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 : يركفلاو يخيراتلا يرتششلا رصعالوأ

 «ةيدحوملا ةلودلا فنك ىف هتايح راوطأ لج يرتششلا شاع
 دحاولا دبعو ء(ه620 -ه610) رصتنملا : مه ءاهئافلخ نم ةتس رصاعو

 ديعسلاو «(ه629  ه627) نوماملاو ؛«(ه621  ه620) عولخملا

 ءافلخلا رخآ سوبد وبأو (ه665  ه646) ىضترملاو ؛«(ه646  ه640)
 ؛ةسمخلا ءافلخلا ءالؤؤه مكح نم ةرتفلا هذه ربتعتو .(ه667  ه665)
 راطقأ ىلع مهترطيسو مهتبيه نودحوملا اهيف دقف ,طاطحنا ةرتف
 ثادحأ نم مالسإلا خيرات نم ةلحرملا هذه هتفرع امل ,يمالسإلا برغلا

 ةميزه ءاهساسأو اهمهأ ناك : ماسج «ةيركسعو ةيداصتقاو ةيسايس
 .2ىحيسملا فلاحتلا دض ه 609 ةنس باقعلا نصحب نيدحوملا

  ه1199) «رصانلا دمحم» ةفيلخلا (يسلدنألا - يبرغملا) يدحوملا شيجلا دئاق ناك (1)

 ناسرفلا «نييلاغتربلا نييرافانلاو نييناغروألا نم انوكم يداعملا شيجلا ناكو .(م4
 بيطلا حفن باتك : رظنأ .ةلاتشق كلم «نماثلا وسنوفلا» ةدايقب «نييسنرفلا نييبيلصلا
 .696 ص 2 ج يرقملل



 وزغلا نم ةيتاع ةجوم سلدنألا دالب ىلع تبه باقعلا ةميزه دعب
 ملو ءاعابتا طقست ىطسولاو ةيقرشلا دالبلا تايالو تلعج «يبيلصلا

 يبوعتلا قراطلا يف ةزيهم .تايالو عطب ىرستاهنم نقلا دور قي
 : تايالو نم مهترمإ تحت ناك امب نولقتسي ةالولا أدبو .©سلدنألا نم
 برغملاب داولا دبع ونبو «ه636 ةنس (سنوت) ةي ةيقيرفإب نويصفحلا

 دَمف 00 سلدنألا نم ىقبت ام امأ .ه633 ةنس (رئازجلا) طسوألا

 يناثلا يفئاطلا اهرصع تلخدو «تاعامج نيب اهفارطأ تقزمت

 ةميزهلا دعب اهنإف «ةفالخلا رك ىصقألا برغملاب عاضوألا امأ
 ةاعدلا نم ددع دالبلا يف رشتنا ثيح «بارطضالا يف ةياغ تناك
 «يداوبلاو لابجلا ناكس نيب ةنتفلا ليتف لعتشا امك «ةفالخلاب نيبلاطملا

 اهعلطتو اهحامج حبكو اهعدر يف ءاهفعضل «ةيزكرملا ةطلسلا تلشفو
 ةيسايسلا عاضوألا مزأت يف داز دقو .يدحوملا مكحلا نم صلختلا ىلإ

 مظعتو ىوقت اهتكوش تأدب ذإ ثادحألا حرسم ىلع نيرم ينب لئابق زورب
 ؛لتقلاو بهنلاو بلسلا لعفب «بعرلا ةرشان دالبلا يف اهكرحت لضفب
 ةلود فاعضإ ره جوملا هفته ةيودب وأ كناك ةيزتدح# قطابملا لك
 اهيف مَن يتلا ه668 ةنس ىلإ ه613 ةنس نم اهتالواحم تدتماو (نيدحتوملا

 .«سوبد نب دمحأ» شكارمب مهئافلخ رخاآ ىلع ءاضقلا

 1966 ةرهاقلا 2 ط «رصتنملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن» : نانع هللا دبع دمحم (1)

 . 20-21 ص

 رماتلا يه اهنيب تاقالعلا ىلع ةيغاطلا ةمسلا تناكو سلدنألاب ةريثك فئاوط تماق (2)
  ه629) رمحألا نبا نيب ه630 ةنس مدتحا يذلا كلذ ةصاخو «ءاقبلا لجأ نم كارعلاو
 . (ه668  ه620) دوه نباو (ه7

 سوسلاب نيرئاثلا نم ةعومجمو «ه610 ةنس ساقب قورحملا يديعلا دلو : لثم (3)
 . 466 ص .بجعملا : رظنأ .ةحاهنصو



 ةيداصتقالا ةمزألا ةروهدتملا ةيعضولا هذه يف مهاس اممو
 ©ةعانصلاو ةراجتلا لئاسو تلطعت ثيح «دالبلا اهتفرع ىتلا ةقناخلا

 عوقوب نرتقي طحقلا ناكو ©ةيشيعملا ناكسلا لاوحأ تدرتو

 .ءابولاو تاعاجملا

 تعزعزو ةراضحلا هذه تبرض ىتلا ماسجلا ثادحألا كلت لك

 «يقيرفإلا لامشلاو ةيسلدنألا روغثلا ىلع يحيسم طغض نم ؛ اهناكرأ
 : نيتهجاو ىلع تلمع «فوخلاو عوجلاو رقفلا راشتناو نمألا بايغو

 ريبكلا برغملا نادلب ىلإ ةيعامجلا مهترجهو ؛مهؤاوزناو سانلا ءاوطنا

 .نينمآ ناكمو نامز نع اثحب قرشملاو

 كلت نأ لوقلا نكمي اننإف ءرصعلا اذه ركف ىلإ انعجر ام اذإو

 ةعرسبو ءيفطنتل تناك ام «رهازلا يدحوملا رصعلا اهفرع يتلا ةضهنلا
 بارطضالاو اهتبمايسو ةلودلا ةزهجأ باصأ يذلا ماعلا فعضلا مغر
 توفخ اهباصأ هنأ الإ ؛هتاقبط لكب عمتجملا تمع يتلا ىضوفلاو

 ىلإ كلذ عاجرإ نكميو ؛«ةيملعلا اهبناوج نم ريثكلا يف لالحمضاو
 لوقعلل ةرمتسملا ةرجهلاو رارقتسالا مدعو جوامتلاو عجارتلا
 طوقس دعب «سلدنألاب ةصاخ ةقومرملا ةيبدألاو ةيملعلا تايصخشلاو

 ةفالخ نيب ةصاخو يبهذلا يدحوملا رصعلا يف ةيداصتقالا ةكرحلا اهتفرع يتلا ةضهنلا نإ (1)

 نيدايم يف (610 - 595) «رصانلا دمحم» ةفالخو (ه580  ه558) (فسوي بوقعي يبا)»
 ةطلسلا باصأ امدعب مودتل تناك ام «نيدعتلا كلذكو ةحالفلاو ةراجتلاو ةعانصلا
 .فعض نم ةيزكرملا

 ةمألا باصأ ام 276 « 273-274 ص ص «ساطرقلا ةضورا) هباتك يف «عرز يبأ نبا» ركذي (2)
 ةنس عفتريل ًارانيد رشع ةسمخب حمقلا زيفق هيف عيب ديدش ءالغ نم سلدنألاو برغملاب

 .مهارد ة ةتس وه «ءاخرلا مايأ يف (ةدحاولا ةفحصلا نمت د امنيب «ًارانيد نينامث ىلإ ه0

 .627 ص م1964 ةرهاقلا 1 ط «نيدحوملاو نيطبارملا رصع» نانع هللا دبع دمحم (3)
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 نابسإلا دي يف ريكفتلا زكارم مظعأو ةيدحوملا ةفالخلا ةمصاع ةبطرق

 ءاملعلا اهرداغ ثيح .ه641و ه633 ةنس نيبام ينييلاعتفلا

 سنوت ىلإ فثكم لكشب ةرجهلا تناك امك «ةيسرم ىلإ نوركفملاو
 .ةيمالسإلا رضاوحلا يقابو شكارمو ةياجبو

 ةيركفلا ةايحلا ىف لاَّعف لكشب رثؤوتس لماوعلا هذه نأ كش ال

 معتو رهظت ء يقفل طلب بذب دقف ؛:ةصاخ ةيسلدنألاو ةماع ةيبرغملا

 ءاملعلا رثكأ راصو ؛ءيفطنت يملعلا ركفلا ةوذجو ىغطت تمزتلا حورو
 الإ ةضحملا ةيويندلا مولعلا ظحت مل امنيب «ةينيدلا مولعلا ىلإ نوهجتي
 كلذ ردحناو «تابنلاو كلفلاو بطلا داور َّلَقف «'ةيانعلا نم ليلقلاب

 («ليفط نبا»و ««رهز نبا» عم مولعلا هيلع تفرع يذلا ىوتسملا

 .(«دشر نبا»و

 يف اريبك الامهإ ءاهقفلا ريثأت تحت تفرع دقف ؛ةفسلفلا امأ

 ؛يأرلاو ريكفتلا ةيرح يلع اهلهأ لبج يتلا سلدنألا يف يتحو برغملا
 امو ءاهب نولغتشملا رفكو ةمكحلاب لاغتشالا ٌمَّرُح ريثأتلا سفن تحتو

 22كلذ ىلع ٍليلدل نحم نم هءالمزو هتذمالتو «دشر نبا» باصأ

 ةماعلا يأر ْبُلَوُتو اهيطاعتبو ةفسلفلاب عنشت يتلا ىواتفلا ترثكف

 سفن سلدنألاو برغملا يف نيدحوملاو نيطبارملا رصع» باتك يف كلذ ليصفت رظنأ (1)
 .اهيلي امو 648 ص تايطعملا

 قيقحت «يشكارملا دحاولا دبع («بجعملا» باتك رظنأ دشر نب ديلولا يب أ ةنحم نع (2)

 2 اوبيصأ نيذلا دشر نبا ةذمالت مهأ نمو .437 - 436 - 435 ص يقح دومحم

 دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا -3 ءرعاشلا ظفاحلا سابعلا وبأ 2 ؛يبهذلا رفعج وبأ 1 : ءاهقفلا
 .فيفكلا عيبرلا وبأ 4 «يلوصألا يرهملا ميهاربإ نب



 ءارعشلاو ءابدألا ةمواقم ىلإ ةفاضإلاب اذه ."اهيطاعتم ىلع ءافلخلاو

 امك .©اهمذل لاوطلا دئاصقلا كلذ يف اوفلأ ثيح اهمولعو ةفسلفلل

 ةفسلفلا فانصأ ضعب نم سانلا ريذحت ىف ةديدعلا تافلؤملا تبتك
 .©ةنسلاو باتكلاب كسمنتلاو اهنارجه ىلإ ةوعدلاو ةفسالفلاو

 يفف ءاهنم ءيش يقب نإو «ةيلقعلا تاساردلا قوس تدسك اذكهو
 ءاهقفلا ةباقر ءارو نمو «يرس لكشب سرامت تناك ذإ «ءارمألا تاطالب

 ثيح ةفسلفلا هتليمز نم نسحأ هظح ناك دقف فوصتلا امأ

 اهددع مغر اهفينصت نكمي يتلا «ةيفوصلا قرطلاو سرادملا ترثك
 : تائف ثالث ىلإ مخضل خلا

 ضفريو عرشلا باداب مزتلم فوصت وهو : ينسلا فوصتلا

  رهاظلا يف لقألا ىلع  ةيبعش وأ ةيعيش وأ ةيلازتعاو ةيفسلف ةعزن لك

 .ةفسلفلا بتك قارحاب هيف رمأ يذلا يدحوملا روصنملا بوقعي ةفيلخلا روشنم رظنأ (1)
 . 6-21 ص دشر نبا ةمجرت : يشكارملا كلاملا دبع «ةلمكتلاو ليذلا» أ
 .1179 ص «1958 ةرهاقلا ؛ليوطلا قيفوت «ةفسلفلاو نيدلا نيب عازنلا ةصق» ب

 «مالعالا» ءاهب لغتشي نمو ةفسلفلا مذ يف «سوبح نبا) اهمظن يتلا ةديصقلا : الثم رظنأ (2)
 : 28-29 ص 3ج

 دحلم ةلضب لفحي ملو عدتبمب اتعب ملا نشيد تلا
 هلق وعدل ند يذل تافدييحلا ءارو امع كردي لقعلا روب اولاق

 ...يردبعلا ةلحر نمض «يتامغألا صفح يبأل» ةبطخ : تاباتكلا كلتل جدومنك رظنأ )3(

 . 207 ص «ينونملا» «نونفلاو بادآلاو مولعلا باتك



 هتأشن ربع رثأت فوصت وهو : ةيفسلفلا ةعزنلا وذ ىفوصلا رايتلا -2
 ةيعيشلاو ةيلازتعالا تادقتعملاو راكفألاو ءارآلا نم ريثكلاب هروطتو
 .ةثدحملا ةينوطالفألاو ةيصونغلاو

 فوصتلا هنمض حبصأ يذلا وهو : يقرطلا يبعشلا فوصتلا -3

 .ةيميلعت ةيوبرت ةيساسألا هتفيظو سسكملا خيشلاب

 : ةيلاتلا صئاصخلا يرتششلا رصع فوصت زيماممو

 يف مهعلضتب اوفرع يرجهلا عباسلا نرقلا ةفوصتم رثكأ نأ (1
 ا ب ل

 : رعشلا ةصاخ ةيبدألا نونفلاو ةيعرشلا مولعلا ىلإ ةفاضالاب ةفسلفلل

 .ًالجز وأ ًاحشوم وأ اديصق

 نيب ةقالعلا عبط يذلا عارصلاب كلذك فرع رصعلا اذه نأ 2
 اذه ,ءاهقفلا نيبو ةصاخ ةيفسلفلا ةعزنلا يوذ ةيفوصلاو ةماع ةيفوصلا

 ناك لب .بسحو فورظلا هذه ديلو الو اديدج نكي مل يذلا عارصلا
 ؛يمالسإلا برغلا يف هروطتو يفوصلا ركفلا ةأشن تزيم يتلا ةمسلا

 .جهنمملاو رمتسملا ءاهقفلا ىذأل ةيفوصلا هلالخ ضرعت

 فصنلا يف حبصأ ؛:ةصاخ سلدنألاو ةماع يمالسإلا برغلا نأ (3
 هنم ةصاخ يفوصلا عاعشإلا ردصم ؛.(ه 7) نرقلا اذه نم يناغلا

 تمت ثيح «ةيفسلفلا ثاحبألاو مولعلا عباطب عبط يذلا ««ينافرعلا»

 ةكم) زاجحلاو (قشمد) ماشلاو رصم ىلإ ةفوصتملا نم ريثك ةرجه
 ترشنف ؛ىربكلاو ىرغصلا ايسآ نم ةريثك ىرخأ قطانمو (ةنيدملاو
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 «يبرع نبا» 8 رجاه نم مه نمو ءاءادعاو اراصنا تنوكو اهبهاذم

 .«يرتششلا»و («نيعبس نبا»و

 «برغملاو قرشملا نيب لعافتلا رصع كلذك رصعلا اذه ربتعيو (4
 الو امهم نكي ملام (ةصاخ ةيبعشلا) ةيفوصلا قرطلا نم كانهف
 يبأك» قرشملا ىلإ سلدنألاو برغملا نم اهباحصأ قلطنا ءارهتشم
 دمحأ»و (ةيودبلا) «يودبلا دمحأ»و (ةيلذاشلا) «يلذاشلا نسحلا

 (”برغملا ىلإ مهقرط تبلقنا مهترهش دعبو «(ةيعافرلا) «يعافرلا

 .فئاوطو نوديرمو عابتأ مهل حبصأف

 : هراثآو هتايح  ايناث

 ةيركفلاو ةينامزلا يرتششلا ةايح 1

 .نسحلا يبأب ىنكيو يريمنلا هللا دبع نب يلع : وه يرتششلا -
 هبسن يرتششلاو «ةيبرعلا نزاوه نوطب نم نطب «ريمن ىلإ ةبسن يريمدلا
 قاقز نأ ثيح «ءشآ يداو لمع نم يهو اهب دلو يتلا ةيرقلا ىلإ
 ةبسن يشوللاب ىعدي امك .©يرقملا ركذي امبسح اهب مولعم يرتششلا
 .©هتلوفط نم اضعب يرتششلا اهب ىضق يتلا آ.هزد ةيرق ىلإ

 امتع : آم« طوبا طحنتتو : 1ع ةططدل لع ظهدفه : رظنأ (1)

 ثيح «ةيسنرفلاب ثحبلا ةمدقم «ةيقرشلا بادآلا دهعم تاساردو ثوحب : ةلجم نع
 «برغملا هتقيرط تلخد ءرصمب هراهتشا دعب افورعم نكي مل يذلا يلذاشلا نأ ءاّيون ركذي

 فئاطل» : هتافلوم نمض ةصاخ ((ه792  ه733) «يدنرلا دابع نبا» هذيملت دي

 ««ريبدتلا طاقسا يف ريونتلا» هباتكو ««يسرملا هذيملتو هبقانمو يلذاشلا ةمحب رث يف «ننملا

 .(«ةيئاطعلا مكحلا) باتكو

 . 185 ص « 2 ج بيطلا حفن (2)

 1/هزج آ.. 71/4ةدوز عمم : 2ععطععءطعو دنع ةطتنكطغموأ 2هقزع ةمقمأ1ه انك : ذه 8لكعادص عمد ا8/. ة/. (3)
 ][2جمل5 لع. 950, م.
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 ةطلسو هاج تاذ ودبي ام ىلع تناك ةرسأ يف نسحلا وبأ ىبرت -

 ماكح ءارمألا نم ناك هابأ نأ ىوري ثيح «ةروكذملا ةقطنملا يف
 ."(ءارمألا دالوأ ءارمألا نم)) دع اذهلو «ميلاقألا

 يأ 2( 1 / ه0 ةئس يلاوح ددحت ئرتككشلا ةدالو خيرات

 2 نيدحوملا رصع رخاو أ ىلإ هتايح دتمتو ءيرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ

 ؛ةلحرملل ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ثادحألا مهأ رصاع هنأ يأ

 ثالث يف هتايح لحارم صيخلت نكميو .اهيف رثأو اهب رثأتو اهشاعو

 ىلصألا هنطومب اهاضق «ه646 ىلإ ه610 نم دتمت ةبقح أ
 ىقلتو «ةمكاحلا ةقبطلا ءانبأ نم هنارقأك ةفرتم ةايح اهيف شاع سلدنألا
 رثكألا ةيقالخألاو ةيبدألا قاوذألا بستكاو «ةيلاع ةيبرتو اميلعت اهلالخ
 .©ابيذهت

 ءارعشلا مهأ دحأ نامزق نباب اريثك ةلحرملا هذه يف فغش دقو
 هقفلاو ثيدحلا مولع لصح امك «لحزلا اوعدبأ نيذلا نييسلدنألا

 نهتما «نيثالثلا زهانت هنس تناك امدنع ؛«ةلحرملا هذه رخآ يفو
 .اهلهأ لاوحأ ىلع فرعتيو ابرغو اقرش دالبلا لوجي راصو ةراجتلا

 اقيمع هزرئأت كاك «ةشايج ةفطاعو فهرم ّنسسِح نم هب زيمتي ناك اَمِلَو

 آ 313 5هزجحماح : آطأل 8. 214 (2)
 أدب يرتششلا نأ ىري ثيح « 240 ص 4 ج رجح نبال «نازيملا ناسل» : باتك رظنأ (3)
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 سانلا عاضوأ يدرت نم هظحال امل اميظع ةبيخلاو ةرسحلاب هساسحإو
 هتايح لعج ام اذهو .باقعلا ةميزه دعب ةيداصتقالاو ةيقالخألاو ةينمألا

 أدبو «ةايحلا رهاظم لكو لاملاو هاجلا كرتف ءبقع ىلع اسأر بلقنت
 .ةنينأمطلا ةقلقلا هسفنل ققحيل امهجراخ رخآ فده نع ثحبلا ىف

 قال ا ناطوألا كرتف
 .ةناهلولا هسفن اهل نئمطت ةقيقح «ةقيقحلا نع

 نااوقاو يشن بدن كيل حول تناكو

 ش .©'ةقيقحلا نم هبرقيو ايندلا كرتل هّلهؤي ملع نع اثحب سافو سانكم يتنيدم

 ' و وهم فيح لفنوألا برغملاب ةياجب ةنيدم ىلإ لحر مث

 ساربن لك نم راونألا سابتقا الواحم نيقيلاو ةقيقحلا نع هثحبو همايه
 هحارعم يف ىلوأ ةيحور ةلحرم لثمو هجهن يفوص قيرط لوأو ؛«ملع
 نب نيدلا يْحُم يضاقلا اهداور دحأ عم يدرورهسلا ةقيرط ,يفوصلا

 تا همر 0 تدم يس قرط وكر ةقارن

 اا ني مك امش عم
 نيديرملا نم ةقلح هلوح تنوكت «ةنسلاو هقفلاب ةعساولا هتفرعملو

 ©بونجلا ىلإ هوبسنف ؛هضفرف ءاضقلا اهلهأ هيلع ضرعو
 : هلوق يف ةلحرلا هذه يرتششلا ركذي (1)

 ينغي قاوسألا طسو يف سانكم ضرأ نك رحت
 د سانبلا يدنلع شاو "ناجل بتم يحلم أ
 و سس نوفل بح ب ام اذكر ساف يف تشع اذكمه

 ١ ) )2ص 2 ج يرقملل «بيطلا حفن» باتك رظنأ 5 .

 نع راسم ريحا ياذا ريع دولا داخل دي يت 177

 هنود رفا لسا ني كلغ عشب لذ ولعت
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 د رخل اهلا ال6 هناجر ىلا نيل وراق ةةداحلا ةدهيدعبو

 فوصتو «ةيفوصلا توغلا نيدم يبأ عابتأ ةقلح «ةّيّيْذَّملا يف ةةرملا هذه

 فوصتلاو ينسلا فوصتلا نيب عمجي ًاصاخ ابهذم ناك نيدم يبأ

 ةقيرطلا هذهب يرتششلا فغش نع ةربعملا تاراشإلا نمو .يفسلفلا
 : ©9هلوق

 ةقيقحلا اوعبتا 0

 ةقيثولا ةورعلاب اوكسسمعمساو

 ةقيرطلا خيش لاق فك اولوقو
 هنع ىضري هللا 2نيدموب يس

 ناك هنأ ؛:ةلحرملا هذه يف نيدم يبأب غلابلا يرتششلا رثأت نمو
 .يناعمو ابولسأ ؛هتلكاش يلع يهلإلا بحلا يف رعشلا تاعطقم دشني
 يرظنلا يفوصلا اههاجتا يف نيدم يبأ ةسردم ميلاعت عبتا هنأ امك
 ةدحولاب ةلئاقلاو «يبرع نب نيدلا يبحم» اهيلثمم مهأ عم يفسلفلا
 نم لوألا مسقلا يف ةصاخ اهراكفأ ةظحالم نكمي يذلاو «ةيدوجولا

 : ©هلوقب اهنع ربع يتلاو لايخلا ةيرظن لثم «هناويد

 رظنلاو ركفلا لمعتساو لايخلاو مهولا نع دع
 روصلا كسام ىلإ رظناف لايخلا امك الإ سانلا ام

 .ةيسلدنأ ةجهل لحجز رعشلا «258 - 257 ص : ناويدلا (1)

2( 
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 ةقيقحلا مدقو ؛عادتبا نود قلخلاب ةلئاقلا ةركفلا لثمو
 : ؟2هلوق ىف اهنع ربع يذلاو «ةيدمحملا

 دوعصلا يف دعسلا لوأو ذا ا ليشكل ادع

 رثألا يف نيعلا نياعي 2 يلاعل لفاس نم ىقري نم
 : ©هلوقو

 العألا دمحم اوه اوه

 : © اهيف لاق ىتلا ضيفلاو ديدجلا قلخلا ةركفو

 عسمليو ءيصيو رودي كيب كلفلا

 عمجاو كيف يتلا روطسلا ىنعم رقاف

 : ©هلوقو

 افرحلا يصلعأ فحل ىتاداس ضيف نم انأ

 : هلوقو

 . 143 ص «ناويدلا (1)

 ةيسلدنأ رهاظم عم ىحصف هتجهل حشوم رعشلا :160 ص «ناويدلا )2(

 ةيسلدنألا ةجهللاب ةطلتخم ىحصف هتغل رعش («165 ص : ناويدلا
 . 320 ص : ناويدلا (3)

 . 153 ص : ناويدلا (4)
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 نيس مو 6 يلاوخ ياخور ركنا هايج نع هياثلا دج

 برغلاب رخأتملا فوصتلا يف فرطتم هاجتا سأر دعي نيعبس نباو
 ىدعت «قلخلاو قحلا نيب , ةقلطملا ةدحولاب لوقي هاحتا «يمالسإلا

 .ةنجرولاب لوقلا يف هناعمإب يبرع نبا هاحنا

 نم نيعبس نبال ام ىلع دمتعا نأ دعب هاجتالا اذه يرتششلا قنتعا

 سكعت هراعشأ تحبصأو (قيقحتلا ملع) فوصتلا ملعو ةفسلفلا يف ملع
 : ©ديدجلا هخيشب هتقالع نع الثم لوقي وهف .حوضو لكب كلذ

 فراعلا فوصتملا بلق يف الإ هلل دوجو ال نأو هللا الإ دوجو الأ يرت

 : ©ةدحولاب

 يئاذ يتاذ توهو يبلقل قشع دق يبلق

 يتئافصو يتوعنب  ةقيقحلا يل تلجتو

 ىتتاقلب يدنتحتوانع ناوتكألا تييداتاملكو

 نأ فرع امل نيعبس نبا نأ ءءاقللا كلذ ةياكح «بيطلا حفن» باتك بحاص انل ىكحي (1)

 نإ» : الئاق هيف حاص «نيدم يأ باحصأ ىلإ باهذلا يأ ؛خياشملا ءاقل ديري يرتششلا

 2 ج بيطلا حفن .«يلإ ملهف ةنجلا بر ديرت تنك نإو ؛نيدم يبأ ىلإ رسف ةنجلا ديرت تنك

 ءاضيبلا «ةفاقثلا راد .يسيردإلا ينولدعلا دمحم : ةيفوصلا يبرع نبا ةفسلف لوح رظنا .185 ص

 .رادلا سفن «نيعبس نبا فوصت يف ةدحولا ةفسلف : هياتك يف فلؤملا سفن كلذكو . 1ظؤ008

 .ةيسلدنأ رهاظم عم ىحصفلا ىلإ برقأ لجز رعشلا «2231 ص : ناويدلا (2)
 . 315 ص : ناويدلا (3)
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 باطقأب اهيف ىقتلاو رصمب اهشاع يتلا يه : ةئلاثلا ةبقحلا -
 ا يدخل م يبأ ةذمالت ةينداتتلا | ةفيرطلا

 ري ل

0 

 لامكلا خيش يلذاشلا ا

 .©ةنسلاو نارقلاب ايبسن ديقملا يلازغلا

 نع عجارت هنأ كشال فوصتلا اذهل يرتششلا ءامتنا يفو
 ةدحولاب ةمعفملا راكفألا نع ىلختو ةيفسلفلا ةيفوصلا تاعانقلا
 .ةقلطملا ةيدوحجولا

 كلت ةصاخ لاجزأو تاحشوم نم هبتك اميف لوحتلا اذه يلجتي و

 . 11 ص يرتششلا ناويد ةمدقم رظنأ (1)

 . 442 ص : ناويدلا (2)
 يف ةنسلا عابتا «ةينالعلا يف هللا يوقت : يهو ةسمخ لوصأ يف ةيلذاشلا ميلاعت صخلتت (3)

 يف هللا نع اضرلا «رابدالاو لابقالاو رسلا يف قلخلا نع ضارعالا «لاعفألاو لاوقألا
 هللا ءاطع نبا : باتك رظنأ .ءارضلاو ءارسلا يف هللا ىلإ عوجرلاو «ريثكلاو ليلقلا
 . 59 ص 1969 ةرهاقلا ولجنألا ةبتكم :2 ط ؛هفوصتو يردنكسالا

17 



 ترفت نأ تفعحتشنإ

 اهيف لقت ثيح ءهحور يف ءانفلاو دمحم يبنلا ىلإ يحور هاجتاو ةيديلقت

 : ©لوقي أاهيفو .دوحجولا ةدحو بهذم ىلإ ةراشإلا

 لاصولا برق

 يلابتالو بوبحملا ىوه يف مه

 ناوكألاي لخف ىقرتنأتكئشدذنإ
 نامكلا ككل نوححتب © ”ايسيفش ع ةزو.حستلا

 ©لوقيو

 نتييطت ايهارت نيج ةبيطب يرورساي

 ب يبحلاعوبرل ينيعبدهاشنو
 بيجمايعماساي هرلبقدنعلوقنو

 : يرعششلا ةافو

 نوكو رصمب هتايح نم ةريخألا تاونسلا يف يرتششلا رقتسا

 هبراجت مهأ اهيف غرفأ «ةيرتششلاب تفرع هب ةصاخ ةيفوص ةقيرط
 اديحو اخيش هوذختاو نيديرملا نم ريثك هلوح عمتجاو .ةيحورلا

 .نيعبس نبا هذاتسأ نع ةولضفو

 ىري ثيح ,158 ص 1953 ديردم 1 ددع يرصملا دهعملا ةلجم «يرتششلا نع لاقم رظنأ (1)
 تامصب ىقبتس ةقلطملا دوجولا ةدحو رحب يف هقرغ دعب ىتح يرتششلا نأ راشنلا .د
 ةدحو ةديقع نع يلختلا ىلع همغرتسو هيلع رثألا ةحضاو ينيدملا ينسلا فوصتلا
 .دوجولا

 . 410 ص : ناويدلا (2)
 . 415 ص : نتاويدلا (3)
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 ربوتكأ 06 قفاوم ه 668 ةنس ريخلا رفس نم 07 موي يرتششلا يفوت
 ام دنع كلذو «نيعبس نبا هخيش توم دعب ةليلق روهشب م 1269 ةنس

 ءارقفلا نم هيديرم عم اهب موقي ناك ةحايس دعب طايمد لحاس ىلإ لصو
 ةنيطلا ىَعْدُي ناكمب لح نيحو «لجر ةئامعبرألا اوغلب نيذلا نيدرجتملا
 ىصوأو (ةنيطلا ىلإ ةنيطلا تنح» : لاقف «هنم يفوت يذلا هضرم ضرم
 ىلع ءارقفلا هلمحف «ةنيطلا ىلإ ندملا برقأ طايمد ةربقمب نفدي نأب
 ..هقانعأ

 هراثآو ,هتذمالت ,هتذتاسأ

 : يرعششلا ةذتاسأ أ

 ,مولعلاو فراعملا نم ةريبك ةجرد ىلع يرتششلا ناك دقل
 ةفاقثلاو ملعلا لثمت تناك يتلا ةيركفلا تارايتلا ىلع عالطالا عساو
 نورشابملا ُهتذتاسأ َرْثكو هتفاقث رداصم تددعت كلذبو ؛هرصع يف
 ؛مهنم دافأو مهب ىدتقا نيذلا هخويشو هتذتاسأ نمو .نيرشابملا ريغو
 ؛ةريصق تاراشإ اهيف راشأ يتلا ©«ةينونلا» ةريهشلا هتديصق يف درو ام

 .مهئامسأل ةقيقد اهنكلو

 . 216 - 215 ص 4 ج ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا : بيطخلا نبا (1)
 : ةديصقلا هذه علطم (2)

 اندع هب يدعف امهس يمر ركفب ىنسحلا ال ةدايزلا ائم ابلاط ىرأ
 ؛210-211 ص ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا باتكو ءاهيلي امو 72 ص يرتششلا ناويد : رظنأ
 كلذكو 240186 مقر اينابساب لايركسألا ةبتكم طوطخم «قورز خيشلا اهحرشب ماق دقو

 .د 1736/8 مقر طابرلا ةماعلا ةنازخلا طوطخم ةبيجع نب سابعلا وبأ اهحرش
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 : ركذي نيرشابملا هتذتاسأ نمف

 دب) : هتافلؤم نم «.(ه668  ه614) يقفاغلا نيعبس نب قحلا دبع

 بزح)» («فورحلا» ؛«ةطاحإلا» لثم ؛ةروهشملا هلئاسرو ««فراعلا

 ."اهريغو «سيردإ رفس حرش» «(«دهعلا ةلاسر» ؛«جرفلا

 : هبتك نم ؛((ه662 - ه592) يبطاشلا ركب وبأ دمحم ةقارس نبا
 ««ةيعرشلا ليحلا ىف نارقلا زاجعا» .««فوصتلا ىف دوهشلا بدأ»
 .«هلهج فلكملا يغبني ال ام») ««باسحلاو دادعألا باتك)»

 : ركذي نيرشابملا ريغ هتذتاسأ نمو
 هميلاعت صالختسا نكمي يذلا «(ه601 ةنس ت) ثوغلا نيدم وب

 : ىلاتلا يرعشلا تيبلا نم ةيفوصلا

 ©دارم قدصب اداترم ناك نإ 6-<لىئىوح امو دوجولا رذو لق هللا

 نامحرت» يرعشلا هناويدو ««مكحلا صوصف) ««ةيكملا تاحوتفلا»
 .«قاوشألا

 : هبتك مهأ نم ؛((ه588 ةنس يفوت) يدرورهسلا نيدلا باهش -
 .«قارشإلا ةمكح » ؛«رونلا لكايه»

 يف ىربكلا ةيئاتلا بحاص (ه632 ةنس يفوت) ضرافلا نبا
 : ىهلالا ةيحلا

 .1998 1 ط ةفاقثلا راد ءنيعبس نبا فوصت ىف ةدحولا ةفسلف : انباتك : رظنا (1)

 نود توريب دومحم ميلحلا دبع فيلأت ««نيدم وبأ» : باتك ةديصق نمض تيبلا درو (2)

 .اهيلي امو 112 ص خيرات
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 ةنس يفوت) يلبشلاو «(ه309 ةنس يفوت) جالحلا ركذي امك -
 (ه573 ةنس يفوت) نابلا بيضقو «(ه354 ةنس يفوت ) يزفونلاو (ه4
 يذوشلاو ((546 ت) يسق نباو «(ه317 ت) يلبجلا ةرسم نباو

 .(؟ ت) يولحلا

 نباو «نارقلا ريسفت» هباتك رثأو (ه538 ت) ناجرب نبا كلذك ركذيو
 ت) دشر نباو (ه581 ت) ليفط نباو «(ه 505 ت) يلازغلاو «(ه428 ت) انيس

 : هتذمالت ب

 هوفلخ نيذلا نيرشابملا يرتششلا ةذمالت نيب نم خيراتلا ركذي ال

 باب دهاز «رشبم نب بوقعي دمحأ)» : هذيملت ىوس «ةعامجلا ةخيشم ىلع
 نع هذخأ امع الو ؛هتايح خيرات نع ائيش ملعن ال يذلاو «ةرهاقلاب ةليوز
 .هدعب نم ةسردملا اهب رادأ علا ةقيرطلا وأ 2 هخيش

 نامثع وبأ» دجن هيلإ مهبرقأ نمو «رثك مهف نيينمزلا ريغ هتذمالت امأ

 هتقيرط ةصاخو هفوصتب متها يذلا «(ه750  ه681) «يبيجُتلا نويل نبا

 وهف ءاهيف فلتخم هتيصخشو «خونخأ)) وأ يبنلا «سيردا» هنأ دقتعي يذلا وه (سمره» (1)

 .ميجنتلاو كلفلاو ءءايمكلاو بطلا اصوصخ «ةفسلفلاو مولعلل سسؤم نيملسملا دنع
 .ميدنلا نبال تسرهفلاو لحنلاو للملا : لثم ةيمالسإلا رداصملا يف اريثك هركذ دريو

 دقو .ةيردنكسإلاب رخأتملا ينيلهلا رصعلا يف اماه ارود تبعل ةفسلف ةيسمرهلا ةفسلفلاو
 فراعملا راد ؛ةيردنكسالا ةسردم خيراتل ديهمت : هباتك يف «يدلب بيجن .ذ» ركذ
 ةيقرشملا ةمكحلاو ةينوطالفألا نم اجيزم ربتعت ةفسلفلا هدإه نإ» : 179 ص «2
 .«ةينانويلا ريطاسألا ضعبو ةيرصملا

 ا/هأك آ.. 3/2551 جحمم : 1[؟عءطعمءطقعق ةانع 5طتقطاةمت... آه 11ءادصععد آل. 1/1. 1ةعنق نع 950, (2)
1.261 
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 هبزح : هتافلؤم نم .«ةيملعلا ةلاسرلا» هبتك مهأ نم دحاو بيذهتو
 .«مكحلاو ظعاوملا يف»و «ميدلا ماربإ» : ىمسملا

 ةيفوصلا هتقيرطب اومتها نيرشابم ريغ ذيمالت هل دجن كلذك
 ناسلا : لثم ءاهنع ريبعتلا يف هبولسأو اهاياضق ةجلاعم يف هجهنمبو

 هئارآ نع ربعي «يرتششلاك ناك يذلا «.(ه776 ت) «بيطخلا نب نيدلا

 .©”الجز وأ ًاحشوم وأ ناك اديصق مظنلا بولسأب ةيفوصلا

 نم «ةبراغملا ةفوصتملا رثكأ «.(ه790 ت) («يدنرلا دابع نبا» ربتعيو
 ةيفوصلا اهنم ةصاخ «يرتششلا ءارآب ارثأت «لدتعملا ينسلا هاجتالا يوذ
 دشنأو .دوجولا ةدحو يف هئارآ نود «ةماع ةيكولسلا ةيفوصلاو ةيدهزلا
 .©ةصاخ ةيرمخلا يرتششلا دئاصق لاونم ىلع هدئاصق نم ريثكلا

 ةقريطب اريبك امامتها متها دقف (ه1143 ت) (يسلبنلا ينغلا دبع» امأ

 ىتح اهل ةينافرع ازومر هسملتو اهيناعم ليواتو ©ةيرمخلا يرتششلا

 حاضيإ» ةلاسر بتك هنأ امك .نيدلا نع قورملاب ءاهقفلا ماهتا هنع دري

 .دوجولا ةدحوب نيلئاقلا نع ع افدلل (دوجولا ةدحو ىنعم يف دوصقملا

 .©اهوركنأ نيذلا لك دض ؛يرتششلا مهنمو

 . 548 ص «خيرات نود ركفلا راد ؛ةمدقملا باتك ,نودلخ نبا (1)
 21958 ةنس (6 دلجم «ديردم «سلدنألا ةلجم «ينازتفتلا .د «يدنرلا دابع نبا)) باتك رظنأ (2)

 . 240 ص

 : اهعلطم يتلاو 66 -59 ص يرتششلا ناويدب ةديصقلا رظنأ (3)
 الحر مهب ططحاو نابهرلا ىلع ملسو العنلا علخاو ريدلا بابي بدأت

 306 ص قرشملا ةلجم «يعوسيلا ةفيلخ دبع» رشن «قرشملا» ةلجمب ةلاسرلا صن رظنأ 4

 .اهبلي انتل



 قلعو اهنم اضعب للح يذلا ؛(ه1311 ت) «ينسحلا ةبيجع نبا» ةيفوصلا
 هحرش وأ ((«ةيهلإلا تاحوتفلا» وأ «ممهلا ظاقيإ» هباتك يف ءاوس ءاهيلع

 .ةروهشملا ةينونلا ةديصقلل

 ةيفوصلا نم رثأت نم مهأ (م1845 ت) «قارحلا دمحم» ىقبيو

 ريبكلا هباشتلل كلذو «هل ينمز ريغ اذيملت ربتعاو ءيرتششلاب نيثئدحملا

 ةصاخو «امهلاجزأو امهتاحيشوت نومضمو بولسأ يف نيلحجرلا نيب

 .©يهلإلا بحلا عوضوم يف
 1 يرتششلا تافلومو راثآ د

 ؛ةيرثنو ةيرعش اهب ناهتسي ال ةيفوص ةيركف اراثآ يرتششلا فلخ
 مكح يف وه ام اهنمو ,خسن ةدع وأ ةخسن هلو دوجوم وه ام اهنم
 .دوقفملا

 : ةدوجوملا هتافلوم 1

 اراشتنا تفرع ةلئاه ةيرعش ةورث يرتشلل : ةيرعشلا هتافلؤم أ

 يف ةطوطخم خسن ةدع دجوتو ءابرغو اقرش يمالسإلا ملاعلا يف اريبك

 ارعش همظن ام لج هيتفد نيب مضي يذلا هناويد نم ةيملاعلا تابتكملا
 «ناناويد هتقيقح يف يرتششلا ناويدو .الحزو احشوم وأ ايدومع

 2 . 1736/8 د مقر «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم ؛ةينونلا حرش (1)
 خيشلا ةمجرت يف قاربلا رونلا» باتكب «هرابخأ نم ضعبو ةلماكلا قارحلا ةمجرت رظنأ (2)

 .ذ فيلأت 6 دلجملا ناوطت خيرات باتك نم ةذوخأم يهو 1 ط ه1368 ناوطت ««قارحلا
 دبع .د» 19/18 نرقلا يف يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ» باتك رظنأ هفوصت نعو .دواد
 .م1988 برغملا 1 ط «ريغصلا ديجملا.
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 نمضتو ةلوطملا راعشألل صصُخخ لوألا «ريغص رخآلاو ريبك امهدحأ

 ةيدوحولا ةفلتخملا هاياضقب يفسلفلا يفوصلا يرتششلا بهذم

 طقف تاعطقملا ىوتحا ىناثلاو .ةيكولسلا ةيقالخألاو ةيفرعملاو
 بلغي امو «ةيفسلفلا ةيفوصلا هتارظن راثآ نم ولخي داكي اهنومضمو

 .راكذأو داروأ لكش يف ةيديلقتلا ةينيدلا ةحفنلا وه اهيلع

 يذاتسأ هب ماق يذلا وه نآلا دح ىلإ ناويدلل قيقحت لوأو
 يف فراعملا رادب ردذص يذلاو «راشنلا يماس يلع» روتكدلا موحرملا

 ةساردب هرشن ةداعإ ىلع هللا ءاش نإ نومزاع نحنو .م 1960 ةنس رصم

 .نيديدحج قيقحتو

 : ةيرثلا هتافلوم ب

 ةيدوحولا ديلاقملا

 هققحن يذلا باتكلا وهو : ةيملعلا ةلاسرلا -
 ةيدادغبلا ةلاسرلا -

 : ةيدوجولا ديلاقملا  الوأ

 وهو «ةيمهولا ةرئادلا يف ةيدوجولا ديلاقملا : لماكلا هناونع
 نيعبس نبا لئاسر ةعومجم نمض ةيرصملا بتكلا راد طوطخم

 نيتئامو نيثالثو ةتس يف عقت ةلاسر رشع ةسمخ يلاوح نم ةنوكملا
 لمحيو «ةقرو رشع ةعبس اهنم ةيدوجولا ديلاقملا ةطوطخم لثمت ةقرو

 2443 مقر ىرخأ ةخسن هلو 9986 مقر مليف وركيم فوصت 149 مقر
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 : «ةيمهولا ةرئادلا ىف ةيدوجولا ديلاقملاب» فلؤملا دصقيو

 ناونع وهو .ةيدوجولا ةقلطملا ةقيقحلا ةفرعمل ةيقوذلا نئازخلا حيتافم

 دوجولا ةدحو فوصت راطإ «يلكلا اهراطإ يف الإ اهتلالد ىلع فوقولا

 .ةقلطملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : بتك طوطخملا نم ةقرو لوأ يف

 22(...هنع هللا افع يرتششلا مث يريمنلا هللا دبع نب ىلع

 .©«...يبغلا لهاجلا الإ ركنملا نوكي ال اذه عمو ؛ملكت وأ

 دوجولا ةدحو فوصت لوح رودي «ةيدوجولا ديلاقملا عوضومو
 موقت يتلاو ةيساسألا اهئدابم يرتششلا قنتعا يتلا ةيسيللا ةقيرطلا ىلع
 رس نأو «قلطملا دوجولا هلل الإ دوجو ال : ةيلاتلا ةطيسبلا ةركفلا ىلع
 ام اذإ كنع اجراخ ال كيف هكردت نأ نكمملا نم قلطملا دوجولا اذه

 سفنلا بتارم ىلع قلطي» : رفسلاو ءرفسلاب ىعدي اصاخ اقيرط تعبتا
 .©(قيرطلاو «تاعونملا اهدعبو ةرفس نوعستو ةعست يهو

 ديلاقملا» يف يرتششلا اهجلاع يتلا ةيفوّصلا اياضقلا نمو

 : «ةيدوجولا

 .416 : ص (ةيدوحولا ديلاقملا طوطخم 00

 .416 : ص «ةيدوحجولا ديلاقملا طوطخم (2)

 .433 : ص «ةيدوجولا ديلاقملا طوطخم (3)
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 .تالامكلا لصأ ةيضق

 .يبنلاو يلولا ةيضق -
 ةدحو فوصتب اهتقالعو فورحلاو ءامسألا ملع وأ ءايمسلا -

 .دوجولا

 .ةضحملا ةدحولا ةيضق -

 هطخ فلؤم لوأ ةيدوجولا ديلاقملا باتك رابتعا نكميو
 ءارآ ةبلغل كلذو ىرخألا هلئاسرو هبتك لبق فوصتلا يف يرتششلا
 فلأ باتكلا نأ نيبي امم «هبولسأو هئارآ ىلع نيعبس نبا هخيش بولسأو
 ًاطبترم ناك نيح «يفوصلا هجارعم لحارم نم ةيناثلا ةلحرملا يف
 ىلع ليلد ريخل اهنومضمو ةلاسرلا جهنمو «هيلع اًيلك هدامتعاو هخيشب

 .اهرشنب ابيرق هللا ءاش نإ موقنسو .كلذ

 : ةيدادغبلا ةلاسرلا  ايناث

 ةلاسر يهو («ةيدادغبلا ةقرخلا» كلذك ىعدت ةلاسرلا هذه

 ةخسن اهل .ءطسوتملا عطقلا نم ةرشعلا ىدعتت ال اهتاحفص «ةريغص
 :مقر تحت اينابساب لايروكسالا ةبتكمب ةديحوو ةدحاو ةطوطخم
 ةخسن انملع بسح اهل فرعي الو (ةموطع م0 763. 1.2. 75 م. 79 )

 يرم» ةيسنرفلا ةثحابلا اهرشنب تماق دقو .ملاعلا يف ىرخأ ةطوطخم
 .©(ةيقرشلا تاساردلا ةلجم يف «ىوفروأ زيرت

 لجأ نم اهعوضوم طسب لالخ نم رهظيس امك ةلاسرلا هذه فلأ

 ةنسلا ةداج» ىلع مهنأ نوعدي نيذلا هنامز ءاهقف تاضارتعا ىلع درلا

 8تالعأتس ل قطبلعو هءتعماملعد 1. ,1١1/111(20 منع 1975 1آ2ةمم85 1977, 217. 259-266. )1( 
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 ةقيرطلا .هتقيرط نع عافدلاو ((ةعدبلا عداخم يلع مهريغو

 .مهرومأ لك يف ةنسلاب مهديقتو اهعابتأ ةماقتساو

 وأ ةقرخلا سبل ليصأت ةلواحم وه ةيدادغبلا ةلاسرلا عوضومو
 هيرتشتلا مل ؛ ةينيعبسلا ةيفوصلا ةعامجلا اهب تزيمت يتلا ةعقرملا

 مهيأر مدهو ا يت ل لا ءاهقفلا ةهباجمو
 ؛ءيش يف ةنسلا نم سيل رعشلا تاءابعو تاعقرملا سابل نأ ىلإ يعادلا
 (©....ةرهش ةعقرملا نأو

 : دوقفملا مكح يف دعت يتلا هتافلؤم 2

 يح را نما يت ملا اجا ةيح للاب معا نم ضعب دروأ دقل

 يتلا «ةيملعلا ةلاسرلا حقنمو صخلم يبيجتلا نويل نباك يسلدنألا ركفلا
 يف يناسملتلا يرقملاو ءاهبحاصل هتمجرت نمض «اهقيقحت ددصب نحن

 نب نيدلا ناسل»و ««بيطرلا سلدنألا نصغ يف بيطلا حفن» هباتك

 3 نيوانع ال رابخا يف ةطاحإلا» ا

 م
 .مولعلا ءاصحإو ننسلا نايب يف ىقئولا ةورعلا

 .هتافو ىلإ هدقتعيو هملعي نأ ملسملا ىلع بجي ام -
 .ةيناسحالاو ةيمالسإللاو ةيناميإلا بتارملا 5

 .262 ص ةيقرشلا تاساردلا ةلجمو 1 ص طوطخلا ةيدادغبلا ةلاسرلا (1)

 .262 مقر ةلجملاو 1 مقر ص طوطخملا «ةيدادغبلا ةلاسرلا (2)
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 يناثلا لصفل ا

 ,قيقحتلا عوضوم باتكلا

 ةيملعلاو ةيخيراتلا هتميقو .هفيلأت ةيجهنم هاوتحم

 : قيقحتلا عوضوم باتكلا  الوأ

 ةلاسرلا» : ناونع تحت فرع يرتششلا نسحلا ىبأل فلؤملا اذه
 ادب ةدحتاو ةطوطخم ةخكست ىوسنم سيل نتامولعم يببسو (ةيتلعلا
 تبتك «(695 ص ىلإ 608 ص «فوصت 265/3 مقر) ةيرصملا بتكلا

 هراصتخاب («يبيجتلا نويل نبا» ماق دقو «هتءارق بعصت ءيدر يبرغم طخب

 نم نيدرجتملا ءارقفلا ةقيرط يف ةيملعلا ةلاسرلا» هامسأ باتك يف
 .ملاعلا ربع بتكلا رودو تابتكملاب خسن ةدع هلو «ةيفوصلا

 ا ا ا

 (...) نيدرجتملا ءارقفلا ىلع حابملا راكنا تيأر امل ...» : ًالئاق اهفيلأت
 تيدي دهن همنا را كي كل ل يس و نرد ا را

 يز يف ناطيشلا هرهظأو نيضغبملا نم مهيف وه نم هدنعو مهصقتن امبر
 تيلجأ .(...) صقانلاو دئازلاب مهيف اوقطنف «نيكسانلا ةئيهو نيحلاصلا
 نم مهجهانم هيلع اونب ام ترهظأو نيمدقتملا نع مهرومأ نم يفخ ام

 مهدعبأو «باتكلاو ةنسلل سانلا عوطأ مه ذإ «نيبملا حبصلاك نئسلا
 .0(...باوصلل مهبرقأو ءأطخلا نم

 0 ءةلاسرلا (1)
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 هصيخلت ةمدقم يف ( يِبيجُتلا نويل نباا» دجن «يرتششلا تافلؤم نمض

 حفن» : هباتك نم يناثلا ءزجلا يف يناسملتلا يرقملاو «ةلاسرلا سفنل

 .«بيطرلا سلدنألا نصغ يف بيطلا

 نوفدملا يسلدنألا رعاشلا يرتششلا لوح) هتسارد يف «نوينسام

 .«طايمدب

 هتمدقم يف «راشنلا يماس يلع روتكدلا» يمالسإلا ثحابلاو

 .«يرتششلا» ناويدل

 : باتكلا ىوتحم . اينا

 : باتكلا ماسقأ أ

 مولع ةرشع يف ةلاسرلا هذهب اهبراق يتلا اياضقلا فلؤملا رصح

 .مهقيرط لصأ يف ملع -1
 روهظو قالخألا مراكمو ةنسلاب مهروهظو مهديرجت يف ملع -2

 .سانلا نع مهئافخو مهتيلحب مهريغ
 .أشن نيأ نم مهيلع راكنإلا لصأ يف ملع -3
 .مهيلع ركنأ امع لاصفنالا يف ملع -4
 .هقحاولو عامسلا يف ملع -5

 .ةيفوصلا نم مه نيأو مهتدابع يفو مهمولع يف ملع -6
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 .ةيبرتلاو ةمدخلاو ةخيشملا يف ملع 7

 .مهبادآ يف ملع -8
 :مهدايخ وت ىف ملكتو
 .مهنيب ةرئادلا ظافلألا يف ملع -0

 : باتكلا تومضم ب

 وأ ةفوصتملا ةقيرط «هتقيرطب فيرعتلاب فلؤملا ماق لوألا ملعلا يف

 لهأ اهتثارول «ةنسلاب ةمزتلم ةقيرط ىري امك يهو «نيدرجتملا ءارقفلا
 يف سولجلاو ةايحلا يف فشقتملا اهكولسو اهدهز يف ةفصلا
 سبلملا يف رقفلاب حشوتلاو ءببستلا ةلقو درجتلاو طبرلاو دجاسملا
 مييغدمل نجلا نارقلا نم اصوضت ةروأ عن .لكاسشلاو تارسسلاو

 لهأل تناك ينلا يمظعلا ةيحورلاو ةينيدلا ةميقلا ازربم هتحورطأ
 هتميو انيكسم هييحي : نأب هبر وعدي ناك دلي يبنلا نأ ىتح «ةفّصلا

 .نيكاسملا ةرمز يف هرشحيو انيكسم

 ةيفوصلا ءارقفلا درجت ةلأسم فلؤملا جلاع يناثلا ملعلا يف
 قئالعلا عطق وه : ىري امك ةلمج درجتلا ذإ ءاهنم يفوصلا دوصقملاو

 يلحتلاو ءانألا ىلع ريغلا راثيإ نم راثكالاو لاملا راخدإ نم ليلقتلاو
 ييزتلاو ةمومذملا فاصوألا نع ديرجتلاو «قالخألا مراكمب
 وه ةيفوصلا ءارقفلا درجت نإ : لوقلا ةصالخو .ةدومحملا فاصوألاب

 عرشلا كلذ ىلإ وعدي امك . ًانطابو ًارهاظ ءالعفو الوق رايغألا نع درجت

 .#...وهلو بعل ايندلا ةايحلا امنإإ» : ىلاعت هلوق لثم يف
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 هببسو مهلاح ةيفوصلا ىلع راكنإلا لصأ هيف ثحب ثلانلا ملعلا

 تفرغ يتلا ةحيبقلا تافصلا نم هئابحأو هللا ةوفص ىلع راكنإلا اربتعم

 يف ترذجتو ةمألا هذه نم نيقحاللا ضعب اهتراوتو ةقباس ماوقأ دنع
 لهأ بهذم الإ وه ام نيدرجتملا ءارقفلاو ةيفوصلا بهذمف .مهكولس
 نم ِةْبِلكلَي يبنلا ثعب يتلا قالخألا مراكم مهمولعو ثيدحلاو نارقلا

 اهمامتإ لجأ

 يهو ؛مهيلع ةيفوصلا ريغ ركنأ يتلا رومألا هيف ضرع عبارلا ملعلا
 ةماعلا هتايح يف يفوصلا كولس بناوج لكب قلعتت ًارمأ نوعبس

 فوصلا سابلو بابسألل كرتو فشقتو درجت نم ؛ ةصاخلاو
 ...رعشلا داشنإو ...راخدإلا كرتو لاملا نع جورخلاو ...عاقرلاو

 تاكولسلاو قالخألا كلت دنس نع نابأو ....تابيطلا لكأو طسبلاو

 نم هب نولحتي ام «ءارقفلا ىلع ركنأ نم نأ اربتعم ةنسلاو نارقلا ىف
 .هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ركني امنإف لاعفألاو راكفألا ليلج

 نأ رابتعا ىلع ,هقحاولو عامسلاب هيف ثحبلا قلعت سماخلا ملعلا
 ركذلا يآل اليترت ناك داوس «نسحلا ءاقلإلاو ليمجلا ركذلا وه عامسلا
 نم جراخلا ءانغلا هنأ امك «نحل ريغب وأ نحلب رعشلا ءاقلإ وأ ,ميكحلا
 توصك «تالاآ تاوصأب ةقفارم امإ ةنوزوم ةنسح ةبيط تاوصأ

 .ةقفارم ريغ وأ ؛هريغو فدلاو لبطلا برضو راتوألاو ريمازملا

 ياقلب هد و هس ارجل يي اح راوو

 نم مسجلا ء ءاضعأ يف تاكرح دلوي امم ًادجوو اميظع اقوش هيف ريثي

 ىقيسوملاب بوحصملا عامسلا يرتششلا لعج دقو .صقرو قيفصت
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 عامسلا 0 الف 0 ةيعرش معدت 0 و تايآلا نم 0

 .ةنسلاب لهاج هدنع رعشلا ركنم نإ لب ؛عدم وأ لهاج الإ
 نيدرجتملا ءارقفلا مولعل يرتششلا ضرع سداسلا ملعلا يف

 رهاظلا لهأ راكنإ بابسأ نيبو .ةيفوصلا مولع نم مه نيأو مهتدابعو
 مهيواعدو مهمعازم لطبأف هيف بيصن ءارقفلل نوكي نأو نطابلا ملعل
 مولع يه ىرخألا مولعلا فالخ ىلع مهمولع نأ اربتعم ةلأسملا يف

 .سفنلا لامك نوكي اهب يتلا قالخألاو صالخإلاو ةرخآلا
 نيأ» : ناونع تحت «ثحبملا اذه نم ةرقف رخآ يف ضرع امك

 ةيفوصلاو نيدرجتملا ءارقفلا نيب طبرت يتلا ةقالعلل ««ةيفوصلا نم مه

 : لمج ثالث يف كلذو ؛مهمولع قباطت وأ فالتخا ىدمو

 ةثلاثلاو «ةيفوصلاو ءارقفلا يف ةيناثلاو ءفوصتلاو رقفلا يف ىلوألا
 .بذحجلاو كولسلا ىف

 ةيبرتو ةمدخلاو ةخيشملاب : هيف ثحبلا قلعت عباسلا ملعلا

 باكر عم يشملاو مالسإلا يف خياشملا م 0 وحر يعمل

 ءمهتبحصو عامتجالا دنع مهموزلو «مالكلا يف مهميدقتو خياشملا
 ا ا ب

 يف خياشملا ةقفاوم نم ةمكحلا نع كلذ دعب نابأو «هنود نمل
 ةخيشملا ةلأسم ثحب اريخأو ,.مهيلع ضارتعالا مدعو مهتافرصت
 داهتجالا ةلأسمو ءامهتامالعو خيشلا ةقيقحو يلولا ةقيقحو ةيالولاو
 .يفوصلا قيرطلل كلاسلا ىلع اهتاساكعناو ءاهرطاخمو خيش نود
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 برشلاو لكألا يف نيدرجتملا ءارقفلا بادا هيف ثحبب نماثلا ملعلا

 عوجلاو سولجلاو سابللا يف مهبدأو «ةدئاملا لوح عامتحالاو

 باتكلا ىلإ اهدانتساو اهئادتقا ىدم نيبو ؛توملا يفو ضرملاو
 .نآرقلا قلخ وه يذلا هقلخو لوسرلا بادآل ًاعابتا «ةنسلاو

 نع هزيمتو نيدرجتملا ءارقفلا ديحوت ةقيقح هيف ضرع عساتلا ملعلا

 ثحب نود كيرشلا نع تاذلا دارفإ ىلع مئاقلا ةماعلا ديحوت
 هل ؛هل لثم الو هل كيرش ال ىلاعت هللا نأب ملعلا يف لثمتملاو ؛لالدتساو
 هللا ديحوت ىلع مئاقلا ةصاخلا ديحوتو «ىنسحلا ءامسألاو تافصلا
 ديحوت وه مهديحوت نأل «ةيلقنلاو ةيلقعلا ججحلاب لالدتسالاو رظنلاب
 ةقيقح هنك غولب نع فوصتملا ريقفلا زجع ىلع مئاقلا ةصاخلا ةصاخ

 .هروهظ ةدشل اليلد ديحوتلا يف ىري ال يذلا ءديحوتلا

 مهنيب ةرئادلا ظافلألا حرشل هصصخو رشاعلا ملعلا ًأاريخأو

 يف ةعوضوملا يناعملا ىلع اهب نوحلطصي يتلا تاحلطصملاو
 ريغ «ريغلا ىلع لكشأ ام حيضوتو ةدئافلا ميمعتل كلذو .مهمولع

 .هتاملكو فوصتلا ظافلأ نم «ةيفوصلا

 : فيلأتلا ةيجهنم  اغلاث

 لمعلا. ةعيبط اهيف نيب ةمدقمب باتكلا حقنملاو صخلملا حتتفا
 يبأ» خيشلا ةلاسر نم فطتقم وه ثيح نم هتقيقحو هب ماق يذلا

 ا ل ل و تي

 ناك هنأو «نظارتلا آلإ فطتقي مل اذه هصيخللا ف ةلثأ رك ول .ةفرصلا
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 الإ ءاهتءارق ريسيتل عضاوم يف لصألا ةلاسرلا بيترت هلمع ءانثأ فلاخي
 دعبو .رييغت الو ةدايز ريغ نم هظفلب فلؤملا مالك قوسي امئاد ناك هنأ
 ةيملعلاو ةيفوصلا هتناكم راهظإو فنصملاب فيرعتلل ماق كاذو اذه

 .ةيتاذلا هتريس يحانم ىلع فوقولاو «ةينفلاو ةيبدألاو

 دعب : يلي امك تءاج ةلاسرلا هذهل هتباتك يف فنصملا ةيجهنمو
 نودرجتملا ءارقفلا هل ضرعتي ام ظحال هنأب هفلؤم ردص يف حرص نأ

 يف رودي نمو نيتمزتملا ءاهقفلا نم مهيلع راكنإ نم ةيفوصلا نم
 .لطابلا قاهزإو قحلا قاقحإل مهاياون حضفو مهتحفانمل ماق مهترئاد

 مهمولع نم ملع لكل ضرعي ناكف «مولع ةرشع يف كلذ ىلع للد دقو
 هيلع ىنب يذلا ساسألا رهظيو ء.هدصاقم حضويو هنيماضم للحيو
 اميف مهمازتلا كلذ لك نم جتنتسيل ؛هيف مهجهانم نودرجتملا ءارقفلا

 ءأطخلاو غيزلا نع مهدعبو «قالخألا مراكمو ةنسلاب ؛هولمعو هودقتعا

 .لطابلاو نظلاو لهجلا ةأطو تحت مهيلع نيركنملا طوقسو

 : ةيخيراتلاو ةيملعلا باتكلا ةميق  اعبار

 ةدع نم كلذو ةريبك ةيركف ةميق تاذ («ةيملعلا ةلاسرلا» ربتعت

 : اهمهأ ىحانم

 ةيفوص فراعمو ءارآو راكفأ نم ةلاسرلا يف درو ام نإ - 1

 ةيملعلا ةناكملا ىلع حوضو لكب لديل «ةيلقنو ةيلقع مولعل تاراشإو
 يتلا ةفرعملا نيدايم لك ىلع عساولا هعالطاو «يرتششلل تناك يتلا

 فوصتملا ةيصخش نع ةحضاو ةروص انيطعت امك .هرصع ىف تداس

 ةيصخش يهو «يمالسإلا برغلاب ه 7نرقلا يف ركفملا رظنملا
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 يدوجولاو يقالخألا اهلامكب ةزيمتم ةحتفتم ةفاقثلا ةيعوسم

 تبعوتسا ةيصخش يه : «بيطخلا نبا» ريبعت دح ىلع وأ «يفرعملاو
 ءامكحلا يأرو «نيمدقألا نم راونألا لهأ يأر «ءارآلا عيمج قمعب
 .90...نيممتملا نم مهدعب نم يأرو «نيللمتملا

 نع ُرّبعُت اهنأل اهعون يف ةديرف ةقيثو ةيملعلا ةلاسرلا نأ امك - 2
 ةلحرملا يهو الأ ءيفوصلا يرتششلا جارعم لحارم نم ةماه ةلحرم
 انحضوأ امك «ةينيعبسلا ةعامجلا سأر ىلع رصمب اهشاع يتلا ةريخألا
 نع ىلختو «ةيفسلفلا ةيفوصلا تاعانقلا نع اهيف عجارت يتلا ءافلس

 برقأ وه لدتعم فوصت وحن لوحتو «ةقلطملا دوجولا ةدحو راكفأ
 .ةيفسلفلا ةيفوصلا ءارآلا نم ةنسلا ىلإ

 كلذ ىلإ ريشت اهنأل ةيخيرات ةميق تاذ ةلاسرلا ربتعت امك - 3
 «ةفوصتملا نيبو مهل نيعباتلا ةماعلاو ءاهقفلا نيب مدتحا يذلا عارصلا
 يذلا «ماعلا يسايسلا وجلا ىلإ ريشت امك .ءالؤه ىلع كئالوأ قييضتو
 ةرثكو «مهل ةماعلاو ماكحلا دايقناو ءاهقفلا ةطلس مظاعتو تمزتلاب مستا

 «فوصتلا كلذ يفامب ءرح يركف رايت لك مرحت يتلا ىواتفلا
 ةينسلا ةرظنلاو يشامتي ال ركف لك دي ىلع ديدح نم ديب برضلاو
 .مالسإلل (ةيسكدئرألا) ةقيضلا

 .1970 توريب 1 ط يناتكل ادمحم قيقحت 2554 ص 2 ج فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور (1)
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 ثلاثلا لصفلا
 ةبق ذلا : هن 9 ةبل ذلا . لأ

 : قيقحتلا يف ةدمتعملا خسنلا فصو  الوأ

 : ةيطخ خسن ثالث ىلع اندمتعا ةلاسرلا هذه قيقحت لجأ نم
 «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف ةيناثلاو ءصاخ كلم ىلوألا : ناتيبرغم ناتنثإ
 .ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم ةئثلاثلاو

 هللا دبع» ةنازخ ميق باشع ديمحلا دبع ديسلا كلم يف ةخسن -1

 20/,29 اهسايقم ريبكلا عطقلا نم ةقرو 6 يف عقت «ةجنطب «نونك
 طخب تبتك «ةملك 12 دحاولا رطسلا لدعم ءارطس 33 : اهترطسمو
 دقو .ه 1223 ناضمر نم 24 يف اهخسان اهنم غرف ءايبسن حضاو يبرغم
 ءاهخسن يف ةنامألاو ةقدلا يخوتو ءاطخألا يدافت ىلع خسانلا صرح
 يف اهيلإ ةراشإلا متيس ءاطخأ يف عقوو تاوفه هل تناك كلذ عم هنكل

 قيقحتلل اساسأ اهنم انذختاو لصألا ةخسنلا هذه انلعح دقو .اهناكم
 .«ع» فرحب اهل انزمرو «تاملك عضب الإ اهنم طقسي مل ةمات اهنأل

 ةقرو 107 يف عقت «طابرلاب تاطوطخملاو قئاثولا مسق ةخسن -2

 لدعم ءارطس 19 :اهتثرطسمو 20/15 اهسايقم طسوتملا عطقلا نم

 مقر تحت تلجسو ديج يبرغم طخب تبتك «تاملك 10 دحاولا رطسلا

 .خيرات نودب يهو د 1795 -9
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 ةصقان .ءاطخألا ةريثك ءفيرحتلاو فيحصتلا ةريثك ةخسنلا هذه

 .«ر» فرحب اهل انزمرو «ةريثك لمجو تاملك اهنم تطقس

 عطقلا نم ةقرو 83 يف عقت. «ةيرصملا ةيموقلا بتكلا راد ةخسن -3

 15 دحاولا رطسلا لدعم ءًارطس 21 اهترطسمو 20/15 اهسايقم طسوتملا
 265 مقر تحت تلجس «ديحو حضاو يبرغم طخب تبتك «ةملك

 ه 1223 دعب ناك اهخسن نأ تردق يننكل «خيرات نودب يهو فوصت
 باشع ديسلا كلم يف يتلا ةطوطخملا ةخسنلا نع ةلوقنم ةخسن اهنأل
 : ناتلأسم كلذ رابتعا ىلإ انعفد امو .(ع)

 ىلإ ةعجار تاملكلا ضعب مسر يف ءاطخأ كانه نأ : امهالوأ
 ىتح ةهباشتم اهنأ امك ءاهتقيقح يرصملا طوطخملل خسانلا نيبت مدع
 .«باشع)» طوطخمل خسانلا اهبكترا يتلا ةيوغللا ءاطخألا يف

 سفنب ةبوتكم طوطخملل ةبحاصم ةلاسر تدجو يننأ : امهيناثو -
 اهخويش ءاهلصأ : ةيواقردلا ةفئاطلاب فيرعتلاب قلعتتو هب خسن يذلا طخلا

 دقو .ه 1224 ةنس يفوتملا ينسحلا ةبيجع نبا خيشلا ءارا اهيف امب ءاهئارآو
 .ةيناث ةجرد يف قيقحتلل اساسأ اهانلعجو «ق» فرحب اهل انزمر

 : قيقحتلا يف عبتملا جهنملا : ايناث

 انتءارق وه صنلا اذه قيقحت لجأ نم انتالواحم يلوأ تناك دقل
 ةخسنلا انذختا كلذ دعب مث طوطخملا نم انيدل ترفوت يتلا خسنلل

 الصأ اهانلعجو ًاخيرات مدقألاو ءاهتباتك ثيح نم ًاحوضو رثكألا
 ًافيرحتو ًافيحصت خسنلا لقأ نوكت نأ انيعار اننأ امك ؛باتكلا قيقحتل
 نم لصألا يف ام ّدَسِل نيترخآلا نيتخسنلاب انعتساو ءاصقنو ًءاطخأو
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 تايآلا جيرختب انمق كلذ دعب مث .ةفلتخملا هئاطخأ حيحصتو صقن

 مرا ةدراولا ماا ىلع ولو «ةيوبنلا تداعالو 00

 .ةصتخملا اك لا را

 : ةيلاتلا سراهفلاب باتكلا انليذ دقو

 .ةينارقلا تايآلا سرهف -

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 .مالعألا سرهف

 تاعوضوملا سرهف -
 انودعاس نيذلا لكل اننانتماو انركشب مدقتن نأ ديرن ءاهتنالا لبقو

 .لمعلا اذه جارخإ ىلع ديعب وأ بيرق نم
 ىرخأ لامعأ زاجنإ ىلع اننيعي نأو انلمع لبقتي نأ هللا لأسنو

 .قيفوتلا يلو هللاو «ةهباشم

 2003 سرام 06 يف ءاضيبلا رادلا

 يسيردالا ينولدعلا دمحم روتكدلا
 ةفسلفلا ذاتسأ

 يسلدنألا فوصتلا ذاتسأ

 يمالسإلا برغلا ركف زكرم
 ةمجرتلاو تاحبألاو تاساردلل
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 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دحوألا ذاتسألا هيقفلا خيشلا لاق
 لضفألا حلاصلا ينفنملا فوصتملا صلختملا

 ميهاربإ نب دمحأ رفعج يبأ خيشلا نب ديعس نامشع وبأ
 .نيمآ هنع يضرو ىلاعت هللا همحر يبيجتلا نويل نبا

 راونأب مهرؤنو «هتوفصو هئايلوأ ةيلح رقفلا لعج يذلا هلل دمحلا
 نم مهرهطو «هت هتمكحو همكح عيبانيب مهتنسلأ رجفو «هتمحرو هتفرعم

 نأ مهنم ءاربكلا ضعب بجحو «هتمعنو هفطل نم هب مهصتخا امبساندألا

 دمحم انديس ىلع ةماتلا ةالصلاو .هتنسل ليدبت الو هتنس كلتو اوفرعي

 هقلخب ةحمسلا ©ةيفينحلا ديشو «هتيزع. (>داشأو رقفلا راتخا يذلا

 ةراشإ هذهف : ٌدَعَبَو : هترتعو هلآو هباحصأ نع اًضرلاو «هتريسو ميظعلا

 نم اهتفطتقا مهقيرط يف ةيفوصلا نم ©نودرجتملا ءارقفلا هدمتعي ام ىلإ

 كلذ بغر نمل هللا همحر يرَئْشُّشلا نسحلا يبأ يفوصلا خيشلا ةلاسر

 .أطخ وهو ذاش «را يف امنيب «ق» يف كلذكو ذاشأ : «ع» يف (1)
 .ةيفنحلا : «ر» يفو ةفينحلا : «ع » يف (2)
 حيحصلا وهو نودرجتملا (ق»و .«ع ١ يفو «نيدرجتملا «ر» يف (3)
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 هل تححصو ؛مهقيرفو رهاطلا مهبزح نم دعيلو ,مهقيرط ظفحب ينم
 ةيفوصلا راثآلا نم هتوح ام هل تبرقو ةيوبنلا ثيداحألا هتنمضت ام رثكألا

 رمل ا ا ا

 ضن) يدرورفسلا يركب هلا دبع نب دمحم نب رمع صفح أو

 هت تفلاخو .ءرهازألا الإ هتاضور قئادح نم فطتقأ

 ةدايز ريغ نم رثكألا يف هظفلب همالك تقسو ءريسيتلاو ةبسانملل ًادصق

 مالكلا ضعب ©طبض تديق نكل «رييغتلاو ليوطتلا نم ايماحت هيلع

 ؛متي مل ىنعم ”تبثت دعب عضاوم يف تلمكو مهنيب ظفل ىنعم ترسفو

 اهيف رظنلا نوكيل مجعملا فورح ىلع اهنم رخآلا ملعلا ظافلأ تبترو
 ةلاسرلا نم ةيملعلا ةلانإلا اهُئيمسو ءمكحأو رسيأ اهنم هظفل ىغتبا نمل
 نم تمدق دقو . ةيفوصلا نم نيدرجتملا ءارقفلا ةقيرط يف ةيلمعلا

 .هتريس يدبُيو هتبتر نيبي ام هللا همحر فدصملاب فيرعتلا

 .حيحصلا هو رظاونلا : (ع» يفو ءرضاونلا : «ق» يفو «رذاونلا : «ر» يف (1)

 - وهو طبخ : («ر» يف (2)

 .تلق : «ر» يف (3)
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 هللا همحر فنصملاب فيرعتلا

 يرْيَمتلا هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ درجتملا يفوصلا مامإلا وه
 ةيناثلاو ةمومضم امهالوأ نيمجعم نيئيشب رتششو ءيسلدنألا يرتششلا
 قاقزو ؛«شا داو لمع نم «ءار مث ةمجعم ةيقوف تانثم ءات اهدعب ةنكاس

 يقلو قافآلا لاج .قارعلا ندم نم اضيأ رتششو اهب 7”ءولعم يرتششلا
 عمتجاو ةدابعلاو درجتلا رثاو «تاجحح جحو طابرلا نكسو خياشمملا

 نيسمخ ةنس «ريقفلا «يليئارسإلا يقشمدلا ليئارسإ نب مجنلاب»

 قيرط يف ©قاوذأو راعشأ هلو ءدرجتلا مدق ىلع وهو هيقل لاق .ةئامتسو

 دالوأو ءارقفلا نم راصف ©ءارمألا دالوأو ءارمألا نم ناكو لاق .موقلا
 دمحم نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحأ سابعلا وبأ يسيقلا' هركذو .ءارقفلا

 نم فرع نميف ةياردلا ناونع» :هباتك يف ةياجب يضاق "ينيربغلا يلع نب

 حلاصلا يفوصلا هيقفلا : لاقف ««ةياجب ةنيدمت ةعباسلا ةئاملا 0 ءاملعلا

 فورعم : «ر٠) يف (1)
 ةدئاز : «ق»و «ر» يف (2)
 «را) نم ةروتبم دارقفلا ىلإ لاق نم ةلمجلا (3)

 «لهأ» : «ع» يف (4)
 نيلصحملا : «ق» يفو «ر» يف (5)
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 ىلع رثنلاو مظنلا يف ” دقت هلوروةيفوضلا قيرطب !!ةيارذو وكلاب علل
 ةياغ هلاجزأو ©هتايفقمو هحيشاوتو كلذ يف هراعشأو «قيقحتلا ةقيرط

 تامارك هل ترهظو ا ا ؛عاطقنالا يف

 : مهدحأ لاقف «سباق ةيربب هباحصأ عم وهو دمحأ اي اموي ىدان هنأ اهنم
 «سباق ةدلب دغلاب درو املف ءادغ هب نوّرست نم : لاق اذه دمحأ نم

 ركاذي وهو ءاهئانمأ نم يلع نب نسحلا وبأ ةياجبب هيلع لخدو .سمألاب
 ءارانيد نيرشعب هلام نم ءارقفلا رثؤي نأ ىونف هتقيرط هتبجعأف ملعلا يف

 مونلا يف ِةِكَي يبنلا ىأرف هب مهدوزيل يناثلا سبحو اهرطش قاس مث

 لاق وللا لوسير اني هلا ناك لافقاو امهلولا يصور ىلعو ركب اولا نمو
 يف خيشلا هل لاقف «هديب ناك فيغر فصن ©هاطعأف هطعا : ركب يب بال

 هلت بيم را تياعال ركل كبل راد دل

 امو (مولعلا ءاصحإو ننسلا ©نايب يف ىقثولا ةورعلا باتك هلو

 هتلاسر ©رصتخا هنمو .هتافو ىلإ هدقتعيو هملعي نأ ملسملا ىلع بجي
 تاراشإ رارسأ يف ةيدوجولا ديلاقملا هلو .اهنم ةراشإلا ”تبضتقا يتلا

 ةفرعم : («قاو «ر» يف (1)

 هتاماقم : «عر) يف )2(

 .اولاقف : «ق» يف )3(

 0 «ر» يف )4

 :١ «عرل يف 5(

 00 : «ر» يف (6)

 نيب : «ر» يف (7)

 راصتخا : «ر» يف (8)

 تبضتقا : «ع » يف (9)
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 بتارملاو .ةصاخلاو ةماعلا ديحوت يف ةيسدقلا ةلاسرلا هلو .ةيفوصلا

 يتلا هئديصق هرعش نمو .كلذ ريغ هلو .ةيناسحالاو ةيناكرالاو ةيمالسإلا

 اندع هب ىدعف امهس ىمر ركفب ىنسحلا ال ةدايزلا انم ابلاط ىرأ

 : اهلوأ يتلا هتديصقو .اتيب نوعبس

 رمخلاب سأكلا مأ ساربن كلذأ ريدلا لخاد نم سقلل لق "”ىدعس ايأ

 يبأ" يضاقلا نع ذخأ .ريثك قيقحتلا يف همظنو .ًاتيب رشع دحأ

 'يبطاشلا يراصنألا ةقارس نب نيسحلا نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم مساقلا
 هتدمعو .مهريغو فراوعلا بحاص يدرورهّسلا باحصأ نم هريغ نعو

 ينيربغلا مالك نمو .©نيعبس نب قحلا دبع خيشلا فوصتلا قيرط يف
 ىلع كانه ةيرق لزن ءضيرم وهو طايمد لحاس ماشلل لصو امل هنأ هريغو

 مسا ام" : لاقف ءكمسلا اهيف داطصي يمورلا رحبلا لحاس ىلع اهنم برق

 نأ ىّصوو «"ةنيطلا ىلإ ةنيطلا *تنح" : لاق «ةنيطلا ليق ."؟ ةيرقلا هذه

 ءاهيلإ ندملا برقأ طايمدو «لمرلاب ةزافم يف ةنيطلا نأل طايمد ةربقم.نفدي
 ريخلا رفص رشع عباس ءاثالثلا موي اهب يفوتف ,مهقانعأ ىلع ءارقفلا هلمحف
 .طايمد ةربقع.نفدو (ةئامتسو نيتسو ةينامث ماع

 . 42 ص .«ريدلا لخاد نم سقلل لق دعس ايأ» : ناويدلا يف (1)
 تاراغم : «ع » يف ««را)و «ق» يف ةصقان «نيعبس نبا ىلإ هتدمعو نم ةلمجلا (2)

 .تلح : «ر» يف (3)

43 



 ىلع حابملا راكنا تيأر امل ينإ : لاق ةلاسرلا ردص يف فنصملا مالك
 قبس ىتح نيفرتملا ءاربكلل بجي ال اميف ميلستلاو نيدرجتملا ءارقفلا

 نع هعطق نم نيلحتنملا نم «)اهب ايزت نمو ةقرخلا بابرأب نظ ءوس ةلهجلل
 هماقأ وأ مهتبحم يف مهسب مهل برض نم تيأر مث ؛ةقشلا دعب مهتبتر

 نيضغبملا نم مهيف وه نم هدنعو ؛«”مهصقن ار مهتمدخ يف هللا
 دئازلاب مهيف اوقطنف «نيكسانلا ةئيهو نيح اصلا يز يف ناطيشلا هرهظأو

 َتْيَلْجَأ ,دسافلا لقنلاو ةبيغلاب مهركذ يف تاقوألا اورمعو ©صقانلاو
 نم مهجهانم هيلع اونب ام ترهظأو «نيمدقتملا نع مهرومأ نم يفخ ام

 نم مهدعبأو «باتكلاو ةنسلل سانلا عوطأ مه ذإ نيبملا حبصلاك نئسلا
 : مالعأ ةرشع يف كلذ ىلع تللدو «باوصلل مهبرقأو أطخلا

 مراكمو ةنسلاب مهروهظو مهديرجت يف ب .مهقيرط لصأ يف أ
 لصأ يف -ج .سانلا نع مهئافخو مهتيلحب مهريغ روهظو قالخألا
 يف  ه .مهيلع ركنأ امع لاصفنالا يف د .أشن نيأ نم مهيلع راكنالا

 .ةيفوصلا نم مه نيأو مهتدابع يفو مهمولع يفو و .هقحاولو عامسلا
 .مهديحوت يف  ط .مهبادأ يف - ص .ةيبرتلاو ةمدخلاو ةخيشملا يف - ت

 .مهنيب ةرئادلا ظافلألا يف  ي

 اهايزت «ر» يف (1)

 و: «ر» يف (2)

 «ر» يف (3)

 .دئازلاو صقنلاب : «ر» يف (4)
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 لوألا ملعلا

 مهتقيرط لصأ يف

 لهأ ةبتر اوثرو نيذلا مه ةيفوصلا نم نيدرجتملا ءارقفلا نأ ءافخال
 .ببستلا ةلقو ءدرجتلاو طابرلاو دجاسملا يف سولجلا يف « .ةفصلا

 ؛مالسلا هيلع هدجسم يف تناك ةفيقس ءافلا دشو داصلا مضب - ةنصلاو

 تيأر دقل» : لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص يفو

 (ةدرب وأ) رازإ اما ءادر هيلع لجر مهنم ام ةفّصلا لهأ نم الجر نيعبس

 ام اهنمو نيقاسلا فصن غلبي ام : اهنمف مهقانعأ يف هوطبر دق ءاسك امإو

 مويلا سانلاو .©(هتروع ىرت نأ ةهارك هديب هّْعمجيف «نيبعكلا غلبي
 : عرشلا فرغ يف ةنسلا نأل ؛ةنس يهو ةفصلا هذه ءارقفلا ىلع نوركني
 مهيلإ نسحي ب مالسلا هيلع ناكو .©هلمَع وأ هملع وأ مالسلا هيلع هرقأ ام

 ءاج)) : لاق سنأ نع ملسم حيحص يفو ءبّسكتب مهرمأي ملو مهسنؤويو

 ,ةنسلاو نآرقلا نوملعي الاجر انعم ثعبا نأ هولأسف ْةِْكلَو يبنلا ىلإ سان
 يلاخ مهيف ف ."(ءارقلا مهل لاقي راصنألا نم ًالجر نيعبس مهيلإ ثعبف

 «نوملعتيو ليللاب نوسرادتيو نآرقلا نوأرقي ؛ءارو ةلمهم ءاحب .مارح

 نيفكلا : «ر» يف (1)
 . 431 ثيدحلا ؛دجسملا يف لاجرلا مون باب «ةالصلا باتك يف يراخبلا هاور : ثيدحلا (2)

 هملع : «ق» يف (3)

 . 13881و 13481 : ثيدحلا (4)
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 هنوعيبيف ”نوبطتحيو دجسملاب هنوعضيف ءاملاب نوئيجي راهنلاب اوناكو
 مهل اوضرعف ©ههيلإ مهثعبف «ءارقفلاو ةفّصلا لهأل ماعطلا هب نورتشيو
 يبنلا *مههني مل ءالوهف .ناكملا اوغلبي نأ لبق مهولتاقف ©قيرطلا يف

 دبع نع يراخبلا حيحص يفو ؛مهتمدخ نع ءارقلا ىهن الو دي
 لَك يبنلا دهع ىلع اسانأ اوناك ةفصلا باحصأ نأ ركب يبأ نب نمحرلا
 ماعط ناك نمو ثلاثب بمهذيلف نينثا ماعط هدنع ناك نم » : لاق هنأو

 ةثالثب ءاج ركب ابأ نأو «©0لاق امك وأ سداسب وأ سماخب بهذيلف ةعبرأ

 يف نوأرقي نيدرجتم ءارقف اوناك مهنأ حصف ةرشعتب ِةَِْكَي يبنلا قلطناو
 وبأ لاقو .مويلا نيدرجتملا ©ءارقفلا ةفص هذهو نيببستم ريغ دجسملا
 كرت زر كيص للرقم اهب دل ناك نوف يتلا يايات ةحلط

 'ةريره وبأ' ميهنم لدبر ةنامعيرأ وكن هسا نويلارلا ناكو . "ةفّصلاب

 هللا يضر 'لالب"و "بابُح"و "ناملس"و "بيهص'و 'موتكم مأ نب ىمعألا"و
 ءايبنألا عيمج كلذكو ءاينغألا ىلع ءارقفلا لضفن مالسلا هيلع ناكو . .مهنع
 يف يراخبلا ىورو .7(ءايبنألا عابتأ رثكأ مهنإ» : : لاقو ,مالسلا مهيلع

 يبنلا ©ءارقفلا نع "برح نب نايفس ابأ" لأس امل هنأ مورلا كلم لقره ةصق
 لب انلقف : لاق ؟ مهؤافعض مأ سانلا *فارشأ هعبتي له» وكي

 نوبطحتي : «ر» يف (1)

 هيلإ : «ق» يف (2)

 «ر»و «ع» يف : ةصقان (3)

 «ر» يف : مهاهني مل (4)
 .577 مقر ؛«لهألاو فيضلا عم رمسلا باب «ةالصلا باتك : ثيدحلا (5)

 «ر» يف ةصقان (6)
 ةغيصلا هذهب هيلع رثعن مل : ثيدحلا (7)

 ىلع : «ر» يف (8)
 فرشأ : «ر» يف (9)
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 (©تامالع ره ءارقفلا ةيعبتف ((7(ءايبنألا كلذك : لاق .مهؤافعض

 نم مهنمو «ةءارقلاب ماق نم مهنمو «ملعلا دييقتب ماق نم مهنمو «ةعارزلاب
 ناك املو .ةنسو ةدابع يف لكلاو «ةفّصلا لهأ مهو ةدابعلل نكر

 ؛«ضعب ىلإ مهضعب فاضنا رئاشعو لئابق مهل راصنألاو نورجاهملا
 ةفصلا يف ِةََِكَم يبنلا مهلعجف لئابقلا يعارت ةفّصلا لهأ ةفئاط تيقبو

 الو ءاهيف نونكسي تويب مهل الو ائيش نوكلميال اوناك ذإ «هيلإ مهمضو
 ىلإ ءارقفلا كلذكو ؛ةدحاولا ةليبقلاك اوراصف ءاهيلإ نوفاضني لئابق

 يف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهنمو «هريغو داهجلا نع اوفعض اوناكو .مويلا

 ةاردج را رج يدل ص مشت فار اول مهقح
 نايفس ابأ نا : ا نع يراخبلا عحص ينو 74 دوتفتي

 و ار اا
 تنك نئل مهتبضغأ كلعل ركب ابأ اي لاقف هربخأف ولو يبنلا ىتأف
 مكتبضغأ ءالؤه اي لاقف ركب وبأ مهاتأف ءكبر تبضغأ دقل مهتبضغأ
 يت هابحاصو "سباح نب عرقألا" يل املو .5(كل هللا رفغي ءال اولاق

 اي : اولاق ,مهتنسلأ نم ىقتي ءارعش ءارمأ مهبولق ةفلؤملا نم اوناكو وك

 ؛مهبابج ةحئارب اننوذؤي مهنإف اسلم ءالؤهلو اسلحب انل لعجا هللا لوسر

 مالسلا هيلع ّمهف ,مهرقفل مهعم ًادوعق برعلا مهارت نأ اضيأ اوهركو

 .7 مقر يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك يف ثيدحلاو (1)
 ةمالع : «عا يف (2)

 .92 : ةبوتلا (3)
 نولوقت : «ر» يف (4)

 . 2054 مقر ةباحصلا لئاضف باتك ملسم حيحص يف : ثيدحلا (5)
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 ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاوو# : ىلاعت هلوق لزنف كلذب

 الو ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديري يشعلاو

 مهيدعتل رانلاب مهدده مث .©*#رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر

 ءاش ذإ موقيو مهعم سلجي اذه لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو .قحلا

 ال اوراصو «مهنم هعم سلاجلا موقي ىتح موقي ال راصف «مهكرتيو
 ىور .مهيف يبر ينبتاع نمءابحرم مهل لوقي ناكو ؛هعم سولجلا نوليطي
 نم ءارقفلا لخديإ» : لاق هنأ مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ نع يذمرتلا
 لاقو .2(ماع ةئامسمخ وهو موي فصنب ةنحلا ءاينغألا لبق نيملسملا

 ةرمز يف ينرشحاو ًانيكسم ينتمأو انيكسم ينيحأ مهللا» : مالسلا هيلع

 هعم اورشحي نأ الإ مالسلا هيلع هئاعد يف نكي مل ولو .0'(نيكاسملا
 توميو مهتايح ايحي نأ اعد دقو فيكف ءًاميظع ًارخف هل ناكل
 مهللا» : لاقو .باحتسم خلا يو راعلو (مهعم رشحيو مهتوم

 ىب قوحللا كرويبن نا» + ةشئاعل لاقو 5 (ًافافك دمحم لآ توق لعجا

 نم كيفكي امنإ ؛هيعقرت ىتح ابوث يلدبتست الو «ءاينغألا ةسلاجمو كايإف
 لق يبنلا اهيأيإ : ىلاعت لاقو .يذمرتلا هجرخأ ©(بكارلا دازك ايندلا

 ةروس نم 28 ةيآلاو ماعنألا ةروس نم 52 ةيآلا نيب , طلخ «ر» يفو 29 - 28 : فهكلا (1)

 .فهكلا
 .2353 : مقر «نيرجاهملا ءارقف يف ءاج ام باب ,دهزلا باتك يف يذمرتلا هاور : ثيدحلا (2)

 .2352 مقر «نيرجاهملا ءارقف يف ءاج ام باب ,دهزلا باتك يف يذمرتلا هاور : ثيدحلا (3)
 «ق» يفو «ع 1١ يف ةصقان (4)
 .6543 مقر خيراتلا باتك «ًافافك دمحم لآ قزر لعجا مهللا» نابح نبا حيحص : ثيدحلا (5)

 ع هتفص نم باب

 اق داك رعبا ينزل قو ويفضل يصر هيا ىف لسه وو جدلا 6

 .1780 مقر بوثلا عيقرت يف ءاج ام باب سابللا
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 نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كحاوزأل

 دعأ هللا نإف ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت ّنتنك نإو ًاليمج ًاحارس

 نيذلا درطت الوإ» :ىلاعت لاقو ©#اميظع ارجأ مكنم تانسحملل

 نم مهباسح نم كيلع ام ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي
 0 مد رطتلا ىذا نم مهياع كاباسح رع امو ءيش

 اب نم هيلع لا ءالوهت اولوقيل صعبت مهصعب انف :كلذكو
 ا هءاج نأ ىلوتو سبعو» : موتكم مأ نبا قح يف لزنو
 نودرجتملا ءارقفلا مهب يدتقي نيذلا ةفصلا لهأ ةفص ترهظ

 فنا يبس ةفلزلا هالإلا نم ابلاط اي

 ةفلألاو ىقشلا لما معينات .ةيقارت هل لودقلا سينلو

 .28 : بازحألا (1)

 .52 : ماعنألا (2)
 .80 : سبع (3)
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 يناثلا ملعلا

 ةنسلاب مهروهظو مهديرجت يف

 مهريبغ روهظو «قالخألا مراكمبو

 سانلا "نع مهئافخو مهتيلحب

 نمو : لاقو .©هوهلو بعل ايندلا ةايحلا امنإإَم : ىلاعت هللا لاق
 هتون ايندلا ثرح ديري ناك نمو هثرح يف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك
 كينيع ندمت الو : ىلاعت لاقو .©#بيصن نم ةرخآلا يف هل امو اهنم

 يفو ,# هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا .ةرهز مهنم ًاجاوزأ هب انعتم ام ىلإ
 كي هللا لوسر كرت ام» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص

 : للص لاقو .5(ءيشب ىصوأ الو ًاريعب الو ةاش الو ًامهرد الو ًارانيد

 اياطخلا ندب سأر عطق اذإف : اولاق .©(ةئيطخ لك سأر ايندلا ةبحم»

 سانلا يف «ر» يف (1)

 32 : دمحم (2)

 20 : ىروشلا (3)
 131 : هط (4)
 .1635 مقر ...ةيصولا كرت باب «ةيصولا باتك : ملسم هاور : ثيدحلا (5)

 نبا ,مكحلاو مولعلا عماج «يناعنصلا هللا دبع نب بدنج مالك نم وه امنإو اثيدح سيل (6)
 1408 توريب 1 ط 300 ص يلبنحلا بجر
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 رهاظلاب وأ نطابلاب امإ وهو ءايندلا كرت ديرجتلاف ءاياطخلا تتام دهزلاب

 نم ”ةيتمالملا ةقيرط نطابلاب ديرجتلاف .اعم رهاظلاو نطابلاب وأ
 ارتست هيلع نومالي ام نورهظي مهنأل ةمالملا ىلإ اوبسن تلق .ةيفوصلا
 ءات نأل ةمحقم مهمسا يف ءاتلاو ميملا رسكب «صالخالل ابلطو مهسفنأل
 0 .لصألا ىلع ميملا حتف عم يهو بسنلا ءاي عم فذحت ثينأتلا
 دقو .ةفاظنلا ةياغ يف مهو يلايللا نووطي دقو نسح سابل ريغ نوكلمي

 توما فال ير لال اا رع اقل سلا

 ©'مهرثكأو .لاؤس نود لبقي نم مهنمو ًائيش لبقي ال نم مهنمو .ففعتلا
 لاملا قلعي مل اذإ ركاشلا ينغلا مهكراشي دقو ءاقدصألا دنع نولكأاي
 هيلع هنأ ديعس يبأ نعو .هتنتف نم ملسي دحأ داكي ال لاملا نكلو «هنطابب
 :لاق © هللا لوسر اي نَم ءالإ : اولاق ءالإ نورثكملا كله» : لاق مالسلا

 نورثكملا كله : لاق ؟ هللا لوسر اي نم الإ : اولاق ءالإ نورثكملا كله

 ليلقو ءاذكهو اذكه قفنأ نم الإ : لاق ؟ هللا لوسر اي نم الإ : اولاق «الإ
 .©(مادقو لامشو نيمي نع قافنالا ىلإ راشأو مهام

 امأ ءريرشلاو لضافلل ريخ وهو لاملا مدع رهاظلاب ديرجتلاو

 هيلع هنأ "ةفيذح" ىورو .ةباسح نوهيو هبعُش رقفلاب فحيف لضافلا

 هلهأ ضيرملا دهاعتي امك ءالبلاب هيلو دهاعتيل ىلاعت هللا نإ» : لاق مالسلا

 «ةتبلا رثأ مهنوطب يف ام مهرهاوظ ىلع رهظي مل نيذلا مه «ةيتمالملاو .ةتمالملا «را) يف (1)

 يفنح .د.ص.م.م .ًارشالو ًاريخ نورهظي ال مهف
 ةفافصنلا : «ر» يف (2)

 .ام رثكأو : «ر» يف (3)
 باب ةاكزلا باتك ءيرذخلا ديعس يبأ نع دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هجرخ : ثيدح (4)

 نيرثكملا
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 اذهلو .0'(ماعطلا ضيرملا يحي امك ايندلا دبع يحيل هلل نإو ؛ماعطلاب
 هنأ ةشئاع تورو «دجت الأ ةمصعلا نمو ردقت الأ ةمصعلا نمو : اولاق

 ليق .©«اوبح ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع نإ» : لاق مالسلا هيلع

 ؛ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا نم ىبقع يردب هنأ عم هلام ةرثكل كلذ نإ

 .هبونذ رثكت الف داسفلا

 ةقيرطو ِهكَي هللا لوسر ةقيرط اعم رهاظلاو نطابلاب ديرجتلاو
 يفو .ةيراعلاك هدنع لاملا ناك لام اذ ناك نمو ؛مهنع هللا يضر هباحصأ

 فَي هللا لوسر كرت ام») :لاق ' 'ثراحلا نب ورمع' نع يراخبلا حيحص

 انيش الو ةمأ الو ادبع الو اريعب الو ةاش الو ًامهرد الو ًارانيد هتوم دنع

 : لاق هنأ يورو 40(ةقدص اهلعج ًاضرأو هحالسو ءاضيبلا هتلغب الإ

 مدخل ل وجو نا رام حارا ايي را يكرم
 ير 1 خول اموي عشا 0 ا 0 نا

 نم اوبجمم دق مهنأ يرق عهيلع جرخف :هتعرس نم شانلا عزقفا«هئاسن

 تيا ل نا را نم اين كرك لاقف هتعرس

 10452 مقر ةفيذح نع ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور : ثيدح (1)
 246 مقر : مجعملا يف يناربطلاو 224886 مقر ةشئاع نع دمحأ هاور : ثيدح (2)

 لقتيف «ع» يف (3)
 يبنلا ةلغب باب ,داهجلا باتك يفو (638 مقر اياصولا باتك يف : ثيدحلا )4

 لماك ريغ ثيدحلا «ق» يفو «عضاوتأ نأ «ع) يف (5)

 6365 مقر هحيحص يف نابح نباو (7160 مقر .دمحأ هجرخأ يراخبلا حيحص : ثيدحلا (6)
 رمت ريحصلاو ربت «ق»و «عا»و « ر» يف (7)
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 ترمأف اندنع تيبي وأ يسمي نأ تهركف)) 3 ةياور يفو 207(هتمسقب

 ل يل ع هنأ يورو .(همسقب

 ةريخلاو ءًارارطضا وأ ارايتخا دل قرب طع برقا

 يف كلملا ىتح هيف وه اميف رطضم هلك ملاعلا نأل ءهدحو هلل يه امنإ ةقيقح

 عجار لاملا ةعاضإ نع يهنلاو ؛هتعنص يف عناصلاو ههقف يف هيقفلاو هكلم
 الإ اهيلع ردقي ال ةوقف هلل هنع ج جورخلا امأو ءبجي ال اميف هكالهال

 هللا : لاق ؟ كلايعل تكرت ام»: لَو يبنلا هل لاق ام هنع هللا يضر قيدصلا

 لدي تس ايا لا مالسلا هيلع لاقو .06هلوسرو
 نب تما 00 نسا نب كلاما لو 0 4 هّنلا

 نأب كلذ بقع م * ةيآلا 5 قزرلا نم تاييطلاو هدابعل جرخأ تلا هللا
 لوخدلا نم ريخت كلذ كرت نأ ملعأو هللا رفغتسأو كلذ لحفأ ينإ لاق

 .لالحلا يه قزرلا نم تابيطلاو ىوقتلا يه ةقيقحلا يف هللا ةنيزو "هيف

 تامر ىلا يت ل م

 0 نآرقلا ئراق اضيأ نوكيو دباعلا ينعي «فيظنلا ئراقلا
 نبال" هاكشف ؛هنع ضرعأف دهزلا نع هلأسف ' رذ ىبأ"' ىلإ هتزب يف 'رماع

 813 : ج.ر «مهاطختف مهتجاح ركذف سانلاب ىلص نم باب «ةالصلا باتك يف : ثيدحلا (1)

 لحتي مل «ع» يف (2)

 باتك . دوواد وبأ «هلوسرو هللا مهل تيقبأ : لاق ؟ كلهأل تيقبأ ام) : ةيتآلا ةغيصلاب درو (3)

 .يذمرتلا ننس 1678 مقر «ةاكزلا
 .ظفللا اذهب رداصم نم انيدل اميف هيلع رثعن مل : ثيدحلا (4)
 32 : فارعألا (5)
 سيل اذهو 19551 مقر ءانكتم لكألا باب عماجلا باتك يف قازرلا دبع هاور : ثيدحلا (6)

 .يبنلل ةباحصلا دحأ لوق امنإو يبنلا لوق
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 راب كيريطو مسا نع الاو ةربلا هذه يف رذ ابأ يتأت :لاتد "رمع

 نبال ليقو . متيئوأ ىنغلا نم : لاقف رقفلاب مالسلا هيلع ىسيع ليئارسإ
 لاقو .هكرتت ال اهنكل : لاق فلأ ةئام كرتو "ةثراح نب ديز" تام : رمع
 طارقسل لاقو ."هبر هيلع طخاس وهو جرخ ءاينغألا ىلإ لخد نم" : رمع
 رقفلا ام تملع ول : لاقف كرقفل كب مومغمل ينإ : كلم نبا ناكو هل ذيملت
 ل مالسلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا عفر املو .يب كمغ نع كب كمغ كلغشل
 .هتحايس يف يذؤملا ناويحلا اهب فذخي ةفاذخو ةعردمو فخ الإ هل دجوي

 امهعامتجا ىجريدق نونلاو بضلا

 ًالاسغ ىأر "ناورم نبا كلملا دبع' لقث املو «لقعلا وه بللاو
 اموي بستكأ ام. شيعأل الاسغ تنك ينأ تددو" : لاقف ©هديب هبوث يولي

 دنع نونمتي مهلعج يذلا هلل دمحلا : لاقف "مزاح يبأل" كلذ ركذف ؛"امويف
 وال هم نا ا

 را ىفخلا يفت هللا يضغنت كلنإ

 ناديا مخرب نبك هيما يضر "رمع' ىلع '"ديعس نب رمع' لخدو

 : "رمع " لاقف اصعو ةعصقو ةوادإو بارح الإ هعم سيلو «صمح

 «ق» ىف ةصقان ةلمح «لقعلا وه بللا»و (1)

 ١ «را)و «قا يف ةصقان (2)
 اونمت : «را» يف (3)

 .ىصع : «قاو «ع» يف (4)
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 ايندلا يعم نينمؤملا ريمأ اي : لاقف "؟ عنصت وأ لاح ءوس ىرأ يذلا"
 لسغل ةعصقو ©ءاملل ةواداو دازلل بارجو ندبلا عجم ءاهرفاذحب

 رمألا ةلمجو ."عبت ايندلا نم يقب امو يذؤملا عفدل اصعو «بوثلا
 .قالخألا مراكمو راثيإلا ةرثكو راخدالا ةلقو قئالعلا عطقو «©درحجتلا

 نع مث ؛ةرخآلا ©رمأب مايقب ايندلا نع مث .ةدومحملا فاصوألا

 هنع ءانفلا نع مث «ةيدوبعلا ءانفب ةيورلا نع مث «*نوكملا ةيؤرب ناوكألا

 تحت ةنيكسلاب هلك كلذ نع مث ,دوجولا ةظحالم تاماقملا هذه نع مث

 نعو حورلا ةعلاطم. مسجلا نع ديرجتلا نوكي دقو .رادقألا يراب

 الو ماقم عم فوقو الو «دبعلل ةبذاجلا ةبحنا ةبلغو اهيلإ نوكرلا ةلقو
 هديرحجت بهذ ضرع نمف .© قاب هللا دنع امو دفني مكدنع ام9» .ةبترم
 (؟#مبكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو#9 : ىلاعت هلوقل ىولبلا كحم
 ال يدابع ايف ةمحرلا يعاد هاعد كلملا ةنازخل حلصي ازيربا 7ناك نإف

 الو ةراجت مهيهلت ال لاجرؤ © 4نونزحت متنأ الو مويلا مكيلع فوخ

 .لاملل : «ر» يف (1)

 ديرجتلا : «ر» يف (2)

 رمأ : «ر» يف (3)
 ةروتبم «ةيدوبعلا» ىلإ «ناوكألا نع مث» : نم ةلمجلا «ع» يف (4)
 .96 : لحنلا (5)
 31 : دمحم (6)

 زيربإ ناكف «ع» يف (7)
 68 : فرخرلا (8)
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 اهلهأب سنأو تاماقملاو بتارملاب علوت نمو .ةيآلا «78هللا ركذ نع عيب
 .ةحئار ةعلقم هرمع ةنيفسو الإ رعشي مل هب اوسنأو

 لصألل عمجلاب عرفلا تاتش قفلو 2 لعفلاو لوقلاب رايغألا نع درجت
 لقع اذ تنك نإ باقلا الإ تيبلا امو ةروص لك نم هللا تويب رهطو

 لهألل ككرت رانلا سابتقا طرشف  اوثكما مهل لقو الهأ تفتلت الو

 ةنسلاب مهروهظ

 ناك .ايندلا كرت هتقيرطو ِدِلكَي هللا لوسر ةنسو «ةقيرطلا ةغل ةنسلا
 عم نحطيو هاضلا:يلجيو بوثلا عقريو لعتلا تصخشو ةكوضلا نب
 ؛هاعد نم دري الو ؛هفلخ فدري نأ فنأي الو ءرامحلا بكريو همداخ

 اهلوقيالو .ال طق لاق ام هنأ يورو ا ا و م

 «ةلذم ريغ نم ًاعضاوتم هحجولا قلط قلخلا نيل ناكو ؛هكلمي د ءيش يف ريقف

 سلاجيو ءابعلا سبلي ,ملسم لكب اميحر قارطإلا مئاد بلقلا قيقر
 ىلع لكأيو «ةميركلا هديب دسوتيو «قاوسألا يف يشميو نيكاسملا

 0 يل ل

 لاقو دبعلا سلجي امك سلحجأو دبعلا لكاي اهك لك ل

 ب اعلام لقد مدح انتزع كا تير دلل : رش نا نامعلا

 هب رمي ناكو «رمثلا ءيدر فاقلاو ةلمهملا لادلا حتفب لقدلاو «هنطب

 37 : رونلا (1)
 .4920 مقر (ض) ةشئاع دنسم «ىلعي وبأ «(ضر) ةشئاع هتور : ثيدحلا (2)
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 لو ايندلا نم جرخخو «ران هتيب يف دقوت الف نارهشلاو رهشلا هجاوزأبو

 قوف ارازإ مالسلا هيلع هبايث تناك :يسدقملا لاق .ىرخأ ىلع ةنبل عضي

 يبأل بولقلا توق" يفو ءكلذ قوف ءادرو كلذ قوف اصيمقو نيبعكلا
 فاقلا حتفب يناوطقلاو «ةظيلغلا يناوطقلا سبلي ناك هنأ ,"يكملا بلاط

 ريصق ضييبأ ةءابعلا هبش وه «بسنلا ءايو نونو فلأو واوو ةلمهملا ءاطلاو
 همك ةعس تناكو «نيمكلا ريصق نطق صيمق ناكو : سنأ لاق «لمخلا
 : لاق "سنأ" نع "أطوملا" يفو .عباصألا فصن ىلإ هلوطو ءائيشو أربش
 اهضعب دبل ثالث عاقرب هيفتك نيب عقر دق نينموملا ريمأ وهو رمع تيأر)»

 هذهف .هيعباصأ ىلع داز ام هنع هللا يضر يلع عطقو .0(ضعب قوف
 ىدتقا © اهبو مهنع هللا يضر هباحصأ ةقيرطو مالسلا هيلع هتقيرط

 ,©«هكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي ٍنوعبتافإ» : ىلاعت هلوقل ءارقفلا
 يشملا ىلع اوربكتي ملو «ةفوصخملا لاعنلاو تاعقرملاو فوصلا اوسبلف
 اوذختا الو «هلعف مالسلا هيلع هنأ يوُر ام كلذ ريغ نع الو قاوسألا يف
 عناصم نوذختتو نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتأإ» : ىلاعت هلوقل عناصم
 نوضغي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناكو .©*#نودلخت مكلعل

 مْ ول نولوقيو ءامهتاقيوزت نعو باوبألاو ناطيحلا شقن نع مهراصبأ
 'يروثلا نايفس" عم تررم : 'نميأ نب ىبحي' لاق .لعف ام اذهل رظني
 رمأب "ناماه' رجألا خبط نم لوأو .ينبذجف هيلإ ترظنف شوقنم بابي
 سانلا لاوح ا را ا .نوعرف

 طرفي الو ءالب بواجي الو تيتأ نيأ نم الو بهذت نيأ دحأل لوقي الو
 .1638 مقر بايثلا سابل يف ءاج ام باب سابللا باتك ةنينلأ نع يور تيالخلا 0
 اذهبو : «ق» يف (2)

 31 : نارمع لآ (3)
 129 : ءارعشلا (4)
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 نوليطي ال مهو «ةعدبب ةنس نوضرتعيف ملاَظلا جاجحلا دجاسملا طسب نم

 اهل متأ الو ةالص فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام» : "سنأ" لاق «ةالصلا

 'يراصنألا دوعسم يبأ" نع ملسم حيحص يفو .©0(ِهيِلَ هللا لوسر نم
 نم حبصلا ةالص نع رخأتأل ينإ : لاقف ٍةَِِكَي يبنلا ىلإ لجر ءاج» : لاق
 بضغ امث دشأ طق ةظعوم ىف بضغ هتيأر امف ءانب ليطي امث نالف لجأ

 نإف ءزجويلف سانلا مأ مكيأف ؛نيرفنم مكنم نإ سانلا اهيأي : لاقف «ذئكموي

 ضيرملا مهيف نإف» : ةياور يفو ؛«ةجاحلا اذو ريغصلاو ريبكلا هئارو نم
 مويلا ءارقلاو ءءارقلا نم مامإللا ناك ليقو .©(ةحاحلا اذو فيعضلاو

 رشب" لاق .مهيف ملكت دقو «ناذألاو ةمامإلا ىلع ةرحجألا نوذخأي

 ناكو ."مومذم ريغ نومذي مهنإف ءارقلا ةبحصو كايإ' : ©'يفاحلا
 : ©(يروثلا نايفس» لاقو «ءارقلا ةبحص نع ىهني ضايع نب ليضفلا»

 ءاكب دنع ةالصلا قحأ نم باب ؛ةمامإلاو ةعامجلا باتك يراخبلا حيحص يف : ثيدحلا (1)

 .676 مقر «يبصلا
 466 مقر ةالصلا فيفخت ةمئألا رمأ باب ؛ةالصلا باتك : ثيدحلا (2)
 ىلإ دمي ال رشب ناك : يعفايلا مامالا هيف لاق .يفاحلا ثراحلا نب رشب وهو : يفاحلا رشب (3)

 .هنامز يف نيفراعلا ءايلوألا ديس ناك : يوانملا هيف لاقو .لالحب سيل ماعط لكأ
 : هل لاقف مالسلا هيلع رضخلا يقل هنأ نيحلاصلا ضعب نع «ةيكملا تاحوتفلا» يف لقنو

 رشبف : لاق قيدص : لاق ؟ لبنح نب دمحأف : لاق «داتوألا نم : لاق ؟ يعفاشلا يف لوقت ام
 .هلثم هدعب كرت لاق ؟ يفاحلا
 يف الإ ةربقملا ىلإ لصي ملف حبصلا بقع هتزانج تحرخأو «دادغبب ه227 ةنس رشب يفوت
 «ةيرصعلا ةبتكملا «يهابنلا ليعامسا نب فسوي فيلأت «ءايلوألا تامارك عماج رظنأ .ليللا
 . 1 ءزرجلا «توريب

 ةرهشلا نم وهو «مهنم نيفراعلا رباكأو حلاصلا فلسلا ةمئأ دحأ وه : ضايع نب لضفلا (4)
 .فوصتلا بتك يف ةيمستلا لوادت ةرثكو ركذلا نّْسُّحو

 دايعلا دارفأو نيدهتجملا ةمئأ رباكأ دحأ «يروثلا ديعس نب نايفس وه : يروثلا نايفس (5)
 اوناك : ينارعشلا مامإلا لاق .نيملاظلاو ماكحلا ىلع اديدش هنع هللا يضر ناك «نيدهازلا
 . 2 ج تاماراكلا عماج رظنأ «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ هنومسي
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 «ديري "ىراق ةبحص نم يلإ ضغبأ الو ىتف ةبحص نم يلإ بحأ ءيشاال
 ىلع ةماعلاو ةصاخلا ضارتعاف «ئراقلا ضارتعا ةرثكو ىتفلا لوبق ةدشل

 يف فرتلاك ؛ مهرثكأ اهبكتري ةعدبب ةنس ضارتعا هلك كلذ يف ءارقفلا

 طارفالاو «ةخماشلا ينابملا ذاختاو «,قاوسألا يف يشملا يف عفرتلاو سابللا

 .كلذ ريغو فيظنتلا يف

 قالخألا مراكمب مهروهظ

 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكانآ امووإ : ىلاعت هللا لاق
 ايندلا ىلإ نوكرلا نم هنع هللا مهاهن امع نوهتني ءارقفلاف «#0اوهتناف
 كلذ نمف ؛ اهلين ىلع نولماع «قالخألا مراكم نم مهاثآ ام نوذخا

 ىلع ربصلاو ؛رقفلاب ىضرلاو سانلاب سنآتلا كرتو هللا بناج ىلإ ليملا
 ال سانلا نأل ؛سانلا ةياذإو رافسألا ةاناعمو دربلاو عوجلاك دئادشلا
 ىلع ةظفح سانلا ناك ىتح «مهيلع راكنإلا ةرثك عم مهب ©نوأبعي
 ينعي ال اميف الو اهلهأو ايندلا رومأ يف نوملكتي ال مهنأ عم مهلامعأ

 ريبكلاو ريغصلا مهبسيو «رفغتسيو بوتي ىتح هوبلاط كلذ لعف نمو
 امل هللا دنع نم هنأ نوريو كلذل نوثرتكي الف «ينارصنلاو يدوهيلاو

 فقوم فقو نمو ؛مكاح ىلإ نوكتشي الو نورفغتسيف «هوبح
 : أرقو ؛هولخ لاف سبحف ةقوسلا دحأ دسفأ دقو .ريقفب سيلف ىوكشلا

 7 : رشحلا (1)

 نوثبعب : (ر)) يف (2)

 نونج «را» يف (3)
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 ءيش لك نع نوجرخيو ."14ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر اموإ»
 نمو .هسفن ىلع هاخأ مهنم دحاو لك مدقيو «مهريغ بجعي وأ مهبجعي
 اهلبقيلف رطاخ اهيف هل نم لوقيو ءطسولا يف ©اهطح ©©ةفيرطب هيلع حتف
 .اهلوبق ىلع ىللاعت هللا را ةحار دوجو ىلعو «ىلاعت هلل لجأ نم

 ائيش دجي الو عيمجلا رمأب الإ فرصتي الو ائيش زوجي ال مهنم كلاملاو

 مهباداو . يكلم الو يعاتم مهدحأ لوقيالو ,هكلمي ال هنأل طسولاب

 ؛مهيلع بصعتلا لصأ وهو ءاقيدص مهل ىقبي ال ءقحلا لوقو ةبقارملا
 ججحلا مهلو ,مهريغ هب مهبطاخي ال امءءاربكلاو ةربابجلا نوبطاخي مهنإف
 .ايمأ *ناك نإو ةجحب مهدحأ بلغي الف «قئالعلا عطق ببسب ةحضاولا
 نم : لاق ؟ لكات نيأ نم ءايمأ ناكو 'مصألا ”متاحل' لاق اهيقف نإ ليق
 08١ ضرألا هل نكت مل ول : لاق ؟ ءامسلا نم كيلع لزني : لاق .هللا دنع

 : اضيأ لاقو .©همكقزر ءامسلا يفو## : ىلاعت لاق امك ءامسلا نم لزنأل

 ةجحب دحأ مكبلغيال : هيقفلا لاق ,©9و؟ًاقزر ءامسلا نم مكل لزنيو#

 ةيلاخلا نكامألا يف ليللاب نوريسيو .لطابلا هبلغي ال قحلا : لاق

 17 : لافنألا (1)
 ةفيرظب «ر» يف (2)

 اهاطح «ر» يف (3)

 كلاسلا «ر» يف (4)

 مهو «را) يف (5)

 ةروثبم «را» يف (6)

 ءمصألا فسوي نب متاح لاقيو «ناولع نب نامحرلا دبع وبأ وه متاحو .متاحلا «ر» يف (7)
 رظنأ .هيورضخ نب دمحأ ذاتسأو يخلبلا قيقش ذيملت ناك ءناسرخ خياشم رباكأ نم

 ...ةيريشقلا ةلاسرلاب هرابخأ

 ضرأ هل نكي مل ول «ر» يف (8)
 («قا)و «ع» يف ةفوذحم ةيآلاو 22 : تايراذلا (9)
 «قالو «ع» يف ةفوذحم ةيالاو 13 : رفاغ (10)
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 "سفن ةوقو لكوتب ©سطاعملاو «”ةكلهملا يراربلا نومحتقيو
 مهدحأ م ىتح نوملحيو مهنم ةعاجش عابسلا ىلع نومدقيو

 : هموق هاذا املك ©هلوق يف ِةَلِكلَي يبنلاب ايسأت هبس يذلل وعديو كحضيف

 دقو مالسلا هيلع ىسيعل ليقو .9«نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا»
 ام.قفني دحاو لك : لاق ؟ كبس دقو هل اوعدتأ : ليقف هل اعدف لحجر هبس
 ىف الإ لاؤسب , أدبي وأ هباوح دحأ ىلع دري نأ دحأ ©ييحتسيو . هدنع

 مودا قالخألا اماو .ءارش يف الو عيب يف ©نوسكامي الو .هنيد
 مهنع هللا بهذ ايندلا باهذبف «ةعيدخلاو ركملاو ءايرلاو ربكلاو دسحلاك
 .اهنم هللا انذاعأ ايندلا ىلع ةليح الإ نوكت ال ةمومذملا رومألا نإف ؛كلذ

 مهتيلحب مهريغ روهظ

 مرايا نم اومخرخا ننال نيرخاولا «ا .ةفالؤل ناك كازا

 نينا ا را

 ةلمهملا : «ر» يف (1)

 شيطاعملا : «ر» يف (2)

 ةفوذحم : «ر» يف )3(

 ةدئاز : «ر» يف (4)

 باحصأ نإ تبسح مأ" باب ءايبنألا باتك يف هللا دبع نع يراخبلا هاور : ثيدحلا (5)
 . 1792 مقر ؛داهجلا باتك يف ملسمو « 3298 مقر ؛'ميقرلاو فهكلا

 يحتسي (ر» يف (6)

 لاؤسلا أدبي «ق» يف (7)
 نوكسامي («را») يف (8)
 نيرجهملا «ق» يفو « 273 : ةرقبلا : ةيآلا (9)
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 ملسملا» : لاق ٍةِيَكَي يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 هللا هاهن ام رحاه نم رحجاهملاو ؛هديو هناسل نم نوملسملا ملَّس نم

 خياشم سانلا دنع مه فائصأ هب نوسبلتملاو اذهل نوعاملاو .©0(هنع

 مذ نم ىري امل ةعقرملا كرت نم مهنمو .كلذك اوسيلو نوحلاصو ءايلوأو
 نم ناك نم مهنمو ءسانلا ىضر بلطي ضرعتي مث اهلهأل سانلا رثكأ
 رهظيو «ههيلع سانلا يلاكت نم ىري اك. وأ ةقعبطل كلذ كرتو نيزقاسملا
 تامارك عمسي نم مهنمو .سانلل ضرعتي ىقبيو رقفلاب هل ةجاح ال هنأ
 .كرت كلذ ري مل اذإف تاداعلا هل قرخت نأ ىلع رقفلا لخديف لاجرلا

 ؛عجر قيرطلا ةقشم قطي مل املف ةنسح ةينب رقفلا لخدي نم مهنمو

 لخديف عامسلاو ةحارلا ىريو ءارقفلا ىلع طسبلا تقو ىري نم مهنمو
 ضبقلا ىأر اذإف «ةرمت ءادوس لكو ةمحش ءاضيب لك نأ نظيف «مهيف

 لخديف اهثدحأ ةيضقل بلط وأ نيد هقيضي وأ رقتفي نم مهنمو .مهكرت
 نم مهنمو :ميود رث ةقينك ني يبفتتلا حبو اذإف يوب ارتست ءازقفلا يف

 غلب اذإف ؛هجئاوح يف قرطلا اهب عطقيف اهلهأ نم هنأ مهوي ةعقرملا سبلي

 اذإف ؛ةمدخلاو ةماقإلاو ناذألل ًادجسم مزلي نم مهنمو .اهكرت هجئاوح

 نإو «هنيدب لكايل فرح ىلع هللا دبعي نمت وهف توقلا بالجتسال ناك

 هللا ريغل اراقتفا ةهجلل نوكرلاو ءانهب فرغي ةهه لدتا دقف هلل ناك

 ذخأي نم مهنمو .هي هيلع ةرايزلا باب حتفيو هتيب يف لزتعي يذلا كلذكو

 «تالزانملاو تاماقملاب هرصبي خيش ريغ نم ةدهاجنلاو ةدابعلاب هسفن

 هب نوزيمتي ًانوناق مهل عضيو هيلع ©راد نمو وه راكذألا ضعب ذختيو

 موقلا بتك هيدي نيب أرقتو «مهترايزل رافسألا لمعتسيو خياشملا بتاكيو

 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا باب ناميالا باتك يف يراخبلا هاور : ثيدحلا (1)

 10 مقر هديو

 ةفوذحم : (قا)و «ع» يف (2)
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 هنيع ىلع ”'هناسليط ليم جرخ اذإو ؛مهنم رذحيو اهلهأو ةعقرملا مذيو

 لكو «هب رودي نمث الإ ائيش لبقي الو ؛ةراشإ الإ قيرطلا يف أدحأ ملكي الو
 ©قيرط كلسي نم مهنمو .هبرام ءاضق يف نوعرسيو سانلا همظعيل كلذ
 لبق دق ِةْلكَي يبنلاو .ائيش سيئر الو ناطلس نم لبقي الو دهزلاو فشقتلا

 ءافعضلا نم ذخأيو ؛كولملا نم مهرغو سقوقملاو رصيقو ىرسك ةيده
 دنع مهجئاوح ءاضق يف ىعسيو ؛مهيديأ ©ّدك نم هنأل لالح اذه لوقيو
 لكو «ةربابجلاو كولملا نم ذخألا نع هسفن عفري هنأ مهيريو «ءاربكلا

 لكأيو قيقرلا سبليو بكري نم مهنمو .سانلا بولق بلجل ةليح كلذ
 نم ءيشب قطنيو لاجرلا تاماقم يف ملكتيو عامسلا رجهيو بيطلا
 ديل ا .ءارقفلا ىلع ضرتعيو موقلا ظافلأ
 ًاخيش مظعي ناكو ملكت ذئنيحو «هتحت ناك ًاريصح عزنف فوصتلا نع
 «ءلكتف ةليسسم | هرجهف هراد طئاح خيشلا ضيبف ؛.هسلجم رضحي ناك

 دمحأ داعف كلذ خيشلا لازأف سانلا قيرط نم ةلمنأ ذخأ : لاقف كلذ يف

 رجحيو دلب وأ ةيرق ىلع ههقف وأ هتخيشمب. يلوتسي نم مهنمو .هتبحصل
 وأ همظعي نمل اهيطعيو ىنمزلاو نيروتسملل يه امنإ لوقيو ءتاقدصلا
 امنإإ» : لوقي ىلاعت هللاو «ءارقفلا نم اهعنم يف ©"دهجيو «هرش فاخي
 : تاهج ثاالثب اهنوقحتسي ءالؤهو «مهمدقف ,#9ءارقفلل تاقدصلا

 لطبملاو ىمعألاك ىنمزلا امأو «ليبس ءانبأ مهنأو «ةنكسملاو رقفلاب

 .برعلا ناسل .سيلايط ؛ اهعمجو يسراف اهلصأ ؛ةيسكألا نم برض ناسليطلاو : هناسليلط (1)

 ةقيرط : «عر) يف (2)

 ر ةفوذحم : «ر» يف (3)

 ملع : «ق»و «ع» يف (4)

 دهتجيو : «ر» يف (5)

 60 : ةبوتلا (6)
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 لوقيو فوصتلا ةقيرط ىلع نسحلا سابللاب رهطتيو دالبلاب فوطتي
 تاماقم يف مهيلع ينثيو مهمظعيو «نالف يل ىدهأ «ناللف نمر

 هناسل ىقتيف «لاثمأو تاياكحب قسنيو «ايندلا ءانبأ ”سلاجمو خياشملا
 دحأ نم ائيش لبقي الو نادلبلا جراخ دّبعتي نم مهنمو .ىطعيو مظعيو

 هدارم غلب اذإف «جراون وأ ء ءاميكلاب مهضعب ع دخي نأ ىلإ نظلا هب نسحيف

 ءارقفلا بسيو فشقتيو هدحو درفتيو ةعقرملا سبلي نم مهنمو .كرت
 أسيئر وأ ايلو مدخيو ؛ءيش ىلع اوسيل مهنأل الإ مهكرت ام هنإ لوقيو
 لٌوَقُيو تاعانشلا مهيلع قلطأ الإو «هنم اوُمِلَس» هومظعو ءارقفلا درو اذإف

 ءارقفلا درو اذإف .هلهأ مدخيو دلب يف ةقرخلاب بتري نم مهنمو .مهيلع
 سانلا نأو «ةالولا دنع مهقح يف هنأ حوليو «لاقلاو ليقلاب مهيلع لخد

 لازيال نكلو ءارقفلل *”شاحني نم مهنمو .اورفي ىتح ©مهيف اوملكت
 ىلع اوناك نيذلا ءارقفلا تبحصو «ةنس اذك ذنم خياشملا تيأر : لوقي

 مهكرت ةدايرديع ودا نإف هل ©تلقو دلبلا بحاص يل لاقو «ةقيقحلا

 : لوقيو ءارقفلا ٌرْيَعُيَو ةداهز راو ماعلا يتيح نت ميتمو هيدا تااحعو
 اذإف ؛عالخلاب اهيبشت ةرضحلا يف ذ جاجزلاو راونألاو نيحايرلا نولعجي
 نم مهنمو .نظلا نسحو ©رتستلاب انرمأ لاق ايندلا لهأ دنع رمخلا ىأر
 .هبطاخت ةكئالم نأ هل ليختيف هجازم لتخي ىتح عوجلااب هسفن ذخأي

 سلاجيو : «ر» يف (1)

 مهل : «ر» يف (2)

 شاخي : «ر» يف (3)

 انلقو : «عادو «قا»» يف (4)

 رتسلاب : «ق»و «ر» يف (5)

64 



 .ملعلا لهأ نم دحأل ًامالك كلذ دعب لبقي الف لهاج همالك لوقيو
 ءاهبسك يف نوظفحتي ال مئاهبلا لهأ نأل محللا كرتيو ع روتي نم مهنمو
 ؛لهجلاب هسفن ىلع قيضيو ءاههجو ريغ ىلع كابشلا نأل توحلا كرتيو
 مورلا تريعف مورلا ضرأب حمقلا يرتشي ناك مهضعب نأ ركذ ىتح
 عطق ام» : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق .كلذب نيملسملا

 .«هكسن نم نوري اميف سانلا بغري لهاج دباع الإ مالسإلا يف يرهظ
 دنع ًائيش لكأي الو عوجيو مونلا رجهيو تادابعلا يف "قدي نم مهنمو

 ىتح ركدملا رهظي رهظي : دوعسم نبا لاق .عدب هذهو .نوقمعملا مهو دحأ
 للا دبع نع ملسم حيحص يفوأ , ا هنس تنزيغ: هل ليق'ءيش هنم ريغ اذإ

 ليللا موقت كنأربخأ ملأ» : لكي هللا لوسر لاق : :لاق يصاعلا نبا ورمع نب

 تعجه كلذ تلعف اذإ كنإف : لاق كلذ لعفأ ينإ : تلقف ؟راهنلا موصتو

 كلهألو ًاقح كسفنلو ًاقح كنيعل طعأ نكلو ءكسفن تبعتو كانيع
 موصي ناك ؛دوواد مايص موصي نأ هرمأو «'(رطفاو مصو منو مق ءًاقح

 الو 2*عبسأ وأ نيرهش يف وأ رهش يف نآرقلا أرقي نأو ءاموي رطفيو ًاموي

 ملسم يحض: فو», ةريلا يف ةمجج منجي قم ئلغ موبلا نري مهو هدير
 نيملسملا نم لجر لاقف لاصولا نع ىهن مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ نع

 ينمعطي يبر دنع تيبأ ينإ يلثم مكيأو» : لاقف ءلصاوت كنإو

 رطاخ لك نأو للاب هتانكسو هتاكرح نأ ىري نم مهنمو .5(نيقسيو

 ىري : «ر» يف (1)

 ةنسلا : «ر» يف (2)

 برا رطب نعمل ربعدلا عوض نع ييذلا هج ايران مابقلا تاكو علطس ميجس  كيدحلا (5)
 1159 : مقر

 .رهشأ ةعبس وأ نيرهش وأ رهش يف نارقلا أرقي نأ : ينعي ناك هلعلو (4)
 (1861 مقر «لاصولا باب ءموصلا باتك يف رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور : ثيدحلا (5)

 . 1102 مقر ,موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب يف ملسم كلذكو
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 ىلإ جرخيف «سفنلاو كلملاو ناطيشلا ركنيو هللا دنع نم هلابب رطخي
 ءيش لك يف قطانلا لوقي نم مهنمو .ىراصنلا لاوقأ نم وهو «داحتالا

 نإ جرخيف هيلع باجح ماسجألاو «قحلا الإ أ الو قحلا وه

 ىري نم مهنمو . ءمدانسلا هيلع خينسملا يف ىراضتلا داقتغا وهو "لولحلا

 ةقرف بهذم وهو «هريغو حورلا ركنيو يلا اوي ساحل يحال نأ
 شرعلا نأ ىري نم مهنمو .تادوجوملا يف ةيراسلا ةايحلاب لوقن

 دقتعاف ةطساو الب لكلا كرحي ىلاعت قحلاو ةهج يف امهيف امه يسركلاو
 َلْعِف الأ ىري نم مهنمو .©ةمسجملا بهذم وهو «ملاعلا ءارو زييحتلا

 نم مهْنمو .ةيربجلا بهذم وهو فيلكتلاو ةيدوبعلا ركنيو ةتبلا دبعلل
 امو «قالطالا ىلع نطابلاو قالطالا ىلع رهاظلا وه ىلاعت قحلا نأ ىري

 هانعمو ءًادعاصف نينثالا نم ددعلا الإ نوكي الو «ةدحاو نيتاذلا ريبصت وه : داحتالا 69

 ا ل هلا «قلطملا دحاولا قحلا دوهش وه : موقلا دنع

 دحتا ًاصاخ ًادوجو هل نإ ثيح نم ال .هسفنب امودعم «هب ادوجوم ءيش لك نوك ثيح نم

 . م1997 / ه8 ركفلا راد 1 ط يناج رجلل تافيرعتلا : رظنأ .لاحم هنإف ءهب

 .لوقأ : «ر» يف (2)
 لازأو «ةيبوبرلا يناعمب اهيف لح اماسجأ ىفطصا قحلا نأب مزجت ةيفوص ةركف : لولحلا (3)

 داحتا ىلع ةمئاقلا ةيحيسملا ةركفلا نم ةبيرق لولحلا ةيرظنو .ةيرشبلا يناعم اهنع
 .حيسملا صخش يف توسانلاو توهاللا

 نكمي يتلاو يمالسإلا فوصتلا خيرات يف ةيرظن رهشأ (ه309 ت) جالحلا ةيلولح ربعتو
 : نييلاتلا نيتيبلا يف اهنومضم صيخلت

 لالزلا ءاملاب ةرمخلا جزمت امك كحور يف يحور تحزم

 لاح لك يف تنأ انأف ينسم ءيش كسماذإف
 .ةمسجتملا : «قا)و «عا» يف (4)
 «ةطسوتم : نانثا : ةيربجلاو «ىلاعت هللا ىلإ دبعلا لعف دانسإ وهو «ربجلا نم : ةيربجلا (5)

 .ةيمهجلاك «تنت ال ؛ةفرطتم وأ ةصلاخو «ةيرعشألاك لعفلا يف ابسك دبعلل ثبتت

 .عجرملا سفن فيرعتلا رظنأ
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 .ةيدوبعلا اوكرت دق ةئباصلا نم ةقرف بهذم وهو ضحم مدع هاوس

 ايندلا بابرأ ىلع لامعألاو تادابعلا فئاظوو فيلاكتلا نأ ىري نم مُهنمو
 وهو «اتابن نوعطقي الو هماليإ الو ناويح حبذب الو داهجب نوريالو .ةصاخ

 اهرثكأو ؛موقلا قرط نع ©ةجراخ ©قرط هذهف .دنهلا ةفسالف بهذم

 ترصتقا ليق نإف ءاهعابتاب ءارقفلا هللا فرش يتلا ةينسلا ةقيرطلا نع جراخ

 ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأيإ» لوفي لاقت كلو نيدرجتملا ىلع رقفلاب
 : ىلاعي هلوق يف ًاصاخو ةياآلا هذه يف اماع رقفلا هللا ركذ انلق لا

 امنإ9و او رصحأ نيذلا ءارقفللإطو ©44نيرجاهملا ءارقفلل#
 ؛ةيولوألا ةهج نم رقفلاب صخأ الام كلمي ال نمف «ءارقفلل تاقدصلا

 ,مهبر ريغل مهرومأ يف نوئجلي الو ائيش نوكلمي ال ثيح نم ءارقف سانلاو
 نإو هرقف داز ءايشألل هجايتحا داز نم لكو «هنع ىنغ وهف ءيش نع رقفلاو

 نِمَو . .ًاريقف ناك نإو هانغ داز ءايشألا نع هؤانغتسا رثك نم لكو ينغ ناك
 دوعي كلذكف «ًاينغ ريقفلا دوعي امكو «ركاشلا ينغلا وه رباصلا ٌريقفلا ليق انه

 ىنغلا نكلو ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل : مالسلا هيلع لاقو ًاربقف ينغلا
 يأف © «ذفني ال زنك ةعانقلا» لاقو ,دهزلاو ديرجتلا ينعي 29( سفنلا ىنغ

 «نوكلا ةربدم يهو «ملاعلاو هللا نيب ةيناحورلا طئاسولاب دقتعت ةروهشم ةفئاط : ةئباصلا (1)
 .ينوريبلا ركذي امك ةيسوجملاو ةيدوهيلا نم جيزم بهذم مهنأ امك

 قورطلا : «ر» يف (2)

 نم : «راو «عالو «ق» يف (3)

 15 : رطاف (4)

 8 : رشحلا (5)
 273 : ةرقبلا (6)

 60 : ةبوتلا (7)
 .6081 مقر «سفنلا ىنغ ىنغلا : باب «قاقرلا باتك «ةريره يبأ نع يراخبلا هاور : ثيدحلا (8)
 طسوألا مجعملا يف دروو ؛«ىنفي ال زنكو ذفني ال لام ةعانقلا» : هظافلأ رهشأ : ثيدحلا (9)

 هاوس كاسل و رطل نهال اع ضال لانا ظفلب يناربطلل
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 لك ىلإ رقتفا نمت رقفأ رقف يأو هللا ىوس امع ىنغتسا نمم ىنغأ ىنغ
 رايتخا ال رطضم هلك ملاعلا انلق ءيرارطضا نيدرجتملا رقف ليق نإف .ءيش
 بابسألا كرتب نيدرجتملا دصق امنإ ليق نإف «ىلاعت هللا عم دحأل هيف
 رافسألاو دربلاو رحلاو رقفلا ةاناعمو ةدابعلا عم ةحار ال انلق «ةحارلل

 ةبلاطمو مهيلع سانلا راكنا ةدش عم تاقوألا رثكأ يف شيعلا قيضو

 سانلا نع مهؤافخ

 مسقأ ول هل هبي ال نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بّر» : مالسلا هيلع لاق

 مهيلع لسرلاو نييبنلل الإ تبنت مل ةمصعلا نأ مولعمو .00(هربأل هللا ىلع

 امل نكلو ءبوتيو بنذيو ءيطخيو بيصي مهريغ نأو ؛مالسلاو ةالصلا
 ؛مهب دهعلا مدقو ؛مهتائيس ركذت ملو مهتاماركو لاجرلا بقانم ترطس

 بحملا مهنامزأ يف مهل ناك دقو ؛ تائيس مهل سيل نأ قلخلا رثكأ نظ
 ىلع لخد امل "ردب نبا ناقربزلا" نأ ىوري .دقتنملاو ملسملاو ٌضغبملاو

 رثكأ ملعي هنإ' : "ناقربزلا" لاق هبحاص هيلع ىنثأو هبحاص عم يدي يبنلا
 هجو ريغتف ناقربزلا مذو لجرلا بضغف ؛«"يفرش يندسح هنكلو لاق امم
 :تليمعاس ©: محا تلقف تيطرللالوسراي# لاقف ِةِْللَط يبنلا
 يف تبذك ام لوألا يف تقدص نئلو تلمع ام حبقأ تلقف تطخسو

 نسحأ لوقي ىضري نمف رحسل نايبلا نم نإ» : مالسلا هيلع لاقف .ةيناثلا

 .3854 مقر كلام نب ءاربلا بقانم باب «بقانملا باتك يف سنأ نع يذمرتلا هاور : ثيدحلا (1)

 نستحا : «ر» يف (2)
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 مهنامزأ يف كئلوأ ىأر دقو .©20(ملعي ام حبقأ لوقي طخسي نمو ملعي ام
 .مهريغ ربص هنع رصقي ناك ام مهب نظلا ةءاسإو صقنتلاو ىذألا نم

 ©يلبشلا عفوو ءارارم ماطسب نم ©يماطسبلا ديزي وبأ جرخأ دقو
 قيض نيح هقفلاب (6دينجلا رتستو «ناطلسلا 0 وثلاو ن4 صاوخلاو

 هنأ ىلع «لتقو هب لثمو برضو جالحلا ىلع ضبقو .ءارقفلا هيلع
 نوذوي مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا ناكو .قيدنز رحاس

 .4851 مقر ةبطخلا باب ؛حاكنلا باتك يف رمع نبا نع يراخبلا هاور : ثيدحلا (1)

 ؛ملسأ ايسوجم هدج ناك «يماطسبلا ىسيع نب روفيط ديزي وبأ وهو : يماطسبلا ديزي وبأ (2)

 ناك ديزي وبأو ءدابعو اداهز اوناك مهلكو .يلعو ءروفيطو ,مدآ ك ةوخإ ةئثالث اوناكو
 تلمع : ةروثأملا هلاوقأ نم ءىرخأ ةياور يف ه264 وأ ه261 يلاوح يفوت الاح مهلجأ

 فاالتخا الولو ؛هتعباتمو ملعلا نم يلع دشأ ائيش تدمججو امف «ةنس نيئالث ةدهاجملا يف

 .ديحوتلا ديرجت يف الإ هتمحر ءاملعلا فالتخاو «تيقبل ءاملعلا

 .خيرات نود يبرعلا باتكلا راد «13-14 ص ةيريشقلا ةلاسرلا رظنأ

 تامارك هلو :ه0كق هس يفوت ةيفودشلاو ءاملعلا ةمئا دخأ + يلباشلا ركب وبأ وهو : يلباشلا (3)
 +رملا سفن 1 ج .ءايلوألا تامارك بحاص هدروأ ام بسح

 نق نو ولاو قتلا نبدأ لل سارحلا دجحا نإ , ميهاربا قاحسا وبأ وهو : صاوخلا (4)
 ءاود ك ةروثأملا هلاوقأ نم .ريبك ظح تاضايرلاو لكوتلا يف هل نأ وردا ىف
 دنع عرضتلاو «ليللا مايقو «نطابلا ءالخو «ربدتلاب نارقلا ةءارق : ءايشأ ةسمخ بلقلا

 .24 ص ةيريضقلا ةلاسرلا رظنأ .ه291 ةنس يرلاب تام .نيحلاصلا ةسلاجمو «رحسلا

 نيب عمج (ه161 - ه97) ثيدحلا لهأ ةمئأ نم «يروثلا ديعس نب نايفس وه : يروثلا (5)

 .عررولاو ملعلا
 ةعيرشلا نيب عمج دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ (نيينسلا) ةيفوصلا ان دينجلا (6)

 جر ةبلحلاو 133 ص يملسلا تاقبط : يف هرابخأ رظنأ .ه297 ةنس يفوت ةقيقحلاو

 . 24 ص ةلاسرلاو «255 ص/0
 دينجلا بحص .ه309 ةنس دادغبب لتق .جالحلا روصنم نب نيسحلا وه جالحلا )72

 جالح ناكد ىلع دعق هنأ يرونلا ركذي امك جالحلاب هتيمست ببسو .امهريغو يرونلاو

 ناكدلا بحاص بهذو (هبح جارختساو هفدن يأ نطقلا ةحالح هتفرح نم جالحلاو)

 .كلذب رهتشاف ءاجولحم نزخملا يف جولحملا ريغ نطقلا دجوف عجر مث ةجاحل
 . 43 ص 2 ح ءايلوألا تامارك عماج رظنأ

 .نوبذكو نوذؤم : «ر»و «ع» يف (8)
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 امهنأ ىلع التق مالسلا امهيلع ءايركزو ىبحيك نولتقيو نوُبَدَكُيو
 ,"#لتق يبن نم يأكوإل ليزنتلا يفو ءىسوم ةعيرش يف ادسفأ
 ام ءايلوألل دبالو ,(©#2نيمرجملا نم اودع يبن لكل انلعج كلذكو#

 عطقني نأ امإ هنأل فيعض سانلا نع عطقنملاو «ةثارو ءايبنألا هب ىلتبا
 الماك ناك نمف مهيف لوخدلا ىلوألاو (هنه اوملسيل وأ مهنم ملسيل

 لاق دقو .مهئاملعو مهخياشم نم لمكت ًاصقان ناك نمو «هريغ لمك

 ذخو كوتقميف مهلداحت الو كتبكرب ءاملعلا محاز ينب اي" : هنبال نامقل

 لك ايندلا ضفرت الو ءكترخآل كبسك لوضف قفناو كغالب ايندلا نم
 مصت الو «كتوهش رسكي ًاموص مّصو قلخلا ىلع الك نوكتف ٍضفرلا

 بألاك ميتيلل نكو ,موصلا نم لضفأ ةالصلا نإف وب "رعب اموري

 كا امال يا لا الا

1 0 

 يقلخ يف يتمكح دسفأ نأ ديرتأ «سانلا نيب ©لخدت ىتح كتمعطأ ال

 نيب معطي يذلا وه هناحبس هللاو .سانلا نيب لخدو باتف !؟ كلكوتب

 ال نميف ريخ الو فولأم فلأ نمْوملا» :ربخلا يفو «يفايفلا يف سانلا
 مهي ناطيشلا نإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ أطوملا يفو .©(فلوي الو فلأي

 («ئفعض عاطقنالاف .50(مهب مهي 0 ةثالث اوناك اذإف نينثالابو دحاولاب

 146 : نارمع لآ (1)
 21 : ناقرفلا (2)

 نوكت : «ر» يف (3)
 كلام يبأ ثيدح باب يدعاسلا دعس نب لهس كلام يبأ باتك ءدمحأ دنسم 5 ثيدحلا (4)

 .22333 مقر

 لاجرلل رفسلا يف ةدحولا يف ءاج ام باب «ناذذتسالا باتك أطوملا يف : ثيدحلا (5)
 .1765 مقر «ءاسنلاو

 م0



 ة 00 يهو «ناميإلا نم ةلوذاذبلا» 0 يفو 06 ٠

 ا ا د ل

 الجر نأ يسدقملا ىور ؛هدجو اذإ بيطلا لكأيو كحضيو حزم مالسلا
 ول هللاو » : لاقف «ربنملا يقرف «رمتلا اننوطب قرحأ هللا لوسر اي : لاق

 كلسيلف مهفرعي نأ دارأ نمف .2(«هومكتمعطأل امحل وأ ازبخ تدجو

 نأ عم يلو الإ يلولا فرعي الو «ريقفلا الإ ريقفلا فرعي الف :مهقيرط
 : مهنع هللا يضر كلاسلاو طسوتملاو ءيدتبملا مهيف

 الاجرلا ىرت تدرأ نإ درحت

 ىقلت ديرجتلا ةبصع سرامو
 اماذإمهب لوهجلاك كتالو

 يراربلاب فراعملا صنقتا

 يفايفلل كبوكر يدجي امو

 الاحملووهوتلا كنع عدو

 الامكلا مهدنع شيعلا ديغر

 الابجلا اوككتبن (©لاق مهار

 ال ال هتلاوال ماهوألا نم

 الاصوارجح هب ىقلتاذإ

 .لجرتلا باتك 1 مقر دواد يبأ ننس يف قيدكل «ةءادبلا : «ع)) يف 01(

 8 مقر ةحلط ىمسي لحجر باتك محا كئسم : ثيدحلا )2(

 .اولاق : «قا» يف (3)
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 ثلاثلا ملعلا

 مهيلع راكنالا لصأ يف

 أشن نيأ نم

 هلوق يف مالسلا هيلع حون موق راكنا ءافعضلا ىلع راكنالا لوأ
 ءءافعضلاو ءارقفلا يأ 04نولذرألا كعبتاو كل نمونأ اولاقو# : ىلاعت
 نإ هللا نم ينرصني نموإ# : هنع هللا ىكح ام لاق ,مهدرطب هوبلاط املو

 هللا مهيتوي نل مكنيعأ يردزت نيذلل لوقأ الوإ# : لاقو .24 مهتدرط
 اولعف كلذكو .©نيملاظلا نمل اذإ ينإ مهسفنأ يف امب ملعأ هللا ءًاريخ

 اولعف دقو .مالسلا مهيلع لسرلا نم مهريغو ىسيعو بيعشو حلاصب
 ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الو9» : لزنف ِةِْكَي يبنلا عم كلذ
 يبأ نع ملسم حيحص يفو ؛لوألا ملعلا يف مدقت امبسح .©#0يشعلاو

 اربش مكلبق نم نيذلا ننس نعبتتل» : لاق مالسلا هيلع هنأ يردخلا ديعس

 .”(مهومتعبتال بض رحج يف اولخد ول ىتح عارذب اعارذو ربشب

 30 : دوه (1)
 31 : دوه (2)

 52 : ماعنألا (3)
 .2669 مقر ثيدحلا ؛يراصنلاو دوهيلا نئس عابتا باب «ملعلا باتك يف درو : ثيدحلا (4)

 .اولعف : «ر» يف (5)
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 ةنعدما يضر رمع بابب عمتجا الو .ثراوتي لازيال هللا ةوفص ىلع

 نب عرقألاتو "نصح نب ةنييع' لثم ءبرعلا فارشأو نيرجاهملا ءارقف
 بيهصو لالبل هنذإ جرخ «مهريغو 'سادرم نب سابعلا"و "سباح
 ريغتت مكل امو" : هللا دبع نب ؟'لهس لاقف «موقلا هوجو تريغتف ناملسو

 باب ىلع مهومتدسح إو ءانأطبأو اوعرساف انيعدو اود مكهوجو

 ."رثكأ ةنجلا يف مهل هللا دعأ امف رمع

 ؛مهعابتأو ايندلا بابرأ : فانصأ ةثالث ءارقفلا ىلع نوركنملاو
 وأ لامعألا يف نوقمعتملاو .مهعابتأو ةيعورفلا نم نودحاجلاو

 ؛مههاج ةلقو مهبايث ةثرل مهل دادضأ ءارقفلا نإف ايندلا بابرأ امأف

 ةايحلا امإهو «لمألا لوطو ةواسقلا ثروت ايندلاو .هدض ضغبي دضلاو

 انبرإل : اولاقو مهتاضرم يف نوشمي مهعابتأو «2رورغلا عاتم الإ ايندلا
 ةيعورفلا نم نودماجلا امأو .©اليبسلا انولضاف انءاربكو انتداس انعطأ انإ

 مهعبتتو مهقيرط كرت نم ىلع نوركنيو ةعيرشلاب ةطاحإلا نودقتعي مهنإف
 هللا همحر كلام فصنأ دقو «ةرذعتم ةعيرشلاب ةطاحإلاو .كلذ ىلع ماوعلا

 نإف ءال : لاقف ءأطوملا ىلع سانلا لمحأ نأ ديرأ" : ديشرلا هل لاق نيح

 .'ملع مهنم دحاو لك دنعو راصمألا يف اوقرفت ةباحصلا

 .ثيدحلاو نآرقلا يفالإ نوكي الو .مهفلا ةغللا يف هقفلاو
 يف نوقمعتملا امأو «ةرخآلا بلطو ايندلا كرت ىلإ ىدأ ام هقفلا ةقيقحو

 ليهس : «ر» ىف (1)

 185 : نارمع لآ : ةيآل 49
 67 : بازحألا : ةيآلا (3)
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 نوديزي مهلعجو «لامعألا ةيؤرب ناطيشلا مهنتفف نوسمنتملا لامعألا
 ال ءارقفلا نأل ءارقفلا نوضغبي مهف سانلا مهمظعف ءاهنع اوهن دق ًالامعأ

 لإ جاتحا صلخأ دق هنأ ئأر اذإو «كرشأ هلمع اذإ ريقفلا .نوعنصتي

 ظفح الو مولعلا يف قذحتي مل نمف .هسفن كرش نم هصلخي صالخإ

 لب ؛مهيلع ركنأ هينعي ال امه لغتشاو ةروثأملا نانسلاو ةيوبنلا ثيداحألا
 لهأ بهذم ةيفوصلاو ءارقفلا بهذ دقو .هملعب اوطيحي مل ام. اوبذك
 مالسلا هيلع ثعب يتلا قالخألا مراكم مهمولعو ,؛ثيدحلاو نارقلا

 تثعب» : ثيدحلا يفو اهب نوبولطم قلخلا ةماعو ءاهممتيو «اهلمكيل
 ام ردق الإ عورفلا ىلإ ةجاح ريقفلاب تسيلو .2(قالخألا مراكم مهتأل

 ايندلا لعج هللا نإ : هللا همحر لاق «بيرق رمأ وهو سانلا ةفاك هفرعي

 ةموصخ ىلإ اوجاتحا ام اهيف لدعلاب سانلا ذخأ ولف «ةرخآلا ِدّوَرَمل

 عم فوقولاو هتقيرط وأ هتداع فلاخ ام ركني نأ ناسنإلا نأشو ؛مكحو
 : نامرح كلذ

 نئسلا ةريس نع اهلهأ تجرخأو نئسلا ىلع ©تمظع دق دئاوعلا ىرأ

 نتفلا نم رحب يف نوضوخيمهو  مهلاغتشاب احابم نوركنيو

 .اهلمكتيل «ر» يف (1)

 يف ءاج ام : باب قلخلا نسح باتك يف هاور ءأطوملا يف كلام تاغالب نم : ثيدحلا (2)

 .تطغ : «ق»و «ع» يف (3)
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 عبارلا ملعلا

 مهيلع ركنأ امع لاصفنالا يف

 ,حلاصلا لمعلاو ةنسلاو باتكلا يف لصأ هلف مهيلع ركني ام لك
 «بابسألا كرتو «فشقتلاو ,درجتلا يهو ءارمأ نيعبس وحن كلذو

 ءفوصلا سابلو ءافحلاو «سأرلا قلحو «ليبنزلاب يشملاو «لاؤسلاو

 سابلو «ةيجرفلا سابلو ؛©""'ءابعلا سابلو ؛ةعقرملا سابلو «رعشلا سابلو
 ؛ةباصعلاو «نيبكنملا ىلع رازإلاو «ةفحلملاو ,حوشرشلاو ؛©دنزملا
 «بيضقلاو ةراشإلا لمحو «ةنولملا طويخلاب ةطايخلاو «ةنولملا عاقرلاو

 «بعتلا دنع «©زيمغتلاو «نطولا كرتو رفسلا ةرثكو («©ةفاقعلا لمحو

 يف صقرلاو ءدجسملا يف رعشلا داشناو ,.دجسملا يف لكألاو

 ةطلخو «جاحزلا ليدنقو نيحايرلاب ةرضنلاو «دوعلاب رخبتلاو ,كاوسلاو

 كحضلا : حازملا هيلع طارتشالاو ءءاج اذإ باشلا لوبقو «بابشلا

 ةابعلا : (را> يف (1)

 .برعلا ناسل ء«ضرعلا ليلق بوثلا وه دنزملاو : دنزلا : «ر» يف (2)
 .هتجوعم يأ سأرلا ةفوقعم ىصع يهو ءنجحملا يهو : ةفافعلا (3)
 ريمعتلا : «ر» يف (4)
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 ةحابسلا «قابسلا ؛ةهكافلا فطخ : ماعطلاب طسبلاو «راغصلا عم طسبلا
 «ديرتلا ىلع مهتموادم «ةوالحلا تابيطلا لكأ «ءاملا باذعتسا «ءاملا يف

 مايق «سانلا ةارادم «ةنسحلل ةحيبقلا ءامسألا بلق ءصخرلل ليملا ءاكتالا
 ةرايزلا دنع سارلا طح «مهنيب نيمرتحملا رعش ةمسق «ضعبل مهضعب

 نم رثكأ مهمازلا «مودقلا ةناركش ةناركشلا رافغتسا ©وءرورس
 ةفايضلا مهذخأ كب ظفل نم ءيشلا مهمازلإ ءاهنم ©عنتما نم 000

 «قرخلا حرط .ليخب وأ ميرك نم ةحارلا جارختسا .اهعنام نم
 مالكلا لوأت نم «©ةبلاطم ؛ءىوعدلا بحاص ةبلاطم اهببسو 0

 نم ةبلاطم ءاسفانت اذإ نيريقفلا ةبلاطم «مالكلا لقان ةبلاطم «نظلا ىلع
 رافغتسالا «©ىقحلا وأ صاصقلا ذخأل طسولا يف دوعقلا .ًابجاو عنم

 مهلوق «هتقرخب ىلوأ ريقفلا مهلوق هللا رفغتسن أطخلا دنع مهلوق ءامئاق

 ريبكتلا «عامتجالا دنع ةالصلا مهلوق «هيلإ دوعن ال ءيش نع انجرخ اذإ

 نم برض «رذع ريغ نم قفاوي ال نم نارجه «قحلا نع داح نم ىلع
 هنم ريذحتلا وأ ©ةروشملا دنع هيف امه لجرلا فصو «قحلا نع لدع
 ؛مالكلا يف زمرلا ؛مالكلا يف ةيانكلا ءًأريثك عمجلا ناك اذإ مالكلل مايقلا
 برن يف ةالصلا «لاعنلا يف ةالصلا مالكلا يف ضيرعتلاو ةراشإلا

 ُهَهْبْسو بهذلا مهبيلقت ءبطلاو مئازعلاو مئامتلاو ىقرلا مهكرت .دحاولا

 .ءاسنلا ةرايز ءءاسنلا نم حوتفلا لوبق .دوعلاب

 رثتست : ( ر» يف (1)

 وأ : «ر» يف (2)
 عنتقا : «ر» يف (3)

 ةئطاخ يهو ةلواطم : «قا» و «ر» يف (4)

 دحلا : «ع» يف (5)

 ةروشلا : «ر» و «ق» يف (6)
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 : مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت لاف درجتلا لاقيو ديرجتلا امأف

 رمألا ملاعو قلخلا ملاع نع درجتلا ىلإ ةراشإ هيفو «74©كيلعن علخافو#
 بعصم نع ركذو «ةيآلا © تاوهشلا بح سانلل َنّيزإ# : ىلاعت لاقو
 اورظنا» : لاقف شبك باهإ هيلعو هآر ِدللَي يبنلا نأ  ريغصتلاب  ريمع نب
 تيرتشا دق ةلح يف لاتخي هيوبأ نيب هتيأر دقل هبلق هللا رون يذلا اذه ىلإ

 ام ىلإ هريص ىتح هلوسرو هللا بح هب لازامف مهرد يتئام اهارتشا وأ هل
 هللا لوسر ٍبْنَج يف رثأ دق طيرشلا هنع هللا يضر رمع ىأرو .(نورت
 ةفّصلا لهأ ناكو «يدوهي دنع ةنوهرم هعردو تامو ؛.عجطضا ال يي

 :نيدرجتم هنامز يف

 اعرولاو ديرجتلاو دهزلا اوركنأ دق  ٌمِهرَتُكَأ سانلل ام هللا يبسح اي
 اعدبلاوءاوهألا اوبقلةَّئُسو ةكلعص قيفوتلا يلوأ قيرط اوُمَس

 .فرسلا هركيو فشقتلا بحي مالسلا هيلع ناكف فشقتلا امأو
 ركب يبأك ةباحصلا نأش كلذ ناكو «(ناميإلا نم ةذاذبلا » : لاقو

 موق ىلع هللا ىعن دقو .مهريغو ءادردلا يبأو رذ يبأو يلعو رمعو
 .50 اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح يف مكتابيط متبهذأ» : مهتاوهش

 .كلذ يف قفني نأ نم زعأ رمعلاو «هتاذلمو مسجلا ريبدتب مامتهالا ايندلاو

 فلختسيو ِهِلاَّمْعب هيلع ٌمَدَقي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك املو

 12 : هط (1)

 15 : نارمع لآ (2)
 6189 مقر ثيدحلا سبالملا باتك ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور : ثيدحلا (3)

 .71 ص رظنا .هجيرخت قبس ثيدحلاو .(ذدب) برعلا ناسل يف دراو (4)

 .ةأيهلا ةثاثر : يه برعلا ناسل يف ءاج امك ةذاذبلاو
 20 : قامحألا (5)
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 تلأسف «ىسوم يبأ لاَّمُع نم تنكو" : دايز نب عيبرلا لاق «مهتاقث نم

 نيفخ تذختاف «ةنوشخلا : ليقف ؟ نينموملا ريمأ ىلإ بحأ تايهلا يأ

 ذخأت ملف بوصيو هرصب انيف ُدِعّصُي لعجو هيدي نيب انفص هيلع انلخد
 دايز نب عيبرلا : تلق ؟ تنأ نم : يل لاقو يناعدف يريغ أدحأ هئيع

 ؟ قزرت مكف : لاق «نيرحبلا :تلق ؟ انلامعأ نم ىلوتت ام : لاق «يثراحلا
 اهنم توقتأ : تلق ؟ اهب عنصت ام : لاق ؛مويلا يف مهارد ةسمخ : تلق

 : لاق .نيملسملا ءارقف ىلعف لضف امف «ىل ةبارق ىلع ىقابلاب دوعأو ائيش

 مث بّوصو هرصب انيف َدَّعَّص مث تعجرف ءكعضوم ىلإ عجرا سأبال
 نيح نآلا : لاق ةنس نيعبرأو اثالث : تلق ؟ كنس مك : لاقف يناعد

 «شيعلا نيلب دهع ©ثيدح ىباحصأو ماعطلاب يناعد مث ءتمكحتسا

 وهو كلذ ©نوفاعي يباحصأو ذبجأو لكا تلعجف ؛محللا ةليلق

 فشقتلاو ."مهلدبتسيو ©يِنّرِقُي نأ ىسوم ابأ رمأف «مهنيب نم 'ينظحلي
 كيفكي ام كينغي ناك نإ" :.يرصبلا نسحلا لاق .حلاصلا فلسلا ةريس

 ايندلا يف سيلف كيفكي ام كينغي ال ناك نإو «كينغي ايندلا يف ام لقأف

 ةذاذبلا وهف فشقتلاب العلا ىلإ ىقرت نأ تئش نإ كيلع .كينغي ام

 ."فوصتلا لصأ وهو دهزلاو

 ةنس نوعبرأو ثالث باوصلاو (1)

 تيدح : (ق)و (ر)و (ع) لوصألا يف (2)
 نوباعي : «ق» ىف (3)
 ينخطلي : «ر» يف (4)

 ينبرقي : «ر» يف (5)
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 ربطصاو ةالصلاب كلهأ رماوإ» : ىلاعت لاقف بابسألا كرت امأو
 هللا ىتتي نموإإ : ىملاعت لاقو ,"كقزرن نحن ًاقزر كلأسن ال اهيلع

 وهف هللا ىلع لكوتي نمو بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرخم هل لعجي
 ريغب اولغتشا الو اوببستي مل ةفّصلا لهأ نأ نيحيحصلا يفو 22 هبسح
 يبنلاو «مهنوملدخي ءارقلا ناكو «دجسملا يف دوعقلاو ركفلاو ركذلا

 كرتف .©«ةفصلا لهأ اياورشبا» : مهل لاقو ,مهنومعطي هباحصأو هني
 رمأ امنإو ببستلاب مهرمأ هنأ حصي ملو لَو يبنلا اهرقأ ة ةقيرط ببستلا

 اوباغ مث ٍبُبَسُملاِب بّبّسلا نع اوباغ ءارقفلاو .ببسلا يف َرّيَخَو لكوتلاب
 لئاسلا امأو إل : ىلاعت لاقف لاؤسلا امأو .قحلا ةعلاطمم.قلخلا ملاع نع
 توق ناكل مد ةَجْرم ايندلا تناك ول» : مالسلا هيلع لاقو © رهنت الف
 : لاق مالسلا هيلع هنأ ملسأ نب ديز نع أطوملا يفو .5'(ًالالح اهنم نموملا

 ةقدصلا حصن ل ا ا نإو لئاسلا اوطعأ»

 لجرل وأ ؛مراغل وأ اهيلع لماعل وأ هللا ليبس يف زاغل : ةسمخل الإ ينغل
 ىدهاف نيكسملا ىلع قدصتف نيكسم راج هل لجرل وأ «هلامب اهارتشا

 : هباحصأو كلام لاق هريقفلا وه نيكسملاو .(ينغلل نيكسملا
 نيكسملاو شيعلا نم ةغلب هل ريقفلا نأل ريقفلا نم جوحأ نيكسملا'
 بلع نع كلذ يورو «©#ةبرتم اذ انيكسموأ#9 : ىلاعت لاق «"هل ءيشال

 132 : هط (1)

 65 : قالطلا (2)
 .دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هاور : ثيدحلا (3)

 93 : ىحضلا (4)
 .هيلع رثعن مل : ثيدحلا (5)
 .1808 مقر ؛ةقدصلا باتك ءأطوملا : ثيدحلا (66)

 .1635 مفر «ةاكّكزلا بانت باب ةاكرلا باتك ءد.واد ص نئس : تيدحلا (/)

 90 : دلبلا (8)
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 "”ورمعو يروثلا نايفسو يرهّزلاو يِعَحَّنلاو يعفاشلا لاق اذكو ءارفلاو
 هلوقل نيكسملا نم جوحأ ريقفلا نأ يعمصألا نع اضيأ يورو .رانيد نب
 مهامسف (©#رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأإ» : ىلاعت
 ءارقفلل تاقدصلا امنإإ : ىلاعت لاقو .ةنيفس مهلو نيكاسم
 : بيبح نبا لاقو .نافنص ةيآلا يف نيكسملاو ريقفلاف «©نيكاسملاو
 مداخو راد هل نم اهنم ىطعي ةاكزلا نأل «ةئام ىلإ رانيد هل نم «©ريقفلا"
 ىصقأ فلألا نأل ديزأف رانيد فلأ هل نم ينغلاو «شيعلا نم ةغلُب هلف

 لاملا وه فلألاو ,هلوأ ىلإ باسحلا عجري فلألا نمو ءباسحلا بتارم
 ."هل" ءيش ال نم نيكسملاو ءفلألا فصن هل نم طسوتملاو «دودعملا
 ميهاربإ ناكو ."نيكسم لب ال : لاق ؟ تنأ ريقفأ" : يبارعأل سنوي لاقو

 0 ضعب لانست 7 نب

 لما ل بلا عم تدهش ١ لق ديني راح نع ماس حجم

 مث ءمهركذو سانلا ظعوو هتعاط نلغ كحو هللا ىوقتب رمأف لالي
 نكرثكأ نإف نقدصت لاقو ءنهركذو نهظعوف ءاسنلا ىتأ ىتح ىضم
 امهتريغتف نيدخلا ءاعفس ءاسنلا طسَو نم ةأرما تماقف ؛منهج بطح

 نرفكتو ةياكشلا نرثكت نكنأل : لاقف هللا لوسر اي مل : تلاقف داوسلاب

 رمع : (ق»و «ر» يف (1)

 18 : فهكلا (2)

 9 : ةبوتلا (3)
 «ر» يف ةطغاس (4)
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 نم لالب بوث يف نيقلي «نِهيِلِح نم نقدصتي نلعجف ."'(ريشعلا
 يفو .نيملسملا ءارقف ىلع همسقف : دوواد وبأ داز .نهمتاوخو نهطارقأ
 نهظعوف ءاسنلا ىتأ مالسلا هيلع هنأ» : ثيدحلا اذه يف يراخبلا حيحص
 ءارقفلاف .©«هيلإ ىقلأ املك هبوث ىف ذخأي هفلخ لالبو ةقدصلاب نهرمأو
 ركذي امهدحأ ناريقف جرخو .ةفصلا لهأك دجسملا يف نوعمتجي اذإ
 ال امو ؛ةمقللا الإ ىطعي الو «ىطعي ام هليبنز يف وأ هبوث يف ذخأي رخآلاو

 ؛ةحارلا ءارقفلا ىلعو .سانلا ىلع ريخلا كلذب ©لخدو ءهيف ةفلك

 لاقو ةريرب ىلع هب قدصت يذلا محللا نم مالسلا هيلع لكأ دقو .ءارقفلا

 عربتملا ًاضوتي نأ ليبنزلاب يشملا ةيفيكو .ةيده انلو ةقدص اهيلع وه :
 دنع «دبنرابملا يهو .هتقطنمب هطسو دشي مث «نيتعكر يلصيو كلذب

 هنيميب ليبنرلا ذخأي مث .طسولا دودشم كولمث : اذه ىنعمو ؛مجعلا

 ائيش هيف خيشلا يقلي امدعب «ةبترلا يف هنود وهو .هعم نوكي يذلل هعفديو
 ذخأيو «ةقدصلا ىلع ضحيو ركذيو ظعيو يشمي مث «ةكربلا ليبس ىلع

 الو ؛كلذ ريغ وأ محل وأ ةضف وأ زبخ نم ىقلي ام لك ليبنزلا يف رخآلا
 .ةيوازلا مداخل هعفد عجر اذإف هنم ءيش يف فرصتي الو هديب هس

 مل اذإف ءاَهَمَوْدَأ هللا ىلإ لامعألا بحأ نأل ؛ هكرتي ال كلذب عوطتملاو
 هسفنل لأس نمو .نيكاسملاو نينوجسملا هب معطأ ءارقف دلبلا يف نكي
 لاؤسلا يف ءارقفلاو .هل ءيش ال ثالث ىقبي نأ دعب الإ ,مهدنع صقان

 يف اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا كرت باب «نيديعلا ةالص باتك ءكلسك حيحص : ثيدحلا (1)

 .835 مقر ىلصملا

 .932 مقر «نايبصلا جورخ باب «نيديعلا باتك : ثيدحلا (2)
 لخدأو : «ر»و «ق» يف (3)
 دنب نابملا : «ر» يف (4)
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 «ةصيبق نع ملسم حيحص يف امل ءذخأيو لأسي نم مهنم : فانصأ ةثالث
 نأ «يلالهلا ,ميملا مضب «قراخم نبا ,ةروسكم اهدعب ءابو فاقلا حتفب
 نم : لاجر ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ ةصيبق اي : لاق ٍةِككَع يبنلا

 هتباصأ لجرو .كسمي مث اهيضقي ىتح ةلأسملا هل تلح ةلامح لمحت
 وأ «شيع نم اماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف هلام تحاجأ ةحئاج
 يوذ نم ةثالث لوقي ىتح «ةقاف هتباصأ لجرو .شيع نم ًاداوس لاق
 بيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف «ةقاف انالف تباصأ دقل هموق نم اجحلا
 ةمدقاب ةلايعلا نق نفاس الا يق ندا دانس ناقوأ ندع كاكاو

 ثيدحلا ءذخاي الو لأسي ال نم مهنمو .©”(اتحس اهبحاص اهلكاي تحس
 .ةنجلاب هل لبقتأ ةدحاوب يل لبقتي نم» : لاق مالسلا هيلع هنأ وهو "نابوث"

 نابوث ناكف .©(ائيش سانلا لأست الأ : لاق .هللا لوسر ايانأ : نابوث لاقف
 لأسي ال نم مهنمو .هايإ اهلواني نم لأسي ال هطوس ةقالع تطقس اذإ

 هذخف ةلأسم ريغ نم كاتأ ام» : مالسلا هيلع هلوقل نسحألا وهو ذخأيو
 نع يراخبلا حيحص يفف .©«زئاج مهيلع هب قدصتي ام دراولا لكأو

 ةقدص : هنع لأس ماعطب يتوأ اذإ مالسلا هيلع ناك» : لاق : ةريره يبأ

 لاؤسو ."(مهعم لكاي ملو اولك هباحصأل لاق ,ةقدص ليق نإف ؟ ةيده مأ
 بدنج نب ةرمس نع «دوواد وبأ» ىور امل زئاج ءارمألاو ناطلسلا ريقفلا
 ؛هحرجي ههجو لجرلا اهب حدكي ح ودك لئاسلل» : مالسلا هيلع لاق هنأ

 «ناطلس اذ لجرلا لأسي نأ آلإ كرت ءاش نمو ههجو ىلع ىقبأ ءاش نمف

 .1044 مقر ةلأسملا هل لحت نم باب «ةاكزلا باتك ءملسم حيحص : ثيدحلا (1)
 .7967 مقر «لاؤؤسلا ةيهارك باب «ةاكزلا باتك «يقهيبلا ننس : ثيدحلا (2)
 .167 مقر «باطخلا نب رمع دنسم باتك «ىلعي يبأ دنسم : ثيدحلا (3)

 .2437 مقر ةيدهلا لوبق باب ءاهلصفو ةبهلا باتك ءيراخبلا حيحص : ثيدحلا (4)
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 (6)2 زئاحج نع هنع هللا يضر نامثع لئسو طيأدب هنم دحجي الل رمأ يف

 ىأر دقو ةمركعل لحجر لاقو .يكذ يرط محل : مهل لاقف ناطلسلا
 .ءارمألا نم لبقن امنإ : لاق ةمامعب كل ثعبن الأ : لاقف ةقرختم هتمامع

 تنك نإ : لاقف عةبجلا هذه ينم لبقا : ©مهدأ نب ميهاربال لجر لاقو

 : ناسح نب ماشه لاقو .كنم لبقأ مل اريقف تنك نإو كنم تلبق ًاينغ
 كلاملا دبع نبا ةملسم هل اهادهأ ةصيمخ يرصبلا نسحلا ىلع تيأر

 رمع نب هللا دبع لبقو .مجعلاو برعلا كولملا اياده ٍةيِكَي يبنلا لبقو.
 يدهملاو روصنملا ةيده "كلام" لبقو .ةنتفلا ءارمأ نم ناكو راتخملا ةيده

 يف مهل نإف ,مهقوقح ضعب ءاينغألا نم نوذخأي امنإ ءارقفلاو .ديشرلاو
 ةدايز مسقو .ليبس ءانبأ مهنأل مهسو ءءارقف مهنأل ؛مهس نيعبس ةاكزلا

 50 .ءاهقفلا ىلع الام ةيقيرفا ريمأ 'بلغألا نب ميهاربإ نب هللا
 امنإ : تارفلا نب دسأ لاقف نيذخآلا ىلع هللا ةدايز ضعف ضعب هذخأي لو

 ؛ةلآ يمدألاو هللا نم الإ ذخألا نوري ال ءارقفلاو .انقوقح ضعب انذخأ
 لئاسلا دي يه ايلعلا ديلا نأ نوريو .هناحبس هللا وه عنميو يطعي يذلاو

 : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ نع ملسم حيحص يف امل« «يطعملا ديال

 الإ «بيطلا الإ هللا لبقي الو ءبيط بسك نم ةقدصب دحأ قدصت ام»

 نامحرلا فك يف ىبرت ةرمث تناك نإو هنيميب ب لب هديب نامحرلا اهذخأ

 ىهنو .©«هليصف وأ ؛هولف مكدحأ ىبري امك لبحلا نم مظعأ نوكت ىتح
 ذختي وأ ًافاحلإ لأسي نوكي وأ ؛هينغي ام لئاسلا دنع ناك اذإ لاؤسلا نع

 .1639 مقر ةاكزلا نم لجرلا يطعي مك باب «ةاكزلا باتك .دواد يبأ ننس : ثيدحلا 0(

 ةرباج : «ر» يف (2)

 «هتاماركو هرابخأ نع .ماشلا رحب لحاوس نم ةلبج يف ه162 ةنس يفوت : مهدأ نب ميهاربإ (3)
 .فلألا فرح .ءايلوألا تامارك عماجو «ةيريشقلا ةلاسرلا : رظنأ

 .1806 مقر ؛ةقدصلا باتك ,ىرخأ ةغيصب نكل ءأطوملا يف : ثيدحلا (4)
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 نوكي وأ «ةعيرشلا هتدح يذلا دحلا ردق لبق دق نوكي وأ «ةفرح لاؤسلا
 أطوملا يفو .ىطعي ام هزوعيو ىطعأ دق نوكي وأ ؛هل ءيش ال لوؤسملا

 مهاطعأف يكلي يبنلا اولأس راصنألا نم ًاسان نأ» : نرحل دا ا
 اه لاق مث هدنع ام ذفن ىتح ؛مهاطعأف هولأس مث مهاطعأف هولأس مث

 هللا هفعي مكنم ففعتسي نمو ؛مكنع 00

 ريخ وه ءاطع دحأ ىطعأ امو هللا هربصي ربصتي نمو هللا هنغي نغتسي نمو

 نيقلحم# : ليزنتلا يفف سأرلا قلح امأو .©(ربصلا نم عسوأو

 .#2نوفاخت ال نيرصقمو مكسوؤر

 تا ا

 ها ل ل اال

 .ةفاظنلا دارأ نمل هقلحب سأبال «ءايحإلاا يفو .ىسوملاب

 ىلإ ةراشإ ©4كيلعن ملخاإل : مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت لاق افحلا امأو
 ةباحصلا ناكو .©(ةافح اوشماو اونشوشخا) : مالسلا هيلع لاقو . افحلا

 ا ري

 | 'هبنم نب بهو" نع "يعاضقلا' لاقو .ةنودملا يف هركذ .هنولسغي الو

 0 .ةافح نوشمي ةفّصلا لهأ ناكو . ايفاح يشمب ناك مالسلا هيلع "تلا

 ."نينوكلا ضفر ىلإ ةراشإ ءافحلا ىف اوفلتخاو اولعتنا' : رمع

 .1812 مقر «ةلأسملا نع ففعتلا يف ءاج ام باب ةالصلا باتك : ثيدحلا (1)

 27 : حتفلا (2)

 12 : هط (3)

 .275/4 يواحطلل راثألا يناعم حرش يف : ثيدحلا (4)
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 ةوعد بيجي ِةَِككَي هللا لوسر ناك» : سنأ لاف فوصلا سابل امأو
 لك خويا مالسلا هيلع لاقو .7(فوصلا سبليو رامحلا بكريو دبعلا
 رامح دلج نم العنو ء«فوص ةّمكو فوص ةبج هيلع تناك ىسوم هللا

 «ميملا ديدشتو بفاكلا عطب ةمكلاو توا هاور 22( يكذ ريغ

 ول" :لاق هيبأ نع "ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ' نعو .ةرودملا ةوسنلقلا
 نم نأضلا حير انحير تبسحلا ء ءامسلا انتباصأ دقو ٌةَِيَي يبنلا عم انتدهش

 ا

 جرخ)» :تلاق ةشئاع نع ملسم حيحص يفف رعشلا سابل امأو

 لحرمو .دوسأ رعش نم لحرم طرم هيلعو ةدراب ةادغ تاذ لَكَ يبنلا
 ؟هلحدأف يلع نب نيسحلا ءاجف «لاحرلا روص هيف يأ .ةلمهملا ءاحلاب
 يلع ءاج من : ءاهلخدأف ةمطاف تءاحج مث ؛هعم لخدف نيسحلا ءاخج. يتح

 1 ا لاق مث هلخدأف

 .(0ًريهطت مكر هطيو
 نب رمع تيأر» : لاق سنأ نع أطوملا يفف ةعقرملا سابلامأو

 انبلا هيف رازإ رمع ىلع ناك + يزرتلا اةايففي لاقو .*(ضعب قوف اهضعب
 هر دا لاو ديلا عش ا

 - لاق طنا يضر ًاَيلع نأ 0 ا يفو اا

 .1634 مقر ةقدصلا نم يطعي نم باب ةاكزلا باتك : يا

 .76 مقر نامياالا باتك : ثيدحلا (2)

 يف عضاوتلا باب «ةنيزلاو سابللا باتك ملسم حيحص : ثيدحلاو « 33 : بازحألا )3(

 .2081 مقر ...سابللا
 .6182 مقر «ناميإلا بعش : ثيدحلا (4)
 .1780 مقر بوتلا عيقرت يف ءاج ام سابللا باتك يذمرتلا : ثيدحلا (5)
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 اهقلأ ىل ا ل ا م سك

 .©ةنجلا قرو نم | ني ىلاعت لاقو .مالسلا

 : لاق هل ثيدح يف ةفيذح نع ملسم حيحص يفف ةءابعلا سابل اًمأو

 دقو .©'(اهيف يلصي هيلع تناك ةءابع لضف نم ِةِِككَي هللا لوسر ينسبلأف»

 نبا روسملا" ىورف ةيجرفلا سابل امأو .ةءابعلا يف ركب وبأ ©قلحت
 © (هباحصأ نيب اهمسق ةيبقأ لِيَ يبنلا ىلع تمدق» : لاق "ةمرخم

 مكلا وذ وهو دنزملا سابل امأو .قوقشم قيض بو ابقلاو .ثيدحلا

 يفف «باذهألا وذ وهو حوشرشلا هنومسي يذلا بذهملا سابلو «قيضلا
 ةوزغ يف هتجاحل بهذ ِةّيَِكَي يبنلا نأ» : "ةبعش نب ةريغملا" نع أطوملا
 لسغف ءاملا هيلع تبكسف ءاجف ةوكر يف ءامه هعم تبهذف لاق «كوبت

 نم عطتسي ملف ةبجلا يمك نم هيدي جرخي بهذ مث «فيرشلا ههجو
 هسأرب حسمو هيدي لسغف ةبجلا تحت نم اهجرخأ «ةبجلا يمك قيض

 دروو .ةبعش نب ةريغملا نع اضيأ ملسم هجرخو .(نيفخلا ىلع حسمو
 ام صيمق مك نم عطق هنع هللا يضر ايلع نأ ءبذهملا يذ سابل يف

 .ةفوكلا ربنم ىلع بطخي هب يئرو ؛هبذه كرتو هعباصأ ىلع لضف

 لاق : «ر» يف 060(

 121 : هط (2)

 .1788 مقر بازحألا ةوزغ باب «ريسلاو داهجلا باتك : ثيدحلا (3)
 للحت : «ر» يف )4(

 0 مقر ةئوميم ثيدح عبات باتك : ثيدحلا (5)

 .71 مقر ةراهطلا باتك «ةبعش نب ةريغملا نع أطوملا يف : ثيدحلا (6)
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 نبا نع يراخبلا ىورف «نيبكنملا ىلع رازإلاو ةفحلملا امأو
 هسأر ابصاع هيف تام يذلا هضرم نم جرخ ٌةِْكلَي يبنلا نأ» : سابع

 .00(هيبكنم ىلع ةفحلم.افحتلم ءامسد ةباصعب

 يلع لخد» : اهنع هلل يضر ةشئاع تلاقف ةنولملا عاقرلا امأو

 راو طلخا اقرب يبول عقرأ انأو و هللا لوشر

 هانسأ نسا رت طا اي ةيقاعا رق ابا ايو. راح قرشا ىف ردع

 ,وليكَو لل 0 ةيراح اي تلاقف كلذ اهل تركذف

 ري ملا 0 ا 7

 اصعلا نم قرأ دوع يهو (ةلمهم ءاطلا حتفو ةمجعم ءاخلا نوكسو

 يف ءارقفلا اهلمحي اهوحن وأ رابشأ ةعبرأ هلوط «بيضقلا نم ظلغأو

 ىور .ةالصلا يف ةرتسلا اهيف لصألاو ؛مهسلا اضيأ نولمحيو مهيديأ

 ولو هتالصل مكدحأ رتتسيل» : ,لاق مالسلا هيلع هنأ "ةبيش نب ركب وبأ"
 يهو :ةزيغر يسخر بيضقو رام ماللسلا لعاال ناكر ”

 رطاخملا لمحت برعلا تناكو .ياز امهدعب نونلاو نيعلا حتفب

 .مهسلاجم يف اهنوذختيو اهيديأ يف يهو ب
 رطاخملا ىمررمألا يفاوضقاماذإ مهلوقو ثيدحلا ظفح مهسلاجب
 كفرطاخشيملاب ميهئامرإ اولصو اذإ ةبطخ لك يف لوقلا لضف نوبيصي

 .3429 مقر ...ةوبنلا تامالع باب «بقانملا باتك «يراخبلا ا : ثيدحلا (1)

 .14916 مقر دمحأ دنسم : ثيدحلا (2)

 «اي» نود ةيراح : «ع» يفو ءاذك : «ر» يف (3)

 .3555 مقر «مهسب ولو هتالص مكدحأ رتسيل» : يقهيبلا ننس يف : ثيدحلا (4)

 فوذحم تيبلا : «ر» يف (5)
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 ممش هنيل زع يف عر نا فك نم 2 قباعهحير نارزيخ هفك يف
 مستبينيح الإملكيامف  هتباهم نم يصقيو ءايح يضقي

 ءاحيلا ىلإ ةبسن ةّيواَحّيو ةطورخم ةرطخملا نومسي قرشملا ءارقفو

 يهو «ميجلا حتفو ءاحلا نوكسو ميملا رك «برعلا دنع نجحملاو

 هنأ» : عوفرملا ثيدحلا يفف .ديلا لعجي ثيح نم سأرلا ةجوعم ىصع

 : ركب يبأ ثيدح يفو .2!(هنجحمب نكرلا ملتسي تيبلاب فاط مالسلا هيلع
 .يشميل هكر حي يأ © (هنجحمب هريعب شرحي وهو عمج نم ضافأ هنأ»

 ايندلا يف نك» : مالسلا هيلع هلوقلف نطولا كرتو رفسلا ةرثك امأو
 لاقو .'(روبقلا باحصأ يف كسفن دعو ؛ليبس رباع وأ بيرغ كنأك

 رخآ يف ديري «4(قهاش ىلإ قهاش نم هنيدب يأ هسفنب رفي نموملا نإ» :
 يئاسنلا ىورو .مهيلع سانلا ضارتعا نع ٌرارف مهرافسأ ةرثكو .نامزلا

 مو : اولاق هدلوم ريغب تام هتيل اي :لاق مث ِةْيلَج هللا لوسر هيلع ىلصف
 نم هل سيق هدلوم ريغب تام اذإ لجرلا نإ : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ
 .©(ةنجلا يف هرثأ عطقنم ىلإ هدلوم

 .1879 مقر فاوطلا باب كسانملا باتك لوأ دواد يبأ ننس يف : ثيدحلا (1)

 .9606 مقر «ةفلدزم نم عفدلا باب ءجحلا باتك «يقهيبلا ننس (2)
 .6053 مقر يبنلا لوق باب «قاقرلا ايندلا يف نك يبنلا لوق باب : ثيدحلا (3)
 .774 مقر : نامزلا ةدش باب يمئيهلا دئاوز : ثيدحلا (4)

 .1832 مقر هدلوم ريغب ءرملا باب «نئانجلا «يئاسنلا : ثيدحلا (5)
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 : لاق هنع هللا يضر رمع نإف «سيبكتلا ىمسيو زيمغتلا امأو
 لوس اين أش: اه: تلقف ؛هرهظ زمغي مالغو دلو يبنلا ىلع تلخد»

 .©2(تمحتتقا ةقانلا نإ : لاق ؟ هللا

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا ناإ# : ىلاعت لاقف لاملا نع جورخلا امأو
 يفف .هلك هلام نع ركب وبأ جرخو «©#ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ
 ناك احيحص ناك اذإ لحرلا نا" : كلام لاق ثراولل ةيصولا ىف أطوملا
 جرخ هعيمج نع جرخي نأ ءاش نإ «ءاش ام هيف عنصي هلام عيمجب قحأ

 هيلع هنأ هنع حص دقف راخدالا كرت امأو ."ءاش نم هيطعي وأ هب قدصتي
 نعو .©(دغل ائيش رخدي ال ََِِكَي يبنلا ناك» : سنأ لاقو رخدي مل مالسلا
 «لالب اي انمعطا : لالبل لاق مالسلا هيلع هنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع

 ىشخت امأ : لاق «كل هتأبخ رمت نم ربص الإ يدنع ام هللا لوسر اي :لاق

 شرعلا يذ نم شخت الو لالب اي قفنأ ؟ منهج ران يف هب هللا فسخي نأ

 امهنم نوكي ام وهو رمتلا وأ ماعطلا نم ةربص عمج ربصلاو .©(ًالالقا

 ا ل .ليك ا 00

 نب دعس ينعي قدنحلا 0 ا

 مهدوم دججبلا يف يبيح و هللا لور بج اب ضل ذاع

 ءيش شيرق برح نم يقب ناك نإ مهللا : لاق ةياور يفو .©6(بيرق

 .226 مقر ريغصلا يف يناربطلا : ثيدحلا (1)
 111 : ةبوتلا (2)
 .2362 مقر يبنلا ةشيعم يف ءاج ام باب «دهزلا باتك ,ءيذمرتلا : ثيدحلا (3)

 .1978 ثيدحلا مقر «دوعسم نب هللا دبع دنسم باتك رخازلا رحبلا : ثيدحلا (4)

 .ةبق : (ر» يف (5)

 .451 مقر دجسملا يف ةميخلا باب «دجاسملا باويأ باتك «يراخبلا حيحص يف : ثيدحلا (6)
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 مهنيبو اننيب برحلا تعضو تنك نإو فيكف .مهدهاجأ ينقباف

 ينو ؛مهعري ملف هتليل نم ترجفناف ءاهيف يتوم لعجاو اهرجفاف

 ةميخلا لهأي : اولاقف ,مهيلإ ليسي ب مدلاو «رافغ ينب نم ةميخ هعم دجسملا

 ةمجعملا نيغلا رسكب َذِغَي هحرج اذإف ؛مكلبق نم انيتأي يذلا اذه ام
 هيلع لزنأو .دجسملا يف اهنم تامف ؛ليسي يأ «ةمجعم لاذلا دشبو

 دجسملا»و ."(مهبولقل قرأ وه» : لاقو دجسملا يف فيقث دفو مالسلا
 حيحص يفف «روبقلا ىلعو دجسملا يف مونلا امأو .2(يقت لك تيب

 ىلع دجسملا يف مانأ تنكو ابزع اباش تنك) : لاق رمع نبا نع ملسم

 لهس نعو .دجسملا يف تيبأ تنكو ةياور يفو .01(ِهلكَي هللا لوسر دهع

 دقار دجسملا يف ّىلعو ءاج ِةيِلَي يبنلا نإ» : هيف ركذ ثيدح يف دعس نب
 هنع حسمي لعجف «بارت هباصأف هقش نع هؤادر طقس دق عجطضمو

 .©(هيلإ ةانك بحأ هذه تناكف «بارت ابأ مق «بارت ابأ مق : لوقيو
 امأو .اهيلع عجطضيو روبقلا طسوتي هنع هللا يضر ايلع نأ كلام ىورو

 نب ؛ةدحوم ءابب «دابع' نع أطوملا يفف دجسملا يف رهظلا ىلع ء افلم

 ىدحإ اعضاو دجسملا يف ايقلتسم ربع يبنلا قىأز هنأ) همع نع 'ميمت

 امأو .كلذ نالعفي اناك نامثعو رمع نأ هيفو .(ىرخألا ىلع هيلجر

 ءاوش ِدِلكَي يبنلا عم انلكأ» : ثراحلا نب هللا دبع لاقف ءدجسملا يف ذ لكألا
 ذاعم نب دعس ةميخو ةفصلا لهأو هيف فيقث لوزنو ةعدحسملا ىف

 .نكومانيو ,هيف نونكسيو هيف نولكأي مهنأ كشال «رافغ ينب ةميخو

 فئاطلا ربخ يف ءاج ام باب ,ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك دواد يبأ ننس : ثيدحلا (1)
 .3026 مقر

 . 9 مقر سانلا ةلأسم باب «قزارلا دبع فنصم : : ثيدحلا )20

 مقر «رمع نب هللا دبع لئاضف نم باب «ةفاحصلا لئاضف باتك ءملسم حيحص : ثيدحلا (3)

9. 
 .430 مقر دجسملا يف لاجرلا مون باي «دجاسملا باويأ : ثيدحلا (4)
 3 مقر دجاسملا يف اقلتسالا باب ءدحاسملا باوبأ : : ثيدحلا (5)

 9 مقر بابلا سفن ثراحلا نب هللا دبع ثيدح باتك دمحأ دئسم يف : ثيدحلا (6)
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 ءابصحلاب مهيديأ نوكرعيو ءاوشلا هيف نولكأي اوناك مهنأ ةريره يبأ نعو
 يبأ نع ملسم حيحص يفف دجسملا يف رعشلا داشنا امأو .نولصيو

 دجسملا يف رعشلا دشني وهو ناسحب رم هنع هللا يضر رمع نأ» : ةريره

 ةريره يبأ ىلإ تفتلا مث «كنم ريخ هيفو هيف دشنأ تنك : لاقف هيلإ ظحلف

 حورب هديأ مهللا ينع بجأ لوقيِكَي يبنلا تعمسأ هللا كدشنأ : لاق

 ىف نوب يقبل ني شيع ح0 تلات اهنأ اهنا ىتضر ةيقناعب نع

 ,هبكنم ىلع يفك تعضوف كي هللا لوسر يناعدف دجسملا يف ديع موي

 : ةياور يفو 0 م ةنييع نبا لاق ير ا

 وسر دع ذه لم دشن اك لاقو رع جس

 : اهلوأو اهيف هحدم يتلا هتديصق يف رز

 نم لجر ادع: 5 025 ةريغلا نب هللا دبع لاقو

 عرفنا ىلا نا هير رع ضنا ١ ليزنتلا يفف ة ةفاظنلا امأو
 5 (لعتلا كا 00 ولو ةئي در بحأ) : مالسلا هيلع لاقو . #9 هدابعل

 ل ل ل

 .892 مقر بعللا يف صخرلا باب نيديعلا ةالص باتك ؛ملسم : ثيدحلا (2)

 .ةفوذحم : «ر» يف (3)

 32 : فارعألا (4)

 .19551 : مقر انكتم لكألا باب عماجلا هباتك يف قازرلا دبع هاور : ثيدحلا (4)
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 ندبلا لسغ يه ةنس ةفاظنلاف ءنآرقلا ئراق وأ دباعلا وه ئراقلاو
 فنألاو نذألاو سأرلا نع خاسوألاو تالضفلا ةلازإو بوغلاو
 قلحو نيطبالا فتنلو ل براشلا صقو «ثاثألاو نانسألاو

 .اموي نوعبرأ اهيف تقوو «ةناعلا

 : لاق ِدِيِلَك يبنلا نأ ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفف باضخلا امأو
 يراخبلا حيحص يفو .”'(مهوفلاخف نوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا نإ)»
 مأ ىلع انلخد» : لاق بوهوم نبا هللا دبع نب نامثع نع ةريره يبأ نع

 يبأ نبا داز «”«ًابوضخم كو يبنلا رعش نم أرعش انل تجرخاف ةملس

 راك (ةثمر يبأ نع ءادردلا وبأ ىورو .متكلاو ءانحلاب «ةمثيخ
 نم عدر اهبو ةرفو وذ وه اذإف ِةَِْك يبنلا وحن يبأ عم تقلطنا» : لاق

 : لاق نيريس نبا نع ملسم ىورو .©(نارضخأ نادرب هيلعو ءانح
 متكلاو ءانحلاب بضخي ركب وبأ ناك : لاقف باضخلا نع ًاسنأ تلأس))

 ةشئاع نأ أطوملا يفو . ©(اصلاخ يأ ءاتحب ءانحلاب بضخي رمع ناكو

 .©(بضخي ناك ركب ابأ نأ» : تربخأ

 يبنلا نأ» : سنأ نع يراخبلا حيحص يفف كاوسلاو بيطلا امأو
 تناك : لاق سنأ نع دواد يبأ ناس يفو © (بيطلا دري ال ناك دك

 دشو ةلمهم نيسلا مصب ءةكسلاو 7! (اهنم بيطتي ةكس طلع يبنلل

 : رمع نبا لاقو .«هنم بيطتي عومجم بيط وهو كّسلا ةدحاو «فاكلا

 5 مقر «ليئارسإ ينب نع ركذ ام باب ىايبنألا باتك («ةريره وبأ : : ثيدحلا 000

 .4206 مقر باضخلا يف باب «لجرتلا باتك ءدواد يبأ نئس : ثيدحلا (3)

 .1 مقر (ةيبش باب «لئاضفلا باتك «ملمسم حيحص : ثيدحلا : ثيدحلا (4)

 7 مقر «رعشلا فتنو عابص باب ,عماجلا باتك «قازرلا دبعفنص : ثيدحلا (5)

 .2443 مقر «ةبهلا نم دري الام باب ءاهلضفو ةبهلا باتك «سنأ : ثيدحلا (6)

 42 مقر «بيطلا بابحتسا يف ءاحج ام باب «لجرتلا باتك «سنأ نع دواد وبأ : ثيدحلا (7)
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 لاق مالسلا هيلع هنأ أطوملا يفو .7!(ِةِْيَلَي يبنلا قرافم يف كسملا تيأر»
 اديع هللا هلعج موي اذه نإ نيملسملا رشعم اي) : عمجلا نم ةعمج يف

 مكيلعو هنم سمي نأ هرضي الف بيط هعم ناك نمو ءاولستغاف

 5 نع ملسم هجرخ .©(بيطلا بيطأ كسملا» : لاقو «2«كاوسلاب
 : لاقو .”'(برلل ةاضرمو مفلل ةرهطم كاوسلا» : لاقو .يردخلا ديعس

 .©(ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول»

 نبا تاك لاق عفان نع ملسم حيحص يفف ذ دوعلاب رخبتلا امأو

 م ةرلَألا عم هح طي روقاكب "ةارطم ريغ ةرألاب مجتسا مجتسا اذإ رمع
 ا حتفب ةّولَألاَو .7'(رخبتيو دلك يبنلا رمجتسي ناك اذكه : لاق
 يأ ع ةارطمو هب رخبي يذلا دوعلا ,واولا دشو ماللا مضو

 يف احارشنا ريقفلا ناديزي بيطلاو روخبلاو .رخاآ بيطب تايورم ريغ

 قيلي امم كلذ نأل نوبيطتيف ءرمألا ملاعل علطت مهل ءارقفلا نأل («هرس

 ةرظنلا» : مالسلا هيلع لاقف «راهزألاو نيحايرلاب ةرضخلا امأو .حورلاب

 هدري الف ناحير هيلع ضرع نم» : لاقو ؛(رصبلا يف ديزي ةرضنلا يف
 لكو .ةريره يبأ نع ملسم هجرخ :©'«حيرلا بيط لمحملا فيفخ هنإف
 مويلا يف ولو سجرتلا اومش» : لاقو .ناحير تابن نم ةبيط حير يذ

 سابعلا نب هللا دبع دنسم باب «سابعلا نب هللا دبع دنسم باتك ؛دمحأ دئسم : ثيدحلا (1)

 81 مفر

 .0 مقر ءوضولا ض رف باب ةراهطلا باتك : ثيدحلا (2)

 225 مقر «بدألا نم ظافلألا باتك «يرذخلا ديعس يبأ نع ملسم : ثيدحلا (3)

 .5 مقر كاوسلا يف بيغرتلا باب «ةراهطلا باتك ؛ةشئاع نع يئاسنلا : ثيدحلا (4)

 .847 مقر ةعمجلا موي كاوسلا باب « «ةعمجلا باتك «ةريره يبأ نع : ثيدحلا (5)

 تارطق : «ر» يف )6(

 .-4 مقر. .كسملا لامعتسا باب ,ظافلألا باتك «ملسم حيحص : ثيدحلا )0(

 .ينولجعلل ًانلا ةنسلأ يلع ة ةرهتشملا ثيداحألا نم سابتلإلا ليزمو ءافخلا فشك : ثيدحلا (8)
 .2253 مقر كسملا لامعتسا باب . .ظافلألا باتك «ةريره يبأ نع ملسم : ثيدحلا (9)
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 .0(ةرم ةنسلا يف ولو ؛ةرم رهشلا يف ولو (ةرم ةعمجلا يف ولو «ةرم

 يف ينيع ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا : ثالث مكايند نم بحأ» : لاقو

 ناولأو ةبيط حئاور اهل ةرضخو «ةرهزو رون ةرضخللاو , ©(ةالصلا

 ل ا

 :لاقف ؛ةعالخلا لهأب اه ثوهيشتيءارقفلاو ةرضخلا نو نخنت" : ءارقفلاب
 ."دحلا مهيلع ميقأ كلذلو ءارقفلاب اهيف نوهبشتي ةعالخلا لهأ'

 ضرألاو تاومسلا رون هللا» : لات للا لاقف جاجبزلا ليدنق امأو
 اهنأك ةجاحزلا ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم
 تا تيرا 016 تلوح هكا رام زج يا اقوي ورز كرك

 : ©يليئارسالا مجنلا لوقي جاجزلا ليدنق يفو

 رارسألا نمائيش ينعمتكي ال ةدوملا صلاخلا خلاك

 ركن مث دجاسملا يف ةقلعم لازتال جاحزلا ليدانق نأ بجعلاو

 .ضرألا يفارق ديني ةعوضوم

 بيطلاو ءاسنلا «ءايندلا نم يلإ ببحا)) ةيطيصلاوا (فيعص ةغيصلا هلي ةيدحلا 8 ثيدحلا )20

 9 مقر .ءاسنلا بح باب ءءاسنلا ةرشع باتك «يئاسنلا .«ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو

 35 : رولا (3)
 .لثمي «ق» يف (4)
 «(ه677  ه603) ليئارسإ نب مجنلا راوس نب دمحم يلاعملا وبأ وهو : يليئارسإلا مجنلا 0(

 هكولس لوأ يف ذملتت ءضرافلا نبا رصاع ءافوصتو افرظو ايدأو ارعش هنامز دحوأ ناك

 فوصتلا ةقرخ سبلو (ه632  ه539) «يدرورهسلا نيدلا باهش» ىلع ةقيقحلا قيرط

 .نطابلا مولع هنع ذخأو همزلو هب فغش «يبرع نباب» ىقتلا امدنعو .هدي ىلع
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 هللا ل وهو لاق“ لاق ةريره يبأ نع أطوملا يفف بابشلا ةلعلخ امأو

 «لداع مامإ : هلظ الإ لظ ال موي هلظب هناحبس هللا مهلظي ةعبس» : دلك
 ىتح هنم جرخ اذإ دجاسملاب قلعم هبلق لجرو هللا ةدابع يف أشن باشو

 ركذ لجرو ء«اقرتفاو كلذ ىلع اعمتجا هللا يف ناباحت نالجرو «هيلإ دوعي

 نإ لاقف لامجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو ؛هانيع تضافف ايلاخ هَل

 قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو هللا فاخأ

 : لاقو .2(ةوبص هل تسيل باشلا نم كبر بجعي) : لاقو ."(هنيمي

 ينقرافو بابشلا ينطلاخف ًاريذنو ارشبمو ادهاش ينلسرأ هللا نا»
 .هل قالعألاو رئاخدلا نم لوألا يف يلهابلا مالس هجرخ .©0(خ ويشلا

 مل ام ريخلل بولقلا ىجرأو : اولاق «ةرشع نسحأو اركم لقأ باشلاو
 جرخف «هيلع طارتشالاو «ءاج اذإ بابشلا لوبق امأو .هيلإ رشلا قبسي

 هل تدهأ ةنيدملا لَو يبنلا مدق امل» : لاق سنأ نع هباتك يف يسدقلا

 لَك يبنلا تتأف ءيش ميلس مأل نكي ملو «هيلع نردق ام لك راصنألا ءاسن
 كفحتأ ءيش يدنع نكي لو كانفحتأ راصنألا ءاسن نإ هللا يبن اي : تلاقف
 ال نأ ىلع ميلس مأ اي هتلبق دق : لاق .كل هتيدهأ دق سنإ ينبا اذهو «هب
 تلعف دقو سنأ لاق .© هللا ءاش نإ كلذ : تلاق .ائيش يرس نم رهظي

 .ضبق نأ ىلإ نينس :س رشع همدخأ تلزامو كلذ

 هكفأ نم لي يبنلا ناك» : سنأ لاقف ءطسبلا وهو ٌحازملا امأو
 لجرل لاقو ©«نينذألا اذ اي» : سنأل لاقو .يسدقملا هجرخ (5”(سانلا

 دجسملا يف سلج نم باي . .ةعامجلا باتك يف ةريره يبأ نع يراخبلا هاور : ثيدحلا (1)

 .1709 مقر أطوملاو 629 : مقر
 .16920 مقر رماع نب ةبقع نع هدنسم يف دمحأ هاور : ثيدحلا (2)

 .هيلع رثعن مل ؛ ثيدحلا (3)
 .3624 مقر «سنأ نع «كيرش : باتكلا ,ىلعي وبأ (4)

 .871 ثيدحلا مقر دمحم همسا نم باب «ميملا باتك « 0

 .5002 مقر «جازملا يف ءاج ام باب ,بدألا باتك ءدوواد يبأ ننس (6)
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 لجرلا بجعتف ةقانلا دلو ىلع كلمحأ» : لمج ىلع هلمحي نأ هلأس

 هل لاقي ةيدابلا لهأ نم لجر ناكو .(قونلا الإ لامجلا دلت له هل لاقف
 ءائيش لَم يبنلل يدهي ةنيدملا لخد املك «ءارلاو ءاحلاب ءمارح نب رهاز
 رمل لاقو هيلإ هّمضو هفلخ نم هاتأف قوسلا يف ِةْيَِدَي يبنلا هدجوف
 :لاقف هللا لوسر اي ارساك يندحت اذإ رهاز لاقف ؟ دبعلا اذه ينم يرتشي
 و ا نحنو انتيداب 0 0 هللا كح تيل

 فلا رك ناكر 0 لاق «"ةمون

 :جابعلا نع جرخي الو :شوفللا ىص طري ام هَّدِجف كحضلا امأو

 : "ةرمس نب رباح" لاق . ءافصلا نع الإ ردصي الو لامج دروم وهو
 يبنلا ناكو ء.نوكحضيف ةيلهاجلا رمأ يف نوذخأيو نوثدحتي اوناك»
 .ة!(ىهعم مستبي ٌدِككَع

 لاق ِةِْكَي يبنلا نأ سنأ نع دواد وبأ ىورف «راغصلا عم طسبلا امأو
 يبنلا ناك ريغص رئاط ريغنلاو .©(هانكف ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اي» : هيخأل
 .كلذ ىبنلا هل لوقي ءاج اذإ ناكو ِهَِلَلك ىبنلا هرغصف هب هينكي ِدِئَع

 يبنلا تيتأ» : تلاق ةشئاع نع يسدقملا ىورف ماعطلاب طسبلا امأو

 تلقف «تبأف يلك : اهنيبو ينيب يبنلاو ةدوسل تلقف اهتخبط ةريزخب كي
 يدي تعضوف تبأف كهجو اهب نخطلأل وأ نيلكأتل تلقف «تبأف يلك

 اهل هدخف عضوف هلي يبنلا كحضف ءاههجو اهب تخطلف ةريزخلا يف

 1 مقر حازملا يف ءاج ام باي «ةلصلاو ربلا باتك «يذمرتلا : ثيدحلا (1)

 .5097 مقر «ةبهلا باتك «نابح نبا حيحص يف : ثيدحلا 2(

 .11426 مقر .. : حاملا يف قلطب لحبرلا باب ءقالطلا بناتك ؛قاز زرلا دبع فنصم : ثيدحلا (3)

 60 مقر .سولجلا لضف باب دجاسملا باتك ءملسم حي 0 ثيدحلا 4(

 5778 مقر «سانلا ىلإ طاسبنالا باب «بدألا باتك ؛يراغبلا ثيدحلا (5)
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 ٌرمف ءاضيأ كحضف «يهجو اهب تخطلف ءاههجو يخطل : ةدوسل لاقو

 لخديس هنأ كو يبلا نظف هللا دبع اي هللا دبع اي «ىدانف بابلا ىلع رمع
 رمع باهأ تلزامف : ةشئاع تلاق .امكهوجو 'السغاف اموق : لاقف

 هب نومارتي يأ خيطبلاب ©نوحدابتي اوناكو .(هايإ هِيَ ىبنلا ةبيهل

 ىلع ةديصعلا «ءارو ءايو ةروسكم يازو ةحوتفمو ةمجعم ءاخب «ةريزخلا

 0 ا يس م ا

 تا ا ءامهنع ىلاعت هللا يضر يلع نم ةمطاف

 ا لاق نيرضاحلا يديأ نيب

 .ةهكافلا يف الإ : لاق ةبهنلا نع انتيهن : : اولاق 05 نوبهتنت ال مكل اما

 .اندريو هدرن يأ انرجرجيو ِةْكلَي يبنلا رجرحن انتيأر دقلف : يوارلا لاق
 مث هتقباسف اهقباس مالسلا هيلع هنأ» : ةشئاع تورف «قابسلا امأو

 . هس .©«(كلتب هذه : لاقف اهقباسف كلذ دعب اهقباس

 تلا أنا اك ع
 7( تش نإ: لاق قباسأل ينرذ هللا لوسر اي يمأو

 هنع هللا يضر رمع نأ يورف «موعلا يهو ءءاملا يف ةحابسلا امأو

 ليقو .اسفن لوطأ امهيأ رظني ىتح ءاملا تحت ربصي نأ ريبزلا نم بلط

 ةالستغاف : «ر» يف (1)

 4476 مقر يلعي يبأ دنسم : ثيدحلا (2)
 نوخدابتي : «عالو «ق» يف (3)
 :600 عقر ءقادضلا يف ءاج ام بان, روصتم نب دعس ننس يف ثيدحلا (4)

 .لبج نب داعم نع 118 مقر (43/1 طسوألا مجعملا باتك نم : ثيدحلا (5)
 20317 مقر قدعلاب ةفاسملا يف ءاج ام باب ؛يمرلاو قبسلا باتك « «يقهيبلا نع : ثيدحلا (6)

 .فيرشلا ثيدحلا رداص نم انيدل اميف هيلع رثعن مل : ثيدحلا (7)
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 سيل ام ملعت يف : لاق مويلا تنك ءيش يأ يف "يفوصلا ماشه يبأل"
 .ةحابسلا : لاق ؟ كاذ امو : ليق «ىنغ هنع ناويحل

 مالسلا هيلع هنأ : ةشئاع نع دواد وبأ ىورف «ءاملا باذٌعتسا امأو
 نيع" يه : "ديعس نب ةبيتق' لاق .!(ايقسلا تويب نم ءاملا بذعتسي ناك

 مرح نم لقؤ# : ىلاعت لاقف تابيطلا لكأ امأو ."ناموي ةنيدملا نيبو اهنيب
 يف اونمآ نيذلل يه لق «قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز
 اونما نيذلا ىلع سيل : لاقو .©4#ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا
 اذإ مالسلا هيلع ناك»و ةيالا ا ومعط اميف ٌحاَنْج تاحل اصلا اولمعو

 نب دعس هل حبذو ؛عارذلا محل بحي ناكو «نودلا لكاي ال بيطلا دجو
 ؛هلعف ركش لب هيلع بعي ملف نهبيطأ همعطأو دبك تاذ نيعبرأ ةدابع

 .©(صينجلاو جاجدلاو خارفلا لكاي رمع نبا ناكو

 هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ملسم حيحص يفف ةوالحلا امأو
 .©!(ماعطلا رئاس ىلع ديرتلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» : لوقي دلي

 : لاق ةرمس نب رباج نع دوواد يبأ ننس يفف ءاكتالا امأو

 هراسي ىلع ةداسو ىلع ائكتم هتيأرف هتيب يف ْةَلِلَع يبنلا ىلع تلخد»
 .©(ةداسولا ىلع ىكتيو طاسبلا ىلع سلجي يرّدخلا ديعس وبأ ناكو

 3725 مقر ةينآلا ءاكيإ يف بابلا «ةبرشألا باتك ,ةشئاع نع دوواد وبأ هاور : ثيدحلا (1)

 32 : فارعألا (2)
 93 : ةدئاملا (3)

 .فيرشلا ثيدحلا رداصم نم انيدل اميف هيلع رثعن مل : ثيدحلا (4)
 مقر ةشئاع لصف يف باب 3 ةباحصلا لئاضف باتك ةشئاع نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (5)

246 
 589 مقر ةسلاجملاو ةبحصلا باب ءناسحإللاو ربلا باتك يف : ثيدحلا (6)
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 هزنت نم مهتبلاطمو «ةحابملا رومألا ضعب يف صخرلل ليملا امأو

 ًارمأ ِلكَو هللا لوسر عنص) : تلاق ةشئاع نع ملسم حيحص يفف ءاهنع

 ص ردت رعت يناك ناتي قالا تل ب يا

 هيف تصخرت رمأ ينع عينلي لاحر لايام: لاقف ًابيطخ ماقف كلذ هغلبف

 0 م انأل هللاوف هنع اوهزنتو هوهركف

 .ِدلللَي ههجو يف بضغلا نيبت ىتح بضغف رخآ ثيدح يفو

 لعفي مالسلا هيلع ناكف «ةنسحلاب ةحيبقلا ءامسألا بلق امأو

 .كلذ نم دواد يبأ ننس يفو ؛كلذ

 اهنأ ةشئاع نع أطوملا يفف «ءاير اهنظي لهاجلاو ؛سانلا ةارادم امأو
 لس : لاقف تيبلا يف هعم انأو ِةَِي يبنلا ىلع لجر نذأتسا» : تلاق

 ا ا كلاعي هيلزتدا كدرصملا نب

 سانلا هاقتا نم سانلا رش نم نأ : لان هم كش نا تسد
 ا هرشل

 يبأ نع يراخبلا حيحص يفف «ءضعبل مهضعب سانلا مايق امأو
 لسرأ «ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن امل ةضْيرق لهأ نأ» : يردخلا ديعس
 هيلع لاق اند املف ءضيبأ ينعي «رمقأ رامح ىلع هءاجف ٌةْكَو يبنلا هيلإ
 .©(مكريخ ىلإ لاق وأ مكديس ىلإ اوموق : مالسلا

 2356 مقر «ىلاعت هللاب هملع بابلا ءلئاضفلا باتك : ثيدحلا (1)

 1605 مقر قلخلا نسح يف ءاج ام باب «قلخلا نسح باتك : ثيدحلا (2)

 رصقأ : «ق» يف (3)
 2878 مقر ...ودعلا لزن اذإ بابلا ءريسلاو داهجلا باتك : ثيدحلا (4)
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 : لاق سنأ نع ملسم حيحص يفف «مهنيب نيمرتحما ٍرْعَش ةمسق امأو
 نمألا هقش قالحلا لوان هكسن رحنو ةرمجلا ِةَلِلَكَي ىبنلا ىمرامل»
 رسيألا قشلا هاطعأ مث «هايإ هاطعأف يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث ؛هقلحف

 .(سانلا نيب همسقا : لاقف «ةحلط ابأ هاطعأف ,هقلحف قلحا : لاقف

 دوجس وحن نم وهف «رافغتسا وأ رورس ةدايز دنع سأرلا طح امأو
 ريقفلا اهبستكي ةدايزو «ناوخإلا ءاقلب رورسلا دنع ىلاعت هللا ©ركش
 دنع دجس دقو ؛هل دجس هرسي دراو هيلع درو اذإ ناك مالسلا هيلع هنأل

 :لاق ربنملا ثيدح يف مزاح يبأ نع ملسم ىورو .لهج يبأ سأر ةيؤر
 «ربنملا ىلع وهو هءارو انربكو ربكو هيلع ماق َِْي هللا لوسر تيأر دقل»
 لوأ كلذو ءاعد مث دجسملا لصأ يف دجسف «يرقهقلا عجرف لزن مث

 حوتفلا نم حتف هيلع درو اذإ هريغو رمع ناكو .2(هيلع سلج موي

 .سفنلل بدأو عضاوت رافغتسالا دنع هلعفو ءدجس

 هثيدح يف كلام نب بعك نع يراخبلا حيحص يفف ةناركشلا امأو
 هللا ىلإ ةقدص يلام علخأ نأ يتبوت نم نإ هللا لوسر اي تلق» :ليوطلا

 .©(كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع كسما : مالسلا هيلع لاقف .هلوسرو

 0 ا يبأ نع أطوملا يفو

 ةقدص ييامو اهيف علخناو كرواجأو بنذلا اهيف تبصأ يتلا يموق كرتا
 رفغتساو مدنو بنذأ اذإ ريقفلاف .©«ثلثلا كلذ نم كيزجي : لاقف . هلل

 1305 مقر.رحنلا موي ةنسلا نأ نايب باب ؛جحلا باتك سنأ نع ملسم حيحص : ثيدحلا (1)
 ركشل : «ر» يف (2)
 يف نيتيوطخلا وأ ةوطخلا زاوج بابلا «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ثيدحلا (3)

 544 مقر .ةالصلا

 2606 مقر هل ام ضعب فقوأ وأ قدصت اذإ باب ءاياصولا باتك : ثيدحلا (4)

 .1022 مقر ناميإلا عماج باب ناميزالاو رذنلا باتك :.ثيدحلا (5)
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 تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهوؤ# : هتبوت هللا لبق

 لعف امك بنذلا نم بات اذإ ةقدص مدقيف ©©نولعفي ام ملعيو
 جرخأ جرخي ام نكي مل نإف «ءارقفلا نم اهب ىلوأ دحأ الو «يباحصلا

 يبنلا مدق امل : 010000000

 .©(ةرقب وأ ًاروزاج رحن ةنيدملا كي

 نب زهب" ىورف اهنم عنتما نمل ةناركشلا نم رثكأ مهمازلإ امأو
 هلوق لبالا يف ثيدحلاو ةاكزلا عنام ثيدح يف هدج نع هيبأ نع 'ميكح
 انبر تامزع نم ةمزع هلبإ رطش اهذخأ انأف اهعنم نمو» : مالسلا هيلع

 هلبإ رطشو ةياور يبرحلا لاق : تلق ؛©«ءيش اهنم دمحم لآل لحيال

 نم قدصملا ذخأيو «نيرطش لعحت يأ «"هلبإ رطشت'و : وه امنإو .طلغ
 .نييفرحلا يف يورهلا هركذ «هل ةبوقع امهرطش

 ىور اميف 'هللا دبع نب رباج" ىورف هب ظفل نم ءيشلا مهمازلا امأو
 اي : لاقف موي تاذ ِةِِكَدَي يبنلا ىلع تلخد» : لاق هباتك يف «يسدقملا»
 تاملك مأ كيلإ بحأ رادلا يف زنع رشع ىدحإ زنعأ ءالؤه ءريبج

 هللا لوس اك تلق ؟ ةرخآلاو ايندلا ريخ كل نعمجي ًافنآ ليربج نهينملع

 ؛نهتظفح ىتح نهددري قفطف يلإ بحأ تاملكلا ءالؤهو جاتحم ينإ هللاو
 .2(رشع ىدحالا يعم نهتقسف .رباج اي كعم نهقتسا لاق مث

 .25 : ىروشلا (1)
 ...مودقلا دنع ماعطلا باب يراخبلا حيحص يف 2923 مقر ريسلاو داهجلا باتك : ثيدحلا (2)

 19514 مقر «ميكح نب زهب ثيدح باب ؛دمحأ دنسم يف : ثيدحلا (3)
 .5111 مقر ؛يدنهلا يقتملل لاعفألاو لاوقألا ننس يف «لامعلا زنك : ثيدحلا (4)
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 ةبقع نع ملسم حيحص يفف ءاهعنام نم أرهق ةفايضلا مهذخأ امأو

 امف اننوءرقي الف موقب لزننف انثعبت كنإ هللا لوسر اي : انلق» : لاق رماع نب

 مل نإف ءاولبقاف ءفيضلل يغبني ام. مكل اورماف موقب متلزن نإ : لاقف ىرت

 .0(مهل يغبني يذلا فيضلا قح مهنم اوزجف اولعفي

 نع ملسم حيحص يفف «ميرك وأ ليخب نم ةحارلا ج ارختسا امأو

 هاا ايس ب ىلادحا ا ردع نإ

 ريخ حيحشلا نم جارختسالاف ,حيحشلا نم هب ©ج رختسي هنكلو ائيش
 قرخ مهنم هل نم عم اميسالو ةنسح قيرطب اذه نولعفي ءارقفلاو .(هل

 .مهيلع اذه ركني ام اريثكو «ءيشب اهنم ىتفتي الو ةنمثم

 دنع انك» : لاق ريرج نع ملسم حيحص يفف ؛قرخلا حرط امأو
 ابعلا وأ راصنلا يباتحم ةارع ةافح موق هءاجف راهنلا ردص يف كلي يبنلا
 هجو ضعمتف رضم نم مهلك لب ءرضم نم مهتماع ءفويسلا نيدلقتم

 الالب رمأف .جرخ مث لخدف «ريغت ينعي «ةقافلا نم مهب امل كي هللا لوسر

 مكدل يضنلا كرو اننا شالا يباب لاقف بطخ مث ىلصف ماقأو نذأف

 يف يتلا ةيآلاو .©اابيقر مكيلع ناك هللا نإو# : ىلإ «ةدحاو سفن نم

 28 تمدق ام سفن رظنتلو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأيإ# رشحلا
 «هرمت ع اص نم هرب عاص نم هبوث نم همهرد نم هرانيد نم لجر قدصت

 راصنألا نم لحجر ءاجف اهفصنب يأ «نيشلا رسكب «ةرمت قشب ولو لاق

 .روتبم ثيدحلا «ر» يفو 21727 مقر ...ةفايضلا باب «ةطقللا باتك : ثيدحلا (1)
 جرخي : «عا)و «ق» يف (2)

 1639 مقر «رذنلا نع يهنلا باب «رذنلا باتك : ثيدحلا (3)

 1 : ءاسنلا (4)

 18 : رشحلا (5)
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 تيأر ىتح سانلا عباتت مث ءاهنع زجعت دق لب اهنع زجعت هفك تداك ةرصب
 «نيفاكلا حتفب «سدكلاو موكلاو «نيسدك ينعي بايثو ماعط نم نيموك
 ةبهذم هنأك للهتي ِيِللَم هللا لوسر هجو تيأر ىتح ءامهمض ىورو

 هدعب اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح مالسإلا يف ةنس نس نم : لاف

 ناك ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو «ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم
 مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع
 دنع هيدي نيب تيقلأو «ةحارلا دوجول ٍويَو هيدي نوب قرخلا تيقلاف .10(ءيش

 هب لثم ام ىأر املو «ىكب ةزمح همع ةنج ٍدحأ موي ىأر امل هنأل ؛بئاونلا

 .بوثب راصنألا نم لجر ىمرف نفكألا : لاق مث .ءاهلا حتفب وهو َقُهَش
 لوسر رمأف دجسملا نيكسم لجر لخد» : 0

 ةقدصلا ىلع ثح مث «نيبونب هل رمأف اوحرطف ءًابايُث اوحرطي نأ ِهلكَي هللا

 هيلع ناكو .2(كبوث ذخ هل لاقف هب حاصف نيبوثلا حرطف لجرلا ءاجف

 .هلاح نم ملع امل هريغ ىلع درو «هلاح نم ملع امل ركب يبأ نم لبقي مالسلا

 جارخإ اهب نودصقيف «راقنلا اهنومسيو اهببسو ةبلاطملا امأو

 نيصخش نيب حلصلاو ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ءقوقحلا
 ليقف كو يبنلا *ينوأ» : لاق يدعاسلا دعس نب لهس ىورو .نيتئف وأ
 ؛مهنيب حلصيل بهذف ةراجحلاب اومارتو اولتاقت دق فوع ينب نإ : هل
 ىتح سانلاب يلصت : لاقف ركب يبأ ىلإ لالب ءاجف ةالصلا ترضحو

 كرتب ىلاعت هللا باع دقو .©(ثيدحلا ركذو ماقأف ,معن : لاق (ميقأ

 1017 مقر «ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك : ثيدحلا (1)

 1675 مقر هلام نم ج رخي لجرلا باب «ةاكزلا باتك «دواد يبأ ننس يف : ثيدحلا (2)

 ىتأ : «ق»و «عا) يف (3)

 2544 مقر حلصلا باتك «يراخبلا حيحص يف : ثيدحلا (4)
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 يف رمع لاقو «'©هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناكإو : هلوق يف ةبلاطملا
 ؟ نيعناص متنك ام رمألا ضعب يف تصخرت ول متيأرأ» : ةباحصلا نم ةلمج
 .«(متنأ اذإ متنأف : لاق « «مهسلا وهو ,حدقلا © هيوقت كانموق اذإ : اولاق

 نإف ناسللابف ردقي م نإف ديلاب هرييغتو «ركنملا رييغتب ىلاعت هللا رمأ دقو

 نم نأ مهدنع ةبلاطملا ببسو .ناميإلا فعضأ كلذو بلقلابف ردقي مل
 لحي ال» : مالسلا هيلع هلوقل ؛عجريل هوبلاط هرجه وأ هيخأ ىلع ىغب
 ءاذه ضرعيو اذه ضرعيف نايقتلي مايأ ة ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل

 بويأ يبأ نع أطوملا يف كلام هاور .0«مالسلاب أدب نم امهريخو
 رفغيف ؛ «سيمخلا مويو نينثالا موي ةنجلا باوبأ حتفت» : لاقو .يراصنألا
 هيخأ نيبو هنيب تناك لجر الإ ءائيش هللاب كرشي ال ملسم دبع لكل هلل

 نع أطوملا يف كلام هاور .*(احلطصي ىتح نيذاه اورظنا لاقيف ءانحش

 زئاجو .هابأ نم قحلا ىلإ نودريف خياشملا َنوُمُكَحُي ءارقفلاو .ةريره يبأ
 .©هايضر نم امهنيب نامصخلا مكحت نأ عرشلا يف

 عم نحن امنيب» : لاق سنأ ىورف «ىوعدلا بحاص ةبلاطم امأو
 تحيتضأ لك لِكَك يبنلا هل لاقف راصنألا نم باش هلبقتسا ذإ لَك يبنلا
 لكل نإف لوقت ام رظنا : لاق ءأقح ًانموم هللاب تحبصأ : لاق ةثراح اي

 ءاهتفرص ينعي ءايندلا نع يسفن تفزع هللا لوسر اي لاق «ةقيقح لوق

 يراهن تأمظأو يليل ترهساف «ءاتلا نوكسو ءافلا حتفب «ْتْفَرَع ىوريو

 ءاهيف نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ينأكو ءازراب يبر شرع ىلإ رظنأ ينأكو

 .رمع دنسم لامعلا زنك باتك (14196 مقر ثيدح فرط ثيدحلاو . .ميوقتب : 0
 1614 مقر «قلخلا نسح باتك ءأطوملا «ءكلام ءيراصنألا بويأ يبأ نع : ثيدحلا (3)
 2565 مقر «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ثيدحلا (4)
 («ر» يف ةفوذحم (ةايضر نم» ىلإ «زئاجو» نم ةلمجلا (5)
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 نا يف 0 هجر خ ,©2(ناميالاب هبلق هللا رون

 لخدي ال» : لاقو ءمامن يأ «(26تاتف ةنجلا لخدي ال» : لاق مالسلا

 " ةنجلا

 ل ها

 ىلع ىأر ِةِلَي يبنلا نأ » :سنأ ىورف ءابجاو عنم نم ةبلاطم امأو
 ةأرما تجورزت : لاق ؟ اذه ام : لاقف َةرفّص رثأ فوع نب نمحرلا دبع

 .ملسمل انه ظفللاو نيحيحصلا يف

 ذخأل ءارقفلا طسو دعق اذإ ريقفلاف ءطسولا يف دوعقلا امأو
 همدقي وأ هسفنب مدقتيف .دحلا بجوي اميف عقو اذإ ءدحلاو صاصقلا

 لبقتسم هدوعق نوكيف .هنع ىفعي وأ هنم صتنقي ىتح «كلذل مداخلا

 دقو .(ةلبقلا لبقتسا ام سلاجملا ريخ» : مالسلا هيلع هلوقل «ةلبقلا

 نورواعتي : («ق» و «نواعتي : «ر» يف (1)

 1013050 مقر .دهزلا باتك «يقهيبلا ننس نئس يف : ثيدحلا (2)

 .105 مقر ةميمنلا ميرحت طلغ نايب باب ناميإلا باتك : تيدحلا (4)و (3)

 .8299 مقر ...ةمتت باب «ةريره بأ دنسم ةمتت باتك : ثيدحلا (5)
 .1427 مقر قادصلا باب حاكنلا باتك «سنأ هاور : ثيدحلا (6)

 بعش «اهعسوأ سلاجملا ريخ» : ٍةيكََت هلوق ىلع انرثع امنإو «هيلع رثعن مل : ثيدحلا (7)
 8241 مقر ناميإللا
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 اذإ دحلاو صاصقلا ذخأل مدقتو «ةشاكعل هنطب نع مالسلا هيلع فشك

 دودح نم دح يف الإ ءوفعلا قيرطلاب قئاللاو .هنم دحلا بجوي اميف عقو
 .ةهبشب الإ ©ةهدَري ال هنإف هللا

 مدقملا وهو ؛عوضخلا ىلإ برقأ مايقلا نألف ءامئاق رافغتسالا امأو

 لصاحو «ةيآلا ©#ًدوعقو امايق هللا نوركذي نيذلاو# : ىلاعت هلوق يف
 ىلع لبقي ىتح هيلع ىنحجملا ظيغ مظك هب دارملاو ىلاعت هلل وه امنِإ مهمايق

 مدآ نأ ىلاعت هللا ىكح ام وه ءانسفنأ انملظ انبر : مهلوقو «يناجلا
 .ةئيطخلا دنع هالاق مالسلا امهيلع ءاوحو

 اولعف اذإ نيذلاووإ : ىلاعت هلوقلف هللا رفغتسن ءأطخلا دنع مهلوق امأو
 ناكو .ةيآلا الشلال ورك مقيما اوملظ وأ ةشحاف

 يه ةفيقس موي راصنألا عوجر اك دوسي زا لاثو "(ورتعتسا اوماسأ

 نأ ركب ابأ رمأ كي يبنلا نأ نوملعت له هللا مكدشنأ» : رمع لوقب ةدعاس
 ماقم نع هليزي نأ هسفن بيطت مكيأف : لاق معن مهللا : اولاق سانلاب يلصي
 ناب ييمالا واق ؟ لَو يبل هيف همانأ

 تا لاقو ةهيلاهحت هند اول يبا هحالق ءرح لاد هل سب امالغ ليو
 نع ملسم حيحص يفو .يسدقملا هركذ .©!(هنع ينغ هللاو جوحأ هنمث ىلإ

 أردي ال : «(ر» يفو «؛هؤردي ال : «ع» يف (1)

 191 : نارمع لآ (2)
 135 : نارمع لآ (3)
 3820 مقر رافغتسالا باب بدألا باتك ةجام نبا : ردصملا «ةشئاع نع : ثيدحلا (4)

 7177 مقر ةمامإلا كد باب «ةمامإلا باتك «يئاسنلا ننس (5)

 .22166 مقر ..هعيب زوجي ربدملا باب ربدملا باتك يقهيبلا ننس : ثيدحلا (6)
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 هللا لوسر اي تكله : لاقف لَك يبنلا ىلإ لجر ءاج» : لاق ةريره يبأ
 دحت له : لاق .ناضمر يف يلهأ ىلع تعقو : لاق ؟ ككلهأ امو : لاق
 نيرهش موصت نأ عيطتست لهف : لاق ءال : لاق ؟ كتبقر هب قتعت ام

 ءال : لاق ؟ انيكسم نيتس هب معطت ام دحت لهف : لاق «ال : لاق ؟ نيعباتتم

 ليبنزلا «ءارلاو نيعلا حتفب قرعلاو رمت هيف قرعب كي يبنلا ىتأف سلج مث
 ىنعي امهيتايا نيب امف ءانم رقفأ ال : لاق ءاذهب قدصت : لاقف «ريبكلا

 مث هدجاون تدب ىتح هِي يبنلا كحضف .انم جوحأ تيب لهأ نيترحلا

 .هتقرخب ىلوأ لاح لك ىلع ريقفلاف .©”(مهيلإ همعطاف بهذا : لاق

 رمع نع أطوملا يفف ةف هيلإ دوعن ال ءيش نع انجرخ اذإ ؛ ؛مهلوق امأو

 لجبرلا لاك وللا لشي ف نيف سرق ىلع تلمح لاق هنع هللا يضر

 صخرب هعئاب هنأ تنئظو هنم هيرتشأ نأ تدرأف هعاضأ دق هدنع وه يذلا

 .©'(هئيق يف دوعي بلكلاك هتقدص يف دئاعلا نإف اف دحاو

 ا لاق يصاعلا نب ورمع نب

 انمو «ماهسلاب ينعي ؛ةمجعم ءاظب «لظتني نم انمو © هءابخ حلصي ام انم

 ىدان ذإ .هباود يعر يف ينعي «نيشلاو ميجلا جتفي (ةردجش قاوع نم

 يبن نكي مل هنإ : لاقف انعمتجاف «ةعماج ةالصلا ِدئَكَي هللا لوسر يدانم

 رش مهرذنيو مهل هملعي ام ريخ ىلع هتمأ لدي نأ هيلع اقح ناك الإ يلبق

 1944 : مقر ةرافكلا بجي ام باب مايصلا باتك ةميزخ نبا حيحص : ثيدحلا (1)
 623 مقر ...ءارشلا باب ةاكزلا باتك «(ض) رمع نع أطوملا يف : ثيدحلا (2)

 هؤابخ : «قر)و «ع ١ يف (3)
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 اهرخآ بيصيسو ءاهلوأ يف اهتبقاع تلعج هذه يتمأ نإو مهل هملعي ام
 .ثيدحلا '؟(اهنوركنت رومأو ءالب

 كَم يبنلا نأ» : 0 دا نب ال

 د ٌعْرَج دقع مهنم لجر ةعدرب يف اودجو
 مهيلع ربكف مهاتأف  ءابلا حتفب ةعدربلاو ءنولم زرح ؛يازلا نوكسو
 .2(تيملا ىلع ربكي امك

 : لاق سنأ ىورف ءرذع ريغ نم مهنم قفاوي ال نم نارجه امأو
 1 لاق «هنوقلتي ٍكَ هللا لوسر نع اوفلخت نيذلا نوقفانملا جرخ امل»
 تسلا ملك ع راحو .©(انع فلخت ادحأ نوملكت

 نيب نم ةثالثلا اهيأ انمالك نع نيملسملا ىهنو» : هيف لاق ليوط ثيدح

 0 (ةليل نيسسمخ كلذ ىلع انثبلف سانلا انبنتحاف هنع فلخت نم

 نب هللا دبع نع ملسم حيحص يفف «قحلا نع لدع نم برض امأو

 هل ناك الإ يلبق هتمأ يف هللا هثعب يبن نم ام)» : لاق لَو يبنلا نأ دوعسم
 نم فلخت هنإ مث «هرمأب نودتقيو هتنسب نوذخأي نويراوح هتمأ نم

 نمف «نورمؤي ال ام نولعفيو «نولعفي ال ام نولوقي فولخ مهدعب

 نمو ءاقح نموم وهف هناسلب مهدهاج نمو «نموم وهف هديب مهدهاج
 ةبح ناميإلا نم كلذ ءارو سيل ءاقح نموم وهف هبلقب مهدهاج

 1644 مقر ءافلحلا ةعيبب ءافولا دوجو باب ؛ةرامزلا باتك «ملسم حيحص : : ثيدحلا (1)

 «عاو «ق» يف ةفوذحم (2)
 979 مقر «لولفلا يف ءاج ام باب ,داهجلا باتك أطوملا : ثيدحلا (3)

 0 دنسم 15362 ثيدحلا مقر ءبعك ثيدح (5زو (4)
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 ريقفلاو .هبيدأت يأ «قحلا نع لدع نم ريزعت اذه نم مهفيف .20(لدرخ

 لاول ىكتشا نمو .هسفن ىلع ءارقفلا عم نوكيو هسفن نم فصني نم

 هنم ريذحتلا وأ «هيف ةروشملا دنع هيف امه لجرلا فصو امأو
 نأ» : سيق تنب ةمطاف نع ملسم حيحص يفف ؛ ةبيغ كلذ نظي لهاجلاو

 ءءاسنلل بارض لجرف مهج وبأ امأو ؛هل لام ال برت لجرف ةيواعم
 .©(ةماسأ يحكنإ نكلو

 يبأ نع نيحيحصلا يفف ةذ ءأريثك عمجلا ناك اذإ مالكلل مايقلا امأو
 دمحف سانلا يف ماق ةكم ْةِكي هللا لوسر ىلع هللا حتف امل» : لاق ةريره

 .1(ليفلا ةكم نع سبح هللا نا : لاق مث هيلع ىنثأو هللا

 ناك» : لاق سن نع ملسم حيحص يفف مالكلا يف ةيانكلا امأو

 ال ةشجنأ اي اديور هل لاقف ةشحنأ هل لاقي توصلا نسح ٍداَحِِو هللا لوسرل

 .جاجزلا ريراوقلاو «ءاسنلا ةفَعَّض نع ريراوقلاب ىنكف ««ريراوقلا رسكت

 هئاسنل لاق مالسلا هيلع هنأ» : ةشئاع تورف مالكلا يف رمرلا امأو

 تناكو بنيز تيفوتف ةشئاع تلاق ا نكلوطأ يب ًاقاحل نكعرسأ

 يهنلا نوك نايب باب ناميإلا باتك . دوعسم نب هللا دبع نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (1)

 50 مقر ركنملا نع
 «ق»و «عا) : يف لماك ريغ وهو ءسيق تنب ةمطاف نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (2)

 .(ضكناو ةقلك .طوتسل .«ر»و
 1400 مقر انالث ةقلطملا باب قاللطلا باتك «سنأ نع لس حيحص يف ثيدحلا 23(

 2302 مقر .ةطقللا باتك «يراخبلاو

 .2323 مقر ءاسنلل يبنلا ةمحر باب لئاضفلا باتك يف ملسم هاور : ثيدحلا (4)
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 تناك اهنأل «ةقدصلا ديلا لوطب دارأ هنأ ذئنيح انفرعف ةريصق ةأرما
 .00(هللا ليبس ىف قدصتت

 رمأ» : هللا دبع نب رباح لاقف مالكلا يف ضيرعتلاو ةراشإلا امأو
 اياكم ابنا لاعت 207 ينل اهب تيناف نوما متادل تتصف ري تاي ىبا
 محللا نئهتشا نأ دع لاق .هيبأل كلذ رباج لاق املف ؟ يذ محلأ ؟رباج

 طحلا هنومسيو كلذك نوض رعي ءارقفلاو .(محللا هل أ عنصف

 .انلمح نالف ىلع انططح نولوقيو

 ديعس ةملسم يبأ نع ملسم حيحص يفف «لاعنلا يف ةالصلا امأو

 : لاق ؟ نيلعنلا يف يلصي ِِكَي يبنلا ناكأ» : سنأل تلق : لاق ديز نبا

 يبنلا امنيب» : لاق يردنخملا ديعس يأ نع دواد بأ نكس يفو ٠ ,(معن

 كلذ ىأر املف هراسي نع اهعضوف هيلعن علخ ذإ هباحصأب يلصي ِهيِكي

 ءاقلا ىلع مكلمح ام : لاق هتالص ىضق املف «مهلاعن اوعلخ موقلا
 نا : لاقف انلاعن انيقلأف كيلعن تيقلأ دق كانيأر دق هل اولاق ؟ مكلاعن
 ءاج اذإ» : مالسلا هيلع لاقو «««ارذق امهب نأ ينربخأف يناتأ ليربج
 هحسميلف ىذأ وأ ارذق هيلعن يف ىأر نإف ءرظنيلف دجسملا مكدحأ

 ةالصلل مهلاعن نوعلخي نيذلا يف لوقي يعخنلا ناكو .©(اهيف يلصيلو
 .اهذخأ احاتع نأ ول تددو

 160 مقر ةالصلا باتك «نابح نبا حيحص (ضر) ةشئاع ةياور: ثيدحلا )00

 7099 مقر ةمعطألا باتك «مكاحلا كردتسم هللا دبع نب رباج نع : ثيدحلا (2)

 نازك اب ةساسملا ناك رز يظن علم يبأ نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (3)

 555 مقر 0-6 ١ ةالصلا
 «لعنلا يف ف ةالصلا باب ةالصلا باتك «يردحلا ديعس يبأ نع دواد يبا ننسي : 3 )4

 .6.0 مقر
 650 مقر .ةالصلا باتك «دواد يبأ ننس : : ثيدحلا (5)
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 : ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفف دحاولا بوثلا يف  ةالصلا امأو

 يف هب المتشم دحاولا بوثلا يف يلصي وهو كَ يبنلا لأس الئاس نأ»

 : لاق ةريره يبأ نع أطوملا يفو .©0(هيقتاع ىلع هيفرط اعضاو ةملس مأ تيب
 بجشملاو ؛«2(بجشملا ىلعل يبايث نإو دحاو بوثب يلصأل ينإ»
 دحاولا بوثلا يف او عيل قر را رسال اويل ياا

 رماع نب ةبقع 0 ءبطلاو 27 00 ىقلا 9 امأو
 هل هللا متأ الف ةميمت قلعت نم» : لوقي لَو يبنلا تعمس : لاق ينهجلا

 ل ا 0 البو ل رار

 .*(نولكوتي مهبر ىلعو نوقرتسي الو نوقري ال

 نب فوع ىورف «هنوسمي الو دوعلاب ههبشو بهذلا مهتيلقت امأو

 لهألا ىطعأف هموي يف همسق ءيف هءاج اذإ ع يبنلا ناك» : لاق كلام

 تيعدف «رساي نبا رامع لبق ىعدا تنكو ءانيعدف ًاظح بزعألاو نيظح
 طخسف ءادحاو اظح هاطعأف رساي نب رمع اذك اعد مث ؛ ؛نيظح يناطعأف

 نم ةعطق تيقبف .هرضح نمو ههجو يف هلي يبنلا كلذ فرع ىتح
 فيك : لوقي وهو طقستو هاصع فرطب اهعفري لعجف بهذ نم ةلسلس
 لوسر ايانددو رامع لاف ءدحأ هبجي ملف ءاذه نم مكل رثكي موي متنأ

 517 مقر ةخاو: بون يف ةالصلا باب ةالصلا ياك ملسبم حيضيم يف ف : ثيدحلا (1)

 ...ةالصلا يف ةصخرلا بابلا ةعامج ةالصلا باتك «ةريره يبأ نع أطوملا يف : ثيدحلا (2)

 319 مقر
 .16951 مقر رماع نب ةبقع نع دمحأ ةياور : ثيدحلا (3)
 220 مقر قنحلا ...لوخد ىلع ليلدلا باب ناميإالا باتك ملسم حيحص يف : ثيدحلا )4(
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 أطوملا يفف «ءاسنلا نم حوتفلا لوبق امأو .©0(اذه نم انل رثكأ دق ول هللا
 مأ ىلع لخدي ءابق ىلإ بهذ اذإ ِهَِلَت هللا لوسر ناك» : لاق سنأ نع

 مارح مأ تناكو ؛همعطتف ةعاضرلا نم هتلاخ يهو ؛ناحلم تنب مارح

 تلسرأ لضفلا مأ نأ» : سابع نبا نعو .©«تماصلا نب ةدابع تحت

 ثعبو «ةفرعب سانلل بطخي مئاق وهو برشف نبلب ِهِْكلَك هللا لوسر ىلإ
 ةشئاع ىلإ تلسرأف ةاشب ةيراصنألا ةبيسن يهو ةيطع مأ ىلإ مالسلا هيلع

 ةبيسن هب تلسرأ ام الإ ال : تلاق ءيش مكدنعأ : مالسلا هيلع لاقف ءاهنم

 نم ةرغصم ةبيسنو .0(اهلحم تغلب دقف هيبرقف : لاق «ةاشلا كلت نم

 اهيف ىورو ءرسكو نونلا حتفب اهيف يورو «ةلمهم نيسب بسنلا
 .ةمجعم نيسلاو ريغصتلا

 يع ا كف ع سل

 0_0 اذه اسر يع درا لل :ة41ناجلاب هحضق

 . ديز نب ةماسأ مأ يهو «'اهروزي ِدِيدَت يبنلا ناك امك نميأ مأ

 يذلا بيترتلا ىلع مهيلع ركنت يتلا رومألا تادنتسم هذهف

 .دعب هركذ لصتي ءيش يقبو اذه لبق تركذ

 23466 مقر «كلام نب فوع نع دمحأ ةياور : ثيدحلا (1)
 994 مقر داهجلا يف بيغرتلا باب ,داهجلا باتك.سنأ نع أطوملا يف : ثيدحلا (2)

 31-1 مقر ...دمحم لا ىلع مرحت ال باب تاقدصلا مسق باتك يراخبلا حيحص (3)

 12567 مقر «سنأ دنسم باتك : ثيدحلا (4)
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 سماخلا ملعلا

 هقحاولو عامسلا يف

 كي م ا ل ليزنتلا يف

 ل هحيبقو 0 م لاقف رعشلا نع مؤاجلا

 امكحلا رعشلا نم نإ» : ةياور يفو .0(ةمكحل رعشلا نم نإ» : لاقو

 رمأو هي هيلع زاجأو رعشلا مالسلا هيلع عمس دقو .©(ارحسل نايبلا نم نأو

 يضر ةشئاع تلاقو .رعشلا هيلع دشني ًاربنم تباث نبا ناسحلل تحني نأ

 امئاق هيلع موقي دجسملا يف ربنملا ناسحل عضيل ناك هنأ» : اهنع ىلاعت هللا

 عم سدقلا حور نإ : لوقي ناكو ٍةْكلَو يبنلا نوجهي اوناك نيذلا ”وجهي
 هيلإ روظنملا نأل ثيدحلا اذه نم هل عضوملا ماركاو جفاني ماد ام ناسح
 ٍلِلَع يبنلل ةغبانلا دشنأ دقو «هنم عومسملاو

 17 : رمزلا (1)

 نم هيف مثكي ال امب ملكتي نأ دحاو ىلع قيضي ال باب « «جحلا باتك : يقهيبلا : ثيدحلا (2)

 9262 مقر هريغ وأ رعش
 3755 مقر رعشلا باب بدألا باتك ةجام نبا ننس : ثيدحلا (3)
 6569 مقر ..ةباحصلا ةفرعم باتك ؛مكاحلا كردتسم : ثيدحلا (4)

 اوجهي «قا)و «قا»و «ع» يف (5)

 5015 مقر رعشلا يف ءاج ام باب «بدألا باتك ؛دواد وبأ : ثيدحلا (6)
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 مث هللا ءاش نإ : لاقف «ةنجلا ىلإ : لاق ؟ ىليل ابأ اي نيأ ىلإ : لاقف
 : هدشنأ

 اردكي نأ هوفص يمحت رداوب هل نكت مل اذإ ملح يف ريخ الو
 اردصأ رمألا دروأ اماذإ بيدأ هل نكي مل اذإ رمأ يف ريخ الو

 ةئام شاعف .'7(كاف هللا ضضفي ال ىليل ابأ اي.تنسحأ : لاف

 1 و ولا ا

 : لاق هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نع ملسم حبحص يفو .ثيدحلا
 : تلق ؟ ء يش تلصلا نب ةيمأ رعش نم كعم له : لاقف دلو يبنلا تفدر»

 ةئام هتدشنأ ىتح «هيه : لاق أتيب هتدشنأف «هيندشنأ يأ (هيه : لاق «معن

 يف ملسي داك دقلف : لاق مالسلا هيلع هنأ ىرخأ ةياور يف داز «تيب

 .ثيدحلا اذه نم جرخم ملسملا ىلع حارتقالاف .2(هرعش

 وأ ايندلا يف دهزيو ةرخآلا ركذي هنم ناك ام ماسقأ ةثالث رعشلاو

 يدتبملل نسحي ؛رهدلا فورص نم ىضم ام ركذي وأ ءىجريو فوخي
 حيحص يفو .لزغلا نم مالسلا هيلع هعامس مدقت دقو «كلاسلاو

 رسكب .ذوعم تنب «ةدودشم ءايلا رسكو ريغصتلاب ؛عيبرلا نع يراجبلا

 سلجف ىلع ةادغ ِهَِِلَي يبنلا لخد» : تلاق ,ةمجعم لاذو ةدودشم واولا

 نم لتق نم نبدني فدلاب نبرضي تاريوجو ينم كسلجمك يشارف ىلع
 تاق ودخل يف اميوعي يبا ايتو ماد تلات يي رحب موي نيلابا

 لاوقلا ىلع أطخلا درو .0(نيلوقت تنك ام ىلإ يعجراو اذه يعد

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص يفو .ثيدحلا اذه نم ذوخأم

 .ماشه نبا ةريسو «ناملكورب يبرعلا بدألا خيرات باتك رظنأ : ثيدحلا (1)
 2255 مقر ثيدحلا رعشلا باتك يف هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (2)

 دوهش باب يزاغملا باتك ؛دوعم تنب عيبرلا نع يراخبلا حيحص يف : ثيدحلا (3)

 .3779 مقر ءاردب ةكئالملا
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 امأ ةشئاع اي : لكي يبنلا لاقف راصنألا نم لحجر ىلإ ةأرما تفز» : تلاق

 يف يراخبلا هجرخو .(وهللا مهبجعي راصنألا نإف وهل مهعم ناك
 يفو ٠ 0 ل ل ا ل

 اهيلع لخد ءاهنعو هنع هللا يضر ركب ابأ نأ» : ةشئ ةشئاع نع نيحيحصلا

 ناينغت ملسم ةياور يفو «نابرضتو ناففدت ىنم مايأ يف ناتيراج اهدنعو

 ا ا

 و .©(ديع مايأ اهنإف ركب ابأ اي امهعد : لاقو ههجو نع لكم يبنلا
 ها ل .نيحلتلاب ثادحلا داشنا ِةِْكل عمس

 املف ءعمسي ِِيِلَ يبنلاو ينغت ةيراج يدنع تناك» : تلاق اهنع ىللاعت

 لاقف هلك يبنلا مسبت سلجو رمع لخد املف «ترف رمع سحب تعمس

 ينم ع دولا ا ا لا رب

 كآرتو" : يسدقملا لاق .9(عمسي رمعو ينغت تلبقأف ل هللا لوسر هنم

 يفد اللا هدانسا يفو «ثيدحلا 0 يا

 اتسيلو تل ثاعب موي راصنألا هب تلواقت امب ناينغت راصنألا راوح

 كلذو ٍةِكك هللا لوسر تيب يف ناطيشلا رامزمأ : ركب وبأ لاقف «نيتينغمب
 ةياور يفو .(«انديع اذهو اديع موق لكل نإ ركب ابأ اي : لاقف «ديع موي
 للك يبنلا هيلع لبقأف» : تلاق ىرخأ يفو «فدلاب نابعلت ناتيراج

 ةوسنلا باب .حاكنلا هباتك يف يراخبلا هجرخو ةشئاع نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (1)

 4867 مقر اهجوز ىلإ ةأرملا نيدهي يتاللا
 8929 مقر بعللا يف ةصخرلا باب «نيديعلا ةالص باتك ءملسم : ثيدحلا (2)
 ةصخرلا باب نيديعلا ةالص باتك «ملسم هاور .ةشئاع نع يسدقملا ةياور نم : ثيدحلا (3)

 892 مقر ؛هيف ةيصعم ال يذلا بعللا يف

 909 مقر نيديعلا باتك يراخبلا حيحص : ثيدحلا (4)
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 اندنع بعلي اموي ناكو ءاتحرخف امهتزمغ لقع املف امهعد : لاقو

 ؟ رظنلا نيهتشت : لاق ِةْيِلَي ىبنلا تلأس املف «قْرَّدلاو بارحلاب نادوسلا

 ينب اي مكنود : لوقي وهو هدخ ىلع يدخ «هءارو ينماقأف «معن : تلق

 تلاق .يبهذاف : لاق ؛معن : تلق ؟ كبسح : لاق تللم اذإ ىتح «ةدفرأ

 .ةشبحلا نم سنج ةدفرأ ولبو ."(دجسملا يف اذه مهبعل ناكو :

 يف هنع هللا يضر رمع ساحسحلا ينب دبع ميحس دشنأ املو

 ايهان ءرملل مالسإلاو بيشلا ىفك ايداغ تزهجت نا عدو ةريمع

 ال رعشلا عامتساف «,كتزجأل اذه لثم هلك كرعش ناك ول : لاق

 .ةنسلاب لهاج الإ هركني

 هللاو ءفانم دبع نم فيراطقلا جّيَم» ناسحل مالسلا هيلع لاق دقو
 يسدقملا ىورو 000 قسغ يف ماهسلا عقو نم مهيلع دشأ 7

 نال ما لاقنا عاملا ل ار ولا

 يبخل: هركسر الور هتك كودعفا لوركا كورك ١ الدلو علعلا لقا

 هنأ لبتح نب دمحأ نب حلاص لاقو . 'عبطلا ظيلغ يقارع كسان وأ لهاج

 ديعسل ليقو «هناريج رايد ضعب يف ناك ءانغ هراد نم عمستي هابأ ىأر

 اكس اوك لاق: "رعشلا داحنإ نوت كاست ءوق اح" ينحل نبا
 لاق ءرعشلاب متري وهو طئاح ىلع هيلجرب كلام نب ءاربلا ماقو ."ايمجع

 907 مقر ...بارحلا باب نيديعلا باتك «يراخبلا : ثيدحلا (1)

 2893 مقر «جحلا كسانم باتك «يئاسنلا ننس : ثيدحلا (2)
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 ل ل ا ا ل ل

 ؛هربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هبؤي ال نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بر» : هلوق

 عامسلا نركني الف .يرعشألا ىسوم "وأ هاور .2(كلام نب ءاربلا مهنم

 ناكمو نامز ىلإ ©دينجلا لاق امك جاتحي نكلو «يعدم 0 الإ
 فرع نمف «ةربع هنطابو ةنتف هرهاظ عامسلا" : يلبشلا لاقو .ناوخإو

 لاق اذه لجألو «"ةنتفلا ىعدتسا دقف الإو «ةربعلا عامتسا هل لح ةراشإلا
 لاقو ."انيلع الو انل ال عامسلا نم انصلخ انتيل' : *يرابذورلا يلع وبأ

 ققحت قحب هيلإ ىغصأ نمف قح دراو عامسلا" : ©يرصملا نونلا وذ

 ."قدنزت سفنب هيلإ ىغصأ نمو
 حيحص يف امل اهركذ مدقت دقف «ةبابشلاو فدلاو صقرلا امأو

 هتيب يف برض فدلاو مالسلا هيلع هدجسم يف اوصقر ةشبحلا نأ ملسم

 يهو «اهلثم وأ اهعمس رمع نب هللا دبع نأ ةبابشلا يف ركذو «هيدي نيبو

 يف هعبصأ لعجف)) «مجاعألاو بارعألاو نولامجلاو ةاعرلا اهبرضي يتلا
 لزي مل معن هل لاق املكو م لاق ؟ ًائيش عمست له عن فانل لاقو هينذأ

 ولو وه لعف امك ينعي هلي ىبنلا لعف اذكه : مفاعل لاقو (هيعبصأ

 .مالسلا : (ق» يف (1)
 . 3854 مقر كلام نب ءاربلا بقانم باب بقانملا باتك يف سنأ نع يذمرتلا هاورو : ثيدحلا (2)
 ةنس دادغبب تام «قافتاب مهمامإو قالطالا ىلع ةيفوصلا خ خيش «(مساقلا وب ,أ) : دينجلا (3)

 .ميجلا ةدام تاماركلا عماجبو ؛ةيريضقلا ةلاسرلاب هرابخأ رظنأ .ه7
 .ةلاسرلاب هرابخأ رظنآ ءاطع نب دمحأ هللا دبع وبأ وه : يرابذورلا (4)
 .ابدأو الاحو اعروو املع هلامو دحوأ ناك .ميهأربا نب نايوت وه : يرصملا نونلا وذ (5)

 .تاماركلا رظنأ . ا
 .4924 مقر «رمزلاو ءانغلا ةيهارك باب «بدألا باتك واد يبأ نئس يف : ثيدحلا (6)
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 نم ةملكلا مهذخأو ءاهنوركني الو اهنوعمسي قرشملاب قرشملا ءاهقف
 نأ يسدقملا ىور امل عامسلا ةلاح يفو .قباطملا يف اهب نولثمتي عمسملا
 : هتدشنأف لَم يبنلا تيتأ : لاق نزام ينب نم شمعألا

 نا 1 تدلل ىلا درا .برعلا نايدو سانلا كلام اي

 نهو)» : لوقيو هب لثمتي مالسلا هيلع لعجف .بلغ نمل بلاغ رش : يهو
 نم هايإ ْعّمَسُمْلا كلمتو عمسملا ىلع غلخلاو .«بلغ نمل بلاغ رش

 نع ءالعلا نب رمع يبأ نع يسدقملا ىور امل «لوبق الو "”ةبحب ظفلت ريغ
 نيب تفقوف دجسملا تلخدف» : لاق ليوط ثيدح يف ريهز نب بعك

 تيضمو «داعس تنابا» اهلوأ يتلا يتديصق هتدشنأف كو هللا لوسر يدي

 : يلوق ىلإ تيهتنا نأ ىلإ اهيف

 لولسم هللا فويس نمدنهم هب ءاضتسي فيسل لوسرلا نإ
 ادمحم نأو هللا الإ هالإ ال نأ دهشأ : تلقف ؟ تنأ نم : يل لاقف

 املف .2'(هيلع تناك ةدرب يلإ ىمرف «ريهز نب بعك انأ ؛هلوسرو هدبع

 كو هللا لوسر ةدرب انغب : بعك يلإ ةيواعم ثعب ةيواعم نامز ناك
 املف ًادحأ ٍةِكَو هللا لوسر بوثب رثوأل تنك ام : هيلإ هجوف «فالا ةرشعب
 لزت لو «ةدربلا ذخأو ًافلأ نيرشعب هدالوأ ىلإ ةيواعم ثعب ءبعك تام

 .ءافلخلا دنع

 يضر يلع نع ملسم حيحص يف امل اهيف فرصتلاو ةقرخلا قيزمتو
 تجرخف «يلإ اهب لسرأف ريرح ةلح ِةْيِكلَي يبنلل يدهأ» : لاق هنع هللا

 ءاسنلا نيب اهتققشف كل هاضرأ ائيش يسفنل هركأل تنك ام : يل لاف اهيف

 .دمحأ دنسم 6846 مقر «ينزاملا شمعألل ثيدحلاو .ةبهب : «ر» يف (1)
 يف هانعمب دوجوم وهو «ريهز نب بعك نع ءالعلا نب رمَع يبأ نع يسدقملا : ثيدحلا (2)

 21745 مقر «ببش نم باب «تاداهشلا باتك «يقهيبلا ننس
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 ةشئاع تلاقو .2(مطاوفلا نيب ؛ ارامخ اهلعجا لاق هنأ ةياور يفو رم

 كي ىبلا اهدمف «قحسب ىنعت عقر اهيف ةلجح تبصن : اهنع هللا يضر

 انك» : لاق سنأ نعو .©(تققش دق ةلجحلاو ةلحلا هذهف ءاهقش ىتح
 كتمأ ءارقف هللا لوسر اي : لاقف ليربج هيلع لزن ذإ ِةكَي يبنلا دنع
 لاقف حرفف ؛موي فصن وهو «ماع ةئامسمخب ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي
 يأ تاه تاه : لاقف هللا لوسر اي معن : يودب لاقف اندشني نم مكيفأ :

 : لوقي يودبلا دشنأف ءرخؤت ال

 يِقاَر ا يدبك ىّوَهلا ةّيَح ْتَعَسَل ْدَقْل

 ا
 نسحأ ام : ةيواعم لاقف هناكم ىلإ دحاو لك ىوآ اوغرف املف ,هبكنم
 دنع زتهي مل نم ميركب سيل ةيواعم اي ذم هم : لاق .هللا لوسر اي مكبعل
 ركذ .©(ةعطق ةئامعبرأب مهرضح نم هءادر مستقا مث 5 بيبحلا ركذ

 اذه يف سانلا ملكت .هفراوع يف يدرورهسلا ركذو ا يسدقملا

 قيزمت نأ نم رهاظلا لهأ همعز ام ىلع در هيفو : فنصملا لاق ثيدحلا

 .ةميلس اهنمُث نم رثكأ ةقزمم ريقفلا ةقرخ نمثو اميسال لاملا ةعاضإ ةقرخلا

 ءانإ لامعتسا ميرحت باب سابللا باتك «((ضر) يلع نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (1)

 2071 مقر بهذلا

 غارف «اذك» ناكم ء«قد»و «ع» يف (2)

 .هيلع رثعن مل : ثيدحلا (3)
 2353 مقر ِةِْلََي هللا لوسر دهز باتك «ءيذمرتلا ننس : ثيدحلا (4)
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 امو تققش يتلا يأ ةجورخملا نأ انخياشم عمجأ يسدقملا لاق
 عمجلا مكحل هلك كلذ نوكي امل ةقفاوملاب ةحيحصلا قرخلا نم تعبتا

 كيرلا هللا نتتع ليع اما وبا لاقو .خياشملا هاري ام هيف نولعفي

 ىلإ نيرئاسلا لزانم باتك يهو ةيورهنلا بحاص «”يورهلا يراصنألا
 هلع هللا ؛ نيلاوعللا ةفيلسلا و ءارققلل ةحووفملا قرغلا"  عقبلا
 نإ نكلو .©«هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم» : أطوملا ىف مالسلا
 هدر نإو ؛علخلا ضعبب هيلع اوتفتي نأ مهلف ءارقفلا نم لاوقلا ناك
 بجاو لهأتملا ليضفت نأل هيلع اوتفت ًالهأتم ناك نإو «هنم لبق طسولل
 رثوي مل ةرجأب لاوقلا ناك نإف «ريقفلا ةيشمت هعم ىشخت ابحم ناك نإو
 .اذك كلذ طرتشي نأ الإ ©علخلاب

 هسبال هعلخي يذلا بوثلا يهو «ءاخلا رسكب «ةعلخ عمج ٌمْلِخلاو

 سيل سوفنلا يف هريثأت نأل رجأتسملا عامس هركيو «قرخلا اهنومسيو
 يأ ىلع لاوقلل هنم مهسأ اريثك علخلا ناك نإف ,ةرجأ ذخأي ال يذلاك
 .نيبحلا فنص نم هنأل «ناك لاح

 مدق ىلع ةقيقحلا رون بلط نم» : هلاوقأ نم .ه 481 يفوت (يورهلا) : يراصنألا (1)
 .«جارسلا نم سمشلا بلطي نمك ناك لالدتسالا

 973 مقر لفنلا يف بلسلا يف ءاج ام داب داهجلا باتك ءأطوملا يف : ثيدحلا (2)

 .عالخلاب :«ع» يف )3(
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 ةأرما عالتخا يف الإ ءءاخلا مضب ٌمّلُخ لاقي الو بوثلا عزن ُعْلَخْلاو

 ال نأ ًامرتحم نكي ملو اهب عفتني ال ىتح ةقرخ قّرم نمو ءاهجوز نم
 عيض امل هللا رفغتسيو «كلذ لعف مل بلوط «ناك لاح يأ ىلع هبوث عيضي
 يف رظنلا ءارقفللو «هنع تناب دقف ةقرخ نع جرخ نمو «ءارقفلا ىلع
 ةيحرفب قباطلا لخد نمو هيلع ام ناَب علخي نأ هديب راشأ نمو «هلاح

 ناف ؛هيلع ام لك هنع ناب هسأر ىلع ام علخ نمو «هنم تناب ؟ةرزم ريغ

 يف رثع نمو ؛هقرخ هنع تناب هتحت هاديو صقر نمو «جاتتلل ةعبات قرخلا
 هنع ناب كلذ هبش وأ ًادحأ هب ىذأ وأ جارسلا هب أفطأ وأ هساد وأ هبوُث

 هنع نئاب طقسلاو ظوفحم ريقفلا نإف ءمكلاب ةراشإلا كلذكو «بوثلا

 الإ هبوث هنع نيبي ال هنإف بحملا فالخب (ىىش لقأب هبوث هنع نيبيف
 الإو لصفنا نإف ؛هبحاص بلاطُي عامسلا يف شحافلا طايعلاو .هرايتخاب
 نطاوبلا هل دهشت مل ام قباطلا يف ريثكلا فوقولا كلذكو «هللا رفغتسا

 ال هنأل ريقف ريغ قباطلا لخدي الو هقباط يف مرتحم محازي الو ,قدصلاب
 .دراو هيلع بلغ نإ هعضوم يف مداخلا هسبحيو «موقلا برشم يردي

 ةدم دري اميف الو قرخلا يف ءارقفلل مالك الف خيش وأ مرتحم رضح اذإو

 ريغ تاكرح نم تقولا يف وأ قباطلا يف عقي ام لكو «هنذإب الإ هتيروظنم

 حتتفا نم ىلع اهدئاعف فصني ملو فرع وأ اهبحاص لهج ةنوزوم
 نإف ,خيشلا ىلعف مداخ نكي مل نإف ؛مداخلا ىلعف فصني مل نإف «قباطلا

 ريقف ىلع فيخ اذإو ؛مهريغ عم مهروضحب ءارقفلا ىلعف خيش نكي مل
 يف ةيانكلا ركذ دنع مدقت امل ,عمسملا تكس هيلع دجولا ءاليتسا نم

 ريراوقلا رسكت ال ةشحنأ اي اديور» : ةشحنأل مالسلا هيلع هلوق وه مالكلا

 ةررزم : «ر» يف (1)
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 نسحلا نمو «ءاسنلا ةفعض ينعي .”'(ريراوقلاب اقفر كديور ةياور يفو
 ىسوم يبأ» ةءارق مالسلا هيلع عمسو «ءنسحلا توصلا عامتسا

 رهظ دقف .©«دواد لآ ريمازم نم اذه ىتوأ دقل» : لاقف «يرعشألا

 هلق دقااوعلا ىقانلا انساب تيسملم انإو دةميلا هزم ومالا هله تاون
 .ءيش لك تعسو يتلا هللا ةمحر نم عساولا قييضتو ثحبلا

 2323 مقر ءاسنلل يبنلا ةمحر باب لئاضفلا باتك يف ملسم هاور : ثيدحلا (1)

 نارقلل ةءارقلاب توصلا نسح باب نآرقلا لئاضف باتك ؛يراخبلا حيحص : ثيدحلا (2)
 4000 مقر
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 سداسلا ملعلا

 مهن دابعو مهمولع يف
 مهمولع ةيفوصلا نم مه نباو

 نطابلا ملع ىمسي ملع ءارقفلل نوكي نأ رهاظلا لهأ رثكأ ركنأ
 نآرقلا هب ءاج ام مظعمو .ائيش ةلاسرلا نم متكي مل هيلي يبنلا نأ : اولاقو
 لثم ةمكحلا نم تيتوأ» : لاق مالسلا هيلع هنأ يور دق ناك نإو «ميظعلا

 باتك يف "ناجرب نب مكاحلا وبأ'" هجرخ «”(ميظعلا نارقلا نم تيتوأ ام
 كلذ عيمج مالسلا هيلع غلب دقو .ناآرقلا نم نويع ريسفت يف هل هيبنتلا

 امف لعفت ل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأيو» : ليزنتلا يف
 همهف يواسي ال مالسلا هيلع هنأ نطابلا لهأ جتحاو . © هنالاسر تغلب
 هيلع لاق كلذلو ءانموهف عم ميظعلا نارقلا مهفو هباحصأ مهف نارقلا يف
 هذهف .(«ًريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول» : مالسلا
 ىلع سانلا بطاخي نأ رمأ هنأل هغيلبتب رمؤي مل هب صاخ ملع ىلإ ةراشإ

 نم انيدل اميف هدجن مل اننأ ريغ ,ناجرب نب مكحلا يبأل هيبنتلا باتك يف ءاج : ثيدحلا (1)

 .فيرشلا ثيدحلا رداصم

 تايآلا فرعتو ميكحلا باتكلا ربدت ىلإ ماهفألا هيبنت باتك : هب دوصقملاو : هيبنتلا باتك (2)

 1/15. ©04 83 خنويم خم .ميظعلا أبنلاو
 67 : ةدئاملا (3)

 997 مقر فوسكلا يف ةقدصلا باب «فوسكلا باتك «يراخبلا حيحص : ثيدحلا (4)
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 يف انطرف امو : ىلاعت لاق 0 يا اوس ١
 : لاقو .2ًاباتك هنيصحأ ءيش لكو# : ل اق و .©©ءيش نم باتكلا

 ول : 'هللا دبع نب لهس" لاق .©نيبم 0 ءيش لكوؤل
 هللا مالك هنأل «هتياهن غلب ال مهف فلأ نآرقلا نم فرح لكب دبعلا ىطعأ

 همالك مهفل ةياهن الف «ىلاعت هل ةياهن ال هنأ امكو «ةيلاعلا هتفصو ىلاعت

 نأ ىلع «نيقولخملا موهف همهف ةياهن غلبت الف «قولخم ريغ همالكو

 امو ءاذكهو ةثالث مهضعبو نيمهف مهضعبو امهف ةيآلا يف مهفي مهضعب
 .همهفي مل يذلل ةبسنلاب نطاب ملع وهف رخآلا ىلع مهنم دحاو لك هداز
 نمو تاوامس عبس قلخ يذلا هللاإ» : ىلاعت هلوق يف "سابع نبا" لاقو
 .ةراجحلاب ينومتمج رل اهريسفت تركذ ول .ةيآلا #5 نهلثم ضرألا

 نم نيبارج لاق وأ «نيباطو كي هللا لوسر ينعدوأ : "ةريره وبأ" لاق
 هنن ول رخآلا امأو «نونلاب ؛هتنيبف «لاق وأ مكيف هتثثب امهدحأ امأف «ملع
 ماعطلا ىرجم وه موعلبلا : يراخبلا لاقو .موعلبلا اذه ينم عطقل مكيف
 الإ هالإ ال لاق نم» : هلوق يف ادعس مالسلا هيلع متكتسا دقو .بارشلاو
 : هنع هللا يضر يلع لاقو .هتوم دنع دعس اهب ربخأف .(ةنجلا لخد هللا

 كلاب ةكي نا نرتخا لاق وا« نوديرتا نوموعتا اع شاملا اولد"
 ؛"اهل ةلمح تدجو ول امولع انه نإ" : لاقو .يراخبلا هجرخ ."هلوسرو
 : لاقو .كلذ نم ءيش ةيناطقطقلاب ةفورعملا هتبطُح يفو .هردص ىلإ راشأو
 .المح نيعبس : لاق وأ .ًاريعب نيعبس ةحتافلا حرش نم ترقوأ تئش تئش ول

 38 : ماعنألا (1)
 «ر» ىف ةدذاز ةيآلاو 29 : أبنلا (2)

 1 12 : نيساي (3)
 12 : قالطلا (4)

 هالإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام باب ناميإلا باتك يف يذيمرتلا هاور : ثيدحلا (5)
 ْ 2638 مقر «هللا الإ
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 ملعي مل ملعلا نم اباب نيعبس ِهْكَي هللا لوسر ينملع لاقو .نيعبرأ : لاق وأ
 ملعلا "ناميلا نبا ةفيذحل" مالسلا هيلع ّرسأو .يريغ دحأل كلذ
 لاقو .ال : هل لوقيف ؟ مهنم انأ له : لوقيو هلأسي رمع ناكو «نيقفانملاب

 ."”(مهنم رمع نإو نوثدحم يتمأ نم نإ» . مالسلا هيلع

 ملعلا نم رهظيامو ؛ (نطابلا ملعلا وه ملعلا نم بلقلا هب صتخي امف

 .ةياردلاو ةياورلا عمجي «ةعيرشلا ملع وهو «رهاظلا ملع وه ناسللا ىلع

 .قحلا عم تالماعملاو تادابعلا : يهو حراوجلا لامعأ رهاظلا لامعأو

 رمع تاماملو .لاوحألاو تاماقملا : هر يرلقلا لامعا نسال لاجعار

 لوقت : هل ليق «ملعلا راشعأ ةعست تام : دوعسم نبا لاق هنع هللا يضر

 ديرأ امنإو ,ماكحألاو ىواتفلا ملع درأ ل : لاق «ةباحصلا ةلج انيفو اذكه
 الإ هملعي ال نونكملا ةئيهك ملعلا نم نإ» : مالسلا هيلع لاقو .هللاب ملعلا

 ملعتأ : لا ا لجر قو 0

 ا يي امجالا دقعناو

 اي د يي نر ركل حرر سلا دعب د را

 قبسي مل هنأ «هنع هللا يضر "ركب يبأ' يف ءاجو .ضعبلا عمسي مم ام عمس

 يف رقو ءيشب نكلو «ىوتف ةرثكب الو مايص الو ةالص 0 سانلا
 اذإو «نيرشعلا نود ام الإ ىوتفلل مهنم ردصتي ملو ًافالآ اوناكو .هردص

 بهذا : لوقي لئس اذإ "رمع نبا" ناكو .رخألا ىلع لاحأ مهدحأ لئس

 ةبقارمو ةدهاجمو فوخ لهأ اوناك امنإو .سانلا رومأ دلقت يذلا ريمألا ىلإ
 .داهجو ديحوتو صالخإو قالخأ مراكمو نطاب ةراهطو
 نإف نوثدحم سانأ ممألا نم مكلبق ىضم اميف ناك دق : ظفللا اذهب دوجوم : ثيدحلا (1)

 بقانم باب «ةباحصلا لئاضف يف يراخبلا ,باطخلا نب رمع هنإف دحأ يتمأ يف نكي
 .3282 مقر ءرمع

 .فيرشلا ثيدحلا رداصم نم انيدل اميف هيلع رثعن مل : ثيدحلا (2)
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 ريغ ىلإ قيقدتلاو اهيف قمعتلاو عورفلاب لاغتشالا مويلا ملعلاو
 أضوت دقو .دسافملاب ةنوحشم نطاوبلاو ةراذق ةذاذبلا نومسيو .ةياهن
 ماعطلا نم هدي حسمي ناكو «ةينارصن ةرج نم هنع هللا يضر 'رمع'

 رئاس كلذك .مهمادقأ نوطب باطخلا لآ ليدانم : لوقيو هيمدق صمخأب
 يف اتافح نوشمبو «بارتلا ىلع دجاسملا يف نولصي اوناكو ..ةباحصلا

 لاقو .ةراجحلا ىلع ءاجنتسالا يف نورصتقيو نولصيو ؛عراوشلا نيط
 يف انعباصأ لخدنف ةالصلا ماقتف دجسملا يف ءاوشلا لكان انك : ةريره وبأ

 سانلا ىلع ايندلا تعستا امل نكلو .ربكنو بارتلاب اهكرعن مث ءابصحلا

 يف هبشلا ترثك نيح مالكلا ملعل جيتحأ امك عورفلا ةرثكل جيتحا
 ةيودأ مولعلا هذه نأكو «ناسللا دسف نيح ةغللاو وحنلا ملعلو «ديحوتلا

 لامك اهب يتلا قالخألاو صالخإلاو ةرخآلا مولع مهمولعف .ثدح امل

 ملع ىمستو ةعيرشلا بابل يهو .دحأ نع دحأ اهلمحي الو سفنلا

 ؛مهرثكأ مهف اهنع رصقيو سانلا نم لقألا دنع اهنوكلو اهايافخل نطابلا
 هللا هعضي رون ملعلا : "كلام" لاق .لماكلل ةرهاظ رصاقلل ةنطاب يهف

 كلذكو هنع هللا يضر يلع ةيفوصلا ملع يف ملكت نم لوأو .ءاشي ثيح

 نب لهس" لاقو .ائيش هيف عضي نأ "يلودلا دوسألا ابأ" رمأو .وحنلا يف
 ال نطاب ملعو ءرهاظلا لهأل لذبي رهاظ ملع : ةثالث مولعلا : 0

 ضعب لاق كلذلو «ىلاعت هللا نيبو كنيب ملعو «نطابلا لهأل الإ رهظي
 يأ هللا لوسر اي : ليق ثيدحلا ىفو .رفك ةيبوبرلا رس ءاشفإ : نيفراعلا

 : ليق ءهللا ركذب بطر كاف لازيالو مراحملا بانتجا : لاق ؟ لضفأ لامعألا
 : ليق .كركذ تيسن نإو كناعأ تركذ نإ : لاق ؟ ريخ باحصألا يأف

 مل تركذ نإو كركذي مل تكس نإ بحاص : لاق ؟ رش باحصألا يأف
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 ملعلا لعجف .0(ةيشخ هلل مهدشأ : لاق ؟ ملعأ سانلا يأف : ليق .كنعي
 لالحلاب ملاعلا وهو ةماع ملاع امإ ملاعلاو .نيدلا سأر يهف هللا ةيشخ
 لالحلاب ملعلاو .ديحوتلاو ةفرعملاب ملاعلا وهو ةصاخلا ملاعامإو «مارحلاو
 ام : "نانس نب ناسح" لاق .ايندلا يف مهدهزل ءارقفلا ىلع نيه مارحلاو

 «مهفلا طبظملل تنيب دقو .هعدف ءيش كبار اذإ عرو نم نوهأ ءيش نم

 : رعاشلا لاق امك هريغل لوقأو

 لصف

 ثيدحلا ملعو نارقلا ملع : ةعبس ةعيرشلا لهأ يديأب يتلا مولعلا
 ملعو بدألا ملعو نيدلا لوصأ ملعو هقفلا لوصأ ملعو هقفلا ملعو
 .فوصتلا

 اهديوحتو هتاملك طبض هتءارقو «هريسفتو هتءارقف نارقلا ملع امأف
 «رشع ةعبرألا اهرتاوتل ؛ةعبسلا ةمئألا نيب يذلا فالخلا ةفرعمو

 جراخم ةفرعمو ؛مهنادلبو مهتافوو مهدلاومو مهانكو مهيماسأو
 عيضت الكل ضعب هب موقي نأ دبالو ءءادألا ةفرعمو ءاهتافصو فورحلا
 يبأ نب يلعأ : ميرا دما هلا حو وك ويضل نك كورلا
 هللا يضر "نافع نب نامثع'و "تباث نب ديز'و 'بعك نبا يَّبأأو "بلاط

 نوربدتي الفأل : لاقو هيف ربدتلا الإ فلكي مل ىلاعت هللا نأل (مهنع

 1040 مقر ةبحصلا نسح باب «كسانملا باتك ةميزخ نب حيحص : ثيدحلا (1)
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 يذلا ببسلاو اهيناعمو اهنأشو ةيآلا لوزن ىلع ريسفتلاو .4*7نآرقلا
 » : مالسلا هيلع هلوق قاسو هفراوع يف ؛يدْرَوَرْهّسلا' لاق .هيف تلزن

 دح لكلو دح فرح لكلو نطابو رهاظ اهلو الإ نارقلا نم ةيآ تلزن
 نطابلاو نآرقلا ظفل رهاظلا يف لاق .مهفلا وهو دعصم يأ علب
 وحن وأ مهباقع وأ موق ىلع بضغلا نم ةصقلا ةروص رهاظلا ليقو .هليوأت

 هب ناعإلا بجي يذلا هليزنت هرهاظ ليقو .كلذ أرقي نم هيبش نطابلاو «كلذ

 هلوقو ,ربدتلا هنطابو هتوالت هرهاظ ليقو هاضتقم. لمعلا بوجو هنطابو

 .©(«فحصملا زواجي ال ةوالتلا يف دح فرح لكل» : مالسلا هيلع

 ام ىلإ ةيآلا فرص وهو «ليوأتلاو راثألاو عامسلاب ريسفتلا يفو
 دوهشم وهو «بولقلا بابرأل علطملاو «ةنسلاو باتكلا قفاوي امث هلمتحت
 تايلجتلا مهل ددجتف هفاصوأ نم فصو عوتسم اهنأل «ةيآلاب ملكتملا

 : همالك يف هدابعل هللا ىلحت دقل : 04 قداصلا رفعج لاق .تاياآلا ةوالتب

 ىلإ مالكلا دح نع يقرتلا علطملاو مالكلا دح دحلاف .نورصيي ال نكلو
 نيفراعلا بولق تنكس" : ”ءاطعلا نب سابعلا وبأ لاق .ملكتملا دوهش
 هبو ءايشألا ترهظ هب يأ هللا مسب نم ءابلا وهو هباتك نم فرح لوأ

 82 : ءاسنلا (1)
 فراوعو .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هاور : ثيدحلا (2)

 .تاد فراعملا راد 112 ص 1 ج فراعملا

 اهنم فرح لكل ,فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا هللا لزنأ» : ىرخأ ةغيص ىلع انرثع : ثيدحلا (3)

 . 5403 مقر دوعسم نب هللا دبع دنسم «ىلعي وبأ ء.نطبو رهظ

 اميف همساب تبقل يتلا ةيرشع انثإلا ةعيشلا ةمئأ نم سداسلا مامإالا وه : قداصلا رفعج (4)

 2 ج لصفلا شماه لحنلاو للملا رظنأ « «ةيصخشلا هذهو ةقرفلا هذه لوح «ةيرفعجلا» دعب

 .اهدعب امو 6 ص 1979 ةرهاقلا 4 ط 2 ج ي ف ةأشن «راشنلاو اهدعب امو 4 ص

 لزنو برغملا نم هلصأ يكلاملا يسرملا سابعلا وبأ يراصنألا رمع نب دمحأ وه (5)
 .تاماركلا عماج رظنأ ؛هرابخأ نع ه676 ةنس يفوت اهبو ةيردنكساإلاب
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 نم مسا لك : 'نمحرلا" همسا يف يطساولا" لاقو ."تينف هبو تماق

 نوكت ال ةينامحرلا نإف ءدمصلاو نمحرلا همسا الإ هب قلختي هئامسأ

 كلذكو «مدعلا ةملظ نم تادوجوملا زاربااهنمو هل الإ ةقلطم
 لاقو .هناحبس هقح يف ةيرشبلا هبش هلاحتسال هل الإ نوكت ال ةينادمصلا

 يأ ©#مهراصبأ نم اوضغي نينموملل لقو# : ىللاعت هلوق يف يلبشلا
 .ىلاعت هللا ىوس امع بولقلا راصبأو مراحما نع سوؤرلا راصبأ اوضغي

 ةقثلاو مهنادلبو مهانكو ةاورلا يماسأ ةفرعمف ءثيدحلا ملع امأو
 وه ام فرعيل ليدعتلاو حرجلاو مهتافوو مهدلاوم اوطبضف «فيعضلاو

 لوصومو لسرمو دنسم هنم امو فيعضو نسحو حيحص ثيدحلا نم
 ظفحتل هب ضعبلا مايق نم دبالو .كلذ ريغو فوقومو غالبو عوطقمو
 دقو .هنع ةعس يف ريقفلاو «هريغ نم اهنم عوضوملا زيمتيو ثيداحألا
 لجر ىأرو . "ثيداحألا بتكي هنأ الول نايفس لجرلا معن' : ةعبار تلاق
 ؟ كب هللا لعف ام : هل لاقف مونلا يف هباحصأ ضعب ثيدحلا لهأ نم
 ؟م لاق «ال : لاق ؟ كل هللا رفغ : هل لاف تكسف هيلع داعأف تكسف

 يأف : لاق ريخب تدعو نكلو ةقيقد ةشقانملاو ةريثك بونذلا : لاقف

 ؛ليللا فوج يف ةالصلاو نآرقلا ةءارق : لاق ؟ لضفأ تدجو لامعألا
 ءأرقأ تنك ام : لاق ؟ يرقت تنك ام وأ أرقت تنك ام لضفأ امهيأف : لاق
 هيف تصلخ نإ : لاق ؟ فيعض نالف «ةقث نالف تدحو فيكف : لاق
 ةبعش سلجم كرتن انك : نيفراعلا ضعب لاقو .كيلع الو كل نكي مل ةينلا
 را هلوقب ةبيغلا يف انلخدي ناك هنأل

 .ةمألا هذه ريغ ليدعتلاو حرجلا

 ملاع وهو «يرونلاو دينجلا بحص ؛ةناغرف نم ىسوم نب دمحم ركب وبأ وه : يطساولا (1)
 .ةيريشقلا ةلاسرلا : هرابخأ نع رظنأ .ه320 ةنس دعب اهب تامو ورمب ماقأ نأشلا ريبك

 30 : رونلا (2)
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 ؛ةغللا ةهج نم هقف ملع لكف «ع ورفلا ملع وهف .هقفلا ملع امأو
 ماكحألاو تادابعلا دعاوق يف ثحبو قيقد طابنتسا نييعورفلل نكلو
 ضعبلا مايق نم دبالو اهماكحأب عرشلا حرصي مل يتلا عئاقولاو دودحلاو
 .روهمجلا دنع ّنْيَب كلذ نم ريقفلا هجاتحي امو هب

 خسانلاو ,عرفلاو لصألا هب زيمب يذلا هقفلا لوصأ ملعامأو
 ,مرحملاو «بجاولاو «سايقلاو عامجالاو ؛ماعلاو صاخلاو ,خوسنملاو

 .هنم ةحسف يف ريقفلاف .كلذ ريغو «حابملاو «بودنملاو ؛هوركملاو

 ةطبنتسم ةعانقلا ةقيرطب نيتداهشلا قلعتمف «نيدلا لوصأ ملعامأو
 اهعضو تالوبقمو تاروهشم تامدقم لوقنملاو لوقعملا نيبام

 مدقو ؛ملاعلا ثودح اوتبثاف «دئاقعلا يف ةهبشلا تثدح امل نويلوصألا
 قرطب قرفلاو ةفسالفلا ىلع اودرو «ةءوبنلا اوتبثأو هتفص مدقو ءعناصلا

 .هكرت !”هعسي ريقفلاو «ةيلدج

 خيراتلاو ضورعلاو وحنلاو ةغللا عمجي وهف «بدألا ملع امأو

 مهفل ةغللا نم دبالو .كلذ ريغو اهبطخو اهراعشأو برعلا مالك ةفرعمو
 .ريقفلا ىلع يرورضب سيلو ؛ثيدحلاو نارقلا

 صالخالا ةفرعم عمجيف مهملع وه يذلا فوصتلا ملع امأو
 يهنلاو فورعملاب رمألاو دهزلا ةفرعمو ربكلاو دسحلاو ءايرلا هقئاقدو
 قلخلاو سفنلا ةفرعمو ءاهب قلختلاو ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعمو «ركنملا نع

 ءاجرلاو ضيوفتلاو ميلستلاو ىضرلاو لكوتلاك : تاماقملاو راثيالاو
 رئاسو «ءايحلاو مدنلاو ةبوتلاو نزحلاو ربصلاو ركشلاو ركذلاو فونلاو

 هدعسي (ر» يف (1)
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 نتي املا ع مها رمبتاو «ةيناسحالاو ةيناعإالاو ةيمالسإلا تاماقملا

 ديحوتلا يف رارسأ مهلو ءنطاب مهملعف ؛مهبولقب رطخي ام ملع الإ مهل

 ميماوللاك روسلا متاوف فورح يفو اهب قلختلاو ىلاعت هللا ءامسأ يفو
 1 رجلا ا و ل

 يه ذإ «©ةيدوجولا ديلاقملاب ةامسملا ةلاسرلا اهتنيب رارسأ مهتاراشإلو
 نب رصن وبأ لاق" .ققحتي نأ دارأ نم لكل ةدئاقلاو قلغم لكل ةحتافلا
 لصأ : "يلبشلا" لاقو .فوصتلا ملع ىلإ يدؤت مولعلا عيمج : "ثراحلا
 مولعو ءاليلق عقت هقفلا ثيداوح رثكأو ؛ةنسلاب ءادتقالا فوصتلا

 نم سمخ يف مك ركب ابأ اي : لاقف انور هيقل مل نع دجالاو ىابكلا
 : هيقفلا لاقف ءاهلكف اندنع امأو «بجاولا يف ةاش : يلبشلا لاقف لبالا

 لاقف هلك هلام ىتأ نيح قيدصلا ركب وبأ معن : : لاق ؟ لصأ اذه يف كلأ

 نع جرخ نمف .©(هلوسرو هللا : لاق ؟ كلايعل تيقبأ ام» : كي يبنلا
 ًاضعب كسمأو ضعب نع جرخ نمو ءركب وبأ همامإف ايندلا كرتو هلك هلام

 ضفر نمو «نامثع همامإف هلل قفنأو هلل عنمو هلل عمج نمو «رمع همامإف

 .ملعب سيلف ايندلا كرت ىلإ يدؤي ال ملع لكو «يلع همامإف ايندلا

 ل ل

 تايضايرلا : يهو «ةلملا مولع نم تسيلف ةفسالفلا مولع امأف

 ةسدنهلاو باسحلا ميلعتل يهو تايضايرلا امأ .تايهالالاو تايعيبطلاو

 .ةداملا نع درجم لقع اميف مالكلا اهلصاحف ىقسوملاو ةئيهلاو

 .هتافلؤمب صاخلا لصفلا رظنأ ءيرتششلا نسحلا يبأل ةلاسر ةيدوجولا ديلاقملا (1)
 .1678 مقر كلذ يف ةصخرلا يف باب «ةاكزلا باتك دواد يبأ ننس : ثيدحلا (2)
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 ؛«صاوخلا «ههتمئأو مهلاوقأ اهيف فلتخاف تايعيبطلا امأو
 ةيولعلا راثألاو بطلاو موجنلا ةعانص يف نيمخت مهمالك لصاحو
 نع يردنكسالا ىيحي ىكح دقو .ملاعلاو ءامسلاو داسفلاو نوكلاو
 .اهنود وأ سمشلا قوف ةرهزلا كلف له ردي ملو تام هنأ (مهريبك

 .©وطسرأهذيملت هفلاخو ملاعلا ثودحب لاق ©"نوطالفأ'و
 م تايهالإلاو .ميدق وأ ثداح ملاعلا له ردي لو تام ©سونيلاجو

 مهنم نويمالسإلاو صلخم ريغ سفنلا يف مهمالكو «لئاطب اهنم اوضحي
 هيفاوصلخي مل هيلع اونب يذلا قطنملاو .يسابعلا نوماملا نمز نم
 زيع ناسنإلا نأل ْتلق «ةقطانلا سفنلا يف اهروص نأ عم «دودحلا

 زجعي مث «ةتبلا هريغب اهنم ءيش هيف طلتخي ال ايتاذ ازييمت اهل هتيؤرب ءايشألا

 ةفرعملا ةيتاذلا اهلوصف نع ةبيرقلا اهسانجأ رثكأ نع ريبعتلا نع دودحلا يف
 ىلع فقي ال ناسنإلا نأ عم هلك كلذ نم ءيش ىلإ ريقفلل ةجاح الو ءاهب

 توكلملا يهو تايولعلا ةقيقح ىلع فيكف «هسفن نع ًالضف همسج هنك

 بلاطلا فعض هنم هوذقنتسي ال ائيش بابذلا مهبلسي نإوو# ؟ ريبكلا
 مالسلا هيلع هلوق نسحأ امو ل زد اع ميار طلاو
 .©(مقتسا مث هللا يبر لق »: مالسإلا يف هل لاق يذلل

 مهتياو : : «عا)و «ق» يف (1)

 خيرات : يف هتايح ةمحرت رظنأ (م ق 399 م ق 470) نانويلا ةفسالف نم : نوطالفأ (2)
 .50 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات «88/2 لحتلاو للملا (197 ص ء ءامكعللا

 للملا يف هتايح ةمحرت رظنأ .(م ق 322 م ق 384) نانويلا ةفسالف رهشأ وه : وطسرأ (3)
 .208/112 ةفسلفلا خيراتو (359 ص تسرهفلاو 2127 -119/2 لحنلاو

 ريثأت هلو .هرصع يف ءابطألا مامإ ناك (م201 -131) روهشم ينانوي فوسليف : سونيلاج (4)
 .122 ص يطقفلا .يبرعلا بطلا يف

 73: جحلا )5(

 2010 مقر «ناسللا ظفح يف ءاحج ام باب .دهزلا باتك «يدذمرتلا ؛ ثيدحلا (6)
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 :مهتدابع

 ضبقتلاو عوجلا ةلاطإو نيدلا يف قمعتلاب حالصلا نودقتعي سانلا

 نوكي دق حالصلاو .يشملا يف ةنيكسلاو «سأرلا لييمتو هجولا ضيمغتو
 يفو ءتمصلا يفو مالكلا يفو «ةشاشبلا يفو ءضبقلا يفو طسبلا يف
 ةدحاو ةلاح ىلع فقي فيكو .ملعب كلذ لك ناك اذإ «ةفلألا يفو ةلزعلا

 «ةئجرملا تافص نم قلطملا ءاجرلا نأل ؟ فوخلاو ءاجرلاب دبعت نم
 ءاير ةدحاو ةلاح ىلع فوقولاو «ةيديعولا تافص نم قلطملا فوخلاو

 .00(تمص وأ اريخ لاق ادبع هللا محر» : مالسلا هيلع هلوقل دومحجو

 نيب لاح ةنسلاف ءايناث رشلا نع تماصلل مث ريخلاب الوأ ملكتملل اعد فيك
 هللا يضر قيدصلا لاق .نيتهجو نيب هبلق نوكي نأ يغبني كلذكو «نيلاح
 توج.رل دحاو لجر الإ ةنجلا لخدي نل ءامسلا نم يدانم ىدان ول» : هنع

 الإ رانلا لخدي نل ؛ءءامسلا نم يدانم ىدان ولو ءلجرلا كلذ نوكأ نأ
 : هنغ هللا ىضر رسعلاقو .« لحرلا كلذ: نوكأ نأ تيشنل داو لجر
 ”فورعملاب رمألاو ,مراحملا بانتجاو «ضرفلا ءادأ : ةثالث ةدابعلا»
 نأ تيشخ ينأ الول» : هنع هللا يضر نامثع لاقو .«ركنملا نع يهنلاو
 ىلع بطحلا ةمزح لمح دقو «هتعمج ام لاحلا اذهب دساف مالسإلا ملثتي

 وهف هللا ركذ يف نوكي ال مالك لك» : هنع هللا يضر يلع لاقو .(«هرهظ

 ةربع يف نوكي ال رظن لكو ءوهس وهف ركف يف نوكي ال تمص لكو ءوغل
 اذإ» : رمعل لاقو .«ةرتف يهف ةدابع يف نوكت ال ةكرح لكو «ةلفغ وهف
 لكو «كلمأ رصقو كلعن فصخاو كصيمق عقر كبحاص قلت نأ تدرأ

 .«رمع كلهل يلع الول» : رمع لاقف .«عبشلا نود

 اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نموي ناك نم» ظفلب امنإو .ظفللا اذهب هدجن مل : ثيدحلا (1)

 .5672 مقر .. .هللاب نمؤي ناك نم باب «بدألا باتك يراخبلا حيحص . .(«تمصيل وأ
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 ضئارفلا ىلع ةظفاحملا اهمظعأو .هعضوم يف لك عضو ةدابعلاف
 لحرلاو ديلاو ناسللاو رصبلاو عمسلا : يهو عبسلا حراوجلا ظفحو
 : مالسلا هيلع هلوقل ءءارقفلا نأش ايندلا كرت لصألاو .جرفلاو نطبلاو
 مه ام ليلقو ءارقفلا نأش ايندلا كرتو .(ةئيطخ لك سأر ايندلا ةبحم»
 مدس نسحلا لاق .فاك صالخإلا عم لمعلا ليلقو
 ايندلا بلطي وهو مايقلاو مايصلا رثكي نمم بجعلاو ."ةنجلا لخد هرمع
 لاك" : ءادردلا وبأ لاق .هتاذلو هتاوهش ةيفوت ىف ىعسي هنأ رعشي الو

 ملف ةدابعلاو ةراجتلا نيب عمجأ نأ تلواح تملسأ املف ءارجات ةيلهاجلا
 : تلاقف هتدابع لضفأ نع ءادردلا يبأ مأ تلئسو ."ةدابعلا ترئآف اعمتجي

 .'هقلخ عيمجل هب لفكت دق هللاف توقلا امأو «رابتعالاو ركفتلا"

 رمأ هنأو ءببستلاب هرمأو ىمعأ ديب ذخأ رمع نإ : لاق نم لوقو
 ةدابعلا نع هزجع فرع نمل لب «قالطالا ىلع سيل رمأ نمل بسكلاب
 أَو دق رمع نأل ؛كلذ ريغ وأ رخدي هنأ وأ ءسانلا يف هعمط فرع وأ

 يفو .ببستلل دجسملا نع جورخلاب الو شاعملاب اورموي مل ةفصلا لهأ
 دحن لهأ نم ِةِللَي يبنلا ىلإ لجر ءاج» : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع أطوملا

 لأسي وه اذإف ءاند ىتح لوقي ام هقفي الو هتوص ىود عمسي سارلا رئات

 : لاق ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ : لَك يبنلا هل لاقف «مالسإلا نع
 يلع له : لاق ةاكزلا هل ركذو «عوطت نأ الإ الا لاق اهريغ يلع له

 ىلع ديزأ ال هللاو : لوقي وهو لجرلا لبقأف .عوطت نأ الإ ال : لاق اهريغ
 دهشف .©«(قدص نإ اذه ذأ : و يبن لاَمف ؛هنم صقنأ الو اذه

 10458 مقر ...دهزلا باب «ناميإلا بعش يف يقهيبلا : ثيدحلا (1)
 نع ةاكزلا باب يراخبلل ناميإلا باتك يفو .هللا دبع نب ةحلط نع أطوملا يف : ثيدحلا (2)

 46 مقر مالسإلا
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 ىلع ةظفاحملا نيفراعلا ةدابع نأ رهظف «صقني الو ديزي ال نمل حالفلاب

 ركذلو .ركذلاو ركفلاو صالخإلاو ةبقارملاو حراوجلا ظفحو ضئارفلا
 نب دمحمو ©قاقزلا ركب وبأ هابحاصو 2'يناتكلا رفاسو .ربكأ هلل

 لبقتسيو ليلا موقي يناتكلا ناكف «ةنس نيرشع وحن يناغرفلا ليعامسإ
 .ةمتعلا ءوضوب حبصلا نولصيو ركفب يناغرفلا يقلتسيو ةلبقلا قاقزلا
 ضرعتلاو قحلا ءاليتساو ةصلاخلا لامعألاب هللا نم برقلا ةيالولاو
 .توربجلا تاحفنل

 ةيفوصلا نم مه نيأ

 : لمج ثالث هيفو

 رقفلا نأل ءدحاو ىنعمباهيف ليق : فوصتلاو رقفلا يف ىلوألا
 «تاردكلا نع ءافصلا عم الإ كلذ نوكي الو «لجو زع هللا ىلإ جايتحالا
 هعبتي رقفلا ناك ثيح «رقفلا هعبتي تاماقملا نم فوصتلا ناك ثيحف

 اذهو رقفلا ةياغ هنأل لضفأ فوصتلا نكلو نانيابتم امه ليقو .افصلا

 لماش هنأل لضفأ رقفلا ليقو. كنوخلا ناكسو تقولا ةيفوص بهذم
 كسممل مث هدجوي دوجومل رقتفم ثداحلا نأل «ىلاعت هللا ىوس ام لكل
 هعمو فوصتلا لبق نوكي رقفلاف ءرهظي امم هيلع معني معنمل مث هكسمب

 ماقأو ؛يرونلاو زازحلاو دينجلا بحص ءرفعج نب يلع نب دمحم ركب وبأ وهو : يناتكلا (1)
 .ه322 ةنس اهب تام ىتح ًارواجم ةكمب

 نع .ه304 ةنس تام ءرصم ةيفوص رباكأ نم وهو «دينجلا نارقأ نم : قاقزلا ركب وبأ (2)
 .ةيريشقلا ةلاسرلا : رظنأ .هرابخأ
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 ماقم لكف 0مل ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي : ىلاعت هلوقل هدعبو

 نة ل رقفلاف و نوكي نأ دبال

 ا ل
 يأ نالف يفوص ؛حصألا وهو افصلا نم ليقو «ريبدت هللا عم هل نوكي ال
 عزانت ©ينوبلا حتفلا يبألو .ةيفاعلاب صتخا اذإ يفوع ؛ءءافصلاب صتخا
 لحنأ تسلو «فوصلا نم اقتشم هونظو اوفلتخاو يفوصلا يف سانلا
 نأ ءافصلاو .يفوصلا يمس ىتح «يفوصف ايفاص ىتف ريغ مسالا اذه
 نم مث .ةيضرملا قالخألاب ةئيدرلا ةمومذملا قالخألا نم دبعلا وفصي

 يذلا ظحلا كرتب ةظحالملا نم مل «صاللخإلا ةظحالع 0 ةيور

 .ءيش هيف سفنلل سيل هللا لعف هلك كلذ نإف ءاهل هنأ سفنلا مهوتت

 : ديزي وبأ لاق ةعركلا قالخألا فوصتلا ليقف هتيهام يف فلتخاو
 لهس لاقو .ةيبوبرلاب بلقلا قيلعتو ةيدوبعلا يف سفنلا حرط فوصتلا

 مخل لاق .قلخلا نم بورهلاو قحلا عم نوكسلا فوصتلا : هللا دبع نب
 .'ةئنسلاب ءادتقالا فوصتلا" : ىلبشلا 0 و ."رايتخالا كرت فوصتلا"

 ممألا هيف تسفانت امع ممهلا ولع فوصتلا" : يهدأ نب ميهاربا لاقو

 : هب لثم دقو نيلحرلاو نيديلا عوطقم ةبشخلا ىلع وهو جالحلل ليقو
 ناكو «هلتق ينعي «"ادغ ىرت ام هرخاو ىرت ام هلوأ" : لاقف ؟ فوصتلا ام

 15 : رطاف (1)

 .بقلل «قا» يفو ءبقلأ : «ر» يف (2)
 ملع يف ريهشلا باتكلا بحاص .ه622 ةنس يفوت «يلع نب دمحأ مامألا وه : ينوبلا (3)

 رظنأ ««ةمكحلا لوصأ عبنم» باتكو «ىربكلا فراعملا سمشإ : فورحلاو ءامسألا

 .تاماركلا عماجب هرابخأ
 .ةيريشقلا ةلاسرلاب هرابخأ رظنأ .خلب ةروك نم روصنم نبا مهدأ نب ميهاربا قاحسا وهو (4)
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 لاقف «صاخلا همالك هيف ناك يذلا هخيش باتك ىلع باع دق هرغص ىف

 ركذو تلق .كلذ ناكف هالجرو هادي عطقتو هب لتقيس : خيشلا
 فلأ ىلع ديزت فوصتلا يف خياشملا لاوقأ نأ : هفراوع يف يدرورهسلا
 تاردكلا نع تاقوألا ىفصم لازيال فوصتلا نأاهعمجيو لوق

 اهتافص نم ةفصب هسفن ترهظ املكف «سفنلا بوش نع بلقلا ةيفصتب
 .ىلاعت هللا ريغ نيرادلا يف ىري ال يفوصلاف .اهبر ىلإ اهنم ترف

 هب موقي يذلا مظعلا وهو رهظلا راقف نم قتشمف ريقفلا ظفل امأو
 رقفلاو .تاذلاب جاتحم هلك هنأل رقفلا هقرافي ال هلك ملاعلا كلذكو ءرهظلا

 ركش رقفلا ليقو .ةدومحم ةيرك ريسو ةلضاف قالخأ قيرطلا ثيح نم
 .هيلإ جاتحي ام دقف ليقو لاح لك ىلع معنملا

 ةتيمالملا : فانصأ ةسمخف ةيفوصلا امأ : ةيفوصلاو ءارقفلا يف ةيناثلا
 ةتيمالملاف ءءافرظلاو ةزيمتملاو ةفوصتملاو ةيفوصلاب مويلا نوعدي نيذلاو
 ناكس مويلا ةيفوصلاو .لبق يناثلا ملعلا يف اوركذ دقو ءالاح مهنسحأ
 هلل سانلا هفقوي راد هبش «يبرعلا ناسللاب طابرلا ةكناخلاو ؛كناوخلا

 ريبك تيبو نوبتار ةيفوصو «مداخو خيشو ةياقسو ةخبطم هيفو «ىلاعت
 نع مهنم دحاو هيف بيغي ال ثيحب «هيف نوسلجي ناويإلا هنومسي
 نم قرخ مهيلعو «ناتك وأ نطق نم هتداجس ىلع دحاو لكو ءرخآلا
 نولكأيو ءرفسلل ةوسكو رضحلل ةوسك مهنم دحاو لكل نكلو «ءارقفلا
 هلك ةشامق مدق مهدحأ أطخ اذإو .نولأسي الو «ةكناخلا فاقوأ نم
 تحت يقلي نأ مداخلا رمأ مهنم دحاو رفاسي نأ دارأ اذإو «رفغتساو طسولل
 اذإف ,ةداجسلا فرط يوطي وأ نطق ةليلق يهو ءرفسلا ةراشإ هتداجس
 جرخ اذإف ءطسولا دودشم ةكناخلا زيلهد يف سلج هرفس نم عجر
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 لوخدلا يف هل نذأي ىتح «هريغ ىلع الو هيلع ملسي ملو هملكي م مداخلا

 يلصيف هب حلصي يذلا هناكم 8 ةداجس دجيف «همامأ مداخلاو لخديف

 .باحصألاو خيشلا ىلع ملسي مث «ةراهط ىلع الإ لخ ديال نأل نيتعكر

 ريغو مالكلاو رفسلاو رضحلاو جورخلاو لوخدلا يف حالطصا مهلو
 .اذه ريغ يف ركذ «كلذ

 نوسبليو مهتاراشإب نوريشيو موقلا قاوذأ يف نوملكتي ةفوصتملاو
 بايثلا نوسبلي ةزيمتملاو «طبرلا يف نوبتري الو نوببستيو اودجو ام
 ءاقدلا داق ةيلطبو لاوسلاب ن رقسوبةمولعم عم نع ةرضرفلا

 نيدرجتملا ءارقفلا فانصأ امأو .ةزيمتملا نم فنص ءافرظلاو

 فشقتلاو سأرلا فشكو افحلا اولوأ مهو ةيردنلق مويلا نومسيف
 رتتسا دقو ةفصلا لهأ ىلع فقو مالسلا هيلع هنأ ربخلا يفو .ضحملا

 حصف «نوكيي مهو مهيلع نارقلا أرقي ئراقو ىرعلا نم ضعبب مهضعب
 .عرض الو عرز ىلإ نوعجري ال اوناك مهنأ

 ةعقرملا نإ ةيفوصلا نم لوقي نمو ءشامق ضعب مهل ةيفوصلاو
 نم 'ءادردلا يبأ" ةرايز يف رفاس "يسرافلا ناملس" نأ هباوجف «ةرهش

 ترهش هل ليقف «مومضم ظيلغ ءاسك هيلعو الجار ماشلا ىلإ قارعلا
 اذإف دبعلا سبلي امك سبلأ دبع انأ امنإو ةرخآلا ريخ ريخلا : لاقف كسفن
 عمجلل "ثراحلا نب رشب' لاق املو .اهيشاوح ىلبت ال ةلح تسبلأ تقتعا
 سابللا اذه يف هللا اوقتا موق اي' : هترايزل تاعقرملاب هيلع اولخد نيذلا

 هلل باشا 3 مهنم باش لاق .موقلا تكسو «'هلجأل نومركت مكنإف

 : رشب لاقف ."هلل هلك نيدلا نوكي ىتح هانكرت ال هللاو ,هلجأل مركن يذلا
 نأ" 7 "سابع نبا" لاقو. ."ةعقرملا نسبلي' نم كلف باش اي: تتسحأ"
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 يلإ بحأ نيقولخملا دنع ينعضيو قلاخلا دنع ينعفريو هسبلأو يبوث عقرأ

 دمتعملاو ."نيقولخملا دنع ينعفريو قلاخلا دنع ينعضي ابوث سبلأ نأ نم
 يف نوفلتخم قاوذألاو فراعملا يف دحاو ءيش ةيفوصلاو ءارقفلا نأ
 اهلك ؟7قرطلاو ؛مهريخ نم نكل ةيفوصلا نم عون اذإ ءارقفلاف ؛ سابللا
 ريقفلا لاق اذإو .هللا ىلإ هتلصو اقيرط اهنم كلس نمف «ىلاعت هللا ىلإ لبس

 الإ دجت ال ىتح اهلك رايغألا نع نكي مل نإ ء ءافصلا حصي ال يفوصلل

 .صاخلا رقفلا نم هلخدت باب لوأ وهو اهنيعت ىلإ ريقف تنأف كتيدوبع
 ءارقفلا ركذ ىلاعت هللا نأ عم ,هلك ملاعلل يتاذلا فصولا وه رقفلاو
 نيدباعلاو نيحئاسلاو نينسحملاو نيتناقلاو نيقيدصلاو نيبرقملاو راربألاو

 نم دبعلاب نيزأ رقفلا» : ِةِكَك يبنلا لاقو .ةيفوصلا ركذي ملو «كلذ ريغو
 هبحصي ال ماقم لك : يفوصلا لوقيف .©«سرفلا دخ ىلع ديجلا راذعلا

 يبرع ظفل هنأ عم تاماقملا عيمج يف بولطم ءافصلاف «لطاب وهف ءافصلا

 تدجو : يعبات وهو نسحلا لاق .نيعباتلا نمز يف دجو دقو موهفم
 .ينم لبقي ملف ًائيش هتيطعأف فاوطلا يف ايفوص

 ءاشي نم هيلإ يبتجي هللا : ىللاعت هللا لاق : بذجلاو كولسلا يف ةثلاثلا
 ةبانإ كود ءافطصالا وهو ءابتحإلا ركذف .©0 بيني نم هيلإ يدهيو

 ةبر يهو (ةيادهلا مدقت دعب ةبانإلا ركذ مث ءبذجلا وه اذهو (مدقتن

 انيف اودهاج نيذلاو9» : ىلاعت هلوقل ءكلاسلا مدقت لضفلاو كولسلا
 .5اناقرف مكل لعجي هللا اوقتت نإ9» : ىلاعت هلوقو ©انلبس مهنيدهنل

 .قورطلاو : «ر» يف (1)

 10509 مقر بعشلا يف يقهيبلا : ثيدحلا (2)
 13 : ىروشلا (3)
 69 : توبكنعلا (4)
 29 : لافنألا (5)
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 ماقملا فرعي ىتح تاماقملا كلسي لو تادابعلا يف دهتجي مل نم : اولاقو

 هرصببي ملو امهنيب يذلا خزربلاو هيف لخدي يذلاو هدنع جرخي يذلا
 باب هل حتفي مل مادقألا تالز ىلع ههبنيو هيف لحي لهنم لكب خيش
 سيل : ىلاعت هلوقل ءبوذجملا موق لضفو لئاطب زاف الو توكلملا
 ءاشي نأ الإ نوؤاشت اموؤ» : ىللاعت هلوقلو .©24يش رمألا نم كل
 قحلا هبذجي مل نمف بوذجملا سفن يه ةدابعلا : اولاقو .©هللا
 اذإ كلاسلاف ؟ تادابعلا هل نوكت فيك .هظقويو همهليو تاماقملل
 نإو «هرصب هللا نذإب خيش هرصب نإف ؛هسفنب موقي ال ناسنالا نأل بوذحب

 هللا هيئقلي نوت: وهو ,كولسلا مدقتي بذجلاف رصبت هللا نذإبف هسفنب رصبت

 يذلا وهو يندللا ملعلاو .ريخلا نم هل ردق امل دبعلا كرحتي هب بلقلا يف

 هللا لاق .مالسلا هيلع رضخلا صتخا هبو قلخلا ةطساو نود قحلا هملعي
 هنطاب ىلع حتفي بوذحملا ليق نإف «©املع اندل نم هانمّلعوإ# : ىلاعت
 فرعي مل هنأل هريغ ملعي فيك يردي الف ؛ءملعت نود موقلا قاوذأب
 اهللع ملعو تاماقملا كلسو خياشملا بحص كلاسلاو «تالزانملا
 ةطساوب ملعب ىلاعت هللا نأ تاوحلاو «هريغ ملغُي ةيفبك يربايف ءاهلخادتو

 .طئاسولا ضعب خيشلاو ةطساو ريغبو

 ام اناكو ايواست نيلماك اناك اذإ بذجلاو كولسلا نأ لصاحلاو
 رخألا هملعي ام بوذحناو ؛كلاسلا نم دحاو لك ملعيو فدارتب لاني
 .ءاشي نم هيتوي هللا ديب لضفلاو رخآلا هيلع ردقي ام ىلع ردقيو

 128 : نارمع لا (1)

 30 : ناسنإلا (2)

 65 : فهكلا (3)
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 عباسلا ملعلا

 ةمدخلاو ةخيشملا يف
 هنو 20 1| ةيبرتو

 احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحأ نمو : ىلاعت هللا لاق
 ةريصب ىلع هللا ىلإ اوعدأ يليبس هذه لقإل» .7نيملسملا نم يننإ لاقو
 ناسل يف بلغو تلق «ىلاعت هللا ىلإ عاد خيشلاف .© ينعبتا نمو انأ
 يفو «خويش هعمج يف نيتدحما ناسل يف بلغ امك «خياشم ةيفوصلا

 نم ام)» : لاق لَو يبنلا نأ هغلب هنأ كلام نع أطوملا يفو ؛خايشأ ناسل
 مد مدس اس ا هسامال صب

 ال كبارا نق كلل كش دار

 موي ًايلع ةيارلا ىطعأ مل لكي يبنلا نأ» : دعس نب لهس نع يور

 «كلسر ىلع ذفنا : لاق .انلثم اونوكي ىتح مهلتاقأ : يلع لاقو «ربيخ

 بجي ام مهربخأو مالسإلا ىلإ مهعدا مث مهتحاسب لزنت ىتح ةدؤت يأ

 33 : تلصف (1)

 108 : فسوي (2)

 509 مقر ءاعدلا يف لمعلا باب «نابرقلا باتك ءكلام نع أطوملا يف : ثيدحلا (3)

141 



 كل ريخ ًادحاو الجر كب هللا يدهي نأل هللاوف «هيف هللا قح نم مهيلع
 ."(معنلا رمح نم

 وأ بات نم ىلع طارتشالاو ةبوتلا يف خياشملا دنع يديألا دم امأف
 هللا لوسر انعيابا) : تماصلا نب ةدابع نع ملسم حيحص يفف «مهيف لخد

 عزانن ال نأو هركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع هدي

 .21(مئال ةمول هللا يف فاخن الو انك ثيح قحلاب لوقن نأو هلهأ رمألا

 دلاخ مأ نع ملسم حيحص يفف «سانلا يديأ نم ةقرخلا سابل امأو

 : لاقف ةريغص ءادوس ةصيمخ اهيف بايثب ِهْيلَث يبنلا ىتأ» : تلاق دلاخ تنب
 اهب يتأف دلاخ مأب ينوتيإ : لاقف «موقلا تكسف ؟ هذه اوسكن نورت نم

 : لاقو اهينسبلأف هديب ةصيمنلا ذخأف يب يتوأ» : ةياور يفو .(دمحت

 .ناملع هل عبرم دوسأ ءاسك ةصيمخلاو .ثيدحلا ©(يقلخاو يلبأ

 مركأ ام» : لاق واكو يبنلا نأ سابع نبا ىورف خياشملا ماركإ امأو

 رباج نعو .5!(همركي نم هنس ربك دنع هل هللا ضيق الإ هّنِسِل ًاخيش باش
 ناكو «ةكم حتف موي لَ يبنلا ىلإ ةفاحق يبأ هيبأب ركب وبأ ءاج» : لاق
 «بيشلا هبشي رهزلا ضيبأ «ةثلث ءاثلا حتفب ةماغثلاو «ةماغُت هتيحلو هسأر

 ركب وبأ لاقف «هيتان يذلا نحن نوكن ىتح هتكرت اله : مالسلا هيلع لاقف
 .©(هيتأت نأ نم كيتاي نأ قح يذلا وه

 هيدي ىلع ملسأ نم لضف باب ,داهجلا باتك يراخبلا ءدعس نب لهس نع يور : ثيدحلا (1)
 2847 مقر «لجر

 ءارمألا ةعاط بوجو باب ؛ةرامإلا يف «تماصلا نب ةدابع نع ملسم حيحص : ثيدحلا (2)

 1709 مقر
 5507 مقر سابللا يف يراخبلاو «دلاخ تنب دلاخ مأ نع ملسم حيحص يف : ثيدحلا (3)

 2906 مقر داهجلا باتك يراخبلا : ثيدحلا (4)
 2022 مقر ريبكلا لالجإ يف ءاج ام باب «ةلصلاو ربلا يف يذمرتلا ءسابع نبا هاور : ثيدحلا (5)
 5472 مقر «ببطتلاو ةنيزلا باتك «نايح نبا حيحص ثيدحلا (6)
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 1 سول هدا سل

 اناملعو انناركب نعقت ادكم انإ لاق

 : لاق "ةرمس نب رباج" ىورف خياشملا باكر عم يشملا امأو
 .2"'(هلوح انيشمو اسرف بكرف ةزانج يف م يبنلا عم انجرخ)»)

 ثيدح يف ةماسقلا يف أطوملا يفف 1 ؛مالكلا يف خياشملا ميدقت امأو

 نأ ةضصيخ دازرآ وة زيكأ ةنطيوحو (ةصيوح هوخأو وه لبقأ نيح ةصيخم

 ؛نسلا ديري ربك ربك : يَ بنا هل لاق لي بلا يدب نيب ملكت
 ةئيهج دفو مدق)» : لاق رباج نعو .©(ةصيحم ملكت مث ةصيوح ملكتف

 .2'ءاربكلا نيأف : مالسلا هيلع لاقف مهنم مالغ ماقف لِي يبنلا ىلع
 يبنلا نأ رمع نبا ىورف «خياشملا ةرضحب نابشلا توكس امأو

 مهضعب لاقف .ءارضخلا ةرجشلا لثم ملسملا وأ نموملا لثم» : لاق ِهِلكي
 امالغ تنكو ينعي ام تملع دقو لاق اذك يه مهضعب لاقو اذك يه

 ةرمس نع ملسم حيحص ف يفف .©(ةلخنلا يه لوقأ نأ تييحتساف اباش

 سو نع ظلحأ تنكذ مالكي يبا دهع ىلع تنك» لاق بدن نب

 ل : مهدأ

 .ردصلا ينعي ةمحرتلا يف ةخيشملا فنصملا

 الأ لاقف انابكر ًاسان ٍةككي ىأر» : ًافلاخم ائيدح اندجو .ةرمس نب رباج هاور : ثيدحلا (1)
 1012 مقر بوكرلا ةيهارك يف ءاج ام باب زئانجلا باتك ,يذمرتلا «نويحتست

 1555 مقر «ةماسقلا يف مدلا لهأ ةئربت باب «ةماسقلا باتك : ثيدحلا (2)

 10996 مقر بعشلا يف يقهيبلا : ثيدحلا (3)
 61 مقر ...ثدحملا لوق باب «ملعلا باتك «يراخبلا حيحص : ثيدحلا (4)

 .964 مقر ...تيملا نم مامإلا موقي نيأ باب زئانجلا باتك ملسم حيحص : ثيدحلا (5)
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 رمع نبا نع يراخبلا حيحص يفف ءاطعلا يف خياشملا ميدقت امأو
 نالجر يدنعو كاتسأ ينأك مانملا يف تيأر» : لاق مالسلا هيلع هنأ

 .0!(امهربكأ ىلإ هتعفدف ربك ليقف امهرغصأ ىلإ كاوسلا تعفدف

 بحاص رشب نب هللا دبع ىورف عامتجالا دنع خياشملا موزل امأو
 وأ الجر نورشع عمتجا اذإ : لوقي ناك هنأ عمسن انك» : لاق ِدْيِكلَب يبنلا

 .©(رمألا رصح دقف هللا يف باهي نم مهيف نكي ملف لقأ وأ رثكأ

 ١ نميف فلتخي ملو .9(مكر باكأ عم ةكربلا» :٠ ىوريو .©(مكر باكأ عم

 .لثمألاف لثمألا الإ بحصي نأ يغبني

 يبنلا تيأر» : لاق ةرمس نب رباج ىورف داخملل خياشملا دانتسا امأو

 ديعس ابأ" نأ "يركبلا باتع" نعو .©'(هراسي ىلع ةداسو ىلع انكتم ِيي
 .هلوح نحنو ةداسولا ىلع عئكتيو طاسبلا ىلع سلجي ناك 'يردخلا

 يبنلا جوز ةنوميم نع يئاسنلا ىورف خيشلل ةداجسلا ذاختا امأو

 ءيش ؛ةمجعم ءاخلا مضب «©(رمخلا هل طسبت ِهيِكَي يبنلا ناك» : تلاق ِةيِلكَي

 .طويخلاب لسريو لخنلا فعس نم جسني يلصملا هيلع دجسي ام ردق ريغص

 1 مقر ربكألا ىلإ كاوسلا عفد باب ءءوضولا باتك : ثيدحلا (1)

 9078 مقر ناميإلا يف يقهيبلا : ثيدحلا (2)
 559 مقر ةبحصلا باب ربلا باتك ناسحإلاو ربلا يف نابح نبا حيحص : ثيدحلا (3)
 559 مقر ...و ةبحصلا باب ربلا باتك ناسحإلاو ربلا يف نابح نبا حيحص : ثيدحلا (4)
 443 مقر شرفلا يف باب «سابللا باتك ؛«دوواد يبأ») نس : ثيدحلا (5)

 .(ىرخأ ةغيصب) 11589 مقر سنأ دنسم باتك ؛دمحأ دنسم : ثيدحلا (6)
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 هريغ وأ خيشلا ةداجس ىلع سولجلا كرت امأو ءريصح وهف ربكأ ناك نإف
 مؤي ال» : لاق كي يبنلا نأ يراصنألا ملسم يبأ نع ملسم حيحص يفف
 .©(هنذإب الإ هتمركت ىلع هتيب ىف دعقي الو هناطلس ىف لجرلا

 يراصنألا ةداتق يبأ نع يئاسنلا ىورف هنود نمل خيشلا ةمدخ امأو
 : ةباحصلا لاقف مهمدخي ماقف ع يبنلا ىلع يشاجنلا دفو مدق» : لاق

 ينإ نيمركم يباحصأل اوناك مهنإ : لاقف هللا" لوسر اي ةليفكت نحت
 .2(مهيفاكأ نأ بحأ

 دمج

 ا ا ل ل

 ىلإ اوفوشتي ل نيذلا باجحلا ملاعو لوألا ملاعلا سنج تحت نولخدي
 خياشملل نإف ؛:ةصاخ رهاوظلاب الإ مهلوقع اوتفت ملو توكلملا ملاع

 لجر لاق .مهنم وه نم الإ اهفرعي ال مهتدابعو مهتافرصت يف قئاقد
 ءايلوألاو ءالدبلا نم رأ لو ةنس نيتس كتبحص 0 "هللا دبع نب لهسل'

 بحاص تيأر نر ل .موي لك كيلع نولخدي مهدحأ نيذلا

 مهنم ءايلوألاو ." مهنم كلذ «سمألاب كملك يذلا كاوسلاو ©ةظعوملا

 ةفرعمو :رفسلا هللا ةداع نأل «مهف رعي ه8 مع الإ يفخو سانلل رهاظ

 673 مقر «ةمامإلاب قحأ نم باب ,دجاسملا باتك : ثيدحلا (1)
 9125 مقر مالسلا باب بعشلا يف يقهيبلا : ثيدحلا (2)
 ةطوفلا : «ر» يف (3)

 نم نع : «را) يف (4)
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 نميف ةيالولا دقتعت ددقف «ينابر رونب الإ فرعي ال هنإف ةيالولا يه يلولا
 .خيشل فيرصتلا دقتعي دقو .ةخيشملا كلذكو ءسكعلابو يلوب سيل

 راثيالاب رهظي نميف ةخيشملا رهظت دقو .سكعلابو يناسفن ريثأت وهو
 فرعي ال مداخلا ةبتر يف وهو اذهل يطعيو اذه نم ذخأيو ماعطلا ماعطإو
 .مويلا خياشملا رثكأ مهو «تالزانملا الو تاماقملا

 عاونأو راثيإلاو دهزلا عم نطابلاو رهاظلا نيب عمج نم خيشلاو
 ال نم' : 'دينجلا' لاقو .رطاوخلاو لاوحألاو تالزانملاو تاماقملاب ملعلا

 نك.ىدتتقي الو «'رمألا اذه يف هب ىدتقي ال نآرقلا ظفحيو ثيدحلا بتكي

 نع درجتملا ملاعلاب ىدتقي امنإو «هب عفتني ال ذإ هنم ربكأ هريغ سفنلا يف دجوي
 .لمعلاو ءامكحلاو ةيفوصلا بتك يف رظنلاو ؛ملعي ام.لماعلا ايندلا

 ليلق صيوغ قيرطلا نإف ءلصوي ال خيش نود داهتجالا امأو
 عضومل هرهظ ىلو دق وهو ةداج ىلع هنأ كلاسلا نظي دقو .هراطخ

 هنكمتب كبسحو «هلزاونو هتاماقمك هيقف قيرطلا اذه ناطيش نإف ؛ههجوت
 هصتخاو هتكئالم هل دجساو هيف خفنو هديب هقلخ يذلا مدآ هللا ةفيلخ نم

 .ًالوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل هماقم نع هلزنأ ىتح هل نيزف «ءامسألا ملعب

 نوكي الو بيغلا نع هل فشك الجر نأ ول" : "يجاجزلا ورمع وبأ" لاقو
 وهف ذاتسأ هل سيل نم" : 2نابيش نبا لاقو ؛'ءىش هنم ءىجي ال ذاتسأ هل

 :'لالض اهل لعفلا تابتاو لالتخا طئاشولا فدحتو «:لاطي

 .نيبدمحملا يف 1 ح تاماركلا عماج : رظنأ .هرابخأ نع ءرصمب تام .هعم
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 وى

 لصف

 ىلإ كلذب جرخي مل ام هيف هولغو هخيش ميظعت يف ذيملتلل ملسي
 هنطابب هخيش ىلع ضرتعي الو ؛مهيف عوقو وأ خياشملاب صيقنت وأ داسف
 نإو هب هرماي اميف فقوتي الو هيلع "أرطي ام همتكي الو «هرهاظب الو
 عسل رودتلا يف مهدع ] لع دقق ل يظر حالم هيو هيلع يف

 يف يشمي الو «هقدصب هللا هعفنف خيشلا فارحنا لاح يف هخيش نم كلذ

 هللا يضر 'رمع' عنم دقو «هنذإب الإ همادق يشع الو هرمأ ىلع الإ ءيش

 دوعق هتحت ناكو كي هللا لوسر يدي نيب يشملا» هللا دبع' هنبا هنع

 نإ الإ هنذإب الإ ملكتي الو .©«رمع هدر همامأ جرخ املك ناكف ءبعص

 هرايتخا نع الإ ميقي الو «هنذإب الإ رفاسي الو ,همالك يف هقفتي الو .هلأس

 .ةمدخلا

 مدخي هاري لجرلا ىلع يلصي ناك ِةِِلكَي يبنلا نأ ثيدحلا يف
 انمف ٌةِكَي يبنلا عم انك» : لاق سنأ ىورو .ريخلاب هل اوعدي ديري هباحصأ

 يقتي نم انمف «رحلا ديدش راح موي يف ًالزنم انلزنف رطفملاو مئاصلا

 نورطفملا ماقو ءهب لظتسي ءاسكلا بحاص الظ انرثكأو هديب سمشلا
 مويلا نورطفملا بهذ : مالسلا هيلع لاقف باكرلا اوقسو ةينبألا اوبرضف

 .©(ةمدخلا موصلا صقن نيح موصلا ىلع ةمدخلا لضفف رحألاب

 ..رطخي :«ر» يف )
 .فيرشلا ثيدحلا رداصم نم انيدل اميف هيلع رثعن مل : ثيدحلا (2)

 1119 مقر ءرطقملا رجأ باب «مايصلا باتك ءملسم حيحص : ثيدحلا (3)
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 للم يبنلا تمدخ» : لاق سنأ نع يورف «مداخلاب قفرلا امأف
 ملو اذه تلعف مل هتلعف ءيشل لقي ملو طق فأ يل لاق ام هللاوف نينس رشع

 .(10(اذه تلعف اله هلعفأ مل ءيشل الو

 دبع" نأ "ةلظنح نب هللا دبع" ىورف ؛هسأر ىلع مداخلا لمح امأو
 عفدا : لاقف بطح ةمزح هسأر ىلعو هبرق «ماللا فيفختب ؛"مالس نب هلل
 يف ناك نم ةنجلا لخدي ال» : لوقي ٍةُلِكَي يبنلا تعمس ينإف ربكلا اذهب

 .©(ربكلا نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق

 امئاق تنك : لاق سنأ ىورف عمجلا لكأ دنع مداخلا فوقو امأو

 : اولاق تمرح دق رمخلا نإ)» : لاقف لجر ءاج ذإ انس مهرغصأ انأو مهيقسأ
 هنأ مهنود نمل خياشملا ةمدخ يف مدقت دقو .(اهتأفكف «سنأ اي اهئفكا
 .ىشاجنلا دفو مدخي ماق مالسلا هيلع

 لوسر لاق» : لاق ةريره وبأ ىورف «سلجي مل اذإ مداخلا ميقلت امأو

 ةلكأ هلوانيلف هعم هسلجي مل نإف هماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ لَك هللا

 نم ءافش حلملا يف نإف ,حلملاب كماعط ىو هنإف «ةزمهلا مضب «نيتلكأ وأ

 الو هيدي نيب لكألا لضفيو عضملا (دوجتو ةمقللا رغصت و «نيعبس

 ,0(ةيلكالا هوجو لضفي

 يف باب ,بدألا باتك ءدواد ني ننس «ثيدحلاو «ر» يف ةدئاز رطس اهتحت ةلمجلا (1)

 4774 مقر يبنلا قالخأو ملحلا

 91 مقر ءربكلا ميرحت باب «ناميإلا باتك ,ملسم حيحص : ثيدحلا (2)

 .2332 مقر قيرطلا يف رمخلا بص باب ملاظملا باتك ملسم حيحص (3)
 ديوجتو : «ر» يف (4)

 3289 مقر ,ةمعطألا باتك يف : ثيدحلا (5)
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 نماثلا ملعلا

 مهبادآ يف

 : لكألا يف مهب دأ 9

 الف مكدحأ لكأ اذإ» : لاق مالسلا هيلع هنأ دواد يبأ ناس يفو
 نم لزنت ةكربلا نإف اهلفسأ نم لكأيل نكلو ةفحصلا العأ نم لكاي
 1 كلام نب بعك نع ملسم حيحص يفو .سابع نبا هاور , 2(اهالعأ

 .©«اهحسمي نأ لبق هذي قعليو عباصأ ةثالثب لكاي ناك مالسلا هيلع هنأ))

 هيلع لاقو .©(اهقعل غرفأ اذإف عباصأ ةثالثب لكاي ناك» : ةياور يفو

 هيلي امم مكدحأ لكايلف ةدئاملا تعضو اذإ» : رمع نبا ىور اميف مالسلا
 ةكربلا اهيتات اهنإف ةعصقلا ةورذ نم الو هسيلج يدي نيب ام لوانتي الو

 مالسلا هيلع هنأ هللا دبع نب ربا نع يتامسلا ناس فو .(اهالعأ نم

 عفدي الو اهقعلي ىتح هدي حسمي الف ماعطلا مكدحأ لكأ اذإ» : 17
 هيلع هنأ رباج نعو .©'(ةكرب هيف ماعطلا رخآ نإف ءاهقعلي ىتح ةفحصلا
 يأ يف يردي ال مكدحأ نإ» : لاقو عباصألاو ةعصقلا قعلب رمأ مالسلا
 حيحص يف امل ,.حرطي مث هيف عقو اميف بابذلا سمغيو .©(ةكربلا كلذ

 3772 مقر ...نم لكألا يف ءاج ام باب ,ةمعطألا باتك «دواد وبأ هاور : ثيدحلا (1)

 2032 مقر ...عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا باتك يف : ثيدحلا (2)
 2032 مقر ...عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا باتك يف : ثيدحلا (3)
 3273 مقر ؛ةمعطألا باتك ملسم حيحص : ثيدحلا (4)
 3220 مقر ةبرشألا باتك ءكلذك ملسم حيحص يف : ثيدحلا (5)
 2032 مقر ةبرشألا باتك ءكلذك ملسم حيحص يف : ثيدحلا (6)
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 بارش يف بابذلا عقو اذإ» : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ نع يراخبلا
 , اد رخآلاو ءافش هيحانج دحأ نإف هحرطيل مث هلك هسمغيلف مكدحأ

 نإ» : ةشئاع تور اميف مالسلا هيلع هلوقل ماعطلا يف خفنلا نوهركيو
 مكدحأ ةمقل تطقس اذإ» : لاقو .©«ةكربلا بهذي ماعطلا يف خفنلا

 نع ملسم هاور .©«ناطيشلل اهعدي الو اهلكايلو ىذألا اهنع طميلف
 : هباحصأل مالسلا هيلع هلوقل لكألا دنع لاعنلا نوعلخيو .سنأ
 هاور .*(مدقلل حورأ وهو ةليمج ةنس اهنإف ماعطلا دنع مكلاعن اوعلخا»
 : مالسلا هيلع هلوقل زبخلا نومركيو «هريغ رظني ال زبخلا عضو اذإو .سنأ
 رقبلاو ديدحلاو ضرألاو تاومسلا مكل رخس هلل نإف زبخلا اومركأ»
 لكألا يف عنصتلا نوهركيو .يرعشألا ىسوم وبأ هاور .06مدآ نباو
 يف نولكأي الو ؛لمعلا يف عنصتلا هيلع نمْؤي ال لكألا يف عنصتي نم نأل
 : ©"يبشخنلا" لاق . دري ال مقلأ نإو ًاضعب مهضعب مقلي الو مولعم تقو

 ويب رع طبر جرا تست فذ احا نع يح ءانط لع رع

 هيلع هنأ)» : سابع نبا هاور امل قرملا نوسحتيو ."تبتو هللاب ت تثتغتساف

 نم ةرب هسأر يف لهج يبأل لمنج اهيف ةندب ةئام هتجح يف ىدهأ مالسلا

 رمأ مث «ترحنف اهتيقبب رمأو نيعبرأ اهنم هديب رحنف «ةقلح ينعي «ةضف
 ,8(قرملا نم ىسحتو محللا نم لكأف ؛خبطف هعضيف اهنم ةندب 7لكب

 3142 مقر .بارش يف بابذلا عقو اذإ : بايلا «قلخلا ءدب باتك يف : ثيدحلا (1)
 1094 ص مقر ةمعطألا باتك «ةجام نيا ننس : ثيدحلا (2)
 3278 مقر ةمقللا يف باب ةمعطألا باتك ؛دواد يبأ ننس : ثيدحلا (3)
 5496 مقر «ةباحصلا ةفرعم باتك ؛مكاحلا كردتسم : ردصملا «سنأ هاور : ثيدحلا (4)
 7145 ثيدحلا مقر ةمعطألا باتك .مكحلا كردتسم : ثيدحلا (5)
 ةنس تام ؛عرولاو لكوتلاو ةوتفلاو ملعلاب فرع «يبشخنلا بارت وبأ وه : يبشخنلا (6)

 . 115 ص يقنح «ص مم ه5

 .لك نم : «را» يف (7)

 .10371 مقر اياحضلا نم لكألا باب ءجحلا باتك يقهيبلا ننس : ثيدحلا (8)
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 يف ةكربلا» : ناملس ىور اميف «مالسلا هيلع هلوقل عمجلا يف ةكربلاو

 اذإ : ©”يرابذورلا" لاقو .©«روحسلاو ديرتلاو ةعامجلا يف : ةثالث
 لق## : ىلاعت هلوق ىلتو مهيلع حتفي كلذبو مهل قفرأ ناك ءارقفلا عمتجا

 عمجلا قلحتيو .©ميلعلا حاتفلا وهو قحلاب اننيب حتفي مث انبر اننيب عمجي
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يذمرتلا ىور دقف «ةرشع ةرشع ماعطلل ريثكلا
 غرفي ىتح عبش نإو هدي عفري الو «ةدئاملا عفرت ىتح لجر موقي ال» : لاق
 يف هل نوكت نأ ىسعو هدي ضبقيف هسيلج لجخي كلذ نإف رذعيلو موقلا
 نع برح نبا ىكحو ىور امل ىدارف لكألا نوهركيو .©(ةجاح ماعطلا
 مكلعل : لاق عبشن الو لكان انإ هللا لوسر اي» : اولاق مهنأ هدج نع هيبأ
 .©'(هيف مكل كرابي هيلع هللا مسا اوركذاو اوعمتجا «مكماعط ىلع نوقرتفت

 هنأ برك دعم نب مادقم نع يذمرتلا ىور امل عبشلا نوهركيو
 مدآ نبا بسحب نطب نم ارش ءاعو يمدأ ًالمام» : لاق مالسلا هيلع

 هبارشل ثلثو هماعطل ثلثف ةلاحم ال ناك نإف «هبلص اهب ©دمقي تاميقل
 هنإف اوللخت» : مالسلا هيلع هلوقل ماعطلا دعب نوللختيو .©(هسفنل ثلثو
 .©(ةنجلا يف هبحاص عم ناعيإلاو «ناميإلا ىلإ وعدت ةفاظنلاو «ةفاظن

 (ةعامجلا هيلع امب كسمتلا باتك «ناميالا بعش «يسرافلا ناملس هاور : ثيدحلا (1)

 . 7520 مقر ةعامجلا لضف يف لصف باب
 تامو اهخيش راصو رصمب ماقأ يدادغب «يرابذرلا دمحم نب دمحأ يلع وبأ : يرايذرلا (2)

 .ةيريشقلا ةلاسرلاب هرابخأ رظنأ .ءالجلا نباو يرونلاو دينجلا بحص «ه322 ةنس اهب

 . 26 : أبس (3)
 برق نم : لصف براشملاو معاطملا باب ,39 باتكلا ناميإلا بعش يف : ثيدحلا (4)

 .5864 مقر ... ائيش
 . 3764 مقر ماعطلا ىلع عامتجالا يف باب ةمعطألا باتك ,دواد وبأ : ردصملا : ثيدحلا (5)

 مقي : «ر» يف (6)

 2380 مقر .دهزلا باتك : ثيدحلا (7)

 8 ص مقر «ناميإلا ىلإ ضئارفلا ةفاضإ يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك ,يذمرتلا : ثيدحلا (8)
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 «ةرهاطلا ءايشألاو لالخلا كلذكو نيميلاب يديألا لسغل نائشألا ذخأيو

 همجع عمجي الف ,.مجع هلام لكأ نمو «نانسألا نم جرخي ام دردزي الو

 .هيمريو هفك رهظ ىلع هيف نم هعضي لب «قبطلا يف الو هفك يف

 هيلخ ناك يرغول لاق «لكألا يف فاصنالا نوبحتستيو
 تنراق دق ينإ ءالؤه اي : لاق انلكأف ةوجعلاب وأ رمتلاب يتوأ اذإ مالسلا
 الو .©(هباحصأ نذأتسي ىتح نيترمت نيب دحأ نرقي نأ ىهنو «©0اونراقف

 0 : "بعك نب ديز" همساو "يزهبلا" نع أطوملا يف امل ةمسقلاب ناب
 رامح اذإ ؛ءاحورلاب ناك اذإ ىتح مرحم وهو ةكم ديري جرخ ِةِْلَو يبنلا
 يتاي نأ كشوي هنإف هوعد لاقف ِهِةَِكَي يبنلل كلذ ركذف «ريقع يشحو

 اذهب مكنأش هللا لوسر اي لاقف هبحاصو وه يزهبلا هءاجف «هبحاص

 رباج" ىورو .21(قافرلا نيب همسقف ركب ابأ مالسلا هيلع رمأف «رامحلا
 ذخأ مث هيدي نيب هعضوف اصرق ذخأ مالسلا هيلع هنأ» : "هللا دبع نب

 هفصن لعجف نينثاب هرسكف ثلاثلا ذخأ مث يدي نيب هعضو رخآ اصرق

 :(يدي نيب هفصنو هيدي نيب

 2 ؟ م ا ل ا

 او ار ل ا ب اوربت

 ”يردخلا ديعس وب"أ ىور .اهرضح نم ةيدهلا نم نوطعيو .©(ادحاو

 اونرقاف :.(ر» يف (1)

 5874 مقر رمتلا لكأ يف لصف «براشملاو معاطملا باتك ءبعشلا يف يقهيبلا (2)
 781 مقر هلكأ زوجي ام باب ؛جحلا باتك أطوملا : ثيدحلا (3)

 2052 مقر لخلا لضف باب «ةيرشألا باتك «ملسم حيحص : ثيدحلا (4)
 كلام نب فوع ثيدح باب :؛كلام نب فوع ثيدح باتكلا ,دمحأ دنسم : ثيدحلا (5)

 ' 23466 مقر
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 اهيف ةرج هيلإ ىدهأ اميف ناكف ِةَِيَو يبنلا ىلإ دنهلا كلم ىدهأ» : لاق
 ماعطلا تومدعي دقو .00(ةعطق ينمعطاف ةعطق هباحصأ معطأف ليبخنز

 عمسيف هءاشع هيلإ برقي ناك ' 'رمع نبا" نأ ءأطوملا يف امل ةالصلا ىلع

 هني هيدي احن ينقي يح ماعم نع لجعي ذاق هني يف وهو ماعإإلا ةءارق

 يبنلا باع ام» : "ةريره يبأ' نع نيحيحصلا ىفو ءاماعط نوبيعي الو

 دنع نولكايو .21(هكرت ههرك اذإو هلكأ ىهتشا اذإ ناك ءطق اماعط كَ

 يبنلا نأ» : هغلب هنأ "كلام" نع أطوملا يف امل موا مهذخأ اذإ ءاقدصألا
 0 ير 1 ا ا

 هنا عنيا حيل اقر هرب اطال يح يل راق الا

 بذعتساو ةاش مهل حبذف «©ردلا تاذ نع بكن : ِهْيِكك لوسرلا هل لاقف

 سابالو .2(مويلا اذه ميعن نع نلأستل : مالسلا هيلع لاقف ءءاملا

 دصق دقو 00

 لخدف ءاولكأو ةرفسلا اولزناو لزتملا اوحتفف هودجي ملف "يروثلا" لزنم

 ولعت لوس 3 ورا ويش رق ماعطلا فاحص نأ ككعياادأ در دل عاش

 ارسك اورشن دق لاّوسلا نم نيكاسمم. "يلع نب نسحلا" رمو .لكاي وه نم
 : اولاقو مالسلا هيلع اودرف مهيلع ملسف «ةلغب ىلع وهو ضرألا ىلع

 «نيربكتملا بحي ال هللاو «معن : لاق هللا لوسر مع نباي ىرقلا مله

 ايندلا ءانبأ عمو .طاسبنالاب ناوخإلا عم نك لاقيو .مهعم لكأو لزنو

 7190 مقر «ةمعطألا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا : ثيدحلا (1)
 3370 مقر اماعط يبنلا باع ام باب ةمعطألا باتك ءيراخبلا حيحص : ثيدحلا (2)
 نبللا : «قا)و «ع» يفو نبلملا : «ر» يف (3)

 16066 مقر «بارشلاو ماعطلا يف ءاح ام عماج باب «يبنلا ةفص باتك ءاطوملا : ثيدحلا (4)
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 ؛«سارعألاو تاهابملا ماعط نوهركيو .راثيإلاب ءارقفلا عمو ؛بدألاب
 ماعطلا 21 ريمعتو ةمعنلاب معنملا ركذتو هبلق ة راضحإ نم لكالل دبالو

 انديس ىلع لص مهللا ؛هدعبو ماعطلا لبق ءاعدلا نوبحتسيو .ركذلاب

 اقاعب دل رن ديفا يحس اتي كل اع و تع ماع اجو

 .احلاص انلمعتساو ابيط انمعطا مهللا «تاكربلا لزنتو تاحلاصلا منت
 اذإ ناك مالسلا هيلع هنأ» : " يردخلا ديعس يبأ' نع دواد يبأ ناس يفو

 انلعجو اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا : لاق هماعط نم غرف

 مكدنع رطفأ» : ' 'ةدابع نب دعس" تيب يف لاق هنأ هيفو .2(نيملسم

 ناكو .©'(ةكئالملا مكيلع تلصو راربألا مكماعط اولكأو نومئاصلا

 هيف اك رايه'ا زثك انيطالمتا د اذهمح لل دمحلا): ةرفسلا تعفر اذإ لوقي

 ماعطلا دعب نوءرقيو .©(انبر اي يأ ,ءانبر هنع ىنغتسم الو عدوم ريغ

 .عوج نعالإ نولكاي الو .©ييدحأ هللا وه لقإطو #9 شيرق فاليإلا»

 «مهيلع لخد اذإ ريقفلل ماعطلاب ةردابملا مهبادأ نمو : يرابذورلا لاق

 .بارحملا ىلع هولدي نأب ئراقللو «لاؤسلاب هيقفللو

 الو ؛هرخآ يف هلل دمحلاو .هطسو يفو هلبق هللا ركذ : برشلا بدأو

 سبلملاو ماعطلا ءافصب" : دينجل | لاق .هنيميب هذخأيو ؛ءانوالا يف سفنتي

 ."هلك رمألا حلصي نكسملاو

 ريمغتلا : «ر» يف (1)

 .358 مقر ؛معطأ ذإ لجرلا لوقي ام باب «ةمعطألا يف دواد وبأ : ثيدحلا (2)
 .3854 مقر «ماعطلا برل ءاعدلا يف ءاج ام باب ا يف دواد وبأ : ثيدحلا (3)
 .766 مقر .انبر مهللا لضف باب مام ثيدحلا (4)

 1 : شيرق (5)

 1 : صالخإلا (6)
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 سبلي ريقفلاو «بارشلاو ماعطلاك يرورض سابللا : سابللا يف مهبدأ

 هلل سلي انعإ ؛فلكتي الف ءتقولا يف بجي ام بسحبو ةوهشلاب ال ملعلاب

 : مالسلا هيلع لاقو .لالح رهاط نم رحلاو دربلا ةياذإ هب عفدي ام دصقيو

 هنم هللا لبقي مل مارح نم مهرد هنمث يفو مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا نما)

 دهر لايجت برت كرت ىف درو :91(ةلفان الو ةضيرف يأ ءالدع الو افرص
 الإ كرتي ملو' 'ديزي وبأ" تامو .ةنجلا للح نم هللا هسبلأ .هسبل ىلع ردقي

 "يريرجلا" لاق .هبحاص ىلإ هدرف هراع ناك ليقو «هيلع ناك يذلا هصيمق

 دحاو بوث يف الإ ىرُي ال لجر دادغب عماج يف ناك" : هطبض مدقت دقو

 هربا ديا رد يللا ارك اهرب كنك .٠ كف تنل نع لكس انضر اح
 لكآل تسلجف ةدئام ىلع ءارقفلا نم ةعامج تيأرف «ةنجلا تلخد ينأك

 ابوث الإ سبلأ الأ ترذنف ءدحاو بوث باحصأ ءالؤه مق يل ليقف نمهعم

 هنكل : لاق قرخم كبوث" : عهضقبل لبقإ .'ىلاعت هللا يقلأ ىتح ًادحاو
 ."رهاط هنكل : لاق ٌحِسَو هنإ ليق «لالح

 سولجلا يف مهبدأ

 اذكه : فتاه يب فتهف ةرم تعبرت" : اوهدأ نب  ميهاربإ' لاق
 يحير كلو من نيساوالا فيض بل وبأ' ' لاقو . "؟ كولملا سلاخت

 ."بدألاب مهسلاجي نأ يغبني كولملا سلاجي نم : فتاه يب فتهف

 : عوجلا يف مهبدأ

 نم دنع هللا هعضي ال ءارِس عوجلا ناك ول' : "داعم نب ىيحي" لاق

 ناقف لاي سمح لكامل لاف حلل يضع طر دانيا ندي
 . عوجت تناو قرخ كيلع ءرقف عوج ال ليخب عوج كعوج : خيشلا

 5698 مقر ءدمحأ دنسم : ثيدحلا (1)
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 : ضرملا يف مهبدأ

 : لاق «ةلعلا كدحت فيك" : هيف تام يذلا هضرم يف ””داشممل ليق

 : لاق كبلق دحت فيك : اولاق .يندجت فيك ينع ةلعلا اوُلَس نكلو يردأ ال
 نومزليو «ريغال ةيبلق تاجانم هلل الإ نوكتشي الو . "ةنس نيثالث ذنم هتدقف

 يف دودلاو ةدحاو ةنأ نأ امف رهشأ ةتس مهدحأ ضرمو .ىضرلاو ربصلا

 ًاضوتي ناكف «ريساوبلا ةلع "هللا دبع نب لهسب" تناكو .هلدب نم هعضاوم

 ءافشلا نوريو نوببطتي دقو .ببطت الو كلذب دحأ ملعي ملو ةالص لكل

 .ءايلوألا ضعبك ةلاد بيبطلا نأو «ىلاعت هللا نم

 : ©توملا يف مهبدأ

 : لاق دينجلا ةافولا ترضح امل : طبضلا مدقتملا يريرجلا لاق

 .ايندلا قراف ىتح ادجاس لزي ملو هانضرف ةالصلل ينضرا

 داشمل : «رال ق0

 .«قاو «ع) يف درت ملو «ر» يف تدرو : توملا يف د مهبدأ (2)
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 عساتلا ملعلا

 مه ديبحوت يف

 ملعلا اولوأو ةكئالملاو وه الإ هالإ ال هنأ هللا دهشو# : ىلاعت هللا لاق
 يهو «هللا الإ هالإ ال : ديحوتلا ىلع ةمحرتملا ةملكلاو .0”طسقلاب امئاق
 اهيلعو ديحوتلا يناعمل ةعماجلاو ءناسحإلالاو ناميإلاو مالسإلا ةدعاق

 لمع لك لبقي الو ءباتك لكو لوسر لك ءاج اهبو «للملا تعضو
 ءدحأ هللا وه لق : اهحرشو .ًالزأو ادبأ تاذلا دارفإ : اهانعمو ءاهنود

 ناك املو .رظنلا عاطقناب ينبنم دحاولاو «ددعلا يفنب ينبنم دحألاو
 ءامسألا عيمجو «تاذلا نع مجرتملا وهو هللا كلوق مظعألا مسالا
 ديحوتلا ةملك هب تنرق ءاهلك اهيناعمل عماج وهو هَل ةحراش ىنسحلا

 الإ هالإ ال يزجي الف .هريغب ديحوتلا حصي الو ءدوحجولا يف هدحوتل

 .ىلاعت هئامسأ نم كلذ ريغ وأ ميلحلا وأ ميظعلا

 .ةصاخلا ةصاخو ةصاخو ةماع : فائصأ ةثالث ديحوتلا ىف سانلاو

 ريغ نم لوبقملا لوقلاب كيرشلا نع تاذلا دارفإ : ةماعلا ديحوتف

 نارقلا لهأ بهذ اذه ىلإو ءيعانصو لوقعمم لالدتسا الو ثحب

 .18 : نارمع لآ (1)
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 نم عنقيو . .9(هتاذ يف اوركفنت الو هللا ءالآ يف اوركفت» :مالسلا هيلع
 تافصلا هل نأو هل لثم الو .هل كيرش ال ىلاعت هللا نأ ملعي نأ يماعلا

 ترقأ اهنوكب ناميإلاب ءادوسلا مداخلل ِةِْللَي يبنلا دهش دقو .ىلعلا
 .ومسلاو ةعفرلا ىلإ تراشأو عناصلاب

 تاذلا يف لالدتسالاو رظنلاب نويلوصألا هتبثأ ام : ةصاخلا ديحوتو
 .لاعفألاو تافصلاو

 رمألا هنك غولب نع زجعلا نم ةيفوصلا هتأر ام : ةصاخلا ةصاخ ديحوتو

 ليق ام فرشأ" : "دينجلا" لاق كلذ يف «نويلوصألا هتبثأ ام ىلع فوقولا دعب
 ىلإ ًاليبس لعجي مل نم ناحبس" : هنع هللا يضر قيدصلا لوق ماقملا اذه يف

 ؟ كبر تفرع مب' : هنع هللا يضر ىلعل لبقو . 'هتفرعم نع زجعلاب الإ هتفرعم
 ام يبر الولو يبرب يبر تفرع' : "نونلاوذ' لاقو ."هسفن ينفرع ام. : لاق
 لاق ."هفرعأ مل ننأب : لاق ؟كبر تفرع مب' : ديزيل ليقو ."يبر تفرع

 تبث ام ةصاخلا ديحوتو «دهاوشلاب حص ام ةماعلا ديحون' : يورهلا
 ؛هروهظ ةدشل اليلد ديحوتلا يف ىري ال نأ ةصاخلا ةصاخ ديحوتو «قئاقحلاب

 نمو «روهمجلا ديحوت وهو كيرشلا ىفن : اهانعمو هللا الإ.هالإ ال لئاق نمف
 هللا الإ هالإ ال لئاق نمو ؛هللا الإ ةقيقحلا ىلع ال : اهانعمو هللا الإ هالإ ال لئاق

 لوق تالزلا نمو ."'هتفرعمو هقوذ ردق ىلع لكو «هللا ريغ لعاف ال : اهانعمو
 نم لوقو «ديحوتلا ةفرعم تلصح اذإ لامعألا كرت يهو ةيرحلاب لاق نم
 معزي نم لوقو «ناودعلاب ةحابإلا عفترتف دتعت مل ام ةحابم اهلك ءايشألا لاق
 نأ معزي نم لوقو رجحلاو ةأرملا هدنع يوتستف هنع تبهذ تاردكلا نأ
 .©هتمحرل يداهلا هللاو ءدحتيو هنع لوزت رشبلا تافص

 120 مقر «هللا يف اوركفت الو ...اوركفت» : ناميإلا بعش : ثيدحلا (1)
 .ءاش نم هتمحر ىلإ : «ر» يف (2)
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 رشاعلا ملعلا

 مهنيب ةرئادلا ظافلألا يف

 ةعوضوملا يناعملا ىلع اهب نوحلطصي ظافلأ ملعو ةقيرط لك لهأل

 قاسو تلق «ريغلا ىلع لكشت يهو «ملعلا كلذ يف ةقيرطلا كلت يف
 براق وأ اهنم رهتشا ام تبتر ةظفل نيسمخو نيتئام وحن انه فنصملا
 فقيل ًارخآ اهيقاب تقسو .اهبلاطل ًاريسفت مجعملا فورح ىلع «ةرهشلا
 يل عقو ام عيمج نأ ىلع .ءيش ظافلألا كلت نم هتوفي الأ بغر نم اهيلع
 رييغتلاو صقنلاو ةدايزلاب فالتخالاو للخلا ةريثك باتكلا اذه خسن نم
 .قفوملا هللاو تعطتسا ام تدهتجا نكلو .نفلا اذه يف ةياورلا ريغل

 ىلع مكاحلا وهو ليق «تاذلا ىلع لالدتسالا فورح : مسإلا

 .قئاقحلا تامالع : ءامسألا .ةيهالالا ءامسألا نم تقولا يف دبعلا لاح

 املك : رثألا .دعبلا عم نوكتو «ريغ روضحب برقلا عم نوكت : ةراشإلا
 كلذب داري : نحن الب نحنو انأ الب انأ .بلقلا ىلع دروو ساوحلل رهظ

 مسر باهذ وه : انأ تنأو تنأ انأ .هللا الإ لعاف ال يأ لاعفألا نع يلختلا
 ىليل نع لوقي رماع ينب نونجب ناك .هروضحب هتبيغو هبوبحم يف بحملا
 رسلا وه ليقو ببس ريغ نم سفنلا يف دجوي ام ىلع لاقي : رمألا .انأ
 نع هب ربعي : لزألا .ىلاعت هللا ىوس ام لك : لاعفألا .سفنلا ىلع دراولا
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 ىلإ ةراشإلا : دبألا .هل ءاضقنا ال يذلا ماودلا ليقو رضاحلاو يضاملا
 ءرهدلا لقعلا ظوحل : دمألا .هل لوأ ال يذلا مدقلا ليقو رضاحلا يتآلا
 بلق ىف ظعولا رثأ : جاعزنالا .هب ةطاحإللا نع هزجعو «هنود هعاطقناو

 ىلع دري "هلو تعن : حالطصالا .سنالاو دجولل كرحتلا ليقو «نموملا
 .بذجلا لاقيو صاصتخالا : عانطصالا .هناطلس ةوقب هنكسيف بلقلا
 وهو ةمدخلا بدأو .اهموسرم دنع فوقولا وهو ةعيرشلا بدأ : بدألا

 ؛ةفرعملاب قحلا ةقفاوم وهو قحلا بدأو .اهيف ةغلابملا عم اهتيور نع ءانفلا
 : دارفالا .طاسبلا لهأ نم بيدألاو .كل امو هل ام فرعت نأ ليقو
 دقو تلق .هترواجم ©دع يأ «ءبطقلا رظن نع نوحراخلا لاجرلا

 نع نوحراخلا يأ «ةنكاس ءاطو ةمومضم فاقلاب «رطق نع نوكي

 لبق مهو ةعبرألا ملاعلا ناكرأ ىلع لاجر : ةعبرألا داتوألا .هتيحان

 نع رخآلاو بطقلا نيمي نع امهدحأ نالجر : نامامإلا .ةبترلا ىف ءالدبلا

 هرظن هلامش نع يذلاو ,توكلملا ىف هرظن هنيمب نع يذلا ليقو .هلامش
 : هللاب سنالا .ةيتمالملا مه : ءانمألا .بطقلا فلخي يذلا وهو ؛كلملا يف
 : تابثالا .لالجلا لامج سنألا ليقو «ةيهالإلا ةرضحلا لامج ةدهاشم
 رييصت ةغل : داحتالا .رجازلا ناطلسلا : نامألا .ةيدوبعلا ماكحأ ةماقإ
 لادتعالا لحم : قيرلا .اهل ةبسن ىهف انأ كلوق : ةينانألا .ةدحاو نيتاذلا
 .بلقلا ىلع اودبي ام : يدابلا .دبعلل قحلا ظاقيإ : هابتنالا .ءايشألا ىف

 ىلإ ريشي بلقلا ىلع دري دراو وهو تقولا يف ءاجرلا لاح : طسبلا
 وه ليق : ضبقلا .هنم عنم امو تاحابملا ليوأت ىلإ دريو سنألاو ةمحرلا
 لك ىلع ىلاعت هللا مايق دبعلا ةيئور : ءاقبلا .ءيش هعسي الو ءايشألا عسي ام

 .الو : «قا) يف (1)

 .ةفودذحم : «ر» يف (2)
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 ىقبي امل مسا وه ليقو هلل همايق يف هللا مايق دبعلا ةيور ءاقب وه ليقو «ءيش
 قحلا ناحتما روهظ وهو «رابتخالا : ءالبلا .اهطوقسو دهاوشلا ءانف دعب

 .بضغ لو ةوهش هيلع رهظت ال يذلا وه سفن الب ةنونيبلا : نوبلا .دبعلل

 هتروص ىلع ةفيلخ هب كرتو عضوم نم رفاس نم لك مهو ةعبس : ءالدبلا
 بلقلا أجفي ام : هداوبلا .ةفلاخملا ىلع ةماقإلا : دعبلا .دقف هنأ فرعي ال

 ملاعلا : خزربلا .احرت وأ احرف بيجيف ةلهولا ليبس ىلع بيغلا نم

 ليقو .دجولا دادعتسا : دجاوتلا .ماسجألاو يناعملا ملاع نيب دوهشملا

 باستكا نم جزتمي ام ليقو ءدجو روضح ريغ نم دجولا ةلاح راهظا
 : قرفلاو ةقرفتلا .قحلاب ؟دوحولا ةيور : قيقحتلا .دحولل دادعتسالاب دبعلا

 ةطامإ : ديرجتلا .ةيدوبعلا ةدهاشم ليقو ؛«قلخلاو نوكلا ىلإ ةراشإلا

 عالخنالا ليقو «نيلعنلا علخ وهو ءرسلاو بلقلا نع نوكلاو ىوسلا

 دوهشلا ديرفت وهو «ءكعم قحلاب ©كفوقو : ديرفتلا .دهاوشلا دوهش نع
 .نييناحورلا تافصبو قالخألا مراكمي فاصتالا : ةنسحلا .الاصتا
 نم بلقلا هب قلعي ام عطق وهو «قئالعلا عطق وه ةمجعملا ءاخلاب : يلختلا

 ءاحلاب : يلحتلا .نينوكلا نع ضارعالاو ةولخلا رايتخا ليقو ؛هّللا ريغ
 ام : يلجعتلا .لامعألا راهظإو لاوحألاب نيقداصلاب هبشتلا «ةلمهملا

 يف بلقلا لقنت : نولتلاو نيولتلا .بويغلا راونأ نم بولقلل فشكتني
 ©لاحو «لماك ماقم نيققحملا دنعو ءصقان ماقم رثكألا دنع وهو «هلاوحأ
 لاح نيكمتلا ليقو «نيولتلا ىف نكمتلا : نيكمتلا .دايدزا لاح هيف دبعلا

 ةيروت : سيبلتلا .دوجولا ةظحالمب دبعلا باهذ : فلتلا .لوصولا لهأ

 .دجوملا : «ر» يف (1)

 .كلوقو : «ر» يف (2)

 .لاحلاو : «ر» يف (3)
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 ةقرفتلا لهأ ىلع قحلا سيبلت وهو «مئاق "دوجوم نع يناعم دهاشت
 نيبرقملا لوزن : يقرتلاو يلدتلا .ءانفلا .ةيورب عمجلا لهأ ىلعو .نوكلاب

 هيلإ كعوجرو قحلا نم كيلع دري ام كذخأ : يلوتلاو يقلتلا .مهدوعصو

 لاقيو «ةيهلإلا قلخلاو ةيعرشلا ياكل عم فوقولا (©فوصتلا .هنم

 ىلإ ةراشإلا : عمجلا .'اهئاهفس بنحتو قالخألا مراكمم. قلختلا ءازإب
 يف كالهتسالا: عمجلا عمج .نيكلاسلا تاماقم ةياغ وهو «قلخ الب قحلا
 ذإ تيمر امو : ىلاعت هللا ىوس امم ساسحالا ءانفو «ةيلكلاب هللا
 .ةيهالإلا ةرضحلا نم رهقلا تاوعن : لالجلا .©# ىمر هللا نكلو تيمر

 ملاع : توربجلا .ةيهالالا ةرضحلا نم سنألاو ةمحرلا توعن : لامجلا

 .ةيهالإلا توعنلاب ةولخلا نم دبعلا جور «ميجلاب : ةولجلا .حاورألا

 هللاب هللا : قحلاب قحلا .رهقلا نم برضب باطخلا لامجا : سرجلا
 لمعت ريغ نم بلقلا ىلع دري ام : لاحلا .هللاب هلل هّللا نم هب هل هنم كلذكو

 قعصي نأ ىلإ ©لقثلا دعب لقثلا هبقعيو ©كرتي نأ هطرشو «بالتجا الو
 تاريغت لاحلا ليقو .طلغ هماودب لاق نمو «فاللخلا رادصلا هبقعي دقو

 ٌدراو : ةريخلا .قحلاب ةبيغلا دعب ةيهالإلا ةرضحلا ةدهاشم ليقو «قلخلا

 ؛قحلا وه هللا نأب كلذ «ىلاعت هللا وه : قحلا .ءانفلاو ءاقبلا نيب ددرتب ُدرَي

 .دوجو : «ر)) يف (1)

 .يفوصلا : «قا>و : «ع يف (2)

 ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا : فوصتلا : يبرع نبا تاحلطصم يف درو امك فيرعتلا (3)

 بنجتو قالخألا مراكم نايتإ ءازإب لاقي دقو «ةيهلالا قلخلا يهو ءانطابو ارهاظ
 .اهفاسفس

 . 17 : لافنألا (4©)
 لزني : «ر» يف (5)

 .لثملا دعب لثملا : «ر» يف (6)
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 (هللا بتاج عرف دعلا نع تشو انو اةعنق' نلع ثلا ةيغوأ اه قللاو
 بلس يهو ؛ةعيرشلا ءازإب لباقت يتلا : ةقيقحلا .دجولا ىلع قلطي "دقو
 الإ ةباد نم امف ءتنأ ال كنم كب لعافلا هنإف «هفاصوأب كنع كفاصوأ
 يف قئاقحلاو «ةيبوبرلا ةدهاشم ةقيقحلا ليقو .©ةاهتيصانب ذآ وه
 راو ساو : باجحلا ا ا يكمل غلا

 را لل ردت ا را د ةيرحلا
 باجح .هفوقوو لقعلا ىهتنم ثيح : ّدَحلا .دوجولا باطخ : فرحلا

 بلقلا ثاعبنا : 0 0 04( رب لا

 : صوصخلا .«©هتحت نم يناسفنلاو ؛هلامش نع نم يناطيشلاو «هنيمي يمي نع

 ىلع لاقيو كلملا ملاع : قلخلا .لاوحألاو قئاقحلاب هللا مهصخ نيذلا

 ا متخلا .ىلاعت هللا عم رسلا ةثداحم 7 ضقلا نع سانا

 ىلع متخي هللا أشي نإف «قلخلا ىلإ ل

 .ةفوذحم : «ر» يف (1)

 56 : دوه (2)
 ءاسنلا : «ر» يف (3)

 نع : «ق»و : «عا» يف (4)

 خارت الب : (ع» يف (5)

 عم .يلاجلا باهولا دبع ماسب : قيقحت .1990 .1 ط 61 ص «يبرع نبا تاحالطصا (6)

 .ايناطيش وأ ايسفن نيتملكلا بيترت يف فالتخا
 بلقلا : «ر» يف (7)
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 لقع مدقت ةتهب : شهدلا .ةلفغلاو عبطلا نيدعبملا قح يف متخلاو ءكبلق
 نفدلا .اهيلإ لعفلا سفنلا فيضت نأ : ىوعدلا .هبوبحم ةوطس نم بحملا

 لك نع بيغي ىتح ةبحناب هيلع ءاليتسالاو بلقلاب ةطاحالا : سمرلاو
 تاسوسحملا سح ©.ع ©بلقلا بيغم : 12باهذلا .دوجوم

 تايلجتلا ئدابم لوأ : قوذلا .ةتباثلا ةقيقحلا : تاذلا .ةدهاشملاب

 .ةايحلا ةيقب ةغللا يف وهو «باهذلا بقعب ءاقبلا نع ةرابع «ةيهالإلا

 ةيؤر .نوكلا وه ليقو «هملع قباس يف نيقولخلا هب هللا مسر ام : مسرلا
 يف ركذ : سمرلا .دوهشلا ريغ اهرضحي سيل ةدهاشم : حورلاو بلقلا

 هتوبثك ماقملا هل تبني ال هنأ ريغ بلق بحاص ينعي : لاح بر .نفدلا

 عم فوقولا :ةنوعرلا .فوخلاو ءاحرلا : ةبهرلاو ةبغرلا .بلقلا بحاصل

 : دئاوزلا .رصبلاب ةدهاشملا : ةيؤرلا .قحلا ةفصب روهظلا : دادرلا رثأ .عبطلا

 ىلع علطت ديحوتلا راونأ : علاوطلا .هب نيقيلاو بيغلاب ناميإلا ةدايز

 ىلع نيفراعلا بولق قرطي ام : قراطلا .اهريغ سمطتف نيفراعلا بولق
 باب دسو لقعلا زجع : سمطلا .مهقئاقح مهل ددجيف عمسلا قيرط

 .هدودحو هللا موسرم نع ةرابع : قيرطلا .نايبلا وحمو ؛ههجو يف ةزعلا
 فلخ ةحارلا دوجو : لظلا .ص خش لك قح يف ملقلا هب قبس ام : عبطلا

 هآر هنأك دبعلل فشكنيف مهفلا نع رتست ام نايب : فشكلا .باجحلا

 تعن : لامكلا .نونلاو فاكلا نيب نوكي ام ©عماجل مسا : نوكلا .انايع
 .نك ةرضحلا ةملك يهنلاو رمألا عضوم : يسركلا .ةلماكلا ةرضحلل

 .باقعلا : «ر» يف (2)

 ىلع : «ر» يف (3)

 .«ق) يف اذكو «هب نيقيلاو بيغلاب ناميإلا بلقلا ةدايز» «ع» يف )4

 .عيمجل : «را) يف (5)
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 .دوعصلاو ءاقترالا يف ةدايزلا نم ةرهاظلا رارسألل حولي ام : حئاوللا
 نم ذوخأم «كلذ نم ابيرق وأ «نيبتي وأ يلجتلا راونأ نم ودبي ام : عماوللا
 اهل "حولي ام بولقلا ةظحالم : ظحللا .قئاقحلا ملاع نع قربلا ناعم
 اهعست ال مهفلل حولت ىنعملا ةقيقد ةراشإ لك : ةفيطللا .نيقيلا دئاوز نم
 : بللا .ريطستلاو نيودلا لحم : حوللا .ةقطانلا سفنلا نع لاقتو «ةرابعلا
 دبعلا هب موقي ام : ماقملا .نوكلاب ةقلعتملا بولقلا نع مولعلا نم ©ببح ام
 ليقو «تادهاجملاو تالماعملا عاونأ نم امهريغو ىضرلاو ربصلاك

 لهأل الإ نوكت ال ةلزنم نع ةرابع : ناكملا .هيف دبعلا ةماقإل اماقم ىمست
 الو مهل ةفص الف ءاهوزاحو لاوحألاو تاماقملاب اوققحت نيذلا لامكلا
 هل حص يذلا وه : ©دماح وبأ لاقو .هتدارإ نع درجتملا : ديرملا .تعن

 ملو ءادتبالا هل حص يذلا ليقو .هيلإ نيعطقنملا هللا دابع يف لخدو ءادتبالا

 رومألا ءييهت عم هتدارإ نع بوذحملا : دارملا .ماقم الو لاحب مستري

 : بولسملا .ةدارإ هل قبت لو «هملعب الو هلاحب ال تاماقملاو موسرلا زاجف

 ةفيرش ةلاح هل تناك يذلا وه ليقو ؛لوألا ملاعلا نم بذجلاب ذوخأملا

 .ركس بحاص الإ نوكي ال هنأ الإ بولسملاك : ذوخأمللا .©بلسف
 ءايشألاب قحلا ةيور ىلع قلطتو ديحوتلا لئالدب ءايشألا ةيؤر : ةدهاشملا

 : دوهشملا .كش ريغ نم نيقيلا ةقيقح ءازإبو لاحلا ةدايز ةيؤر قيقحت ءازإبو
 ام : دوقفملا .دوجولا ىلإ مدعلا نم جرخ ام : دوجوملا .ىلاعت قحلا وه

 .موقي : «قالو «ر» يف (1)

 ربح : (ر» يف (2)

 ةنس اهب يفوتو سوطب ه450 ةنس دلو «يلازغلا دمحأ نب دمحم نب دمحم دماح وبأ وه (3)
 ةفسلفو فوصتو قالخأو نيدو هقف نم «ةفرعملا عورف لك يف تافنصم ةدع هل .ه5

 .قطنمو
 .تيبلسف : (ر» يف (4)
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 يلصملاو «قحلل دبعلا باطخ : تاجانملا .مدعلا ىلإ دوجولا نم جرخ
 ةمحرتلاو ةرابعلل اهعطق دعب تاماقملا ىلإ عوجرلا : تالزانملا .هبر يجاني

 باطخ : ةثداحملا .ةيبلقلا ملاوعلا ةعزانم لاوحألا تالزانمو «نيديرملل
 هيلع ىسومل ةرجشلا نم ءادنلاك «ةداهشلاو كلملا لاع نم نيفراعلل قحلا
 .رمألاو توكلملا ملاع نم نيفراعلل قحلا باطخ : ةرماسملا .مالسلا
 فاصوأ عفر وحنا ليقو «دوجولاب اهيلع هللا مايقل ةيدوبعلا باهذ : وحملا
 ةياغلا : دوصقملا .كحئابق نم كنع هافنو قحلا هرتس ام ليقو قةداعلا

 مل مث دوجولا "زيحب جرخ ام : مودعملا .بلقلا ىلع درو 0
 ةبوحألا يف دماح وبأ لاقو تلق .لوقعلا ملاع : توكلملا .ثبلي
 نال رقاب هلا هلع وأ اه ةيركللا 1 اع ةعوسلا ةلكالا نع ةككليملا
 رهو مان اقل دار يف هاو روع نم ةداعلا و ةلاك ىلع يفلاو عيزاال ذاب

 ىلاعت هللا ةردقب نوكتو ساوحلل رهظ ام كلملا ملاعو .لوقعلا يف نطابلا

 نيملاعلا نيب ©امف توربجلا ملاعو .ريغتلا يل ا
 نم وه امم. ةيلزألا ةردقلاب ربجم حلاع نم رهاظلا يف نوكي نأ هبشي امث
 نمو ةبوحجألا كلت نم لوقنم ظافلألا هذه نم ريثكو ؛توكلملا ملاع

 هللا ةقيرط يف لخادلا : ءيدتبملا .©يريشقلا مساقلا يبأ ةلاسر
 ربع يذلا : رفاسملا .تاماقملا ىلع ريسو فطتخأ يذلا (©بوذجملا

 ةيندلا فاصوألا نع جرخ يأ ,ىوصقلا ةودعلا ىلإ ايندلا ةودعلا نع
 : ةيتمالملا .هبلقب رفاسملا وهو كلاسلا ىلع لاقيو .ةيلعلا فاصوألا ىلإ

 زيحل : «ر» يف (1)
 ام : «ر» يف (2)

 .ه465 ةنس يفوت فوصتلا يف ةلاسرلا بحاص يريشقلا ميركلا دبع : وه (3)
 .ةفوذحم : «عاو «ق» يف (4)
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 هللا عم فوقولا : ةرضاحملا .رهقلا تحت بيكرتلا باهذ : وحنا .ىوهلا

 طوقس اهنأل «متأ ةدهاشملا ليقو ةدهاشملا نم متأ : ةفشاكملا .ىلاعت
 «ةفلاخملا عم معنلا فادرا وهو بولسملا ةلاح : ركملا .انب باجحلا

 : تاعلاطملا .ةرهاظلا معنلا يف جاردتسالاو ةنطابلا معنلا يف ركملا

 : لثملا .قحلا نيعب نوكلا ملاع ىلإ رظنلا ءءاطلا دشب : علطملا .نيلصاولا
 ملاعلا لثم ريغص ملاع هنأل ءاهيلع رطف يتلا هتروص دارملاو «ناسنإلا

 نحن ."!هررش هب ءىفطيل بلقلا ران ىلع هللا هلسري حور : سفنلا .ريبكلا
 سوفنلا ايابخ نوجرختسي نيذلا : ءابقنلا .انأ الب انأ يف ركذ : نحن الب

 .نوعبرأ مهو «قلخلا لاقثأ لمحب نولوغشملا : ءابجنلا .ةئامثالث مهو
 ملع ملقلاو لامجالا ملع : نونلا .دارفألا صخت يتلا علخلا : ةلاونلا
 ةملظلاو ءبلقلا نع ناوكألا فشكي يهالإ دراو لك : رونلا .ليصفتلا

 .اهريغ اهعم فشكني ال اهنإف «تاذلا يف رظنلا ىلع ةملظلا لقنو .هدض
 ىلإ عوجرلا ©ليقو «لعفلا ةيؤر : وحصلا .قئاقحلا صولخ : ءافصلا

 ةيدوبعلا دفاولا وه : بلق بحاص .ىوق دراوب ةبيغلا دعب ساسحالا ملاع
 : تافصلا .تاداعلا قرخب رهتشا يذلا وه : ماقم بحاص .نوكلا يف رثوملا

 «ىنعم هلحن بجوأ ام : ةفصلا .ىلجتلا دنع ءانفلا : قعصلا .موقلا توعن

 ام : ضراعلا .قحلا نيعب ةيؤرلا : ءايضلا .ملعلا اهبجوي ملاعلل ةيملاعلاك

 وه : لمعلا .ناطيشلا وأ سفنلا ءاقلاب ةمومذملا رطاوخلا نم بلقلل ضرعي

 اهررشب : «قا»و «ر» يف (1)

 .ةفوذحم «ر» يف (2)
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 ملاع وه : كلملا ملاع .ةلمجلا يف وه هعلخبو ناوكألا علخب يضقي يذلا
 ةيؤر : ةيدوبعلا .ةيفيلكتلا فئاظولا ءادأ يف داهتجالا : ةدابعلا .موسجلا
 نيع .ةيدوبعلا ةيئؤرب هسفن دبعلا ةدهاشم : ةدوبعلا .هّللاب هسفن دبعلا

 نيع .ليلدلا هاطعأ ام : نيقيلا ملع .هاري رمأل هتبترم يلولا راهظا : ميكحتلا

 وأ ببسب دبعلل قحلا ©0هيبنت : ةلعلا .فشكلاو ةدهاشملا هاطعأ ام : نيقيلا

 ؛لاوحألا هيلع ترهظف هسفن برلا هدهشأ نم : فراعلا .ببس ريغب
 ىلع دوعي ام : ديعلا .ةديقملا ءامسألا ىوتسم : شرعلا .هلاح ةفرعملاو
 ام ملع نع بلقلا ةبيغ : ةبيغلا .لامعألا ©ةداعإب تايلجتلا نم بلقلا

 دبعلا ةبيغ ليقو «هيلع درو امب شحلا لغشل «قلخلا لاوحأ نم يرجي
 دودحلا يدعتل قحلا يف ةريغ : ةريغلا .موجهلا ةوق : ةبلغلا .قحلا دوهشب

 .هيلإ ©تقولا أجتلا اذإ بطقلا : ثوغلا .رارسألا نامتك ءازإب قلطتو
 مايقب هلعفل دبعلا ةيؤر ءانف : ءانفلا .توكلملاو كلملا : ةداهشلاو بيغلا
 : يورهلا لاقو .©#ناف اهيلع نم لكإ» : يف كلذ ىلع ىلاعت هللا
 دحب مث «فورعملا يف ةفرعملا ءانف وهو املع قحلا نود ام لالحمضا»

 .«دوجولا يف بلطلا ءانف وهو اقح مث «نياعملا يف نايعلا ءانف وهو
 ةقرفتلا : لصفلا .هجوتلا بقع فراعملا نم بلقلا ىلع دري ام : دئاوفلا

 لاح دعب كبوبحم نع كاييفت“: لصفلا ليقو «,ثدحملاو ميدقلا نيب

 : قرفلا .ةيادبلا ران دومخ : ةرتفلا .لبق ةروكذملا : ةقرفتلاو قرفلا .داحتالا

 : ةيناهوفلا .ةفشاكملا دوجوو انطاب ةوالحلاو ارهاظ ةدابعلا بح

 .هيبش : (ر)) يف (1)

 .ةداع الف «ر» يفو «ةداع الب : (ع )و «قا> يف (2)
 تقو لاجنا : «ر» يف (3)

 27 : نامحرلا : ةيآلا (4)
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 ةءاربلا ليقو ءفوصتلا ةياهن : رقفلا .ةيدوحولا ةحفاكملا باطخ

 ؛ةلفغلا ميغ مهبولق نع عشقنا اذإ ةلفغلا لهأل نوكي : حداقلا .ةيكلملا
 فونلا لاح : ضبقلا .دانزلا حدق نم ذوخأم «ركذلا حداق اهيف حدقي

 لهأ ىلع دري دقو «باتع ىلإ ريشي بلقلا ىلع دري دراو وهو «تقولا يف :

 : قئالعلا عطق .بارشلاو لكألاو تاحابملا لوانت نع مهعنميف ةفرعملا

 نم هللا رظن عضوم وهو ؛هنامز لهأ لمكأ : بطقلا .يلجتلا يف ركذ

 وه :هنامز لهأ : بطقلا .يدرورهسلا فراوع يفو تلق .ملاعلا

 يف هللا ةمحر وهو «لاوحألاو ملعلا يف هيراجيو رضنلا يهاضي يذلا
 هتاماقم ضعبل ثراولاو َِّيَي يبنلا نم لدبلاو «ةمألا ثايغو «ضرألا
 «ةعبرألا ءافلخلا ةلزنمب عبرألا ضرألا يحاون يف ةعبرألا داتوألا هدعبو

 ءابقنلا مهدعبو «ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا يقاب ةتسلا لادبألا مهدعبو

 ؛مالسإلا رهظو رمع ملسأ موي رادلا لهأ نيعبرألا ةلزنمي نوعبرألا
 نوحلاصلا مهدعبو «ردب لهأ ةلزنمب ةئامثالث مهو ءابجنلا مهدعبو

 يذلا ددعلا نم رخآ هفلخ مهددع نم تام نمو «ضرألا يف نوقرفتملا
 .دحأ مهنم قبي ل ايندلا بارخ هللا دارأ اذإف كلذك نولازيال «هيلي
 وبأ لاقو .لبق فنصملا ركذ ام نوفلاخي مالكلا اذه يف ءابجنلاو ءابقنلاو

 : رضخلا نع دباعلا نب دمحم نع ىور اميف كلام نب دمحم هللا دبع

 ةرشع ءابقنلاو نوعبرأ داتوألاو نوعبس ءابجنلاو ةئامثالث ءايلوألا»
 .هلبق يذلا ددعلا نم دحاو ثوغلاو ةثالث نوراتخملاو ةعبس ءافرعلاو

 ركذف .«ةمايقلا موي ىلإ كلذكو «سانلا ءالضف نم دحاو يللاولا هفلخيو

 ملو دارفألا ركذي لو «ءالدبلا ضوع ءافرعلا ركذو نوعبرأ داتوألا نأ

 .ةفوذحم 'هنامز لهأ بطق ةلمجلا" «ع »و «ق» يف (1)
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 .نونلا يف ركذ '' : ملقلا .ةعاطلاب مايقلا : برقلا .يدرورهسلا مهركذي

 : حناسلا .نيقيلا ملع يف تبث ام : مدقلا .ققحملا نوصي ملع لك : رشقلا

 وهو «يوق دراوب ةبيغ : ركسلا .تبثي الو بلقلا ىلع رطخي يذلا دراولا
 : رسلا .نيبحملا تاماقم نم وهو «برطلا ىف كلامتلا طوقس ىلإ هب راشي

 يف ببسلا رسلا رسو ؛قحلا الإ هب ملعي الف دبعلا بلق ىلع مئاقلا ىنعملا
 وه : رئاسلا .هبلقب قباسلا وه : كلاسلا .دبألا : دمرسلا .طئاسولا ةيدر

 بلقلا هجوت : رفسلا .ىلعألا الملا باب هل حتفو ةياهنب لوقي ال يذلا

 .ةرابعلا اهعست ال ةفرعم : ةمسمسلا .قحملا ىنعمب : قحسلا .قحلل

 ةدهاشملا ةراشإلا هيطعت ام : دهاشلا .ريغلا وه «نيسلا رسكب : يوسلا

 ليقو «كبلق رضاح وهام كدهاشف ,دهاشملا بلقلا ىف رثألاب
 دجو نع ناسللا ةمجرت : حطشلا .قلخلا دوهشملاو قحلا ©دهاشلا

 وهو ةيدوبعلا دوجو : عفشلا .ىوعدلاب انورقم هندعم نع ضيفي
 مازتلاب رمألا ةعيرشلاو «قحلا رتولاو ؛قلخلا عفشلا ليقو ؛طئاسولا
 ناسنإلا : ةرجشلا .يرلا اهلمكأو تايلجتلا طسوأ : برشلا .ةيدوبعلا
 دنع يمسي دقو ئطخي ال وهو ينابرلا لوألا رطاخلا : سجاهلا .لماكلا
 داز اذإف «ةدارإ يمس سفنلا يف ققحت اذإو «لوألا ببسلا © لهس

 ءادصق لعفلل هجوتلا دنع ىمسيو ءامزع يمس داز اذإف ءامه ىمسيف

 نم بلقلا ةوقب بلقلا ىلع دري ام : موجهلا .ةين لعفلا يف عورشلا عمو
 .هبحاص لعف نوكي هبو ةدايزلا يف بلط ةوقب دري دراو ليقو «عنصت ريغ

 «ديرفتلا ىلإ ةراشإ وه الب وه دحاو ربخل رابخألا عمج «مجاهلا : ةبلغلا
 .:نونلا: : حلطصم ىلإ عجرا ءفيرحت وهو مدقلا : «قالو «ع » يف (1)

 .دهاشملا : «ر» يف (2)

 بحاص ناك .ةيفوصلا ةمئأ دحأ «يرتستلا هللا دبع نب لهس دمحم وبأ وهو : لهس (3)

 .ةلاسرلا رظنأ .ه283 ةنس ؛ةكمب يرصملا نونلا اذ ىقل «تامارك
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 .واولاو ءاهلا نيفرحلا نيذه روهظب وه الو وه لوقي لئاق الو ءوه هنإ
 يلا ةمهلا .بلقلا يف هللا لالج ةدهاشم 0 ةبيهلاو

 دري ام : دراولا .توكلملا ملاع يف ةقيقحلا ىلع لاقت : ةيوهلا .ماهلالا

 ام ءازإب قلطيو «دبعلا هلمعي نأ ريغ نم طسبلاو ضبقلا نم بلقلا ىلع

 الو يضاملاب اهب قلعت ال لاحلا نمز يف ةلاح نع ةرابع : تقولا .هلثم

 وهو تلق .هدعب ناك ركذب ءافصلا بلقلا ةفداصم : ©ادجّولا .لبقتسملاب
 نم هريغ وأ انزح وأ احرف هبسكيف هللا نم نطابلا ىلع دري ام فراوعلا يف

 .ديحوتلا ءام دورو نع ةرابع وهو نينوكلا علخ : لوصولا .هتئيه
 .تئافلا كاردإ : لصأولا .هدابع بولق ىلع هب هللا عبط ام : مسولا

 الب عمج ىلإ ةراشإ : رتولا .دبعلا بذح يذلا ماقملا غولب : نطولا

 سبلي دقو ىلعألا توكلملا باب هل حتفي مْ يذلا : فقاولا . هللا ةظحالابب

 نم بلقلا ىلع دري ام : ةعقاولا .عمجلا عمج - : ةدحولا .لوصولا هيلع

 .هرجز يف هللا نع مهفلا : ةظقيلا .بيغلا نم لاثم وأ باطخ

 بيترت ىلع نكل فنصملا اهركذ امك اهقوسأ ةيقابلا ظافلألا هذهو
 فاضم مسا لك : ةيلآلا .رشبلا ىلإ فاضم مسا لك : ةيهلإلا .فورحلا

 نبا تاحالطصا يف امك ةمهلا حلطصم فيرعتو .أطخ وهو مهلا «ر»و «ق»و «عا) يف (1)

 ءازإب قلطيو «ديرملا قدص لوأ ءازإب قلطيو «ىنملاب بلقلا ديرجت ءازإب قلطي ام وه يبرع

 لجولا : «عالو «قا»» يف (2)
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 ةردلا .يرون وأ يران مسج يف رهظ حور لك : دسجلا .يناحور ىلإ

 ءابهلا : ءاقنعلا .ةيلكلا سفنلا : ءارضخلا (ةدرمزلا . يلكلا لقعلا : ءاضيبلا

 .لوألا لقعلا وهو «ملقلا : باقعلا .ملاعلا ماسجأ هيف هللا قتف يذلا
 : ءاوهلا .سكعلابو قلخلا يف قحلا : نوطْباَوّسلا .يلكلا مسجلا : بارغلا
 .ةيلكلا سفنلا : ءاقرولا .هدوهش ةداهشلا ملاع يف حصي ال يذلا بيغلا

 ءاهلبق يتلا ظافلألا مظعمو لصفلا اذه يف ظافلألا هذه تلق
 نب دمحم هللا دبع يبأ أ مامإلل «ةيفوصلا اهلوادتت ظافلألا حرش نم لوقنم

 .هللا همحر يئاطلا يمتاحلا يبرعلا

 بيذهتلا رظنب هررقو حيحصتلاو داقتنالا دي هتتبثأ ام رخآ اذهو

 اي نيمآ همركو هنم اديدس ًادصقو ًاديمح المع هلعجي هللاو حيجرتلاو

 .نيملعلا بر

 ىلع هللا ىلصو ؛هنوع نسحو هللا دمحب ةيملعلا ةلاسرلا تلمك
 .هتباحصو هلا ىلعو هدبعو هيبن دمحم انديس

 .م1223 ماع نابعش نم نيرشعلاو عبارلا يف

 ةدقرلا : «عا>و «ق يف (1)
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 ع

 | ولسا طا

 7 مسك ركع افايرجرون توب ءيعو من .انرارفملا لعمل هوا

 2 كو 0 0 0 د

 ليدقر وردك لو وز ده نإ هردل ” ينفر ابعو هانكوك مب

 يزمب»انناو يقلار انا حلا تن ديما قماتنا «الدلاو ه تنس

 ضر سن ووقعت لا ملهم وعيش مهدنغلا حشو
 0 ه] بن لا «ركتتعرام يل 2 0

 بع 0-0 0 هوما ا 144

 دار شال رماد رو ةماعلا 5-0

 0 ل ا 00 0-0

 0 0 لإ ميك 7 لإ ب فدل و و
 املأ بح

 هقلاطو لز الل هارت اورو ىيادعتو 07 ا

 0 اصور 0 9

رمالاكلا ضعب كمن تحبق ضال هرببكساو و لكما
 

 ف رم ف تطبع 2
 2 ويعفلا كر د

 و مالسبلا, ملام 1 يحس ,

 : ف و >9 0 2
0 2 

 0 كر تا واو ميو ملم 0

 0 ذأ توا لتسجل
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 ةينآرقلا تايآلا سرهف
 (باتكلا يف اهدورو بسح)

 47 ..نوقفني ام ودجي الأ انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت# (1

 يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو# ©
 ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت مهنع كانيعُدْعَت الو ههجو نوديري

 هرمأ ناكو هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الو

 داش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو ءاطرف
 0 اا ا © ...رفكيلف

 اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كحجاوزأل لق يبنلا اهيأ ايوإم (3

 0000 «ًاليمج ًاحارس نكح رسأو نكعتمأ نيلاعتف

 000 «يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الو (4

 120 ا ب و وع ©... .ىمعألا هءاج نأ ىلوتو سبع## (5

 0 ك«وهلو بعل ايندلا ةايحلا امنإ9# (6

 ديري ناك نمو هثرح يف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نمو 67
 50 م «بيصن نم ةرخآلا يف هل امو اهنم هتون ايندلا ثرح

 53 .«قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق (8
 ةايحلا ةرهز مهنم ًاجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الؤ# 9

 50 ا و ب هيف مهنتفنل ايندلا



 53 قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لقإلل 0
 55 «مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو» 61

 5 «نونزحت متنأ الو مويلا مكيلع فوخ ال يدابع اي (2

 55-56 ا... هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجرإ# د
 5 مكبونذ مكل رفغيو هللا مكبحي ينوعبتافإ# (4

 مكلعل عناصم نوذختتو نوئبعت ةيا عير لكب نونبتأ# (5

 57 مسا و سا ااا مماته «نودلخت

 5 «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكيتاغ اموؤ» 6

 5 © ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو 7

 000000 000 «مكقزر ءامسلا يفوؤإ» (8

 000000022 «اقزر ءامسلا نم مكل لزنيوإ» (9

 الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ءارقفللو» 0
 51 اما سو منا اسس طل امل «اناوضرو هللا نم

 210 1 1 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]1]1]1]1 «ءارقفلل تاقدصلا امنإو# 02

 7 ا وس نختم هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ ايه (2

 67 «مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفللو» )3

 01 «اورصحأ نيذلا ءارقفلل وو 24

 بط ماجا عنو هما #4 رقفلل تاقدصلا امنإو» 025

 70 ا تاب م #«لتق يبن نم يأكو#» 026

 ا «نيمرجملا نم اودع يبن لكل انلعج كلذكو9» (:7
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 00 ا نول ذرألا كعبتاو كل نمونأ اولاقؤ» (8

 70 ل ا «مهتدرط نإ هللا نم ينرصني نم موق ايوه (و

 ملعأ هللا ًاريخ هللا مهيتوي نل مكنيعأ يردزت نيذلل لوقأ الوإلل (0
 و «نيملاظلا نمل اذإ ينإ مهسفنأ يف امب

 72 # يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلل درطت الو

 00010011 8 «رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا اممم 2

 1 «ليبسلا انولضأف انءاربكو انتداس انعطأ انإ انبرإلل (3

 0 ااا «كيلعن علخافإ» (4

 0 «تاوهشلا بح سانلل نيزإلل (5

 00 #اهب متعتمتسا ايندلا مكتايح يف مكتابيط متبهذأ» (6

 نحن اقزر كلأسن ال اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رماوإ» (7

 0 زا «كقزرن

 بسنتحي ال ثيح نم هقزريو ًاجرخم هل لعجي هللا قتي نموإلل (8
 0000 «هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو

 0 «رهنت الف لئاسلا امأو9» (و

 0 ز ز ز]ز ]ز] ] ] 1]ذ 1ذ 1 © ةبرتم اذ انيكسم وأم (0

 ظ2ظ010 «رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأإل (41

 1 «نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإإ» (2

 م #...نوفاخت ال نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم## (3

 00 «كيلعن علخ 9: (هي
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 مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإإ» (45

 0 «اريهطت

 956 «ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو9» (46

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينموملا نم ىرتشا هللا نإإ» (47
 56 #ةنجلا

 اهيف ةاكشمك هرون لثم «ضرألاو تاوامسلا رون هللا 048

 بكوك اهنأك ةجاجزلا .ةجاجز يف حابصملا حابصم

 94: ا #«....دقوي يرد

 نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لقي 049

 موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيدلل يه لق «قزرلا

 0 ا ا ا «ةمايقلا

 اميف حاَنَح تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا ىلع سيل )50

 9و ل ا ا «اومعط

 ملعيو تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو (51
 10110 ©« نولعفي ام

 000 #ابيقر مكيلع ناك هللا نإو» 052

 2 #«ذغل تمدق ام سفن رظنتلو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأي# (3

 1 «هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناكول» 4

 ل «ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلاإ# (55

 هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو9# 6
 1 «مهبونذل اورفغتساف
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 هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا يدابع رشبفإ» (7

 امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايإ» (8
 10 #هتالاسر تغلب

 00 1  ز «ءيش نم باتكلا يف انطرف ام (9

 0000000 ب8 «اباتك هانيصحأ ءيش لكوإل (0

 1246 4 نيبم مامإ يف هانيصحأ ءيش لكو ل (61

 124 © نهلشم ضرألا نمو تاوامس عبس قلخ يذلا هللاو» )6

 00 ا «نآرقلا نوربدتي الفأل (63

 1 «مهراصبأ نم اوضغي نينموملل لقؤ» (64

 بلاطلا فعض هنم هنودقنتسي ال ائيش بابدلا مهبلسي نإ (65
 132 (هرتم قيحشللا اورالق ام ةيسرلطتلاو

 00000 هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي 6

 0000 © بيني نم هيلإ يدهيو ءاشي نم هيلإ يبتجي هللا» (7

 13 «انلبس مهيدهنل انيف اودهاج نيذلا 0 06068

 000000 8 «اناقرف مكل لعجي هللا اوقتت نإ (69

 0000 «ءيش رمألا نم كل سيلؤل (

 1مل را م هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت اموؤ» (1

 000000 0 0 0 زد ز زة ة ة «املع اندل نم هانملعوؤل 2

 لاقو ًاحلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحأ نموإل (3
 000 1 1 د ذزذزي «نيملسملا نم يننإ



 141 . © ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق» 4

 151 ©ميلعلا حاتفلا وهو قحلاب اننيب حتفي مث انبر اننيب عمجي لقل (5

 1 ا © شيرق فاليالؤ» (6

 000 ااا «دحأ هللا وه لقإل (77
 امئاق ملعلا اولوأو ةكئالملاو وه الإ هالإ ال هنأ هللا دهشإل (8

 1 «طسقلاب

 1 «ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو (79

 1 «ناف اهيلع نم لكو# 4
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 ةيبوبنلا ثيبداحألا سرهف

 «ءادر هيلع لجر مهنم ام ؛ةفصلا لهأ نم الجر نيعبس تيأر دقلا (1
 45 (يراخبلا) «...مهقانعأ يف هوطبر دق ءاسك امإو رازإ امإ

 نوملعي الاجر انعم ثعبا نأ هولأسف كي يبنلا ىلإ سان ءاجا) (2

 لاقي راصنألا نم الجر نيعبس مهيلإ ثعبف «ةنسلاو نآرقلا
 2 (سنأ) «ءارقلا مهل

 هدنع ناك نمو «ثلاثب بهذيلف نينثا ماعط هدنع ناك نم» (3

 نب نمحرلا دبع) («...سداس وأ سماخب بهذيلف ةعبرأ ماعط
 000 (ركب يبأ

 لب انلقف : لاق ؟ مهؤا معض مأ سانلا فارشأ هعبتي له» 4

 522 ب7 «...مهؤافعض

 0 «ءايبنألا عابثأ رثكأ مهنإ) (5

 اولاقف رفن يف لالبو بيهصو ناملس ىلع ىتأ نايفس ابأ نإ» (6

 1 « ...هللا ودع قنع نع هللا فويس تذخأ ام

 موي فصنب ةنجلا ءاينغألا لبق نيملسملا نم ءارقفلا لخدي» 67
 48 روم رو هاج كلامو حل قو قاوم ا وا «ماع ةئامسمخ وهو
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 48 ةرمز يف ينرشحأو انيكسم ينتمأو انيكسم ينيحأ مهللا» 8

 0000000 ب789 (ةريره يبأ نع يذمزتلا) «نيكاسملا

 0 «افافك دمحم لآ توق لعجا مهللا» 9

 ةسلاجمو كايإف يب قوحللا كرسأ نإ» : ةشئاعل ِةيِكَت لاق

 ايندلا نم كيفكي امنإ هيعقرت ىتح ابوث يلدبتست الو «ءاينغألا
 000000 (يذمرتلا هجرخأ) (بكارلا دازك

 ًاريعب الو ةاش الو امهرد الو ارانيد ال ِِكو هللا لوسر كرت اما( 0
 00 (ةشئاع نع ملسم) (ءيشب ىصوأالو

 00000 «ةئيطخ لك سأر ايندلا ةبحم)) (1

 اي نم الإ : اولاق «ّآلإ نولقألا نورثكملا كله» : ديلي لاق (2
 لوسر راي نم الإ : اولاق ءنورثكملا كله : لاق .هللا لوسر

 : لاق «هللا لوسر نم الإ : اولاق ءنورثكملا كله : لاق «هللا

 000 (ديعس نبا نع) «...اذكهو اذكه قفنأ نم الإ

 «ماعطلاب هلهأ ضيرملا دهاعتي امك ءالبلاب هيلو دهاعتي هللا نإ» (3

 نع) «ماعطلا ضيرملا يحي امك «ايندلا دبع يحيل هللا نأو

 52 ا ب وما ا ساب قم (ةفيذح

 52 (ةشئاع نع) «اوبح ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع نإ» (14

 ةمأ الو امهرد الو ارانيد هتوم دنع بِكَ هللا لوسر كرت اما> (5

 حيحص) «ةفدص تلعج ًاضرأو هحالسو ءاضيبلا هتلغب الإ
 521 سوم 1و در ا اق دج يب اجا نادم (يراخبلا
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 راشأف ءادبع ايبن وأ اكلم نوكأ نأ نيب تريخ» : ِدبِكَي لاق (6
 اموي عبشأ ادبع لب : تلقف ءعضاوت نأ مالسلا هيلع ليربج
 50 (يراخبلا حيحص) اموي عوجأو

 ًاعرسم ماق مث ملسف:رصعلا ةنيدملاب ٌةِكَي يبنلا عم تيلص)» )17

 : لاف هتعرس نم اوبجع دق مهنأ ىأرف «مهيلع ج رخف ؛هتعرس

 ترمأف ينسبحي نأ تهركف اندنع رمت نم ائيش تركذ

 20 (يراخبلا حيحص) « . . .هتمسقب

 0 لا «هلوسرو هللا : لاق ؟ كلايعل تكرت ام» (8

 0100000 («هللا ليبس يف هتقفنأل ابهذ دحأ يل ناك ول» (9

 0 («يلعن كارش يفولو ةنيزلا بحأ» : ٍهيَِيَع لاق (0

 ثالث عاقرب هيفتك نيب عقر دق نينمؤملا ريمأ وهو رمع تيأرا (21
 00 00132 د د زد دز زد زةءة>ي «...دبل

 86 «دبعلا سلجي امك سلجأو دبعلا لكاي امك لكأ» (2

 ةالص نع رخأتأل ينإ : لاقف هلك يبنلا ىلإ لجر ءاج» (3

 5 «...سانلا

 لوسر نم اهل متأ الو ةالص فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام» (24

 0000000 (َِِيَع هللا

 1 «نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا» (5

 نم رجاهملاو «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» 006

 00 (رمع نب هللا دبع نع) («هنع هللا هاهن ام رجاه
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 «كلذ لعفأ ينإ تلقف راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ ربخأ ملأ» (27
 «كسفن تبعتو كانيع تعجه كلذ تلعف اذإ كنإف : لاقف

 مصو منو اقح كلهألو اقح كسفنلو اقح كينيعل طعأ نكلو
 65 (صاعلا نباو رمع نب هللا دبع نع ملسم حيحص) «...رطفاو

 0 «نيقسيو ينمظعي يبر دنع تيبأ ينإ يلثم مكيأو» (8

 67 («سفنلا ىنغ ىنغلا امنإو ضرعلا ةرثك ىنغلا سيل» : هيكل لاق (9

 1 «ىنفي ال زنك ةعانقلا» : لكك لاق (0

 مسقأ ول هل هبؤي ال نيرمط يذ ربغأ تعشأ بر» : هيلي لاق (31
 0 ل «هربأل هللا

 ااا «رحسل نايبلا نم نإ» (2

 70 .... «فلؤي الو فلأي ال نميف ريخ الو فولأم فلأ نمؤملا» (3

 مهي مل ةثالث اوناك اذإف نينثالابو دحاولاب مهي ناطيشلا نإ) (4

 70 و و خا لت «مهب

 0 «ناميإلا نم ةذاذبلا» (5

 0 «هومكتمعطأل امحلو ازبخ تدجو ول هللاو» (6

 اعارذو ربشب ًاربش مكلبق نم نيذلا ننس نعبتتل» : لَ لاق (7
 0 «...بض رحج اولخد ولو ىتح عارذب

 00 «قالخألا مراكم ممتأل تنعب) (8

 يف لاتخي هيوبأ نيب هتيأر هبلق هللا رون يذلا اذه ىلإ اورظنا (9

 اا 0 0 («...هل تيرتشا دق ةلح

 اس اجل سس ودا ساس «ناميرالا نم ةذاذبلا» (0
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 ل «ةفصلا لهأ اي اورشبا» (41

 79 .... «الالح اهنم نمؤملا توق ناكل مد ةحْرَم ايندلا تناك ول» (2

 0 («سرف ىلع ءاج نإو لئاسلا اوطعأ» (43

 7 م ا سا «...ينغل ةقدصلا حصت ال» (44

 ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ديعلا موي ةالصلا ِةِلكَي يبنلا عم تدهش» (45

 0 «...ةماقإ الو

 لالبو ةقدصلاب نهرمأو نهظعوف ءاسنلا ىتأ مالسلا هيلع هنإ) (46
 ل واسم ماعلا ديانا وتاب ةظسبا ماطاسل قنا «...هفلخ

 نم : لاجر ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ ةصيبق اي) (7
 ا ا «...هل تلح ةلامح لمحت

 اي انأ : نابوث لاقف «ةنجلاب هل لبقتأ ةدحاوب يل لبقتي نم» (8
 2000 «...هللا لوسر

 هب قدصتي امم دراولا لكأو هذخف ةلأسم ريغ نم كاتأ ام» (49

 ؟ ةيده مأ ةقدص : هيلع لأس ماعطب يتوأ اذإ مالسلا هيلع ناك» (0

 0101 «مهعم لكأي ملو اولك هباحصأل لاق ؛ةقدص ليق نإف

 ءاش نمف ؛هحرجي ههجو لحجرلا اهب حدكي حودك لئاسلل 1
 83-82 «...لأسي نأ الإ كرت ءاش نمو هسفن ىلع يقبأ

 الإ هللا لبقي الو ءبيط بسك نم ةقدصب دحأ قدصت ام» 2

 ل 1 0 هاك ان دخا هلا ةعيبطلا
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 هولأس مث مهاطعأف ِديِكلَك يبنلا اولأس راصنألا نم ًاسانأ نإ) (53

 1 ......... (.. .ةكنع ام لفت ىتح مهاطعأف

 00 0 0000005 «ةافح اوشماو اونشوشخا» (54

 رامحلا بكرتو دبعلا ةوعد بيجي ٌدْْكَع هللا لوسر ناك )5

 فوص ةمكو فوص ةبج هيلع تناك ىسوم هللا ملك موي» 6

 1 «يكذ ريغ رامح دلج نم العنو

 ا «...طرم هيلعو ةادع تاذ يبنلا جرخ» (7

 اا ا 0 «هيعقرت ىتح ابوت يلدبتست الا (8

 دقو نينموملا ريمأ ذئموي وهو باطخلا نب رمع تيأر» (9
 سس سا قا مف الا داس و قتال «...عقر

 يلصي هيلع تناك ةءابع لضف نم ِةِِكلَي هللا لوسر ينسبلأف» (0
 و ا ومن «اهيف

 2000 («هباحصأ نيب اهمسق ةيبفأ ِدِْكَي يبنلا ىلع تمدق» (61

 هعم تبهذف لاق «كوبت ةوزغ يف هتجاحل بهذ هيلي يبنلا نإ» (2

 000 ا «...نوكر يف ءامب

 هسأر ابصاع هيف تام يذلا هضرم نم جرخ هيلي يبنلا نإ) (3

 1 ا («...ءامسد ةباصعب

 7 «يبوث عقرأ انأو ِدلَت هللا لوسر يلع لخد» (64

 000 «مهسب ولو هتالص يف مكدحأ رتتسيلا (5
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 ا «هتجحمب نكلا ملتسي تيبلاب فاط مالسلا هيلع هنإ) (6

 2111000 («هنجحمب هريعب شرحي وهو عمج نم ضافأ هنأ (7

 يف كسفن دعو ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك» (8

 0000 ا «روبقلا باحصأ

 88 «قهاش ىلإ قهاش نم هنيدب يأ هسفنب رفي نموملا نإ» (69

 لَك هللا لوسر هيلع ىلصف اهب دلو نمم ةنيدملاب لجر تام» 0
 0 «...هدلوم ريغب تام هتيل اي : لاق مث

 كنأش ام : تلقف هرهظ زمغي مالغو ِدْكَكَي يبنلا ىلع تلخد» (1
 000200000 «يب تمحتتقا ةقانلا نإ : لاق ؟ هللا لوسراي

 طا ااا سا 5 («دغل ائيش رخدي ال لِي يبنلا ناك» (2

 لوسر اي : لاق لالب اي انمعطأ : لالبل لاق مالسلا هيلع هنإ) (3
 0 ل «...ربص الإ يدنع ام هللا

 ٍِئَكَع هللا لوسر هيلع برضف «فدنخلا موي دعس بيصأ) 74

 هون ل «بيرق نم هدوعي دسملا يف ةميخ

 دق عجطضمو دقار دجسملا يف يلعو ءاج ِهيِكلَج يبنلا نإ) (5
 0 «...بارت هباصأف هقش نع هؤادر طقس

 2200 «مهبولقل قرأ وه» 6

 را «يقت لك تيب دجسملا» (7

 هللا لوسر دهع ىلع دجسملا يف مانأ تنكو ابزع اباش تنكا» (8

 2 00000 « ... ديل

 ا «دجسملا يف ءاوشلا ِدِكَي يبنلا عم انلكأ» (9
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 هيلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف ايقلتسم هلي يبنلا ىأر 0
 ذل ا اس «ىرخألا ىلع

 دجسملا يف رعشلا دشني وهو ناسحب رم (ضر) رمع نإ» (1

 9 «...هيلإ ظحلف

 دحسملا يف ديع موي يف دنوفزي ةشبحلا نم شيج ءاح» (2

 تلعجف «هبكنم ىلع يفك تعضوف ِةْيِللَي هللا لوسر يناعدف

 9 «...رظنأ

 يبنلا رعش نم ًارعش انل تجرخأف ةملس مأ ىلع انلخد)» (3

 0 ااا ا « .. .دَبِلَع

 92 «...ةرفو وذ وه اذإف كي يبنلا وحن يبأ عم تقلطنا» (4

 و «...ركب وبأ ناك : لاقف باضخلا نع اسنأ تلأس» (5

 0 «بضخي ناك ركب ابأ نإ» (6

 ل ا «مهوفلاخف نوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا نإ» (7

 ا «بيطلا دريال ناك ٍةِْيَع يبنلا نإ» (8

 اا «...اهنم بيطتي ةّدكّس ِدِككَي يبنلل ناك» (89

 000 «يبنلا قرافم كسملا تيأر» 0

 و92 ..... «اولستغاف اديع هللا هلعج موي اذه نإ نيملسملا رشعم اي) (1

 0 0 0232 دز :(بيطلا بيطأ كسملا» (2

 0 «برلل ةاضرمو مفلل ةرهطم كاوسلا» (3

 93 ..... «ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» 4
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 00012 «رصبلا يف ديزي ةرضحلا يف ةرظنلا» (5

 900 «ةولألاب رمجتسا مجتسا اذإ رمع نبا ناك) (6

 بيط لمحملا فيفخ هنإف هدري الف ناحير هيلع ضرع نم» (7
 0 ا «حيرلا

 ولو «ةرم ةعمجلا يف ولو «ةرم مويلا يف ولو سجرنلا اومش» (8
 9 «ةرم ةنسلا يف ولو «ةرم رهشلا يف

 ينيع ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا : ثالث كايند نم بحأ» (9

 000 لااا «ةالصلا يف

 9 ممل «...لظ ال موي هلظب هناحبس هللا مهلظي ةعبس» (0

 1 ا اول نا «ةوبص هل تسيل باشلا نم كبر بجعي» (01

 000 «...اريذنو ارشبمو ادهاش ينلسرأ هللا نإ) (2

 ام لك راصنألا داسن هل تدهأ ةنيدملا ِهِلكَي يبنلا مدق امل» (3

 000 «...يبنلا تنأف ءيش ميلس مأل نكي ملو هيلع نردق

 00 «سانلا هكفأ نم لكي يبنلا ناك 4

 200001 ا «نينذألا اذ اي) (5

 ةمدق ماما ا ع شرم سعير يم «...ةقانلا دلو ىلع كلمحأ (6

 ايارساك يندجت اذإ رهاز لاقف ؟ دبعلا اذه ينم يرتشي نما» (7

 3000 «...رساكب هللا دنع تسل : لاقف هللا لوسر

 000 «هانكف ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اي) (8
 96 «...فقوي : لاقف ؛همون يف يمأب ةحرابلا ملتحا هنأ اذه معز» 0009

 «...ةيلهاجلا رمأ ىف نوذخأيو نوثدحتي اوناك» (0
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 ينيب يبنلاو ,ةدوسل تلقف اهتخبط ةريزخب ٌةِكَي يبنلا تيتأ» (1
 1 ا «...تبأف «يلك ءاهنيبو

 متلوأ ؛«(ض) يلع نم ةمطاف جوز امل مالسلا هيلع هنإ) 2

 3 «...يديأ نيب هعضو املف رمث قبطب امهنع

 كلذ دعب اهقباس مث هتقباسف اهقباس مالسلا هيلع هنأ» (3
 97 و اس «كلتب هذه : لاقف اهقباسف

 5 ا «...ةبهنلا نع انتيهن : اولاق ؟ نوبهتنت ال نكل ام (4

 : عوكألا نب ةملس لاقف قابسلا بلط راصنألا نم الجر نإ» (5
 1 «...هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب

 98 «ايقسلا تويب نم ءاملا بذعتسي ناك مالسلا هيلع هنإ) (6

 وو ....... «...نودلا لكأي ال بيطلا دجو اذإ مالسلا هيلع ناكو» (7

 ... «ماعطلا رئاس ىلع ديرتلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئ ةئاع لضف» (8

 ل لا ا

 0 اا ا 00 «...هراسي

 نم اسانأ كلذ غلبف «هيف صخرت ارمأ ِةِِكلَي هللا لوسر عنص» (0

 001 «...نوهرك مهنأكف هباحصأ

 نسيب لاقف هتيب يف هعم انأو ِديَِكَي يبنلا ىلع لجر نذأتسا» (21

 597 7 «...هل نذأ مث ةريشعلا نبا

 هو «مكديس ىلإ اوموق) (2

 هقش قالحلا لوان .هكسن رحنو ةرمجلا ِةيِلَكَي يبنلا ىمر امل») (3
 «...اعد مث هقلحف نميألا

1081 



 ءال وه «ريبج اي : لاقف موي تاذ كي يبنلا ىلع تلخد) (24

 0 «...رادلا يف زنع رشع ىدحإ زنعأ

 امف اننوءرقي الف موقب لزننف انثعبت كنإ هللا لوسر اي : انلق» (25
 1 «...متلزن نإ : لاقف ؟ىرت

 ائيش دري ال هنأ لوقيو رذنلا نع اناهني ِةيَِدَم يبنلا ذخأ) (26

 رتل ا ا عيحللا هدب حرس هتكلو
 ةارع ةافح موق هءاجف راهنلا ردص يف ٌةِْلَم يبنلا دنع انك» (7

 10-103 ا م و و سل «...راصنلا يباتحم

 هدارو انربكو ربكو هيلع ماق ِهْيِفَتَي هللا لوسر تيأر دقل» 8
 1 «...ءارقهقلا عجرف لزن مث ربنملا ىلع وهو

 هللا ىلإ ةقدص يلام علخأ نأ يتبوت نم نإ هللا لوسر ايا) 29

 100 «...كلام ضعب كيلع كسما : مالسلا هيلع لاقف ؛هلوسرو

 بنذلا اهيف تحبصأ يتلا يموق كرتأ هللا لوسر اي» (0

 100 «...اهيف علخنأو كرواجأو

 101 و «ةرقبو اروزاج رحن ةنيدملا ٍةَِدلَج يبنلا مدق امل» (1

 انبر تامزع نم ةمزع هلبإ رطش اهذخا اهنأف اهحنم نمو» (2

 101 ل ل ام اا «ءيش اهنم دمحم لآل لحيال

 نأ ِهِْئلَي هللا لوسر رمأف دجسملا نيكسم لجر لخد» (3
 00000 («...مث نيبوتب هل رمأف اوحرطف ابايث اوحرطي

 اومارتو اولتاقت دق فوع ينب نإ : هل ليقف كي يبنلا يتوأ» 4

 100 ا اا ا «...مهنيب حلصيل بهذف ةراجحلاب

 0000 («...مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي الا (5

 1ظ2



 104 «...هللاب كرشي ال ملسم دبع لكل

 راصنألا نم باش هلبقتسا اذإ ِهِلكَي يبنلا عم نحن امنيب» (7

 104-105 («...؟ ةثراح اي تحبصأ فيك : ِةَلِكَي يبنلا هل لاقف

 اق ا دولا يقاس قا «ثاتف ةنجلا لخدي ال» (8

 ا طا منا («مامن ةنجلا لخدي ال» (9

 الو اوضغابت الو اودساحت الو اوسفانت الو اوسسجت الا» (0

 105 ل لا

 106 ةرفّص رثأ وفع نب نمحرلا دبع ىلع ىأر ٍةَِكَم 5 يبنلا نأ» (141

 105 . (« ب :اةاوتردق ىلع ةأرما تجورت لاق اذه ام ”لاقف

 10 «ةلبقلا لبقتسا ام سلاجملا ريخ» (2

 اوءاسأ اذإو اورشبتسا اونسحأ اذإ نيذلا نم ينلعجا مهللا» (3
 106 ا ا «اورفغتسا

 نأ ركب ابأ رمأ كدي يبنلا نأ نوملعت له هللا مكدشنأ» (144
 00 ا «...سانلاب يلصي

 مث ولو يبنلا هعابف هريغ لام هل سيل امالغ لجر قتعا» (45

 108 م محم «...جوحأ هنمث ىلإ تنأ : لاقو هيلإ هنمث عفد

 : لاق ؛هللا لوسر اي تكله : لاقف دكت يبنلا ىلإ لجر ءاج») (46

 000000 01ب «...ناضمر يف يلهأ ىلع تعقو

 يذلا لجرلا ناكو هللا ليبس يف قيتع سرف ىلع تلمح (7

 107 «...هنم هيرتشا نأ تدرأف هعاضأ دق هدنع وه
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 حلصي امانم ءلزنم انلزنف رفس يف ٍةكَي هللا لوسر عم انك» 8

 107+ ما مما م ولا «...لظتني نم انمو «ةءابخ

 ةليبق كرت هنأو ,مهوعدي مهلئابق يف سانلا ىتأ ِيكَي يبنلا نأ» 49
 1 «...لئابقلا نم

 ٍِْللَع هللا لوسر نع اوفلخت نيذلا نوقفانملا جرخ امل» (0

 1 «انع فلخت ادحأ اوملكت ال : لاق «هنوقلتي

 هتمأ نم هل ناك الإ يلبق هتمأ يف هللا هثعب يبن نم ام)» (51

 10 «...هتنس نوذخأي نويراوح

 108 «...فلخت نم نيب نم ةثالثلا اهيأ انمالك نع نيملسملا ىهنو» (2

 10 «...برت لجرف ةيواعم امأ «ديز نب

 هللا دمحف سانلا يف ماق ,ةكم ِةِلَكَي هلوسر ىلع هللا حتف امل» (54
 109 ا ا «...هللا نإ : لاق مث هيلع ىنثأو

 ةشجنأ هل لاقي توصلا نسح داح ةِْكلَي هللا لوسرل ناك» (5
 109 سا نا «...ريراوقلا رسكت ال هشجنأ اياديور هل لاقف

 نكلوطأ يب اقاحل نكعرسأ هئاسنل لاق مالسلا هيلع هنإ) (6

 1091 ل ل ا دل الا حطوا د م ا «...اذي

 لَم يبنلا اهب تيتأف ينرمأ مث هل تعنصف ةريزحب يبأ رمأ» (7
 11 «...؟رباج اياذه ام لاقف

 1 «معن لاق ؟ نيلعنلا يف يلصي لَك يبنلا ناكأ 8

 نع اهعضوف هيلعن علخ ذإ هباحصأب يلصي يللي يبنلا امنيب» (59



 ارذق هيلعن يف ىأر نإف ءرظنيلف دجسملا مكدحأ ءاج اذإ) (0

 1 «...هحسميلف ىذأ وأ

 دحاولا 3 يف يلصي وهو ِوْإلَي يبنلا لأس الئاس نأ» (1

 110 ا و( .هيفرط ًاعضاو ةملس مأ تيب يف هب المتشم

 110 ....... 0 نإو دحاو بوثب يلصأل ينإ» (2

 هل هللا متأ الف ةميمت قلعت نم : لوقي ِدِِككَك يبنلا تعمس» (63

 1 000 ا «...ةعيدو قلعت نمو هرمأ

 111 «نولكوتي مهبر ىلعو نوقرتسي الو نوقري آل نيذلا مه» (4

 لهألا ىطعأف هموي يف همسق ءيف هءاج اذإ دلع يبنلا ناك)) (5

 0000 00 أاظح بزعألاو نيظح

 مارح مأ ىلع لخدي ءابق نئلإ بهذ اذإ دلك هللا لوسر ناكد) (6

 كا «...هتلاخ يهو ناحلم تنب

 برشف نبلب هيل هللا لوسر ىلإ تلسرأ لضفلا مأ نإ» 7
 119: يا ا «...ةفرعب سانلل بطخي مئاق وهو

 ةالصلا هكردتف انايحأ ةميلس مأ روزي كدي هللا لوسر ناك (8

 11 ا قطا «...اهل طاسب ىلع يلصيف

 0 («مالكلا حيبقك هحيبقو مالكلا نسحك هنسح (69

 دل ا «ةمكحل رعشلا نم نإ) (0

 11 «ارحسل نايبلا نم نإو امكحل رعشلا نم نإ) (1

 113 «...هيلع موقي دجسملا يف ربنملا ناسحل عضيل ناك هنإ) (2
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 ع 6

 ابأ اي نيأ ىلإ لاقف (...) ِدْلللَي يبنلل ةغبانلا دشنأ دقو» (73

 113-114 0. «...هللا ءاش نإ : لاقف «ةنجلا ىلإ : لاق ؟ ىليل

 114 م («...ةيمأ رعش نم كعم له : لاقف ِةِْلَي يبنلا تفدر (4

 كسلجمك يشارف يف سلجف ىلع ةادغ ٌةْيِككَي يبنلا لخد» (5
 11 «...فدلاب نبرضي تاريوجو «ينم

 اي : ِهيِللَي يبنلا لاقف راصنألا نم لحجر ىلإ ةأرما تفز» (6
 0000 00 ةشئاع

 115 .... «...ناتيراج اهدنعو اهيلع لخد ؛(يضر) ركب ابأ نإ) 7

 115 .(...املف ءعمسي ٌةِْكلَي يبنلاو ينغت ةيراج يدنع تناك» (8

 رسال راوج نم ناتيراج يدنعو ركب وبأ يلع لخد» (9
 115 ...اديع موق لكل نإ ركب ابأ اي لاقف (.. .) ناينغت

 15-116 ا لا : لاقو لكَ يبنلا هيلع لبقأف» (0

 مهيلع دشأ كرعشل هللاو ءفانم دبع نم فيراطقلا جيه» (1

 00و كوسا سعوا («...ماهسلا عقو نم

 ل ل ا ا 02
 1 «كلام نب ءاربلا مهنم هربأل

 1 (ِدِْللَ يبنلا لعف اذكه : عفانل لاقو ...» (3

 1 ا (« بلغ نمل بلاغ رش نمو» (4

 يللي هللا لوسر يدي نيب تفقوف دجسملا تلخدف)» (5
 11 «(...) "داعس تناب'" اهلوأ يتلا يتديصق هتدشنأف
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 اهيف تجرخف «ّيلإ اهب لسرأف ريرح ةلح يبنلل يدهأ» (6
 118-119 «...كل هاضرأ ائيش يسفنل هركأل تنك ام : يل لاقف

 دلع يبنلا اهدمف ءقحسب ينعت عقر اهيف ةلجح بيصن» (7

 00 ا («...اهقش ىتح

 كنتمأ ءارقف : لاقف ليربح لزن ذإ ِةْلِكَك يبنلا دنع انك» (8

 11 «...ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي

 120 «هبلس هلف ةنيب هيلع اليتق لتق نم » (9

 1801 «ريراوقلا رسكت ال ةشجنأ اي اديور» (0

 123 ... «ميظعلا نآرقلا نم تيتوأ ام لثم ةمكحلا نم تيتوأ » 31

 120 «دواد لآ ريمازم نم اذه يتوأ دقلا) (2

 1 «ًاريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ولا (3

 101 «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم» (4

 1 «مهنم رمع نإو نوثدحم يتمأ نم نإي (5

 125 .. «هللاب ةفرعملا لهأ الإ هملعي ال نونكملا ةئيهك ملعلا نإ) (6

 بانتحجا لاق «ءلضفأ لامعألا يأ : هللا لوسر اي ليق 7( ١

 126-127 «...هللا ركذب ابطر كناسل لاز الو «مراحملا

 لكلو ؛نطابو رهاظ اهلو الإ نآرقلا نم ةيآ نم تلزن ام» (8
 128 ..... (مهفلا وهو دعصم يأ ؛علطم دح لكلو دح فرح

 1 «فحصملا زواجتي ال ةوالتلا يف دح فرح لكل» (9

 1 ما «هلوسرو هللا : لاق ؟ كلايعل تيقبأ اما (0

 0 1 «مقتسا مث هللا يبر لقد (001
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 1 «تمص وأ اريخ لاق ادبع هللا محر» (2

 1 «ةئيطخ لك سأر ايندلا ةبحم» (3

 عمسي «سأرلا رئات دجن لهأ نم ِةَِكَي يبنلا ىلإ لجر ءاج» (4

 نع لأسي وه اذإف اند ىتح لوقي ام هقفي الو هتوص يود
 0000 «...تاولص سمخ : ِهيِللَ يبنلا لاقف «مالسإلا

 136 0 «سرفلا دخ ىلع ديجلا راذعلا نم دبعلاب قريزأ رقفلا» (5

 ال هعبت نم رجأ لثم هل ناك الإ ىده ىلإ وعدي عاد نم ام) (6

 14101 «...ائيش مهروجأ نم هصقني

 : ىلع لاقو ريخ موي ايلع ةيارلا ىطعأ امل ٍةِيلكَي يبنلا نإ») (27
 يأ كلسر ىلع ذفنا : لاق .انلثم اونوكي ىتح مهلتاقأ

 ل «...مهتحاسب لزنت ىتح ةدؤت

 رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ٍةِللَع هللا لوسر انعياب» (8

 142 . «...هلهأ رمألا عزانن ال نأو هركملاو طشنملاو رسيلاو

 : لاقف ةريغص ءادوس ةصيمخ اهيف بايثب دلي يبنلا ىتأ» (9

 142 . «...ينوتيإ لاقف .موقلا تكسف ؛هذه اوسكن تورت نم

 يلبأ : لاقو اهينسبلأاف هديب ةصيمخلا ذخأف يب يتوأ» (0

 1 «يقلخاو

 نم هنس ربك دنع هل هللا ضيق الإ هنسل اخيش باش مركأ ام) (1

 1 «همركي

 .ةكم حتف موي لَم يبنلا قل ةفاحق يبأ هيبأب ركب وبأ ءاج)) 012

 000 «...ةماغث هتيحلو هسأر ناكو
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 143 «هلوح انيشمو اسرف بكرف ةزانج يف ِةِلَي يبنلا عم انجرخ» (3

 143 .«ةصيحم ملكت مث ةصيوح ملكتف «نسلا ديري «ربك ربك» (4

 هيلع لاقف ؛مهنم مالغ ماقف ِدِْدَتَع يبنلا ىلع ةنيهج دفو مدق» (5

 00 «ءاربكلا نيأف : مالسلا

 143 «...ءارضخلا ةرجشلا لثم ملسملا وأ نمؤملا لثم) (6

 امو هنع ظفحأ تنكف امالغ ٌةِْكك يبنلا دهع ىلع تنك» (7

 144 (« ينم نسأ مه الاجر انه اه نأ الإ لوقلا نم ينعنمي

 تعفدف هد يدنقو كاعسأ 0 مانملا يف تيأر» (8
 1 .امهرغصأ ىلإ كاوسلا

 0 لا لا ا

 144 ... «رمألا رضح دقف هللا يف باهي نم مهيف نكي ملف لقأ وأ

 00 ا («مكرباكأ عم ريخلا» (0

 000 «مكرباكأ عم ةكربلا» (21

 ا سستم «هراسي ىلع ةداسو ىلع ائكتم ِةْللَي يبنلا تيأر» (2

 1 («رمخلا هل طسبت كدي يبنلا ناك» (3

 د رحل يلعب يل هامور دارا ةاكاسر وف لعرب واب

 0 «هنذإب

 لاقف مهمدخي ماقف دب يبنلا ىلع يشاجنلا دفو مدق» (25

 1 «...هللا لوسر اي كيفكن نحن : ةباحصلا

 ا ا ا ل
 14 ا .هديب سمشلا يقتي :ي نم انمف رحلا ديدش راح
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 دوعق هتحت ناكو لي هللا لوسر يدي نيب يشملا» (227

 140 1 «...بعص

 ملو طق فأ يل لاق ام هللاوف نينس رشع لَ يبنلا تمدخ» (228

 11 «اذه تلعف مل هتلعف ءيشل لقي

 («ربكلا نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال» (29

 148 «اهنأفكف سنأ اي اهؤفكا : لاقف تمرح دق رمخلا نإ» (0

 149 هلوانيلف هعم هسلجي مل نإف ماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ) (1

 00 «...نيتلكأ وأ ةلكأ

 149 ...... «.. .ةفحصلا ىلعأ نم لكأي الف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ ) (22

 149 نأ لبق هدي قعليو عباصأ ةثالثب لكأي ناك مالسلا هيلع هنإ) (3

 27 1 ز ] ] ] ذ ]1 ]ذ]ز]1]1]1]1]1]1]1]1]1 11 «(اهحسمي

 1 «اهقعل غ رفأ اذإف عباصأ ثالثب لكأي ناك» (4

 امم لوانتي الو هيلي امم مكدحأ لكأيلف ةدئاملا تعضو اذإ) (5
 14 «...ةعصقلا ةورذ نم الو هسيلج يدي نيب

 149 عفدي الو اهقعلي ىتح هدي حسمي الف ماعطلا مكدحأ لكأ اذإ» (6

 0000 («...اهقعلي ىتح ةفحصلا

 0 «ةكربلا كلذ يأ يف يردي ال مكدحأ نإ» (7

 ......... «.. .هلك هسمغيلف مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ) (8

 150 «ةكربلا بهذي ماعطلا يف خفنلا نإ) (29

 الو اهلكأيلو ىذألا اهنع طميلف مكدحأ ةمقل تطقس اذإ» (0

 10 ل ل «ناطيشلل اهعدي



 100 و ا «مدقلل

 151 ضرألاو تاوامسلا مكل رخس هللا نإف زبخلا اومركا» (2
 52357 0000000 «مدا نباو رقبلاو ديدحلاو

 191 «روحسلاو ديرتلاو ةعامجلا يف : ةثالث يف ةكربلا) (3

 نإو ىتح هدي عفري الو ةدئاملا عفرت ىتح لحجر موقي ال» (4

 0 ا ا ((...عبش

 ىلع نوقرتفت مكلعل : لاق عبشن الو لكأن انإ هللا لوسر اي» (45
 151 «هيف مكل كرابي هيلع هللا مسا اوركذاو اوعمتجا «مكماعط

 تاميقل مدآ نبا بسحب نطب نم ارش ءاعو يمدأ ألم ام» (46

 ثلثو هماعطل ثلثف ةلاحم ال ناك نإف «هبلص اهب نمقي
 1 لا ا ع «هسفنل ثلثو هبارشل

 عم نامياللاو «ناميإالا ىلإ وعدت ةفاظنلاو «ةفاظن هنإف اوللخت» (7

 151 «ةنجلا يف هبحاص

 : لاق انلكأف ةوجعلاب وأ رمتلاب يتوأ اذإ مالسلا هيلع ناكف» (8
 1 ا «...اونراقف تنراق دق ينإ ءالؤه اي

 ناك اذإ ىتح مرحم وهو ةكم ديري جرخ ِةْيََِي يبنلا نإ) (9

 لع يبنلل كلذ ركذف «ريقع يشحو رامح اذإ ءاحورلاب
 00000 «...هبحاص يتأي نأ كشوي هنإف هوعد لاقف

 ًاصرق ذخأ مث هيدي نيب هعضوف ًاصرق ذخأ مالسلا هيلع هنأ (0

 10 «...يدي نيب هعضو رخآ
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 لهألا ىطعأف هموي نم همسق ءيف هءاج اذإ كي يبنلا ناك» (51
 10000 0000 «ادحاو اظح بزعألاو نيظح

 ةرج هيلإ هادهأ اميف ناكف بِ يبنلا ىلإ دنهلا كلم ىدهأ» (252

 153 «ةعطق ينمعطأف ةعطق هباحصأ معطأف ليبجنز اهيف

 ههرك اذإو ؛هلكأ ىهتشا اذإ ناك ءطق اماعط يبنلا باع ام (3
 «هكرت

 امهلأسف رمعو ركب ابأ دجوف دجسملا لخد ِةْلِكك يبنلا نإ) 4
 153 «...عوجلا ينجرخأ انأو : لاقف ءعوجلا انجرخأ : الاقف

 هلل دمحلا : لاق هماعط نم غرف اذإ ناك مالسلا هيلع هنإ) (5

 14 ا مو تا رع «نيملسم انلعجو اناقسو انمعطأ يذلا

 تلصو راربألا مكماعط اولكأو نومئاصلا مكدنع رطفأ» (56
 00 ااا ا «ةكئالملا مكيلع

 الو عدوُم ريغ هيف ًاكرابم اريثك ابيط امئاد ادمح هلل دمحلا» (7
 154 0 ا تيوس م ا ا (...انبر هنع ىنغتسم

 مل مارح نم مهرد هنمث يفو مهارد ةرشعب ابوث يرتشا نم» (8

 100 اا «...الدع الو افرص هنم هللا لبقي

 1م «هتاذ يف اوركفتت الو هللا ءالآ يف او ركفت» (29
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 ةيفوصلا تاحلطصملا سرهف

 مسالا
 ءامسألا

 ةراشالا

 رثألا
 نحن الب نحنو انأ الب انأ

 انأ تنأو تنأ انأ

 رمألا
 لاعفألا

 لزألا
 دبألا
 دمألا

 جاعزنالا

 حالطصالا

 عانطصالا

 بدألا

 دارفألا

 ةيف 5 و

 ةعبرألا داتوألا

 نامامالا 501

 ءانمألا 159
 هللاب سنألا 159

 تابثالا 459

 نامألا 159

 داحتالاا 159

 ةينانألا 159

 هابتنالا نيرلا 1359

 ةيلآلا 159

525 159 

 نطابلا 160

 يدابلا 160
 ضبقلا  طسبلا 160

 ءاقبلا 160

 ءالبلا 160

 نوبلا 1060

203 

1060 

1060 

160 

1060 

160 

1060 

1060 

160 

160 

1/1 

66 

1600 

160 

160 

161 

161 



 ءالدبلا
 دعبلا
 هداوبلا

 خزربلا

 دجاوتلا

 داحتالا

 قيقحتلا
 قرفلاو ةقرفتلا
 ديرجتلا
 ديرفتلا
 يلختلا

 ىلحتلا
 يلجتلا

 نولتلاو نيولتلا
 نكمتلا

 فلتلا

 يقرتلاو يلدتلا «سيبلتلا

 يلوتلاو يقلعلا
 فوصتلا

 ع م

 ةيربجلا
 وكلا

161 

161 

161 

16 

161 

66 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

161 

162 

162 

66 

162 
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 عمجلا عمج
 لالجلا

 لامجلا
 توربجلا

 راع
 سرجلا
 دسجلا

 7-0 نك

 قحلاب قحلا
 لاحلا

 لولحلا

 روضحلا
 يل

162 

1062 

162 

162 

162 

162 

1072 

162 

162 

66 

162 

162 

162 

163 

163 

163 

163 

163 

163 

163 

163 



 -خ 5

 رطاخلا

 صوصخلا

 قلخلا

 سايلإو رطخلا
 ةولخلا

| 3 

5-0 

 شهدلا

 ىوعدلا

 سمرلاو نفدلا
5-5 

 باهذلا

 تاذلا

 قوذلا
 مز

 مسرلا
 سمرلا
 حورلاو بلقلا ةيؤر
 لاح بر

 ةبهرلاو ةبغرلا
 ةنوعرلا

 (دادرلا رثأ) دادرلا

163 

163 

163 

163 

163 

163 

172 

164 

164 

1064 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 
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 ةيؤرلا
 -ز 3-5

 دئاوزلا

 علاوطلا
 قراطلا

 قيرطلا

164 

1/2 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

66 

164 

164 

164 

164 

164 

165 

165 

165 

165 



165 

165 

51 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

206 

 ةدهاجملا

 ةرضاحملا

 ةفشاكملا

 ركملا
 تاعلاطملا

 عدخملا

 علطملا

5 

 سفنلا

 نحن الب نحن
 ءابقنلا
 احلا
 ةلاونلا
 نونلا
 روثلا

 ةبئاصلا

 ءافصلا

166 

166 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

67 

167 

167 



167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

168 

168 

168 

168 

172 

1/2 

168 

168 

168 

168 

168 

168 
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 -غ د

 بارغلا

 ةبيغلا

 ةبلغلا

 ةريغلا

 توغلا

 ةداهشلاو بيغلا

 اق

 ءانفلا

 دئاوفلا
 لصفلا

 ةقرفتلاو قرفلا
 ةرتفلا

 قرفلا

 ةيناهوفلا

 رقفلا

 -ق-د

 حداقلا

 ضبقلا

 قئالعلا عطق
 بطقلا

 فرآللا

172 

168 

168 

168 

168 

168 

168 

1608 

168 

168 

168 

1068 

168 

169 

169 

169 

169 

169 

100 

10 



 رشقلا

 مدقلا

 كس -

 حئاسلا

 ركسلا
 را
 دمرسلا

 كلاسلا

 رئاسلا

 رفسلا

 قحسلا

 نوطياوسلا

 ىوسلا

 دهاشلا

100 

10 

100 

100 

100 

100 

10 

100 

10 

100 

100 

100 

10 

100 

100 

10 

100 

100 

100 
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100 

172 

171 

17/1 

171 

171 

172 

1/ 

1 

171 

171 

171 

1/1 

17/1 

17 

171 

11 

1/1 

171 



 مالعألا سرهف

 كاد

 نب ميهاربا نب دمحأ رفعج وبأ -

 39 : يبيحتلا نويل

 دمحم نب رمع صفح وبأ

 40 : يدرورهشلا
 نب رهاطلا نم دمحم لضفلا وبأ -

 40 : يسدقملا يلع

 42 : نسحلا وبأ

 نب هللا دبع (قيدصلا) ركب وبأ -

 288 287 دي « 46 «42 : نامثع

9 92. 112)» 2115 125» 131» 

152) 163. 

 نب نامحرلا دبع) ةريره وبأ

 90 :«82 (82 (65 «(43 : (رخص

31 293 95) 104» 107» 2109 110» 

4 126» 148» 2.150 2152 153. 

 (85 258 (57 45 : كلام نب سنأ

9 » 292 95 »2 96 » 100 » 104» 

5 108» 109» 110» 2112 117) 

 .150 ؛148 «147 9

 46 : ةحلط وبأ

 47 «46 : نايفس وبأ

 73 47 : سباح نب عرقألا

 49 : موثلك مأ 35

 51 + دعس وبأ-

 77 254 «53 : يراقعلا رذ وبأ

 54 : مامت وبأ

 54 : مزاح وبأ

 54 : رمع نبا

 57 : يكملا بلاط وبأ

 58 : يراصنألا دوعسم وبأ

 125 (85 (65 : دوعسم نبا

 65 : ىمصاعلا هل



 2143 2125 (93 :92 290 : رمع نبا- 150 2136 «69 : يماطسبلا ديزي وبأ -

 .153 (149 4 293 (84 272 : يرذخلا ديعس وباع

 91 : ةنييع نبا .154 (152 2144 (103 8

 92 : ةميتخ بأ نبا 138 677 : ءادردلا وبأ
 92 : ءادردلا وبأ 117 77 يرعشأألا يسوم وبأ 1

 92 : ةمئر وبأ - 150 2
 92 : ةملس مأ 78 (77 : (مالسلا هيلع) ىسوم -

 92 : نيريس نبا - 80 : رانيد نبا
 94 : ىسافلا راطعلا نبا 80 : يعمصألا
 ْ 95 : ميلس مأ 80 : بيبح نبا -

23 155. : 1 
 100 : يراصنألا ةحلط وبأ -

 «100 : (ِهِلَطَع يبنلا مع) لهج وبأ -

 2:98 96 (92 287 (82 : دواد وبأ

9 2110 2149 154 

 75 83 : تارفلا نب دسأ

 0 85 : ةدرب وبأ -

 104 : يراصنألا بويأ وبأ - 86 : (مالسلا هيلع) مدآ

 109 : مهج وبا - 2142 2138 «112 «87 : سابع نبا

 110 : ةملسم وبأ 150 2149 144 2

 112 : ةيطع مأ 87 : (قيدصلا ركب يبأ تنب) ءامسأ -

 112 : ةميلٌس مأ 87 : ةبيش نب ركب وبأ -
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 145 : يراصنألا ةملسم وبأ 112 : نميأ مأ

 146 : يجاحجزلا رمع وبأ 116 : تلصلا نب ةيمأ -

 146 : نابيش نبا - 116 : يرهزلا بعصم وبأ

 151 : برح نبا 177 : يرابذورلا يلع وبأ

 153 : ناهيتلا نب مئيهلا وبأ - 118: ىنزاملا شمعألا-

 165 : يلازغلا دماح وبأ - 118 + هالغ نب رمغ وأ د

 باد 120 : يورهلا يراصنألا

 : (ليعامسا نب دمحم) يراخبلا 121 2109 : ةشجنأ -
 99 87 282 52 (47 (46 45 123 : ناجرب نب <حلا 1

 126 : ىلؤدلا دوسألا وبأ 144 4124 «115 2114 «108 0 5
 50 ١ ا
 ١ 127 : بعك نب ىبا-
 58: يفاحلا رشب - 3

 131 : ثراحلا نب رصن وبأ
 89 «73 : (لوسرلا ندؤم) لالب - 7
 ١ : (ينانويلا فوسليفلا) نوطالفأ -

 81 : ةريرب
0 132 

 101 : ميكح نب زهب - :

 132 : وطسرأ -

 117 «116 : كلام نب ءاربلا 1

 139 : ثر ١ نب رشب 1

 134 : قاقزلا ركب وبأ
 152 : بعك نب ديز يزهبلا - '
 تت 136 : ينوبلا حتفلا وبأ

 ني:مهاربا ديمحا) يبيجتلا ل
 39 : (نويل 143 : ةملس وبأ
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 : (ىسيع نب دمحم) يذمرتلا

8 151 

 153 : يلع نب نسحلا

 تا

 153 «69 : (نايفس) يروثلا -

 79 : بلع

 82 : كابو -

 هع ٠

 : (دمحم نب مساقلا وبأ) دينجلا

9 117) 136» 148» 2154 150. 

 «106 2101 «80 : هللا دبع نب رباح

0 2149 152. 

 (143 (98 (96 : ةرمس نب رباح -

144 

 102 : ريرج

 128 : قداصلا رفعج -

 132 : سونيلاج

 149 2143 2142 : رباح

 156 «155 : يريرجلا

 يح

 86 «51 : ةفيذح

 : (يفقثلا فسوي نبا) جاجحلا 9

58 

 60 : مصألا متاح

 83 278 : يرصبلا نسحلا

 86 : (مالسلا هيلع مدا جوز) ءاوح -

 91 : (يبنلا رعاش «تباث نبا) ناسح

 92 نسيزأ نب بيع

 103 : (ِْلَي يبنلا مع) ةزمح -

 125 «105 : ةفيذح -

 127 : نانس نب ناسح

 139 «134 : (نيعباتلا نم) نسحلا

 : (روصنم نب نيسحلا) جالحلا

136 

 -خ -

 نب ميهاربا قاحسا وبأ) صاوخلا -

 69 : (دمحأ

 169 : (مالسلا هيلع) رضخلا

 ه3

 : (ميهاربا نب نابوث) نونلا وذ -

7 158 
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 «85 280 (58 «57 : يروثلا نايفس - -3-

 .153 9 273 : (يسابعلا ةفيلخلا) ديشرلا -

 «126 «124 (73 : هللا دبع نب لهس - 83

 .156 (145 6 78 : يئراحلا دايز نب ْعيبَرلا -
 151 «138 273 : ناملس - 114 : ذوعم تنب ْعيبَرلا -

 141 2103 «90 : ذاعم نب دعس - 129 : ةيودعلا ةعبار

 116 91 : بيسملا نب دعس - 2 نب دمحأ يلع وأ يرابذرلا -
 35 : يلهابلا مالس 154 2151 : دمحم

 154 «124 (98 : ةدابع نب دعس تو
 116 : ميحس - 54 : ةثراح نب ديز -

 116 : بيسملا نب ديعس - 68 : ردب نب ناقربزلا
 0-5 70 : (مالسلا هيلع) ءايركز -

 : يلع نسحلا وبأ : يرتششلا - 79 : ملسأ نب ديز -
 41 9 80 : يرهرزلا -

 هللا دييعوبأ نيدلا تايهش> ٠ >4 تلغألا ني ميهازبإ نمدللا ةايزاع

 40 : يدرورهّسلا 83

 نب ميهاربا قاحسا وبأ : يبطاشلا - 96 : مازح نب رهاز -

 43 : دمحم 97 : ماوعلا نب ريبزلا -

 «129 2117 «69 : ركب وبأ يلبشلا - 1 تا نر
 .31 0ع

 80 : يعفاشلا- 22 54 : (ينانويلا فوسليفلا) طارقس -
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 61 (54 : (مالسلا هيلع) ىسيع 129 : ةبعش -

 54 : ناورم نب كلملا دبع -ص د

 54 : ديعس نب رمع 73 : بيهص -

 (77 «65 257 : بلاط يبأ نب يلع 84 : (مالسلا هيلع) حلاص

 (127 2126 (124 118 (90 6 116 : لبنح نب دمحأ نب حلاص -

57 1 133 141) 158. 

 (88 «83 «61 : رمع نب هللا دبع 43 : نيعبس نب قحلا دبع -

 .107 2 46 : ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 73 : نصح نب ةنييع - 47 : رمع نب دئاع

 73 : سادرم نب سابعلا- 2.50 ,48 : (اهنع هللا يضر) ةشئاع-

 80 : رانيد نب رمع 296 ؛92 (91 (89 (87 (85 2

 2127 «90 «83 : نافع نب نامثع .113 «112 2109 ؛99 «98 (7

 .133 1 105 (52 : وفع نب نمحرلا دبع

 96 (83 :ةمركع - 22 89 280 «52 : ثراحلا نب ورمع

 87 : هللا دبع 52 : ثراحلا نب ةبقع

 90 : ميمث نب دابع (57 (54 (53 : باطخلا نب رمع

 91 : ةريغملا نب هللا دبع 290 289 «(87 (85 (84 277 2

»)107 2104 )97 296 )»95 92 1 

.169 2153 131 15 2 

 92 : هللا دبع نب نامثع

 111 2102 : رماع نب ةبقع
 (117 (65 (53 : رماع نب هللا دبع

1047 
 108 : دوعسم نب هللا دبع
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 84 : يعاضقلا - 152 2.111 : كلام نب فوع

 98 : كيعس نب ةبيتق - 111 : رساي نب رمع -

 كد 111 : رامع

 118 291 : ريهز نب بعك 114 : ديرشلا نب رمع

 149 108 «100 : كلام نب بعك 116 : ةريمع -

 يلع نب دمحم ركب وبأ : يناتكلا - 142 : تماصلا نب ةدابع -
 135 : رفعح نب 144 : رشب نب هللا دبع

 دا 114 : يركبلا باتع -ل- . 2

 90 148 : ةلضنح نب هللا دبع -

 53 : يلفونلا ديزي نب يحي - درج مدا نادم م 148 : مالس ب هللا دبع

 7-57 نميأ نب يحي 19 سرا سل هع صا

 70 : (مالسلا هيلع) يحي - -تد
 86نسنويا- 57: نوعرف

 132 : يردنكسإلا يحي 58 : ضايع نب لصيفلا -

 155 : ذاعم نب يحي - 80 : ءارفلا

 158 : ديزي - 109 : سيق تنب ةمطاف -

 3 دبع نب دمحأ سابعلا وبأ سيقلا -

 نب دمحم لضفلا وبأ : يسدقملا 43 «41 : ينيربغلا هللا
 296 «95 271 257 «40 : رهاط 5

2116 2115 )»)112 2106 » 5 

.120 4119 8 
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 : جاجح نب نسحلا وبأ ملسم

5 250 65) 272 280 92) 83) 

 293 292 (91 (90 ؛89 286 285

7 299 100) 102) 2142 2143 

5 149) 150. 

 «89 «83 ؛79 (53 : سنأ نب كلام

0 » 104 » 106 » 107 » 2108 

 «غ118 2116 «(114 «111 « 9

6 141., 153. 

 277 (70 : (مالسلا هيلع) ىسوم

 77 نيم نب بكي

 83 : كلملا دبع نب ةملسم

 83 : (ةنتفلا ءارمأ نم) راتخم

 83 : (يسابعلا ةفيلخلا) روصنملا

 83 : (يسابعلا ةفيلخلا) يدهملا -

 106 : ريبزلا نب بعصم -
 118 2109 : ةيواعم

 132 : يسابعلا نوماملا -

 133 : يناغرفلا ليعامسا نب دمحم

 144 : (ِوِْلَي يبنلا جوز) ةنوميم -

 151 : بركي دعم نب مادقم -

 169 : دباعلا نب دمحم

 تنال

 41 : يقشمدلا ليئارسإ نب مجنلا

 56 : رشب نب نامعنلا

 50 : يعخنلا

 149 :144 «(88 : يئاسنلا

 117 (96 : عفان

 150 : يبشخنلا

 هد

 46 : ناماه

 83 : كاسح نب ماشه -

 2158 101«2 : يراصنألا يورهلا -

168 

 كو

 84 : هبنم نب بهاو

 : ىسوم نب ركب وبأ : يطساولا -

19 



 عجارملاو رداصملا سرهف
 ميركلا نارقلا »

 فيرشلا يوبنتلا ثيدحلا ه

 (مالسلا دبع) ناحجبرب نبا .٠

 'ةينطولا ةبتكملا طوطخم "هيكحلا باتكلا ربدت ىلإ ماهفألا هيبنت " باتك

 83 مقر خنويم

 (مركم نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا لامج) روظنم نبا ه

 خيرات نود «فراعملا راد برعلا ناسل

 (نيدلا ناسل) بيطخلا نبا
 رادلا 1 ط يناتكلا دمحم قيقحت ؛”"فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور' -

 .1970 ءاضيبلا

 .1974 ةرهاقلا 2 ط "ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا'

 (قاحسا نب دمحم) ميدنلا نبا ه
 خيرات كود توريب ةفرعملا راد "تسرهفلا"

 (ىلع) عرز يبأ نبا ه
 .1973 طابرلا ,"ساطرقلا ةضورب برطملا سينألا"
 (سابعلا وبأ) ةبيجع نبا

 .د 1736/8 مقر طابرلا ةماعلا ةنازخلا طوطخم ؛"يرتششلل ةينونلا حرش"

 (افولا وبأ) ينازتفتلا ٠
 1975 ةرهاقلا «.1 ط "هفوصتو يردنكسألا هللا ءاطع نبا"
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 .1958 6 ج « ديردم «سلدنألا ةلجم : "يديزلا سابع نبا"

 .1977 ركفلا راد 1 ط "تافيرعتلا"

 (معنملا دبع) يفنح ٠

 .1980 توريب 1 ُّط «"ةيفوصلا تاحلطصم مجعم'

 (بجر نبا) يلبنحلا .

 ه1408 توريب 1 ُّط "هكحلاو مولعلا عماج" باتك

 (رمع صفح وبأ) يدرورهسلا ه
 «توريب «يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ نم 5 ج نمض "فراعملا فراوع"'

 .خيرات ثود

 (نسحلا وبأ) يرتششلا .٠
 فوصت 149 مقر .ةيرصملا بتكلا راد طوطخم ,"ةيدوجولا ديلاقملا" :

 'يوفروأ زيرت يرم" : ميدقتو رشن "ةيدادغبلا ةلاسرلا'
 1960 ةيردنكسالا 1 ط «راشنلا .د قيقحت "ناويدلا"

 (ديجملا دبع) ريغصلا .٠

 1988 برغملا 1 ط 2.19/18 ق يف يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ'

 1966 ةرهاقلا «2 ط "نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن"

 (دمحم) يسيردإلا ينولدعلا ه

 1008 ةفاقثلا راد ءاضيبلا رادلا 1 ْط "ةيفوصلا ىبرع نبأ ةفسلف' 5

 1998 ةفاقثلا راد ءاضيبلا رادلا 1 ط "نيعبس نبا فوصت ىف ةدحولا ةفسلف'

 .2002 ءاضيبلا رادلا ةفاقثلا راد 1 ط "يفسلفلا فوصتلا تاحلطصم مجعم'

 (سابعلا وبأ) ينيربغلا ه
 1979 ضهيون لداع قيقحت «"ةياردلا ناونع'
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 (قازرلا دبع) يناضاقلا ٠

 رصم 1 ط ميهاربا لامك دمحم قيقحت «"ةيفوصلا تاحالطصا باتك'
1. 

 دل

 خيرات نود توريب "دامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخأ"

 (فسوي) مرك ه

 خيرات نود توريب «ملقلا راد "ةينانويلا ةفسلفلا خيرات"

 (دمحم نب دمحأ) يناسملتلا يرقملا ٠

 توريب «سابع ناسحإ قيقحت "بيطرلا سلدنألا نصغ يف بيطلا حفن" -
8. 

 (دحاولا دبع٠ يشكارملا ه

 (دمحم) ينونملا »

 1977 طابرلا 22 ط 'نيدحوملا دهع ىلع نونفلاو بادآلاو مولعلا' -
 (ليعامسا نب فسوي) يهابنلا 5

 2002 توريب «ءايلوألا تامارك عماج" 8

 (يماس يلع) راشنلا »
 1958 ديردم 1 ددع يرصملا دهعملا ةلجم "يرتششلا نع لاقم"

 .1979 ,4 ط 2 ح "مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن"

 آه. 143551 ع2013 : 118لتع3لتعو 5ان1 5اانك1 1

 08[1غ6 35021011 : ا ططع] 228م5 آ1/1/1, [اةقتك 016 950,

 1211 [1/آ8/14 ]1.12 5], 1811 هذ قظخذال 0ع 020,

 1[عتتا1ن ع 0ع :هعطعن ءطعو هأ 0 ةط10عور [صقاتأاالا 06و 1ةاامع5 هلا عطل.

 اند (854. طلب ظان]لعالط 066105 5

 1. 271717111 ثمصقع 1975 [10ة2235 1977, 10.2. 2259-6.
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 ا ا ا فلؤملا : لوألا لصفلا

 157006 يركفلاو يخيراتلا يرتششلا رصع : الوأ

 00 لا هراثآو هتايح : ايناث

 50000066 ةيركفلاو ةينامزلا يرتششلا ةايح -1
 1 هراثاآو ,هتذمالت «هتذتاسأ -2

 ,هفيلأت ةيجهنم (هاوتحم : قيقحتلا عوضوم باتكلا : يناثلا لصفلا

 0 ةيملعلاو ةيخيراتلا هتميقو

 11110 قيقحتلا عوضوم باتكلا : الوأ

 ل باتكلا ىوتحم : ايناث

 10 فيلأتلا ةيجهنم : اغلاث

 2000 ةيخيراتلاو ةيملعلا باتكلا ةميق : اعبار

 0 قيقحتلا جهنمو ةيطخلا خسنلا : ثلاثلا لصفلا

 : ققحملا صنلا

 20 مهتقيرط لصأ يف : لوألا ملعلا

 «قالخألا مراكمبو ةنسلاب مهروهظو مهديرجت يف : يناثلا ملعلا

 سانلا نع مهئافخو مهتيلحب مهريغ روهظو
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11 

11 

19 

28 

28 

29 

33 

36 



 21111 1 ] ]ز]ز]ز]ز] ]| ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ذ]ز]ز1ز1]1]ز151 151521000000 ةنسلاب مهروهظ

 0010101111 ]ا قالخألا مراكمب مهروهظ
 616 مهتيلحب مهريغ روهظ

 6 ا سانلا نع مهؤافخ -

 1 و أشن نيأ نم مهيلع راكنإلا لصأ يف : ثلاغلا ملعلا

 0 ياخ ركنا هع ناتمقتالا ىف( عيززلا عفا

 1137 و ف م م ياو سا هقحاولو عامسلا يف : سماخلا ملعلا

 ا لا ا درلا ماكحأ يف لصف

 123 مهمولع ةيفوصلا نم مه نيأو مهتادابعو مهمولع يف : سداسلا ملعلا

 127 ةعيرشلا يديأب يتلا مولعلا : لصف

 اذا سا اماما ةفسالفلا ولع امأف : لصف
 133 مهتدابع -

 10 ا ا ةيفوصلا نم مه نيأ -

 141 ا ةخيشملا ةيبرتو ةمدخلاو ةخيشملا يف : عباسلا ملعلا

 0 خياشملا ىلع ضرتعي ال : لصف

 147 هخيش ميظعت يف ذيملتلل ملسي لصف

 100 مهبادأ يف : نماثلا ملعلا
 11 لكألا يف مهبدأ -

 0 برشلا يف مهبدأ -

 0 ]1 1]ز1 1 ]ز] ]1 ] سولجلا يف مهبدأ -

 1 عوجلا يف مهبدأ

 0 ااا 000131 - ضرملا يف مهبدأ 8

 0 ] ] ]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز] ]11111111 توملا يف مهبدأ



 00 ااا ااا ااا ا ةماعلا ديحوت

 520000000 مهنيب ةرئادلا ظافلألا يف : رشاعلا ملعلا
 000 ةيقابلا ظافلألا يف : لصف
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