يذمرتلا ننس )١(
 .(756) يذمرتلا ننس (5) )١9715(. ملسم حيحص (*)

 ليو



 ةئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةياكحلا

 هللا زعأ :هل لاقف ءاروشاع موي ريقمف هءاجف ضاق مورلاب ناك هنأ َيكُح

 ةرشع ينيطعتل مويلا اذهب اًعفشتسم كتئج دقو .«لايع وذو ريقف لجر انأ ؛يضاقلا

 ملو هءاجف .ءرهظلا ىلإ يضاقلا هدعوف نيمهردو ءمحل نانمأ ةرشعو ءزبخ نانمأ

 لاقف هراد بابي سلاج ينارصنب ريقفلا رمف بلقلا رسكنم ريقفلا بهذف اًئيش هيطعي

 هتافص نم هل ركذف ؟مويلا اذه امو :ينارصنلا لاقف .اًئيش ينطعأ مويلا اذه قحب :هل

 محللاو زبخلا هل ركذف ءميظعب تمسقأ دق كتجاح ركذا :ينارصنلا هل لاقف

 نيمهردلا نمو َنَم ةئام محللا نمو ةزفقأ ةرشع زبخلا نع هاطعأف «نيمهردلاو

 اذهل ةمارك ةنس لك يف اّيح تمد ام .؛كلايعلو كل اًئينه :لاقف ءاّمهرد نيرشع

 عفرا :هل لوقي اًقتاه ىأر يضاقلا مانو ليللا ناك املف هلزنم ىلإ ريقفلا بهذف ؛مويلا

 نم اًرصقو بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبلب اًينبم اًرصق ىأرف هسأر عفرف رصبأف كسأر
 ام يهللإ :لاقف امهرهاظ نم امهنطابو ءامهنطاب نم امهرهاظ نيبي ءارمح ةتوقاي
 راص هتددر املف «ريقفلا ةجاح تيضق ول كل اناك ناذه :هل ليقف ؟نارصقلا ناذه

 :لاقف ينارصنلا ىلإ ادغف ءروبثلاو ليولاب اًروعذم يضاقلا هبتناف «ينارصنلا نالفل

 ينعب :هل لاق مث ءايؤرلا هل ركذف ؟كلذ فيكو :لاقف ؟ريخلا نم تلعف اذام
 ءاهلك ضرألا ء 8 كلذ عيبأ ال :ينارصنلا لاقف ءمهرد فلأب هتلعف يذلا ليمجلا

 ملسأف .قحلا هليد نأو هللا لوسر اذمحم نأ دهشأو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأو

 هلع داع دع

 ةئاملا دعب نوثالثلا ثيدحلا 9

 ةنوعلم ايندلا» :لوقي هيك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«ملعتمو ملاعو هالاو امو ىلاعت هللا ركذ الإ اهيف ام نوعلم

 . هظفلب '”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلا ةياكحلا

 امو هتيارو هيلع ام اومّوق ىتح لمجتلا يف غلابي ناك ركب ابأ يضاقلا نأ َيِكُح

 مدقلا يفاح .دلجلا خسو ءرضلا يداب بايثلا ثر يدوهي هيقلف ءرانيد فلأب اهيلع
4 
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 )١( يذمرتلا ننس )773517(.
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 خيش اي :لاقو ءهتلغب نانعب يدوهيلا كسمتف ةرسكب هعيبي بسك قبط هسأر ىلعو
 اذهو كنجس ايندلا فيكف ءرفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلل فأ مكيبن نع نوورت

 لاحلا ءوس نم هيف انأ يذلا نإ :يضاقلا لاقف ؟يلاح اذهو يتنج فيكو .كلاح

 لاقف .كل ةنج ةرخآلا راد يف باذعلا نم كل هللا دعأ ام ىلإ ميلألا ميقملا باذعلاو

 انأو «قحلا هنيدو .هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأ تقدص :يدوهيلا

 . هفلاخ نمم ءيرب
 2 او هاو هع

 ةئاملا دعب نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا 9 ١

 هلل :لاق ؟نمل :انلق ءةحيصنلا نيدلا» :لاق كي ّيبنلا نأ يرادلا ميمت نع

 .«مهتماعو نيملسملا ةمئألو ءهلوسرلو «هباتكلو

 .”ةعايجملا ةجرحأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةياكحلا

 يصويو حصني نأ هرمأو :اًئيِش هدلو ىصوو حصن مالسلا هيلع مدآ نأ ّيِكُح
 ملف ةيقابلا ةنجلا ىلإ تننأمطا ينإو «ةيناف اهنإف ايندلل اونئمطت ال :لاقف ءهدالوأ كلذب

 ءاوح يأرب تلمع ينإف «مكئاسن يأرب اولمعت الو ءاهنم ينجرخأف كلذ ينم ىضري

 يف ترظن ول ينإف «هتبقاع اورظناف هومتدرأ رمأ لكو «ءتمدنف ةرجشلا نم تلكأو

 ام ةكئالملا ترواش ولف رايخألا اوريشتساو ىينباصأ يذلا ينباصأ ام رمألا ةبقاع

 لكأب تممه امل ينإف هوئجرأف ءيش نم كيوت تيزطعا نإو ينباصأ يذلا ينباصأ

 .تمدنف تلكأ نكل هئجرأ ملف يبلق برطضا ةرجشلا

 د داع د

 ةئاملا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا - "3٠

 ؛هايإ هاطعأ الإ ةرخآلاو ايندلا نم اًريخ هللا لأسي ملسم لجر اهقفاوي ال ةعاس ليللا

 .؟ةليل لك كلذو

 59 ليَ هجرخأ

 )7/4/١(. ملسم حيحص قفز

 .(48) باب  تاوعدلا باتك ملسم حيحص قفز
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 ةئاملا دعب نوئالثلاو ةيناثلا ةياكحلا

 :لوقي اًمتاه تعمسف يدرو نع ةليل تمن :لاق هنأ خياشملا ضعب نع َيِكُح

 ةبحألا نيب ناوضرلا زئاوج مسقي وهو ميحرلا نئمحرلاو شرعلا ةرضح يف مانتأ
 لوط لغتشيو ليلقلاب انم عنقي الو ليوطلا ليللا ماني الف ليزجلا دارأ نمف «ناوخإلاو
 .ليلجلا كلملا ةرضح ىلع مودقلاو ليحرلا اند دقف «ليوعلاو ليولاب ليللا

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا *٠3 

 ةداهزلا تسيل» :لوقي ْخَكَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 ئلاعت هللا لي يف امب .نوكت نأ دهزلا نكلو «لامتا.ةعانضإو «لالحلا ميرحتب اينذلا: يف
 اهيف كنم بغرأ اهب تبصأ اذإ ةبيصملا باوث يف نوكت نأو ءكدي يف امب كنم قثوأ
 1 كل تق اهنا ول

 . '"”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 :لاق ؟لابلا ةحار ام :هل ليق هنأ هحور هللا سّدق ىماطسبلا ديزي ىبأ نع ىكخ
 ةحار امف :هل ليق «ةرخآلا ىف دهزلا :لاق ؟بلقلا ةحار امف :هل ليق ايندلا ىف دهزلا

 «مايأ ةثالث :لاق ؟دهزلا يف تثكم مكف :هل ليق ءظوظحلا يف دهزلا :لاق ؟نيدلا
 هللا ىوس اميف تدهز :ثلاثلاو «ةرخآلا يف تدهز :يناثلاو ايندلا يف تدهز :لوألا

 هدحت الو ةرابع هيف حصفت ال :لاق «كتياهن نع انربخأف كتيادب هذه :هل ليق ىلاعت

 يداروأ نم اًدرو نأ كلذو «يتدارإ ءادتبا يف يتلماعم نم ءيشب مكربخأ نكل «ةراشإ

 .ةقرخ فلأ نم ريخ ةقرخ ةرذ نكل «هترثكتسا ام يدلج نم تخلس كنأ ول :لاقف

4 2 1 

 ةئاملا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا 5

 اًدبع هللا بحأ نإ» :لاق ِلكك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نامعنلا نب ةداتق نع

 .؟ءاملا هميقس يمحي مكدحأ لظي امك ايندلا نم هامح

 )١( يذمرتلا ننس )575٠0(.



 . '"”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةياكحلا

 هدنع فقوف ربق ىلإ انلصوف مهدأ نب ميهاربإ عم تنك :لاق هنأ ديلولا نع َّيكُح

 اًقيرغ ناك هللا همحر ةدلبلا هذه ريمأ :لاقف ىكبف ؟اذه نم ربق :تلقف «ىكبو محرتو

 ةيانعلا هتكردأف ءاهيلع لابقإلاو اهيلإ ليملاب اهيف ةبغرلا جاومأ هب مطالتت ايندلا رحب يف
 رس هنأ ىنغلب دقلو «ةمالسلا ءىطاش ىلإ رحبلا كلذ ةّبل نم هتذقنتساف ةداعسلا هتقحلو

 اكبر دع هققوو ءِتآ هاتأو مويلا كلذ هيلع يشغف ايندلا يهالم نم ءيشب موي تاذ

 نإف ككلمب ٌرتغت الو .يقاب ىلع اًيناف رثؤت ال بوتكم هيف اذإف هحتفف اًباتك هيلإ عفرو
 لئاز هنأ الول لئاطو «ميقم ريغ هنأ الول ميسجو «ميدع هنأ الول ميظع هيف تنأ يذلا

 اوعراسو :لوقي هنإف ىلاعت هللا رمأ ىلإ اوعراسف ءرورغ هنأ الول رورسو حرفو ؛لطابو

 اًبوعرم همون نم ظقيتساو .فوخلا هيلع ىلوتسا باتكلا أرق املف مكبر نم ةرفغم ىلإ
 ههجو ىلع ماهو هتكلمم نم جرخف ةظعومو ىلاعت هللا نم هيبنت اذه :هسفنل اذه لاقو

 .هللا همحر هربق اذهو ءهبحن ىضق نأ ىلإ هللا ةدابعب الوغشم لبجلا ىلإ

 ان 1( ت3 ط4

 ةئاملا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا - ه

 ينربخأ :تلقف ِهَلَك هللا لوسر ىلوم نابوث تيقل :لاق ةحلط يبأ نب نادعم نع

 هتلأس مث ءتكسف ؛هللا ىلإ لامعألا بحأ :تلق وأ «ةنجلا ينلخدي هلمعأ لمعب

 كيلع :لاقف هللا لوسر كلذ نع تلأس» :لاقف «ةثلاثلا هتلأس مث ,تكسف ؛ةيناثلا

 لاق ؛«ةئيطخ اهب كنع طحو ةجرد اهب كعفر الإ دجست ال كنإف هلل دوجسلا ةرثكب

 .«نابوث يل لاق ام لثم لاقف هتلأسف ءادردلا ابأ تيتأ مث :نادعم

 0 اعلا رتل ا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةياكحلا

 ؟لبقت نم ةالصو ؟كتيب نكسي نم يهللإ :لاق مالسلا هيلع دواد نأ َيِكُح

 هراهن عطقو «يتمظعل عضاوت نم ةالص لبقأو يتيب نكسي امنإ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 محريو «بيرغلا يوأيو « عئاجلا معطي «يلجأ نم تاوهشلا نع هسفن فكو يركذب

 .(01/5) ملسم حيحص قفز ,.(51175) يدذمرتلا ننس قل

 .0518/5) يئاسنلا ننس (4) .(688) يذمرتلا ننس (6)

 و١١



 هل لعجأ ؛هتيطعأ ينلأس نإو ءهتبجأ يناعد نإ سمشلاك ءامسلا يف ودغي .ءباصملا

 .اهرامث فجت الو ءاهراهنأ سندت ال «نانجلا

 دع دع د

 ةئاملا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا 2 5

 ةقدصلاب اوركاب» :لاق ٍحئَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع

 .«اهاطختي ال ءالبلا نإف

 لو يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوئالثلاو ةسداسلا ةياكحلا

 امهيلع دقعي نأ اسمتلاف مالسلا هيلع ناميلس ىلع الخد ةباشو اًباش نأ ّيكُح

 ال هللا يبن اي :لاقف توملا كلم هرضحو نيرورسم اجرخو لعفف ءحاكنلا ةدقع

 لعجف «مايأ ةسمخ دعب باشلا اذه حور ضبقأ نأ ترمأ دقو اهرورس نم بجعت

 بجعتف رهشأ ةسمخ مث عمس امف مايأ ةسمخ تبهذ ىتح باشلا لاح يعاري ناميلس

 ترمأ ىنإ :لاقف «كلذ نع ناميلس هلأسف توملا كلم هيلع لخدف «ناميلس كلذ نم

 مفدق' لئاس“ةيقلا كدنع نم 'جرخ املف كل تركذ امك مايأ ةدمخ دعب هحور ضقأ نأ
 .هتقدص ةكربب هيف رمألا ريخأتب ترمأف ءاقبلاب هل اعدف اًمهرد هيلإ

 دع دع د

 ةئاملا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا - 3

 عبرأل ةأرملا حكنتا :لاق ِيِلَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .؛كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف اهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحو ءاهلامل

 يف خيشلا وبأ هاور :يواخسلا لاق هاجرخي ملف نيحيحصلا يف دوجوم ريغ وهو لصألاب اذك )١(

 فسوي وبأ انثدح ديبع نب رشب ثيدح نم ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو باوثلا

 تنب نبا نلمحرلا دبع نب رقصلا هاور اذكو اذهب اًعوفرم سنأ نع لفلف نب راتخملا نع يضاقلا
 يعخنلا ورمع نب ناميلس امهعباتو راتخملا نع سيردإ نب هللا دبع نع لوغم نب كلام

 متاح وبأ هقدصف رقصلا امأو اًرشب يدزألا بذك اذكو ناباذك امهو رواسملا يبأ نب ىلعألا دبعو

 لاق ةرزج حلاصو نيطم هبذكو ةفالخلا يف اًركنم اًئيدح هل نإ :لاقو نابح نبا هقثوو يزارلا

 نبا لعف امك ينعي عوضوم ثيدحلا اذه نأ يل نيبتي ال نكلو :انخيش لاق :يواخسلا
 .(؟8051) ةنسحلا دصاقملا ها... يزوجلا

 م٠١



 ل (77يراخبلا هج رخأ

 ةثاملا دعب نوثالثلاو ةعباسلا ةياكحلا

 هاش لبقأ مث مايأ ةثالث هلهمتساف «نامركلا هاش تنب بطخ نامرك كلم نأ َيِكُح

 :لاق ؟ةجوز كلأ مالغ اي :لاق غرف املف هتالص نسحي اًمالغ ىأرف دجاسملا فوطي

 ةثالث ريغ يكلم يف سيلو ينجوزي نمو :لاق ؟ةبغر جيوزتلا يف كل لهف :لاق ءال

 ةليمج يهو .«موصتو يلصتو ؛«نآرقلا أرقت «يتنب كجوزأ انأ :هاش لاقف «مهارد

 ةدقع اهيلع دّقعف .غورفم رمألاو ءاّبيط مهردبو ءاّمدأ مهردو اًربخ مهردب ذخ «ةفيطل
 تأر املف ةروسكم ةّرج ىلع اَسباي اًميغر تأر مالغلا تيب ةيبصلا تلخد املف ؛حاكتلا

 تعمس املف هيلع رطفأل هتكرتف .ءسمأ نم يعم :لاق ؟فيغرلا اذه ام :تلاق كلذ

 يناضرت الو «يرقفب ىضرت ال هاشلا تنب نأ تفرع دق :باشلا لاقف ءتّلو كلذ

 كنيقي فعضل لب كرقف لجأل كلزنم نم يجورخ سيل :تنبلا تلاقف ءاللعب اهل
 فصو فيك فيفع باشب كتجوز :لاق «يبأ نم بجعأ امنإ كنم بجعأ تسلو

 اذه نع انأ :باشلا لاقف «فيغرلا راخدا عم الإ هللا ىلع دمتعي ال نَم ةفصلاب

 مولعم هيف تيب يف ميقأ الف انأ امأو كنأشب هب ملعأ تنأف رذعلا امأ :تلاقف «رذتعأ

 فيغرلاب باشلا قّدصتف .تيبلا نم انأ جرخأ وأ تيبلا نم فيغرلا جرخت نأ امإف
 .تيبلا ينامركلا هاشلا ةنبا تلخدو

 دلع دع

 ةئاملا دعب نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا 79

 ةمكحلا اوطعت ال» :لوقي خلي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةديرب نع

 .«مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو ءاهوملظتف اهلهأ ريغ

 . ”دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةياكحلا

 باقر يف ردلا اوقلعت ال ليئارسإ ينب اي :لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع يك

 ايندلا اومزلت الو «مكيلع نهت ايندلاب اونواهتو ءاهلهأ ةمكحلا اوعنمت الو «ريزانخلا

 امأ «ةنتف ىلإ وعدت موي لك يف ةمارك لهأ نم تسيل ايندلا نإف «ةرخآلا مكيلع نهت

 )١( ملسم حيحص (؟) .(9/90) يراخبلا حيحص )198/4(.
 .هدجأ مل ففإ

 ل



 مالحأ ثاغضأ نحنو توملا امهنيب طسوتملاو «ةظقي ةرخآلاو مانم ايندلا نأ متملع

 :لاق امك

 اهيفطصي نم لوهجلا ديعسلاو عاتمايندلاهذهامنإ

 اهيف تنأ يتلا ةعاسلا كلو بيغ لمؤملاو تاف ىضمام

 ةئاملا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا 29 48

 . «لجعتيلف
 , '30وواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعساتلا ةياكحلا

 هيف وه يذلا بكرملا رسكناف جحلا اًدصاق رحبلا بكر يؤلؤللا نسحلا نأ َيِكُح

 فاخو جحلا مسوم اند املف «رانيد فلأ نيسمخ يواسي ام هل قرغ دقو هنم جرخأو

 نم اًئيش جرخي نم نسحي نأ ىسع تفقوت ول هللا ناحبس اي :هل لاقف هيلإ هجوت هتوف

 ىلع هرثوأ يذلاب تنكو يب ّرم ام متيأرو «لجو ّزع هللا ملع دق :مهل لاقف «كلام

 يف ةراجتلاب علوم لجر انأ :لاق ؟لاجعتسالا اذه كئثروأ يذلا امو :لاقف ةفرعب ةفقو

 جحلا دارأ نَم» :ِةلكك لاقو «حبرلا تاف اذإ جحلا ديرأ «باوثلاو حبرلا بلطأ جحلا

 نَم عيمجو انأ تشطعف نينسلا ضعب يف تججحو هتاوف لبق لجعتسأ انأو «لجعتيلف

 سانلاو ءاملا بلطأ تلزنو لمحلا طسو يليدع تسلجأف ءاديدش اًشطع ةلفاقلا يف

 ىتح شتفأو نكامألا يف عطقأو ثحبأو لأسأ لزأ ملف «دوهجم دهج يف كلذ نم

 يف سلاج ريقف لجر اذإو جرهصم عضوم يف تررمف ةلفاقلا نع ةفاسم يف ترص

 وهو ءاصعلا عضوم نم عبني ءاملاو «ضرألا يف هاصع زرغ دقو عضوملا ضرأ

 تيضمو ةبرق تجرخأف ةلفاقلا ىلإ تثجو تيور ىتح تبرشو هيلإ تلزنف برشي
 نم سانلا تيور ىتح اًجاومأ مطتلت ةكربلا اذإف «برقلاب اوردابف سانلا ينآرف اهتيلمف
 ةعامجو فقوملا رضح نمل رفغا مهللا :نولوقي ءالؤه لثم هرضحي مسومف مهرخآ
 يلاجعتساف ءاهرسأب ايندلا الو هللاو ال ءرانيد فلأ نيسمخ هيلع رثؤأ مل نيملسملا نم

 . جحلا ىلإ فرصناو هلام عمجو هعاتم كرتو .اذه نم

 دنع د1 دع

 )١( دواد يبأ نئس )1997(.
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 ةئاملا دعب نوعبرألا ثيدحلا 9

 ءيش نم ام» :لوقي هلكت هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 ةجرد غلبيل نسحلا قلخلا بحاص نإو ؛قلخلا نسح نم لقثأ نازيملا يف عفري

 . «ةالصلاو موصلا بحاص

 . '”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبرألا ةياكحلا

 ذاتسأ اي :هل لاق هراد باب ىفاو املف ةفايض ىلإ لجر هاعد نامثع ابأ نأ ئكح

 لجرلا هيلإ داع هلزنم ىتأ املف نامثع وبأ فرصناف ثمدن دقو كلوخدل هجو سيل

 ةبونلا لثم هل لاق هراد باب ىفاو املف هعم ىضمو نامثع وبأ ماقف ةعاسلا ضْما :لاقو

 كلذ دعب ناك املف ءهعم قلختيو فرصنيو رضحي نامثع وبأو اًنالث هب لعف مث ىلوألا

 هيلع ىنثيو .هحدمي ذخأو كقلخو كرابتخا تدرأ ذاتسأ اي :لاقو هيلإ لجرلا رذتعا

 درط اذإو رضح يعد اذإ بالكلا عم هلثم دجت قلخ ىلع ينحدمت ال :لاقف هل وعديو

 ا

 ةثاملا دعب نوعبرألاو ىداحلا ثيدحلا 0١

 هنإف ليللا مايقب مكيلع» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةيمأ نب لالب نع

 ريفكتو ماثآلا نع ةاهنمو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ليللا مايق نإو مكلبق نيحلاصلا بأد نَم
 .ة؛دسجلا نم ءادلا ةدرطمو «تائيسلا نع

 . ”7يقطرتلا هج رخأ

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةياكحلا

 نب ةمقلعو ناميلس يبأ نب دامح تبحص دقل :لاق هنأ ةريرج يبأ نع َّيِكُح

 رهشأ ةتس هتيحص دقل ةفينح ابأ تبحصو هللا دبع نب نوعو «راثد نب ذاعمو ءدئرم

 هتيأرف هلجسم يف ةفينح يبأ تيتأ :مارك نب دعسم لاقو اهيف هبنج عضو ةليل اهيف امف

 ةرضعلا ىلإ سلاحي ؟رهظلا يلع قدح ملعلا يف نانلل نسلسب مج ةادعلاب ىلبفي

 ءءاشعلا يلصي نأ ىلإ سلج برغملا ىلص اذإف ءبرغملا ىلإ سلج رصعلا ىلص اذإف

 )١( يذمرتلا ننس )3١١7(. يذمرتلا ننس (؟) )906:19(.
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 ال ةدابعلل غرفتي ىتم لغشلا اذه يف لجرلا اذه :يسفن يف تلقف تيبلا لخد مث

 علط نأ ىلإ ةالصلا ىلإ بصتناف دجسملا ىلإ يده سانلا جرخ املف اهدهاعتي

 ىلإ سلجف ءاجف ةادغلا ىَلصو ءدجسملا ىلإ جرخو هبايث سبلو هلزنم لخد رجفلا

 لخد ءاشعلا ىَّلص املف ءءاشعلا ىلإ مث «برغملا ىلإ مث ءرصعلا ىلإ مث ءرهظلا

 لعفف هتدهاعتف ةليللا هّندهاعتأل ةليللا طشني دق لجرلا نإ :ىسفن ىف تلقف «تيبلا

 نأ ىلإ هنمزلأل :يسفن يف تلقف ءكلذك سلج حبص املف يلايللا يف هلعفك

 يف تام اًرحسم نأ ينغلب ذاعم يبأ نبا لاق .هدجسم ىف هتمزالف تومأ وأ تومي

 ةالص ةفينح وبأ ىلص :ضايع نب صفح لاقو ءهدوجس يف ةفينح يبأ دجسم

 كاوق يذلا ام هللاب كتلأس :تلقف ةنس نيعبرأ ةرخآلا ءاشع ةالص ءوضوب حبصلا

 يذلا مظعألا همساب ىلاعت هللا وعدأ ينإ :لاق «ىلاعت هللا ةعاط نم ىرأ ام ىلع

 .هل بيجتسا هب اعد نَم

 د دع
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 ينإ الأ مالغ اي» :لاقف ِدَك يبنلا فلخ تنك :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 هللا لأساف تلأس اذإو «كهاجت هدجت هللا ظفحا .,كظفحي هللا ظفحا :تاملك كملعأ

 مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو

 الإ كورضي مل ,ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني
 .«فحصلا تفجو «مالقألا تعفر «.كيلع هللا هبتك دق ءيشب

 .2”يذمرتلا هج رخأ

 ةثاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةياكحلا

 ردنكسإلا لاقف هددهو هقوخو ردنكسإ ىلإ اًباتك بتك كولملا ضعب نأ َيِكُح
 لبقو «نيعم ريغ ردقم ءاضقلا :ةلمسبلا لعب بتكف .هباوج بتكا :سيلاطاطسرأل

 ؟اذامل يلإ كتلاطتساو «كنم يفوخف دودرم ريغ هعوقو دعبو .مولعم ريغ هعوقو

 دج داع داع

 )١( يذمرتلا ننس )5015(.



 ةئاملا دعب نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا ١47

 هللا قتعي نأ رثكأ موي نم ام» :لاق لَك هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اذام لوقيف ةكئالملا مهب يهابيو ىلجتيو ونديل هنإو ةفرع موي نم رانلا نم اًدبع هيف
 .؛ءالؤه اودارأ

 . 2” يئانسنلاو 6 هج رخأ

 .«مهل ترفغ ينأ يتكئالم اي مكدهشأ» :نيزر دازو

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةياكحلا
 ةفرع ةليل تمنف نينسلا ضعب يف تججح :لاق هنأ قفوملا نبا نع ّيِكُح

 يف انبر تيب جح مك يردت :لاقف هللا دبع اي كيبل :لاقف هللا دبع اي .هبحاص

 ؟ةنسلا هذه يف لبق مك يردت ءاّرفن فلأ ةئامتس هجح :لاق ال :لاق ؟ةنسلا هذه
 ءاّيوعرم تهبتناف ينع اباغو ءاوهلا يف اعفترا مث :لاقف سفنأ ةتس :لاق ال :لاق

 ةتس ريغ نولوبقملا نكي مل اذإ :تلقو .يرمأ ينمهو ءاّديدش اًمغ تممتغاو

 رعشملا دنع تبتو «ةفرع نم تضفأ املف «سفنأ ةتس ىف انأ نوكأ نيأف «سفنأ

 دق نيكلملاب اذإف مونلا ينبلغف «لبق نم ةلقو قلخلا ةرثك يف ركفأ تلعج ؛مارحلا

 كلذ دعب لاق مث هتلمجب هثيدح ةيضاملا ةليللا يف امهنم ملكتملا داعأف امهنيعب الزن

 لكل بهو هنإف :لاق ال :لاق ؟ةليللا هذه يف كبر مكح اذام يردتف :هبحاصل

 حرفلا نم يبو تهبتناف :لاق مهتكربب عيمجلا لبقو ءفلأ ةئام سفنأ ةتسلا نم دحاو

 .فصولا نع لجي ام رورسلاو

 دع دع د

 ةئاملا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا 2 64

 .«قحب هملتسا نم ىلع دهشيو هب قطني ناسلو ءامهب رصبي نانيع هل ةمايقلا موي هللا

 . ””يذمرتلا هجرخأ

 )586١/6(. يئاسنلا ننس (؟) )1١1/4(. ملسم حيحص )١(

 )0715١(. يذمرتلا نئس (6)

 مم /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا ١



 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةياكحلا

 يف مدآ ينب نم قاثيملا ذخأ ىلاعت هللا نأ درو :لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع ّيكُح

 رذلا ةئيهك هيدي نيب مهرثنو مهيبأ بلص نم كلانه مهجرختساف ةفرع يهو نامعن نطب
 هيف دهشأو قراخم يف مهرارقإ بتكف .ىلب :اولاق ؟ كرت تتعلا :لاقف مهملك مث

 :لوقي نأ ةملعسل عرش كلذ لجأ نمو دوسألا رجحلا همقلأ مث ضعب ىلع مهضعب

 ىلع كلد دق هنإف ءناطوألا بح ىنعم ىلإ عزني اذهف ءكدهعب ءافوو كب اًناميإ مهللا

 :ليق دق هنإف ءنطو لوأ ناكملا كلذ نأ

 لزنم لوأل اًدبأ هنينحو ١ ىتفلا هفلأي ضرألا يف لزنم مك
0 4. 22 
25 3 2 
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 نيرهاظ يتمأ نم سان لازي ال» :ِهلكي هللا لوسر لاق :لاق ةبعش نب ةريغملا نع

 .(«نورهاظ مهو هللا رمأ ينأي ىتح .قحلا ىلع

 7 كيكو 97 رابلا هجرخأو ملعلا لهأ مهو : "30 إ دبع وبأ لاق

 ةثاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةياكحلا

 «ملعلا رهظي ىتح ةعاسلا موقت ال» ثيدح ريسفت يف ناميلس نب نسح نع يك
 «نيسمخو ةئام ةنس تامو «نينامث ةنس دلو هنع هللا يضر ةفينح يبأ ملع وه :لاق

 «نيعباتلا نمز يف ههقفو .ةباحصلا رصع يف هتدالو تناكو «ةنس نيعبس شئاعو

 ىلع اًموي ةفينح وبأ لخد :سنوي نب عيبرلا لاق .مهنع ىورو ةباحصلا كردأو

 اي :هل لاقف مويلا ايندلا ملاع اذه :روصنملل لاقف ىسوم نب ىسيع هددعو روصنملا

 نعو ءرمع نع رمع نب هللا دبع باحصأ نع :لاق ؟ملعلا تذخأ نم نع نامعن

 دقل :روصنملا هل لاقف هللا دبع نع هللا دبع باحصأ نعو ؛ىلع نع' ىلع باحصأ
 :لاق هنأ ٍةكي هللا لوسر نع كلام نب سنأ ىور ام كلذ قادصم نامعن اي تقثوتسا

 هللا نيد نييحيل ةفينح ابأ ىنكيو «تباث نب نامعن :هل لاقي لجر يدعب نم يتأيس»

 . هدي ىلع يتنسو

 هيلع هللا ىّلص دمحم ةمأ نع هللا هازجو هللا ةمحر هيلع ليعامسإ نب دمحم يراخبلا مامإلا وه )١(

 .اًريخ مّلسو هلآو
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 ةباحصلا ىلإ راص مث ِةِكَي دمحم ىلإ هللا نم ملعلا راص :بويأ نب فلخ لاق

 ءاش نّمو ىضريلف ءاش نمف «هباحصأو ةفينح يبأ ىلإ راص مث نيعباتلا ىلإ راص مث

 03 0 و 0 2 2

 ةئاملا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا 9 5

 داهجو ريبكلا داهج» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 .«ةرمعلاو جحلا ةأرملا داهجو فيعضلا داهجو ءريغصلا

 4 الا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسداسلا ةياكحلا

 نم كلذ نم لاني امدعب جحلاب نواهتي فيك :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيِكُح
 رخآ ىلإ هتيب نم جرخي نيح نم جاحلا ىلع هللا لضفتي امو ةبترملا ٌولعو ةمعنلا ميمع
 . ةبعكلاب هفاوط

 دجسم يف ولكي لوسرلا عم تنك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىور امك

 :الاقو هل اوعدو هيلع املسو يفقث رخآلاو يراصنأ امهدحأ نالجر هءاجف فيخلا

 نإو هنع نالأست امتئج امع امكتربخأ امتئش نإ :لاقف كلأسن هللا لوسر اي كانئج

 كش - ائيقي :الاق وأ اًناميإ دادزن هللا لوسر اي انربخأ لب :الاقف نالأستف تكس امتئش
 لاقف ؟هل تئج امع كلي هللا لوسر لأساف مدقت :يفقثلل يراصنألا لاقف - يوارلا

 كتئج امع هللا لوسر اي ينربخأ :لاق اًقح كل فرعأل ينإف مدقتف ءتنأ لب :يفقثلا

 كل امو «مارحلا تيبلا موي كتيب نم كجرخم نع ينلأست ينتئج :لاق ؟هنع كلأسأ

 ءامهيف كل امو .فاوطلا دعب نيتعكر نعو هيف كل امو «تيبلاب كفاوط نعو ؛هيف
 كلامو .ةفرع ةيشع كفقوم نعو .هيف كل امو «ةورملاو افصلا نيب كفاوط نعو

 كقلح نعو .هيف كلامو ءكرحن نعو هيف كلامو ءرامجلا كيمر نعو .هيف
 كئعب يذلاو :لاقف هيف كل امو .كلذ دعب تيبلاب كفاوط نعو هيف كل امو ءكسأر

 اذإ كنإ :ِلك هللا لوسر لاقف .اًئيش هنم طخت مل هنع كلأسأ تئج يذلا هنإ اًيبن قحلاب

 كل هللا بتك الإ هعفرت الو ءاَمخ كتقان عضت ال مارحلا تيبلا موي كتيب نم تجرخ

 ال كنإف تيبلاب كفاوط امأو «ةجرد اهب كل عفرو «ةئيطخ كنع ىحمو ءةنسح اهب
 كل عفرو «ةئيطخ اهب كنع ىحمو ةنسح اهب كل هللا بتك الإ اهعفرت الو اًمدق عضت

 )١( يئاسنلا ننس )8/*١1١(.



 نيب كفاوط امأو «ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعف «فاوطلا دعب ناتعكر امأو ةجرد اهب

 ىلإ طبهي ىلاعت هللا نإف ةفرع ةيشع كفوقو امأو «ةبقر نيعبس لدعف «ةورملاو افصلا
 لك نم اًربغ اًنعش ينوءاج يدابع ءالؤه» :لوقيف ةكئالملا مكب يهابيف ايندلا ءامسلا

 ددعكو «لمرلا ددعك مهبونذ تناك ولف يباذع نوفاخيو يتمحر نوجري قيمع جف
 كيمر امأ .«هل متعفش نملو «مكل روفغم يدابع اوضيفأ ءاهترفغل رحبلا دبزكو ءرطقلا

 كرحن امأو «تابجوملا تاقبوملا رئابكلا نم ةريبك اهتيمر ةصح لكب كل رفغتف رامجلا

 ىحميو ؛ةنسح اهتقلح ةرعش لكب كلف كسأر كقالح امأو «كبر دنع كل رخدمف

 اَذإ :لاق كلذ نم لقأ بونذلا تناك نإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف ةئيطخ اهب كنع

 بنذ الو فوطت كنإف ةضافإلا ينعي «كلذ دعب تيبلاب كفاوط امأو كتانسح يف رخدي

 دقف يقب دق امل لمعا :كل لوقيف كيفتك نيب هّفك عضي ىتح كلم يتأيو .كيلع

 . ىضم ام تيفك

 ةئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا - 7

 دنع انأ» :ىلاعت هللا لوقي :لاق ِهنلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 نإو ءيسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف «ينركذي نيح هعم انأو «يب يدبع نظ

 نإو ءاعارذ هيلإ تبّرقت اًربش لإ بّرقت نإو «مهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف ينركذ
 .«ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ

 0 207 عاقل هع لأ

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعباسلا ةياكحلا

 ىلإ فسوي نب جاجحلا عم تجرخ :لاق هنأ ناحوص نب ةعصعص نع َيِكُح
 ةيبلتلا نم غرف املف «يبلي يبارعأ توصب نحن اذإ انلحارم ضعب يف نحن امنيبف جحلا

 يف ةيراجلاو كله دق ميحجلا يفو كلس قولخم لاق نَم «كل مهللا كمالك :لاق

 برو ءدحوم ةيبلت :جاجحلا لاق كلس ثيح هل تنأ كلّمأ دبع باخ ام .كلفلا
 :هل لاقف ءاخر ةقان ىلع يبارعألاب اوتأ ىتح ناك نم عرسأف «لجرلا مكتوفي ال ةبعكلا

 نم :لاق قيتعلا تيبلا ديرأ قيمعلا جفلا نم تئج :لاق ؟ديرت نيأ ىلإو ؟تنأ نيأ نم

 :لاق جاجحلا ةنيدم نم :لاق ؟قارعلا يأ نم :لاق ؛قارعلا نم :لاق ؟جاجفلا يأ

 .(57؟/8) ملسم حيحص 020 )١87/9(. يراخبلا حيحص فق
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 مهءاسن ييحتسيو «مهءانبأ لتقي ليئارسإ ينب يف نوعرف ةريس :لاق ؟مكيف هتريس امف
 ملو جحلا ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :لاق اًنعاظ لب :لاق ؟اًميقم وأ اًنعاظ هتكرت لهف :لاق

 ؟مكيف هتريس امف :لاق اًدمحم هاخأ :لاق .هدعب اذحأ فلخ له :لاق «.هنم هللا لبقتي

 ال :لاق ؟ينفرعت له يبارعأ اي :لاق .موعلبلا عساو ءموشغ .لوهج ؛مولظ :لاق

 اًضوغبم اًضيغب ءءاربغلا تلقأو ءءارضخلا تلظأ ام ؛هللاو رش :لاق جاجحلا انأ :لاق
 :لاق كلبق دحأ اهلتقي مل ةلتق كنلتقأل هللاو :لاقف .كنم رثكأ ةرخآلاو ايندلا يف اًئيعل

 :لاق «كربخأ هللاو اَذِإ :لاق كلئاس ينإف يبارعأ اي :لاق .كنم ينيجنُي ابر يل نإ

 ميحرلا نئمحرلا هللا مسب أرقف ءانعمسأ :لاق معن :لاق ؟نآرقلا نم اًئيش ظفحت لهف

 سيل :لاق هاًجاوفأ هللا نيد نم نوجرخي سانلا تيأرو حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ»

 املف كلذ ناك دق :لاق ؟اًجاوفأ هللا نيد يف نولخدي فيكو :لاق . يبارعأ اي كلذك

 ىلع عقو ىتح جاجحلا كحضف ءاّجاوفأ هللا نيد نم نوجرخي اوراص جاجحلا ّيْنُو
 انأو هذ دمحم يف لوقأ نأ ىسع امو :لاق ؟ِكت هللا لوسر يف لوقت ام :لاق مث هافق

 :لاق ؟ركب يبأ يف لوقت امف :لاق ةماقإلاو ناذألا يف تارم رشع ةليلو موي لك هيمسأ

 هلك هلامب ىتأ يذلا وهو ضرألا يف قيدصو ءامسلا يف قيدص يف لوقأ نأ ىسع امف

 مالسلا هيلع ليربج لزنف ءديزملا اندنع هللو هلل يلام لك هذخ :لاقف كي ّيبنلا ىلإ

 لاق ىضرأو ىضرأ انأ هللاو :لاقو ىكبف كك يبنلا هربخأف ضار هنع انأ :هل لاقف

 يف. قوراف يف لوقا نأ ىلع امو. :لاق ؟باطخلا نب.رمع يف لوقت امف :جاجحلا
 قحلا يتأي «ةمايقلا موي ناك اذإف «لطابلاو قحلا نيب قّرف .ءءامسلا يف قورافو ضرألا

 تمق ناذللا مالسإلاو قحلا نحن عزجت ال :نالوقيف جرخيف هتبقرب ناقلعتيف مالسإلاو

 ؛ةمايقلا تاصرع يف اهسبلت ءاهبلا ةلح هللا كاطعأ ىتح كيف هللا انلأس ايندلا يف انب

 .ةمود رثب رفاح يف لوقأ نأ ىسع امو :لاق ؟نافع نب نامثع يف لوقت امف :لاق

 .ءامسلا ةكئالم هنم تيحتساو «ىصحلا هفك يف تحّبس نّمو «ةرسعلا شيج زْهجُمو

 «لوسرلا مع نبا يف لوقأ نأ ىسع امو :لاق ؟بلاط يبأ نب يلع يف لوقت امف :لاق

 ناك ثيح .كحورو يحور نيب فللأ هللا نإ : هلك ّيبنلا هل لاق نمو «لوتبلا جوزو
 يف لوقت امف :لاق .ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم.تنأ يلع اي كلملا ىلع هشرع

 لوسرلا امهامسو ؛لوتبلا امهتدلو نميف لوقأ نأ ىسشع امو :لاق ؟نيسحلاو نسحلا
 لوقأ نأ ىسع امو :لاق ؟ةيواعم يف لوقت امف :لاق .ليدع امهل لهف ليربج امهعمو

 امف :لاق .نيلسرملا ديس فيدرو «نيملاعلا بر يحو بتاكو ؛نينمؤملا لاخ يف

 لاق «كنم رش وه نمل ينم ريخ وه لاق امك لوقأ :لاق ؟ةيواعم نب ديزي يف لوقت

 رش نوعرفو ينم ريخ مالسلا هيلع ىسوم :لاق «كنم ريخو ينم رش وهو :جاجحلا
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 ريربجم ري ل سل

 دنع اهنلط لاق © كيألا نقلا لاق » لاق «نؤعزفل سموم لاق اذان .:الاقأ كتم
 نب كلملا دبع يف لوقت امف :لاق :جاجحلا لاق [07 5١« ناتيآلا :هلط] 49 َقَر
 «نيملسملا ىلع كالو ثيح «ضرألاو ءامسلا نيب ام المت ةئيطخ أطخأ :لاق ؟ناورم

 نأ جاجحلا فايسلا زمغ كلذ دنعف :لاق ملظو روجب ءمهلاومأو ءمهئامد يف مكحت

 «ةيحان فايسلا ٌرخف ءءامسلا وحن هيتفش يبارعألا كّرحف «يبارعألا قنع برضي

 ربخأ ام الإ كدوبعمب يبارعأ اي :جاجحلا لاق اًبهاذ يبارعألا ىلوو .ةيحان فيسلاو

 0 * اجلا هلاكف 01 لا رمح كلل تملا ءاعدب :لاق تره تيارعد ياي

 : ماَعنألا] «تيبيطلأ ني نوت ْمُهَدرْطَتَف وون نم مهّيلَع ٌكِباَسِح ّنِم رم امو# يبر نيبو ينيب

 ايو «باحسلا ءىشنم ايو 0 ع ايو «بابرألا براي :تلق :لاق [6؟ ةيآلا

 «هيبأل فسويو .همأل ىسوم دار اي باهو اي كلام اي «باسح ريغب ءاشي نم قزار

 ةكربب اًملاس بهذو ءريدق ءيش لك ىلع كنإ هرش ينيفكتو «هريخ ينقزرت نأ كلأسأ

 .هسفن ىف ىلاعت هللا

 03 كف دن

 ةئاملا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا 96

 :لي هللا لوسر لاق :مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 . «ةمايقلا موي اًرون هل تناك الإ مالسإلا يف ةبيش بيشي ملسم نم ام بيشلا فتنت الا

 . «ةئيطخ هنع طحو ةنسح اهب هل هللا بتك» :ةياور يف

 دواد وبأ هجرخأ 00 .؟ :

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا ةياكحلا

 تيأر :لاق هنأ هللا دابع رايخ نم ناكو يحينملا ساوج نب دمحأ نع ّيِكخ

 يدي نيب تعقو :لاقف ؟كب هللا لعف اذام ئيحي اي :تلقف مانملا يف مثكأ نب ئيحي

 خيش اي :لاقف تقفأ مث ءهالوم يدي نيب دبعلاب لزني ام يب لزنو هلالج ّلج هللا

 نع مامه نب قازرلا دبع ينثّدح :تلقف ينع تربخأ اذامب ئيحي اي :لاق .كنع

 مالسلا هيلع ليربج نع هِي دمحم كّيبن نع كلام نب سنأ نع يرهزلا نع رمعم
 لاقف رانلاب هقرحأ مل مالسإلا يف ةبيش باش نّم :تلق كنأ تيلاعتو تكرابت كنع

 )١( دواد يبأ ننس )575١7(.



 هب اوقلطنا ليربج قدص سنأ قدص يرهزلا قدص «قازرلا دبع قدص :هلالج لج

 : ةنجلا ىلإ

 ليحر كنم ناحو تيوعرا دقو هدعب بهذت نيأف بيشملا لزن

 ليقث كيلع هلمحم بيشلاو همايأ ةفيفخ بابشلا ناك

 دع دع د

 ةئاملا لعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا ب

 لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ِهلكي هللا لوسر مداخ نع

 هلامو هلهأ عجري .ءدحاو ىقبيو نانثا عج ريف .هلمعو هلامو هلهأ ةئالث تيملا عبتيا

 .«هلمع ىقبيو

 . "لسمو يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعساتلا ةياكحلا

 هلهأ لثمو مكدحأ لثم ام نوردتأ :اًموي هباحصأل لاق لَك يبنلا نأ َيِكُح

 «ةوخإ ةثالث هل لجر لثمك مكدحأ لثم امنإ :لاقف ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟هلمعو

 يل امف ءلزن ام رمألا نم يب لزن دق :هل لاقف هتوخإ دحأب ىعد «ةافولا هترضح املف

 ,كنأشب موقأ نأو «كليازأ الو كضرمأ نأ يدنع كل :لاق ؟كيدل يل امو .كدنع

 ءاّروط كنع طيمأو ءاّروط كلمحأ نيلماحلا عم كتلمحو كتنفكو كتلسغ تم اذإف

 امف .هلهأ وه يذلا هوخأ اذه «كنع ينلأسي نَم دنع ريخب كيلع تينئثأ تعجر اذإف

 دق ام ىرت الأ :رخآلا خألل لوقي مث .هللا لوسر اي الئاط عمسن ال :اولاق ؟هنورت

 الإ ءانغ يدنع كل سيل :لوقيف كيدل يل امو .«كدنع يل امف يلع درو امو «لزن

 وه يذلا هوخأ اذه ءبهذم يب بهذو .بهذم كب بهذ تم اذإف «ةايحلا يف تنأو

 ىرت الأ :رخآلا هيخأل لوقي مث هللا لوسر اي الئاط عمسن ام :اولاق هنورت فيك «هلام
 يف كبحاص انأ :لوقيف كيدل يل امو .كدنع يل امو ءّيلع درو امو يب لزن دق ام

 وه يذلا خألا اذه «كنازيم يف نزولا يف دعقأو .ءكتدحو يف كسينأو .كدحل
 اذكه ممألا نإف :لاق هللا لوسر اي بحاص ريخو «خأ ريخ :اولاق ؟هنورت فيك .هلمع

 يل نذأتأ هللا لوسر اي :لاقف زرك نب هللا دبع هيلإ ماقف :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 .هل ظفللاو (1777) هنتس يف دواد وبأ هاور امنإو حيحصلاب هدجأ مل )١(
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 يدي تمدق يذلاو يلهأو ينإو

 ةوخإةئالث مه اذإهتوخإل

 هب قثتم ريغ ليوط قارف
 يذلا بحاصلا انأ مهنم يرمأل امف

 يننإف ينم نآلا تدرأامذخف

 يندفتساف قبن ال ىقبت نإو

 هبحأ اذج تنك دق يرمأ :لاقو

 حصان كل دهاج نإ يباتع

 لوعم كيلع لات يبتكلو
 اًعبشم يشمأ نيشاملا عبتمو

 لخدم تنأ يذلا كاوس تيب ىلإ

 ةلخ كنيبو ينيب نكت مل نإف
 ةوانغ كاذ لهأ ءرملا كلذف

 ىرت ال خألا نإ مهنم ؤرما لاقو

 اًدعاق كلانه يناقلت ريغلا ىدل

 يتلا ةفكلا يف نزولا موي دعقأو

 ينإف يناكم ملعاو ىسنت الو
 حلاص لك نم تمدق ام كلذف

 للي هللا لوسر ىلإ داع ىتح ةليللا تاب امف بهذف .معن :لاق ؟اًنايبأ اذه ىلع لوقأ نأ

 :اًرعش لوقي دشنأو سانلا عمتجاو هيدي نيب فقوف

 لئاق مث هيبحص هيلإ عادك
 لزان مويلا يب رمأ ىلع اونيعأ

 لئاغ وه يذلاب مكيدل اذامف

 لئازنلا لبق تئش اميف كتعطأ

 لجاعم قنخ لبق اًحالص لجعو

 لضافتلا يف مهنيب نم هرسوأو

 لتاقم ريغ بركلا دج دج اذإ

 لماح لك هبقع قفرب نيعأ

 لغاش وهامب اًنورقم عجرأف
 لهاذتلا يف ةرم دو نسح الو

 لئاطب اًصيرح اوناك نإو اوسيلو
 لزالزلا برك دنع يلثم كل اخأ

 لداجتلا عجر لوقلا دنع لداجأ

 لقانتلا يف اًدهاج اهيلع نوكي

 لذاخ ريغ حصان قيفش كيلغ

 ال زرك نب هللا دبع ناكو .هلوق نم نوملسملا ىكبو َِيِكَي هللا لوسر ىكيف

 مهنع هللا يضر اوكب مهدشنأ اذإف ءهودشنتساو هوعد الإ «نيملسملا ةفئاطب رمي

 و # #

 ةثاملا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 نم يبص ةزانج ىلإ لكي هللا لوسر يعد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لمعي مل ؛ةنجلا ريفاصع نم روفصع اذهل ىبوط :هللا لوسر اي تلقف راصنألا

 مهقلخ اّلهأ ةنجلل قلخ هللا نإ ةشئاع اي كلذ ريغ وأ» :لاقف هكردي ملو ؛ءوسلا

 ليحل



 بالصأ يف مهو اهل مهقلخ اًلهأ رانلل قلخو ءمهئابآ بالصأ يف مهو اهل
 . «مهئابآ

 ما هج رخأ

 ةئاملا دعب نوسمخلا ةياكحلا

 :لاق ؟تحبصأ فيك :هل تلقف هيف تام يذلا هضرم يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 ةينملا سأكلو ءاّيقالم يلاعف ءوسلو ءاًفرافم يناوخإلو ءاللحار ايندلا نم تحبصأ

 وأ ءاهثيهأف ريصت ةنجلا ىلإ يحور يردأ ام هللاوف اًدراو لجو ّزع هللا ىلعو ءاّبراش

 :رعش لوقي دشنأو اهبذعأف رانلا ىلإ

 املس كوفعل ىنم اجرلا تلعج يبهاذم تقاضو يبلق اسق املو

 امظعأ كوفع ناك يبر كوفعب هتنرق املف يبنذ ينمظاعت

 امركتو ًةتموفعتودوجت ١ دلزت مل بنذلا نع وفع اذ تلزأف

 امدان كيفص ىوغأ دقو فيكف  ملاع سيلبإب ُجْنَي مل كالولو
 د

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ىداحلا ثيدحلا 2 ١

 ةملظم هدنع تناك نُم» : هيلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 الو رانيد نوكي ال نأ لبق نم «مويلا هنم للحتيلف ءهنم ءيش وأ هضرع نم هيخأل
 تانسح هل نكي مل نإو ؛هتملظم ردقب هنم ذخأ ,«حلاص لمع هل ناك نإ ءمهرد

 .«اهيلع لمحف ءهبحاص نم تذخأ

 ."”يراخبلا هجرخأ
 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةياكحلا

 :لاق سابع نب هللا دبع نع ءدهاجم نع ثيل نع ؛«ناميلس نب دواد نع َيكُح

 رشبو ءءاشحألا اهنم تعطقتو نادبألا اهنم ترعشقاو «بولقلا اهنم تلجوو «نويعلا

 ناك نمف «ءاقبلا راد ىلإ مكنيب نم ةلقنلاو ليحرلا فد هنأ هللا مكمحر اوملعا :رذحو

 .( 1*١ /4) يراخبلا حيحص 4ففز .(1ا55؟) ملسم حيحص 49
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 .ءمكح ىف هيلع ترج وأ ءاّمسج هل تبرض وأ «هبلق اهب تملآ ةملك وأ ةمالظ هدنع

 ملف .«مادقألاو يصاونلاب ذخؤيف» ةرخآلا صاصق لبق ايندلا يف ينم صتقي مقيلف

 رانلا نم اورذحاو «مكتاّين اوصلخأ نيملسملا رشاعم :ِةكك هللا لوسر لاقف ءدحأ هملكي

 :لاقف هلك هللا لوسر يدي نيب رضحف ةشاكع هل لاقي لجر هيلإ ماقف : سابع نبا لاق
 ام ءرانلا نم انسفنأ ىلع انرذحتو ءهللاب تمسقأ كنأ الول اًيبن قحلاب كثعب يذلاو

 كتقان ىلع تنأو «كوبت نم اًفرصنم تنك كنأ لوسر اي كملعأو «ءكيلإ تمّدقت

 ىلع ينتبرضو ؛كتقان برضتل كدي تعفرو «قوشمملا كبيضق كديبو «ءابضعلا
 اي اًدمع كتبرض يننأ نظتأ» :ِخكك هللا لوسر لاقف ءال مأ ناك اًدمع يردأ الف ءيرهظ

 «ةمامح نب لالب نيأ» :قي ئبنلا لاق مث هللا لوسر اي ال :ةشاكع هل لاقف «؟؟ةشاكع
 «ءارهزلا ةمطاف لزنم ىلإ ضما» :َئكك يبنلا هل لاقف هللا لوسر اي كيبل :ةيبلتلاب هباجأف

 اي :هتوص ىلعأب يداني وهو هسأر ىلع هديو لالب ىضمف ؛؛قوشمملا بيضقلاب ينتئاو
 عرقا ةمطاف لوس نتأ ته ياك نأ تبل ايها لوشر اين كدي اقل نم دمع
 ؟ةجاح نم له لالب اي :تلاق لالب :لاق ؟بابئاب نم :تلاق ءاًميفح اًعرق بابلا

 يبأ عنصي امو لالب اي :تلاق قوشمملا بيضقلاب هيتئا :لوقي لكي هللا لوسر معن :لاق

 ديعب رفس الو «ةازغ الو .ديع موي الو .ةعمجلا موي وه امو ,ءقوشمملا بيضقلاب
 قرافمو ءايندلا عدوي مويلا وه كوبأ هيف هنع كلفغأ ام يتالوم اي ينملعت امأ :لاقف

 :تلاق لالب مالك ةمطاف تعمس املف :لاق هسفن نم صاصقلا يطعي وهو «ةايحلا

 تاب دقل هللاوف ءهنم صتقي يذلا نّمو لالب اي .هارهظ عاطقناو هاترسح لوط او هاتبأ اوا

 اي :تلاق يدسألا نصحم نب ةشاكع هل لاقي خيش ةمطاف اي :لاق اًمؤمحم ةحرابلا

 صتقا نيسحلاو نسحلا يدلو ناذه :لوقتو ءمالسلا كئرقت ةمطاف ةشاكعل لق لالب

 لكي يبنلا هب ىتأو «ءىضمو هذخأف بيضقلا هتلوان مث اًمومحم ةحرابلا تاب هنإف ءامهنم

 :لاق ؟تئش فيك كيبن نم صتقا ةشاكع اي :هل لاقو ةشاكع ىلإ لَك يبنلا همّلسو

 انعجوت ال نأ كلأسن ةشاكع اي ال :الاقف نيسحلاو نسحلا ماقف اًعيمج نوملسملا ىكبف

 ىكيف :لاق تئش فيك انم صتقاف ؛كيدي نيب انروهظو انهوجو هذهف ءاندج يف

 ال اسلجا :امهل لاقف ءامهيدخ ىلع يرجت امهعومدو نيسحلاو نسحلا ىلع ٍةكَك يبنلا
 «ينم كقح ذخ ةشاكع اي :هنع هللا يضر يلع لاقف امكدج ىلع الو ءامكيلع سأب

 اي :اولاقو نامثعو ءرمعو ءركب وبأ ماق مث ءضيرم هنإف مكي هللا لوسر نع فعاو

 اي :اولاقف نوعمجأ نوملسملا ماقف «ىبأف كي هللا لوسر نع فعاو ءانم صتقا ةشاكع

 ال .هللا مكمحر الهم :ِك ّيبنلا مهل لاقف اننيب تشع ال ّيبنلا نم تيصتقا نإ ةشاكع

 سانلا هاطعأف ءةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذعف صاصقلا نم دب الف ءدحأ هيذؤي

١1 



 اي :ِةلك يبنلا لاق مث لعفي ملو «ىبأف لك هللا لوسر نع وفعي نأ هولأسف لاومألا
 ىلع ةشاكع لبقأ كلذ دنعف «ةرخآلا لبق ايندلا يف كيبن نم صتقاو مق ةشاكع
 كيبن كيطعي :لاقف رهظلاو نطبلا نايرع تنك انأ :لاق مث ءقوشمملا بيضقلا

 نيب نم ةوبنلا متاخ نابف ءهتدرب نم دّرجت ْةَِك بنلا نإ مث تئش فيك «صاصتقلا

 نم بيطلاو كسملا حئاور تحافو ءراصبألا تلهذو «راونألا تعملو «هيفتك

 لاش ءرهظلاو نطبلا فوشكم وهو لي ّيبنلا ةشاكع رظن املف :لاق ولكي هقرع

 هرهظو هنطب لبقي لعجو «هقلعو ءهئارو ىلإ هامرو ءهطبإ ضايب ناب نأ ىلإ بيضقلا
 رانلا ىلع هللا همّرح الإ كمسج ةحئار مشت فنأ نم ام :لوقت هللا لوسر اي :لاقو

 ةاجنلا كلذب وجرأو هللا لوسر اي توفع لب :لاق يحتست الو ضما :ِهلَك يبنلا لاقف

 لاق مث ةمايقلا موي كتموصخ نم ,يرب انأ ةثاكع اي :كِلَي ّىبنلا لاقف رانلا نم
 مشأ نأ تدرأ امنإو ءاّبلق يل تعجو الو ءائطب يل تبرض ام لوسر اي :ةشاكع

 «كسفن نم تيطعأ دقلو ءرانلا نم وجنأ يلعل .ءكنطب ىلع يفنأ غرمأو «كتحئار
 :رعش لوقي دشنأو ةشاكع ىكب مث

 قاوشألا يدفأ يمأو يبأب

 هسفن نم اًعضاوت صاصقلا يطعي

 هئاجر بطق زعلاو اًعضاوتم

 هبحص عدوي دقو هيلع يفهل

 ىضم اذإ نيملسملل نم يالوم
 مكسمش نوملسم اياوعدوتف
 اهدعب ةمايقلا ىلإ هورصبت ال

 قالخألا رهاطلا ّيبنلا اذه

 قضاتتلا ةاؤتلا ةيلدغ ىلم

 قاورب اًمصاوخ كولملا ردب
 قاوس نهدودخ نيب عمدلاو

 قافآالا رئاسو دالبلا رون

 قامآلا اوعدوو هيلع اًمسأ

 :لاقو نيملسملا ىلإ تفتلاو «رانلا ىلع كتبيش هللا مرح دقف «كسأر عفرا خيش

 رظنيلف «ةنجلا يف وه لجرلا ىلإ رظني نأ دارأ نمف ءمكل هللا رفغ دق مكسوؤر اوعفرا

 اني عيت ان

 ةئاملا دعب نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا -

 نم ِتآ ةليللا يناتأ» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 ميف يردت له :لاق كيدعسو يبر كيبل :تلق دمحم اي :لاقف ةروص نسحأ يف يبر

 تدجو ىتح يفتك نيب ام هدي عضوف :لاق ملعأ ال :تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي
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 :لاق وأ ضرألا يف امو «تاولمسلا يف ام تملعف «يرحن يف لاقو يبدث نيب اهدرب

 يف معن :تلق ؟ىلعألا ألملا مصتخي ميف يردتأ دمحم اي :لاق برغملاو قرشملا نيب

 ,«تاهوركملا يف ءوضولا غابسإو «تاعامجلا ىلإ مادقألا لقنو تارافكلاو تاجردلا

 نم ناكو «ريخب تامو ريخب شاع نهيلع ظفاح نمو «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو

 مهللا لق تيّلص اذإ :لاق كيدعسو كيبل :تلق دمحم اي :لاق همأ هتدلو مويك هبونذ

 ةنتف كدابعب تدرأ اذإو «نيكاسملا بحو تاركنملا كرتو «تاريخلا لعف كلأسأ ىنإ

 ةالصلاو ءماعطلا ماعطإو مالسلا ءاشفإ :تاجردلا :لاق «نينوتفم ريغ كيلإ انضيفقاف

 . ماين سانلاو ليللاب

 , '”يذمرتلا هج رخأ

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةياكحلا

 داح ءركذلا ريثك نوكي نأ نمؤملا ةفص :لاق هنأ ههجو هللا مّرك ّيلع نع َيِكُح

 ركذم ءاّسفن سانلا لذأو ءاّردص سانلا عسوأ .هملح ميظع ءهلمع ريثك ءركفلا

 نع عرو «هينعي ال اميف ضوخي الو «هيذؤي نم يذؤي ال .لهاجلا ملعم «لفاغلا
 يف هفوخ .ههجو يف هارشب ميتيلا وبأ «بيرغلا نوع «تاهبشلا قوفو «تامرحملا

 ةدهاشملا ولح .«ةكرحلا فيطل ءاًرتس فشكي ال «هرقفب رورسم «هركفب لوغشم ؛هبلق

 نَم ىلع اًروبص «؛هيلع لهج اذإ اًميلح «ءتمصلا ليوط «بناجلا نيل «ةدئافلا ريثك

 ءروقو «ةنايخلا نع ديعب «ةنامألا ىلع نيمأ ءريغصلا محريو ءريبكلا لجبي ءهاذآ

 مالسلا يشفيو ماعطلا معطي روفك الو ء.دوسح الو ءدوقح ال ءروكش ءرويص

 هنع هللا يضر ةرمس نب نلمحرلا دبع ىور ام كلذ نمو .مالسإلا لاعفأ ىلع بظاويو

 تيأر :لاقف ةنيدملا دجسم يف نحنو موي تاذ ِخلكَي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هنأ

 توملا هءاج ىتمأ نم الجر تيأر :لاق ؟هللا لوسراي وه امو :اولاق اًبجع ةليللا

 هءاجف :نيظارفلا هتشوتحا الجر تيأرو ءهنع ٌدرف هيدلاول هرب هءاجف ءهحور ضبقيل

 ءربقلا باذع هيلع طسب يتمأ نم الجر تيأرو .مهنيب نم هصلخف لجو ّزع هللا ركذ
 هتءاجف «باذعلا ةكئالم هتشوتحا ىتمأ نم الجر تيأرو «هنم هذقنتساف هؤوضو هءاجف

 اًعتظوم درو املك اًنطع تهلي .ىتمآ نم الجر تيأرو «يتهيديأ نم هتذفعساف :ةتالض
 اًقلح اًقلح نويبنلاو يتمأ نم الجر تيأرو ؛هاورأو هافشأف ناضمر موص هءاجف ءهنم

 ىلإ هسلجأف هديب هذخأف «ةبانجلا نم هلاستغا ءاجف .اهنم درط ةقلح ىلإ ىند املك

 )١( يذمرتلا ننس )455١(.
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 اي :لاقف محرلا ةلص هءاجف هنوملكي الو نينمؤملا ملكي يتمأ نم الجر تيأرو «يبنج

 نم الجر تيأرو .هوحفاصو هوملكف محرلل الصاو ناك هنإف هوملك نيملسملا رشاعم

 هتذخأ دق يتمأ نم الجر تيأرو ءههجو نع هديب اهرارشو رانلا جهو يقتي يتمأ

 مهيديأ نم هاذقنتساف ركنملا نع هيهنو فورعملاب هرمأ هءاجف ناكم لك نم ةينابزلا
 هتفيحص توه دق يتمأ نم الجر تيأرو .مهعم راصف «ةمحرلا ةكئالم يف هالخدأو

 الجر تيأرو «هنيمي يف اهلعجف هتفيحص ذخأف ىلاعت هللا نم هفوخ هءاجف هلامش لبق
 الجر تيأرو . هنازيم اولقثف راغصلا هدالوأ ينعي هطارفأ هءاجف هنازيم ضفخ ىتمأ نم

 نا الخير تيارو" .هكللذ نم ءلهساف ب نما هلو تاجت ونهج نيقش ىلع تأ نم
 نم هتجرختساف ىلاعت هللا ةيشخ نم تكب يتلا هعومد هتءاجف .رانلا يف يوهي يتمأ

 حير يف فعسلا دعري امك دعري طارصلا ىلع اًمئاق يتمأ نم الجر تيأرو .رانلا

 نم الجر تيأرو .طارصلا ىلع ىضمو «هتدعر نكسف هللاب هنظ نسح هءاجف .فصاع

 ىلع هتماقأو «هديب تذخأف ىلع هتالص هتءاجف ءاّنايحأ قلعتيو ءانايحأ وبحي ىتمأ

 هز ةفاويألا عفرعو يضجملا هاربا ىلإ نوفا نسما نتن حيز تياوو" طارسلا
 انقفو مهللا :تلق ةنجلا هتلخدأو نارا تيعشتف كلا الإ هللإ ال نأ) ةداهش هتءاجف

 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ «هءازج انقزراو «حلاصلا لمعلاو ؛تاريخلا لعفل

 داع دع د

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا ١67

 لك يبنلا نذأتسا هنع هللا يضر رمع نأ هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع

 .«كئاعد نم انسنت ال» :لاقو هل نذأف ةرمعلا يف

 :هظفلو ةدايزب ني هجرخأو (33دواد وبأ هج رخأ

 يخأ اي» :لاقو هل نذأف ةرمعلا يف لَك ّيبنلا نذأتسا هنأ هنع هللا يضر رمع نع

 تعلط ام اهب يل نوكي نأ بحأ ام «كئاعد يف انكرشأ» ظفل يفو «كئاعد يف انسنت ال

 .يخأ اي هلوقك سمشلا هيلع

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 نع هيبأ نع مساقلا نب نيسحلا نب نئمحرلا دبع هدج نع ديلولا وبأ ىكح
 وبأ هب ٌرمف ء؛هتجح ضعب يف ىلعملا باطخلا نب رمع دعص :لاق ةلص نب ةمقلع

 )١( دمحأ دنسم (؟) .(54) ءاعدلا باوبأ دواد يبأ نئس )69/75(.
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 :رمع هل لاقف ةادغلا ءيف يف كك يبنلا لاق يتلا هراد هجو يف ناكدلا هبش «نايفس

 سلجن :نايفس وبأ لاقف ؟جاحلا قيرط يف هتذخأ يذلا الا اذه ام نايفس ابأ اي

 غلبف ءهعفرتو هعلقت ىتح اذه يهجو نم عجرأ ال :رمع لاقف ةادغلا ءيف يف هيلع

 هعلقت ىتح عجرأ ال كل لقأ ملأ :رمع لاقف هلاح ىلع ناكدلاو ءاجف ةجاح رمع

 لاقف هعفريو هعلقيف انتنهم لهأ ضعب انيتأي نأ نينمؤملا ريمأ اي رظتنا :نايفس وبأ لاق
 ىتح نايفس وبأ هعجاري ملف .كقتاع ىلع هنلقنتلو .كديب هعلقتل كيلع تمزع :رمع
 دنه هيلإ تجرخف .رادلا يف اهحرطي لعجو «.هقتاع ىلع ةراجحلا لقنو «هديب هعلق

 ضعب هيتأي نأ نع هلجعت وأ اذهب هفلكت نايفس يبأ لثم رمع اي :تلاقف ةبتع تنب
 :اهديب اهتحفنو دنه تلاقف اهرامخ يف هدي يف تناك ةرصخمب رمع نعطف هتنهم لهأ
 «بشاخألا كيلع تملطصال اذه لعفت مويلا اذه ريغ يف ولف «باطخلا نبا اي كيلإ

 :لاقو ةلبقلا باطخلا نب رمع لبقتسا ءاهلقنو راجحألا نايفس وبأ علق املف :لاق

 ابأ رمأي بعك نب يدع ينب نم باطخلا نب رمع هلهأو مالسإلا ّرعأ يذلا هلل دمحلا

 يضر باطخلا نب رمع ىلو مث ءهعيطيف ةكمب فانم دبع ينب ديس برح نب نايفس
 . هنع هللا

 ةنس بجر يف رمتعا هنع هللا يضر ركب ابأ نأ خايشأ نع يدقاولا ىورو

 باب ىلع سلاج ةفاحق وبأ هوبأو هلزنم ىتأف ءراهنلا ةرحض ةكم لخد ةرشع ىدحإ
 لبقو همزتلا مث مقت ال تبأ اي :لوقي لعجف اًمئاق ضهنف كوبأ اذه :هل ليقف هراد

 نب باتع :ةكم ألم هءاجو همودقب اًحرف يكبي خيشلا لعجو «ةفاحق يبأ ينيع نيب

 هيلع اوملسف «ماشه نب ثراحلاو ءلهج يبأ نب ةمركعو ورمع نب ديسأو ؛«لهس

 اي :ةفاحق وبأ لاقف ةفاحق يبأ ىلع اوملس مث .ِلك هللا لوسر ةفيلخ اي كيلع مالس

 تبأ اي هللاب الإ ةوق الو لوح ال :ركب وبأ لاقف مهتبحص نسحأف ءألملا ءالؤه قيتع

 لستغاف لخد مث ءهللاب الإ نادي الو هب ل ةوق ال ءرمألا نم اًميظع تقوط دقل

 تيبلا ىلإ ىهتنا ىتح يكبي وهو ٍةلَك هللا لوسرب هنوزعي هباحصأ هعبتف جرخو

 هلزنم ىلإ فرصنا مث .نيتعكر عكرو اعبس فاط مث ؛نكرلا ملتسا مث هئادرب عبطضاف
 نم له :لاقف ةودنلا راد نم اًبيرق سلج مث «تيبلا فاطف جرخ رهظلا ناك املف

 اًريخ مهيلاو ىلع سانلا ىنثأو دحأ هاتأ امف اًمح بلطي وأ «ةمالظ نم يكتشي دحأ

 هنع هللا يضر ةنيدملا ىلإ اًعجار جرخ مث سانلا هعدوف سلجو ءرصعلا ىلص مث
 .هاضرأو
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 ةئاملا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا - 4

 املف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع عم تفط :لاق هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 ملتسا ىتح ىضم مث رانلا نم هللاب ذوعأ :لاق ؟ذوعتت الأ :تلق ةبعكلا ربد انئج

 اطسب امهطسبو ءاذكه هيعارذو ههجوو هردص عضوف «بابلاو نكرلا نيب ماقأف رجحلا
 .«هلعفي ِدِكك هللا لوسر تيأر» :لاق مث

 , "0دواد وبأ هج رخأ

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةياكحلا

 :لوقي ٍةلك هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع َيِكُح
 ءهل تبيجتسا الإ ةوعد هيف ىلاعت هللا دبع اعد امو ؛ءاعدلا هيف باجتسي عضوم مزتلملا

 ةرم نم ام هللاو انأو :رمع لاق «ينباجأ الإ طق هيف لجو ّزع هللا توعد ام هللاوف

 طق ّلجو رع هللا توعد ام هللاو انأو :نايفس لاق «يل باجتسا الإ ىلاعت هللا توعد

 الإ ءيشب طق لجو رع هللا توعد ام هللاو انأو :يديمحلا لاق «يل بيجتسا الإ ,ءيشب

 الإ ءىشب هيف ّلجو رع هللا توعد ام هللاو انأو :نسحلا نب دمحم لاق «ىل باجتسا

 الإ ريقي هيف ليز رع كلا توعد لاو انآر + نييردإ نب دمحم لاق يل تاوقبا
 حتفلا وبأ لاق ءيل باجتساف ىلاعت هللا توعد انأو :نسحلا وبأ لاق ءيل باجتسا
 توعد انأو : يناهفصألا رهاط وبأ لاق «يل باجتساف ىلاعت.هللا توعد انأو : يربرفلا

 «يل باجتساف ىلاعت هللا توعد انأو :يسيبقلا هللا دبع لاق «يل باجتساف ىلاعت هللا

 هللا لضف ريقفلا لاق ءيل باجتساف ىلاعت هللا توعد انأو :دمحم نبا ظفاحلا لاق
 .يل باجتساف هللا توعد انأو :باتكلا اذه فلؤم يروغلا ريصن

 ان ب

 ةئاملا دعب نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا 2 6

 يف ماق ِدَك هللا لوسر ىلع ىلاعت هللا حتف امل :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 اهيلع طّلسو «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ» :لاق مث ؛هيلع ىنثأو ءهللا دمحف سانلا

 اهنإو راهن نم ةعاس يل تلحأ اهنإو يلبق ناك دحأل لحت مل اهنإو نينمؤملاو هلوسر
 .«يدعب دحأل لحت نل

 . ””هلسم هجرخأ

 )١( ملسم حيحص (؟) .(14175) دواد يبأ ننس )1986(.
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 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةياكحلا

 شيرق نم لجر ءاج ةكم حتف دلك هللا لوسر دارأ امل :لاق ديلولا نع ّيكخ

 :لاق لبنلا اذه يربت مل :ةأرملا تلاقف اًرس تعمس تناكو هتالبن يربي وهو ءهتجوزل

 ال نمم «مداخ كتمدخ يف نكيلف ءانوزغيو ءةكم حتفي نأ ديري اذمحم نأ ينغلب

 نيح هيلإ ليق حتفلا موي دك هللا لوسر لخد املف .دمحم ليخ تيأر ول هيف كشخأ

 نيأ كحيو :لاقف لابجلاو «ةيدوألاو «باعّشلا يف اهديدانصو ءةكم لهأ تبره

 :لوقي دشنأو ينيعد :اهل لاقف .مداخلا نيأن :هتجوز هل تلاقف يشخم

 همركع ٌرفو نوفص ٌرفذإ همدخلاب انترصبأ ول تنأو

 همهسملا فويسلاب اوبرض دق 2 6همتوملا زوجعلاك ديز وبأو

 هملك يأ موللاب يقطنت مل

 عدخم يف هتايحو :لاق ةكم لابج نم لبج ةمدخلاب ورمع نب لهس ديز وبأ لاق

 دع دإع د##

 ةئاملا دعب نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا - 7

 تئج ةنيدملا ِخكَك هللا لوسر مدق امل :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع نع

 سانلا اهيأ اي» :لاق ام لوأ ناكو باذك هجوب سيل ههجو نأ تفرع ههجو تنيبت املف

 اولخدت ماين سانلاو ليللاب اولصو ؛ماحرألا اولصو «ماعطلا اومعطأو ؛مالسلا اوشفأ

 . ؟مالسب ةنجلا

 "ئانبنلاو 2”يذمرتلا هجرخأ

 ةثاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةياكحلا

 «ةئيدملاو ةكم نيب هايملا ضعب لزن هنأ ةنس تاذ فسوي نب جاجحلا نع ّيكُح

 يبارعأب وه اذإف «لبجلا وحن رظنف «ءيعم ىدغتي نم رظنا :هبجاحل لاقو ءادغب اعدو

 :جاجحلا هل لاقف هاتأف ريمألا اًهيإ :هل لاقو هلجرب هبرضف ءمئان رعش نم نيتلمش نيب

 .(؟51486) يذمرتلا ننس )١(

 .وهس هلعلف فلؤملا راشأ امك يئاسنلا دنع هظفلب هدجأ مل (5)
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 لاق .هتبجأف كنم ريخ وه نم يناعد :يبارعألا لاقف يعم دغتو كيدي لسغا

 مويلا اذه نم اًرح دشأوه مويل موصأ معن :لاق ؟موصت رفاسم تنأو «ديدشلا

 ىلإ ءاقبلا يل تنمض ول :لاق اذغ مصو رطفأف :لاق .رفسلا اذه نم ىشأ وه رفسلو

 :لاق ؟هيلع ردقت ال لجآب الجاع ينلأست فيكو :لاق يل كلذ سيل :لاق .تلعف دغ

 اي تقدص :لاق ةيفاعلا هتبيط نكلو خابطلا الو تنأ هبيطي مل :لاق ءبيط ماعط هنإ

 :رعش لاقو مانو هناكم ىلإ يبارعألا ىلوف يبارعأ

 معاطملا عيمج تباط نكي مل نإو بيط ءيش الف ماقتسا ناك اذإ

 دع دع ع

 ةثاملا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا /١٠6 

 قلخ ام لوأ نإ» :ِلكَكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 .ه«دبألا ىلإ نئاك وه امو ناك ام :ردقلا لاق بتكأ امو :لاق بتكا :هل لاقف ملقلا هللا

 . "”يذمرتلاو دواد وبأ هج رخأ

 ربدأف ربدأ :هل لاق مث «لبقأف لبقأ :لاقف لقعلا هللا قلخ ام لوأ» :ِكَكي لاقو
 فرعأ كب .كنم يلع مركأو ءّيلإ بحأ اًقلخ تقلخ ام «يلالجو يتّزعو :لاقف

 هللا يضر ريرج نعو «بقاعأ كبو «بيثأ كبو ءذخآ كبو ءعاطأ كبو ءدمحأ كبو

 .؟ناميإلا نم ءايحلا» :لاق هلك يبنلا نع هنع

 .دواد وبأو ؟؟7يراخبلا هج رخأ

 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعباسلا ةياكحلا

 نسح صخش هيقلف اهبلط يف ذخأ ءءاوح دقف امل هنأ مالسلا هيلع مدآ نع َيِكُح
 لقعلا انأ :لاقف ؟تنأ نَم :هل لاقف ءاوح ىسني نأ مدآ داك ىتح «نسحلا ةياغ يف

 ىضمف .كماقم نسحأ ام :لاق غامدلا يف :لاق ؟كماقم نيأف كرظنم نسحأ ام :لاقف
 ؟تنأ نَم :هل لاقف .اًضيأ ءاوح ىسني نأ داك ىتح لوألا نم نسحأ صخش هيقلف

 .ماقملا معنو :لاق نيعلا يف :لاق ؟كماقم نيأو كنسحأ ام :لاق ءايحلا انأ :لاق

 )١( يذمرتلا ننس )١584(. يراخبلا حيحص (؟) )1118(.

 ١ م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا 4



 ناسنإلا بلق يف :لاق ؟كماقم نيأ :هل لاقف ةمحرلا :لاقف ؟تنأ نَم :هل لاقف هب

 لاقف حبقلاو ةيهاركلا ةياغ يف ءاَحيبق اًهيرك اًصخش ىأرو ىضمف .ماقملا معنو :لاق

 ؟كمسا ام :لاق هيلإ هدالوأ بحأ سيلبإ دلو انأ :لاق ؟تنأ نَم :مالسلا هيلع مدآ هل

 ؟ناعمتجي فيك لقعلا هيفو :لاق غامدلا يف :لاق ؟كنكسم ام :لاق بضغلا :لاق

 لاقف لوألا نم حبقأو هركأ اًصخش ىأرف ىضمف .هنم وه جرخ هيف تلخد نإ :لاق

 نيأف :لاق عمطلا :لاق ؟كمسا ام :لاق سيلبإ دالوأ نم انأ :لاق ؟تنأ نَم :هل

 هحبق ىأر نم يسن ثيحب .هتروص حبق نم ىأر امم حبقأو هركأ ثلاث اًصخش ىأرف

 :لاق ؟كمسا ام :لاق هيدل مهركمأو سيلبإ دالوأ ربكأ نم انأ :لاق ؟تنأ نَم :لاقف

 اذإ :لاق ؟ةمحرلا هيفو فيكو :لاق مدآ نبا بلق :لاق ؟كماقم نيأو :لاق دسحلا

 .رفو جرخ ديعب نم ينآر
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 ةئاملا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا -
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 :لاق اًموق فاخ اذإ ناك ِةلك ّيبنلا نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع

 .«نيمآ مهرورش نم كب ذوعنو مهروحن يف كلعجن انإ مهللا»

 .''”يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا لعب نوسمخلاو ةنماثلا ةياكحلا

 انأ تلزنف ءرافسألا ضعب يف تنك :لاق هنأ نيريس نب دمحم نع َيِكُح
 عضوملا اذه نم ولخت :انل اولاقف ناكملا كلذ لهأ اناتأف لزانملا ضعب يف يقيفرو
 امل ةقث انأ تفلختو «يباحصأ عيمج لحرف .هعاتم ذخأ الإ دحأ هب لزني مل هنإف

 ةءارق يف «هنع هللا يضر رمع نبا كثيدح نمو .«لوسرلا ثيداحأ نم ينغلبو تعمس

 ةليللا كلت يف هرضي مل «سرحلا تايآ أرق نما : ِاِلَكَع هلل لوسر لاق « سرحلا تايآ

 تايآ تأرق املف :««حبصي ىتح هلهأو هسفن يف وهو ءىراط صل الو يراض عبس

 ىلع خيش ينيقلف «هنم تلحترا مث ءتحبصأ ىتح اًءوس َرأ ملف تمنو سرحلا

 ىنب نم لب :تلقف :لاق ؟نج مأ «تنأ سنإ اذه اي :يل لاقف اسوق اًبكتنم سرف

 .(454/5) هدنسم يف دمحأ هآور ثيدحلا )غ0(

 لير



 ءةرم نيعبس نم رثكأ الجر نيثالث نم اًرحن ةحرابلا كانيتأ دقل كلاب امف :لاق ؛مدآ

 ينظ قدصو ىيتين صالخإب كلذ :تلقف ديدح نم روسب كنيبو اننيب لاحي كلذ لك
 ىلاعت هللا ىطعأو هسوق رسكو ءهسرف نع كلذ دنع خيشلا لزنف .َّيبنلا ثيداحأ يف

 لوأ نم تايآ عبرأ .ةيآ نوثالث سرحلا تايآو ءهيلإ ناك ام ىلإ دوعي ال هنأ ءاّدهع

 ىلإ اهدعب ناتيآو يسركلا ةيآو [0 ةيآلا :ةرقبلا] «َنْوحِلَمَمْلا» :ىلاعت هلوق ىلإ ةرقبلا
 ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآ ثالثو [؟01ل ةيآلا :ةرقبلا] 4تروُدَِح# :ىلاعت هلوق

 نم تايآ ثالثو .اهرخآ ىلإ [؟84 ةيآلا :ةرقبلا] ِْضْرَأْلا ىف اَمَو ٍِتوَمَتلأ يف اَم ملل

 [54 ةيآلا :فارعألا] «َسْرَأْلاَو ِتّومَّسلا َقَلَح ىِدَلأ هنأ ٌخّيَر» 0 فارعألا ةروس
 ةروس رخآو [55 ةيآلا :فارعألا] 4َنِنِيحُمْل جري بيرك ا( تمي ّنإ» ىلإ

 .ةروسلا رخآ ىلإ ١٠١١[ ةيآلا :ءاّرسإلا] 4مل أوُعدأ وأ هنأ ْاوْعَدَأ ٍلق# ءارسإلا

 ةروس نمو ١١[ ةيآلا :تافاصلا] 4 زال ٍرنيِط نّي# تافاصلا ةروس نم تايآ رشعو

 5 هنت اًلَث8 :هلوق ىلإ ["”“ ةيآلا :نمحرلا] «ٍضالأو َنْ َرَمعَمَي9» نلمحرلا

 :رشحلا] 4َناََرّملآ اَدَه اَلْرَأ زل رشحلا ةروس رخآ نمو [70 ةيآلا :َنْمحَولا]
 ١ نك ٌمّتآَو# :ىلاعت هلوق ىلإ .نجلا ةروس لوأ نم ناتيآو ةروسلا رخآ ىلإ 0

 قدص اهلك ءايشألا هذه يف لصألاو [4 ةيآلا :ْنجلا] «*02 اًطَطَس هلأ َلَع انُهِنَس
 .بلقلا صالخإو َةّينلا
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 ةئاملا دعب نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا ١64

 اهبر ىلإ رانلا تكش» :ِلكت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 يف سفنو «ءاتشلا يف سفن :نيسفنب اهل نذأف ءاضعب ضعب لكأ يبر :تلاقف

 .«ريرهمزلا نم نودجت ام دشأو ءرحلا نم نودجت ام دشأ وهف ء.فيصلا

 «نامزلا لاط املف دنقرمسب ماقأف ءءاتشلا هقحلف «ناسارخ يبارعأ لخد هنأ َيِكُح
 ىف ةنج :لاقف ناسارخ نع ةرصبلا ريمأ ةلأسف «ةرصبلا لزني ناكو ءهنطو ىلإ داع

 رجضتف « حايرألا بهت :لاق اهب ءاتشلا يل فص :لاقف ءاتشلا يف منهج .فيصلا

 )١( يراخبلا حيحص )١557/4(. )5( ملم حيحص )1١8/5(.
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 روفتو «جورخلا لقيو ءجولثلا طقستو ءمومهلا رثكتو «مويغلا مودتو «حاورألا

 «ةسباع هوجولاو .ةضيضغ نيعلاو «ةضيرم سمشلاف ءراجشألا فجتو ءراهنألا
 نوستكيو «دوبللا نوشرتفي ءةدماه ضرألاو «ةدماج هايملاو ءةسباي ناصغألاو

 نم دوس مهبايثو «ناخدلا نم رفص مهاحل «روفت مهلجارمو .رونت مهنارينو «دولجلا

 نهعلاك ؛جلثلا نم لابجلاو ءثوثبملا شارفلاك ءدربلا نم يشاوملاف «نارينلا

 تألق نم امأو «ةيضار ةشيع يف وهف هنازيم لقثو «هنارين ترثك نم امأف «شوفنملا
 هتركذ الإ ةرخآلا ىف اًباذع تكرت ام :ريمألا هل لاقف ةيواه همأف هنازيم ّفخو ء«هنارين

 ١ :اكدلاا نق انت

 .2 9 م 2 دا او

 ةئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا

 لك عم راص اقرتفا املف امهيديأ نيب نيحابصملا لثم امهعمو ةملظم ةليل يف كي يبنلا
 .هلهأ ىتأ ىتح دحاو امهنم دحاو

 . "”يراخبلا هجرخأ

 الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ» :ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا ءايلوأ نم امهو

 .«نونزحي مه

 ةئاملا دعب نوتسلا ةياكحلا

 لادبألا ضعب ترضح :لاق هنع هللا يضر دينجلا مساقلا يبأ ذاتسألا نع ّيكُح

 الإ هللا ءايلوأ نم دحأ نم ةعامج ناك امف ءاسنلا نم لادبألا ضعبب لاجرلا نم

 :دينجلا لاق ءهبشأ امو توقايلاو ردلا نم هحرطف اًئيش ذخأف ءاوهلا ىلإ هديب برضو
 .هتحرطف اًنارفعز تدذخأف يديب تبرضف

 سورعلل حلصي ام ىدهأ نم ةعامج يف ناك ام :مالسلا هيلع رضخلا لاقف

 .قح مهتاماركو ءايلوألا تامارك نم اذهو كريغ
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 )١( يراخبلا حيحص )791/4(.
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 ةئاملا دعب نوتسلاو ىداحلا ثيدحلا 6١

 ناك «ىده ىلإ اعد نَم» :لاق يت هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نّمو اًئيش مهروجأ نم كلذ صقني الو هعبت نّم روجأ لثم هل
 .؛اًئيش مهماثآ نم كلذ صقني الو هعبتا نَم ماثآ لثم مثإلا نم

 .«هلمع نَم رجأ لثم رجأ هلف ريخ ىلع لد نَم» ةياور يفو '''ملسم هجرخأ

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةياكحلا

 نحن امنيبف ةرصبلاب رانيد نب كلامو انأ تررم :لاق ناميلس نب رفعج نع ّيكخ

 وه اذإف .هنم اًهجو نسحأ تيأر ام سلاج باش اذإو ءرمعي رصقب انررم اهيف رودن
 .اوعنصاو اولعفا :لوقيو رصقلا ناينبب رمأي

 ام «ءءانبلا ىلع هصرحو .ههجو نسحو «باشلا اذه ىرت ام : كلام يل لاقف

 رفعج اي ةنجلا بابش نم هلعجي هلعلف كلذ نم هصلخي .«يبر لأسأ نأ ىلإ ينجوحأ

 ماق هفرع املف اكلام فرعي ملو ءمالسلا درف ءانملسف انلخدف :رفعج لاق هيلإ انب لخدا

 فلأ ةئام :لاق ءرصقلا اذه ىلع قفني نأ تيون ام :لاق ؟كتجاح ام :لاقف هيلإ

 اًرصق لجو رع هللا دنع كل نمضأو هقح يف هعضأف لاملا اذه ينطعت الأ :لاق مهرد
 عصرم ءارمح توقاي نم ةميخو «هبابقو ءهمدخو هنادلوب ءهرصقلا اذه نم اًريخ

 هسمت مل «برخي ال ءاذه كرصق نم حسفأ ءكسملا هطالبو «نارفعزلا هبارت رهاوجلاب

 يلع ركبو «ةليللا ينلجأف :باشلا لاق ناكف نك :ليلجلا هل لاق ءناب هانب الو «نادي

 تقو يف ناك املف باشلا يف ركفي وهو «كلام تابف .رفعج اي معن :لاقف اًدغ

 ىأر املف .سلاج باشلاب اذإو ءانودغ انحبصأ املف «ءاعدلا نم رثكأف «ىعد رحسلا

 رضحأف معن :لاق .لعفت :لاق ؟سمألاب تلق اميف لوقت ام :لاق مث هيلإ شه الام
 نب كلام نمض ام اذه ميحرلا نلمحرلا هللا مسب بتك مث «ءساطرقو ةاودب اعدو ءردبلا

 تفصو امك هتفصب كرصق لدب ءاّرصق هللا ىلع كل تنمض ينإ ءنالف نبا نالفل رانيد
 لظ يف كرصق نم حسفأ «ةنجلا يف اًرصق لاملاب كل تيرتشاو هللا ىلع ةدايزلاو

 امف «لاملا انلمحو ؛باشلا ىلإ هعفدو باتكلا ىوط مث «ليلجلا زيزعلا برقب ليلظلا
 ءاّموي نيعبرأ رادقم باشلا ىلع ىتأ امو .ةليل توق رادقم هدنع ىقب ام ىتح .ىسمأ
 هرشنو هذخأف ءةادغلا ةالص نم ىهتنا امدنع «بارحملا يف اًياتك كلام دجو ىتح

 .٠ يوون (0؟/8) ملسم حيحص )غ0
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 نب كلامل ميكحلا ميلعلا زيزعلا هللا نم ةءارب هذه دادم الب بوتكم هرهظ يف اذإف

 كلام يقبف :لاق اًمعض نيعبس ةدايزو ؛هل تنمض يذلا رصقلا باشلا انيفو ءرانيد

 ءاكبلاو دودسم باشلا باب اذإف «باشلا لزنم ىلإ انبهذف انمقف .«باتكلا ذخأو اًيجعتم

 ءرادلا يف لساغلا انرضحأف سمألاب تام :اولاق ؟باشلا لعف ام :انلقف رادلا يف

 لبق يل لاق :لاق ؟تعنص فيك انثذدحف :كلام لاق معن :لاق ؟هتلسغ تنأ :تلقف

 نيب باتكلا تلعجف «يندبو ينفك نيب باتكلا اذه لعجا ؛ينتنفكو تم اذإ :توملا

 نيب هتلعج دقل هضبق يذلاو هنيعب اذه :لساغلا لاقف باتكلا كلام جرخأف هندبو هنفك
 .مهرد فلأ ةئام ينم ذخ :لاقف رخآ باش ماقف ءاكبلا رثكف :لاق .يديب هندبو هنفك

 ام مكحي هللاو ,ءتاف ام تافو ناك ام ناك ,تاهيه تاهيه :لاق اذه لثم يل نمضاو

 .هل اعدو ىكب هركذ املك كلام ناكف :لاق ديري

 ةئاملا دعب نوتسلاو ىناثلا ثيدحلا 6

 نولكوتت مكنأ ول» :لوقي ْيككك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ورمع نع

 .«اًناطب حورتو اًناصمخ ودغت ريطلا قزري امك مكقزرل هلكوت قح هللا ىلع
 . "”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةياكحلا

 نم تيأر ام بجعأ ام :ىلاعت هللا همحر شعترملا ةفيذحل ليق هنأ يوُر

 مث ءاّماعط دجن مل ءاّمايأ ةكم قيرط يف انيقب :لاق ؟هنع هللا يضر مهدأ نب ميهاربإ

 كب ىرأ ةفيذح اي :لاقو ميهاربإ ّيلإ رظنف ,بارخ دجسم ىلإ انيوأف ءةفوكلا انلخد

 بتكف «هب تئجف ساطرقو ةاودب يلع :لاقف خيشلا يف ىرأ ام وه :تلقف .عوجلا
 :ىنعم لكب هيلإ راشملاو ءلاح لكب دوصقملا تنأ ميحرلا نلمحرلا هللا مسب

 يراعانأ عئاض انأ عئاج انأ ركاذ انأ ركاش انأ دماح انأ

 يراب ٌبراياهفصنل نكف اهفصنل ريمضلا انأو ةنس يه
 رانلا لوخد نم كديبع رجأف اهتفخ رانلا بهل كريغل يحدم

 لوأ ىلإ ةعقرلا عفداو هللا الإ كبلق قلعت الو جرخا :لاقو ةعقرلا ّيلإ عفد مث
 املف ءاهذخأف ةعقرلا هتلوانف ةلغب ىلع لجر ينيقل نم لوأف تجرخف :لاق .كاقلي نَم

 .(57؟1414) يذمرتلا ننس )١(
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 «ينالفلا دجسملا يف :تلقف ؟ةعقرلا هذه بحاص لعف ام :لاقف « ىكب اهيلع فقو

 هذه بحاص نَم :تلقف رخآ الجر تيقل مث .رانيد فلأ ةئامتس اهيف ةرص ّيلإ عفدف

 ءيجي هنإف اهّسمت ال :لاقف ةصقلاب هتربخأف ميهاربإ تئجف ينارصن :لاق ؟ةلغبلا

 ملسأو مهدأ نب ميهاربإ ىلع بكأو ينارصنلا ءاج «ةعاسلا دعب ناك املف «ةعاسلا

 .ىلاعت هللا ىلع ميهاربإ لكوت ةكربب

 ةئاملا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا ١٠67

 يتمأ نع زواجت هللا نإ» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق :هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 .«هب لمعت وأ هب ملكتت مل ام اهسفنأ هب تثدحت امع

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةئلاثلا ةياكحلا

 تنأ اًموي يسفن يل تلاق :لاق هنع هللا يضر يلبشلا ركب يبأ خيشلا نع َيِكُح

 ليخب تنأ :تلاقف ليخبب انأ ام :تلقف ليخب تنأ :تلاقف ليخبب انأ ام :تلقف ليخب

 لوأ هيطعأ يلع حتفي ءيش لوأ تيونف «ليخب تنأ لب :تلاق ليخبب انأ ام :تلقف

 نيسمخب هامس نالف ّىلع لخد ىتح «سفنلا ثيدحو ءرطاخلا اذه مت امف .هاقلأ ريقف

 نيزم يدي نيب همكأ لاق وأ ءاّريرض اًريقف تيقل نم لوأف تجرخو ءاهتذخأف رانيد

 ءْيلإ هسأر عفرف ريئناند اهنإ :تلقف نيزملا هطعأ :لاقف كلذ هتلوانف هرعش قلحي

 اذه يدي نيب تدعق ذم :نيزملا لاقف نيزملا هتلوانف ءليخب كنإ كل انلق ام :لاقو

 اهتذخأف :لاق ءاّئيش هنم هتقالح ىلع ذخآ ال نأ دهع ىلاعت هللا عم تدقع «ريقفلا

 :لاقو رحبلا يف اهيمري يلبشلا ىلع سانلا ضعب ضرتعاف اهتيمرو رحبلا ىلإ تبهذو

 نأ لمتحيو ءركشلا لاح يف نوكي نأ لمتحي :تلق .هنع يهن دقو لاملل ةعاضإ اهنإ

 نوكي نأ لمتحيو ىعفألا فلتت امك اهفلتأف هيلإ تراص نم «لتاق مس اهيف نوكي

 . ملعأ هللاو ةراشإلاو نذإلاو ماهلإلاب

 دنع دع د

 )81/١(. ملسم حيحص قففز 19١0(. يراخبلا حيحص قفل
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 ةئاملا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدحلا - 5
 مكربخأ الأ» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 .«لهس بيرق نيل نيه لك ىلع ؟هيلع رانلا مرحت نمبو ءرانلا ىلع مرحي نمب

 . "'”يئاسنلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةياكحلا

 مظعألا مسالا نوفرعي نيذلا خياشملا ضعب ىلإ ءارقفلا ضعب ءاج هنأ ّيِكُح

 باب ىلإ بهذا :لاق معن :لاق ؟كلذل ةيلهأ كيفو :لاق مظعألا مسالا ينملع :لاقف

 ثيح ىلإ جرخف ءهب ينملعأف لاعت ءيش نم كانه ىرج امف «كانه سلجاو ء«دلبلا

 هبطح ذخأف يدنج هل ضّرعتف بطح هيلع رامح هعمو لبقأ دق باطح خيشب اذإف .هرمأ

 : خيشلا هل لاقف ءةصقلاب هربخأف «نيزح وهو «خيشلا ىلإ ريقفلا عجرف همتشو هبرضو

 هيلع وعدأ تنك :لاق ؟يدنجلاب عنصت تنك اذام ءمظعألا هللا مسا فرعت تنك ول

 ال هنأ ينعي مظعألا مسالا ينملع يذلا وه باطحلا خيشلا كاذف :لاق ؛كالهلاب

 ءائيل ءاّئيه نوكيو ةديمحلا تافصلا هذهب فصّتم وه نمل الإ مظعألا مسالا حلصي

 .دوسح الو .شحفتم الو .«.ضغبم ريغ ءاميرك ءاًداوج ءاًحمس ءالهس

 دع داع دع

 ةئاملا لعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا 2 56

 هللا دعاب هللا ليبس يف اًموي ماص نَم» :ِهِلك هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع

 .«اًميرخ نيعبس رانلا نم ههجو

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةسماخلا ةياكحلا

 هوذخأف يبارعألا جرخف ءماشلاب ةلفاق يف تنك :لاق هنأ يلبشلا نع َيكُح

 لكأي ملو هنم اولكأف ءزولو ركس هيف هبارج جرخف ءمهريمأ ىلع هنوضرعي اولعجو
 .لاومألا ذخأتو «قيرطلا عطقت :تلقف مئاص انأ :لاقف ؟لكأت ال ممل :هل تلقف ريمألا

 رانلا نم برهاو ءاًعضوم حلصلل كرتا خيش اي :لاقف مئاص تنأو «سفنلا لتقتو

 .عطقنم دانسإب )١7( (لجولا) يف ايندلا يبأ نبا هاورهو (يئاسنلا)'ننس يف هدجأ مل )١(

 .(169/9) ملسم حيحص (6) / .61/4) يراخبلا حيحص ::(1)
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 وهو «تيبلا لوح فوطي هتيأر نيح دعب ناك املف ءائكسم ةنجلا يف بلطاو ءاّيرحم

 +: نمو نع عقوأ مايصلا كلذ معن :لاق ؟لجرلا كلذ تنأ :تلقف يلابلا ّنشلاك

 00 د

 ةئاملا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدحلا 9065

 بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» :ِهلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بيهص نع

 الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا «ريخ لك يفو فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ

 ردق لق نكلو ءاذكو اذك ناك اذك تلعف ينأ ول :لقت الف ءيش كباصأ نإو ءزجعت

 .«لعف ءاش امو هّللأ

 ."'”ملسمو يراخبلا هجرخأ
 ةئاملا دعب نوتسلاو ةسداسلا ةياكحلا

 اديدش اًيعس ىعسف «قزرلاو توقلا بلط يف نيديرملا ضعب جرخ هنأ َيِكُح
 يف رظن ذإ «ناردجلا رظني وه امنيبف حيرتسي اهيف سلجف ةبرخ دجوف ءبعت ىتح
 :تايبألا هذه ضيبأ طخب هيف بوتكم رضخأ ءماخر نم اًحول ناردجلا ضعب

 نيرف موعلل كنأ تبنقيا .٠ .اليقعمم اشسلاجج كعيار امل

 نوكيس نئاكوهامو اًدبأ ةليحب نوكي الف نوكي الام

 نوكي فوسهوجرتام لعلو نئاكب سيل هاشختام لعلف

 نوزحم بعتم ةلاهجلاوخأو  هتقو يف نئاك وهام نوكيس
 نيهمو زجاع ىظحيو اظح هصرحب لاني الف صيرحلا ىعسي

 نيوهتلاهنأش لكوتلاوخأف  اًّقئاو كبرب نكو كيلع نّوه

 .ادبأ اهدعب توقلاو قزرلا بلط يف متهي ملو ءهلزنم ىلإ عجرف اهأرقف :لاق

 د دع

 ةئاملا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا ٠3617

 .«ءوسلا ةتيم عفدتو برلا بضغ

 .(588) ناجرملاو ؤلؤللا هيلع قفتم )1١(

 /ا1١



 . '"”يذمرتلاو ملسم هجرخأ

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةياكحلا

 ءاهجوز ءادغ لمحت تجرخ مث «لئاس ىلع فيغرب تقدصت ةأرما نأ َيِكُح

 اذإو ءاهنبا مقتلا دق عبسلا اذإو ءاهل نبا اهعمو «ةضورب تّرمف ءهعرز دصحي ناكو

 : هصخش ىرت الو .هتوص عمست يدانم اذإو «همف نم لفطلا فذقف عبسلا تمطل دي

 .ةمقلب ةمقل كتيزاج دقف كدلو يذخ

 رانلاب ءيجت تبهذو «اًئيجع هتأرما تنجع دقو «ةرم اًسيبح لأ ةلئاس نأ يورو

 ؟نيجعلا نيأ :تلاقف .هتأرما هتءاجف فىذخأف نيجعلا ل : لئاسلا لاقف «هزبختل

 نم انل دب ال هنإ هللا ناحبس :تلاقف اهربخأ هيلع ترثكأ املف «هنوزبخي اوبهذ :لاقف

 ام عرسأ ام :لاقف ءاّمحلو اربح ةءولمم ةميظع ةنفحب ءاج دق لجرب اذإف .هلكأن ءيش

 .اًمحل هعم اولعجو هوزبخ دقف كيلع هدر

 ياك دام هع

 ةئاملا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا 94

 يلصي ِهْل هللا لوسر ناك مك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :ةذاعم تلاق
 .«ءاشي ام اهديزيو «تاعكر عبرأ) :تلاق ؟ىحضلا

 سو يراخبلا هجرخأ

 ةثاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةياكحلا

 «سمخ يف اهاندجوف اًسمخ انبلط :لاق هنع هللا يضر يخلبلا قيقش نع يك

 ىف هاندجوف ريكنو ركنم باوج انبلطو «ليللا ةالص ىف اهاندجوف .توقلا ةكرب انبلط

 شرعلا لظ انبلطو ءةقدصلاو موصلا يف هاندجوف «طارصلا روبع انبلطو «نآرقلا ةءارق

 .ةولخلا ىف هاندجوف

 ع دال دلك د
 يزن ةيزخب ايزل

 )١( يذمرتلا ننس )554(.

 . 2نب مرصأ هيفو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم يعاضقلا هتهج نمو ريغصلا ينف يناربطلا هاور

  1ةنسحلا دصاقملا ها. . . فيعض وهو بشوح )5184(.
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 ةثاملادعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا 4

 .«بنيز اهومس مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا مكسفنأ

 ةئاملا دعب نوتسلاو ةعساتلا ةياكحلا

 ىلع فرشأف «ةثلاثلا هتيدانف ىنبجي ملف ةيناثلا هتيدانف ىنبجي ملف بهار اي :هتيدانف

 هئامس ىف ّلجو رع هللا بهر نم بهارلا امنإ «بهارب انأ ام اذه اي :ىل لاقو

 هركشو هئالآ ىلع هدمحو (.هئاضقب يضرو «هئالب ىلع ربصو «هئايربك يف همظعو

 ركفو «هتباهمل عضخو هتردقل ملستساو .هتزعل لذو .هتمظعل عضاوتو ,هئامعت ىلع

 ةلءاسمو ءرانلا ركذ هرهسأ دق ,مئاق هليلو «مئاص هراهن «هباقعو هباذعو هباسح ىف

 «سانلا نع ةعموصلا هذه ىف ىسفن تسبح بهار انأ امنإو بهارلا وه كلذف رابجلا

 عطقني مل يخأ اي :لاقف ؟هوفرع نأ دعب ىلاعت هللا نع سانلا عطق يذلا اه :تلقف

 ءىصاعملاو بونذلا لحم اهنأل ءاهتنيزو ايندلا بحل الإ ىلاعت هللا نع قلخلا

 ام ىلع لبقأو «هبونذ نم لجو ّرزع هبر ىلإ باتو «هبلق نع اهب ىمر نَم لقاعلاو
 .هبر نم هبرقي

6 

 ةئاملا لعب نوعبسلا ثيدحلا - 5١/٠

 نل هب متكسمت نإ ام مكيف تكرت» :َِك هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع

 ىلإ ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتك رخآلا نم مظعأ امهدحأ ءاّدبأ هدعب اولضت
 فيك اورظناف .ءضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نلو يتيب لهأ يترتعو «ضرألا

 7 يدمر هجرخأ

 )١1184(. ملم حيحص )0 .(619؟) يراخبلا حيحص )0غ(

 .(717848) يذمرتلا ننس (*)

 النوح



 ةئاملا دعب نوعبسلا ةياكحلا

 نوبعلي نايبصب اذإ «ةرصبلا عراوش يف موي تاذ انأ امنيب :لاق لولهب نع َيكُح

 دي يف ام ىلع رسحتم يبص اذه :تلقف يكبيو مهيلإ رظني يبصب انأ اذإو .ءزوجلاب

 ام لقعلا ليلق اي :لاقو ّيلإ هرصب عفرف «نايبصلا عم هب بعلي هعم ءيش الو ءنايبصلا
 كل نيأ نم :تلقف ملعلاو ةدابعلل :لاق ؟انقلخ اذاملف ينب اي :تلقف انقلخ بعلل

 مكنأو اًئبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ» :ّلجو ّرع هللا لوق نم :لاق ؟كيف هللا كراب كلذ

 :لوقي دشنأف ينظعف اًميكح كارأ :ينب اي تلقف «نوعجرت ال انيلإ

 قاسو مدق ىلعةرّمشم قالطنالا لجأل ايندلا ىرأ

 قابب ايندلا ىلع يحاالو  ءاقب يح ىلعاهيفامف

 ناين انيرف حبلا سنن ىلإ, يف تالا و اكويجلا ناك
 قاثولاب كسفنل ذخ اهنمو ادذيورهايندب رورغمايف

 متأ امف هيدخ ىلع ردحنت هعومدو .هيفكب اهيلإ راشأو ءهنيعب ءامسلا قمر مث

 .ههجو نع بارتلا تضفنو ءيرجح ىلإ هسأر تعفرف «هيلع اًيشغم ٌرخ ىّتح همالك
 كيلع بتكي مل ريغص يبص تنأو ؟كب لزن ام ينب يأ :هل تلق قافأ املف «ءىكبف

 الإ دقتت الو ءرابكلا بطحلاب دقوتل رانلا تيأر ينإ ؛لولهب اي ينع كيلإ :لاق بنذ
 نم غرف املف :لولهب لاق .منهج بطح راغص نم نوكأ نأ ىشخأ انأو .اهنم راغصلا

 هرأ ملف «نايبصلا ىلإ ترظن تقفأ املف ءيبصلا فرصناو ءَيلع اًيشغم تعقو همالك

 يلع نب نيسحلا دالوأ نم كلذ :اولاقف .مالغلا كلذ نوكي نم :مهل تلقف مهعم

 كلت نم الإ ةرمثلا هذه نوكت ام :تلق هتيب لهأو ِةكَك ّيبنلا هرتع نم امهنع هللا يضر

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ةرجشلا

 دع دع د

 ةئاملا دعب نوعبسلاو يداحلا ثيدحلا 29 ١

 الإ ءاد نم هللا لزنأ ام) : ولع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«ىلاعت هللا نذإب ءىرب ءاد ءاود تبصأ اذإف ءءاود ءاد لكل» :لاقو «ءافش هل لزنأو

 . ملسمو (”يراخبلا هجرخأ

 )١( يراخبلا حيحص )158/90(.
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 عراوش يف بلاط يبأ نب يلع ّرم :لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيكُح

 اهيلإ نوصخشيو «ءقانعألا نودمي اهلوح سانلاو «ةريبك ةقلحب وه اذإو «ةرصبلا

 باش مهيف اذإف ءمهعامتجا ببس ام رظنيل هنع هللا يضر مهيلإ ىضمف «قادحألاب

 ىلع سلاج وهو «رايخألا ةنيكسو ءراقولا ةئيه هيلع بايثلا ىقن ءهجولا نسح

 «سانلا نم ىضرم للع يف رظني وهو ءءاملا نم ريراوقب نوتأي سانلاو «يسرك
 :لاقو هنع هللا يضر هيلإ مدقتف ءءاودلا عاونأ نم هقفاوي ام مهنم دحاو لكل فصيو

 ضرألا ىلإ هسأر بيبطلا قرطأف «هتاكربو هللا ةمحرو بيبطلا اهيأ اي كيلع مالسلا

 :بيبطلا لاق .فص :لاق قيفوتلا هللابو كل فصأ :لاقو هسأر عفر مث «ةعاس

 ءربدتلا قروو «ةمادنلا بحو «ءةنجلا قورع هنم ذخأتف ءناميإلا ناتسب ىلإ دمعت

 ءداهتجالا روشقو «صالخإلا بلو «نيقيلا ناصغأو ءهقفلا رمثو «عرولا رزبو

 هذه ذخف .«عضاوتلا قايرتو «ةبانإلا ناقيسو ءرابتعالا مامكأو «لكوتلا قورعو

 اهعضت مث «عومدلا ءامب اهلسغت مث «قيقحتلا قبط يف اهعضو ءهرضاح بلقب ةيودألا

 يف اهعرفت مث .ةمكحلا دبز وغري ىتح «قوشلا رانب اهيلع دقوت مث ءءاجرلا ردق يف

 مث ةديج ةبرش كلذ نم كل دقعني رافغتسالا حوارمب اهيلع حورتو «ىضرلا نحص

 ال ىتح بونذلا كنع ليزي كلذ نإف ءلجو ّرع هللا الإ هيف كاري ال ناكم يف اهبرشت

 :هدشنأو بنذ كيلع ىقبي

 «هنفدو هزيهجتب هنع هللا يضر يلع رمأ مث «ةايحلا اهيف قراف ةقهش قهش مث

 .هيلع هللا ةمحر

 د ع

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ىناثلا ثيدحلا "/١ 

 اًئيغ انقسا مهللا» :لاقف يكاوب لكي هللا لوسر تتأ :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 .«ءامسلا مهيلع تقبطأف لجآ ريغ الجاع «راض ريغ اًعيرم ءائيرم اًئيغم

 . '"”يذمرتلا هجرخأ

 . ملعأ هللاو - خسانلا وأ فلؤملا نم وهس هلعلف )١١595( دواد وبأ هاور امنإو هدجأ مل )00(
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 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةياكحلا

 اذإ انرحصأ املف «ةرصبلاب يقستسن انجرخ :لاق حابصلا نب دمحم نع َيِكُح

 :تلق ؟نيأ ىلإ :لاقو ماق انآر املف «قيرطلا ىلع اًدعاق ءنونجملا نودعسب نحن

 ءانه اوسلجاف :لاق «ةيوامسب :تلق ؟ةيواخ بولقب مأ ةيوامس بولقب :لاق يقستسن

 الإ سمشلا الو ءاّوحص الإ ءامسلا دادزت امو راهنلا عفترا ىتح انسلجف ءاوقستساو

 ءأضوت مث «متيقسل ةيوامس مكبولق تناك ول نولاطب اي :لاقو ءانيلإ رظنف ءاّرح
 همالك مت نأ ام هللاوف ءهمهفأ مل مالكب ملكتف ءهفرطب ءامسلا ظحلو ؛«نيتعكر ىّلصو

 :لاقف هب ملكت يذلا مالكلا نع انلأسف ءاّديج اًرطم ترطمو «تقربو «تدعر ىتح

 اهبر ىلعو ءتلمعو تملعف «تنياعف تأرق «تنج برولق يه امنإف «ينع مكيلإ
 .ترطمف تلكوت

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا - 17

 يتمأ نم ةنجلا لخدي» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 .«نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو نوقرتسي ال نيذلا مه ,ءباسح ريغب اًقلأ نوعبس

 . '"”يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 اذإو مارحلا هللا تيب ىلإ تجرخ :لاق هنع هللا يضر رانيد نب كلام نع َيكُح

 .مالسلا ّيلع درف هيلع تملسف ةلحار الو .ءام الو «داز الب قيرطلا يف يشمي باشب

 نيأو :تلق هيلإ :لاق ؟نيأ ىلإو :تلق هدنع نم :لاق ؟نيأ نم باشلا اهيأ :تلقف

 :لاق ؟ءيش كعم لهف دازلاو ءاملاب الإ عطقي ال قيرطلا نإ :تلق هيلع :لاق ؟دازلا
 :لاق ؟فرحألا ةسمخلا هذه امو :تلق فرحأ ةسمخب يجورخ دنع تدوزت دق معن

 ءاهلا امأو .ءىفاكلا وهف فاك هلوق امأ :لاق ؟صعيهك ىنعم امو :تلق (صعيهك) هلوق

 نانا نو داصلا امأو ءملاعلا وهف نيعلا امأو .ءيوؤملا وهف ءايلا امأو ,يداهلا وهف

 الو ىشخي الو عيضي ال .قداصو ملاعو ِوْوُمو ٍداهو ٍفاك عم هتيحص تناك نمف

 تعزن مالكلا اذه تعمس املف :رانيد نب كلام لاق ءءاملاو دازلا لمح ىلإ جاتحي

 ىتفلا صيمق نم ريخ يرعلا خيش اي :لاقو هلبقي نأ ىبأف هايإ هسبلأ نأ ىلع يصيمق

 )١( هحيحص يف يراخبلا هاور )١75/48( هحيحص يف ملسمو )/71/17( .
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 :لاقو ءامسلا وحن ههجو عفر ليللا نجح اذإ ناكو .«باقع اهمارحو «باسح اهلالح

 .«كرضي ال ام يل رفغاو كرسي ام يل به يصاعملا هّرضت الو «تاعاطلا هرست نم اي

 كيبل لوقأ نأ ىشخأ خيش اي :لاقف ؟يّبلت ال مل :تلق اوسبلو سانلا مرحأ املف

 :رعش لوقي وهو ىنم يف الإ

 مرحلاو لحلا يف هل لالح يمد يمد كفس هيضري يذلا بيبحلا نإ

 منغلاو ةاشلا لثمب اوحض سانلاو 2مهديع موي يسفنب بيبحلا ىحض

 يمدو يتجهم يدهتو يحاضألا يدهت 20ينكس ىلإ جح يلو جح سانلا

 ىوس كيلإ هب برقتأ ءيش يل سيلو «كيلإ اوبرقتو اوحبذ سانلا نإ :لاق مث
 هللا ليتق ؛هللا بيبح اذه :لوقي لئاق اذإو ءاّنيم ّرخف قهش مث .ينم اهلبقتف يسفن

 يمانم يف هتيأرف ءهرمأ يف اًركفم ةليللا كلت تبو ء«هتيرادو هتزهجف هللا فيسب لتق

 انأو ءرافكلا فويسب اولتق ردب ءادهشب لعف ام يب لعف :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف

 .هنع هللا يضر «رابجلا ةبحمب تلتق

 ع د6

 ةئاملا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا - ١15

 نم كبيطأ ام» :ةكمل ِجلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 . '"”يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةياكحلا

 نم سانلا نم رفي ناكو «ةقباس هل الجر ناكو ؛حلاص نب هللا دبع نع َيِكُح
 كماقم لاط دقل :هباحصأ ضعب هل لاقف اهب هماقم لاطف ءةكم ىتأ ىتح ءدلب ىلإ دلب

 ةكربلاو ةمحرلا اهيف لزني ادلب رأ ملو ءاهب ميقأ ال ملو :هل لاقف ؟كتيضق امف ةكمب

 ىرأو ؛ةريثك بيجاعأ اهيف ىرأ انأو ءحورتو اهيف ودغت ةكئالملاو ءدلبلا اذه نم رثكأ

 هتيأر ام لك كل تلق ولو .كلذ نوعطقي الو .«ىتش روص ىلع اهب نوفوطي ةكئالملا

 ينتربخأ ام الإ هللاب كتلأس :هل تلقف «نينمؤمب اوسيل ماوقأ لوقع اهنع ترغصل اهيف

 )١( يذمرتلا ننس )59757(.
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 لك تيبلا اذه يف رضحي وه الإ هتيالو تحص يلو نم ام :لاقف ؟كلذ نم ءيشب

 ةعقبلا كلت نأ دافأ دقو .مهنم هارأ ام لجأل انهله يماقمف ءهنع رخأتي الو «ةعمج ةليل

 نيلوألا دصاقم هوجو هجوتمو «نيحلاصلا هللا ءايلوأل اًدروو اًلهنم لزت مل ةفيرشلا
 .نيرخآلاو

 دنع دنع دع

 ةئاملا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا -

 «مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ» :لاق كك يبنلا نأ نيصح نب نارمع نع

 الو نودهشي اًموق مهدعب نإ مث» ةثالث وأ نينرق هنرق دعب ركذأ يردأ امف :نارمع لاق

 يف داز «نمسلا مهيف رهظيو «نوفوي الو نورذنيو نونمتؤي الو نونوخيو «نودهشتسي

 .«نوفلحتسي الو نوفلحيو» ةياور
 . '"”يذمرتلاو 0 يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسماخلا ةياكحلا

 مهنع هللا يضر ةباحصلا تقو يف هدونج ثب ةنعللا هيلع سيلبإ نأ َيِكُح

 مهنم بيصن ام ءالؤه لثم انيأر ام :اولاقف ؟مكلاب ام :لاقف نيروسحم هيلإ اوعجرف

 ليزنت اودهشو «مهّيبن اوبحص «مهيلع .نوردقت ال مكنإ :لوقيف انوبعتأ دقو ءاًئيش
 هدونج ثب «نوعباتلا ءاج املف مكتجاح مهنم نولانت موق مهدعب يتأيس نكلو «مهبر

 دعب ءيشلا مهنم بيصن ؛ءالؤه نم بجعأ انيأر ام :اولاقف «نيرسكنم هيلإ اوعجرف
 تانسح مهتائيس لدبتف «رافغتسالا يف اوذخأ راهنلا ناك اذإف «بونذلا نم ءيشلا

 يتأيس نكلو ؛مهيبن ةنس مهعابتاو ءمهديحوت ةحصل اًئيش ءالؤه نم اولانت نل :لاقف
 نإ متئش فيك مهئاوهأ ةمزأب مهنودوقتو ءاّبعل مهب نوبعلت «مكنيعأ رقت موق ءالؤه دعب
 دعب موق ءاجف :لاق «تانسح مهتائيس هللا لدبيف نوبوتي الو «مهل رفغي مل اورفغتسا

 ءاهولحتساف عدبلا مهل نّيزو ءءاوهألا مهيف ثبف ثلاثلاو يناثلاو لوألا موقلا

 ثيح مهوذآف ءادعألا مهيلع طّلسف اهنع نوبوتي الو ءاهنم نرفغتسي ال ائيد اهوذختاو

 .اوءاش

 ا د6

 )١( ملسم حيحص )١187/1( يذمرتلا ننس (؟) .يوون )7777(.

 لا



 «ثعبي نأ لبق عيبب ِكَي هللا لوسر تعياب :لاق ءامحسلا يبأ نب هللا دبع نع

 اذإف تئجف «ةثالث دعب تركذ مث تيسنف هناكم يف اهب هينآ نأ هتدعوو «ةيقب هل تيقبف

 .«كرظتنأ ثالث ذنم انهله انأ يلع تققش دقل ىتف اي :لاقف هناكم يف وه

 , ؟وواد وبأ هجرخأ

 ناكم ىف هرظتني ماقأو ءاذعو اًناسنإ دعو هنأ مالسلا هيلع ليعامسإ نع ّىكح

 ىتأف «مايأب كلذ دعب هركذ مث هدعو يسنو «لجرلا كلذ يسنو , مايأ ةثالث هدعو

 24 نإ :لاقف ىلاعت هللا هحدمو بجعو «ناكملا كلذ يف هرظتني ليعامسإ دجوو

 :اًعوطتم اًمئاص حبصأ دقو «نيحلاصلا ضعبل ليقو 14 ةيآلا :ميرم] «ِدَعْوْلا ٌقِداَص

 نأ وهو ءادذعو هدعأ نأ يبر نم يحتسأ ينإ :لاقف «هسفن ريمأ عوطتملا نإف رطفأ

 عطقي لخبلاب سأيلا نأل .لطملا نم نسحأ لخبلا :لاقي .يدعوب هل يفوأ الو موصأ

 .هكردي لطملاو لمألا

 ني حي

 ةئاملا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا  ١ا//

 .«اهربد يف ةأرما وأ الجر ىتأ لجر ىلإ

 نم نوعلم نوعلم» :لاق ديك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ةياور يفو

 .«طول موق لمع لمع

 . "”يذمرتلا امهجرخأ

 هل لاقف هالوم لتق مالغب هيلإ ءيج ةفالخلا بلاط يبأ نب ّيلع يلو امل هنأ يِكُح

 يف ّيلع ام يردأ ال انأو يب رجفي ناك هنإ :لاق ؟مل :لاق معن :لاق ؟هتلتقأ : يلع
 يعم نيكسب هتبرضف «رجزني ملف هترجزف ءاذه تحبقتسا ملحلا تغلب املف .«كلذ

 )1١١58(. يذمرتلا ننس (؟) .(4195) دواد يبأ نتس )١(

 ٠١ م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا ١1ه



 «مالغلا اونجساو .هديس اونفدا :ههجو هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع لاقف .ءتامف

 ملف هوشبنف هنفد نم مايأ ةثالث دعب اوءاجف ينوربخأو مايأ ةثالث دعب هالوم ربق اورضحاو
 لوسر تعمس ؛مالغلا قدص :هنع هللا يضر َيلع لاقف مايأ ةثالث دعب ربقلا يف هودجي

 هب ىرسي ؛كلذ ىلع ٌرصم وهو توميو طول موق لمع لمعي يذلا» :لوقي ِهيلَك هللا

 .«ةمايقلا موي مهعم رشحيو «مهباذعب بذعيف طول موق ىلإ ثلاثلا مويلا يف هربق نم
 ني 2و تو داو داع ع

 ةئاملا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا 9

 :لاق لكي هللا لوسر لأس سباح نب عرقألا نأ هنع هللا يضر سابع نبا نع

 .ةعوطتف داز نمف ةدحاو ةرم لب» :لاق ؟ةدحاو ةرم مأ ةنس لك يف جحلا

 واو ةوبأ ةفترحأ

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةنماثلا ةياكحلا

 اًموق نأ .برغملا خويش نع يبصحيلا ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ مامإلا ىكح
 رانلا هيلع اومرضأو الجر اولتق مهدالب ضعب يف غيزلا لهأ نم ةعامج نأ هوملعأف هوتأ

 :اولاق تاجح ثالث جح هلعل :لاقف «ندبلا ضيبأ يقبو ءهيف لمعت ملف «ليللا لاوط
 نمو «هبر نياد ةيناث ٌجح نّمو ء.ةضيرف ىدأ ,ةجح ٌجح نَم نأ تثدح :لاق .فيكو

 .رانلا ىلع هترشبو هرعش هللا مرح ججح ثالث جح

 هيلع ٌّسح اذإو «هتاهمأ نم نيعبرأ يف كروب «ةرم هيلع ّجح اذإ ريعبلا نإ .:ليقو

 لاق ام كلذ قادصم ةنجلا ضاير يف ىعري نأ هللا ىلع اًقح ناك «ءتارم عبس

 ءاهب دقويل لمح .؛ماظع ةلسلسب ىتأ مامح نوتآلا داقو نأ ينغلب : هللا همحر يناورهنلا

 اهتيقلأف تدعف تجرخف تداعف .اهتيقلأف هنم تجرخف دقوتسملا يف اهتيقلأف :لاق

 :لوقي فتاه توصب اذإو ءيردص ىف تفقو ىتح ةدشب تجرخف تداعف ةثلاثلا

 :تلق «رانلاب اهقرحت فيك «تارم رشع ةكم ىلإ ىعس دقو ءلمج ماظع هذه كحيو

 عم ربغألا ثعشألا جاحلاب فيكف ؛مهتيطمب قفرلاو ةمحرلاو ةفأرلا هذه ناك اذإ

 مُهَروُدن اُضوُيْلَو ْمُهَكَسَت اوُسَتِبل ّرُث# قيمع جف لك نم ينوتأي جيجضلاو جيجفلا
 .[14 ةيآلا :ّجَحلا] 409 ٍقيِيَعْلا ِتْيَسْلأِب أووَوْطَبلَو

 د6 د 2#

 )١( دواد يبأ ننس )197١(.



 ةئاملا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا - 49
 :لجر لاقف لكَ هللا لوسر نامز يف توملا هءاج الجر نأ ديعس نب اريحي نع

 هللا نأ ول كيردي امو كحيو» : دَيِلكَع هللا لوسر لاقف «ضرمب ىلتبي ملو توملا هل اًئينه

 . «هتائيس رفكي «٠ ضرمب هاللتبا

 . '"”طوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعساتلا ةياكحلا

 ضعب يل لاقف رصمب تنك :لاق قشمدب لدعملا ىسوم نب يلع يبأ نع ّيكُح
 زازقلا رهاط نب دمحأ نم اهعمسن ىتح مق «ةميظع ةياكح انهله ىلع ابأ اي : يباحصأ

 يكحأ فيك يقوس لجر اذه :لاقف بيعش يبأ ةياكح يكحي نأ هولأسو هيلإ انئجف :لاق
 تيب انهنه رصمب انل ناك معت .:لاقف هل اهكحا هرقحت آل :هل ليقف ةياكحلا هذههل
 ضما :ىنبال تلقف ةفايضلا :لاقف ناميلس ابأ :ىنكي ناتقرخ هيلع ريقف انءاجف «ةفايضلا

 هتلأسف «ةلكأ مايأ ةثالث لك تالكأ ثالث اهيف لكأ مايأ ةعست هدنع ماقأف ؛تيبلا ىلإ هعم
 مل :لاقف ءرابخأب يلإ تبتك ام كحيو :هل تلقف رغثلا ديرأ :لاقو ىبأف اندنع ماقملا

 تمقأو ىلتبم بيعش وبأ :هل لاقي اًحيش اهيف تيأرف «ةلمرلاب تزتجا امنإو رغثلا غلبأ
 أدتبا ءهنم توند املف هئالب لصأ ناك ءيش يأ هلأسأ نأ يسفن يف عقوف ةنس همدخأ هدنع

 هيلإ تمدقت مث «ىرخأ ةنس تربصف كينعي ال اًمع كلاؤس ام :لاقف هلأسأ نأ لبق نم

 تمدقت مث «ىرخأ ةنس تربص مث «كينعي ال امع كلاؤس ام اذه اي :يل لاقف هلأسأل

 معن :لاق كلذ تيأر نإ :تلق كلذ نم كل دب ال :ةثلاثلا يف يل لاقف «هلأسأل هيلإ

 فطخي نأ داك يناعشعش رون بارحملا يف يل ادبف يبارحم يف ليللاب يلصأ انأ امنيب

 تربص مث «قلخلل زربي نأ نم لجأو مظعأ يبر نإف «نوعلم اي أسخا :تلقف «يرصب

 مظعأ يبر نإف «نوعلم اي أسخا :تلقف يرصب فطخي نأ داك ٍناث رون يل ادبف «ةهرب

 نوعلم اي :تلقف «تيأر امم ىوقأو دشأ ةثلاثلا يف يل ادب مث «قلخلل زربي نأ نم ّلجأو

 زربي نأ نم لجأو مظعأ يبر ناكل ءيسركلاو شرعلاو ضرألاو تاولمسلا تزرب ول
 «كيبل «كيبل تلقف بيعش ابأ اي :لوقي بارحملا نم كلم ءادن تعمس مث «قلخلل

 ءالبب كيلتبأ وأ ءكل ىضم ام ىلع كيزاجأو .«كتقو ىف كضبقأ نأ بحت :لاق «كيبل

 تطقسو «كئالب كئالب :تلق مث «ةتكس تكسف .كتائيس رفكأو «نييلع يف هب كعفرأ
 ركسأ هانيع :مايألا ضعب يف لاقف ةنس ةرشع ينثا همدخأ تثكمف :لاق يالجرو يانيع

 .ليحي نب ئيحي ةياورب )2١8/7( أطوملا )١(
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 اًضعب اهضعب بطاخي هءاضعأ تعمسف «ينم ندا :لاق ال :تلقف ىرأ ام ىرت «نامج

 حبست هيدي نيب اهلك هؤاضعأ تزربف هنم زربأ ىتح «هنم زربا هيليامل وضعلا لوقي

 .اذهب مكتثذح ام تام دق هنأ الولو .سدقتو

 ةئاملا دعب نونامثلا ثيدحلا 29 ٠

 موقلا ثدحي سلجم يف َهِْكَب هللا لوسر امنيب :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع

 ضعي لاقف قيد ين هلك هلا :لوسر قمن #ةعاسلا: ىم»لاقف ىبازعا فاح لإ
 ىضق اذإ ىتح :عمسي مل لب :مهضعب لاقو ءلاق ام هركو «لاق ام عمس :موقلا
 تعيض اذإ» :لاق هللا لوسر اي انأ اه :لاق 2؟؟ةعاسلا نع لئاسلا نيأ» :لاق هئيدح

 «هلهأ ريغ ىلإ رمألا َدّسُو اذإ) :لاق ؟اهتعاضإ فيكو :لاق «ةعاسلا رظتناف «ةنامألا

 .«ةعاسلا رظتناف

 . '"”يراخبلا ةيرخلا

 ةئاملا دعب نونامثلا ةياكحلا

 ملعي ناك ءيرصملا نونلا اذ نأ ينغلب :لاق هنأ نيسحلا نب فسوي نع َيِكُح

 لوأف ءرصم ةزيج يف هتيفاوف «هيلإ اًدصاق ةكم نم تجرخف .مظعألا هللا مسا سانلا

 يفتك ىلعو ءرزئمب رزتؤم ةريبك ةوكر يدي يفو «ةيحللا ليوط ينآر «ينرصبأ ام
 امو «يناردزا هنأك هيلع تمّلس املف «ءيرظنم عنشتساف «ةموسات يلجر يفو «رزئم

 تسلجف .تعقو نم عم ىرت :يسفن يف تلقف «ةشاشبلا ةعاسلا كلت هنم تيأر

 نم ءيش يف هرظانف «نيملكتملا نم لجر هءاج «ةثالث وأ نيموي دعب ناك املف «هدنع

 نيب تسلجو تمدقتف «كلذل تممتغاف هبلغو نونلا يذ ىلع رهظتساو ءمالكلا

 مهفي مل ىتح «.مالكلا تققد مث هتعطق ىتح هترظانو ملكتملا تثبلتساو ءامهيدي

 ءهماقم نم ماقف باش انأو ءاًحيش ناكو كلذ نم نونلا وذ بجعتف :لاق ؛يمالك
 سانلا رثآ تنأو ءملعلا نم كلحم فرعأ مل ينإف «ينرذعا :لاقو «يدي نيب سلجو

 ىتح «هباحصأ عيمج ىلع ينعفريو «ينمظعيو «ينلجي كلذ دعب لاز امو .يدنع

 ىلإ تقتشا دقو «بيرغ لجر انأ ذاتسأ اي :ةنسلا دعب هل تلقف ءةنس كلذ ىلع تيقب

 هللا مسا ملعت كنإ :يل ليق دقو .«كيلع يقح بجوو «ةنس كتمدخ دقو ,يلهأ
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 ايإ ينملعف هفرعت تنك نإف ءكلذل لهأ ينأ تفرعو :«ينتبرج دقو ءمظعألا

 ةتس ينع تكس مث «ينملع امبر هنأ ينمهوأو «ءيشب ينبجي ملو «ينع تكسف

 طاطسفلاب انقيدص اًنالف فرعت سيلأ بوقعي ابأ اي :لاق .كلذ دعب ناك املف ءرهشأ

 ةبكم هيلع اًقبط هتيب نم ّيلإ جرخأف :لاق ىلب :تلقف ءالجر ىمسو انهله يذلا

 .هيدؤأل قبطلا تذخأف .ءكل تيمس نَم ىلإ اذه لصوأ :يل لاقف «ليدنمب ةدودشم

 يف تلق طاطسفلا نيب يذلا رسجلا تغلب املف ءءيش هيف سيل هنأك فيفخ وه اذإف

 «هيف ام نرصبأل ءيش هيف سيل قبط يف لجر ىلإ ةيدهب نونلا وذ هجوي :يسفن
 «تظتغاف تبهذف «قبطلا نم ترفنف ةرأف اذإف ةبكملا تعفرو ؛«ليدنملا تللحف

 هيلإ تعجرف «تقولا يف دارأ ام ىلإ يمهو بهذي ملو ءنونلا وذ يب رخس :تلقف

 ةرأف ىلع كنمتئأ نوؤنجم اي :لاقو «ةيضقلا فرعو مسبت ينآر املف ءنابضغ

 ءاهدعب كارأ الو «لحتراو .ءينع مق .مظعألا هللا مسا ىلع كنمتثأ فيكف «ينتنخف

 .ةنايخلا مؤشب اًيئاخ هنع تفرصناف

 هع دع

 ةئاملا دعب نونامثلاو ىداحلا ثيدحلا ١

 ينأ الولو هللا ضرأ بحأو «هللا ضرأ ريخل كنإ هلئاو) :لوقيو «روزجلا ىلع

 .«؛تجرخ ام «كنم تجرخأ

 .””يذهرتلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةياكحلا

 لكل :هيف بوتكم حول ةبعكلا ساسأ يف دجو :لاق هنأ هبنم نب بهو نع ّيكخ

 اهلهأو ةكب وذ هللا انأ ءيسفنل ترتخا يتلا يتزوح ةكم نطبو «هيلاوح ام ةزايح كلم

 يلع نوئماض «ينامأو يفنك يفو يفايضأو يدفو اهرامعو «يتيب ناريجو «يناريج

 قادصم يتمذ يف ينرقحأ دقف مهفاخأ نّمو ؛ينامأ بجوتسا دقف مهنمأ نم يتمذ يفو

 هللا ىلإ هل خأ يف هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا نب نسحلا اهبتك يتلا ةلاسرلا كلذ

 اهنم جورخلا ىلع مزع دقو ةكمب اًرواجم ناكو ها ا ا :هل لاقي ىلاعت

 اهلهأ مظعو اهمظعو هللا اهفرش ةكمب ب ماقملا يف هبغري هيلإ بتكف ءنسحلا كلذ غلبف

 )١( يذمرتلا ننس )3956(.
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 كظفح ميحرلا نلمحرلا هللا مسب» :يه اهو اهيف ةرواجملاو ةعاطلاو ءاهناريج لضفو

 يف معنلا كيلع متأو تاهوركملا كاقوو تاريخلل كقفوو ناميإلا ظفحب يخأ اي هللا

 الو هديب كلذ نإف ءنلمحرلا راوج يف مالسلا راد يف كايإو انعمجو لاوحألا لك

 نم يلبق نمو انأو كيلإ تبتك دقف :دعب امأ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 انديس ىلع هللا ىَلصو هل كيرش ال دومحملا انبرو لاح لضفأ ىلع ناوخإلاو براقألا

 صوخشلا ىلع تنك كنأ «هللا كاقبأ ّيلإ ىهتنا دقف :ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 كل كلذ تهرك هللاو ينإو هريغ ىلإ هنم لوحتلاو ؛هراوجو لجو ّرع هللا مرح ةكم نم
 كلذ تيون ذإ كلقع نم اًبجع اميف «ةديدش ةشحو كلذل تشحوتساو كلذ ىنمغو

 امو كالوأ ام ىلع تدمح كنأ ولو هلأ ند ىلاكك كلا ”كالوتم نأ كيب كمت ىف

 ام اًدبأ هركش كيلع بجاولا ناكل هلهأ نم ىلاعت هللا كريص نأ هلم هرج نك كابا

 جورخلا كايإف «هيلع تنك ام فاعضأ لجو ّرع هللا ةدابعب اًلوغشم ادن ا

 قلقلا ذبناو «ةواقش اهنم جورخلاو «ةداعس ةكمب ماقملا» : هلع هللا لوسر لاق اهنم

 هللا لأسنف «ناطيشلا بلغت ليلقب كنإف ملحلاو تمصلاو ربصلا كيلعو ءرجضلاو

 .اهنم جورخلاو كايإ مث هللاب الإ ةوق الو نانملا نائحلا هنإف تاريخلل كايإو انقيفوت

 لضف لجو رع هللا نإف اهمركأو اهفرشأو ءاّردق اهلضفأو ؛هللا ضرأ بحأ نم اهنإف
 لَك هيبن ىلع لزنأ اميف ناكف نآرقلا يف اهركذ مظعأو ءنادلبلا رئاس ىلع ةكرابملا ةكم
 اًمَبِق ماَرَكْلا َتيَلا ةسبتكلا ُهَنَأ َلَمَج# :ِهِكَك يبنلا نع انغلب امو ءاهلئاضفو اهركذ نم
 يف نّْوَأَول :مالسلا هيلع ميهاربإ هيبنل ىلاعت هللا لاقو [917 ةيآلا :ةدئاّملا] «يّتِ

 اُدَهَسَل ©© ٍقييَع جم لك ني تأ ٍريِلَص ٍلُك تو الاكي َدْوْأَي جذل نياك
 اوُسوُبَلَو ْمُهَكََت اُسْفلظ :لجو رع لاقو [18 017 ناتيآلا :جحلا] 4ْمُهَل عت
 نأ ُتَرمُأ آمَنإط :ىلاعت هلوقو [19 ةيآلا :ّجَحلا] «ٍِقيِفَمْلا تيل ْأوَوطَبَلَو ْمُهَرِوُدن

 لاقو 4١[. ةيآلا :لمتلا] ك«ٍِْيَس لك مو اَهَمّرَح ىِذْلا ٍةَدْلْلا هذه تير دبعأ 1 2 004 ضم رورو 7 2

 نوح ْنَي مُهتمامَو عوج ني مُهَعْلا ىلا ©9 ِتتبلا اَده بو اوُدْيَميَط :لجو ّرع
 نمو يه ُءاَنَت تيب سني هذال :ىلاعت هللا لاقو [4 « ناتيآلا : شيرق] 402

 [9ا/ ةيآلا :نارمع لآ] 4 اليس هيل َءاطَنَسأ نم تيل جِح نيالا لع دقو انياع د

 :ميهاربإ] كاتيا دلل اًذه ُلَمَجَأ بر :مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف ىلاعت لاقو

 يحمل َكِيْبَي دنع ِعْرَ ىذ ٍرْيَع ٍداَوب ٍقّيَرُذ ني ٌتكَسأ فِإ ابر :ىلاعت لاقو [ ةيآلا

 زهَلَعل ِترمَتلا نم مُهقْدرأَو مهلا ةعوبت نّلأ ص ٌهَدِيْلأ ْلَمْعَلَك ءرلَّصلا اوُميِقِل ابر
 ُرلمأ َقُثنأَو يَ اب ادع ُلَمْبُل تر :ىلاعت هللا لاقو ["ل ةيآلا :ميهاربإ] 49 َنْوُْنَم

 د 2 ع
 و

١6 



 داو :ىلاعت لاقو .[7١؟7 ةيآلا :ةرقبلا] «آلا وْوْلاَو لب مهتم َنَماَ نم ِتَوَرَشلَأ نم
 53 كر مممم و 6 أ ما مدعو 5 + هر

 «(9 زييلا ٌعيِمَسلأ تنأ َكَنِإ ان ْلَبَتَل ابر ُلِيَمَسإَو تلا نب َدِعاَوَمْلا ُمتِهنإ ّمَقرَ
 ُهلْم َكَئَمِلَولَك كَمَا ىف َكِهْجَو تَْتَت ئَر ْدَم8 :ىلاعت لاقو [١١ا/ ةيآلا :ةّرَقَبلا

0- 

 :ةرقبلا] 4مرظط ككوُجو أولو رْشُك ام ْتِيحَو ٍراَرَعلا دجستلا رم كلَهْعَو و هس
 ٍرَعْشَمْلا دنع َهَّلَأ اوُرُخْدَأَت ٍتَقَرَع ني مُّكْضَقَأ آَدإَم# :ىلاعت لاقو ١44[ ةيآلا

 ةيآلا :ةّرَقَبلا] 4َنيِلاَصلأ َنِمَل ءوِلنَم ني رْثنُك نإ ْمُكَدَدَه اَمَك ُهرُيُطْدَأَو ٌراَرَكْلا
 ده وأ كدب يردك هلل اوركذأك ْْحَكَِت رُسْيَسَح اًدإَف8 :ىلاعت لاقو

 ْنَمَه هنأ ٍرْيَمَك ني َةوْرمْلاَو اًمّصلأ َّدإ ##» :ىلاعت لاقو ٠٠١[ ةيآلا :ةّرَقَبلا] ؟ٌرَصحِذ
 ٌمِيَِع اَم هللا نو ارح َعّوَطَع نَمَو مهب توي نأ ِهَِلَع حاتج الم ٌرَمكْغَأ وأ تنل َّجَح
 «1/ ني اَْدَر وَْس لك ترس ِهْيلِإ حظ :ىلاعت لاقو ١58[ :ةرقبلا] 9
 ٌةَّنيَمْطُم هَنِماَ تاك ٌدَيَرَم اَلَنَم ُهَنَأ برسول :ىلاعت لاقو [5ا/ ةيآلا :صصقلا]

 هرب وبدل بذا.

_ 
 َتيبلَأ اَنَلَمَج ْدِإَو9# :ىلاعت لاقو ١١7[ ةيآلا :لحنلا] «ِناَكَم لك نّم اًدَعَر اهفذِر اًهِيِنَأي

 َنَحْبْسل :ىلاعت لاقو [10 ةيآلا :ةرقبلا] 409 ررُجشلا يكاد ينكملاو بَ
<2 

 نم ٌميِرثِل هلوح انكَرَب ىِذَلا اَصقألا ٍدِجَمْلا َلِإ راَركلا ٍدِحَسْلا تري التل ءودَبَمِب ئَرأ َىِدَل
 انأَوَب ْدإَول :ىلاعت لاقو ١[ ةيآلا :ءارسإلا] © ٌريِصَبلا ميس وه مّن ا

 َّنإ# :ىلاعت لاقو [17 ةيآلا :جَحلا] عاعيَع ىف فرت اَّل نأ ٍتْيِلأ تاكع َمِسسكنإل
 [45 ةيآلا :ناّرمع لآ] *9©4 َنيهَلَعْل ىدُهَو ظَراَبم دب ىِرَلَل ساّنلل َمِضُو تب لَ
 ُكلَمَجْأظ :ىلاعت لاقو [141 ةيآلا :ةّرَقَبلا] 4ٌتسْوُْمَس ٌرُهْمَأ جحا :ىلاعت لاقو

 كدا ليس ىف َدَهجَو آلا رَرلاَو ِهَمِب َنَمَ َنَك رارلل دل َةَراَصَو َعَيَلَل ةَيَنِس
 ةماع هباتك ىف ىلاعت هللا اهلاق ىتلا تايآلا هذه ىلإ ىخأ اي رظناف ١9[ ةيآلا :ةَبوَتلا]

 نأ ثيداحأ ليترتلا اذه دعب كديفأ مث اهاوس دلب يف اهلرتن مل ةصاخ دلبلا يف اهلزنأو

 .اهلئاضف يف لاق ِهكك هللا لوسر

 ةلبقلا لبقتساف ةروزحلا الع دقو ةكم نم هوجرخأ نيح خلك هللا لوسر لاق

 نيكرشملا الولو ؛ّيلإ هللا ضرأ بحأو َّيلإ هللا دالب بحأ كنإ مهللا» :لاقف

 ضرألا هجو ىلع ةدلب ريخ» ::رخآ ثيدح يف لاقو «تجرخ ام كنم ينوجرخأ

 .«ةكم هللا ىلإ اهبحأو

 . «ةكئالملا تيبلاب فاط نم لوأ» :لاقو
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 .«تام ىتح اهيف هللا دبعف ةكم ىلإ ءاج الإ هموق نم بره َيبن نم ام» :لاقو

 . ؟ماقملاو مزمز نيب اميف حلاصو بيعشو حون ربق نإ» : ولع لاقو

 ىلإ يناميلا نكرلا نيب ام نإو ءَيبن ةثامثالث روبقل ةبعكلا لوح نإ» :ْةِلك لاقو
 اذإ ءنيعمجأ مهيلع هللا تاولص ءايبنأ نم يبن لكو ءاّيبن نيعبس روبقل دوسألا نكرلا

 .«تومي ىتح ّلجو رع هللا دبعف ةكم ىتأف مهرهظأ نيب نم جرخ هموق هبذك

 لخدا :هل ليقو « بساحي ملو ضرعي مل ةرمعو ةجح يف تام نما : ِديِلَكَع لاقو

 ّرح لجو زرع هبر ىلإ ىكش مالسلا هيلع ليعامسإ نإ» لاقو .«باسح ريغب ةنجلا
 موي ىلإ هنم حورلا كيلع جرخي اًباب ةنجلا نم كل حتفا نأ هيلإ هللا ىحوأف ءةكم

 . «ةمايقلا

 :هباحصأل لاقف موي تاذ لبقأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ تعمس :لاق
 امئاق تلز ام :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي تئج نيأ نم :اولاق ؟تئج نيأ نم ينولأست الأ

 دنع نإ» خيي لاقو .هدنع ىلاعت هللا وعدي بازيملا تحت ناكو .ةنجلا باب ىلع

 «بازيملا دنع امو ةنجلا باوبأ نم دوسألا نكرلاو «ةنجلا باوبأ نم اًباب يناميلا نكرلا

 .«ةنجلا ضاير نم ةضور ءدوسألا نكرلاو يناميلا نكرلا نيب ام» :ِدكَك لاقو

 دحأ يف تام نمو ايندلا ءامس يف تام امنأكف ةكمب تام نَم» :ِهلك لاقو

 .«باذع الو هيلع باسح ال ةمايقلا موي هللا هثعب اًرمتعم وأ اجاح نيمرحلا

 امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو اناميإ تيبلا ىلإ رظن نَم» :ِلك لاقو

 هل هللا بتك «ةدحاو ةالص ةعامج يف مارحلا دجسملا يف ىلص نّم» :ِلك لاقو

 .«ةالص ةئامسمخو ةالص فلأ

 اوبيجأ اوعد نإو اوطعأ اولأس نإ لجو ّرع هللا دفو راّمعلاو جاجحلا» :ِلَك لاقو

 ام «هديب مساقلا يبأ سفن يذلاو مهرد فلأ مهرد لكب مهيلع هللا فلخأ ارقفنأ نإو

 .«بارتلا عطقني ىتح هليلهتب لهأو هريبكتب ربك الإ ربكم ربك الو لهم لهأ
 نيأف هللا لوسر اي :لجر لاقف «ةنجلا ىلإ ءازج هل سيل روربملا جحلا» :لاقو

 ايندلا يف مهيلع هللا اهفلخيف مهتاقفن امأ» :ِثكك هللا لوسر لاقف ؟اهلك ةفعاضملا هذه

 نإ .هديب يسفن يذلاوف :ةرخآلا يف يهف فلألا فلأ امأو ءاهنم اوجرخي نأ لبق
 ىلإ رظن نَم» :ُهلكَك لاقو سيبق يبأ ىلإ راشأو «اذه مكلبج نم لقثأ دحاولا مهردلا
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 ريغب ةنس ةدابع نم لضفأ ىلاعت هللا دنع ناك ةالص الو فاوط ريغ نم ةرظن تيبلا

 . «؛هل رفغ ةلبقلا لبقتسم اًسلاج هآر نمو «هل رفغ اًدجاس ءاّعكار ءاّمئاق ءاّمئاص ءةكم

 هللا بتك رسيت ام هليل ماقو هلك هماصف ةكمب ناضمر رهش كردأ نَم» :ِكك لاقو

 ةليل لكبو ةعافشو ةرفغم موي لكب هل ناكو ءةكم ريغب ناضمر رهش فلأ ةئام باوث هل

 سرف نالمح موي لكبو موي لك ةبقر قتعو ةنجلا يف ةجرد موي لكبو ءةعافشو ةرفغم
 .«لجو ّزع هللا ليبس يف

 اًرساح رحلا ديدش فئاص موي لك يف اًعبس تيبلا لوح فاط نَم» :ْهكَي لاقو

 همالك ّلقو اًدحأ يذؤي نأ ريغ نم هفاوط يف طوش لك يف رجحلا ملتساو هسأر نع

 هل عفريو ةنسح فلأ نوعبس اهعضيو اهعفري مدق لكب هل ناك ىلاعت هللا ركذب الإ

 بكارلا ىلع يشاملا جاحلا لضفو «ةئيس فلأ نوعبس هنع يحمو ةجرد فلأ نوعبس

 .«بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك

 يشاملا جاحللو ةنسح ةثامعبس اهوطخي ةوطخ لكب بكارلا جاحلل» : كَ لاقو

 امو هللا لوسر اي :اولاق «مرحلا تانسح نم ةنسح ةئامعبس اهوطخي ةوطخ لكب

 تحفاص ةكئالملا نأ ول» :لاقو «ةنسح فلأ ةئامب ةنسحلا» :لاق ؟مرحلا تانسح

 .«مارحلا هللا تيب لوح فئاطلاو هيدلاوب رابلاو هللا ليبس يف يزاغلا تحفاصل اًدحأ

 اهب فاط نمل نورفغتسيو كلم فلأ نيعبسب ةفوفحم ةبعكلا» :ِةلكَي لاقو

 .«هيلع نولصيو

 .«ماقملاو نكرلا نيب ام لجو رع هللا نم اهبرقأو عاقبلا ريخ نإ» :ِلكَي لاقو

 نيفئاطلاب يهابيل ىلاعت هللا نإو هللا ةمحر يف ضوخ تيبلاب فاوطلا» :ِئت لاقو

 . «ةكئالملا

 هشرع لوح نوفوطي نيذلا لجو ّزع هللا ىلع ءامسلا ناكس مركأ نإ» :كَي لاقو

 . هتيب لوح نوفوطي نيذلا هضرأ يفو

 هللا نمأ يفو هللا ىمح ىفو هللا ةمحر يف لخد ةبعكلا لخد نَم» :ِلك لاقو

 .«هل روفغم جرخ اهنم جرخ نّمو

 .«روربم جح نم لضفأ لمع نم اَمد :ةلَع لاقو

 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ قسفي ملو ثفري ملف تيبلا ّجح نَم» :ةيكك لاقو
 3 «همأ
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 نوتسف «موي لك اهلزني ةمحر ةئامو نيرشع تيبلا اذهل قلخ هنإ» : كك لاقو

 . «نيرظانلل نورشعو «نيلصملل نوعبرأو «نيفئاطلل اهنم

 جحلا ةأرملا داهجو فيعضلا داهجو «رزيبكلاو ريغصلا داهج» : هع لاقو

 .(«ةرمعلاو

 ةئام ةريسم منهج هنم تدعبت راهن نم ةعاس ةكم رح ىلع ربص نَم» : هيلع لاقو

 . «ماع

 يذلا حلاصلا لمعلا نم هل هللا بتك ةكمب اًدحاو اًموي ضرم نَم» :ِةْلك لاقو

 .«ةنس نيتس ةدابع اهريغ ىف لمعي ناك

 مكدحأ حفاصي امك هدابع اهب حفاصي ضرألا يف هللا نيمي نكرلا نإ» :ِةلكَي لاقو

 .«هلوسرو ىلاعت هللا عياب دقف رجحلا حسم مث لك هللا لوسر كردي مل نّمو هاخأ

 سيبق يبأ لثم امهنم دحاو لكلو ةمايقلا موي نايتأي ماقملاو نكرلا» :ِلَكي لاقو
 نم ءيش ضرألا يف قبي مل هنإ) لاقو «ءافولاب مهافاو نمل نأ دهشي ناناسلو نانيع

 .(ءىرب الإ هب ىفشتسيل

 ىلإ رظنأ ينأكف هنيبو مكنيب لاحي نأ لبق فاوطلا نم اورثكتسا» :ِللك لاقو

 .«اًرجح اًرجح اهمدهيو اهيلع سلاج عديفأ عليصأ ةشبحلا نم لجر

 يدجسم يف ىلص امنأكف «نيتعكر مارحلا دجسملا يف ىلص نَم» :ِهك لاقو

 راز نّمو .«نادلبلا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالصلاو ةعكر فلأ

 يف رجألا نم هل ام رئازلا ملعي ولو «يتايح يف ينراز نمك ناك «يتوم دعب يربق
 .«اًوبح ولو ينناتأل «يترايز

 دوعي مث اهنم جرخي دحأ نم امو «مدن الإ اهنم جرخي دحأ نم ام» :ْي لاقو

 .«هنايع هب لجو رع هللاو الإ ءاهيلإ

 ةنسح لكب ربلا عاونأ نم تانسحل ا هيف عفري ادلب ضرألا هجو ىلع ملعأ ام مث

 راربألا بارش اهيف ضرألا هجو ىلع ادلب ملعأ امو «ةكمب هل عفري ام ةنسح فلأ ةئام

 .اهريغ رايخألا ىلصمو

 ءام راربألا بارش :لاق ؟رايخألا ىلصمو راربألا بارش ام : سابع نبال ليق

 .بارحملا تحت رايخألا ىلصمو مزمز
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 :ىلاعت هللا لاق «ةكم الإ هيبن ىلاعت هللا رمأب اهيف ىّلص ةدلب نم ملعأ امو

 ضرألا هجو ىلع ملعأ ام مث [١؟8 ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4 لَصُم مهرب ِماَقَم ني اوُدعاو#»

 الإ ةسبايلا ةرجشلا نم قرولا طحني امك طحنتو اياطخلاو بونذلا رفكي اًئيش سم نمل
 .يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا مالتسا وهو ةكمب

 ملعأ ام مث "اًطح اياطخلا طحي امهمالتسا» :لاق ِِلَك هللا لوسر نع يوُر دقو
 نيمآ :نولوقي ةكئالملا هئاعد ىلع تنّمأ دبعلا اهيف ىعد اذإ ةدلب ضرألا هجو ىلع

 نمل بتكي ةدلب ضرألا هجو ىلع ملعأ ام مث .مارحلا هللا تيب لوح ةكم الإ نيمآ
 ملعأ ام مث ؛رهدلا ةدابع هل بتكي ةكمب الإ ةالص الو فاوط ريغ نم ةبعكلا ىلإ رظن

 ةكم يف كراطفإلو «ةكمب هيلإ لصي ام ىلاعت هللا تاعاط نم ناسنإلا اهيف لصي هدلب

 ةدلب ملعأ ام مث ءاهريغ يف همايقو رهدلا مايص نم لضفأ لجو ّرع ىلاعت هللا مرح يف
 ءاسنلاو لاجرلا نم دابعلاو نيحلاصلاو ءاهقفلاو راربألاو نيقيدصلاو ءايبنألا اهنم رشحي

 .ةكم نم رشحي ام

 ام مث هللا باذع نم ةمايقلا موي نونمآ مهو ةمايقلا موي نورشحي مهنإ :لاق مث
 هلك كلذ نإ ةكمب لزني ام اهحاورو ةنجلا ةحئار نم موي لك يف اهيف لزني ةدلب ملعأ

 مزتلملا دنع :اهلوأ :اًعضوم رشع ةسمخ يف ةكمب ءاعدلا باجتسي :لاقيو «نيفئاطلل

 ىلعو «باجتسم يناميلا نكرلا دنعو .«باجتسم بازيملا تحتو باجتسم هيف ءاعدلا
 تارمجلا دنعو 950 تافرعبو «باجتسم عمجبو «باجتسم ةورملاو افصلا

 يتلا عضاوملا هذه دنع يخأ اي منتغاف .باجتسم مزمز دنعو «باجتسم ثالثلا

 نإ كنإف عرضتلاو ءاعدلا اهيف دهتجاف ةرفغملا اهيف ىجريو ءاعدلا اهيف باجتسي
 لفسأ يف بوتكم :لاقيو ءاهلك عضاوملا هذه تاكرب كنع هللا بهذأ اهنع تجرخ

 تعضوو ضرألاو تاولمسلا تقلخ موي اهتمرح ةكب ب وذ انأ الإ هللإ ال هللا انأ ماقملا

 .هقحل اًفراع «تيبلا اذهل اًرئاز ىنءاج نم ءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو «نيلبجلا نيذه

 .رانلا ىلع هدسج تمرح ؛ةيبوبرلاب يل اًتعذم ؛هردقل اًمظعم

 نوكي ىتح وندي لجو رع هللا نإف .فقوملاب ةفرع موي ناك اذإ» :ِهكَك لاقو
 اي :لوقيف ةكئالملا جاجحلاب يهابيف ءامسلا باوبأ حتفت مث ءهضرأ ىلإ هتاولمس يندي

 «يترفغم نوجري قيمع جف لك نم ينوءاج اًربغ اًنعش «يدابع ىلإ !ورظنا يتكئالم
 ناك ولف ءمتعفش نميف نيعفشم مكل اًروفغم مكلك يدابع اوضيفأ ءمهل ترفغ دقف
 محرأ ينإف «يلابأ الو مكل ترفغل ايندلا مايأ ددع لثم وأ ءرطقلا ددع لثم مكبونذ

 .«؟ءيش لك تعسو يتمحرو «نيمحارلا
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 ذئموي فوطي هنإف «ةرايزلا فاوط فاطو ؛مالسإلا ةجح ّجح نَم» :ْهكك لاقو

 كايإف .«ضماف تيفك دقف لمعا :لوقي هيفتك نيب هفك عضيف كلم هيتأي ءهل بنذ الو

 لالح نم ناسلف الإ موي لك كيلع لخدي مل ولف ؛ةكم نم جرخت نأ كايإ مث يخأ اي
 هللا لضفب دعس نم ديعسلا نإو نافلأ اهريغ يف كيلع لخدي نأ نم اًريخ ناكل

 كسفنب لغتشاو «ةلزعلا موزلو «هللا ىوقتب كيلعف متاوخلاب لامعألاو «لجو ّرع
 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو «ىلاعت هللا مالكب سنأتساو
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 ىلتبت ةمألا هذه نإ» خيي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر تباث نب ديز نع

 .«اهروبق يف
 قفز أ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةيناثلا ةياكحلا

 ةميظع ةيح هيف اودجو ءهربق اورفح املف «تام هنأ ةاصعلا دحأ نع ىكخ

 نم اًوحن اورفح نأ ىلإ ربق دعب اًربق كلذك مث هيف اهودجوف ءرخآ اًريق هل اورفحف

 هللا نم برهي نأ ردقي ال هنأ اوأر املف هيف اهودجو كلذ نم لك ىفو ءاّربق نيثالث

 . اًدبأ هقرافي ال .هلمع ىه ةيحلا هذهو ءاهعم نفد «بلاغ هللا بلغي الو « براه

 نا زيزي يرد ل ا

 ةئاملا دعب نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا - 8

 ةثرو ءاملعلا نإ» : هع هللا لوسر لاف :لاق هئنع هلل ىضر ءادردلا ىبأ نع

 .«ملعلا اوثرو اهنإو اًمهرد الو اًرانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ءءايبنألا

 . "”يذمرتلاو (90دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 فايسأ مهو ةازغلاو «ءايلوألا ةكرو مهو داهزلاو ؛ءايبنألا ةكرو مهو ءاملعلا فانصأ

 )١( ملسم حيحص )8/11١(. دواد يبأ نئس (؟) )55141(.
 )5( يذمرتلا ننس )5585(.
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 لاملل ملاعلا حبصأ اذإف ءقلخلا ةاعر مهو كولملاو ءهللا ءانمأ مهو راجتلاو هللا

 يزاغلا حبصأ اذإو ءيدتهيو لدتسي نمبف اًبغار دهازلا حبصأ اذإو يدتفي نمبف اًعماج

 نمبف اًنئاخ رجاتلا ناك اذإو ءودعلا ىلع رفظي نمبف هيف لمع ال يءارملاو ءاّيئارم

 سانلا كلهأ ام هللاو ىعرتو منغلا ظفحت نمبف ءاّبثذ كلملا ناك اذإو يضتريو نمؤي

 «نونئئاخلا راجتلاو «نوؤارملا ةازغلاو نوبغارلا داهزلاو «نونهادملا ءاملعلا الإ

 .نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو «نوملاظلا كولملاو
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 ةئاملا دعب نونامثلاو عبارلا ثيدحلا - 5

 لامعألا امنإ» :ِةِْكَت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع

 . «ميتاوخلاب

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةعبارلا ةياكحلا

 وهو ةافولا دنع هنيع حتف هنأ هنع هللا يضر كرابملا نب هللا دبع نع َيكُح

 .«نولماعلا لمعيلف اذه لثمل» :لاقو كحضي

 ع د1

 ةئاملا دعب نونامثلاو سماخلا ثيدحلا 9 65

 ِِنَدَأك ءيشل هللا نذأ ام» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«هب رهجي نآرقلاب ىنغتي نأب يبنل

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةسماخلا ةياكحلا

 عمسم لاب ام لأس هنأ هنع هللا يضر صاوخلا ميهاربإ نب قلحسإ نع يك

 عامس :لاقف ؟نآرقلا عامس يف دجي ال ام دجيو نآرقلا ريغ عامس دنع كرحتي سانلا

 حيورت نآرقلا ريغ عامسو «هتبلغ ةدشل هيف كرحتي نأ دحأل نكمي ال ءةقدص نآرقلا

 .هيف كرحئيف

 )١15(. ملسم حيحص قفقز .(5١45؟) يراخبلا حيحص فق

 .(197/15) ملسم حيحص قد .(3"هرك) يراخبلا حيحص قفرفإ
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 ؛قحلا ىلإ .بولقلا جعزي قح دراو :لاقف عامسلا نع يرصملا نونلا وذ لئُسو
 :دينجلا مساقلا وبأ لاقو «ققحت قحب هيلإ ىغصأ نمو «قدنزت قسفب هيلإ ىغصأ نمف
 نع الإ نوعمسي ال مهنأل ءعامس دنع :عضاوم ةئالث يف ءارقفلا ىلع ةمحرلا لزنت

 دنعو «ةقاف نع الإ نولكأي ال مهنإف ماعطلا لكأ دنعو ءدجو نم الإ نوموقي الو «قح
 تنك :هنع هللا يضر دينجلا لاقو .ءايلوألا ةفص الإ نوركذي ال مهنإف ءملعلا ةاراجم

 لاوق انعم ناكو «ىراصنلا ريد تحت نيع ىلع انلزنف ءانيس روط لبج يف ةعامج عم

 قوف نم انيلإ رظني ريدلا بحاصو ءاوصقرو اوماقف .باحصألل دجو رهظف اًئيش لاقف
 ملف ينومتبجأ الإ يفينحلا نيدلا قحبو مكيلع هللاب :لوقيو ءحيصيو يدانيو ءريدلا

 مكنم نم :لاق اودعقو عيمجلا تكس املف «؛تقولا بيط نم دحأ هيلإ انم تفتلي

 تاكرحلاو عمسلا نم هيف متنك يذلا اذه ذاتسأ اي :لاقف ّيلإ اوراشأف ؟ذاتسألا

 ايندلا يف دهزلا طرشب صوصخ لب :تلقف ؛مومع مأ «مكنيد يف صوصخ «صقرلاو
 ليجنإ ىف تدجو اذكه .هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأ :لاقف

 ايندلا يف دهزلا طرشب عامسلا دنع لك دمحم ةمأ نم اًصاوخ نأ مالسلا هيلع ىسيع

 .قدصلا مهسابل نوكيو

 ؟عامسلا ركنت له هنع هللا يضر ملاس نب يلذاشلا نسحلا يبأ ريبكلا خيشلل ليق

 ءرايطلا رفعج نب هللا دبع مهنم ؛يتنم ريخ وه نّم هعمس دقو ءهركنأ فيك :لاقف
 وبأو «يروثلا نسحلا وبأو .«يرصملا نونلا وذو يطقسلا: يرسلاو يخركلا فورعمو
 انركنأ نإ :رابكلا خياشملا ضعب لاق نوصقريو نوعمسي يلبشلاو ؛دينجلا مساقلا

 .اًقيدص نيعبس ىلع انركنأ «عامسلا

 ةئاملا دعب نونامثلاو سداسلا ثيدحلا 9 5

 .«مكل رفغتسي نأ هورمف صرب اهب ناكو ةدلاو هلو .سيوأ لجر نيعباتلا

 37 ننس هج رخأ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةسداسلا ةياكحلا

 ءاهنم يستكيو لبازملا يف تاتقي ناك هنع هللا يضر ينرقلا اًسيوأ نأ يك

 الو .«ىنيلي امم لكآ انأو كيلي امم لك :سيوأ هل لاقف ةلبزم ىلع بلك اًموي هحبنف

 .(1958) ملسم حيحص )١(
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 :نولوقي هلهأ ناكو «ينم ريخ تنأف الإو كنم ريخ انأف ءطارصلا تزج نإف «ينحبنت

 .هنومجري ةراجحلابو .نوعلوتم هب راغصلاو «هب نوئزهتسي هبراقأو نونجم وه

 هللا نإ :ِةلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع ثيدحلا يف

 .ءمههوجو ةربغملا ,مهسوؤر ةئعشملا راربألا «ءايفخألا ءءايفصألا هدابع نم بحي

 اوبطخ نإو .مهل نذؤي مل ءءارمألا ىلع اونذأتسا اذإ نيذلا ,مهنوطب ةصمخلا

 نإو ؛مهتعلطب حرفي مل اوعلط نإو ءاودقفي مل اوباغ نإو ءاوحكني مل تامعنتملا
 كلذ :لاق ؟مهعم لوخدلاب انل فيك :اولاق اودهشي مل اوتام نإو اوداعي مل اوضرم

 نيبكنملا نيب ام ديعب ةبوهص وذ لهشأ :لاق ؟ينرقلا سيوأ امو :اولاق ينرقلا سيوأ
 هدوجس عضوم ىلإ هرصبب مار هردص ىلإ هنقذب براض ةمدألا ديدش مدآ ةماقلا لدتعم

 فوص رازإب رزتؤم لزنم هيوأي ال نيرمط وذ هسفن ىلع يكبي هلامش ىلع هنيمي عضاو
 هّربأل هللا ىلع مسقأ ول ءامسلا لهأ يف فورعم ضرألا لهأ يف لوهجم فوص ءادرو

 اولخدا دابعلل ليق «ةمايقلا موي ناك هنإو الأ ءاضيب ةعمل رسيألا هبكنم تحت نإو الأ

 ايو رمع اي رضمو ةعيبر لثم يف ىلاعت هللا هعفشيف .ءعفشاف مق :سيوأل لاقيو ةنجلا
 ال نينس رشع هنابلطي اثكمف :لاقف ءامكل رفغتسي نأ هيلإ ابلطاف هامتيقل امتنأ اذإ يلع

 يبأ لبج ىلع رمع ماقف اهيف رمع كله يتلا ةنسلا رخآ يف ناك املف هيلع ناردقي

 «ةيحللا ليوط ريبك خيش ماقف ؟سيوأ مكيفأ نميلا لهأ اي هتوص ىلعأب ىدانف سيبق

 لقأو ءاّركذ لمخأ وهو سيوأ هل لاقي يل خأ نبا نكلو سيوأ ام يردن ال انإ :لاقف

 هيلع يمعف انرهظأ نيب ريقح ءانلبإ ىعريل هنإو كيلإ هعفرن نأ نم اًرمأ نوهأو ءالام
 نيأ :لاقف ءمعن :لاق ؟وه انمرحبأ اذه كيخأ نبا نيأ :لاقو ءهديري ال هنأك رمع

 ىلإ اًعارس امهنع هللا يضر يلعو رمع بكرف :لاق «تافرع ضرأب :لاق ؟باصي
 البقأ مث امهيرامخ ادشف ىعرت هلوح ليإلاو ةرجش ىلإ يلصي مئاق وه اذإف «تافرع

 امهيلع در مث «ةالصلا نم سيوأ ففخف هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا :الاقف هيلإ

 نع كلأسن انسل :الاق موق ريجأو لبإلا يعار :لاق ؟لجرلا نم :الاقف «مالسلا

 تاولمسلا لهأ نأ انملع دق :الاق ءهللا دبع :لاق ؟كمسا ام ةراجإلا نع الو ةياعرلا

 ؟يلإ ناديرت ام ناذه اي :لاق .كمأ كتمس يذلا كمسا امف .هللا دبع مهلك ضرألاو

 نأ انربخأ ءةلوهشلاو ةبوهصلا انفرع دقف ىنرقلا اَسيوأ ِِكي دمحم انل فصو :الاق

 هبكتم ملظواف وهف: ثنأ كا تناك نإ انل اههضوأق ءاضيب ةعمل نسبألا :كنكم, تحت
 «كل هللا رفغي انل رفغتساف ينرقلا سيوأ كنأ دهشن :الاقو هنالبقي هاردتباف «ةعمللا اذإف

 نينمؤملاو رحبلاو ربلا يف هنكلو مدآ دلو نم اًدحأ الو اًسفن يرافغتساب صخأ ام :لاق

 يرمأ امكفرعو يلاح امكل هللا رهش دق ناذه اي «تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو
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 «بلاط ىبأ نب َّىلعف انأ امأو «نينمؤملا ريمأ رمعف اذه امأ :ىلع لاق ؟امتنأ نمف

 تنأو ةةتاكزيو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقو ءاّمئاق سيوأ ىوتساف

 نع هللا كازجف تنأ اْذِإ :الاقف ءاَريخ ةمألا هذه نع هللا امكازجف بلاط ىبأ نبا اي
 يئاطع نم ةقفنب كيتآف ةكم لخدأ ىتح هللا كمحر كناكم دمع ذل لاف ارح كيش

 داعيم ال نينمؤملا ريمأ اي :لاق .كنيبو ىنيب داعيم ناكملا اذه «ىبايث نم ةوسك لضفو

 قلع: ىرت امأ ةوسكلاب مهما اه: ةقفتلاب مدضا ان يتفزعت وتلا دعب كازآ ال كتتبو» نيب

 ىرت امأ .امهيلبأ ينارت ىتم «ناتفوصخم يلعن نأ ىرت امأ امهفلخأ ينارت ىتم نارازإ

 نيب نإ نينمؤملا ريمأ اي امهلكآ ينارت ىتم ؛مهارد ةعبرأ يتيعار نم تذخأ دق ينأ

 املف هللا كمحر فخأف لوزهم فخف رماض الإ اهزواجي ال دوؤك ةبقع كيديو يدي

 اهتيل اي همأ هدلت مل رمع تيل الأ :هتوص ىلعأب ىدان مث هديب برض كلذ رمع عمس
 :لاق مث ةفالخلا ينعي اهلو اهلبق امب اهذخأي نم الأ اهلمح جلاعت تناك ءاّميقع تناك

 سيوأ قاسو ةكم ةيحان رمع ىلوف انهله انأ ذخآ ىتح انهله تنأ ذخ نينمؤملا ريمأ اي
 . هللاب قحل ىتح ةدابعلا ىلع لبقأو ةياعرلا ىَلَخو ,مهاطعأف موقلا ىفوف هلبإ

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نمز ناجيبرذأ انوزغ :لاق ةملس نب هللا دبع نع

 ربق اذإف انلزنف تامف كسمتسي ملف هانلمحف سيوأ ضرم انعجر املف ءانعم ينرقلا سيوأو

 لاقف ءانيشمو هانفدو هيلع انيلصو هانفكو هانلسغف طونحو نفكو «بولقم ءامو ءروفحم

 .ملعأ هللاو هربق نم رثأ الو ربق ال اذإف انعجرف ءهربق انملعف انعجر ول :ضعبل انضعب
 دك دع +

 ةئاملا دعب نونامثلاو عباسلا ثيدحلا /1 

 ءمعط ماعط ةكرابم اهنإ» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 . ؟مزمز ينعي مقس ءاقشو
 00 ديسرشلا

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةياكحلا

 هللا دبع ابأ :ىنكي ةاره نم خيش انيلع مدق :لاق بوقعي نب هللا دبع نع َيِكُح

 دق خيش اذإف مزمز ىلإ تسلجف رحسلا يف مارحلا دجسملا تلخد :لاقف قدص خيش
 تذخأف برشف ولدلاب عزنف رئبلا ىتأف ههجو ىلع هبوث لدس دقو ءمزمز باب نم لخد

 .(54095) ملسم حيحص )١(
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 بهذ دق خيشلا اذإف تفتلا مث هنم بيطأ طق قذأ مل اًرول تبرش ام اذإف اهتبرشف هتلضف

 ولدلاب عزنف رئبلا ىتأف لخد دق خيشلاو ءمزمز ىلإ رحسلا يف دغلا نم تدع مث
 مث هنم بيطأ طق قذأ مل لسعب بورضم ءام اذإو اهتبرشف هتلضف تذخأو برشف

 ىتأف لخد دق خيشلا اذإف رحسلا يف دغلا نم تدع مث بهذ دق خيشلاب اذإف تفتلا

 طق قذأ مل نيل بورضم ركس اذإف اهتبرشف هتلضف تذخأف برشف ولدلاب عزنف رئبلا
 كيلع ةينبلا هذه قحب خيش اي :تلقو «يدي ىلع اهتففلف هتفحلم تذخأف هنم بيطأ
 يروثلا ديعس نب نايفس :لاق معن :تلق ؛تومأ ىتح ىلع متكت :لاق ؟تنأ نَم
 . هنع هللا يضر

 دع دنع د

 ةئاملا دعب نونامثلاو نماثلا ثيدحلا 9

 وذ ةبعكلا برخي» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 .«ةشبحلا نم نيتقيوسلا

 . "”هلسمو 2'”يراخبلا هجرخأ

 تيبلا اذه نم اوعتمتسا» :ِهَِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو

 .«ةثلاثلا يف عفريو نيترم مده هنإف

 .نابح نبا هجرخأ

 عفري نأ لبق تيبلا اذه ةرايز نم اورثكأ» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 . (هناكم سانلا ىسنيو

 .يقرزألا هجرخأ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةنماثلا ةياكحلا

 شيرق نم ةأرما اهترمج ةيلهاجلا يف ةرم نيترم تقرتحا ةفيرشلا ةبعكلا نأ ّيِكُح
 ءاهترامع شيرقل تجاه كلذلف تقرتحاف ةبعكلا بايث يف اهترمجم نم ةرارش تراطف
 يدنكلا ريمن نبا هباحصأو ريبزلا نبا رصاح نيح مالسإلا يف تقرتحا ىرخأ ةرمو
 ريبزلا نبا باحصأ نم لجر بهذف مارحلا دجسملا يف ةيواعم نب ديزي شيج مدقتي

 ةديدش حير تناكو ةميخلا تقرتحاف ةميخلا يف ةرارش تراطف ةميخ يف اًران دقوي

 )١( ملسم حيحص (1) .(147 /؟5) يراخبلا حيحص )187/8(.

 ١١ م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا ١١



 شيرق ءانب نم ذئموي ةبعكلا ةوسك تقرتحاف ةبعكلا ىلإ ةميخلا كلت نم رانلا تراطف
 جاه كلذلف ةبعكلا تقرتحاف اهرخآ ىلإ اهلوأ نم بشخ نم كامدمو رجح نم كامدم

 هيلع مدآو ةكئالملا ءانب :اهدحأ رارم عبس ةبعكلا تينب :ليقو اهترامع ىلع ريبزلا نبا

 ءانب ةيناثلا .ءارحو يدوجلاو نانبلو نوتيز روطو ءانيس روط لبجأ ةسمخو مالسلا

 شيرق ءانب :ةسماخلا ءمهرج ءانب :ةعبارلا ؛ةقلامعلا ءانب :ةثلاثلا ,ليعامسإو ميهاربإ

 جاجحلا ءانب :ةعباسلا ءهتفالخ يف ريبزلا نبا ءانب :ةسداسلا هَوِْلك هللا لوسر هرضح دق

 جاجحلا نإف ريبزلا نبا ءانب هرثكأ مويلا دوجوملا ءانبلا :لاق «هابتشا لوقلا اذه يفو

 بابلا ةبقع تحت امو اهرهظ يف يذلا بابلا دسو ةبعكلا يف ريبزلا نبا ةدايز مده امنإ

 .هيف لخدي يذلا يف يقرشلا

 7 0 9 تي 7 و0

 ةئاملا دعب نونامثلاو عساتلا ثيدحلا - 84

 لك اهنم ملظأ ةكم نم خلك هللا لوسر جرخ امل :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ملسم لك ىلع قحو يتبرتو يتيب اهبو يربق اهيف ةنيدملا» :ةِْلك هللا لوسر لاقف ءيش

 . «اهترايز

 . ؟9وواد وبأ هج رخأ

 ةئاملا دعب نونامثلاو ةعساتلا ةياكحلا

 لوسر دجسم ىف سلاج انأ امئيب :لاق هنأ ىنيعلا هللا دبع نب دمحم نع َىكُح

 ريعبلا خانأ دجسملا باب غلب املف ريعب ىلع دجسملا ىلإ لبقأ دق يبارعأب اذإو هلي هلل

 :لاق مث اليمج ًءاعد اعدو اًنسح اًمالس ِككَي هللا لوسر ىلع مّلسف ربقلا ىلإ لخد مث

 نيلوألا ملع هيف عمج اًباتك كيلع لزنأو هيحوب كّضخ هللا نإ هللا لوسر اي يمأو يبأب
 كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» :هنم كيلع لزنأ اميف لاق دقو نيرخآلاو

 برنذلاب اًرقم كتيتأ دقو «اًميحر اًباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف
 :لاقف ربقلا ىلإ تفتلا مث كبر ىلإ كب اًعفشتسم

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ بارتلاب تنفد نَم ريخ اي
 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هئكاس تنأ ربقل ءادف يسفن

 . خسانلا وأ فلؤملا نم وهس هلعلو  هجرخي مل لب قفز

 لوك



 لَك هللا لوسر لاحلا يف تيأرف تمقف يانيع ينتبلغف ىضمو هريعب بكر مث

 .ىتعافشب هل رفغ دق هللا نإف هرشبف ىبارعألا ىبتع اي :لاقف

 د 6

 ةئاملا دعب نوعستلا ثيدحلا لجأ

 «نيقلحملل رفغا مهللا» : ِهيِلكَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 .«نيرصقمللو» :لاق نيرصقمللو

 + مو (17يراخبلا هجرخأ

 مانملا يف تيأر :لاق هنأ نيحلاصلا نم لجر سنوي نب لهس يبأ نع َيكُح

 «تججح :تلق ؟تججح :لاقف يل رفغتسا هللا لوسر اي :تلقف ِدنِلَكَع هللا لوسر

 د6 د

 ةئاملا دعب نوعستلاو ىداحلا ثيدحلا 0١

 .«هسفنل بحي ام هيخأ وأ هراجل بحي ىتح دبع نمؤي ال هديب

 . 77 لسفو ©"”يراخبلا هج رخأ

 ةئاملا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةياكحلا

 :لاق ينب اي كل ام :لاقف يكبي وهو هدلو عجرف هناريج ضعب ىلإ هدلو ثعبف ةجاح

 هراج ىلإ لجرلا بهذف ينمعطي ملف تيهتشاف ماعطو خيبط هدنعو انراج ىلع تلخد

 مايأ ةسمخ ذنم نحن يلاح فشك ىلإ ينتأجلأ :لاقو ءراجلا ىكبف لعف ام ىلع هبتاعف
 ةتيملا لكأ هعم لحي "ال ام دجي كدلو نأ تملعو اهانلكأو ةتيم انخبطف اًماعط معطن مل

 )8١/1(. ملسم حيحص قفز . 17/0 يراخبلا حيحص قفز

 )077/١017. ملسم حيحص قدز 1١/"1(. يراخبلا حيحص فرفز
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 اللد : هِي هللا لوسر لاق دقو اذه لثم يراوج يفو ةاجنلا فيك 5 لاقو بجعتف

 هاطعأف هتيب ىلإ عجرف جحلل بهأتم انأو «هسفنل هبحي ام هيخأل بحي ىتح دبع نمؤي

 يرصملا نونلا وذ ىأر ةفرع ةيشع ناك املف جحلل اهدعأ ناك يتلا مهرد ةئامنامثلا

 فقوملا اذه ىلع ماحزلا اذه ةرثك ىرت نونلا اذ اي :هل لوقي اًلئاق نأك تافرعب وهو

 بهوف هتمهب ٌجحف فقوملا نع فلخت دحاو لجر الإ مهنم جح ام :لاق ءمعن :لاق

 قشمد نكسي :لاق ؟لجرلا اذه نّمو :نونلا وذ لاق .فقوملا لهأ هل لجو ّرع هللا

 .هفرع ىتح هنع ثحبو قشمد ىلإ نونلا وذ بهذف هل هتعنو

 د ع د

 ةباملا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدحلا -

 عفني نأ مكنم عاطتسا نَم» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 .«لعفيلف هاخأ

 بع يراخبلا هجرخأ

 ةكم نيب اًبيطخ هك هللا لوسر ماق :لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نعو

 «يتيب لهأ يف هللا مكركذأ» :ركذ اميف ركذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف ةنيدملاو

 .«يتيب لهأ يف هللا مكركذأ «يتيب لهأ يف هللا مكركذأ

 .يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعستلاو ةيناثلا ةياكحلا

 ضعب يف جاحلا درو :لاق هنأ هنع هللا يضر كرابملا نب هللا دبع نع يك

 ةئامسمخ يمك يف تذخأف جحلا ىلإ مهعم جورخلا ىلع تمزعف دادغب ىلإ نينسلا

 ذإ يمك يف ريناندلاو يشمأ انأ امنيبف جحلا هلآ يرتشأ قوسلا ىلإ تجرخف رانيد
 ام عبارلا مويلاو ايارع تانب يلو ةفيرش ةأرما انأ هللا كمحر :يل تلاقو ةأرما ينتضراع

 اهتحرطو يمك نم رانيد ةثامسمخلا تجرخأف يبلق يف اهمالك عقوف :لاق اًئيش انلكأ

 كتقو ىلع ريناندلا هذهب ينيعتساف كتيب ىلإ يدوع :اهل تلقو اهرازإ فرط يف
 ةنسلا كلت يف جحلا ةوالح يبلق نم لجو ّرع هللا عزنو تفرصناو ىلاعت هللا تدمحف

 مهيلع مالسلاو ءاقدصألا ءاقلل جرخأ :تلقف اوءاج مث اوجحو سانلا جرخو تمقأف

 )١( ملم حيحص )519484(.

 لي



 لبق تنأو :يل لوقي كجح هللا لبق :هل تلقف اًقيدص تيقل املك تلعجف تجرخف

 ناحبس اي :مهضعب يل لاقف تمقأف ةنسلا تججح ام :لوقأف كيعس ركشو كجح هللا

 ؟اذك عضومب ينقست ملأ :مهضعب لاقو ؟تافرع ىلإ نوبهاذ نحنو كل لقأ ملأ هللا

 ةنسلا جحأ ملف انأ امأ نولوقت ام يردأ ام مهل لوقأف اذك يرتشت ملأ :مهضعب لاقو

 :يل لاقف مويلا يف كك يبنلا تيأرف تمن ليللا ناك املف هنم تبجعو كلذ َيلع لاطو

 تلأسف يدلو نم اًميعض تنعأو اًفوهلم تنعأ جحلاب كل سانلا ةئنهت نم بجعت ال

 هلع دع د

 ةئاملا دعب نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا *١94 

 .«ىنغلا ىقتلا دبعلا
 7 عام هجرخأ

 شحافلا ضعغبيو فصنملا ينغلا يقتلا ميلحلا دبعلا بحي هللا نإ١ :ةياور يفو

 ..«فحلملا ليخبلا ءيذبلا

 ةئاملا دعب نوعستلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 نيقلم رقفلا فوخ نمو نيبحم ةنكسملل اوئاك ءارقملا نإ :لاق يبساحملا ىكح

 يفو نيلحار ءالبلا يفو نيرورقم ىلاعت هللا ريداقمبو نيقثاو مهقازرأ يف ىلاعت هللابو
 ىلعو نيعضاوتم هلل اوناكو نيدماح ءارسلا يفو نيرباص ءارضلا يفو نيركاش ءاخرلا

 راعشب اًّبحرم :اولاق رقفلا لبقأ اذإو اونزح ايندلا مهيلع تلبقأ اذإ نيرثؤم مهسفنأ

 .نيحلاصلا

 هلع دع دع

 ةئاملا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا - 4

 نيرجاهملا ءارقف نإ» :ِلكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع

 .«اًميرخ نيعبرأب ةمايقلا موي ءاينغألا نوقبسي

 . و يراخبلا هجرخأ

 )05١5/8( ملسم حيحص )2( )1١57/10(. ملسم حيحص )000(
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 وهو مانملا يف ِخْكَي هللا لوسر تيأر :لاق رابكلا خويشلا ضعب نع ّيكح
 :لاق هنأ ٍةْكي هلوق نم تظفحف ىنغلا ىلع رقفلا فرشو ءارقفلا لئاضف نع ينثدحي

 لخدت ةمطاف يتنبا نأو ماع ةئامسمخب اهئاينغأ لبق ةنجلا لخدت ةشئاع نأ كبسح»

 هللا يضر ةشئاع نم لقأ ايندلا نم تلان اهنأل ةنس نيعبرأب ةشئاع لبق ةنجلا

 . "امهنع
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 قحلا بحاصل نإ» :ِهْيلك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .؟الاقم

 . '"”يراخبلا هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةياكحلا

 هنأ هنع هللا يضر مصألا متاح نلمحرلا دبع يبأ فراعلا خيشلا نع َيِكُح

 فوصلا بابج مهيلعو جحلا نوديري الجر نيرشعو ةئامثالث هعمو يرلا لخد

 بحي فشّقتم راجتلا نم لجر ىلع اولخدف ماعط الو بارج مهعم سيلو
 ةجاح كلأ :متاحل لجرلا لاق دغلا نم ناك املف ةليللا كلت مهفاضأف نيكاسملا
 رظنلاو لضف اهيف ضيرملا ةدايع متاح لاقف ؟ليلع وه اًهيقف دوعأ نأ ديرأ ينإف

 يرلا يضاق لتاقم نب دمحم ليلعلا ناكو كعم اًضيأ ءيجأ انأو ةدابع هيقفلا ىلإ

 ىلع ملاع :لوقي اًركفتم متاح يقبف اًنسح قرشي وه اذإف بابلا ىلإ اوءاج املق
 اًركفتم متاح يقبف روتس اهيفو ةعس اهل راد اذإف لوخدلاب مهل نذأ املف لاحلا اذه

 هسأر دنعو اهيلع دقار وهو هئطو سرفب اذإف هيف وه يذلا سلجملا ىلإ اولخد مث

 :لاقف سلجا نأ لتاقم نبا هيلإ ىموأف مئاق متاحو يضاقلا دعقف ةيدم هديبو مالغ

 ةلأسم :لاق ؟يه امو :لاقف ءمعن :لاقف ؟ةجاح كل لعل :لاقف سلجأ ال

 لاق ءاّسلاج ىوتساف كلأسأ ىتح اًسلاج وتساف :لاق ءلس :لاق اهنع كلأسأ
 ؟نَم نع :لاق هب ينوثّدح تاقثلا نم :لاق ؟هتذخأ نيأ نم اذه كملع :متاح

 نع :لاق ؟نّمع لك هلل لوسر باحصأو :لاق هيلي هللا لوسر باحصأ نع :لاق

 )55١9(. يراخبلا 5 قفز

 الدللا



 «لجو ّرع هللا نع مالسلا هيلع ليربج نع :لاق ؟نمع كك ّيبنلاو :لاق َهِْكَك بنلا

 هباحصأو ةباحصلا ىلإ ٍَك ّيبنلا ىلإ ىلاعت هللا نع ليربج هادأ اميفف :متاح لاق

 يف ناكو اًريمأ هراد يف ناك نم ملعلا يف تعمس له كيلإ تاقثلاو تاقثلا ىلإ

 ءال :لاق ءرثكأ ةلزنملا هللا دنع هل تناك ةعساو تناكو نسحلا عاتملاو ةورثلا هراد

 مدقو «ةرخآلا يف بغرو ايندلا يف دهز نم تعمس :لاق ؟تعمس فيكف :لاق

 تيدتقا نمب تنأف :لاق «ةلزنملا هللا دنع هل تناك نيكاسملا بحأو ةرخآلا

 ءوسلا ءاملع اي ءامهدونجو ناماهو نوعرفب مأ نيحلاصلاو هباحصأو ِةَكَك يبنلاب

 ىلع ملاعلا لوقيف اهيف بغارلا ايندلا ىلع بلاكتملا لهاجلا هاري نم لثم مكلثم

 يضر اًضرم لتاقم نبا دادزاف هدنع نم جرخ مث هنم اًرش انأ نوكأ ال ةلاحلا هذه

 . نيعمجأ نيحلاصلا نعو هنع هللا

 داع دع دع

 ةئاملا دعب نوعستلاو سداسلا ثيدحلا 9 5

 هشرع ناكو :لاق ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاولمسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم

 .؛ءاملا ىلع

 قد ذأ

 ةزانج ْهْيقَك هللا لوسر يقل :لاق دمحم نب سينأ نع دمحم نب زيزعلا دبع نع

 هنم قشنت» :ِهلكَي هللا لوسر لاقف «ءيشبحلا نالف :ليقف لأسف ندملا ككس ضعب يف

 .«اهنم قلخ يتلا ةبرتلل هؤامسو هضرأ

 انذخأف اهيف ناك ليلع لجر تامف بكرم ىف انك :لاق سانلا ضعب نع َيِكُح

 ىلإ ةنيفسلا تلزنو نيفصن قشنا دق رحبلا تيأرف رحبلا يف هءاقلإ اندرأف «هزاهج ىف
 ةنيفسلا تعفتراو ءاملا ىوتسا هنفد نم انغرف املف هانفدو انرفحو انجرخف ضرألا

 .انرسو

 6 د

 )١( ملسم حيحص )8/55١(.
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 مكاتوم ىلع اوؤرقا» :لكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع

 . ؟سيل

 30و وبأ هجرخأ

 ةئاملا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةياكحلا

 مالسلا دبع نب نيدلا زع ملاعلا خيشلا لئُس :لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع ّيكُح

 ةءارق نم يدهي ام لصو نم ركنت تنك اميف لوقت ام مانملا يف هتوم دعب هنع هللا يضر

 .تنك ام فالخب رمألا تدجو تاهيه :لاقف ىتوملل نآرقلا

 ان

 ةئاملا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا - 4

 نم هلك ّيبنلا فيدر ناك ديز نب ةماسأ نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 .؟ىنم ىلإ ةفلدزم نم لضفلا فدرأ مث ةفلدزم ىلإ ةفرع

 . "'ملسمو يراخبلا هجرخأ
 ةئاملا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةياكحلا

 ثر لحر ىلع ِلي يبنلا جح :لاق هنأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ّيكُح

 .«ةعمس الو هيف ءاير ال اّجح هلعجا مهللا» :لاقو مهارد ةعبرأ يواست ال ؛ةفيطق هيلع

 ىلإ :تلقف ةيراج تيقلف ةفوكلا قيرط ىلع جحلا ىلإ تجرخ :يطقسلا يرس لاق

 دشنأو بيرق وهف قاتشملا ىلع امإو ةلالم يذ وأ نالسكلا نع ديعب ؟ةيراج اي نيأ

 :لوقي اذه يف مهضعب

 يداح ةكم وحن يقايتشا ودحيو 2 يداؤف زاجحلا ضرأ ىلإ نحي

 يدالب ريخ يه يتلا ةدلبلا ىلإ يتمهب ومسي لاز ام لمأ يلو

 يدابع ريخ هللادابع اهلوح فاط يتلا هللا ةبعك اهب

 ٍداز بيطأو ناميإ قددصأب ١ هتيب جح نم هللا جح يضقأل

 يطبع نع كويت :لاقو (؟155١) هننس يف يذمرتلا هاور لب )0

 .( ١/7 ناجرملاو وؤلؤللا ءهيلع قفتم قففإ

 ل



 هلوح نويعلا فاط امك فوطأ

 اًعبات يناميلا نكرلا ملسأو

 اًيلصم ماقملاءاقلت عكرأو

 يداه ةعاطو يدهم ةتسل

 يداعم مويل اهيجرأ ةالص

 يدانأو ةرم يبرل لمأ افصلاو ةورملا نم اًعيباسأ ىعسأو

 يدانيف حالص يف يبر هللا ىلإ  اًيعار نكامألا ىلعأ ىلع ىقرأو

 يداشرو ييدهو يجح هب متي يذلا ضرغلا اهب ىصقأ نم يتآو

 يداؤف موري دمح نم تبف | ةكم ليج تفراش ينتيلايف

 يداني فيفعلاك حول تاذ ىلع 20رسحم نطب تئج دق ينتيل ايو

 يداص جئاوحلا نيب دلخ ىدص مزمز ءام نس: تيور ينتيل ايو

 ان

 وأ ٌّجح وأ وزغ نم لفق اذإ ْهلَك ّيبنلا ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ال هدحو هللا الإ هللإ ال١ :لاق مث اًنالث رّبك اًفرش وأ ضرألا نم اًدفدف العف ةرمع

 .«هدذحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو هللا قدص نودماح انبرل

 .«نوحئاس» ناكم «نودجاس»و هانعمب ''”ملسمو يذمرتلا هجرخأ

 ةئاملا لعب نوعستلاو ةعساتلا ةياكحلا

 اذإف ءاعدلا مهودورو مهوعيشف جاحلا جرخ اذإ :لاق هنأ نسحلا نع ّيكُح

 نم ناحبسف مهيديأ يف ةكربلا نإف بونذلا اوطلاخي نأ لبق مهوحفاصو مهوقلاف اولفق

 دشنأو ةحضاو مهيلع رازوألاو بونذلا نارفغ راونأو ةحئال مهل رادلا كلت راثآف

 رادلاب دهعلا برقل مودقلا دنع

 رابخأب دجن نع يناربخو

 مهبايث نم دجن حاورأ حوفت

 يرطو ايضقاو يل افق يابكار اي

 .(؟70) ملسم حيحص قفز

 الملح



 : جاحلا مودق دنع مهضعب دشنأو

 هب ليلعلا ىفشي مزمز ءامف

 معن نمو تامارك نم مهل اذام

 ممألا نم قلخ ىلع نيلضفم

 ملظلا نم يدهي مهحاورأ رونو

 هترجح لوح اوفاطو َيبنلا اوأر

 مقسلانمدرب مكاقل يفو مكب قوشملا باط دق بكرلا اهيأ اي

 ملأ قربانس اهيف حال له 2 مكتقرف دعب نم مكرايد اولس
 دلع داع داء
 ني ايزي نت

 ناتئاملا ثيدحلا 90 _ ٠

 ملأ نمو دو نم ةبيط بيطاي

 سانلا شاعم ريخ نم» :ْهكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع

 ميقي ةيدوألا هذه نم ٍداو نطب وأ فعشلا ةمق نم ةفعش سأر يف همنغ يف لجر مهل

 .«ريخب الإ سانلا نم سيلو نيقيلا هيتأي نيح هبر هللا دبعيو ةاكزلا يتؤيو ةالصلا

 . يئاسنلاو ل هجرخأ

 لوسر اي لضفأ سانلا يأ لجر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ةياور يفو

 يف لزتعم لجر لاق نم مث :لاق .هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاجي نَم» :لاق ؟هللا

 .؟هرش نم سانلا عديو هبر دبعي باعشلا نم بعش

 ناتئاملا ةياكحلا

 ام رع هدرفتو لذ سانلا يلولا ةطلاخم :لاق هنأ هللا دبع نب لهس نع يك

 اذهلو ةلصاولا ىلاعت هللا تايآ نم ةلزعلا نإ :ليقو اًدرفنم الإ ىلاعت هلل اّيلو تيأر

 هللا لاقو 9١[ ةيآلا :ماعنألا] «نوبملي َمِضْوَح يف مُهْرَد مث ُهَنأ له :هلوقب راشأ ىنعملا

 لاقو اًعاطقنا ةدابعلا يف هيلإ عطقنا يأ [4 ةيآلا :لّمْزُملا] «اليِتب هل لَ : ىلاعت
 . سانلا لرزتعيلف هبلقو هندب حيرتسيو هنيد هل ملسي نأ دارأ نَم : دينجلا

 ةليزج ةبهومو ةقباس هل الجر ناك حلاص نب هللا دبع نأ هللا دبع نب لهس نع

 .(846) ملسم حيحص فق



 دلبلا هذه نم رثكأ ةكربلاو ةمحرلا هيف لزنت دلب نكي ملو اهب ميقأ ال َمل :لاقف ةكمب

 نوفوطي ةكئالملا ىرأو ةريثك بيجاعأ اهيف ىرأ ينإو حورتو تيبلاب ودغت ةكئالملاو
 نم ءيشب ينتربخأ ام الإ هللاب كلأسأ :تلقف كلذ نوعطقي ال ىتش روص ىلع تيبلاب

 لك يف ةدلبلا هذه رضحي وهو الإ هتيالو تحص ىلاعت هلل يلو نم ام :لاقف كلذ

 :هل لاقي الجر تيأر دقلو مهنم هارأ نم لجأل انهله يماقمف اهنع رخأتي الو ةعمج

 لكألاب دهع بيرق كنإ :هل تلقف ةرمع يف هب اوءاج دقو يلبجلا مساقلا نب كلام

 قحلأل تعرسأو يتدلاو تمعطأ نكلو لكآ مل عوبسأ ذنم ينإف هللا رفغتسأ :لاقف

 ؟اذهل نمؤم تنأ لهف خسرف ةئامعست هنم ءاج يذلا عضوملا نيبو هنيبو رجفلا ةالص

 ةلحرم رشع ةعبسو ةئام خسارفلا ردقو اًنقوم ينارأ يذلا هلل دمحلا :لاق ءمعن :تلق

 .لينلا نود رهنلا ريسلا درجم يف اًموي نيرشعو ةعبسو رهشأ ةثالث ةريسم كلذو

 مهيلع ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملا ةبعكلا لوح ىري هنأ :مهضعب ينربخأ دقو

 يل دعو سيمخلا ةليلو نينثالا ةليل كلذكو ةعمجلا ةليل مهاري ام رثكأو مالسلا

 هيف سلجي نيعم عضوم يف مهنم دحاو لك ىري هنأ ركذو ءايبنألا نم ةريثك ةعامج
 انيبن ىري هنأ ركذو هباحصأو هئابرقأو هلهأ 0 هعابتأ هعم سلجيو ةبعكلا لوح

 ملو ىلاعت هللا الإ مهددع يصحي ال قلخ هتم أ ءايلوأ نم هيلع عمتجي ِيِلك اًدمحم

 نوسلجي هدالوأو مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ركذو كلذ لثم ءايبنألا رئاس ىلع عمتجي

 مالسلا مهيلع ءايبنألا نم ةعامجو ىسومو فورعملا هماقم ءاذحب ةبعكلا باب برقب
 هيلع ليعامسإ ربق ىأرو رجحلا ةهج يف ةعامجو ىسيعو نييناميلا نينكرلا نيب
 هباحصأو هتيب لهأ عم يناميلا نكرلا دنع اًسلاج لك ادذمحم انديس ىأرو مالسلا

 ةمأل ةبحم ءايبنألا رثكأ مالسلا امهيلع ىسيعو ميهاربإ ىأر هنأ :ركذو هتمأ ءايلوأو

 ةليل هئاكبو ىسوم ةريغ ءايبنألا ضعب يف ىأرو مهلضفل اًحرف مهرثكأو ِخكَك دمحم
 ميهاربإ نع ركذ امو دسحلا مذي امنإو ةدومحم ريخلا يف ةريغلاو ناك ام جارعملا

 هل نم كلذ فرعي ةمألا هذهل امهدو ةرثكو امهلاحل بسانم مالسلا مهيلع ىسيعو

 يف لاقي امنإ ةرمغ هلوق .نآرقلا نم كلذ مهفي لب راثآلاو رابخألا ىلع عالطا

 كمسلا نمو ةرمغ محللا نم يدي برعلا لوقت :يبارعألا نبا لاق ءةصاخ محللا
 دادملا نمو ةصصق نانشألا نمو ةجرد نيجعلا نمو ةربش' ديزلاو نبللا نمو ةرمص

 كسملا نمو ةعرد نارفعزلا نمو ةسمن طقسلاو ميلا نمو ةلب ءاملا: نمو. ةدجو

 ٠ - . ةقرع

 دنع دج د

 نه



 نيتئاملا دعب يداحلا ثيدحلا ١

 املف سانلا يف نذأف جحلا كي هللا لوسر دارأ» :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 . «مرحأ ءاديبلا ىتأ

 . '7يذمرتلا هجرخأ

 نيتئاملا دعب ةيداحلا ةياكحلا

 سبل هبايث طيخم نع دّرجتو تاقيملا لصو امل هنأ نيحلاصلا ضعب نع َيِكُح

 انعأو ميقتسملا طارصلا ىلع انتبث مهللا :لاق هلاح رّيغتو ِهِتْيْبِص يف ركفتو ءادرو اًرازإ

 لوأ مارحإلا نأ ملعيل .هيلع يشغ مث ميحر فوؤر رب كنإ ميرك اي كتعاط لوخد يف
 طيخملا نم كدّرجت دنع ظحلاو ركفتف هيف لوخدلا لصحي هب جحلا كسانم كسن

 يزل فلاخم ّيز يف الإ توملا دعب هللا يقلت ال كنأ ىنعم مارحإلا بوث سبلو
 نأ ملعاف شطعلاو عوجلا فوخل ءاملاو دازلا راثكإ يف مرحلاب كمرج اذإو كتافلاخم

 دعب لاوهألا زوافملاو تابقعلا عطقب ركذتو دشأ اهّرح شطعو لوطأ ةمايقلا رفس

 كلملا ليذب بنذملا كسمت ةبعكلا راتسأب قلعتلابو ةمايقلا فقوم فقوملابو توملا
 ةيدوألا عطقي نمم بجعلا :مهضعب لاقو هيلإو هنم رارفلا ةورملاو افصلا نيب يعسلابو

 ال فيك ءايبنألا راثآ هيف هنأل همرحو ىلاعت هللا تيب ىلإ لصي ىتح زوافملاو رافقلاو

 :رعش مهضعب دشنأ هبو ءاّراثآ هيف نإف هبلق ىلإ لصي ىتم هاوهو هسفن عطقي

 رجح الو ناكرأب فاوطالو  رثألاو تيبلل ال يدصق كيلإ

 رصبلا نم يرجت ةعمد يمزمزو هربعأ نيح يل افصلا يعمد افص

 رذحلا نم ىنفي يذلا يمسج يدهلاو يفلدزمو يريمعتو ييعس كيفو

 ركفلا نع ايندلا يميرحت مرحلاو 2 ررش هرس رامج يبلق رامج

 يرطخ مكنود يماقمو يرعشمو ١ مكدعابت نم يفوخ فيخلا دجسمو

 يرفس اوهلاو يتاربع نم ءاملاو 2يتلحار قوشلاو هل يئاجر يدوو

 د6 د6 د

 )١( يذمرتلا ننس )819(.

1١/1 



 سراهفلا قحلم

 (اًيفحصم اًبيترت اًبترم) تايآلا تسرهف *

 ثيدحلا فارطأ تسرهف *

 نفر





 ةرقفلا مقر ١ اهمقر ةبآلا
 ةرقبلا ةروس - "

 همه 7 هدي ٍضْرَأْلا ىف ُّلِعاَج نإ

 همه و «َنومَلَعَت ال ام لع نإ

 14١ 1( «اتنأو سني ُدَبَتَم َتْيَبْلَأ اَنْلَمَج دإَو#

 141 1 « لَصم مهنا ام ني ارذّيار»
 14١ 5 © َدلَبْلا اذنه ْلَمَجأ بَر»

 14١ نفي «ِتِيلَأ ّنِم َدِعاَوَمْلا ُممِهَريِإ مكر ذإو#

 41 ١5 «ءامَسأ ىف َكِهَعَو تلقت ىَر دق

 141 14 ىو ٍرياَعَس نم ةورملاو اَهَصلأ َّنإ#

 امل دوال « تمْولْسَس ٌرُهْنَأ ٌجحلا»
 ٍرَعْشَمْلا دنع َهَنأ اررُخْدَأَف ٍتَفَرَع ني مُّكْضَفَأ اذام»

 14 1١54 ”واركلا

 30 0 4« ب“ ودك هللا اوركذأه كك رْسَيَسَص ادامه

 ١ 1 «ٍضرأْلا ىف اَمَو ٍتومَتلا يف اَم هل

 <” 51 «رْلِمْل َنِم 1ءآج ام دعب

 ان



 ةيآلا

 «ديمإزإ ماَتَت كي اثنيم ديط

 ءاستلا ةروس - 4
 4: ارثكنتنك ةرئتكب عوتشتا اكد ذإ شتا لَو
 «ىاتلا َهَب مكس ٍيعلآي بتكلا كلب 1نزآ إج

 ةدئاملا ةروس ه5

 «لوُسلا هيي
 «ياَتِل اميه ماركْلا َتلا ةسبتكلا هنأ لمج»

 ماعنألا ةروس - 5

 ه«وْىَش نم مهْيلَع َكِلَسِح ْنِم اًمو#
 «ن ومي يمول ىف حرك ّدُث لا شه

 فارعألا ةروس - +٠

 «َسْراْلاَو توسل َقَلَح ىلا هلل كير
 4ننيخْنْلا نق ٌبرَك هَل تمي ّنإ»

 «©9 تيه نع ضرغأ فلاب أو تملا ذُخ
 لافنألا ةروس - 8

 «تييبلل بِي ال هنأ ّنإظ

 سنوي ةروس - 4
 «0 توري ْمُه الو ْمِهبَع وح ال هَ كير ثا آلأ»

 ةبوتلا ةروس - ٠ ١

 نما نك وافل ٍدِيسَمْلا َةراَمَو جل َديَنِس ٌملَجْلِد
 « آلا رَوِلأَو

 ه«َرْمَل َتِدَأ مل كلنَع ُهَنأ اَنَعط

 « دسك كرر َنيؤمْلب»

 ك١

 اهمقر
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 ةرقفلا مكر: اهجنر ةبآلا

 نا «ييِيطلا لع ِهَئل كتل الآج

 نك «زد ىذ ربع داوي قيد ني تكن نإ ابت»
 لحنلا ةروس - 756

 7 م | روروم . مسرع < م4

 2 مو اَهَمرَح ىِذَلا ََدْلْلا وزنه تير دبعأ نأ ُترمأ آمّنإ#

00 

 41 لحي 4هَّنبَمطُم ٌهَنِياَ ٌتناكح ٌدَيَرَم اَلَثم ُهَّلَأ ٌبَرَصَو

 ءارسإلا ةروس 3١
 لإ ٍرَركلا ٍدِبْسسْلا تسي الل ديبي نرتأ ىلا حبسه

 كاّصتألا دعما
 4١م١ ١

 نمل أوعد وأ هلأ وعد لقط 2 01 و هم هر حض 2
 نع 3

 » مسلس | مس 2
 ١ 1/1١

 هيمو 018 3. 1
 ١و 6

 ١م7/ مه” ه١ «قَر دنع اَهْمْلِع لام © ولا نوفل لاب 5

 ىف نير ال نأ ٍنْبْبأ تاكع دمئتإل اتأب ذَنِ» 2
4 
 اما 4 1 «نييتا تيب ْأُووُطَبْلَِو مُهَروُن اوُفوُبْلَو ْمُهَكَت ْاُسَلِه فن 1 «الاكير َكْونأَي جلاب نسال يف نير

 اليل <33



 ةرقفلا مقر 2١ اهمقر ةبآلا

 نونمؤملا ةروس - "39

 م" 0 ٠١١ 409 َننَكَسي الع ِزِيمَْي رُهَسي باس آلف روُصلا يف مْ ادن

 02 ١٠١ 409# َنعَحَن ال امل مكدَأو اًكَبَع ٌيَتقلَح اَمَن رمح

 صصقلا ةروس 2

 1م ها/ يدل نَم اَْدَر ونس لك ترس هبلإ نة

 نامقل ةروس - ١#"

 : 5 4لدرَح ْنِم ْمَّبَح َلاَقْنِم ُكَت نإ آّنِإ قب

 بازحألا ةروس _

 4 2 مس معد سمس لوم ا” يلد هام

 ١" 1 « جز نيو كنمو ْمُهَمَّنِم نحيا ني انذعأ ذِإَول

 تافاصلا ةروس ٠07"

 1١ ١ «بزاَل ربط نّي»

 184 3 9©«4 َنليبمْلا ٍلَمَمَيلَ ادم لئيل»

 فرخزلا ةروس 2 57

 ١ “+ 409 ٌنرَف مل وهف الطي مل ضِيَفن محلا ٍرْكِذ نع سعي نمو

 تايراذلا ةروس - ها

 ه/ ل 4«( َنوُدَعُو ابو كفن لا فو

 ها/ فر «(©© تمن مْكَتَأ آم لتي نحل ُمَنِإ ٍضرأْلاَو هلمتلا بروف

 نلمحرلا ةروس 6

 3-0 ع «ضولار َنْلِل رئي
 ١ نا «ناَرِهَنَت الط

 6١ 3 «,رادقألاو ىدلاب دويل

١/4 



 ةرقفلا مقر 2 اهمقر ةيآلا
 رشحلا ةروس 4

 ١ ١6 نادم انه اَلْنَأ رل»

 ميرحتلا ةروس - "5

 2 ١ كيبل اياك
 1 1 46 ُدكيِمأَو ٌكشنأ ار اما ندا اًياي»

 حون ةروس ١-
 3 ف 4راّيَد َنرفكلا ني ٍسْرأْلا َلَع َرْدَن الط

 نجلا ةروس 7"

 0 9©4 اعَطَس هللا َلَع انهم ْلْونب ن6 ُمَنأَرٍِ
 لمزملا ةروس

 0 1 4اليِتَب هلا لسيما

 دلبلا ةروس - ٠
 ” ١ 4( ربا انكي مين آل»

 حرشلا ةروس - 44
 5+  ةروسلا ...4©) َةَيَنَم:َكل يم ّدأ»

 شيرق ةروس - 5
 عرج ني مُهَمْلأ يلا © يبل اَدَع بر اوثبتَت»

 1١م١ 4 ىال كف يفوح ْنِي مُهَتَماَءَو

 دو نانو -. :ةزوفلا 40 دع هنأ وه لك

 و7



 ثيدحلا فارطأ تسرهف ١"

 ةرقفلا مقر يوارلا ثيدحلا فرط

 فلألا فرح

 6 سابع نبا يبر نم ِتآ ةليللا يناتأ
 لاا سنأ ؟هلمعو هلهأ لثمو مكدحا تمام قوردلا

 م دوعسم نبا ؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ نوضرتأ

 6 دوعسم نبأ ؟ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ

 ا رمع رانلا يف اهدلو ةحراط هذه نورتأ

 1 ةريره وبأ قيدص وأ يبن الإ كيلع امف (أدها) تبثا

 ّيلع مهرثكأ ةمايقلا موي ينم سانلا ىندأ

 الا دوعسم نبأ ةالص

 <60 ةريرُه وبأ هءاقل تببحأ يءاقل يدبع بحأ اذإ

 7 ةريرُه وبأ اهلمعي ةنسح لكف همالسإ مكدحأ نسحأ اذإ

 1 ةشئاع 2قدص ريزو هل لعج اًريخ ريمألاب هللا دارأ اذإ

 1 ةشئاع ةنس نيعبرأ يدبع غلب اذإ
 134 صاعلا نب ورمع دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 54 ةريرُه وبأ نيمآ مكدحأ لاق اذإ

 يف ةنجلا لهأ ٌرقتساو ةمايقلا موي ناك اذإ

 76 5 ةنجلا

 141 ع فقوملاب ةفرع موي ناك اذإ

 00/1 نانس وبأ هتكئالمل ىلاعت هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ

 ليلا



 ثيدحلا فرط

 يتيب لهأ يف هللا مكركذأ

 هللا ةكئالم نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ

 ضرألاو تاولمسلا قلخ ذنم قفنأ ام متيأرأ

 سانلا يف نذأف جحلا دارأ

 ءاش ام اهديزيو تاعكر عبرأ

 ةدئاز اي يسنأتسا

 مكنيب لاحي نأ لبق فاوطلا نم اورثكتسا

 هنيبو

 تيبلا اذه نم اوعتمتسا

 مكتنامأو مكنيد هللا عدوتسأ

 اياطخلا طحي امهمالتسا

 اورجؤت اوعفشا
 مهل ترفغ ين يتكئالم اي مكدهشأ

 هنم هللا كذاعأ

 هايإ هطعأ

 يلبق دحأ نهطعي مل اًسمخ تيطعأ

 (َسي) مكاتوم ىلع اوأرقا
 تيبلا اذه ةرايز نم اورثكأ

 وهو توميو طول موق لمع لمعي يذلا
 كلذ ىلع رصم

 اهدلوب ةأرملا هذه نم هدابعب محرأ هللا

 ةعمس الو هيف ءاير ال اجح هلعجا مهللا
 اًئيكسم ينتمأو اًئيكسم ينيحأ مهللا

 اًئيغم اًئيغ انقسا مهللا

 نيقلحملل رفغا مهللا

 مهروحن يف كلعجن انإ مهللا
 (ةكم) َيلإ هللا دالب بحأ كنإ مهللا

 يتيب لهأ ءالؤه مهللا

 ىضرأ ام مكلوق يضرو مكعمس ول هنإ امأ

14١ 

 يوارلا

 مقرأ نب ديز

 ةذاعم

 ىسوم وبأ
 ةشئاع
 ةشئاع
 عفار وبأ

 راسي نب لقعم
 دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 ةرقفلا مقر

 لحلف

 ظ6

 للا
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 ثيدحلا فرط

 ايندلا يف مهيلع هللا اهفلخيف مهتاقفن امأ

 كمأ

 ايندلا نم هامح اًدبع هللا بحأ ْنِإ

 امتئج امب امكتربخأ امتئش ْنإ
 ايندلا نم كفكيلف عارسإلا ديرت تنك ْنِإ

 بكارلا دازك
 ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ

 يب يدبع نظ دنع انأ

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ
 اك لطم و اننا كاكنأ نصا

 كيلع قفنأ قفنأ
 هلي ئبنلا فيدر ناك ديز نب ةفانأ نإ

 هبر ىلإ ىكش مالسلا هيلع ليعامسإ نإ
 لجو رع هللا ىلع ءامسلا ناكس مركأ نإ

 نوفوطي نيذلا
 برلا.بضغ ءىففطتل ةقدصلا نإ

 كلذبب ّيلإ ىصوأ ىلاعت هللا نإ
 ةرضخ ةولح ايندلا

 ضرألا يف هللا نيمي نكرلا نإ

 هللا ركذب الإ ماعطلا لحتسي ناطيشلا نإ

 ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ

 قحلاب ادذمحم ثعب ىلاعت هللا ْنِإ

 اهسفنأ

 ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ
 ءاودلاو ءادلا لزنأ دق هللا نإ

 ينغلا يقتلا دبعلا بحي هللا َن

 ضراألاو تاولمسلا لهأو هتكئالمو هللا ْنِإ

 ل

18, 

 ءادردلا وبأ

 سابع نبا

 ةريرُه وبأ

 ةريره وبأ
 ءادردلا وبأ

 ةمامأ وبأ

 دعس

 ةرقفلا مقر
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 ثيدحلا فرط

 ينغلا يقتلا ميلحلا دبعلا بحي هللا نإ

 ءايفحألا ءايفصألا هدابع نم بحي هللا نإ

 مئاصلا ةجرد قلخلا نسحب كرديل نمؤملا نإ

 ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ
 ملقلا هللا قلخ ام لوأ َنإ

 ةنجلا كلخدأ اهايإ كبح نإ

 ّيبن ةئامثالث روبقل ةبعكلا لوح نإ

 ام لجو رع هللا نم اهبرقأو عاقبلا ريخ نإ
 ماقملاو نكرلا نيب

 سيوأ هل لاقي لجر نيعباتلا ريخ ْنِإ

 ميرك ّييح مكبر نإ
 ةنجلا باوبأ نم اًباب يناميلا نكرلا دنع ْنِإ
 ءاينغألا نوقبسي نيرجاهملا ءارقف نإ
 اًفرغ ةنجلا يف نإ
 ملسم لجر اهقفاوي ال ةعاس ليللا يف َنإ

 هللا لأسي

 مزمز نيب اميف حلاصو بيعشو حون ربق نإ
 ماقملاو

 الاقم قحلا بحاصل ْنِإ
 وبأ هتبحصو هلام يف يلع سانلا ّنمأ نم نإ

 ركب
 اهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ
 ميتاوخلاب لامعألا امنإ

 ميتاوخلاب لامعألا امنإ

 اهفيعضب ةمألا هذه هللا رصن امنإ

 ريغ ةنجلا نم ءيش ضرألا يف َقْبَي مل هنإ
 رجحلا اذه

 مقس ءافشو معط ماعط ةكرابم اهنإ

 ريبك يف نابذعي امو نايذعي امهنإ

 يوارلا
 دعس

 ةريرُه وبأ

 ةشئاع

 رذ وبأ
 ةدابع

 سنأ

 تباث نب ديز
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 يوارلا ثيدحلا فرط

 1 نونمآ مهو ةمايقلا موي نورشحي مهنإ

 ىسوم وبأ لجرلا رهظ متعطقو متكلهأ
 بعصم وبأ متخ نإ بجوأ

 ةشئاع اللهأ ةنجلل قلخ هللا نإ ةشئاع اي كلذ ريغ وأ

 ةدابع لقعلا هللا قلخ ام لوأ

 ِ ةكئالملا تيبلاب فاط نم لوأ

 رذ وبأ نوقدصت ام مكل هللا لعج دق سيلوأ

 ةشئاع ةكئالملا هنم ىحتست لجر نم ىحتسأ الأ

 ةريره وبأ دسحلاو مكايإ

 ةريرُه وبأ نظلاو مكايإ
 ةريرش وبأ ةعاسلا نع لئاسلا نيأ

 ةشئاع ةدنجم دونج حاورألا

 رمع نبا كلذ نم رسيأ رمألا

 ءابلا فرح

 سيمع:تنب ءامسأ لاتخاو ربجت دبع دبعلا سئب
 ىلع ةقدصلاب اورداب

 سايع نبا ةدحاو ةرم لب

 سابع نبا ةميمنلاب ىشمي ناكف امهدحأ امأ ىلب

 رمع نبا سمخ ىلع مالسإلا ينب
 ءاتلا فرح

 ةريرُه وبأ نآرقلاو ضئارفلا اوملعت
 ةريره وبأ ءالبلا دهج نم هللاب اوذوعت

 اوُلضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف تكرت

 مقرأ نب ديز يدعب

 راسي نب لقعم دودولا دولولا اوجوزت
 سنأ هئامسو هضرأ نم قشنت
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 يوارلا ثيدحلا فرط

 ةريرُه وبأ عبرأل ةأرملا حكنت

 ميجلا فرح

 : ريبكلاو ريغصلا داهج
 ةريرُه وبأ ريغصلا داهجو ريبكلا داهج

 ءاحلا فرح

 لهس وبأ ؟تججح

 . ةنجلا لخدت ةشئاع نأ كبسح

 0 ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلا

 5 هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 5 ةنسح فلأ ةئامب ةنسحلا

 ةريرُه وبأ نآرقلا مأ نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ريرج ناميإلا نم ءايحلا

 ءاخلا فرح

 رمع نبأ ءيش لاملا اذه نم كءاج اذإ هذخ

 ةورع مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ

 نيصح نب نارمع ينرق سانلا ريخ

 - سانلل عفشي نم سانلا ريخ
 : ضرألا هجو ىلع ةدلب ريخ

 نامثع همّلعو نآرقلا مّلعت نم مكريخ

 ةفيذح مثإلا عامج رمخلا
 بعك ةمايقلا موي يتمأل يتعافش . . . ينوعد

 ةريره وبأ هللا ركذ الإ اهيف ام ةنوعلم ايندلا

 يرادلا ميمت ةحيصنلا نيدلا

 لاذلا فرح

 ديز نب ةماسأ هنع سانلا لفغي رهش كلذ

 ةرقفلا مقر
 انرذي

 اما
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 يوارلا ثيدحلا فرط

 ءارلا فرح

 ةرمس نب نئمحرلا دبع اًبجع ةليللا تيأر

 ةريره وبأ هربأل هللا

 سنأ حلاصلا لجرلا نم ةنسحلا ايؤرلا

 ورمع نب هللا دبع نلمحرلا مهمحري نومحارلا
 8 ةمايقلا موي نايتأي ماقملاو نكرلا

 نيسلا فرح

 نم نامعن هل لاقي لجر يدعب نم يتأيس

 ةريرُه وبأ سانلا نم بيرق هللا نم بيرق يخسلا
 ةشئاع برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا

 نيشلا فرح

 ةريرُه وبأ اهبر ىلإ رانلا تكش

 دوعسم نبأ ىتمأب فطل يذلا ىلاعت هلل اًركش

 داصلا فرح

 ةداتق هللا ىلع بستحا ينإ ءاروشاع موي مايص

 ءاطلا فرح

 9 هللا ةمحر يف ضوخ تيبلاب فاوطلا

 ءاظلا فرح
 رمع نبا ةمايقلا موي تاملظ ملظلا

 نيعلا فرح
 98 ايندلا يف مالسإلا رون رمع

 رمع نبا ناكلم يناميلا نكرلا ىلع

 املك

 ةرقفلا مقر
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 يوارلا ثيدحلا فرط

 نادعم هلل دوجسلا ةرثكب كيلع

 ةيمأ نب لالب نيحلاصلا بأد نم هنإف ليللا مايقب مكيلع

 : هاخأ مكدحأ لتقي مالع
 رمع نبا هبر ةدابع نسحأو هديس حصن اذإ دبعلا

 رمع نبأ يتأي الو ىتؤي ملعلا

 سابع نبا قح نيعلا

 ءافلا فرح

 ةمامأ وبأ مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف

 فاقلا فرح

 هللا دبع هيف عفشأل يضمأ انأ اهو تفرع دق

 فاكلا فرح

 ةريرُه وبأ نيتاهك وهو انأ هريغل وأ هل ميتيلا لفاك
 ةريرُه وبأ نوثدحم ممألا نم مكلبق نميف ناك

 كلام نئابلا ليوطلاب سيل ناك
 سنأ دغل اًئيش رخدي ال ناك
 سابع نبا رطفي ال لوقأ ىتح موصي ناك

 قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتك

 رمع نبا ضرألاو تاولمسلا

 رمع - مارح رمخ لك
 بدنج نب ةرمس هتقيقعب نيهر مالغ لك
 سنأ الاؤس لأس يبن لك

 رمع نبا هتيعر نع لوؤسم عار لكو عار مكلك
 رمع نبا ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندّلا يف نك
 ةعافر ةلمشلا نإ هديب يسفن يذلاو الك

 ماللا فرح

 نسنأ سب نآرقلا بلقو بلق ةرجش لكل
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 ةرقفلا مقر يوارلا ثيدحلا فرط

 0 ثراحلا نب ديوس ةقيقح لوق لكل

 0 سنأ ةباجتسم ةوعد يبن لكل
 ةئامعبس اهوطخي ردح لك ديكازلا ماحب

 14١ 5 ةنسح

 سنأ هدبع ةبوتب ةحرف دشأ هلل

 ,06.6١ ةريرُه وبأ باتك يف بتك قلخلا هللا قلخ امل

 نم رافظأ مهل موقب تررم يب جرع امل
 م4 نين ساحن

 .٠6 ةريرُه وبأ قلخلا هللا ىضق امل

 1 ديعس وبأ يصاعملا يف ليئارسإ ونب تعقو امل

 3 ذاعم هلمع مكدحأ يجني نل

 تحفاصل اًدحأ تحفاص ةكئالملا نأ ول

 18١ ) يزاغلا

 3 ورمع هلكوت قح هللا ىلع نولكوتت مكنأ ول
 3 ةريره وبأ اًريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت ول

 نفي رذ وبأ لالحلا ميرحتب ايندلا يف ةداهزلا تسيل

 ميملا فرح

 1 ةريرُه وبأ نآرقلاب ىنغتي نأب ّيبنل هنذأك ءيشل هللا نذأ ام

 نع سابع نبا ّيلإ كبحأو دلب نم كبيطأ ام
 0 ثراحلا نب ديوس ؟متنأ ام

 يف الو ةاروتلا يف لجو رع هللا لزنأ ام

 " بعك نب يبأ نآرقلا مأ لثم ليجنإلا
 ١/١ ةريرُه وبأ ءافش هل لزنأو الإ ءاد نم هللا لزنأ ام

 14١ . دوسألا نكرلاو يناميلا نكرلا نيب ام

 5 ةريره وبأ اهبراه مان رانلا لثم تيأر ام

 38 مادقملا نطب نم اًرش ءاعو يمدآ ألم ام

 141 3 مدن الإ اهنم جرخي دحأ نم ام

 يح | ةكم ىلإ ءاج الإ هموق نم بره يبن نم ام
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 ةرقفلا مقر يوارلا ثيدحلا فرط

 نذر ةريرُه وبأ اًملع هيف بلطي اًقيرط كلس لجر نم ام
 7 ةريرُه وبأ ءاعدب هللا وعدي لجر نم ام

 ١4 ءادردلا وبأ لقثأ نازيملا يف عفري ءيش نم ام

 14١ : روربم جح نم لضفأ لمع نم ام
 فر دعس نب لهس هنيمي نع ام ىّبل الإ يبلي ملسم نم ام

 ١ ةشئاع اًدبع هيف هللا قتعي نأ رثكأ موي نم ام

 11 ةريرُه وبأ ملظ ينغلا لطم

 6١ سابع نبا مكتين اوصلخأ نيملسملا رشاعم
 نفي ةريرُه وبأ طول موق لمع لمع نم نوعلم نوعلم

 ا ةريرُه وبأ همنغ يف لجر مهل سانلا شاعم ريخ ْنِم
 4 دعس هللا ءاضقب هاضر مدآ نبا ةداعس ْنِم

 ضر : هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ ْنَم
 لب ةريرُه وبأ هظح وهف ءيشل دجسملا ىلإ ىتأ ْنَم
 7 ةمامأ وبأ شط ضعغبأو هلل بحأ ْنَم

 4/ ةشئاع در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ ْنَم

 14١ 8 هماصف ةكمب ناضمر رهش كردأ ْنَم

 نيك سابع نبا لجعتيلف جحلا دارأ ْنَم

 19 رباج لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نّم
 نفي ةريره وبأ هترثع هللا لاقأ ةعيب اًملسم لاقأ ْنَم

 لفي ةريرُه وبأ هترثع هللا لاقأ هتعيب اًمدان لاقأ ْنَم

 8 سابع نبا موجنلا ملع نم اًباب سبتقا نم

 58 سابع نبا موجنلا نم اًملع سبتقا نَم
 ةئامعبس هل هللا بتك هللا ليبس يف قفنأ ْنَم

 068 ميرخ فعض

 دلل ةريرُه وبأ بيط بسك نم ةقدصب قدصت ْنَم
 <33 رمع نبأ هعفر هلل عضاوت ْنَم
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 ثيدحلا فرط

 مالسإلا ةجح يح ْنَم
 ثفري ملف لجو ّزع هلل ٌجح ْنَم
 جلدأ فاخ ْنَم

 ملعلا بلط يف ةوطخ اطخ ْنَم

 هللا ةمحر ىف لخد ةبعكلا لخد ْنَم

 ةفيق ما لوح لدم هلا ناك يدم ىلإ اعذب قع

 رجأ هلف ريخ ىلع لد ْنَم
 نم ماجلب هللا همجلأ همتكف ملع نع لئس ْنَم

 لات

 هقزر يف هيلع طسبي نأ هّرس ْنَم
 مالسإلا يف ةبيش باش ْنَم
 ههجو هللا دعاب هللا ليبس يف اًموي ماص ْنَم

 راهن نم ةعاس ةكم رح ىلع ربص ْنَم
 نيتعكر مارحلا دجسملا يف ىّلص ْنَم

 ةعامج يف مارحلا دجسملا يف ىّلص ْنَم

 اًعوبسأ نيسمخ تيبلاب فاط ْنَم

 ةرم نيسمخ تيبلاب فاط ْنَم
 ءاملعلا هب يهابيل ملعلا بلط نَم

 در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع ْنَم
 ركتباو ركبو لستغاو لسغ ْنَم
 كلت يف هرضي مل سرحلا تايآ أرق ْنَم

 ةليللا
 ةقافلا هبصت مل ةعقاولا أرق ْنَم

 ةليل يف ناخدلا (مح) أرق نَم

 ةنسح هب هلف هللا باتك نم افرح أرق ْنَم

 ةرم ةئام موي يف (دحأ هللا وه لق) أرق ْنَم

 ؟كوبأ ناك ْنَم

 فئاص موي يف اًعبس تيبلا لوح فاط ْنَم

 لل

 يدارلا

 ةريرُه وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةرقفلا مقر
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 ثيدحلا فرط

 اًريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك ْنَم
 هضرع نم هيخأل ةملظم 2 هدنع تناك ْنَم

 هذفني نأ ىلع رداق وهو اًظيغ مظك ْنَم

 ايندلا ءامس ىف تام امنأكف ةكمب تام ْنَم

 ةرمع وأ ةجح ىف تام ْنَم

 ةكمب اًدحاو اًموي ضرم ْنَم

 يوارلا

 ةريرُه وبأ

 ةريرُه وبأ

 ذاعم

 ديز نب دحاولا دبع

 دوعسم نبا سانلاب اهلزنأف ةقاف هب تلزن ْنَم
 : اًباستحاو اًناميإ تيبلا ىلإ رظن ْنَم

 : فاوط ريغ نم ةرظن تيبلا ىلإ رظن ْنَم

 دهاجم يناميلا نكرلا ىلع هدي عضو ْنَم
 دوش نبا هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاجي ْنَم

 ديمح نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري ْنَم
 ةيواعم ةمايقلا موي اًقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا

 نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا
 بيهص فيعضلا نمؤملا

 ريشب نب نامعنلا دحاو لجرك نونمؤملا

 سنأ يتيب اهبو يربق اهيف ةنيدملا
 رقع نأ هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا

 بهو ةواقش اهنم جورخلاو ةداعس ةكمب ماقملا

 نونلا فرح
 ةشئاع قح ربقلا باذع . . .معن

 ةريره اوبأ نداعم سانلا

 سنأ هلل اهلك ةقفنلا

 ءاهلا فرح

 بعصم مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له
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 يوارلا ثيدحلا فرط

 واولا فرح
 ديعس وبأ نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو

 دوعسم نبا اونوكت نأ وجرأل ينإ هديب يسفن يذلاو

 بحي ىتح دبع نمؤي ال هديب يسفن يذلاو
 ىسوم وبأ هراجل

 لمعيل مكدحأ نإ هريغ هللإ ال يذلا هللاو

 دوعسم نبأ ةنجلا لهأ لمعب
 يدع نب هللا دبع هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو

 سنأ ىمأ هب تثدحل اًدحأ هب تثدح ول هللاو

 5-6 '  نانيع هل ةمايقلا موي هللا هثعبيل هللاو
 سنأ ؟امهل تددعأ امو

 ديعس وبأ ةيقر اهنأ هيردي ناك امو

 رمع رمع ناسل ىلع قحلا عضو
 نأ لوقيو اكلم محرلاب هللا لكو

 ديعس نب ئيحي ضرمب هالتبا هللا نأ ول كيردي امو كحيو

 «ال» فرح

 راسي نب لقعم ال

 رمع نبا كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هللإ ال

 بنيز مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا مكسفنأ اوكزت ال

 ةديرب اهلهأ ريغ ةمكحلا اوطعت ال

 : لهجلا رهظي ىتح ةعاسلا موقت ال
 نيف هللا ركذ ريغب مالكلا اورثكت ال
 ورمع نب هللا دبع بيشلا فتنت ال

 رمع نبا كئاعد نم انسنت ال

 3 هيخأل بحي ىتح دبع نمؤي ال
 نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال

 دوعسم نبأ ربك

 رذ وبأ دبعلا ىلع اللبقم لجو ّزع هللا لازي ال

 الدذ

 ةرقفلا مقر
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 ةرقفلا مقر يوارلا ثيدحلا فرط
 6١ه ةريغملا نيرهاظ يتمأ نم سان لازي ال

 4 - ١ سنإ الو نج نذؤملا توص ءادن عمسي ال
 مهتفح الإ هللا نوركذي موق ندعقي ال

 1 ديعس وبأ ةكئالملا

 مهتفح الإ هللا نوركذي موق ندعقي ال
 ض ةريره وبأ ةكئالملا

 6 5 هللا ةيشخ نم ىكب نم رانلا جلي ال

 نفي سابع نبا الجر ىتأ لجر ىلإ لجو رع هللا رظني ال

 ءايلا فرح

 لهأ هدادمأ عم رماع نب سيوأ مكيلع يتأي

 4 رمع نميلا

 /١١ رذ وبأ فيعض كنإ رذ ابأ اي

 4 سنأ كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام مدآ نبا اي

 ١0 رمع كئاعد ىف انسنت ال ىخأ اي
 لك مالس نب هللا دبع مالسلا اوشفأ سانلا اهيأ اي

 4ك ةريرُه وبأ يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي
 ١ سابع نبا هللا ظفحا تاملك كملعأ ينإ الأ مالغ اي
 ١75  ءامحسلا يبأ نب هللا دبع انهله انأ يلع تققش دقل ىتف اي

 5 -5 قرب ةنجلا يف قربي

 ١5 سنأ هلمعو هلامو هلهأ ثالث تيملا عبتي

 / ورمع نب هللا دبع رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي

 ايلي ةريرُه وبأ نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي
 56 ةريرُه وبأ ىألم هللا دي
 ريغ افلا نوع نما قم ةنجلا لكي

 0/0 سابع نبا باسح

 1م /ثيدحلا تاياكح يف ثيثحلا لينلا ١



 رمفلا تاببأ تسرتيف نال“

 تيبلا ردص

 يتبرك فشاك نإ يئاجر اي الأ

 يداؤف زاجحلا ضرأ ىلإ نحي

 مهبايث نم دجن حاورأ حوفت

 ركاذ انأ ركاش انأ دماح انأ

 رثألاو تيبلل ال يدصق كيلإ

 اهردخ ىف روحلا بلاط اي

 قالطنالا لجأل ايندلا ىرأ

 أ ريغ يتجاح ام يردأ تسل

 رعاشلا تايبألا ددع ةيفاقلا

 ةزمهلا ةيفاق

 ناسح 0 ءازجلا

 ءاتلا ةيفاق

 5 ّ ىتجح

 لادلا ةيفاق

 9 1 يداح

 ءارلا ةيفاق

 نسحلا ١ رادلاب

 3” يراع

 - 37/ رجح

 ءاطلا ةيفاق

 -ِ ١ طبهم

 فاقلا ةيفاق

 لولهي قاسو

 3 5 اقمن

 ةشاكع الا  قالخألا

 ةرقفلا مقر
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 تيبلا ردص

 يدي تمدق يذلاو يلهأو ينإو

 ىتفلا هفلأي ضرألا يف لزنم مك

 اودلخ لب كادعأ تام ال

 هدعب بهذت نيأف بيشملا لزن

 امنإو اًشيع خابطلا بيط امو

 همظعأ برتلاب تنفد نّم ريخ اي
 يبهاذم تقاضو يبلق ىسق املو

 البقتسم اًسلاج كتيأر املو

 همدخلاب انترصبأ ول تنأو

 عاتم ايندلا هذه امنإ

 رعاشلا تايبألا ددع ةيفاقلا

 ماللا ةيفاق

 1 لئاق
 ١ لزنم

 1 لمكي

 7 ليحر

 ميملا ةيفاق

 " 2 مرحلا

 800 زمعل
 51 معاطملا

 0 مكألا

 3 امل

 نونلا ةيفاق

 1 نيرق

 ءاهلا ةيفاق
 همركع

 1 هيفطصي
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