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 كر مم تكسب آو ختم
 كمالثبإلا رون كبش عقّوَم تارادّصإ نم

 8 لا لا ا سو رق 6
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 0 1 عج 5
 يناهبصألا ميعن يبأل ةزجوم تمجرت

 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا تيلح فلؤم

 يناهبصألا ميعُت وبأ قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ وه

 تاقبطو ءايلوألا ةيلح# :باتك :اهنم ؛ةروهشملا فيناصتلا

 وهو ؛داهزلاو دابعلاو ءاملعلا رابخأب لفاح باتك وهو ؛«ءايفصألا

 .«ءايلوألا ةيلح يعوضوملا بيذهتلا» :اذه انباتك هنم جرخُّتسا يذلا

 .«ناهبصأ خيرات» ؛«ةوبنلا لئالد» ««ةباحصلا ةفرعم# :اًضيأ هبتك نمو

 يف قلأ ل» :يدادغبلا بيطخلا لاق .«ةاورلاو نيثدحملا تاقبط»

 لك مالك لوبق مدع بجوتسن ةوادع هدنم نبا نيبو هنيب ناك 2 12 111117170101101

 لك لوق لبقأ الو» :لادتعالا نازيم يف يبهذلا لاق امك رخآلا يف امهنم

 يف اهضعب نارقألا مالكو...نالوبقم يدنع امه لب ءرخآلا يف امهنم

 دسحلا وأ بهذمل وأ ةوادعل هنأ كل حال اذإ اميس الو «هب أبعُي ال ضعب

 5200-00-22: 4-2٠ ج4 4-2-ج 043 ج42
 .”ةئامعبرأو نيثالث ةنس مرحملا يف يفوتو «ةثايثالثو نيثالثو [1ظ1 1

 تاقبط 20 :نازيملا ناسل :« 5١ :لادتعالا نازيم :يف هتمحرت رظنا 01(

 . 401 /١١/ :ءالبنلا مالعأ ريس ءا”٠ ١/ :ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا

 42 ..22--62ج-..4 2 ٠ < ج:-6 2: 2-2-2 2
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 هإ 5 ءعيزوتلاو رشنلل ةبيط راد(ع)

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلل ا ةيتكم ةسرهف

 هللا دبع دمحم :نادبحلا

 .نادبهلا هللا دبع دمحم / .ءايلوآلا ةيلحخ يعوضوملا بيذهتلا
 ه577١ «ضايرلا
 مسا 2 7ص

 1975:-م69-461- 5 :كمدر

 ناونعلا .أ مجارت - مالسإلا- ؟ مجارت -يمالسإلا فوصتلا ١-

 ١175/1 177,5 :يويد

 ١15١1 /ال١١ عديالامقر

 1445: -م841)-ةهأآ1- "؟دكمدر
210111111111111 

 ةظوفتع قوقحلا عي
 * سد

 ت"لوالا هلا

 تجوع 20ج 420250 04 2-2 #0 مام 8 ه5 6*7

 عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد 1
 قفثلا برغ - ماعلا يينيوسلا .ش - يننيوسلا - يضايرلا

 17102779 سكاف 250777597 فئاشه ١١177 يهني ربلا زمرلا 71١ ب .ىصص



 فلؤملا ةمدقم _ 2 ا

 ارتست
 نيلجحملا رغلا مامإو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ «نيمايملا هبحصو هلآ ىلعو

 :ملعلا بلط كلسم تكلس نأ ذنم اهيلإ علطتأ تنك يتلا يمالحأ نم ناك دقف

 ثحابلا ىلع لهسيف ءلانملا ةبيرق نوكت ثيحب مجارتلا بتك تانونكم جارختسا

 رومأ يف رمثتستل ةمألا تاقاط رفوي امم ءاميظع اًدهج فلكتي نأ نود اهيلإ لوصولا

 . ىرخأ ثاحبأو

 نم عوضوم ةئامثالث براقي اميف تمِظُن دق ءايلوألا ةيلح باتك ةدام يه اهو
 تحضأو «ءاجهلا فورح بيترت ىلع تاعوضوملا هذه تبترو «ةماعلا تاعوضوملا
 هللا دمحب  ملعلا بالط ىلع ةرسيم ليلجلا باتكلا اذه نم ةيعوضوملا ةدافتسالا

 نأ الإ ئراقلا اهيأ كيلع امف ؛ةيضاملا ةرتفلا يف مهيلع قشي كلذ ناك نأ دعب  ىلاعت

 ء«ةكوبحملا لاوقألا كيتاهو .فقاوملا كلتو ءدهاوشلا هذه نم بسائي ام راتخت
 كتفيحص لالخ نم ةمألل تاهيجوت ىف اهنم ديرت ام ٌتبتف «ةكوبسملا تاملكلاو
 كتاسارد يف وأ «تايدتنملا وأ دعاسلا يف كتظعوم وأ «ةنانرلا كتبطخ وأ ؛ةرايسلا

 :يلي ام ىلإ هبنأ ةلاجعلا يف يلعلو .تالجملا يف كتاباتك يف وأ «ةيملعلا كثوحبو

 ةرثانتملا تامولعملا تاتش عمج يف رصحني باتكلا اذه يف انرود نأ لصألا :اّلوأ
 نم تبثتيو ةياورلا صحمي نأ ئراقلا ىلع ىقبيو ءدحاو ناكم يف مجارتلا بتك يف

 . اهتحص

 يكل اهفذحن مل ةيعرش تافلاخم اهيف ةليلقلا صصقلاو لاوقألا ضعب كانه :اًيناث

 يهو .اهتشقانم يف بغري نمل اهشاقن مث نمو ءموقلا لاوقأ ةفرعم يف اهنم دافتسي
 .هدئاوفو باتكلا ةميق ىلع لاحب رثؤت ال ةريسي عضاوم

 لبنح نبا هتظيف ءدمحأ لاق :أرقي امبرف ؛ءامسألا نم دكأتي نأ ئراقلا ىلع :اًلاث

 ةياورلا بسح ىلع هانكرت عطتسن مل اذإ نكلو ءامسألا ةبسن يف دهتجن نحنو هرخآ وهو
 . باتكلا يف ةدوجوملا



 عمت

 يىعوضوملا بيذهتلا [- 7 فلؤملا ةمدقم

 نكمي نطوم لك يف فقاوملاو صصقلاو لاوقألا عيزوت ىلع انصرح :اًعبار

 .كلذ نم ةحلصملا دوجول اًرظن  راركت انه ناك ولو ىتح - هيف اهب داهشتسالا

 ةوخإلا نم اوناك ءاوس باتكلا اذه جارخإ يف مهاس نم لك ركشأ ينإف :اًماتخو

 ةءارقلا ين انوكراش نيذلا وأ «ريخلا ئف اوعس نيذلا وأ ,مهلاومأب اومهاس نيذلا

 امنإ مهيديأ نيب يذلا جاتنلا اذهف «لامعألا نم اهريغو «حيحصتلاو فصلاو ةعجارملاو

 :كَك يبنلا لاق امك هّربو هرجأ هل نإف هنم دافتسا نم لكو ءاًعيمج مهجاتن ةقيقحلا يف وه

 يمارلاو ءريخلا هتعنص يف بستحي هعناص :ةنجلا ةثالث دحاولا مهسلاب لخديل هللا نإ»

 .ةححصو يذمرتلا هاور ةهب دمملاو دهب

 أطخ نم هيف ناك امو :هللا نمف باوص نم هيف ناك امف «لقملا دهج اذه . .اًريخأو

 نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس :كلذ نم ميظعلا هللا رفغتسأو «ناطيشلا نمو ينمق

 .كيلإ بوتأو كرفغتسأ ءتنأ الإ هلإ ال

 هبر ىلإ ريقفلا هبتكو 5
 نادبهلا هننا دبع نب دمحم

 ها



 ناسللا تافآ اسف ءايلوألا ةيلحأ

 :لاق لجر نع يريرجلا ديعس نع *
 ذخأ هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا تيأر

 اًريخ لق .كحيو. :لوقي وهو ءهناسل ةرمثب
 هل لاقف ؛ملست رش نع تكساو .«منغت
 اًذخآ كارأ يل ام .سابع نبا اي :لجر
 :ينغلب هنإ :لاق ؟اذك لوقت «كناسل ةرمثب
 ءيش ىلع وه سيل ؛ةمايقلا موي دبعلا نأ

 ]78/١*[ .هئاسل ىلع هنم قنحأ

 يف ام :لاق ءادردلا نك نع #

 .رفاكلا يف امو ؛ةنجلا هلخدي هب «هناسل

 هب ءهناسل نم كيو هللا ىلإ ضغبأ ةعضب
 [؟١/١7] .رأنلا هلخدي

 لجرلا نإ :يعخنلا ميهاربإ لاق *

 هب يوني ءتقملا مالك ىلع مالكلاب ملكتيل
 بولق يف رذعلا هل هللا يقليف ءريخلا

 الإ همالكب دارأ ام :اولوقي ىتح «سانلا

 «نسحلا مالكلا ملكتيل لجرلا نإو ؛ريخلا

 بولق يف هللا يقليف ءريخلا هب ديري ال
 هيمالكي دارأ ام :اولوقي ىتح «سانلا

 [؟١8- 7؟9/4] .ريخلا

 الإ ءطق موق نعالت ام :ةفيذح لاق *

 ]774/١[ .لوقلا مهيلع قح

 [؟54/؟] .فيرظ هيف بذكي نأ نم

 نب دادش لاق :لاق ينانبلا تباث نع *

 ةرفسلا تاه :هباحصأ نم لجرل اًموي سوأ

 :هباحصأ نم لجر لاقف :لاق ءاهب للعتن

 ذنم ةملكلا هذه لثم كنم تعمس ام

 ذنم ؛«ةملك ىنم تتلفأ ام :لاقف ؛ كتبحص

 ؛ةموطخم ةمومزم الإ ِهِيِلَي هللا لوسر تقراف

 [؟١58/1] .هذه ريغ تلفنت ال .هللا مياو

 نب ورمع ىلإ تسلج :لاق نايفس نع *
 ينءوست ةملك يل لاق امف «نينس رانيد

 [*48/] .طق

 لاق :لاق هللا دبع نب ميعن نع #*

 ةفاخم ءمالكلا نم عدأل ينإ :رمع

 [؟١٠4 /ه1 .ةاهايملا

 نبال - هريغ وأ - ىبحي نب يرسلا لاق *
 يف ينلعجاف «كتبتغا دق ينإ : نيريس

 هللا مرح ام لحأ نأ هركأ ينإ :لاق ؛ لح

 [؟57/5] .ىلاعت

 طق رمع نبا نعل ام :لاق ملاس نع *

 لاقو .هقتعأف ءاذحاو الإ ءامداخ

 «همداخن نعلي نأ رمع نبا دارأ :يرهرلا

 هذه :لاقو ؛اهمتي ملف علا مهللا :لاقف

 ]8:17/١[ .اهلوقأ نأ بحأ ام ةملك

 رثك نم :لاق يحبصألا يفش نع *
 [80//17"1] .هتئيطخ ترثك همالك

 نم :لاق ايركز يبأ نب هللا دبع نعو *

 ءهطقس رثك نمو ؛هطقس رثك ؛همالك رثك



2 
 تيبلا لآ

 .هيلق هللا ثامأ :هعرو لق نمو ؛هعرو لق

[1495/65] 

 يذلا هللاو :لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 ءيش ضرألا رهظ ىلع ام .وه الإ هّلإ ال

 ]١4/1[ .ناسل نم نجس لوط ىلإ جوحأ

 رثكأ :لاق ىسرافلا ناملس نعو #*

 يف اًمالك مهرثكأ :ةمايقلا موي اًبونذ سانلا

 ]٠09/١[ . كيو هللا ةيصعم

 رمع نأ :هيبأ نع ملسأ نب + ديز نع *

 لاقف ؛هناسل ذبجي وهو ركب يبأ ىلع لخد

 :ركب وبأ لاقف ؟كل هللا رفغ ءهم :رمع هل

 [م* ]1١/ .دراوملا يندروأ اذه نإ

 عمس نم :لاق فوع نب ليبش نع *
 15١[ /4] . اهادبأ نمك وهف ءاهاشفأف ةشحافب

 لاق نامقل نأ :بعك نع لوحكم نع *

 نكت الو القاع سرخأ نك «ينب اي :هنبال
 ىلع كباعل ليسي نألو ؛ اًلهاج اًقوطن
 ؛كينعي ال امع ناسللا يفاك تنأو كردص

 موق ىلإ سلجت نأ نم .نسحأو كب لمجأ
 ؛ليلد لمع لكلو ؛كينعي ال امب قطنتف
 ؛!تمصلا ركفتلا ليلدو «ركفتلا لقعلا ليلدو
 .عضاوتلا لقعلا ةيطمو ؛ةيطم ءيش لكلو

 ىفكو «بكرت امع ىهنت نأ الهج كب ىفكو
 [1/1] . كرش نم سانلا ملسي نأ اقع كب

 جح :لاق هيبأ نع ةشئاع نبا نع

 «ةفالخلا يلي نأ لبق كلملا دبع نب ماشه

 يعوضوملا بيذهتلا |

 ؛هنكمي ملف ءرجحلا ملتسي نأ دهتجاف

 «سانلا هل فقوف «نيسحلا نب يلع ءاجو
 527 :لاق ؛هملتسا ىتح ءاوحوتتو

 لهأ هل لاقف ؛هيلع دعقف ءربنم ماشهل

 :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه نم :ماشلا

 .هفرعأ ينكل :قدزرفلا لاقف ؛هفرعأ ال

 ىلاعت هللا يضر نيسحلا نب يلع اذه

 : امهنع

 مهلك هللا دابع ريخ نبا اذه

 ملعلا رهاطلا يقنلا يقتلا اذه

 هتأطو ءاحطبلا فرعت يذلا اذه

 مرحلاو لجلاو هفرعي تيبلاو
 هتحار نافرع هكسميداكي

 ملتسي ءاج ام اذإ ميطحلا دنع

 ا اذإ

 مركلا يهتني :ي اذه مراكم ىلإ

 مهتمئأ اوناك ىقتلا لهأ َّذُع نإ

 مه :ليق ضرألا لهأ ريخ نم :ليق وأ

 هلهاج تنك نإ ةمطاف نبا اذه

 اومتخ دق هللاءايبنأ هدجب

 هرئاضب اذه نم كلوق سيلو
 مجعلاو تركنأ ام فرعت برعلا

 هتباهم نم ىضغيو ءايح يضغي
 ]١19/9[ مستبي نيح الإ ملكي الو

 تعمس :لاق يئابسلا ركب يبأ نع *

 هباع يعفاشلا نأ :يكحي انخياشم ضعب

 «تيبلا لهأ ىلإ هليم طرفل سانلا ضعب
 ىلإ هيسن نأ ىلإ ءمهل هتبحم ةدشو



 مكاو 4|
 عابتالا الم ءايلوألا ةيلحل

 :لوقي كلذ يف يعفاشلا أشنأف ؛ضفرلا

 اهب فتهاف ىنم نم بصحملاب فق
 ضهانلاو اهفيفخ دعاقب فتهاو

 دمحم لآ بح اًضفر ناك نإ

 ضفار ينأنالقئلادهشيلف

 ١[ هال ]4/ 1١61

 نب دمحم يل لاق :لاق رباج نع «

 قارعلاب اًموق نأ ينغلب ءرباج اي :يلع

 ركب ابأ نولوانتيو ءاننوبحي مهنأ نومعزي'
 ؛كلذب مهترمأ ينأ نومعزيو ءا# رمعو
 يذلاو «ءيرب مهنم هللا ىلإ ينأ مهغلبأف

 هللا ىلإ تبرقتل تيلو ول ءهديب دمحم سفن
 «دمحم ةعافش ينتلان ال ءمهئامدب ىلاعت

 ؛امهيلع محرتأو ءامهل رفغتسأ نكأ مل نإ
 ]١186/0[ .امهنع نولفاغل هللا ءادعأ نإ

 «هئاكب ةرثك نع نيسحلا نب يلع لئس *

 اطبس دقف بوقعي نإف «ينومولت ال :لاقف
 ملو «هانيع تضيبا ىتح ىكبف هدلو نم
 رشع ةعبرأ ىلإ ترظن دقو ؛تام هنأ ملعي

 نورتفأ ؛ةدحاو ةازغ يف يتيب لهأ نم الجر

 [15/9] . ؟يبلق نم بهذي مهنزح

 يفعجلا رباج ىلوم طايخلا ةبعش نع *
 لع وب حف نتجت ونا ىلا لاك :لاق

 عر ينأ ةفوكلا لهأ غلبأ :هقمدو امل

 ايكو رمعو ركب يبأ نم أربت نمم
 ]*/١88[ .امهاضرأو

 اذإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 «تيبلا لهأ باحصأ نم لجر ىلإ ثرظن

 هلي هللا لوسر نم لجر ىلإ ترظن ينأك
 [ةك/4]

 ةثالث انتبّيش :لاق رفعج ىبأ نع *

 كنيطو ءاك مالا ةرلكاب تسع: فاعيعا
 ءهرمحألا بهذلاك فنصو ؛ مشهني جاجزلاك

 ١88[ /9] .ةدوج دادزا ءرانلا لخد املك

 :ناميلس يبأ نب كلملا دبع لاق *

 نع يلع نب ادذمحم رفعج ابأ تلأس

 اوثما+ َنيِذْلاَو كلوسيَو كَم ميل انإ# : دق هلوق

 ّنوُعكَو مهو َةركَرل 7 ةوَلّصأ توُميقي يل
 باحصأ :لاق .[008 :ةدئاملا] ©

 ؟يلع وه 57 :تلق ِظ؛ِةْيِللَي دمحم

 ]١86/9[ .مهنم ىلع :لاق

 نم :يروثلا تلأس :ينامحلا لاق *

 [19/90] .هللَي دمحم ةمأ :لاق ؟دمحم لآ

 هيلع عمتجا دقو «نيسحلا نب ىلع نع *
 :مهل لاقف ؟؛لوقلا كلذ هل اولاقف «سان

 انب حرب ام هنإف ءَقْبَق هلل مالسإلا بح انوّبحأ
 [175/0] . اًراع انيلع راص ىتح (مكبح

 رشعم اي :لاق نيسحلا نب يلع نع *

 :ةفوكلا لهأ رشعم اي «قارعلا لهأ

 قوف انوعفرت الو ءمالسإلا بح انوبحأ
 ]/١5[ .انقح

 ءرثألا انأ تبتكو ؛ةفينح نينا يأر اوبتك

 ؛قيرط يدنع مهو «قيرط مهدنع انأف



 م64
 يعوضوملا بيذشهتلا الا عابنالا

 مالسإلا لصأ هللا ديع ابأ اي :يل لاقو

 يف ضئارفلا هذهو «ضئارفلا هذه يف

 وهف . لعفا :هلوسرو هللا لاق ام «نيفرح

 هللا هلاق امو ءلعفي نأ يغبني ةضيرف

 هنع ىهتني نأ يغبنيف «لعفت ال :هلوسرو

 ةضيرف يفو نآرقلا يف ذ اذهو ءةضيرف هكرتف

 ال نكلو ءهنوؤرقي مهو و يبنلا

 ءايندلا بح مهيلع بلغ دق «هيف نوركفتي
 انل طخ :دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 ذه» :لاقف .ًاطخ ِلي هللا لوسر

 لك ىلع « لبس هذه) :لاق 0 هلامش

 8 1 ب نيش ليم اح

 6 وهم -ٍ ل

 0 يلبس نع م 1 قرفلف لش

 .[158 :ماعنألا] 4(© َنوُغَتَت كلَ هب

 :6 يبنلا نع ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرتفا ليئارسإ ينب نإ»
 اهلك «نيعبسو ةثالث ىلع قرتفت يتمأو «ةلم
 هللا لوسر اي :اولاق .«ةدحاو الإ رانلا يف
 مويلاهيلع انأام» :لاق ؟مهنم

 .دحاو ىلإ ثيدحلا عجرف .«يباحصأو

 دوعسم نبا ثيدح ىف لاق يذلا ليبسلاو

 .«يباهصاو هيلع انا امه :لاق يذلاو
 هلمعأ لمع لكف ءدحاو ليبس يف هللا نيدف
 امهقفاو امف «نيثيدحلا نيذه ىلع هضرعأ

 لهأ نأ ولو ؛هتكرت امهفلاخ امو «هتلمع

 .ِلَي يبنلا رثأ ىلع اوناكل ءاولعف ملعلا

 «لاملا ةوهشو ايندلا بح مهنتف مهنكلو

 يذلا ورمع نب هللا دبع ثيدح يف ناك ولو

 :لاق .«ةدحاو الإ رانلا يف اهلك» :لاق

 نأ يغبني ناكل «ةدحاو الإ ةنجلا يف اهلك

 انمومهو انعوشخ يف انيلع نيبت دق نوكي
 كلت نم نوكن نأ اًفوخ ءانرومأ عيمجو

 رانلا يف اهلك :لاق دقو فيكف ؛ةدحاولا

 [؟1*- ؟4؟/9] . ؟ةدحاو الإ

 مكيلع :لاق هو بعك نب يبأ نع *
 ىلع دبع نم سيل هنإف «ةنسلاو ليبسلاب

 تضافف ءَقْيَك نمحرلاقركذ «؛ةنسو ليبس
 ؛رانلا هسمتف نيو هللا ةيشخن نم هانيع

 ركذ ءةنسو ليبس ىلع دبع نم سيلو
 كيو هللا ةفاخم نم هدلج رعشقاف «نمحرلا

 ءاهقرو سبي ةرجش لثمك هلثم ناك الإ
 ,حيرلا اهتباصأ ذإ .كلذك يه انيبف

 تتاحت الإ ءاهقرو اهنع تتاحتف
 ةرجشلا هذه نع تاحت امك ءهبونذ

 ريخ «ةنسو ليبس يف اًداصتقا نإو ؛اهقرو
 ؛هتلسو هللا ليبس فالخ يف داهتجا نم
 وأ اًداهتجا تناك نإف «مكلامعأ اورظناف

 ءايبنألا جاهنم ىلع نوكت نأ ءاّداصتقا

 [1ه /1] . مهتنسو

 نع ينغلب :لاق يروثلا نايفس نع #*

 :لاقف «هلامع ضعب ىلإ بتك هنأ رمع

 «هرمأ يف داصتقالاو «هللا ىوقتب كيصوأ

 ثدحأام كرتو ءهلوسر ةنس عابتاو

 اوفكو «ءهتنس ترج دق امم هدعب نوثدحملا
 طق ناسنإ عدتبي مل هنأ ملعاو ؛هتنؤم

 ليلد وه ام اهلبق ىضم دق الإ .ةعدب



 ءايلوآلا ةيلحل

 ءةنسلا موزلب كيلعف ؛اهيف ةربعو ءاهيلع
 نم نأ ملعاو .ةمصع هللا نذإب كل اهنإق

 نم اهفالخ يف ام ملع دق «نئسلا ّنس

 نإف «ءقمحلاو قمعتلاو «للزلاو أطخلا

 رصببو ءاوفقو ملع نع نيضاملا نيقباسلا
 [؟8/6*8] .اوفك ذفان

 اي :#رمعل رمع تنب ةصفح تلاق #
 نم نيلأ وه اًيوث تسبل ول «نينمؤملا ريمأ
 نم بيطأ وه اًماعط تلكأو .كبوث
 «قزرلا نم َنَِو هللا عسو دقف ؛كماعط

 كمصخأس ىنإ :لاقف ءهريخلا نم رثكأو

 ئقلي ناك ام نيركذت انآ 4 كسفنن ىلإ

 لاز امف ؟شيعلا ةدش نم كي هللا لوسر

 نإ هللاو :اهل لاقف ءاهاكبأ ىتح ءاهركذي

 «تعطتسا نكل هللاو امأ .ءكلذ تلق

 يلعل ءديدشلا امهشيع لثمب امهنكراشأل
 [44- 3 .يخرلا امهشيع امهعم كردأ

 تعمس :لاق هللا دبع نب فرطم نع #*

 ةفينح وبأ هدنع ركذ اذإ سنأ نب كلام

 نب رمع لاق :لوقي «نيدلا يف نوغئازلاو
 ةالوو خيي هلا لوسر نس :زيزعلا دبع
 عابتا :اهب ذخألا ءاّنتس هدعب رمألا
 ةوقو «هللا ةعاطل لامكتساو «هللا باتكل
 قلخلا نم دحأل سيل ؛هللا نيد ىلع

 ءيش يف رظنلا الو ءاهليدبت الو ءاهرييغت

 نمو ءدتهم وهف اهب ىدتها نم ؛اهفلاخ

 عبتا اهكرت نمو ؛روضنم وهف اهب رصنتسا
 «ىلوت ام هللا هالوو «نينمؤملا ليبس ريغ

 ابا
 عابتالا |

 [*14/5] .اًريصم تءاسو «منهج هالصأو

 لك :لوقي ىنارادلا ناميلس ىبأ نع *

 ءهب ْذلي عوطتلا نم ءيش يف ناك نم

 ةذل اهتقو عطقي ملف «ةضيرف تقو ءاجف
 :لاق ؛عودخم هعوطت يف وهف «عوطتلا

 نمل يغبني سيل :لوقي ناميلس ابأ عمسو
 ىتح ءهب لمعي نأ ريخلا نم اًئيش مهلأ

 ءرثألا يف هعمس اذإف ءرثألا يف هعمسي

 نم قفو ام ىلع َنْيو هللا دمحو هب لمع

 [؟59/9] .هبلق

 :لاق يمجربلا فيلخ نب بجاح نع *

 سانلا بطخي زيزعلا دبع نب رمع تدهش
 ام نإ الأ :هتبطخ ىف لاقف ؛ةفيلخ وهو

 نيد وهف :هابحاصو خي هللا لوسر نس
 :امهاوس نس امو ؛هيلإ يهتننو ءهب ذفني

 [؟48/8] .هتجرن انإف

 نقي ةاعر يار رهعشا :ثوع نع

 رشت الف تملكت اذإ ءاذه اي :لاقق ءهلامشب

 ام :لجرلا لاقف ؛كنيميب رشأ ءكلامشب

 «هيلإ سانلا زعأ نفد الجر نأ ؛مويلاك تيأر

 :رمع لاقف «يلامش نم ينيمي همهي هنإ مث

 [9؟7/0] .هنع هلاق ءيشب هللا رثأتسا اذإ

 كلام ىلإ لجر ءاج :نامثع لاق #

 :لجرلالاقف .اذك :ِةلي هللا لوسر

 َنُِلاَحب َندَلا ِرَدْمَسْلَم»ه : كلام لاق ؟تيأرأ
 كادي يي و ب ف ا رت

 [93/51 .[5* :رونلا) 4 كيل



 يعوض اوملا بيذهتلا امه . ا عابتالا

 نأ الول :زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 ايندلا نم حرفأ ال نأ تفلحل ءةعدب نوكت
 هوجو يفام ملعأ ىتح ءاّدبأ ءيشب

 نأ بحأ امو ؛توملا دنع ّيلإ يبر لسر

 هيلع رجؤي ام رخآ هنأل «توملا يلع نّرهي

 [" ١١ /ه] .نمؤملا

 يدنع ىفتخا :ئىناه نب ميهاربإ لاق #

 بلطا :لاق مث «مايأ ةثالث لبنح نب دمحأ

 ال :تلق ءهيلإ لوحتأ ىتح اًعضوم يل

 تلعف اذإ :لاق ؛هللا دبع ابأ اي كيلع نم

 عبتن نأ يغبني سيلو «لّوحت مث «مايأ ةثالث

 يف هكرتنو ءءاخرلا يف ِِقك هللا لوسر

 ١[ ه١ /4] .ةدشلا

 ناتعكر :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 ال ةعكر نيعبس نم ريخ «دبعلا امهيف نتسي
 [“ هن . امهيف نتسي

 نآرقلا لصألا :لاق يعفاشلا نع #
 رثكأ عامجإلاو ءامهيلع سايق وأ «ةنسلاو

 ]٠١54/4[ . ثيدحلا نم

 الإ ةينو لمعو لوق ميقتسي الو «ةينب
 ["؟/90] .ةنسلا ةقفاومب

 ىلع كسفن ربصا : يعازوألا لاق *

 امب لقو ؛موقلا افقو ثيح فقو «ةئسلا

 ليبس كلساو ءهنع اوّمك امع تفكو ءاولاق

 ءمهعسو ام كعسي هنإف ء.حلاصلا كفلس

 الو ءلوقلاب الإ ناميإلا ميقتسي الو

 ميقتسي الو .لمعلاب الإ لوقلا ميقتسي
 ةقفاومو ةينلاب الإ لمعلاو لوقلاو ناميإلا
 ال ءاتفلس نم ىضم نم ناكو ؛ةنسلا

 نم لمعلا «لمعلاو ناميإلا نيب نوقرفي
 ناميإلا امنإو ؛لمعلا نم ناميإلاو ناميإلا

 اهمسا نايدألا هذه عمجي امك «عماج مسا

 فرعو «هناسلب نمآ نمف ؛لمعلا هقدصيو

 ةورعلا كلتف .ءهلمعب كلذ قّدصو «هبلقب

 لاق نمو ؛اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا

 «هلمعب هقدصي ملو هبلقب فرعي ملو هئاسلب
 نم ةرخآلا يف ناكو ءهنم لبقيمل

 *1١1 - ١55[ /51 .نيرساخلا

 نم :لاق يبساحملا ثراحلا نع *

 نّيز ءصالخإلاو ةبقارملاب هنطاب ححص
 :هلوقل ءةنسلا عابتاو ةدهاجملاب هرهاظ

 ]72/1١١[ .[59 :توبكتعلا]

 لاحلا ريغت امل :يزارلا هللا دبع لاق *

 وبأ هنبا قزم ءهتافو تقو نامثع يبأ ىلع

 نامثع وبأ حتفف ءهيلع ناك اًصيمق ركب
 يف ةنسلا فالخ ينب اي :لاقو «هينيع

 [؟١40/1] .بلقلا يف نطاب ءاير رهاظلا

 بتتاتكلاب لوس انملع :دينجلا نع *

 بتكي ملو نآرقلا ظفحي مل نم ءةنسلاو

 [؟1١58/1 .هب ىدتقي ال هقفتي ملو ثيدحلا

 ىلع ةدودسم اهلك قرطلا :لاق هنعو *



 ءايلوألا ةيلحل

 عبتاو «لوسرلا رثأ ىفتقا نم الإ «قلخلا

 تاريخلا قيرط نإف ؛هتقيرط مزلو «هتنس
 [؟١٠/89] . هيلع ةحوتفم اهلك

 :لاق دنه نب نيسحلا يبأ نعو

 قحلل ظحالملا وه .هللا باتكب كسمتملا

 هللا باتكب كسمتملاو .تاقوألا ماود ىلع

 لب «هايندو هنيد رمأ نم ءيش هيلع ىفخي ال
 ىلع ال :ةلهاشملا ىلع هتاقوأ ىف يرجي
 ايهيقرو. 4 اهردعم نم ءايشألا دخان ةلقفلا
 [05/] . اهندعم يف

 ءدسأ نب ثراحلا هللا دبع وبأ لاق «

 لاقف ؟دبعلل هللا ةبحم ةمالع ام :لئسو

 بلط نع كل فشك يذلا ام :لئاسلل

 سك نإ# :ىلاعت هلوق :لاقف ؟اذه ملع

 :نارمع لآ] هنأ ب نا هلأ نوح

 هلل دبعلا ةيحم ةمالع نأ تملعف ء['ل١

 لآ] هنأ كبيتُيط :لاق مث ءهلوسر عابتا

 ؟دبعلل هللا ةبححم ةمالع امف ١”[ :نارمع

 رثكأ نع باغ ءيش نع تلأس دقل :لاقف

 نأ :دبعلل هللا ةبحم ةمالع نإ ؛بولقلا

 عيمج يف نوكيف «همومه ةسايس هللا ىلوتي

 يتلا مومهلا يفف ءاهل راتخملا وه هرومأ

 الو ءمطاوقلا ثداوح اهيلع ضرتعت ال

 يلوتملا وه هللا نأل .فقوتلا ىلإ ريشت

 هحراوجو «ةحامسلا ىلع هقالخأف ءاهل

 ديدهتلاب هثحيو هب خرصي «ةقفاوملا ىلع
 ىلع ليلدلا امو :لئاسلا لاقف ؛رجزلاو

 هللا بحأ اذإ» :ِةكَي يبنلا ربخ :لاقف ؟كلذ

 عابتالا . 0

 اًرجازو ءهسفن نم اًظعاو هل لعج ءاّدبع

 :لئاسلا لاقف .«هاهنيو هرمأي ءهبلق نم

 :لاق .ءديعلل هللا ةبحم ةمالع نم يندز

 ءادأ نم هللا ىلإ بحأ ءيش سيل

 «حراوجلاو بلقلا نم ةعراسمب «ضئارفلا
 ةرثك كلذ دعب مث ءاهيلع ةظفاحملاو

 هللا لاق» :ِكِيَي يبنلا لاق امك «لفاونلا

 بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت ام :ىلاعت
 لازي الو ءهيلع تضرتفا ام ءادأ نم ىلإ

 اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع
 هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ

 نإو .هتبجأ يناعد نإ ءهب رصبي يذلا

 هللا كمحر :لئاسلا لاقف .«هتيطعأ ىنلأس

 :لاق .هبلق دوجو تامالع نم ىل فيم

 :ةنلطالملا طبق قفااي ةيويحت

 ىزعلا باجحو «بيغلا ةدهاشم ىف رظنلا

 ترسأ يتلا بولقلا يهف ؛ةعنملا ةعفرو

 اهدئعف .عنصلا ناقتإ ذافن بجعب اهماهوأ

 اهحراوج ىلع ترتاوتو «ىنملا تدعاصت

 ليم لك نع سوفنلا تعطقنا اذهلف ؛دئاوف

 نم ترفو مومهلا تجعزناو «ةحار ىلإ
 تملعو «ةيادهلا رئارسب تمعنف «ةهافرلا

 «ةيافكلا فيطل نم تيذغو «ةيالولا قرط
 تلحأو «ةريصبلا ةضور ىف تلسرأو

 «نايع الب هيف ترظن دب بولقلا

 الب تبطوخو «ةدهاشم الب تلاجو
 هللا ةبحم لهأ ةفص ىتف اي اذهف ؛ةهفاشم

 اضرلاو ءءايحلاو ةيقارملا لهأ نم



 2ع ا
 يعوضوملا تبيذهتلا ا ا عايتالا

 اهدنعف ءرابجلا ةوعد اوقبتسا ذإ ءلاغشأ مهو ء«لامعلا نم راربألا مهف «لكوتلاو

 نم ءامكحلا مهو «ءاملعلا نم داهزلا

 ءراربألا نم نوعراسملا مهو «ءابجنلا
 باحصأ مهو ءراهنلاو ليللا ةاعد مهو
 ركفلا باحصأو .راكذتلا ءافص

 ؛رابتخالاو نحملا باحصأو «رابتعالاو

 مهل دتشت ملف ؛هتسايسب مهالوتو «هتياعرب
 يف مهمومه ءةدارإ مهل طقست ملو يف

 ةاجنلا يف مهحاورأو «بلطلاو دجلا
 .مهلامعأ نم ريثكلا نولقتسي .برهلاو
 نإ :مهيلع هلل معن نم لماقلا تورتكتنسو
 ءاوربص اوعنم نإو ءاوركش مهيلع معنأ

 نطاوم ىلإ خارص مهنم جيهي داكي
 «تايآلاو ربعلا رياعمو «تاولخلا

 فوخو «ددرتت مهيولق يف تارسحلاف

 نتن ايي عت فرعي عيبولت ىف قارفلا
 مهمّعنو «هتبحم معط هللا مهقاذأ موق ءالؤه
 كلذ مهعطقف .هتاجانم يف ةبوذعلا ماودب

 اومادو «تاذللا اوبناجو .ءتاوهشلا نع

 دقف ؛تاوامسلاو ضرألا هل نم ةمحر يف

 نيعطقنم ءءالبلا عوقو لبق اضرلا اودقتعا
 رود نيركد يسوق ةزالخا يلع
 .مهميعن مادو ؛.مهشيع باط «سوسأملا
 «ميقم مهبولق يف مهانغو «ميلس مهشيعف

 بجح ىلإ بولقلا راصبأب اورظن مهنأك
 ىنملا هلا ناكو ءاوعطقف بويحم |

 ثحلاب ءهوباجأف هيلإ مهاعد «بولطملاو

 مهلمقت ةتملق ؛ريسلا ماودو «يوري

 ترهظو ءاهيهاودب ةنتفلا نع تباغ ىتف اي

 مهتيطم راصف ءاهيف امب ةفرعملا بابسأ

 مهيداحو ؛ةبهرلا مهقئاسو «ةبغرلا هيلإ

 :هتيدوبع قر يف مهلخدأ ىتح «قوشلا
 يف نهو الو «ةين يف ةرتف مهقحلت سيلقف

 يف ليوات الو.« مزح يف فعض الو .ءمزع
 لاق ؛ةرغ يعاود ىلإ ليم الو ؛:ةصخر

 :لاق ءةبحملاب اًدارم اذه ىرأ :لئاسلا

 ؛ةيحملاب نيدارملا ةفص هذه «ىتف اي معن

 :لاقف ؟ءالؤه ىلع نحملا فيك :لاقف

 ءاهرايتخا هيف ةبعص ءاهملع يف ةلهس
 نمف :لاق ؛مهناميإ ةوق ردق ىلع مهحنمف

 «ةفرعم مكهردتكأ :لاق ؟اًبحم مهدشأ

 ءاج امك ءاّناميإ مهلمكأو ءاّنيقي مهاوقأو
 مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» :ربخلا يف

 ]59/٠١-٠١١[ .«؟لثمألاف لثمألا

 لوصأ نع ركب نب هللا دبع وبأ لئس *
 راقتفالا قدص تابثإ :لاقف ءنيدلا
 كي هللا لوسرب ءادتقالا موزلو «هللا ىلإ

 [موو "هع ]6٠١/

 انلوصأ :لوقي هللا دبع نب لهس نع *

 «ىلاعت هللا باتكب كسمتلا :ءايشأ ةتس

 لكأو لك هللا لوسر ةنسب ءادتقالاو

 «ماثآلا بانتجاو ءىذألا فكو «لالحلا
 ناك نم :لاقو ؛قوقحلا ءادأو «ةبوتلاو

 رايتخا هبلق يف نكي مل هو يبنلاب هؤادتقإ
 ىوس هبلق لوجي الو ءءايشألا نم ءيشل



 عابتالا اه ءايلوألا ةيلحا م

 له :لكسو ةلي هلوسرو هللا بحأ ام

 هال :لاق ؟ناسحتساللاب رايتخا يدتقملل

 الو ءمسالاب اهداقتعاو ةنسلا لعج امنإ

 «ةراشتسالاو ءةراختسالا :ةعبرأ نم ولخت

 ضرألا هل نوكتف ؛لكوتلاو «ةناعتسالاو

 هتشيعو «ةربعو اًملع هل ءامسلاو ءةودق

 ؛ركشلا وهو «ديزملا هلاح نأل ءهلاح يف

 هب هللا هرمأ امم ءيشب ماق دبع اميأ :لاقو

 ءهب كسمتو ههب لمعف ءهنيد رمأ نم

 داسف دنع 0 نا و ايلا

 فالتخاو «نامزلا شيوشت دنعو ءرومألا

 هللا هلعج الإ ؛قيرفتلاو «ءيأرلا يف سانلا

 ماقأ دق ءاّيدهم اًيداه ءهب ىدتقي اًمامإ
 فورعملاب رمألا ماقأو ءهنامز يف نيدلا

 هنامز يف بيرغلا وهو ءركنملا نع يهنلاو
 مالسإلا أدب» :ِةِلكك هللا لوسر لاق يذلا

 دبع نم امو .«أدب امك دوعيسو «اّبيرغ
 هتين تناكو ءةنسللا نم ءيش يف لخد

 نم لهجلا جرخ الإ ءهلل هلوخد يف ةمدقتم

 الو ؛ةينلا هميدقتب «ىبأ وأ ءاش ءهرس
 ءدياع ءدهاز ءهيقف ملاع الإ لهجلا فرعي

 ]1940/٠١[ .ميكح

 تام :لاق هللا دبع نسب راوس نع

 «ثيدحلا يعم بلطي ناك يل بحاص

 .هيلع يعزج يبأ ىأرف ءهيلع تعزجف
 ىلع اذه كبحاص ناك ءرمتعم اي :لاقف

 «هيلع عزجت الف :لاق ءمعن :تلق ؟ةنسلا

 [*1/8] .هيلع نزحت ال وأ

 ترضح :لاق ميهاربإ نب دمحم نع *

 «هنيبج قرعو هناسل كسمأف «يلبشلا ةافو

 .هتأضوف ءةالصلا ءوضو ىلإ راشأف

 ىلع ضبقف ؛هتيحل ليلخت ليلختلا تيسنو
 ءاهللخي هتيحل يف يعباصأ لخدأو ءيدي

 لجرل لاقي نأ أيهتي ءيش يأ ءاجر تيكبف

 ءءوضولا يف هتيحل ليلخت هيلع بهذي مل
 قرعو هناسل كاسمإو هحور عوزن دنع
 ["ا/١1/١] . هنيبج

 نب  ةحلط تثدح :لاق ثيل نع *

 نأ :هيق تام يذلا هضرم ىف  فرصم

 ممشاه لاق“ «نينألا هزكي ناك اًسوواط
 [14/5] .ُهلَك تام ىتح نئي ةحلط

 ناك :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 لاق اذإ ام ءريخب دبعلا لازي ال :لاقي

 هتعمس ؛هلل لمع لمع اذإو ءهّلل لاق

 سنك متل طوَتِإل :هلوق يف لرقب
 «هبوصأو هصلخأ :لاق ء[7 :دوه] 4

 مل ءاباوص نكي ملو اًصلاخ ناك اذإ هنإف

 ءاّصلاخ نكي ملو اًباوص ناك اذإو «لبقي

 ؛اًصلاخ نوكي ىتح ءلبقي مل

 اذإ :باوصلاو ءهلل ناك اذإ :صلاخلاو

 [48/4] .ةنسلا ىلع ناك

 ءوعدي لجرلا نع سنأ نب كلام لثس #

 وعدي نأ ينبجعي :لاقف ؛يديس اي :لوقي
 5١*[ /5] .انير ءانير :ءايبنألا ءاعدب

 «يديبزلا ىيحي نب ميهاربإ ينثدح #*

 ىلإ ميهاربإ نب نونلا وذ لمح امل 0

 « لاا «لكوتملا رفعج



 و ١
 عابتالا
 تعجر اذإ انأ :لاقو ءةفارز هب ىصوأو

 ؛لجرلا اذه يلإ جرخأف :يبوكر نم اًدغ

 دق نيئمؤملا ريمأ نإ :ةفارز هل لاقف

 نمدغلا نم عجر املف ؛«كب يناصوأ

 ريمأ لبقتست نأب رظنا :هل لاق ءبوكرلا

 لاق ءهيلإ هجرخأ املف ؛مالسلاب نينمؤملا
 وذ لاقف ؛نينمؤملا ريمأ ىلع ملس :هل

 امنإ ءهربخلا انءاج اذكه سيل :نونلا

 ىلع ملسي بكارلا نأ :ربخلا يف انءاج

 هأدبو «نينمؤملا ريمأ مسبتف :لاق ؛لجارلا

 لاقف «نينمؤملا ريمأ هيلإ لزنف ؛مالسلاب
 اذك :لاق ؟رصم لهأ دهاز تنأ :هل

 نينمؤملا ريمأ نإف :ةفارز هل لاقف ؛نولوقي

 :لاق ؛داهزلا مالك نم عمسي نأ بحي

 ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث ءاّيلم قرطأف
 ريمأ اي «مهفلا لهأ ةتكنب قلع لهجلا نإ
 نم صلاخب هودبع اًدابع هلل نإ :نينمؤملا
 مهف ءهركش نم صلاخب مهفّرشف ءرسلا
 ءاّغرف ةكئالملا عم مهفحص رمت نيذلا

 ام رس نم ءاهألم هيلإ تراص اذإ ىتح
 مهبولقو «ةيوايند مهنادبأ ءهيلإ اورسأ
 «ةفرعملا نم مهبولق توتحا دق «ةيوامس

 كلت نيب .ةكئالملا عم هلودبعي مهنأك

 يف اوتبخي مل «تاوامسلا قابطأو «جرفلا

 ففيصم يف اوعتري ملو «ءلطابلا عيبر
 ىلع نوبثي مهاري نأ هللا اوهزنو «ماثآلا

 نأ الالجإو ءهل مهنم ةبيه ءهركم لئابح
 ءمودي ال ءيشب مهقالخأ نوعيبي مهاري

 نيذلا كئلوأف ؛ةدوهزم شيعلا نم ةذلبو

 يعوض اوملا بيذصحتلا ا! ريف

 «ةفرعملا لهأ قابطأ يسارك ىلع مهسلجأ

 لعجف ؛ءاودلا تبانم يف رظنلاو «ءاودألاب

 :مهل لاقف ءرصبلاو عرولا لهأ مهتذمالت

 وأ فووادف يدقف نم ليلع مكاتأ نإ

 يتمعنل سان وأ «هوندأف يركذت نم ضيرم

 ؛هوذبانف يصاعملاب يل زرابم وأ ءهوركذف

 مكلف :يئايلوأ اي ؛هولصاوف يل بحم وأ
 ءافولا مكنمو «تبطاخ مكلو «تبتاع

 الو «نيرابجلا مادختسا بحأ ال «تبيلط

 اي ؛نيفرتملا ةافاصم الو ؛نيربكتملا يلوت
 لضفأ مكل يئازج :يبابحأو يئايلوأ
 .ءءاطعلا لضفأ مكل يئاطعإو «ءازجلا

 مكيلع يلضفو ءلذبلا لضفأ مكل يلذبو
 ىقوأ مكل يتلماعمو «ءلضفلا رفوأ

 انأو «ةبلاطم دشأ مكل يتبلاطمو «ةلماعملا

 انأو «بويغلا مالع انأو ءبولقلا سدقم

 نم ؛رودصلا ساوسوو ركفلا لاجمب ملاع
 . هتكلهأ مكاداع نمو ءهتمصق مكدارأ

 مهيولق تدرو كبحب :نونلا وذ لاق مث

 نم اير هنم تفرتغاف ءهتبحم رحب ىلع

 .«بولقلا رطاخمب هنم تبرشف «بارشلا
 ءاقل دنع اهل ضرع ضراع لك اهيلع لهسف
 «ةردابملا ءاضعألا تلصاوف «بويحملا

 نئاهر مهف ؛«ةحارلا كلت حراوجلا تفلأو

 امب ةحارلا مهتعلتقا دق ءلامعألا لاغشأ

 مهرضي ال امب طاسينالا نع هذخأ اوفلك

 اوضرو ءسوفنلا مهل تنكس دق ءهكرت
 ىلع مهحراوج تنأمطاو «سؤبلاو رقفلاب
 «تاكرحلاب نيو هللا ةعاط ىلع بوؤدلا



 ا ءايلوألا ةيلحل ا ا |

 «تاوهشلاو معاطملا نع مهسفنأ تنعظو

 ءربصلاب اودقتعاو «ةركفلاب اوهلاوتف

 اورقأو ءايندلا نع اوهلو ءاضرلاب اوذخأو

 لك نود هب اوضرو «نايدلا كلملل ةيدوبعلاب
 هل اورقأو «هتبيهل اوعشخف ؛ميمحو بيرق

 اولابي ملو «ةعاطلاب هل اونعذأو ءريصقتلاب
 اولموع اذإو ,«ءاكب لقأب اولخ اذإ «ةلقلاب

 اذإو ءءامكحف اوملك اذإو ءءايح ناوخإف

 ؛ءاملحف مهيلع لهج اذإو ءءاملعف اولئس

 .رودخلا يف ىراذع :تلقل مهتيأر دق ولف

 ءرودصلا يف ةبحملا مهل تكرحت دقو

 ؛رونلا اهالع دق يتلا روصلا كلت نسحب

 ةنيل اًيولق تيأر ؛بولقلا نع َتفشك اذإ
 بوبحملا ةثداحمبو «ةرئان ركذلاب «ةرسكنم
 الو .هريغب مهبولق نولغشي ال ؛ةرماع

 هللا ةبحم تألم دق ؛هنود ام ىلإ نوليمي

 نيقولخملا مالكل نودجي سيلف ءمهرودص
 ؛ةذل هللا ةثداحمو سينألا ريغب الو ءةوهش

 «.ءافوو ءايح باحصأو .ءقدص ناوخإ

 أوعطق ؛نيدو ةفرعمو ناميإو «ءعروو ىقتو

 ربصلاب ءافولا اولقتساو «زوافم ريغب ةيدوألا

 ىلع قحلاب اوناعتساو «قحلا موزل ىلع
 ىلع مهلدو «ةجحلا مهل حضوأف ؛لطابلا

 اوكلسو «كلاهملا قيرط اوضفرف .ةجحملا
 نيذلا «داتوألا مه كئلوأ «كلاسملا ريخ

 «باوبألا حتفت مهبو «بهاوملا بهوت مهب
 «باذعلا عفدي مهبو «باحسلا أشني مهبو

 هللا ةمحرف ؛دالبلاو دايعلا يقتسي مهبو

 [78- 7090 /9] .مهيلعو ائيلع

 عابتالا الل

 وذ ىأر :لاق ناير نب دمحم نع #*

 اذه عزنا :لاقف ءرمحأ اًمخ يلع نونلا
 كي يبنلا هسبل ام «ةوهش هنإف «ينب اي

 «نيدوسأ «نيفخ لَو يبنلا سبل امنإ
 [سب# /4] . نيجذاس

 ى

 ركذ :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #*
 لهأ نم موق يدهم نب نمحرلا دبع دنع
 ال :لاقف .ةدابعلا يف مهداهتجاو .عدبلا

 ؛ةنسلاو رمألا ىلع ناك ام الإ .هللا لبقي

 اَهَنَك ام اَهَوُعَدَبأ ةَياَمَرَوط أرق مث
 كلذ لبقي ملف 77[0 :ديدحلا] 4َرِهْيََع

 مزلا :لاق مث ؛هيلع مهخبوو ءمهنم

 [8/9] .ةنسلاو قيرطلا

 نم زعأ ءيش سيل :لاق هنعو *#

 ىلع لمعي لجرو «بيط مهرد :نيئيش
 ١17[ /#] .ةنس

 ءهرصمب تنك :لاق يديمحلا نع #

 ثيدحب يعفاشلا سيردإ نب لمحم ثدحف

 ابأ اي :لجر هل لاقف ؛لك هللا لوسر نع

 ينتيأر نإ :لاقف ؟اهب ذخأت ءهللا دبع

 !؟اًرانز يلع ىرت وأ «ةسينكلا نم تجرخ

 ثيدح خلقك هللا لوسر نع يدنع تبث اذإ
 نإو ؛هنع لزأ ملو ءهايإ هتلّوقو ءهب تلق

 ىرتأ «هايإ هلّوقأ مل :يدنع تبثي مل وه
 ]٠١5/94[ . ؟هب لوقأ ال ىتح اًرانز ىلع

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 :لاقف «يعفاشلا ركذو «لوقي يبأ تعمس



 كا
 ردتجلل عاج

 هب بهذأ ىتح يل اولوقف لكك هللا لوسر
 [ ٠١ /4] .ناك دلب يأ يف

 لأس :لاق ناميلس نب عيبرلا نع *
 لاقف ؛ِةلك يبنلا ثيدح نع يعفاشلا لجر

 ؛؟ضقتلاو «دختراف ؟لوقت مف : لجرلا هل
 ضرأ يأو ؟ينلظت ءامس يأ :لاقو

 ِلِيَك هللا لوسر نع تيور اذإ 5 :لقت

 ]٠١5/9[ .هريغي تلقو

 تعمس :لاق ناميلس نب عيبرلا نع

 :لجر هل لاقف  اًئيدح ركذو  يعفاشلا

 هفلخ نحنو انل لاقف ؟ثيدحلاب ذخأت

 يدنع حص اذإ ينأ ءاودهشا :ريثك

 ءهب ذخآ ملف خلك هللا لوسر نع ثيدحلا

 ]٠١١/9[ .بهذ دق يلقع نإف

 لاق لاق نيصي نب ةلمرس نها#
 غم يبنلا نع ناكو .تلق املك :يعفاشلا

 كك يبنلا ثيدحف ؛حصي امم يلوق فالخ
 ]1٠١7/4[ .ينودلقت الو ؛ىلوأ

 ثيدحلا حص اذإ :لاق يعفاشلا نع *
 عجار انأف الوق تلقف لكي هللا لوسر نع
 ]1١7/4[ .كلذب لئاقو يلوق نع

 كَ هللا لوسرل متدجو اذإ :لاق هنعو #

 لوق ىلإ اودفتلت هلو + اعونتتاك قيس
 [١٠ا//4] .دحأ

 يدنع ىفتخا :ئناه نب ميهاربإ لاق *

 بلطا :لاق مث «مايأ ةثالث لبنح نب دمحأ

 ال :تلق ؛هيلإ لوحتأ ىتح اًعضوم يل

 اذإ :لاق ؛هللا دبع ابأ اي كيلع نمآ

 يعوضوملا بيذهتلا |_ اة رو

 املف ؛اًعضوم هل تبلطف ؛كتدفأ «ءتلعف

 يف ميكو هللا لوسر ىفتخا :يل لاق جرخ
 يغبني سيلو ؛لوحت مث «مايأ ةثالث راغلا

 هكرتنو «ءاخرلا يف قلك هللا لوسر عبتن نأ

 [ا م١ /9] .ةدشلا يف

 ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ نع *
 :لاق ءيدج نع يبأ ينثدح :يناسغلا

 «لصوملا زيزعلا دبع نب رمع ينالو امل
 اًقرس دالبلا ربكأ نم اهتدجوف ءاهتمدق

 لاح هملعأ ءرمع ىلإ تبتكف ؛اًبقنو
 «ةنظملاب سانلا نم ذخآ هلأسأو ءدلبلا

 ؛ةنيبلاب مهذخأ وأ ؛ةمهتلا ىلع مهبرضأو
 . نأ يلإ بتكف ؛؟سانلا ةداع هيلع ترج امو

 ؛ةنسلا هيلع ترج امو «ةنئيبلاب سانلا ذخآ

 .هللا مهحلصأ الف ءقحلا مهحلصي مل نإف

 نم تجرخ امف «؛كلذ تلعفف :ىبحي لاق

 .دالبلا حلصأ نم تناك ىتح «لصوملا
 [١77/ه] .اًبيقنو اًقرس اهلقأو

 زئانجلا عابتا ش

 عيش هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع *
 رمع رخأت ءاوفرصنا املف «ةزانج
 هل لاقف ءةزانجلا نع ةيحان هباحصأو

 تنأ ةزانج :نينمؤملا ريمأ اي :هباحصأ

 ؟اهتكرتو اهتكرتف اهنع ترخأت ءاهيلو
 اي :يفلخ نم ربقلا ينادان ءمعن :لاقف

 تعنص ام ينلأست الأ «زيزعلا دبع نب رمع

 تقّرخ :لاق ءىلب :تلق ؟ةيحألاب
 ٌتصصمو ء«ناديألا تقّرمو «نافكألا



 الك # ءايلوألا تيلحل

 ام ينلأست الأ ؛محللا تلكأو ءمدلا
 :لاق «ىلب :تلق ؟لاصوألاب تعنص

 نيعارذلاو «نيعارذلا نم نيفكلا تعزن

 «نيفتكلا نم نيدضعلاو «نيدضعلا نم

 نم نيذخفلاو ءنيذخفلا نم نيكرولاو
 نيقاسلاو «نيقاسلا نم نيتبكرلاو «نيتبكرلا
 .رمع ىكب مث ؛ نيمدقلا نم

 «ليلق اهؤاقي ايندلا نإ الأ :لاقف

 اهبابشو هريقف اهينغو «ليلذ اهزيزعو

 اهلابقإ مكّنرغي الف ؛تومي اهيحو ءمرهي
 نم رورغملاو ءاهرابدإ ةعرسب مكتفرعم عم
 ءاهنئادم اونب نيذلا اهناكس نيأ ؛اهب رتغا

 ءاهراجشأ اوسرغو ءاهراهنأ اوققشو
 ءمهتحصب مهترغ ؟ةريسي اًمايأ اهيف اوماقأو

 مهنإ ؛يصاعملا اوبكرف ؛مهطاشنب اورغو
 لاومألاب نيطوبغم ايندلا يف هللاو اوناك

 .مك ىلع نيدوسحم «هيلع عئملا ةرثك ىلع
 لمرلاو .مهنادبأب بارتلا عنص ام
 ؟مهلاصوأو مهماظعب ناديدلاو «مهداسجأب

 شرفو .ةدهم ةّرسأ ىلع ايندلا يف اوناك
 لهأو ,نومدخي مدخ نيب .ةدضنم

 تررم اذإف ؛نودضعي ناريجو «نومركي
 تنك نإ مهُعداو ءاّيدانم تنك نإ مهدانف

 ىلإ رظناو .مهركسعب رمو ءاّيعاد دب ال
 .مهشيع اهب ناك يتلا مهلزانم براقت

 مهريقف لسو: ءهانغ نم يقب ام مهينغ لسو
 يتلا نسلألا نع مهلسو .هرقف نم يقب ام
 يتلا نيعألا نعو .نوملكتي اهب اوناك
 نع مهلسو ؛نورظني اهب تاذللا ىلإ تناك

 قنئسحلا هوجولاو «ةقيقرلا دولجلا

 ؟ناديدلا اهب عنص ام «ةمعانلا داسجألاو

 ترفعو .نامحللا تلكأو «ناولألا ت_حم

 ترسكو «نساحملا تحمو ءهوجولا

 تفقزمو ءءاضعألا تنابأو ءراقفلا

 نيأو ؟مهبابقو مهلاجح نيأو ىالشألا

 ؟مهزونكمو مهعمجو ؟مهديبعو مهمدخ
 كائه اوعضو الو ءاّشارف مهودوز ام هللاو

 مهولزنأ الو اًرجش مهل اوسرغ الو أكتم

 لزانم يف اوسيلأ ؛اًرارق دحللا نم

 راهنلاو ليللا سيلأ ؟تاولفلاو تاولخلا

 «ءاملظ ةمهلدم يف مه سيلأ ؟ءاوس مهيلع

 اوقرافو «ءلمعلا نيبو مهليب ليح دق

 اوحبصأ .ةمعانو معان نم مكف ؟ةبحألا

 مهقانعأ نم مهداسجأو «ةيلاب مههوجوو

 امد هاوفألا تأالتماو «تانجولا ىلع

 يف ضرألا باود تبدو اًدذيدصو

 اوثبلي مل مث .مهءاضعأ تقرفف «مهداسجأأ

 ءاميمر ماظعلا تداع ىتح ءاريسي الإ هللاو

 ةعسلا دعب اوراصف «قئادحلا اوقراف دق

 ءمهؤاسن تجوزت دق ؛قياضملا ىلإ
 تعزوتو .مهؤانبأ قيرطلا يف تددرتو
 هللاو مهنمف ءمهئارتو مهرايد تابارقلا

 ءهيف رضانلا ضغلا ءهربق يف هل عّسوملا

 ام ءاّدذغ ربقلا نكاس اي ؛هتذلب معنتملا

 ىقبت كنأ ملعت له ؟ايندلا نم كرغ يذلا
 كرهنو ءءاحيفلا كراد نيأ ؟كل ىقبت وأ

 نيأو ؟هعني رضانلا كرمث نيأو ؟درطملا



 زئانجلا عابتف

 ؟كروخب نيأو ؟كبيط نيأو ؟كبايث قاقر

 هسفن نع عفدي امف هرمألا هب لزن دق

 ءاّشطع ظملتيو ءاًقرع حشري وهو ءالجو
 ءاج «هتارمغو توملا تاركس نم بقلتي

 ردقلا بلاغ ءاجو ءءامسلا نم رمألا

 ال ام لجألاو رمألا نم ءاج ءءاضقلاو

 ضمغم اي تاهيه تاهيه ههنم عنتمت
 نفكم اي .هلساغو .دلولاو خألاو دلاولا

 اًعجارو ربقلا يف هيلخم اي .هلماحو تيملا
 ةنوشخ ىلع تنك فيك «يرعش تيل ؛هنع

 أدب كيدخ يأب ءيرعش تيل اي ؟ىرثلا
 ىف ترص .تاكلهلا رواجم اي ؟ءالبلا

 يذلا ام .ءيرعش تيل .«ىتوملا ةلحم

 مث «يبر ةلاسر نم هب ينيتأي امو ءايندلا
 : لثمت

 ابصلاب لغشتو ىنفي امب رست
 ملاح مونلا يف تاذللاب رغ امك

 ةلفغو وهس رورغم اي كراهن

 مزال كل ىدرلاو مون كليلو

 هبغ هركت فوس اميف لمعتو

 مياهبلا شيعت ايندلا يف كلذك

 الإ كلذ دعب يقب امف فرصنا مث
 [158 - 7551/8] .ةعمج

 عم انجرخ :لاق بابخ نب لاله نع #
 انثدحي ناكف :لاق « ةزانج يف ريبج نب ديعس

 غلب املف ءغلب ىتح ءاثركذيو قيرطلا يف

' 2 
 يعموضووملا بيذهتلا اس#

 [؟١84 /1)] . يو هلل ركذلا ريثك ناكو

 .ةلمرلاب ةزانج يف هعم نحنو زيريحم

 مهيف تام اذإو ءسانلا تكردأ :لوقي

 هلل دمحلا :اولاق .«نيملسملا نم تيملا

 عطقنا مث ؛مالسإلا ىلع انافوت يذلا

 [47١1؟/8ه] . كلذ

 :ةزاتج يف تايبألا هذهب

 ةعزف لك ىدل تاعور ثدحيو

 نمأ انتأي ملو اًنايسن عرستو

 انبر هللنارفك الو انإف

 [؟؟١//]

 :لاق هيبأ نع ربحملا نب دواد نع *

 اًشعن يوسن نحنو «ةرب نب عيبرلا انب رم
 نيب بيرغلا اذه نم :لاقف ءتيمل

 بيرق وه لب «بيرغب سيل :انلق ؟مكرهظأ
 برغأ نمو :لاقو « ىكبف :لاق «بيبح

 موقلا ىكبف :لاق ؟ءايحألا نيب تيملا نم
 [؟14/5] .اًعيمج

 اذإ انك :لوقي ناك يعخنلا ميهاربإ نأ

 فرع «ءتيمب انعمس وأ «ةزانجلا انرضح

 هب لزن دق هنأ انفرع دق انأل ءاّمايأ-انيف
 :لاق ؛رانلا ىلإ وأ ةنجلا ىلإ هرّيص رمأ



 ءايلوألا ةيلحا

 ثيداحأب نوثدحتت مكزئانج يف مكنإو
 |1784 1 . مكايند

 :لاق يئاطلا ناميلس نب متاح نع

 ةزانج ىف ديز نب دحاولا دبع تدهش

 اي هللا كتخر :لاق ءنفد املف ءببشوح

 اذه لثم نم اًرذح تنك دقلف ءرشب ابأ

 تنك دقلف ءرشب ابأ اي هللا كمحر ؛مويلا

 تعطتسا نثل هللاو امأ ءاًعزج توملا نم

 :لاق ؛اذه كعرصم دعب يلحر نلمعأل

 ]١54/5[ .دهتجاو دعب رمش مث

 موي ةفوكلا سيق نب كاحضلا لخد *
 ةزانجلا ىأرف «يعيبسلا قاحسإ وبأ تام

 مكيف اذه ناك :لاقف ءاهيف نم ةرثكو

 [م"١4 - ”0/5] .اًينابر

 «ةزانجلا عبتن انك :لاق تباث نع *

 اًعنتقم وأ ءاّيكاب اًعنتقم الإ ىرن امف

 [”077/؟] . اًركفتم

 ايأ تيأر :لاق دنه نب ميعن نع #*

 هدي اًعضاو «يكبي ةمثيخ ةزانج يف لئاو

 تاتشنع ارد لوفي وجو هةسأر ىلع
 [١؟4/١] .هاشيعاو

 :لاق دهازلا ةقدص دمحم يبأ نع *

 .ةفوكلاب ةزانج يف يئاطلا دواد عم انجرخ

 ءاجف .نفدت يهو ةيحان دواد دعقف :لاق

 فاخ نم :لاقف «هنم اًبيرق اودعقف سانلا

 لاط نمو ؛ديعبلا هيلع رصق ءديعولا
 تاآوهام لكو فلمع فعض ءهلمأ

 ءيش لك نأ :يخأ اي ملعاو ؛بيرق

 زئانجلا عابتل م انس# ) ١" !ز

 ءموؤشم كيلع وهف كبر نع كلغشي
 لهأ نم اًعيمج ايندلا لهأ نأ ملعاو

 .نومدقي امب نوحرفي امنإ «روبقلا
 لهأ هيلع امم نوفلخي ام ىلع نومدنيو

 «نولتتقي ايندلا لهأ هيلعو ءاومدن روبقلا

 ةاضقلا دنع هيلعو .ءنوسفانتي هيفو
 [؟هرى - "هال /ا/] . نومصتخي

 لوخدلا دارأو  ثراحلا نب رشب لاق *

 رثكأ روسلا لخاد ىتوملا  ةربقملا ىلإ
 [*48/8] .روسلا جراخ مهنم

 تناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع «

 مايألا نولظيف :ةزانجلا مهيف نوكت
 1777/4] .مهيف يف كلذ فرعي ء«نيتوزحم

 ام اًريثك :لاق نامي نب ىيحي نع #*

 «سأرلا عنقم - يروثلا  نايفس ىرأ تنك

 [50/0/] .ةمألاو دبعلا ةزانج يف دتشي

 :ةرسيه وبأ تام امل دمحم وبأ لاق .#

 يبأ فلخ اوشما هللا دبع باحصأ اي

 فلخ يشمي نأ بحتسي ناك هنإف ؛ةرسيم

 [147/4] .زئانجلا

 رييزلا نب هللا دبع نب رماع ناك *
 هيلعو .وعدي زئانجلا عضوم دنع فقي

 ملو ء.ةفيطقلا هنع تطقس امبرو :؛ةفيطق

 ]/١55[ .اهب رعشي

 يف ةلجو: نضبأ ةنأ ؟ءاذزدلا يبأ نع

 لاقف ؟هذه نم ةزانج :لوقي وهو ءةزانج
 :ىلاعت هللا لوقي .تنأ اذه :ءادردلا وبأ

 [م١ :رمزلا] 42 َنوتبَت متلو ُتَم َكّنِإ»



 راضتحالا

 تيأر ام :لاق يروثلا نايفس نع #

 ةزانج عبت ام «سانلا نم اهعبت ةزانج
 [5//0] .دشار يبأ نب عيبرلا

 تدهش :لاق ليعامسإ نب رضنلا *

 ءسانلا هلوحو «ةزانج يف رذ نب رمع

 ىكب ءربقلا ريفش ىلع تيملا عضو املف
 دقف تنأ امأ «تيملا اهيأ :لاق مث ءرمع

 تدسوت نإ كل ىبوطف ءايندلا رفس تعطق
 ]1١١١/8[ .اًريخخ كربق ىف

 تلق :لاق قيتع نب ىيحي نع #
 «ةزانجلا عبتي لجرلا :نيريس نب دمحمل

 هل ءاهلهأ نم ءايح اهعبتي «ةبسح اهعبتي ال
 هل لب .ءدحاو رجأ :لاق ؟رجأ كلذ يف

 رجأو .هيخأ ىلع هتالصل رجأ «نارجأ

 [؟14/؟] .ىحلا هتلصل

 ىف ائنجرخ :ثايغ نب صفح لاق *

 اكلم املف .يئاطلا دواد انعمو «ةزانج

 عفرو «هربق يف عضويل تيملاب ءيجو هيلع
 دواد خرص ءهلئافكأ تدبو هبوثلا

 [؟50//)] .هيلع اًيشغم ٌرخ ءةخرص
 اذإ انك :لاق ثعشألا نب ميهاربإ نع

 لازي ال ؛ةزانج يف ليضفلا عم انجرخ

 عدوي هنأكل ىتح «يكبيو ركذيو ظعي

 غلبي ىتح ةرخآلا ىلإ اًبهاذ هباحصأ

 سلج ىتوملا نيب هنأكف «ءسلجيف رباقملا
 عجر هنأكلو «موقي ىتح ءاكبلاو نزحلا نم
 [84/8] .اهنع ربخي ةرخآلا نم

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #

2-1 

 يعوض موملا بيذهتلا

 نع لئسو ؛«يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 كلذب ىرأ ام :لاق ؛توملا ىنمتي لجرلا

 ةفاخم ءلجرلا َتوملا ىنمتي ذإ ءاَسأب
 توملا ىنمتي ال .نكلو ؛هنيد ىلع ةنتفلا

 مث ؛اذه لثم ءيش وأ ءةقاف وأ ءةبرض نم

 ءركب وبأ توملا ىنمت :نمحرلا دبع لاق

 نحنو هتعمسو ؛امهتود نمو ءرمعو

 ينإ :لاقق «باهولا دبع ةزاتج نم نولبقم

 ينقبسي نأ هللا وعدأل ينإ «ةنتف حير مشأل

 ءناوخأ يل ناك :لوقي هتعمسو ؛اهب

 انيقبو «ىرن ام رش مهنع مفدو ءاوتامف
 :لجرلا اذه الإ .خأ يل يقب امو :مهدعب

 نمؤم الإ مويلا طبغُي امو ءديعس نب ىيحي
 [15/9] .هربق يف

 راضتحالا

 تعمس :لاق هللا دبع نب راوس نع

 لاق :لوقي  ناخرط نب ناميلس  رمتعملا
 ينثّدح رمتعم اي :توملا هرضح نيح يبأ

 نسحأ انأو نيو هللا ىقلأ ىلعل صخرلاب

 [*1/8] .هب نظلا
 تعمس :لاق هللا دبع ني راوس نع

 بلطي ناك ىل بحاص تام :لوقي رمتعملا
 يبأ ىأرف 5507 «ثيدحلا يعم

 كياص ناك «نمجتم اي لاق هيلع ضح
 الف :لاق «معن :تلق ؟ةنسلا ىلع اذه
 ]١/9"[ .هيلع نزحت ال وأ ءهيلع عزجت

 .«تومي تيم نم ام :لاق دهاجم نع *

 نم ناك نإ :هسلجم لهأ هيلع ضرع الإ



 جك
 راضتحالا / فن“ ءايلوألا ثيلحا

 سيل نأ يلع هللا ّنم دقو «توملا يب لزن نم ناك نإو ؛ركذلا لهأ نمف ءركذلا لهأ
 [مرب# /0] .وهللا لهأ نمف «وهللا لهأ

 :لاق ديلولا نب نمحرلا ديع نع #*

 :تيلا ذه دعني شلح نبا تفس

 موعلا هلا لاغولا بحت ترتلا ةقع
 نتنملا نامزلا اذل لاجرلا نتن ترخأو

 [؟ ه١ /ه]

 اي :لوحكمل بر دبع وبأ لاقو «
 ال نمو :لاق ؟ةنجلا بحتأ ؛هللادبع

 كنإف «توملا ٌتِحنأف :لاق ؟ةنجلا بحي

 [١؟9//ه] .ثومت ىتح ةنجلا ىرت نل

 0 دق ةغسلا 0 ةدش لونسحتسي

 [787/4] . اهب نوكتل

 ترضح :لاق ميهاربإ نب دمحم نع ه*

 «هنيبج قرعو هئاسل كسمأف «يلبشلا ةافو

 .هتأضوف .ةالصلا ءوضو ىلإ راشأف

 ىلع نهيقف + هنيدعل ليلخت لياكوتلا تيسلو
 ءاهللخي هتيحل يف يعباصأ لخدأو «يديب
 لجرل لاقي نأ أيهتي ءيش يأ ءاجر تيكبف

 ءوضولا يف هتيحل ليلخت هيلع بهذي مل
 قرعو هناسل كاسمإو هحور عوزن دنع

 ["ا/1/١٠] .٠ هنيبج

 مساقلا نب دمحم هللا دبع وبأ لاق *

 ىلع تلمخدو : ملسأ مداخ يسوطلا

 مايأ ةعبرأب هتوم لبق ملسأ نب دمحم

 لاعت :«هللا دبع ابأ اي :لاقف ءروباسينب

 دق «ريخلا نم كيخأب هللا عنص امب كرشبأ

 دقو هيلع هللا 0 مهرد يدنع

 «باسحلا قيطأ ال ىنأو « يفعض هللا ملع

 مث ؛هللا هب ينبساحي اًئيش يدنع عدي ملف
 يلع دحأل نذأت الو «بابلا قلغأ :لاق

 نم جرخأ ينإ ءينوئفدتو تومأ قعح

 يبتك ريغ ءاثاريم عدأ سيلو ايندلا
 .هنم أضوتأ يذلا يئانإو يدبلو .يئاسكو

 ءةنؤم سائلا اوفلكت الف ءهذه يبتكو

 ءامهرد نيثالث وحن اهيف ةرص هعم تناكو

 ءهل بيرق هيلإ هاذهأ «ىنبال اذه :لاقف

 كي يبنلا نأل عب يل نحأ كيف ىلعا الو
 » :لاقو .«كيبأل كلامو تنأ» :لاق

 نم هدلوو هبسك نم لجرلا لكأي ام

 يل متبصأ نإف ءاهيف ينونفكق .«هبسك
 اورتشت الف «يتروغ رتسي ام مهارد ةرشعب

 يتزانج ىلع اوطسباو ءرشع ةسمخب
 الو ؛«يئاسك ئتزانج ىلع اوطغو .يدبل

 اوقدصتو ؛يتزانج يت :أيل اًدحأ اوفلكت
 تام مث ؛هنم أضوتي اًئيكسم هوطعأ «يئانإب

 كلذ يل لاق نأ تبجعف الا مويلا يف

 لعج «هتزانج تجرخأ املف «هنيبو ينيب
 اهيأ اي :حوطسلا قوف نم نلقي ءاسنلا

 ءايندلا نم جرخ يذلا ملاعلا اذه «سانلا

 لثم سيل «هتزانج ىلع يذلا هثاريم اذهو
 ؛«مهنوطب ديبع مه نيذلا ءالؤه انئاملع

 ءاثالث وأ نينتس ملعلل مهيرجا سلجي

 [؟9/١11] .لاملا ديفتسيو عايضلا يرتشيف

 زيزعلا دبع نب رمع ةأرما ةمطاف نع



 راضتحالا

 مهللا :لرقي اًريثك رمع عمسأ تنك :تلاق

 مهيلع فخأ مهللا «يتوم مهيلع فخأ
 ول :اموي هل تلقف ؛ةعاس ولو .يتوم

 ريمأاي ترهس دقف .كنع تجرخ

 ىلإ تجرخف ؛ىفغت كلعل ؛نينمؤملا ,
 هتعمسف ءهيف ناك يذلا تيبلا بناج
 ال ندب اهنَمْمم هرخيآلا ُراَّدلأ كزَي# :لوقي

 ةبيكلاو انه الو سيلا ف لع ندي
 لعجف .[4* :صصقلا] 4© َنيِقّتمْلِ
 «ةعاس تثبلف «قرطأ مث :تلاق ؛اهددري

 لخدا :همدخي ناك هل فيصول تلق مث

 تلخدف .حاصف .لخدف :تلاق ءرظناف

 .ةلبقلا ىلإ ههجوب لبقأ دق وه اذإف

 هاف مضو ءهيدي ىدحإب هينيع ضمغو
 [ممه /ه] . ىرخألاب

 تعمس :لاق نابيش نب ميهاربإ نع *

 يبأ ترضح امل :لوقي ديبع نب ليعامسإ
 مكيلع ينئب اي :لاقو ءهينب عمج «ةافولا

 .هودهاعتف نآرقلاب مكيلعو ؛هللا ىوقتب
 مكدحأ لتق ول ىتح .قدصلاب مكيلعو
 ام هللاو ءهب ٌرقأ ءهنع لثس مث ءاليتق
 «ىنب اي ؛نآرقلا تأرق ذنم ةبذك تبذك

 :نيملسملا ةناعل'رودصلا ةفالسب كيلعو
 «يباب نم جرخأ ال انأو ينتيأر دقل .هللاوف

 هل يسفن يف يذلاو الإ ءاّملسم ىقلأ ام
 ال ىنأ نورتفأ ؛ىسفنل ىسفن ىف يذلاك

  [م5- 28/53 ؟اًريخ الإ يسفنل بحأ
 .«نسحلا قلطنا :لاق متعملا نع نب

 لاقف ؛هدوعت ةرضن 5 ىلإ هعم تقلطناو

 يعوخوملا بيذشتلا

 اندف ءذيعس ابأ ان نتف ندا :ةرضن وبأ هل

 ؛هدخ لبقو .هقئع ىلع هذي عضوف ههنم

 «هللاو كنإ ءةرضن ابأ اي :نسحلا لاقف

 كناوخإ نم الاجر رسل ؛علطملا لوه الول
 ابأ اي :اولاقف ؛انهاه ام اوقراف اونوكي نأ

 :أرقف ؛تاوعدب عداو ؛«ةروس أرقا ءديعس

 ء[١ :صالخإلا] 4( ٌدَحَأ ُهَّنَأ ّوُه لكل
 هيلع ىنثأو ءهللا دمحو :نيتذوعملاو

 مهللا :لاق مث و يبنلا ىلع ىلصو
 ؛نيمحارلا محرأ تنأو ءرض اناخأ نسم

 لهأ ىكبف «نسحلا ىكبو «ىكبف :لاق
 تيأرامف :لاق .مهيخأل ةمحر تيبلا

 وبأ لاقو ؛هنم دشأ ءاكب ىكب نسحلا

 ىلصت يذلا تنأ نك ءديعس ابأ اي :ةرضن
 ١ [948/9] . هيلع

 يل لاق :هيورمع نب دمحم لاق *

 يبأ ترضح :لبئح نب دمحأ نب هللا دبع

 وهو ةقرخلا يديبو ءهدنع تسلجف «ةافولا

 ىتح قرغي ناكف ءهييحل دشأل .عزنلا يف

 ال :لوقيو قيفي مث ءىضق دق نأ نظن

 ةيناثو ءةرم اذه لعفف ءهديب دعي ال ءدعب

 شيإ تبأ اي :هل تلق ةثئلاثلا يف ناك املف

 ؟تقولا اذه يف هب تجهل دق يذلا اذه

 «ال :تلقف ؟يردت ام ينب اي :يل لاقف

 اًضاع :«يئاذحب ماق ءهللا هنعل سيلبإ :لاقف

 انآو نتف دمحأ اي :كوقي :ءهلمانأ ىلع

 م8 هن .تومأ ىتح دعب ال :لوقأ

 ىلع لخُد :حلاص نب هبر دبع لاق *
 ليفف .هيف تام يذلا هضرم يف لوحكم



 ءايلوألا تيلحا

 :لاقف ءهللا دبع ابأ كتيفاع هللا نسحأ :هل

 ءاقبلا نم ريخ :هوفع ىجري نمب قاحل الأ
 نيطايش :هريغ دازو .هرش نمؤي ال نم عم

 [اااب /6] . هدونجو .سيلبإو «سنإلا

 اي :انلقف «توملا هرضح امل جرعألا مزاح

 «ريخب ىندجأ :لاق ؟كدجت فيك «مزاح ابأ

 ال «هللاو هنإ :لاق مث ؛هب نظلا نسح اًيجار

 ةرخآلا دقع رمعي «حارو ادغ نم يوتسي

 هب لزني نأ لبق همامأ اهمدقيف «هسفنل

 موقتو ءاهل موقيف ءاهيلع مدقي ىتح .توملا
 اهرمعي ءايندلا دقع يف حارو ادغ نمو ؛هل

 ءاهيف هل ظح ال «ةرخآلا ىلإ عجريو « هريغل

 [؟4؟-741/9] .بيصن الو

 :لاق طانحلا نسحلا نب نيسحلا نع #*

 :لوقي - ةرصبلا دجسم مامإ  اًدقرف تعمس

 يذلا هضرم يف يروثلا نايفس ىلع اولخد
 ,هبجعأف ا لجر هثدحف «هيف تام

 جرخأف «هشارف تحت ىلإ هدي برضو
 اولاقف ؛ثيدحلا كلذ بتكف ءهل اًحاولأ

 هنإ :لاقف .ءكنم لاحلا هذه ىلع :هل

 دقف ءتم نإو ءاّسسح تعمس دقف «نسح
 [14/9] . اًنسح تبتك

 نب ناوفص ىتأ :لاق ديز نبا نع *

 يف وهو ردكنملا نب دمحم ىلإ ميلس
 ينأك .هللا دبع ابأ اي :لاقف :لاق .توملا

 لاز امف :لاق ؟توملا كيلع قش دق كارأ

 ىتح دمحم نع يلجنيو رمألا هيلع نوهي

 ا
 راضتحالا اعه#

 هل لاق مث «حيباصملا هّنأكل ههجو نإ ذإ
 «كنيع تّرقل هيف انأ ام ىرت ول :دذمحم

 [140/9] .ُةْنَُكك ىضق مث

 :هضرم يف نائنس يبأ نب ناسحل ليق #

 «نيفرطلا ةديعب ةليل :لاق ؟ىهتشت اذام
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 ]١١8/8[ .اهيفرط نيب ام ييحأ

 .ىكتشا :لاق بيبح نب ةريغملا نع *
 لمع ول :هل ليقف هرانيد نب كلام نطب
 :لاقف ؛نطبلا سبحت اهنإف ؛ةيلق كل

 ال ينأ ملعت كنإ مهللا ءمكبط نم ينوعد
 ء«يجرفل الو «ينطبل ايندلا يف ءاقبلا ديرأ

 [م51/5] .ايندلا يف ينقبت الق

 لخد :لاق رائثيد نيب ورمع نع #

 نب ةماسأ نب دمحم ىلع نيسحلا نب يلع
 ام :لاقف ءيكبي لعجف ءهضرم يف ديز

 ؟وه مك :لاق «نيد يلع :لاق ؟كنأش

 وهف :لاق ءرانيد فلأ رشع ةسمخ :لاق

 “١ ١[ . يلع

 كوبأ لقع :دمحأ نب هللا دبع لثس *

 ءهيصون انك ءمعن :لاقف ؟ةنياعملا دنع

 ؟لوقي شيإ :حلاص لاقف ؛هديب ريشي ناكف

 ء«يعباصأ اوللخخ :لوقي ءاذ وهأ :تلقف

 تامف «ةراشإلا كرت مث ءهعباصأ انللخف

 [94/*186] .هتعاس نم

 ىلع انلخد :لاق ىسيع ىبأ نع *

 لعجف كرفت دقن انيك نع كللام

 بوؤد ناك مويلا اذه لثمل :لوقيو ءرظني
 [881/1] . ىبحي يبأ



 راضتحالا

 انبهذ :لاق بئاسلا نب ءاطع نع *

 «هتوم دنع ىملسلا نمحرلا دبع ابأ يجرن

 هل تمص دقو «٠ يبر وجرأل ينإ :لاقمف

 [9١؟/4] .اًناضمر نينامث

 يف لاق هنأ ضايع نب ليضفلا نع *
 ,كايإ يبحب ينمحرا :هيف تام يذلا هض رم

 ٠١9[ /4] . كنم ىلإ بحأ ءىش سيلف

 :لاق ينانبلا تياث نب دمحم نع #*

 هلإ ال :توملا يف وهو يبأ نقلأ تبهذ

 ىف ينإف « ىنعد «(ىنلب اي :لاقف ؛هللا الإ

 ةيففسفيلا .عباسلا وأ «سداسلا يدرو

 ىرت «ينب اي :لاقف هدي يلإ جرخأ «توملا

 [7/1/8] . طق اًئيش اهب تبرض ام ؟يدي

 سنوي رظن :لاق ميهاربإ نب دمحأ نع

 «ىكبف ؛هتوم دنع هيمدق ىلإ  ديبع نب -
 :لاق ؟هللا دبع ابأ كيكبي ام :هل ليقف

 ١1[ 6/8 .هللا ليبس يف اربغت مل «يامدق

 ليق .«روصنم نب رشب رضتحا املو *#

 ىدر وجرأ انأ :لاق «كلنيدب صوأ :هل

 «تام ااملف «ينيدل هوجرأ الفأ «يبنذل

 [؟147/1] .هناوخإ ضعب هيد هنع ىضق

 يف ىكب هنأ :يعخنلا ميهاربإ نع #

 ام ءنارمع ايأ اي :هل اولاقف ءهضرم

 رظنأ انأو ءىكبأ ال فيكو :لاق ؟كيكبي

 امإو .هذهب امإ «ينرشبي يبر نم الوسر
 [ 7/51 . ؟هذهب

 ىأرو  دشار يبأ نب عيبرلا نع *

 يعوضوموملا بيذهتلا كم”

 نيب اهمسقي ةقدصب قدصتي اًضيرم الجر
 ملف .ةرايزلا مامأ ايادهلا :لاق  هناريج

 ىكبف ؛تام ىتح اًمايأ الإ لجرلا ثبلي

 هللاو ىسحأ :لاقو ءعيبرلا كلذ دنع

 ام الإ هلام نم هعقني ال هنأ ملعو «توملاب

 [/اب /ه] .هيدي نيب مدق

 نعط امل :لاق ديبع نب هللا دبع نع *

 هل لاق ءاهيف تام يتلا هتنعط هلك رمع

 ءائبل نينمؤملا ريمأ اي تبرش ول :مهضعب
 .ههحرج نم جرخ .نبللا برش املف
 :لاق ؛برش يذلا هبارش هنأ اوملعو

 نيح اذه :لاقو .هلوح نم ىكبأو « ىكبف

 تيدتفال سمشلا هيلع تعلط ام ىل نأ ول

 الإ كاكبأ امو :اولاق ؛علطملا لوه نم هب
 [08/9] .هريغ يناكبأ ام :لاق ؟اذه

 هيلع لخد «ةافولا اًرعسم ترضح امل *
 مل :هل لاقف ءاَعْرِج ءهدجوف يروثلا نايفس

 «ةعاسلا تم ينأ تددول «هللاوف ؟عزجت

 نايفس هيلع داعأف «ينودعقأ :رعسم لاقف

 اي كلمعب قئثاول اَذِإ كنإ :لاقف «مالكلا

 قهاش ىلع ينأكل ءهللاو ينكل «نايفس

 «نايفس ىكبف ؛طبهأ نيأ يردأ ال . لبج

 [117/7] . ينم ق5 هلل فوخأ تنأ :لاقف

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 ؛هب دتشا املف «يدنع يروثلا نايفس تام

 هللا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف ؛ىكبي لعج

 نم اًئيش عفرف ءبونذلا ريثك كارأ
 يدنع نوهأ يبونذل هللاو :لاقف ءضرألا
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 راضتحالا ال" ه# ءايلوألا ةيلحل

 لبق ناميإلا بلسأ نأ فاخأ ىنإ ءاذ نم

 [1؟/9] .تومأ نأ

 عم تدع :لاق هبر دبع نب ديزي نع *

 ميرم يبأ نب ركب ابأ ملسم نب اًيلع يلاخ
 ول ؛هللا كمحر :هل تلقف «عزنلا يف وهو

 مث ءال :هديب لاقف ءءام ةعرج تعرج

 ءمعن :تلقف ؟نْذأ :لاقف ؛ليللا ءاج
 ءهانضمغ مث ء«ءام ةرطق همف يف انرطقف
 رظني اًدحأ ردقي ال ناكو ؛ُهْنَلكي تامف

 [84/1] .مايصلا نم همف ىوخ نم ءهيلإ

 :هل ليق «ٌةافولا ةتيظحلا ترضح امل *
 «ةلأسملاب نيكاسملا يصوأ :لاق ءصوأ

 يلام :لاق .ءكلام يف صوأ :هل ليق

 انه ضيقا لبق تانإلا نوه روكدنلل
 :لاق مث ءهلوقأ ينكل :لاق هللا ءاضق

 هيلع تومي نم هنإف ءرامح ىلع ينولمحا
 ]١1١5/4[ .ميرك

 امل :لاق حلاص نب نسحلا نع د

 :هريضب مل« حلاس نب اع حا رضع
 ّنِي مهيلَع ُهَّنأ مهن َنيِدْلا مماظ :لاق مث

 تجرخ مث 154 :ءاسنلا] ؟اَقيِفَر َكِلْوُأ

 بقث اذإف ءهبنج ىلإ انرظنف :لاق ؛هسف
 ملع امو .هفوج ىلإ لصو دقو ءهبنج يف
 [م؟؟/9] .هلهأ نم دحأ هب

 ؟ هةسقن

 نم اًضيرم داع ديز نب دحاولا دبع

 «ةنجلا :لاق ؟ىهتشت ام :لاقف «هناوخإ

 هذه تناك اذإ ايندلا نم سأت مالعف :لاق

 سلاجم ىلع هللاو ىسأ :لاق ؟كتوهش

 ءهللا معن دادعتب لاجرلا ةركاذمو ءركذلا

 ءايثدلا ريخ هللاو اذه :دحاولا دبع لاق

 [4١ا//5] .ةرخآلا ريخ كردي هبو

 لبج نب ذاعم نأ :سيق نب ورمع نع
 «ةاشنت توملا تاركت تلععف ءوكلامل
 «كتاقنخ ينقنخا :لوقيف .ةقافإلا قيفي مث

 «كءاقل بحي يبلق نأ ملعتل كنإ «كتّرعوف

 ءاقبلا بحأ نكأ مل ينأ :ملعت كنإ مهللا

 سرغل الو ءراهنألا يرجل ءايندلا يف
 أمظو ءتاعاسلا ةدباكمل نكلو :راجشألا

 دنع بكرلاي ءاملعلا ةمحازمو ءرجاوهلا
 [١٠1؟/ه] .ركذلا قلح

 لجر ناك :لاق ىنانبلا تباث نع

 يف هلعجن هلام عمجف «لامعلل الماع
 رثنف «هب رمأ ةافولا هترضح املف «ةيراس

 تناك اهتيل اي :لوقي لعجف «هيدي نيب
 [؟؟8/9؟] .اًرعب تناك اهتيل اي ءاّرعب

 ىلع انلخد :لاق يعطيقلا مزح نع

 هيف تام يذلا هضرم يف رانيد نب كلام

 مث ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف .هسفنب ديكي وهو
 بحأ نكأ مل ينأ ملعت كنإ مهللا :لاق

 [951/؟] .نطبل الو ءجرفل ايندلا يف ءاقبلا

 نب رمع نع ةيقرم يبأ نب ثيل نع
 يذلا هضرم ىف ناك امل هنأ :زيزعلا دبع

 مث ةهوسلجان» :ننوسلجلا لاق عبق كان
 ينتيهنو «ترصقف ينترمأ يذلا انأ :لاق



 ل
 راضتحالا

 عفر مث ؛هللا الإ هْلِإ ال :نكلو ءتيصعف
 رظنتل كنإ :هل اولاقف ءرظنلا ّدحأو .هسأر

 ام ؛ةرضح ىرأل ينإ :لاق !اًديدش اًرظن

 [”"ه /ه] . ضبق مث .«نج الو سنإب مه

 صضرم :لاق رماع نب ديعس نع #*
 ًءاكب هضرم يف ىكبف ؛يميتلا ناميلس
 نم عزجتأ ؟كيكيي ام :هل ليقف ءاديدش

 ىلع تررم نكلو ءال :لاق ؟توملا
 ينبساحي نأ فاخأف هيلع تملسف «يِرَدَق
 ["؟/"] . هيلع ليك يبر

 ىلع انلخد :ديز نب دحاولا دبع لاق *

 يلإ رظنف «توملا يف وهو يميلسلا ءاطع
 نم :تلقف ؟كل ام :لاقف .سفنتأ

 تيقب يسفن نأ تددول هللاو :لاقف .كلجأ

 .ةمايقلا موي ىلإ ددرتت يترجنحو يتاهل نيب
 [؟؟4/5] .رانلا ىلإ جرخت نأ ةفاخم

 نب رباج لقث امل :لاق تباث نع #*

 ىلإ ةرظن :لاق ؟يهتشت ام :هل ليق ءديز

 «هتربخأف «نسحلا تيتأف :لاق «نسحلا

 :هلهأل لاق «هيلع لخد املف «هيلإ بكرف

 ذوعأ :لوقي لاز امف ءسلجف :«ىنودقرأ

 [494/7] .باسحلا ءوسو اغلا هللاب

 ىلع تلخد :لاق شايع نب ركب وبأ *
 :تلقف ءهيف يفوت يذلا هضرم يف شمعألا

 هللاوف ؟هب عنصأ ام :لاق ؟بيبطلا كل وعدأ

 ؛شحلا يف اهتحرطل «يديب يسفن تناك ول
 بمهذاو ءاّدحأ يب ننذؤت الف «تم انأ اذإ

 [(ه6/١] .يدحل يف ينحرطاو 2« يب

 «يجع وضوملا بيذهتلا 58 |

 ترضح امل :لاق دعس نب لالب نع *

 «كينب عدا ءينب اي :يل لاق «ةافولا يبأ

 ءاًضيب اًصمق مهوسبلأف «يلهأ ترمأف

 ءرفكلا نم مهذيعأ ينإ مهللا :لاقف

 ىلإ رقفلاو ءابسلا نمو ؛لمعلا ةلالضو

 [ 1/1 . مد ينب

 ليق :لاق ءجاجزلا ركب يبأ نع *
 :لاقف ءصوأ :هتلع يف يخركلا فورعمل

 ينإف ءاذه يصيمقب اوقدصتف ءتم اذإ
 امك ءانايرع ايندلا نم جرخأ نأ بحأ
 ["5؟/4] .انايرع اهيلإ تلخد

 يرصملا نايح نب نمحرلا دبع نع *
 «يلع ابأ اي :ضايع نب ليضفلل ليق :لاق
 «تكاس وهو هسفن عزني ثيملا لاب ام

 نأل :لاق ؟ةصرقلا نم برطضي مدآ نباو

 مهو السر هوت :أرق مث «هقثوت ةكئالملا

 ]11١/4[ .[11 :ماعنألا] 4َتوطَرَمُي ال

 ريجع ناك :لاق يلع نب رمع نع *#

 يمل :ملكت مث تكس اذإ ديعس نب ىيحي
 :لاق «[4* :ق] 4ٌريِصَمْلا اَنْلِإَو ٌتِْيَو

 :هيف تام يذلا هضرم يف ىيحيل تلقف

 ّىلإ هّبحأ :لاقف ؛هللا ءاش نإ هللا كيفاعي

 ["41/4] . هللا ىلإ هّيحأ

 تعمس :لاق ليعامسإ ني كلام نع *

 ضعب ىلع هناعأو  لوقي ةنييع نب نايفس
 ناوفص ىلاآ :لاق دمحم هوخأ ثيدحلا

 «ضرألا ىلإ هبنج عضي ال نأ ميلس.نبا

 توملا هرضح املف ءَدِيك هللا ىقلي ىتح



 اياجسلاو قالخألا  راكتحالا فها" 2 ءايلوألا ةيلحا

 تنأ «ِتبأ اي :هتنبا هل تلاق «بصتنم وهو

 اي :لاق ءكسفن تيقلأ ول «ةلاحلا هذه يف
 ]/١69[ .لوقلاب هل تيفو ام اذإ «ةينب

 يف ةبعش ىلع تلخد :لاق ةبابش نع 4

 :هل تلقف ءىكبي وهو هيف تام يذلا هموي

 نإف 2 ؟ءاطنمب ابآ آي عوجلا اذهان
 :لاقف ءاعضوم مالسإلا يف كل

 0 مل ينأو ءمامح داقو نأ تددولف

 ]١6/9[ .ثيدحلا

 لاق :لاق يرهزلا ىيحي

 :هتوم دنع يرمعلا

 كلمأ حبصأ مل ينأ :ثّدحأ يبر ةمعن

 «يدي اهتكلم مهارد ةعبس الإ سائلا ىلع

 تحبصأ ايندلا نأ ول :ثّدحأ ىبر ةمعنو

 د يبأ نع *
 ريزعلا به ني اللادنيغ

 الإ ءاهذخأ نم ينعنمي ال «يمدق تحت

 [؟88/6] .اهتلزأ ام يمدق ليزأ نأ

 دنع عزج هنأ :ردكنملا نب دمحم نع *

 ىشحخأ :لاقف ؟عزجت مل :هل ليقف «توملا

 :ىلاعت هللا لاق ءْدق ا

 4نوُبِسحم اَوُيكَي ل اَم هلأ نق تسي مل اديو#
 هللا نم يل ودبي نأ ىشخأ ينإو 2147 :رمزلا]

 ]١147/8[ . بستحأ نكأ مل ام

 ىلع انلخد :لاق طايخلا نارمع نع *

 انلقف «يكبي وهو هدوعن يعخنلا ميهاربإ
 طعنا لاق ؟نارمع انأ اي كيكش 0
 «ةنجلاب ينرشبي «يردأ ال .توملا كلم
 [77147/54] .رانلاب مأ

 ابأ ترضح امل :لاق ينامحلا نع

 :لاقف نعل كك «ةافولا شايع نب ركب

 - تيبلا يف ةيواز ىلإ راشأو  يكبت ال
 ةينامث ةيوازلا كلت يف كوخأ متحخخ دقف

 [*04/84] .ةمتخ فلأ رشع

 امل :لاق ديعس نب دامح نع #«

 نسيف نب ةيطع د ةيطنع انأ ريضخ
 :هل اولاقف ءدهنم عزج «توملا - حوبذملا

 ال يل ام :لاق ؟توملا نم عزجتأ

 يردأ ال مث .ةعاس يه امنإو ؟عزجأ
 [54١/ه] .يب كلسُي نيأ

 نب  ةحلط تثدح :لاق ثيل نع #*

 نأ :هيف تام يذلا هضرم يف - فرصم

 عمس امف :لاق «نينألا هركي ناك اًسوواط
 [18/5] .ةهلأكك تام ىتح :نئي ةحلط

 نبا يل لاق :لاق بعصم يبأ نع *

 هنع لأسن يبأو انأ تلد :مزاح يبأ
 يف وهو  ميلس نب ناوفص ينعي -
 ىلإ هدر ىتح « يبأ هب لاز امف ءمالصم

 ةعاسس نأ :هتالوم ينتربخأف ؛هشارف

 [155/9] .تام متجرحخ

 راكتحالا

 ركتحا نم :لاق سيق نب ورمع نع #*
 نكي مل ءهب قدصت مث «ةليل نيرشع اًماعط
 *٠١[ /ه] .هل ةرافك

 اياجسلاو قالخألا

 نب  رمع تيأر :لاق ةميذب نب يلع نع

 سانلا نسحأ وهو ةنيدملاب  زيزعلا دبع



 اياجسلاو قالخألا

 ليخأ وهو ءاًحير سانلا بيطأو ءاّسابل

 ةيشم يشمي دعب هتيأر مث «هتيشم يف سانلا
 دعب ةيجس ةيشملا نأ كثدح نمف «نابهرلا

 ["؟6/ه] .هقدصت الف رمع

 ىف تناك :لاق كيرد نب دلاخ نع #*

 دمع دا الات ان نال و رسم نبا

 نأ سانلا دعبأ ناك :ةمألا هذه نم تكردأ
 ملكتي ىتح هل نيبتي نأ دعب قح نع تكسي
 « يضر نم يضرو «بضغ نم بضغ ء«هيف

 هسفن نم متكي نأ سانلا صرحأ نم ناكو

 [148١/ه] .هدنع ام نسحأ

 يغبني ام :لوقي ديعس نب ىيحي نع *

 نوكيو ءذخألا تبث نوكي نأ ثيدحلا

 مث ؛لاجرلا رصبيو ءهل لاقي ام مهفي
 [مم0/4] .كاذ دهاعتي

 نبب دمحم رفعج يبأ نع يورو *

 قيرط ىلع ماشلا نم تجرخ :لاق يجرفلا
 اًمايأ هيف تثكمف ءهيتلا يف تعقوف «ةزافملا

 انأ انيبق :لاق ءتوملا ىلع تفرشأ ىتح

 امهنأك ناريسي نيبهارب انأ اذإ .كلذك

 امهل اًريد ناديري بيرق ناكم نم اجرخ
 ؟ناديرت نيأ :تلقف ءامهيلإ تمقف ءاّبيرق

 ؟امتنأ نيأ نايردتأ :تلق .يردن ال :الاق

 نيبو .هتكلممو هكلم يف نحن .معن :الاق

 لوقأو ءاهخيوأ يسفن ىلع تلبقأف هيدي
 تلقف .«كنود لكوتلاب ناققحتي نابهار : اهل
 كلذ :الاق ؟ةبحصلا يف نانذأتأ :امهل

: + 5 
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 يعوضووملا بيذغتلا

 ىلإ اماق ليللا نج املف ءامهتعبتاف «كيلإ
 تيلصف ؛يتالص ىلإ تمقو امهتالص
 «تمميت دقو يلإ ارظنف ءمميتب برغملا

 امهتالص نم اغرف املف ءينم اكحضف
 دق ءامب اذإف ءهديب ضرألا امهدحأ ثحب

 نم بجعتأ تيقبف ءعوضوم ماعطو رهظ
 «برشاو لكف ندا ؟كلام :الاقف ءكلذ

 الصلل ٌتأيهتو انبرشو انلكأف
 انأو ةالصلا يف الازي ملف ءبهذف ءاملا

 انيلصو انحبصأ ىتح ؛ةدح ىلع يلصأ

 ىلع انثكمف ءريسملا يف انذخأ مث .حبصلا

 مدقت ُليللا اَنَنِج املف «ليللا ىلإ كلذ
 «تاوعدب اعد مث ؛هبحاصب ىلصف رخآلا

 رضحو ءاملا عبنف «هديب ضرألا ثحبو
 اي :الاق «ةثلاثلا ةليللا تناك املف ؛ماعطلا
 هللا 2ظآ01 «ةليللا كتبون هذه ملسم

 لخدو «؛تييحتساو اهيف تبعتف :لاق
 ينإ مهللا عل :لاق « ضعب يف يضعب

 ءاّماج كدنع يل عدت مل يبونذ نأ ملعأ

 الو ءامهدنع ينحضفت الأ كلأسأ نكلو

 اذإف «كيبن ةمأبو لي دمحم انيبنب امهئّمشت
 كلذ نم انلكأف ءريثك ماعطو ةرارخ نيعب

 ىتح كلذك لزن ملو ءانبرشو ماعطلا
 اذإف ءكلذك تلعفف «ةيناثلا ةبونلا ينتغلب

 بضن هن مث

 امهيرأو يدي تففكف «بارشو نينثا ماعطب
 تناك املف ءينع اتكسف ءلكآ ملو لكآ ينأ
 اي : يل الاقمف .كلذك ىنباصأ ةئلاثلا ةبونلا

 ناك املف ءيردأ ال : تلف 1038 اهل

 لئاقب اذإف ؛«يانيع ينتبلغ ليللا فوج يف



 ءايلوألا ةيلجل

 يذلا راثيإلا كب اندرأ دمحم اي :لوقي

 ءايبنألا نيب نم للي اًدمحم هب انصصتخا

 هتمأ ةماركو هتماركو هتمالع يهف ءلسرلاو

 تغلبف :لاق «ةمايقلا موي ىلإ هدعب نم
 ءةروصلا هذه ىلع رمألا ناكو «يتبون
 ىرن انل ام ؟اذه ام ملسم اي :ىل الاقف

 ام ناملعت ال وأ :تلق ؟اًصقان كماعط
 هللا صخ قلم اذه :تلق ءال :الاق ؟اذه

 َنتَظ هللا نإ ءهتمأ هب صخو خلو دمحم انيبن هب
 :الاقق :لاق ءامكترثا دقف راثيإلا هب ديري

 انمحتم نآو.هللا الإ هلإ الآ دهشت نحت
 ربخ اذه «ءكلوق تقدص دقل .هللا لوسر

 لَ اًدمحم هب هللا صخ ءانبتك يف هدجن
 ةعمجلا يف :امهل تلقف ءاملسأف ءهتمأو

 :تلق «بجاولا كلذ :الاق ؟ةعامجلاو

 اذه نم انجرخي نأ هللا لأساف :الاق ءمعن
 :لاق «ماشلا نم نكامألا برقأ ىلإ هيتلا

 تاتويب ىلع انفرشأ ذإ ءريسن نحن انيبف
 [؟1588-1١١/89 .سدقملا تيب

 ءيش لكل :لاق هبنم نب بهو نع #
 اور هيلع وأ هل دينكقو اهر فرعي ةناالم
 «ىهو «نهب فرعي تامالع ثالث نيدلل

 ثالث ناميإللو ؛لمعلاو ؛ملعلاو «ناميإلا
 ءهتكئكالمو ؛(هللاب ناميإلا :تامالع

 :تامالع ثالث لمعللو ؛هلسرو «هبتكبو

 ثالث ملعللو ؛مايصلاو .ةاكزلاو ءةالصلا

 امو هللا بحي امبو «هللاب ملعلا :تامالع
 عزاني :تامالع ثاللث فلكتمللو ؛هركي

 ام ىطاعتيو ءملعي ال ام لوقيو ءهقوف نم

 6س
 اياجسلاو قالخألا اه

 ملظي :تامالع ثالث ملاظللو ؛لاني ال

 «ةبلغلاب هنود نمو «ةيصعملاب هقوف نم
 :تامالع ثالث قفانمللو ؛ةملظلا رهاظيو
 دحأ ناك اذإ طشنيو ؛هدحو ناك اذإ لسكي

 ىلع هرومأ لك يف صرحييو ؛هذنع
 :تامالع ثالث دساحللو ؛ةدّمَحملا

 اذإ قلمتيو ءدوسحملا باغ اذإ باتغي

 ثالث فرسمللو ؛ةبيصملاب تمشيو ءدهش
 امب لكأيو ء«هل سيل امب يرتشي :تامالع

 نالشكللو ةهل سيل ام شبليو ءهل سيل

 طرفيو ءطرفي ىتح ىناوتي :تامالع ثالث

 لفاغللو ؛مثأي ىتح عيضيو «عيضي ىتح
 ءوهللاو ءوهسلا :تامالع ثالث

 [48- ؟!/4] .نايسنلاو

 ءايحلاو ملحلا نإ :لاق نوع نع #*#

 نم هقفلاو - بلقلا يع ال ناسللا يع  ىعلاو

 ندزيو ايندلا نم نصقني امم نهو «ناميإلا
 امم رثكأ ةرخآلا يف ندزي امو «ةرخآلا يف
 ءافجلاو ءاذبلا نإو الأ ءانيدلا نم نصقني
 ايندلا يف ندزي امم نهو «قافنلا نم نايبلاو

 ةرخآلا نم نصقني امو «ةرخآلا نم نصقنيو
 [؟48/4] . ايندلا يف ندزي امم رثكأ

 :لاق يرصعلا هللا ديع نب ديلخ نع #

 اًينغ هاقلتو ءالؤس اًقيفع نمؤملا ىقلت
 اًلؤس «سانلا نع اًفيفع هاقلت :لاق ءاّريقف

 اًينغ ءهسفن يف اًريزع هبرل اًليلذ ءَكْبَو هبرل
 كلت :ةداتق لاق .هبر ىلإ اًريقف سانلا نع

 رسيأو «ةنوعم نسحأ وه «نمؤملا قالخأ
 [؟5/*9؟] .ةنوؤم سانلا



 صالخإلا  فالتخالا

 ناك اذإ ناك :لاق هينم نب بهو نع *

 عمط ؛ ةيهرلأو «ءايحلا :ناقلح يبصلا يف

 [8؟5/4] . هذشر

 فالتخالا

 ةحلط ناك :لاق ينهجلا ىسوم نع *

 :اولوقت ال :لاق .فالتخالا هدنع ركذ اذإ

 [5١/ه] .ةعسلا :اولوق نكلو ؛فالتخالا

 :لاق هينم نب لقعم نب ليقغ نع#
 «ينب اي :لوقي هبنم نب بهو يمع تعمس
 هللا قدصي ؛«ةحصان ةريرسب هللا ةعاط صلخأ
 اًريخ لعف نم نإف .ةينالعلا يف كلعف اهيف

 ءهعضوم باصأ دقف .هللا ىلإ هّرسأ مث

 ءاًحلاص المع ّرسأ نم نإو ؛هرارق هغلبأو
 ققحتي دقف .هللا الإ اًذحأ هيلع علطُي مل

 ال اًظيفح هعدوتساو «هبسح وه نم هيلع
 حلاص لمع ىلع نفاخت الف ؛هرجأ عيضي

 نم نفاخت الو ءاًعايض نق هللا ىلإ هتررسأ

 ةينالعلا نأ نئظت الو ءهمضه الو ءهملظ

 ةينالعلا لثم نإف «ةريرسلا نم حجنأ يه
 عم ةرجشلا قرو لثمك :ةريرسلا عم

 ءاهقرع ةريرسلاو ءاهقرو ةينالعلا ءاهقرع
 ءاهلك ةرجشلا تكله ؛قرعلا رخن نإ

 تحلص ؛«تحلص نإو ءاهدوعو اهقرو

 لازي الف ؛اهقروو ءاهرمث .ءاهلك ةرجشلا
 اهقرع ناك ام ءريخ يف ةرجشلا نم رهظ ام
 ؛نيدلا كلذك ؟ءيش هنم ىري ال ءاّيفختسم
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 ةيعوضوملا بيذضهتلا 1 ضي ل

 .ةحلاص ةريرس هل ناك ام اًحلاص لازي ال

 عفنت ةينالعلا نإف «هتينالع اهب هللا قدصي
 قرع عفني امك .ةحلاصلا ةريرسلا عم
 نم اهتايح ناك نإو ءاهعرف ٌحالص ةرجشلا

 نإ ءاهلامجو اهتنيز اهعرف نإف ءاهقرع لبق
 نإف .«نيدلا كالم يه ةريرسلا تناك

 اذإ ؛هلمجتو نيدلا نيزت اهعم ةينالعلا

 اضر الإ اهب ديري ال .نمؤم اهلمع
 ٠١/[ - 54/4)] . كيو هبر

 حلاص يبأ بيبح نب ةريغملا نع ©
 تومي :لاق  رانيد نب كلام نتخ

 يردأ ال ءرادلا يف هعم انأو رانيد نب كلام

 ءاشعلا هعم تيلصف :لاق ءهلمع ام
 لوطأ يف ةفيطق تسبلف «تئج مث «ةرخآلا

 برقف «كلام ءاجو :لاق «ليللا نوكي ام

 ءةالصلا رخآ ىلإ ماق مث لكأف ءهفيغر

 ةبيش مّرحف «نيرخآلاو نيلوألا تعمج اذإ

 «تهبتنا مث «ينيع ينتبلغ ىتح .كلذك

 ءاًلجر مدقي ءلاحلا كلت ىلع وه اذإف

 تعمج اذإ «بر اي :لوقيو ءالجر رخؤيو
 نب كلام ةبيش مرحف «نيرخآلاو نيلوألا

 ىتح .«كلذك لاز امف ءرانلا ىلع رانيد

 نكل «هللاو :يسفن يف تلقف ؛رجفلا علط
 يل لبي ال «ينآرف رانيد نب كلام جرخ

 «لزنملا ىلإ تئجف :لاق ءاّدبأ ةلاب هدنع

 [”517 ]5١/5” .هتكرتو

 لمع بحاص نإ :لوقي نوع نع *



 نا
 ءايلوألا ةيلحل

 نإو ؛هناكم كرس الإ ءكأجفي ال ةرخآلا
 كءاس الإ ءكأجفي ال ءايندلا لمع بحاص

 ام :لوقي انوع تعمسو :لاق ؛هناكم

 دقعي ىتح ءاقرفتف .نالجر عمتجا
 ؛ةدقع امهنم دحاو لك بلق يف ناطيشلا

 ءةدقعلا تلح ءهيلع ملسف هاخأ يقل نإف

 تعمسو :لاق ؛يه امك ةدقعلا تناك الإو

 «لجرلا ىلإ رظنت نأ كرس اذإ :لوقي انوع

 هيلإ رظناف ءالاح هيلع نوكي ام نسحأ
 [757 - 501/4] . يلصي مئاق وهو

 مداخ يسوطلا مساقلا نب دمحم لاق *

 لخدي  ملسأ نب دمحم ناك :دمحم

 نم اًروك هعم لخدُيو ء«هباب قلغيو «اَيب
 اًنبا تعمس ىتح ؛عنصي ام ردأ ملف ءءام

 تلقف ءهمأ هتهنف «هءاكب يكبي اًريغص هل
 ابأ نإ :تلاقف ؟ءاكبلا اذه ام :اهل

 نآرقلا أرقيف «تيبلا اذه لخدي نسحلا

 ناكف ءهيكحيف «يبصلا هعمسيف «يكبيو
 ءهههجو لسغ ءجرخي نأ دارأ اذإ

 :وأ .ءاكبلا رثأ هيلع ىري الف ءلحتكاو

 ءمهيطعيو ءاموق لصي دمحم ناك

 :لوسرلل لوقيو «مهيلإ ثعبيف ءمهوسكيو
 .مهيلإ هثعب نم اوملعي ال نأ :رظنا

 ءمهيلإ هب بهذيف ءليللاب وه مهيتأيف
 ام ذفنو «مهبايث ىلب امبرف ءهسفن يفخيو
 الو ؛ مهاطعأ يذلا نم نوردي الو مهدنع

 ةئام نم لقأب اًدحأ لصو هتبحص ذنم ملعأ

 [؟4* /9] . كلذ هنكمي ال نأ الإ ءمهرد

 لاني امع  دسأ نب  ثراحلا لئسو *

 صالخإلا ا" .ىهف

 ثالغب لاني :لاقفن ءصالخإلاهب

 نم ىوقأ اهضعب يف صلخملاو لالخ
 «فعضأو لقأ هيلع ءايرلا يعاودو «٠ ضعب

 اهالعأف ؛ىوقأو ربكأ اهيلع يعاودلاو

 «نيصلخملا ىوقأ صلخملا اهب نوكي يتلا

 ردق ميظعت ءفعضأو لقأ هيلع تارطخلاو

 ردق راغصتساو .؛هلالجإو برلا

 برقتي نأ نولهأتسي ال مهنأ «نيقولخملا
 دبعلا مهعضي ىتح «برلا ةعاطب مهيلإ
 «ةقافلاو «ةجاحلا نم ءهللا مهعضو ثيحب

 كلم نم ىلوملا مهقلخ ذإ «ةنكسملاو

 قلخلا نم دحأل لعجي ملو «عفنلاو رضلا
 ؛كلذ مهب قيلي الو «ءايشألا يف ةكرش

 ثدحملا دبعلا كلمي نأ :ليحتسم كلذو
 ءرغصأ ال «ةرذ لاقثم ؛لوألا ميدقلا عم

 نإف ءاًعفن الو ءاّرض كلمي الو «ربكأ الو
 هدابع لزنأو ءهبلقب برلا ردق مظعأ

 بلط نع هبلق فرصنا هب مه يذلا لزنملاب
 ءمهردق فرع ذإ ءنيقولخملا دمح

 ةعفنم لك بلط يف مهنع هسفن تفرصناو

 هللا دمح بلطل هبلق حاتراو ءةرخآو ايند

 هيلإ نأو «هردق فرع ذإ «هللا ىلإ ببحتلاو
 لاني ال هنأو «ةرخآلاو ايندلا يف هتجاح

 ء«ىجري نأ لهأ هنأو ءهنم الإ امهيف ةعفنم

 هذه ىلع وقي مل نإف ؛همركو هدوج لمؤيو

 هللا عالطا ركذي نأ :ةيناثلا ةلخلاف ؛ةلخلا

 دبع دمح هتعاطب ديري وهو ؛هريمض ىلع
 ىلإ تقملاب هيلإ ببحتي «فيعض كولمم



 ئ ا

 صالخإلا

 «هديس نم دعابتلاب :هيلإ برقتيو ءهالوم

 فيعض «كولمم دبع نيع يف ىظحيو

 هلإلا نيع نم طوقسلاب توميو ءىلبي
 ءهلقع نيكتسي ٍذئنيح هنإف ؛تومي ال يذلا

 هوعدت ةرطخ لك لوبق نم ءهعبط عشخيو

 مل نإف ءهبر ةعاطب نيقولخملا ةدارإ ىلإ
 نأ :ةثلاثلا ةلخلاف ءةلخلا هذه ىلع وقي

 قافشإلاو ءاهل ةمحرلاب هسفن ىلإ عجري

 «هرقفو هتقاف موي يف ءهلمع طبح نم اهيلع

 رسخو «هناسحإ طبح دق ارساخ ىقبيف
 ول ؛كلذ نوكي نأ نمأي ال مث هلمع
 اًحِبق هتاثيس ىلع هتانسح تحجرل هصلخأ

 هتانسح ىقبتف ءدابعلا هب دارأ اذإ ءاهل

 ىلإ هب رمؤيف ءةحجار هتائيسو ؛ةفيفخ
 هصلخأ نوكي ال نأ فهلتيف هللا باذع
 هللا لاؤس عم هللا باذع نم اجنف ءهبرل

 «دابعلا هب دارأ اذإ ريبعتلاو «هنم خيبوتلاو

 دعابتلاب مهيلإ برقتو :ىلاعت هنع اهلو
 [ة9-4ة١8/6] .هئم

 تلخد :لاق يروثلا نايفس نع *

 زخ ةبج هيلعو دمحم نب رفعج ىلع
 تلعجف  ىنئاجريإ زخن ءاسكو ءءانكد

 يروق اي. :يل لاقف -«اّيجعم, هيلإ رظلا
 امم بجعت كلعل ؟انيلإ رظنت كل ام
 هللا لوسر نبا اي :تلق :لاق .تيأر

 «كئابآ سابل الو «كسابل نم اذه سيل

 اًنامز كلذ ناك ءيروث اي :يل لاقف

 ردق ىلع نولمعي اوناكو ءاّرتقم اًرفقم
 لك «لبقأ دق نامز اذهو «.هراتقإو هرافقإ

 يعوضاوملا بيذضهتلا |

 ندر نع رسح مث ؛هيلإ زع هيف ءيش
 ءءاضيب فوص ةبج اهتحت اذإو ؛هتيج

 نع ندرلاو .ءليذلا نع ليذلا رصقي
 ءهلل اذه انسبل يروث اي :ىل لاقف ءندرلا
 امو ءهائيفخأ هلل ناك 25 ءمكل اذهو

 [195/] .هانيدبأ مكل ناك

 دجي ميف :اّموي نونلا وذ لئسو *

 يف صالخلا :لاقف ؟صالخلا دبعلا

 :ليقف ءصلخت صلخأ اذإف .ءصالخإلا

 نكي مل اذإ :لاق ؟صالخإلا ةمالع امف

 ةفاخم الو «نيقولخملا ةبحص كلمع يف

 هللا ءاش نإ صلخم تنأف ؛مهمذ

 [778/9] . ىلاعت

 اوناك :لاق - يعخنلا  ميهاربإ نع

 هللا دبع :دبعلا اومسي نأ نوهركي

 اوناكو ءاقتع كلذ نوكي نأ نوفاخي

 .نورسي ام حلاص اورهظي نأ نوهركي

 اذك لعفأ نأ يحتسأل ىنإ :لجرلا لوقي

 نوطعي اوناكو ءاذكو اذك عنصأو ءاذكو

 كيطعأ :اولوقي نأ نوهركيو ءءىشلا

 رح نرلوفج وا عرجخلا ندايسعا
 الو ءنوتكسيو «نوطعي اوناكو ؛هللا هجول

 [؟؟4/١] . اًئيش نولوقي

 مل :لاق يبضلا دلاخ نب دمحم نع *

 ىتح «نآرقلا ةمثيخ أرقي فيك ىردي نكي
 .هيذي نيب تسلجف «هتأرما هتءاجف ءصضرم

 ال توعلا ؟كيكبي اه :اهل لاقف ءتكبف
 كدعب لاجرلا :ةأرملا هل تلاقف ءهنم دب



 ءايلوألا ةثيلحل

 اذه لك ام :ةمثيخ اهل لاقف ءمارح يلع
 دلِجر فاخأ تنك امنإ .ءكنم تدرأ

 «نمحرلا دبع نب دمحم يخأ وهو ءاّدحاو

 «بارشلا لوانتي ءقساف لجر وهو

 دعب «بارشلا يتيب يف برشي نأ تهركف
 [118/4] .ثالث لك يف هيف ىلتي نآرقلا ذإ

 هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم يبأ نع #

 «ةازغ يف ِهِلَك هللا لوسر عم انجرخ :لاق

 تبقنو :لاق ءبقتعن رفن ةتس نحنو
 تطقاستو .ءيامدق تبقنو ءانمادقأ

 «قرخلا انلجرأ ىلع فلن انكف «يرافظأ

 انك امل ,عاقرلا تاذ ةوزغ :تيمسف

 :ةدرب وبأ لاق . قرخلا انلجرأ ىلع بصعن

 ركذ مث ,ثيدحلا اذهب ىسوم وبأ ثدحف

 اذه ركذأ نأ عنصأ تنك ام :لاقف ؛كلذ

 هلمع نم ءيش نوكي نأ هرك هنأك «ثيدحلا
 [؟50/1] .هب يزجي هللا :لاقو ءهاشفأ

 لايام :رذ نب رمع هيبأل رذ لاق *#

 اذإف ءدحأ يكبي الف نوملكتي نيملكتملا

 انهاه نم ءاكبلا تعمس «تبأ اي ٌتملكت

 ةحئانلا تسيل ,ءىنباي :لاقف ؟انهاهو

 1١١-11١[ /0] . ىلكشلا ةحئانلاك ةرجأتسملا

 اي :لاق  نارهم نب  نوميم نع #*

 كرهظ نإف ءكرهظ نع ففخ ءمدآ نبا

 ملظ نم ؛هيلع لمحت يذلا لك قيطي ال
 لكو ءاذه متشو ءاذه لام لكأو ءاذه
 نع ففخف ؟كرهظ ىلع هلمحت اذه
 «ةليلق مكلامعأ نإ :نوميم لاقو .كرهظ

 وعبعسس
 صالخإلا |[

 [4؟/4] .ليلقلا اذه اوصلخأف

 نأ «ينغلب :لوقي يروثلا نايفس نع *

 هب لازي الف ءارس لمعلا لمعي دبعلا
 «ةينالعلا يف بتكيف «هيلغي ىتح «ناطيشلا

 نأ بحي ىتح ؛هب ناطيشلا لازي ال مث

 يف تبثيف «ةينالعلا نم خسنيف «هيلع دمحي
 ٠ ١"[ /ا/ل] .ءايرلا

 ثعبأ اًنئيش رأ مل :نونلا وذ لاق *

 ال ءالخ اذإ هنأل «ةدحولا نم صالخالل

 رحت مل هللا ريغ ري مل اذإف هللا ريغ ىري
 دقف ةولخلا بحأ نمو ؛هللا ةيشحخ الإ هل

 نكرب كسمتساو «صالخإلا دومعب قلعت
 ["الا/ 5/91”  .قدصلا ناكرأ نم ريبك

 دقل :لاق عساو نب دمحم نع #*

 عم هسأر نوكي لجرلا ناك ءالاجر تكردأ
 ام لب دق ؛ةدحاو ةداسو ىلع هتأرما سأر
 ؛هتأرما هب رعشت ال «هعومد نم هذخ تحت

 يف مهدحأ موقي ءالاجر تكردأ دقلو

 الو ؛هدذمخ ىلع هعومد ليستف .ففصلا

 [*40/1] .هبناج ىلإ يذلا هب رعشي

 عم تبهذ امبر :لوقي ةبعش نع *
 ءهعم يشمأ نأ ديرأ ,ةجاحلا يف بويأ

 ءانهاهو انهاه ذخأيف ءجرخيف «ينعدي الف

 :بويأ لاقو :ةبعش لاق .هل نطفي ال ىكل

 هنا أ ذآ نع انو هكركذ
 ناك :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 هلل لاق لاق اذإ ام ريخب دبعلا لازي ال :لاقي
 :هلوق يف لوقي هتعمس ؛هلل لمع لمع اذإو



 يعوضموملا بيذهتلا ْ نذل دق صالخإلا

 ء[/ :دوع] «الَبَع ُنَسَمَل خَنا كرب »

 اًصلاخ ناك اذإ هنإف .هبوصأو هصلخأ :لاق

 اًباوص ناك اذإو «لبقي مل ءاّياوص نكي ملو
 نوكي ىتح «لبقي مل ءاًصلاخ نكي ملو

 هلل ناك اذإ :صلاخلاو ؛اًصلاخ

 [96/4] .ةئسلا ىلع ناك اذإ :باوصلاو

 لجر لاق :لاق  ةنييع نب  نايفس نع

 نيثالث ذنم امهجلاعأ انأ ناتنثا :ءاملعلا نم
 «سانلا نيبو ينيب اميف عمطلا كرت :ةنس

 307٠١[ /7] . ق5 هلل لمعلا صالخإو

 هللا ديعت نم :لاق  رابحألا  بعك نع *
 نم جرخ ءهفرعي دحأ هاري ال ثيح :ةليل

 [*87/0] .هتليل نم جرخي امك «هبونذ

 ناك :لاق  يروثلا  نايفس نع #

 نم لضفأ هتريرس تناك نم :لاقي
 هتريرس تناك نمو ١ لضفلا كلذف « هتينالع

 [*0/7/] .روجلا كلذف «هتينالع نم اًرش

 تيأر ام :لاق كرابملا نبا نع 2

 سيل «سنأ نب كلام لثم «عفترا الجر

 نوكت نأ الإ ءمايص الو ةالص ريثك هل

 [*80/5] .ةريرس هل

 :ةبغرلا حبقأ نإ :لاق يروثلا نايفس نع #

 [84/17] . ةرخآلا لمعب ايندلا بلطت نأ

 :لاق هِيَ  يسرافلا  ناملس نع *

 حلصي نمف «يناربو يناوج ئرما لكل

 دسفي نسمو «هينارب هللا حلصي .هيئاوج

 ]5٠١7/١1[ .هينارب هللا دسفي .هيناوج

 : ةيفنحلا نب دمحم لاق :لاق رذنملا نع #

 يغتبي ال ام لك :لاق «كيبل :تلق ءرذنم اي

 [1777/79] . لحمضي ىلاعت هللا هجو هب

 بلط نم :لاق ةملس نب دامح نع »+

 [؟5/١91] .هب ركم ءهللا ريغل ثيدحلا

 نيأ :رضنلا نب دمحمل لجر لاق *

 هدبعاو «كتريرس حلصأ :لاق ؟هللا دبعأ

 . -. [|؟١ ؟؟ /هخ0١]

 صضعب لاق :لاق نونلا يذ نع *

 بحأ الإ هلل دبعلا صلخ ام :ءامكحلا

 [*55/9] .فرعي ال بج ىف نوكي نأ

 ءملعلا لويقل اونوك : هيو يلع لاق #

 لمع لقي نل هنإف ؛لمعلاب مكنم اًمامتها دشأ
 [/ . لبقتي لمع لقي فيكو .ىوقتلا عم

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب ديبع نع *

 «هنبا يف الو ءرمع يف فرعي ربلا ناك ام

 ]81١/٠١[ .العفي وأ ءالوقي ىتح

 حصي ال :لاق هللا دبع نب لهس نع *

 «ةقدنزلا :ةعبس كرتب الإ .صالخإلا

 .ةعدبلاو .ءقافنلاو ءرفكلاو ؛كرشلاو

 ارك ا .ديعولاو «ءايرلاو

 نطاب لك :لاق زازخلا ديعس ىبأ نع *#

 [1؟١١٠/47] .لطاب وهف رهاظلا فلاخي

 تفص ول :لاق -يماطسبلا_ديزي يبأ نع *

 ]4١/١٠١[ .ءيشب اهدعب تيلاب ام «ةليلهت يل

 ناك نم :لاق هللا دبع نب لهس نع 2

 ءيش لك ركذ هبلق نع كلذ الج «هلل هلمع

 ]١98/3١[ , هلل قوس



 ءاينوألا تيلحل

 صلخي كك هللا نإ :لاق دينجلا نع #

 تصلخ اميسح ءهرب نم بولقلا ىلإ

 طلاخ اذام رظناف ؛هركذ نم هيلإ هب بولقلا

 [؟١٠/717] . كبلق

 صيلخت :فرطم نب هللا دبع لاق *

 دشأ .ءصلخي امدعب لمعلا ىلع ءاقتالاو

 ]١١١/٠١[ . لمعلا نم

 نم لمعلاةيفصت :اًضيأ لاق *

 [15؟/١٠] .لمعلا نم دشأ .تافآلا

 ىلع لمعي ريقفلا :صاوخلا لاق #

 هروضحو ءبلقلا ءالجو ء«صالخإلا

 ةرثك ىلع لمعي :ينغلاو .لمعلل

 عضاوم يف بلقلا ةقرغفتو .سواسولا

 [”78- ”اا//١7] .لامعألا

 أرقي لجرلا ناك :لاق حايتلا يبأ نع *#

 [م* /*] .هناريج هب رعشي اال عةنس نيرشع

 قلخلا نأ تددو :ىعفاشلا لاق *

 هنم ىلإ بسني الو ءملعلا اذه نوملعتي

 ]١١8/4[ .ءىش

 حلص ام :لاق ريثك يبأ نب ىبحي نع *

 رئاس يف كلذ تفرع الإ ءلجر قطنم

 تفرع الإ ءلجر قطنم دسف الو ؛هلمع

 [38/7] .هلمع رئاس ىف كلذ

 ليللا موقي ينايتخسلا بويأ ناك *
 ءحبصل | دنع ناك اذإف «كلذ يفخيف هلك

 [4/8] .ةعاسلا كلت ماق هنأك .هتوص عفر

 مه نم :لاق بيسملا نب ديعس نع #

 8 سب |
 صالخإلا |" ن

 وأ ءجح وأ ؛ةرمع وأ «مايص وأ «ةالصب

 ام هل ناك «لعفي مل مث ءريخلا نم ءيش

 [5؟/4] .ىوت

 ناك :لاق شتم عألا نمنع

 اذإف ءيلصي ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 [*01/4] .هشارف ىلع مان «لخادلا لخد

 تيأر ام :لاق ناسح نب ماشه نع *

 نب سنوي الإ هللا هجو ملعلاب بلطي اًدحأ

 ]*١9/9[ .ديبع

 ناك نإ :لاق عساو نب دمحم نع

 فهعم هتأرماو ءةنس نيرشع يكبيل لجرلا

 ٠٠١6| /] .هب ملعت ال

 صلخأ ام :يبهاولا هللا دبع وبأ لاق *

 ال بج يف نوكي نأ بحأ الإ ءطق دبع

 ءماعطلا نم اًلوضف لخدأ نمو «فرعي
 ]184/1١[ .مالكلا نم اًلوضف جرخأ

 «تبأ اي :هيبأل ليضف نب ىلع لاق #

 :لاقف هي دمحم باحصأ مالك ىلحأ ام
 ايال :لاق ؟الح مل يردتو ءينباي

 [؟*/١١] .هب هللا اودارأ مهنأل :لاق .تبأ

 قلشلا ةفآ :لاق درولا يأ نبا نع *

 عييضتو ةلفانب لاغتشا :نيفرح يف

 ةأطاوم الب حراوج لمعو ءةضيرف
 عييضتب لوصولا اوعنُم امنإو ؛بلقلا

 ]15/1٠١"[ .لصألا

 ملع لك نأ تددو :يعفاشلا لاق *

 الو ؛هيلع رجؤأ «سانلا هملعي ؛هملعأ
 [١١ة /4] . ينودمحي



 صالخإلا

 هلل دبع صلخأ ام :ةنييع نيا لاق *

 هبلق يف ةمكحلا هللا تبنأ الإ ءاّموي نيعبرأ

 بويع هرّصبو ءاهب هناسل قطنأو ءاتابن
 [؟417/1/] .اهءاودو اهءاد :ايندلا

 لامعأ نم ةثالث :نونلا وذ لاق *
 نم مذلاو حدملا ءاوتسا :صالخإلا

 اًرظن لامعألا يف مهتيؤر نايسنو .ةماعلا

 ةرخآلا يف لمعلا باوث ءاضتقاو «هللا ىلإ

 .ةحدملا نسحب «ايندلا يف هللا وفع نسحب
 [م517 - "51 /ه

 نمم دحأ ام :يعخنلا ميهاربإ لاق *

 نم ءهللا هجو هب بلطي نأ ملكتي

 هنم تلفنا هنأ تددولو ؛يميتلا ميهاربإ
 [؟18  ؟١؟/4] .اًفافك

 نب دامح تعمس :لاق يريراوقلا نع *

 يف عساو نب دمحم ىلع انلخد :لوقي ديز

 ءاكبلا ىيحي ءاجف :لاق ءهدوعن هضرم

 اذه «هللا دبع ابأ اي :اولاقف .هيلع نذأتسي

 وبأ نم :لاق «بابلا ىلع ةملس وبأ كوخأ

 ؟ىيحي نم :لاق ٠ ىيحي :اولاق ؟ةملس

 ملع دقو :دامح لاق ؛ءاكبلا ىيحي :اولاق

 «مكمايأ رش نإ :لاقف  ءاكبلا ىيحي هنأ

 [؟ 47 /؟] .ءاكبلا ىلإ هيف متبسن موي

 :لاق يقرلا ىسيع نب هللا دبع نع *

 كل عمجت نأ كل له :ةفيذح يل لاق

 ؟كلذب يل نمو :تلق :لاق ءالعاف هارت

 صاالخإو .ءهلح نم ريخلا ةارادم :لاق

 يعوضوملل بيذهتلا | ”* يب 8 مرعب |

 [؟8/١7] .كبسح ؛هلل لمعلا

 نم :لاق  ينارادلا  ناميلس يبأ نع *

 هتأزجأ ؛ةين الب ريخلا عاونأ نم اًئيش لمع
 ىلع مالسإلا راتخا نيح «ىلوألا ةينلا
 ننس نم لمعلا اذه نأل ؛اهلك نايدألا
 [71/5] .مالسإلا رئاعش نمو ءمالسإلا

 عمانك :لاق مزاح نب ىسيع نع *

 «هل باحصأ هعمو «تيب يف مهدأ نب ميهاربإ

 «نوحزميو «نولكأي اولعجف «خيطبب اوتأف

 مهل لاقف «بابلا لجر قدف ؛مهنيب نومارتيو

 ايأاي :اولاق ءدحأ نكرحتي ال :ميهاربإ

 اًئيش رسلا يف لعفن ؟ءايرلا انملعت «قاحسإ
 ينإ ءاوتكسا :لاقف ؟ةينالعلا يف هلعفن ال
 [9/8] .مكيفو يف هللا ىصعي نأ هركأ

 هللا يضر ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك *#
 هللا هافك ءهتين تصلخ نم :امهنع ىلاعت

 نيزت نمو ؛سانلا نيبو هنيب ام ىلاعت
 ءهيلق نم هللا ملعيامريغب سانلل

 ءهللا باوث يف كنظ امف ؛َقَبِ هللا هناش
 «ءهتمحر نئازخو «هقزر لجاع يف

 [50/1] .مالسلاو

 ةباجإلا :لاق ديز نب دحاولا دبع نع

 [111/5] . امهنيب قرف ال «ءصالخإلاب ةنورقم

 نإ :لاق ليذهلا نأ نن هللا دبع نع *

 :هل ليقف «ةالصلا هترضح خايشألا ضعب
 :لاق ؟كعنم ام :هل ليقف «ىبأف ءمدقت
 اومتف امثإ : لوقف ناملا رعي نأ تف
 [*54/4] .مهريخ هنأل ءاذه



 ءايلوألا تيلحل

 رشب ناك :لاق روصنم نب لهس نع #*
 الجر ىأرو ؛ةالصلا لاطأف ءاموي يلصي

 ال :لجرلل لاقف ؛رشب هل نطفف ءهيلإ رظني
 دق سيلبإ نإف ءينم تيأر ام كبجعي
 [#هو/4] .اذكو اذك ةكئالملا عم هللا دبع

 دارأ نم :لاق يليقعلا ليدب نع *

 ءههجوب هيلع هللا لبقأ :هللا هجو هملعب

 لمع نمو ؛هيلإ دابعلا بولقب لبقأو
 فرصو «هجو هنع فرص :ىلاعت هللا ريغل

 157 /] .هنع دابعلا بولقب

 نمؤملا ةين :لاق ينائبلا تباث نع *

 موقي نأ يوني نمؤملا نإ .هلمع نم غلبأ
 هلام نم جرخيو ءراهنلا موصيو «ليللا
 نم غلبأ هتينف !كلذ ىلع هسفن هعباتت الف
 [*75/97] .هلمع

 تقلط :- يماطسبلا ديزي وبأ لاق *

 ءاهيف ةعجر: ال كاعب ءاثالث اكآلك ايتذلا

 هتيدانف «يدحو يبر ىلإ ترصو
 هل قبي مل ءاعد كوعدأ ءيِهّْلِإ :ةثاغتسالاب
 «يبلق نم ءاعدلا قدص فرع املف ؛كريغ
 يلع درو ام لوأ ناك ءيسفن نم سايإلاو

 يسفن يناسنأ نأ ءءاعدلا اذه ةباجإ نم

 عم «يدي نيب قئالخلا بصنو ؛ةيلكلاب
 ]35/٠١*[ . مهنع يضارعإ

 تلق :لاق يراوحلا يبأ نبا نع #*

 ام :لاق ناوفص ابأ نإ :هيوبش نب دمحأل

 نايفس لاق :لاقف :ةين نع طق ندب فعض

 «هتين غلبم نع طق ندب فعض ام :يروثلا

 صالخإلا | 1ك

 [54/0] .اهوعبتا مث ةينلا أومدقف

 هللا يضر باطخلا نب رمع عمس

 قفنتسأ ينإ مهللا :لوقي الجر هنع ىلاعت
 وأ :رمع لاقف ؛كليبس يف يسفنو يلام
 ؛ربص «ىلتبا نإف ءاَذإ مكدحأ تكسي ال

 ]01/1١[ .ركش ؛«يفوع نإو

 ام هللاو :لاق - ينايتخسلا  بويأ نع *

 [5 /"] . هناكمب رعشي ال نأ هرس الإ دبع قدص

 نيتس ماص روصنم نأ :ةدئاز نع #*

 ناكو ؛اهراهن موصيو ءاهليل موقي ؛ةنس
 ؟اليتق تلتق «ينب اي :همأ هل لوقتف .يكبي
 اذإف ءيسفنب تعنص امب ملعأ انأ :لوقيف

 ءهسأر نهدو ءهينيع لحك ءحبصلا ناك

 ]41١/8[ . سانلا ىلإ جرخو ءهيتفش قرفو

 ةالص :لاق  ةيطع نب  ناسح نع #*

 [7؟/5] .رسلا لمع نم هلهأ دنع لجرلا

 يشرقلا ءاجرلا يبأ نب دمحم نع *
 رسأ ءيخأ يأ :كامسلا نبا لاق :لاق

 كدهج اهحّبق مث .ءكسفن ىلع كلامعأ
 كرت ىلإ اهحبقب كوعدي هلعل .كلقعب
 ةياغ غلبت سيل كنأ :ملعاو ؛اهتدواهم

 كيلع ّنمي نأ هلس ؛كبر دنع اهحبق
 .[؟4١//1] .ةورقعب

 :لاق يروصلا كرابملا نب دمحم نع *

 لامعأو «بولقلاب هلل نيقداصلا لامعأ
 .ءقدص نمف ؛سانلل حراوجلاب نيئارملا
 ال ءهب هللا ملعل هلل لمعلا فقوم فقيلف

 [1]194/9 .هلمع ناكمل سانلا ملعل



 ا 4|
 يعوضموملا بيذهتلا 0 1 | صالخإلا

 حبصأ اذإ بلاغ نب هللا دبع ناك «*

 تأرق :اًريخ ةحرابلا هللا ينقزر دقل :لوقي

 تلعفو ءاذك تركذو ءاذك تيلصو ءاذك

 ال كلثم نإ .ءسارف ابأ اي :هل لاقيف ؛اذك

 ىلاعت هللا نإ :لوقيق ءاذه لثم لوقي

 ثدحت ال :نولوقت متنأو ء[١١ :ىحضفلا]

 [؟61//؟] .كبر ةمعنب

 د :لاق رفاغلا دبع نب ةبقع نع *
 «ةينالعلا يف نيعبس نم لضفأ ءرسلا يف
 ءائسح المع ةينالعلا يف دبعلا لمع اذإو
 :هتكئالمل هللا لاق «هلثم رسلا يف لمعو
 [؟١5/؟] .اقح دبع اذه

 حتفي  نائنس يبأ نب  ناسح ناك *

 هباسح رشنيو ؛ءاودلا عضيف «هتوناح باب
 ىلا اذان يلايعو ب  ىرشم يكرم
 هيري «.باسحلا ىلع لبقي .ءاج دق ناسنإب

 ]١١5/6[ .باسحلا يف ناك هنأ

 اذإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع #*

 ناك اذإ :لاق وأ  اًمئاص مكدحأ حيصأ

 قدصت اذإو ؛لحرتيلف  اًمئاص مكدحأ

 اذإو ءهلامش نع اهفخيلف «هنيميب ةقدصب
 يف اهلصيلف ءاعوطت ىلص وأ .ةالص ىلص

 [(185/153 .هلخاد

 اًدبع نأ ول :يعخنلا ميهاربإ لاق *

 هللا رهظأل .ءروجفلا متكي امك ةدابعلا متتكا

 [؟؟8/4] .هنم كلذ

 باتكلا تملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 يف يئر الو «يلهأ يب رعش امف «نآرقلاو

 [؟1/5١] .دادم يبو

 لّوح «ىكب اذإ سيق نب ورمع ناك *
 نإ :هباحصأل لوقيو .ءطئاحلا ىلإ ههجو
 [١٠؟/6] . ماكز اذه

 مه نم :لاق بيسملا نب ديعس نع

 وأ «ةرمع وأ ءجح وأ «ةقدص وأ «مايصب

 ؛لئاح هنود لاحف ءريخلا نم

 [ةه؟ /4] . هرجأ هل هللا بتك

 يل لاق :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 هللا ريغل لمعت ال : دمحم باحصأ

 [؟؟١/؟] .هل تلمع نم هللا كلكيف

 دشأ كتانسح متكا :مزاح وبأ لاق *

 [؟١1 /"] . كتائيس متكت امم

 نأ دارأ نم :نابيش نب ميهاربإ لاق *

 دنع اًروكذم «رارحألا يف اًدودعم نوكي

 ققحتملا نإف ؛هبر ةدابع صلخيلف ءراربألا
 [مكا 1 .رايغألا نم ملسم «ةيدوبعلا يف

 نم :يبساحملا ثراحلا لاق *

 نّيز «صالخإلاو ةبقارملاب هنطاب ححص
 «ةنسلا 0 ةدهاجملاب هرهاظ

 «ًاليش بْئَبرَجَل انف اوُدَهب َنيِدَلَوط :هلوقل
 [78ه/١٠] .[583 :تربكدعلا]

 لضفأ :لاق شعترملا دمحم يبأ نع د

 «ةدهاشملا ىلع ةيدوبعلا حيحصت :قازرألا

 هلو ؛ةعسلا ةقفاوم ىلع ةمدقتلا ةقئاعمو
 اه نهشسي 0| هلا هس تل لاومو
 ينامأو «  ايندلا لوضف يهو هللا هضغبأ



 م
 ءايلوألا ةيلحل

 ؛هئادعأ ةاداعمو «هتابلوأ ةالاومو «سفنلا

 الإ .ةلماعملا خيحصت ىلإ ليبس الو

 [؟هه/١6] داي لوا ءاهيف صالخإإلاب
 عطقنا :لاق سلغملا نب يرسلا نع

 نم لصتاو «نيتلصخب هللا نع عطقنا نم
 عطقنا نم امأف ؛لاصخ عبرأب هللاب لصتا

 ةلفان ىلإ ىطختيف :نيتلصخب هللا نع

 رهاظب لمع ؛يناثلاو ءضرف عييضتب
 ؛بولقلا قدص هيلع ئطاوي مل حراوجلا

 موزلف :نولصتملا هب لصتا يذلا امأو

 ىلع ربصلاو «ةمدخلا يف ريمشتلاو «بابلا
 ]17١/٠١[ .تاماركلا تانايصو ؛هراكملا

 ءهتيب ىف ىلص اذإ لئاو وبأ ناك *

 ىلع ءايندلا هل تلعج ولو ؛ اًجيشن جشني
 ]١٠١١/4[ .لعف ام ءهاري دحأو هلعفي نأ

 دنع تثك :لاق شضععألا نع

 يف أرقي وهو «  يعخنلا  ميهاريإ
 25 «لجر هيلع نذأتسا ا

 أرقأ ىنأ اذه ىري ال :لاقو ؛ فحصملا

 ْ ]77١/4[ .ةعاس لك هيف

 تكردأ :لاق حايتلا يبأ نع *

 مهدحأ ماص اذإ ؛يحلا ةخيشمو يأ

 ناك دقلو ؛هبايث حلاص سبلو «نهدا

 هب ملعي ام ءةنس نيرشع أرقي «لجرلا
 [م8/8-- ؟90/5] .هناريج

 نيذلل ىبوط : رابحألا - بعك لاق *

 :لاق ءاّدجسم ينعي - ةلبق مهتويب نولعجي

 «ضرألا يف نيقتملا تويب دجاسملاو

 صالخإلا ات

 0 . هتقدصو ؛همايصو ,هتالص

 نسحأ :لاق يرونيدلا داشمم نع #*

 هرسل «تاولخلا ىفاص ناكو «قلخلا

 نم ىلع هرومأ عيمج يف دمتعاو «ايعار

 ["ه١١/7] .هنامضب اًقثاو ءاّيفاك هل ناك

 نم :لاق يبساحملا ثراحلا نع *

 نيز «صالخإلاو ةبقارملاب هنطاب ححص

 :هلوقل «ةنئسلا عابتاو ةدهاجملاب هرهاظ

 «ًنلبش منير ايف ْاُدَهَج َنيِنَلَو»
 [ا0له ]8١/ .[54 :توبيكتعلا]

 نم :لاق - يعخنلا  ميهاربإ نع *

 ؛ قيَو هللا هجو هب يغتبي ءملعلا نم اًئيش ىغتبا
 [778/4] . هيفكي ام هنم هللا هاتأ

 نم :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *
 بولق هب ءيفتسيل ثيدحلا قرط ملعت يل

 [١؟*/ه] .ةنجلا ةحئار حري مل «سانلا

 نأ ول : يخلبلا ميه
 هذه فرعياال ءهةنس

 اربإ نب قيقش لاق *

 يتئام ماقأ الجر

 ؛ هللا ءاش نإ رانلا نم جني مل «ءايشأ ةعبرألا

 ؟هسفن ةفرعم :يناثلاو ؛هللا ةفرعم :اهدحأ

 :عبارلاو ؛هيهنو هللا رمأ ةفرعم :ثلاثلاو

 ريسفت .هسفن ودعو هللا ودع ةفرعم

 يطعم ال هنأ :كبلقب فرعت نأ :هللا ةفرعم

 الو «هريغ راض الو «هريغ عنام الو ؛هريغ
 فرعت نأ :سفنلا ةفرعم امأو ؛هريغ عفان

 عيطتست الو ءرضت الو عفنت ال كنأ :كسفن



 2ث
 يعوضوملا بيذهتلا | 1غ" رض صالخإلا

 فالخو ؛سفنلا فالخب ءءايشألا نم اًئيش

 ةفرعم امأو ؛هيلإ اًعرضتم نوكت نأ :سفنلا

 هللا رمأ نأ ملعت نأ :هيهنو ىلاعت هللا رمأ

 نوكت نأو هللا ىلع كقزر نأو .,كيلع

 ةمالعو ؛لمعلا يف اًصلخم قزرلاب اًقئاو

 :ناتلصخ كيف نوكي ال نأ :صالخإلا

 نأ :هللا ودع ةفرعم امأو ؛عزجلاو عمطلا

 كنم هللا لبقي ال ءاودع كل نأ :ملعت

 يف ةبراحملاو ءةبراحملاب الإ ءاًئيش
 اتي ءاّدهاجم ءابراحم نوكت نأ :بلقلا

 6١0 -5١[ /84] .ودعلل

 انيلع لمعتسا :نادعم نب دلاخ لاق *

 نب رماع نب ديعس صمحب باطخلا نب رمع

 ننرعم منيت يع كا مبجع
 .,صمح لهأ اي :لاق .ءصمح باطخلا

 ناكو - هيلإ هوكشف ؟مكلماع متدجو فيك
 .ىرغصلا ةفيوكلا :صمح لهأل لاقي
 ال :اًعبرأ وكشن :اولاق  لامعلا مهتياكشل

 :لاق ءراهنلا ىلاعتي ىتح انيلإ جرخي
 بيجي ال :اولاق ؟اذامو :لاق ءاهب مظعأ

 ؟اذامو :لاق ءةميظعو :لاق «ليلب اًدحأ

 هيف جرخي ال رهشلا يف موي هلو :اولاق

 :اولاق ؟اذامو :لاق ءةميظع :لاق ءانيلإ

 هذخأت ينعي  مايألا نيب ةظنغلا ظنغي
 «هنيبو مهئيب رمع عمجف :لاق  ةتوم

 ام ءمويلا هيف ييأر لبقت ال مهللا :لاقو

 ىتح انيلإ جرخي ال :اولاق ؟هنم نوكشت

 هركأل تنك نإ هللاو :لاق ءراهنلا ىلاعتي

 ءينيجع نجعأف .مداخ يلهأل سيل «هركذ

 مث «يزبخ زبخأ مث ء«رمتخي ىتح سلجأ مث
 نوكشت ام :لاقف «مهيلإ جرخأ مث ءأضوتأ

 ام :لاق :ليلب اًدحأ بيجي ال :اولاق ؟هنم
 ينإ «هركذ هركأل تنك نإ :لاق ؟لوقت

 .َكْبَو هلل ليللا تلعجو «مهل راهنلا تلعج
 يف اًموي هل نإ :اولاق ؟نوكشت امو :لاق

 ؟لوقت ام :لاق .هيف انيلإ جرخي ال رهشلا

 يل الو «يبايث لسغي مداخ يل سيل :لاق
 مث ءفجت ىتح سلجأف ءاهلدبأ بايث
 ,راهنلا رخآ نم مهيلإ جرخأ مث ءاهكلدأ
 ةظنغلا ظنغي :اولاق ؟هنم نوكشت ام :لاق

 تدهش :لاق ؟لوقت ام :لاق «مايألا نيب

 تعضب دقو «ةكمب يراصنألا بيبخ عرصم
 .ةعذج ىلع هولمح مث ءهمحل شيرق
 :لاقف ؟كناكم اًدمحم نأ بحتأ :اولاقف

 نأو .يدلوو يلهأ يف ينأ بحأ ام «هللاو

 اي :ىدان مث ءةكوشب كيش لَو اًدمحم

 هترصن يكرتو مويلا كلذ تركذ امق ءدمحم

 هللاب نمؤأ ال كرشم انأو لاحلا كلت ىف
 يل رفغي ال كو هللا نأ تنئظ الإ «ميظعلا
 كلت ىنبيصتف :لاق ءاّدبأ بنذلا كلذب

 لفي مل يذلا هلل دمحلا :رمع لاقف ءةظنغلا
 :لاقو ءرائيد فلأب هيلإ ثعبف «يتسارف
 :هتأرما تلاقف' «نيعباتلا ىلع اهب نمسا
 لاقف «كتمدخ نع انانغأ يذلا هلل دمحلا
 ىلإ اهعفدن ؟كلذ نم ريخ يف كل لهف :اهل

 :تلاق ءاهيلإ نوكن ام جوحأ اهب انيتأي نم
 ءهب قثي هتيب لهأ نم الجر اعدف ءمعن
 ىلإ هذهب قلطنا :لاق مث ءاًررص اهررصف



 ءايلوألا ةيلحل

 ىلإو «نالف لآ ميتي ىلإو «نالف لآ ةلمرأ
 ؛نالق لآ ىلتبم ىلإو ؛نالف لآ نيكسم
 داع مث هذه يقفنأ :لاقف «ةبيهذ اهنم تيقبف
 ام اًمداخ انل يرتشت الأ :تلاقف «هلمع ىلإ

 ام جوحأ كيتأيس :لاق ؟لاملا كلذ لعف
 [؟15- 3] . نينوكت

 يف تناك :لاق كيرد نب دلاخ نع *

 نمم دحأ يف اتناك ام ءناتلصخ زيريحم نبا

 نأ سانلا دعبأ ناك :ةمألا هذه نم تكردأ

 ملكتي ىتح هل نيبتي نأ دعب قح نع تكسي
 « يضر نم يضرو «بضغ نم بضغ «هيف

 هسفن نم متكي نأ سانلا صرحأ نم ناكو
 ]١485/8[ .هدنع ام نسحأ

 وه الجر هيقف لجر يقل :بيهو لاق *
 يذلا ام :هللا كمحري :هل لاقف ءهنم هقفأ
 رمألا :هللا دبع اي :لاق ؟يلمع نم نلعأ

 [166/8] .ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب

 تقدصت اذإ :مصألا متاح لاق *

 امأ :ءايشأ ةسمخ كل يغبني هنإف مهاردلاب

 بلطتو يطعت نأ كل يغبني الف دحاو

 ةمالم نم يطعت نأ كل يغبني الو ةدايزلا

 ىلع نمت نأ كل يغبني الو ءسانلا

 كدنع ناك اذإ كل ىغبني الو ءهبحاص

 يقب يذلا اذه نمأت اًدهخاو يطعتف نامهرد

 يغتبت يطعت نأ كل يغبني الو .ءكدنع

 هل نوكي لجر لثم امهلثم :لاقو ؛ءانغثلا

 «باوبأ ةسمخ رادللو «هل ملغ اهيف راد

 نإف ءاهلوح رودي بئذ رادلا جراخو

 ع
 ناذألا ا_ى#

 لخد ءدحاو يقبو باويأ ةعبرأ تذخأ

 اذإ اذكهو ءاهلك منغلا لتقو بئذلا

 ءايشألا ةسمخلا هذه نم تدرأو تقدصت

 [ل//8] .ةقدصلا تلطبأ دقف ءاّدحاو

 تعمس : يبأ لاق :لاق ةشئاع نبا نع *

 رسلا ةقدص اندقف ام :نولوقي ةنيدملا لهأ

 [57*1/*] . نيسحلا نب ىلع ثام ىتح

 ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع #

 نوردي ال ءنوشيعي ةنيدملا لهأ نم سان
 نب يلع تام املف ءمهشاعم ناك نيأ نم

 يف هب نوتؤي اوناك ام اودقف نيسحلا

 ]١15/9[ .ليللا

 ةقدصلا :لوقي ثراحلا نب رشب نع *

 :لاق مث ءداهجلاو ةرمعلاو جحلا نم لضفأ

 يطعي اذهو «سانلا هاريو عجريو بكري كاذ

 [ مو /م] . نيو هللا الإ هاري ال اًرس

 بلط نم لضفأ لمع نم ام :لاق هنعو #
 [”557/5) .هيف ةينلا تحص اذإ «؛ثيدحلا

 بلغ :لاق ديز نب دامح نع

 :لامتف اموي ءاكبلا  ينايتخسلا  بويأ

 عضوف ءهوف هيلغو «جم ربك اذإ خيشلا

 امير ةمكزلا :لاقو ؛هيف ىلع هدي

 ["7 /1]8 . تضرع

 :لاق بلاط يبأ نب ركب يبأ نع *

 .هلزنم ىف ناكو «ففورعم دجحسم ت امند



 تاطاينتسالا

 «مالسلا هيلع انددرف هللا ةمحرو مكيلع

 مكايإو انمعنو ؛مالسلاب هللا مكايح :لاقف

 يف ذخأ املف .نذأ مث ؛نازحألاب ايندلا يف

 دهشأ :لاق نيح دعتراو برطضا «ناذألا

 ءهتيحلو هيبجاح رعش ماقف هللا الإ هْلِإ ال نأ
 ىتح ىنحناو هناذأ متي ال نأ تفخ ىتح

 ]50/48*-51١”[ .طقسي نأ داك

 رمع لاق :لاق فوع نب لييش نع #*

 ؟مويلا مكونذؤم نم :هنع ىلاعت هللا يضر

 كلذ نإ :لاق .انديبعو انيلاوم :اولاق

 ]١51١/5[ .ريبك صقنل

 نأ تعطتسا ول :ةلفغ نب ديوس لاق #

 .[1786/4] .تلعفل ءيحلا نذؤم نوكأ

 تاطابنتسالا

 نبذ ةوطولخ لاو ةنقاردت او هتلباب عش
 :هلوقل ءةنسلا عابتاو ةدهاجملاب هرهاظ

 عرج
 ع ا 5 00001 م هه 3

 «البش ميدل ايف اُدَهَب َنيِدَلأَو
 [/6ه/١٠] .[54 :توبكتعلا]

 ءدسأ نب ثراحلا هللا دبع وبأ لاق *

 لاغف ؟دحلل هللا ةيعما ةمالغ اه لعضو
 بلط: نع كل فمك ىذلا امن :لفاسلل
 رك نإ# :ىلاعت هلوق :لاقف ؟اذه ملع

 :نارمع لآ] 4 ةكبيخُي نوبت هلأ

 هلل دبعلا ةبحم ةمالع نأ تملعف ء[١

 لآ] هنأ مُكِبِحُي» :لاق مث هلوسر عابتا

 ؟دبعلل هللا ةبحم ةمالع امف ١”7[« :نارمع

 يعوضوملا بيذهتلا ع

 رثكأ نع باغ ءيش نع تلأس دقل :لاقف

 نأ :دبعلل هللا ةيحم ةمالع نإ ءبولقلا

 عيمج يف نوكيف ءهمومه ةسايس هللا ىلوتي

 يتلا مومهلا يفف ءاهل راتخملا وه هرومأ
 الو ءعطاوقلا ثداوح اهيلع ضرتعت ال
 يلوتملا وه هللا نأل ءفقوتلا ىلإ ريشت

 هحراوجو .ةحامسلا ىلع هقالخأف ءاهل

 ديدهتلاب هثحيو ءهب خرصي ؛«ةقفاوملا ىلع
 ىلع ليلدلا امو :لئاسلا لاقف ؛رجزلاو

 هللا بحأ اذإ» :ِلك يبنلا ربخ :لاقف ؟كلذ

 اًرجازو «هسفن نم اًظعاو هل لعج ءاّدبع

 :لئاسلا لاقف «ةهاهنيو هرمأي .هبلق نم
 :لاق ءدبعلل هللا ةبحم ةمالع نم ىندز
 ءادأ نم هللا ىلإ بحأ هني

 «حراوجلاو بلقلا نم ةعراسمب «ضفئارفلا
 ةرثك كلذ دعب مث ءاهيلع ةظفاحملاو

 هللا لوقي» :ِلك يبنلا لاق امك .لفاونلا

 بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت ام :ىلاعت
 لازي الو ءهيلع تضرتفا ام ءادأ نم ىلإ

 اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع
 هب عمسي يذلا هعمس تنك :هتببحأ

 ءهتبجأ يناعد نإ ءهب رصبي يذلا هرصبو

 :لئاسلا لاقف «هتيطعأ ينلأس نإو

 دوجو تامالع نم يل فص ء.هللا كمحر

 رس يف ىتف اي ةسوبحم :لاق ءهبلق
 «ةفشاكملا ملعب ةصوصخم «.ةفطالملا

 «بيغلا ةدهاشم يف رظتلا معنتب ةبلقم

 بولقلا يهف ؛ةعنملا ةعفرو ءزعلا باجحو
 ناقتإ ذافن بجعب اهماهوأ ترسأ يتلا
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 تاطابنتسالا اس#

 ترتاوتو «ىنملا تدعاصت اهدنعف ءعنصلا

 تعطقنا اذهلف ؛دئاوف اهحراوج ىلع

 تجعزناو «ةحار ىلإ ليم لك نع سوفنلا
 تمعنف «ةهافرلا نم تّرفو ءمومهلا
 «ةيالولا قرط تملعو «ةيادهلا رئارسب

 يف تلسرأو «ةيافكلا فيطل نم تيذغو

 الحم بولقلا تلحأو «ةريصبلا ةضور

 «ةدهاشم الب تلاجو ءنايع الب هيف ترظن

 ةفص ىتف اي اذهف ؛ةهفاشم الب تبطوخو
 «ءايحلاو ةبقارملا لهأ نم ءهللا ةبحم لهأ

 «لامعلا نم راربألا مهف «لكوتلاو اضرلاو

 نم ءامكحلا مهو ءءاملعلا نم داهزلا مهو

 ءراربألا نم نوعراسملا مهو ءءابجنلا

 باحصأ مهو «راهنلاو ليللا ةاعد مهو

 ركفلا باحصأو ءراكذتلا ءافص

 ؛رابتخالاو نحملا باحصأو ءرابتعالاو
 مهظفحو .ءهتعاطب هللا مهدعسأ موق مه

 مهل دتشت ملف .هتسايسب مهالوتو «هتياعرب
 يف مهمومه «ةدارإ مهل طقستي ملو ءةمه

 ةاجنلا يف مهحاورأو ءبلطلاو دجلا
 .مهلامعأ نم ريثكلا نولقتسي .«برهلاو

 ؛ مهيلع هللا معن نم ليلقلا نورثكتسي الو

 ءاوربص اوعنُم نإو ءاوركش مهيلع معنأ نإ
 نطاوم ىلإ خارص مهنم جيهيداكي
 «تايآلاو ربعلا رباعمو .ءتاولخلا

 هفوخو «ءددرتت مهبولق يف تارسحلاف

 «ىتف اي معن ؛دقوتي مهبولق يف قارفلا
 مهمّعنو «هتبحم معط هللا مهقاذأ موق ءالؤه

 كلذ مهعطقف «هتاجانم يف ةبوذعلا ماودب

 اومادو «تاذللا اويئاجو .تاوهشلا نع

 دقف ؛تاوامسلاو ضرألا هل نم ةمحر ىف
 نيعطقنمو «ءالبلا عوقو لبق اضرلا اودقتعا

 لهجلل نيركنم .ءسوفنلا ةراشإ نع
 .مهميعن مادو ءمهشيع باط .«سوسأملا

 ء سقم مهبول يف معانخو ( بلع مهتم
 بجح ىلإ بولقلا راصبأب اورظن مهنأك
 ىنملا هللا ناكو ءاوعطقف بويغلا

 ثحلاب ءهوباجأف هيلإ مهاعد «بولطملاو
 مهل مقت ملف ؛ريسلا ماودو ءيوري

 اهدئعف ءرابجلا ةوعد اوقبتسا ذإ «لاغشأ

 ترهظو ءاهيهاودب ةنتفلا نع تباغ ىتف اي

 مهتيطم راصف ءاهيف امب ةفرعملا بابسأ

 مهيداحو «ةبهرلا مهقئاسو «ةبغرلا هيلإ

 ءهتيدوبع قر يف مهلخدأ ىتح .قوشلا
 يف نهو الو «ةين يف ةرتف مهقحلت سيلف

 يف ليوأت الو .مزح يف فعض الو ؛مزع
 لاق ؛ةرغ يعاود ىلإ ليم الو ءةصخر

 :لاق ء«ةبحملاب اًدارم اذه ىرأ :لئاسلا

 ؛ةبحملاب نيدارملا ةفص هذه :ىتف اي معن
 :لاقف ؟ءالؤه ىلع نحملا فيك :لاقف

 ءاهرايتخا يف ةبعص ءاهملع يف ةلهس
 نمف :لاق ؛مهناميإ ةوق ردق ىلع مهنحمف

 ءةفرعم مهرثكأ :لاق ؟انحم مهدشأ

 ءاج امك ءاناميإ مهلمكأو ءاّيقي مهاوقأو
 مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» :ربخلا يف

 49/9١1 -1١١[ .«لثمألاف لثمألا

 الجر رصبأ هنأ :ءادردلا يأ نع *

 ؟هذه نم ةزانج :لوقي وهو «ةزانج يف
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 اذه نع ىنربخأف .هللا كمحري :لاقف هللا لوقي .ءتنأ اذه :ءادردلا وبأ لاقف

 469 نت منإَو تم َكّنِإ#َ#»# :ىلاعت

 [١؟١/6] ٠”[. :رمرلا]

 يرصملا نايح نب نمحرلا دبع نع *
 .يلع ابأ اي :ضايع نب ليضفلل ليق :لاق

 «تكاس وهو هسفن عزني تيملا لاب ام

 نأل :لاق ؟ةصرقلا نم برطضي مدآ نباو

 ْمُهَو السر هَنَسوَت# :أرق مث هقثوت ةكئالملا
 ]١11١/8[ .[31 :ماعنألا] «َنوُطَرَعي ال

 سانلا جرح :لاق يعازوألا نع *

 اي :لاقف ءدعس نب لالب مهيفو ءنوقستسي

 :اولاق ؟ةءاسإلاب نورقت متسلأ «سانلا اهيأ

 َلَع اماه :تلق كنإ مهللا :لاق .ءمعن

 لكو 4١[. :ةبوتلا] #لِبَس ني َنيِنِسْحْسْل
 :لاق .انقساو انل رفغاف «ةءاسإلاب كل رقي

 [؟؟5/0] .اوقسف

 ةمأ نم ام:ايركز يبأ نب هللا دبع لاق

 ءالجر رشع ةسمخ مهيف نوكي

 نيرشعو اًسمخ موي لك يف هللا نورفغتسي
 نإ اوؤرقاو 0 كلت بذعتف «ةرم

 نينِمْؤمْلا ّنِم اف نك نم احله <: :متئش

 هل
 [1494/0] .["5 - "5 :تايراذلا]

 ملاع لجر يقل :لاق بيهو نع *
 لاقف ؛ملعلا يف هقوف وه ءاّملاع الجر
 ءانبلا اذه نع ىنربخأ ءهللا كمحري :هل

 ام وه :لاق ؟ره ام ءهيف فارسإ ال يذلا

 ؛رطملا نم كتكأو .ءسمشلا نم كرت

 :لاق ؛هيف فارسإ ال هبيصن يذلا ماعطلا

 :لاق ؛عيشلا نودو .عوجلادس ام

 سابللا اذه نع .هللا كمحري ينربخأف
 رتس ام :لاق ؟وه ام هيف فارسإ ال يذلا

 ينربخأف :لاق ؛كافدأو .كتروع

 ال يذلا كحضلا اذه نع ءهللا كمحري
 ءمسبتلا :لاق ؟وه ام ءهيف فارسإ

 نع ينربخأف .هللا كمحري :لاق ؛عمسي

 ؟وه ام ؛.هيف فارسإ ال يذلا ءاكبلا اذه

 ؛هللا ةيشخن نم ءاكبلا نم لمت ال :لاق

 نم يفخأ يذلا امف .هللا كمحري :لاق

 لمعت مل كنأ كب نظي ام :لاق ؟يلمع

 :لاق ؛صضئارفلا ءادأ الإ ءطق ةئنسح

 ؟يلمع نم نلعأ يذلا امف ءهللا كمحري
 نع يهنلاو .ءفورعملاب رمألا :لاق

 هءايبنأ هب ثعب يذلا هللا نيد هنإف ءركنملا

 يف ليق دقو ؛هدابع ىلإ مهيلع هللا تاولص

 ا ىنلَمجَو# : نيك هللا لو ق

 رمألا :ليق 0١[. :ميرم] ةّتنك
 امئيأ ءركنملا نع يهنلاو .,فورعملاب

 [5١؟/8] .ناك

 تمعز :ملسأ نب دمحم لاق *

 اوكرشأ دقو ؛قولخم نآرقلا نأ :ةيمهجلا

 هللا نأل ؛نوملعي ال مهو .كلذ يف

 نإ :لاقف ؛اًمالك هل نأ نّيب دق ؛ىلاعت

 ا ا ١45[. :فارعألا]

 [154 :ءاسنلا] 4اًميلكحَت سوم ُهَّشأ مَطوا



 ءايلوألا تيلحا
 نال |
 0 .راختسالا هدف

 .6 ىسوم ملك هنأو ءاّمالك هل نأ ربخأف

 اَنأ يّنِإ) .ىسوم اي :هايإ هميلكت يف لاقف
 ءىسوم اي :هلوق نأ معز نمف ؛(َكْبَر
 دقف «همالكب سيلو «قلخ هير أَنأ ّنِإ>
 ؛هللا نود ءىسومل اًبر معازلا اذه لعج

 :هميلكت يف ىسومل اًضيأ هللا 8

 كتمتطصاو# 0[ :هط] حجب اَمِل ٌمَتْسأَنل

 اذه لعج دقف ١. :له] 40 ىبقل

 ةيآ يف لاقو ؟هللا ريغ ىسونن اّهْلِإ معازلا
 تْفِإ بوُملَي# هايإ هميلكت يف ىسومل ىرخأ
 نمف ١٠*[. :صصقلا] 4َنيَكصْلا كر ُهَنأ انأ
 هب ملكت هلوقو هللا مالك اذه نأ :دهشي مل

 هكرش مظع دقف قلخ هنأ معزو ؛هلاق هللاو

 لاك انلخ دا ضر نإ ؛ هللا ىلع هؤارتفاو

 ْثيَو ُهَلل انأ تْفِإ يوُميط :ىسومل
 اذه لعج دقف ٠*[. :صصقلا] نيل

 كرش ىاف «هللا ريغ ابر نيملاعلل معازلا

 هذه يف ةيمهجلا ىقبتف ف ؟اذه نم مظعأ

 للا نأ انمعز نإ دعا نيرفك نيب ةصقلا
 هللا باتك اودر دقف ءىسوم ملكي مل

 اذه نأ اومعز نإو ؛هباورفكو

 تر ُهَلل ان تْيِإ جيومتيا# - مالكلا
 دقف :؛قلخ ٠*1 :صصقلا] «َنيلكصْلأ
 نأ :نايب تايآلا هذه يفف .هللاب اوكرشأ
 نم كرش نايب اهيفو «ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 .قلخ هللا لوقو ءقلخ هللا مالك نأ معز

 74ه /9] .قلخ هئايبنأ ىلإ هللا ىحوأ امو

 ثعب :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع *

 اي :يل لاقف «كلملا دبع نب ماشه ىلإ

 كانربتخاو ءاريغص كانفرع دق انإ «ميهاربإ

 تيأر دقو ؛كلاحو كتريس انيضرف «اًريبك

 يف ككرشأو «يتصاخو يسفنب كطلخأ نأ

 :لاق ؛رصم جارخ كتيلو دقو «يلمع

 ريمأ اي كيأر هيلع يذلا امأ :تلقف

 هب ىفكو «كبيئيو كيزجي هللاف «نينمؤملا
 يل امف «هيلع انأ يذلا امأو ءابيثمو اًيزاج

 :لاق ؛ةوق هيلع يل امو ءرصب جارخلاب

 000 «ههجو جياتخا ىتح «بضغف
 اق مث ءاركنم اًرظن يلإ رظنف ف « لبق هينيع

 لاق ا ءاًعئاط ّنيلتل

 هبضغ تيأر ىتح «مالكلا نع تكسمأف

 أي :تلقف تئفط دق هتروسو هرسكنا دق

 :تلق ءمعت :لاق ؟ملكتأ « نينمؤملا ريمأ

 ضع اضع اًنإ » : هباتك يف لاق هناحبس هللا رد

 ا لاجل . نسالاو  :ترشلا لع ةنامألا

 اي هللاوف .ةيآلا [/؟ :بازحألا] «الِيحم نأ

 «نيبأ ذإ نهيلع بضغ ام «نينئمؤملا ريمأ

 نأ قيقحب انأ امو ؛نهرك ذإ نههركأ الو

 ذإ ينهركت الو .تيبأ ذإ يلع بضغت
 ؛هذجاون تدب ىتح كحضف :لاق ؛تهرك

 دقل ءاّهقف الإ تيبأ دق ميهاربإ اي :لاق مث

 [؟44/0] .كانيفعأو «كنع انيضر

 ةراختسالا

 ىلع انلخد :لاق يروثلا نايفس نع *

 :هل انلقف « يمايألا ثراحلا نب  ديبز

 :لاقف ءهللا كافش :وأ هللا فشتسا

 [م٠/ه] . هللا ريختسأ
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 ىلع انلخد :لاق ليضف نب دمحم نع #*

 :بعك وبأ هل لاقف «هدوعن فرصم نب ةحلط

 [17/5] . كو هللا ريختسأ :لاقف ءهللا كافش

 :لاق يدهم نب  نمحرلا دبع نع *
 وبأو ءانأ ءروصنم نب اًرشب تدعاو

 نب رشبو ا ا يسجل

 :لاق ءهانيتأ املف «هيتأن نأ يف ف «ءيرسلا

 ناكف د دا ترختسا

 [4/7*58] .اوثيجت ال نأ يبلق ىلع بلاغلا

 سانلا جرخ :لاق يعازوألا نع *

 اي :لاقف ءدعس نب لالب مهيفو «نوقتسي

 :اولاق ؟ةءاسإلاب نوّرقت متسلا «سانلا اهيأ
 َّلَع ام :تلق كنإ مهللا :لاق ءمعن

 لكو 95١[« :ةبوتلا] 4لِسس نم َنيِنِسَحْمْلَ

 :لاق .انقسأو انل رمغاف «ةءاسإلاب كل رقي

 [؟؟/8] .اوقسف

 رافغتسالا

 نب ديزي نع نمحرلا دبع نب ريهز نع *
 هللا نإ :لاق ء  بتكلا أرق دق ناكو  ةرسيم

 نب ىسوم ىلإ ىحوأ اميف ىحوأ ىلاعت
 :يلإ يدابع بحأ نإ :مالسلا هيلع نارمع

 نيذلاو ؛ةحيصنلاب ضرألا يف نوشمي نيذلا

 «تاعمجلا ىلإ مهمادقأ ىلع نوشمي

 اذإ نيذلا كئلوأ ءراحسألاب نورفغتسملاو

 باذعب ضرألا لهأ بيصأ نأ تدرأ

 ضغبأ نإو ؛يباذع مهنع تففك مهتيأرو

 الو «نمؤملا ةئيسي يدتقي يذلا : يلإ يدابع
 [7737 /0] . هتلسحب يدتقي

 ام :لاق ايركز يبأ نب هللا دبع نع

 ءالجر ةرشع ةمسخ مهيف نوكي ةمأ نم

 نيرشعو اًسمخ موي لك يف هللا نورفغتسي
 :متثش نإ اوؤرقاو ؛ةمألا كلت بذعتف ءةرم

 49 َنييزمْلا َنِي اَبَف نك نم اعمل
 [49١1/ه] .["ه :تايراذلا]

 :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع *

 ميل هيو
 ينم ناكو ءاًحصان هل تنكو - هراد

 نأ ينغلب ءميهاربإ اي :لاقف « اًعمتسم

 ينصلخي يذلا ام .يهلإ :لاق 2 ىسوم

 ينيجنيو «كناوضر ينغلبيو .«كباقع نم
 «ناسللاب رافغتسالا :لاق ؟كطخس نم
 كرشلاو :تلق :لاق ؛بلقلاب مدنلاو

 [*4١1/ه] . حراوجلاب

 :لاق ةويح نب ءاجر نب مصاع نع #*

 :لوقيف .ءبطخي زيزعلا دبع نب رمع ناك
 هللا رفغتسيلف «بنذب ملأ نم ؛«سانلا اهيأ
 «بتيلو «هللا رفغتسيلف ءداع نإف «بتيلو
 يه امنإف ؛بتيلو هللا رفغتسيلف ءداع نإف
 نإو «لاجرلا قانعأ يف ةقوطم اياطخ

 [؟55/4] . اهيلع رارصإلا كالهلا لك كالهلا

 نإ :لاق  ةيطع نب  ناسح نع #*«

 مل .ءكلملا فقو ؛ةئيس لمع اذإ دبعلا
 ءرفغتسي مل نإف ءتاعاس ثالث اهبتكي
 [786/1] .بتكت مل ءرفغتسا نإو «تبتك



 ءايلوألا تيلحل

 ىلع ناك :لاق ناميلس نب رمتعم نع *

 ليقف «ىلاعت هللا رفغتسي ناكف «نيد يبأ
 اذإ :لاق «نيدلا كنع يضقي هللا لس :هل
 [؟؟/5] .نيدلا ينع ىضق «يل رفغ

 ناك راج  ىسوم نب كلملا دنع نع *

 طق الجر تيأر ام :لاق - ديبع نب سنويل
 هفرط عفري ناكو ءسنوي نم اًرافغتسا رثكأ
 ىلإ هفرط عفريو ءرفغتسيو «ءامسلا ىلإ
 ٠١[ /"] .نيترم رفغتسيو ؛ءامسلا

 ابأ ثعمس :لاق ديبع نب سنوي نع #

 نم نورثكت متنأ :لوقي ينزملا هللا دبع ركب
 نإف ءرافغتسالا نم اورثكتساف «بونذلا

 نيرطس لك نيب هتفيحص يف دجو اذإ لجرلا
 [ 7/11 .كلذ ناكم ةرس «رافغتسا

 تعمس :لاق هللا دبع نب دمحم نع *

 :أرقف ءمالغ ىلإ رظنف ءيفوصلا ريزولا
 انكم 0 ٍِ 0 نأ ل امر

 «© ترمي ام َلَع ديس هَل مث زهثجت
 ديهشلا 00 مهللا :لاق مث 4 :سنوي]

 ريصبلاو ءانلامعأل ظيفحلاو ءانلاعفأ ىلع

 لك ىلع تنأو ءاناوجنل عيمسلاو ءانرومأب
 نورظانلا هافخأ ام تملع دق ؛ظيفح ءيش

 ءمهرودص حناوج يف
 قحلا نيب زيمملا ثنأو «ةنطاب تاوهشو

 كيلع زوجي ال هنأ تملع دقو ؛لطابلاو

 هيلع تلمتشا امو «بولقلا ىلع رطخ ام

 ميلعلا تنأو «نامتكو نالعإ نم عولضلا

 «ةثماك رارسأ نم

 م و )
 رافغتسالا هد

 ىلع حدك ام لالهل رفغاف ؛رودصلا تاذب
 ]51614/1١-١56[ .هرظن ءوس نم ءهسفن

 :لاق ىفقثلا قاحسإ نب دمحم نع #*

 باشخلا كاحضلا نبا دمحأ :تعقتس

 اميف تيأر :- نيئاكبلا نم ناكو  لوقي

 ام :تلقف «سنوي نب حيرش مئانلا ىري
 رفغ :لاقف ؟ثراحلا ابأ اي كبر كب لعف
 بنج ىلإ يرصق لعج .كلذ عمو ؛يل
 «يدنكلا ءاطع نب ريشب نب دمحم رصق

 ربكأ اندنع تنأ «ثراحلا ابأ اي :تلقف

 «كاذ لقت ال :لاقف «ريشب نب دمحم نم

 اًظح ريشب نب دمحمل لعج ىلاعت هللا نإف

 اذإ :ناك هنأل «ةنمؤمو نمؤم لك لمع يف
 نينمؤملل رفغا مهللا :لاق هللا اعد
 «تاملسولاو نيملسملاو +تانمؤملاو

 ]1١7/٠١[ .مهنم نينئاكلاو

 نميف لجر ناك :لاق ثيغم نع #*
 ءاّموي ركذاف ؛يصاعملاب لمعي مكلبق

 [38/5] .هل رفغف ؛كنارفغ مهللا :لاقف

 ام :لاق  ةيطع نب  ناسح نع #*

 اومتخف ءوغل سلجم موق سلج
 كلذ مهسلجم بتك الإ :رافغتسالاب

 [7/5] .هلك اًرافغتسا

 :لاقف ؟تيملا ىلع لاقي ام لضفأ ام :هل

 ]١4/4[ .رافغتسالا

 جرخأ ىلاعت هللا نإ :لاق ةمركع نع *

 ءرانلا نم الجرو .ةنجلا نم الجر
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 مالسإلا  ةماقتسالا اس

 :ةنجلا بحاصل لاق مث ؛هيدي نيب امهفقوف

 :لوقيف ؟ةنجلا يف كليقم تيأر فيك ؛يدبع
 ءايعتاوزا نمركذق ؟نولقاقلا هلأق لبقم ري

 :رانلا بحاصل لاق مث ؛ميعنلا نم اهيف امو
 :لاقف ؟رانلا يف كليقم تيأر فيك ؛«يدبع

 ءاهيراقع ركذو ؛نولئاقلا هلاق ليقم رش

 ناولأ نم اهيف امو ءاهريبانزو ءاهتايحو
 اذام .يدبع :َقِيِو هبرهل لاقف ؛باذعلا

 :دبعلا لاقف ؟رانلا نم كتيفعأ نإ ىنيطعت

 :برلا هل لاقف ؟كيطعأ ام يدنع امو ءيهلإ
 ىنيطعت تنكأ بهذ نم لبج كل ناك ول
 هل لاقف ؛معن :لاقف ؟رانلا نم كيفعأف

 نم رسيأ ايندلا ىف كتلأس دقل ؛تيذك :برلا

 بيجتسأف ينوعدت نأ كتلأس : بهذ نم لبج

 ينلأستو «كل رفغأف ينرفغتست نأو «كل

 ]4١/9*[ . اًبهاذ ىلوتت تنكف ؛ كيطعأف

 ةماقتسالا

 امب نوع نيا :كرابملا نبال ليق #

 [40/6] .ةماقتسالاب :لاق ؟عفترا

 اير اولاَك تسلا نإ :دهاجم نع *
 ملف :لاق ك٠ :تلصف] ©ًاوُمَفَّتَسأ َت لأ

 [؟١٠ /#] .اوتام ىتح اوكرشي

 نم ءايشأ ةعبرأ :يخلبلا قيقش لاق *

 ةدشل هللا رمأ كرتي ال :ةماقتسالا قيرط

 نم هدي يف عقي ءيشل هكرتي الو ءهب لزنت
 لمعي الو ءدحأ ىوهب لمعي الف ءايندلا

 لمعيل ؛مومذم ىوهلا نأ «هسفن ىوهب

 [١؟7/8] .ةنسلاو باتكلاب

 يعوض وملا بيذهتلا

 يسفن تدباك :ردكنملا نب دمحم لاق *

 ]١457/9[ . تماقتسا ىتح ةنس نيعبرأ

 لجر رم :لاق هبنم نب بهو نع *
 ؟كل ام :لاقف ءدباع لجر ىلع دباع

 نم غلب دق ناك هنأ نالف نم تبجع :لاق

 ال : لشعب لاقف ؟ايندلا هب تلامو هتدابع

 نديعا نعل ءاددلا هب ليفت نيم يسجن
 [51/4] .ماقتسا نمم

 ام :لاقي :لاق ةويح نب ءاجر نع *

 نسحأ امو ؛ناميإلا هنيزي «مالسإلا نسحأ

 ؛ىقتلا نسحأ امو ؛ىقتلا هنيزي .ناميإلا
 ؛ملحلا هنيزي ءملعلا نسحأ امو ؛ ملعلا هنيزي

 ]١97/8[ .قفرلا هنيزي ءملحلا نسحأ امو

 اوملعت :لاق ةيلاعلا 6 نع

 ؛هنع اوبغرت الف ءهومتملع اذإف «مالسإلا

 «مالسإلا هنإف «ميقتسملا طارصلاب مكيلعو

 ؛الامشو انيمي طارصلا اوفرحت الو

 نأ لبق «هباحصأو هلي مكيبن ةنسب مكيلعو
 يذلا اولعفي نأ لبقو ءمهبحاص اولتقي

 هذهو مكايإو ؛ةنس ةرشع سمخب اولعف
 مكنيب ثروت اهنإف «ةقرفتملا ءاوهألا

 [؟18/؟5] .ءاضغيلاو ةوادعلا

 يأ يردأ ام :لاق ةيلاعلا ين نع *

 «مالسإلل هللا يناده نأ : لضفأ نيتمعنلا

 [؟18/؟] .ءاوهألا هذه نم ينافاع وأ

 ءمالسإلا : لاق يرصبلا نسحلا نع *



 ءايلوألا ةيلحل

 ؛ةهبتشم هيف ةينالعلاو رسلا ؟مالسإلا امو

 لك كنم ملسي نإو .هلل كبلق ملسي نأو

 ]١14/5[ .دهع يذ لكو «ملسم

 تنأ نمم : ميعت ني زيهرل لجو لاق ©
 هللا معنأ نمم :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي

 ؛بسنلا ديرأ امنإ :لاق ؛مالسإلاب هيلع

 0 تامل لق وعلا يف مق انتو :لاق

 ٠١ :نونمؤملا] 409 َنلََتِي الو ذوي

 ]٠١/ 5 ١[

 ضرأ انلزن امل :تلاق ةملس مأ نع #*

 «يشاجنلا :راج ريخ اهب انرواج ؛ةشبحلا
 .«يذؤن ال ءهللا اندبعو ءاننيد ىلع اًنمأ

 شيرق تعب املف ؛ههركن اًئيش عمسن الو

 «صاعلا نب ورمعو ةعيبر يبأ نب هللا دبع
 ؛هتقراطب ىلإو يشاجنلا ىلإ مهايادهب

 لِي هللا لوسر باحصأ ىلإ لسرأ

 ءاوعمتجا ءهلوسر مهءاج املف دال

 لجرلل نولوقت ام :ضعبل مهضعب لاق مث

 ءانملع ام هللاو لوقن :اولاق ؟هومتئج اذإ

 وه ام كلذ يف اًنئاك ءانيبن هب انرمأ امو

 ىشاجنلا اعد دقو ءهوؤاج املف ؛نئاك

 , .هلوح مهفحاصم اورشنف «هتفقاسأ

 يذلا نيدلا اذه ام :مهل لاقف «مهلأس

 يف هب اولخدت ملو .مكموق هيف متقراف

 هذه نم دحأ نيد يف الو «ينيد

 نب رفعج هملك يذلا ناكف :لاق  ؟ممألا

 انك «كلملا اهيأ :هل لاقف - بلاط يبأ

 لكأنو «مانصألا دبعن «ةيلهاج لهأ اًموق
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 مالسإلا ال

 «ماحرألا عطقنو «شحاوفلا يتأنو ءةتيملا

 انم يوقلا لكأيو ءراوجلا ءيسنو
 هللا ثعب ىتح ؛كلذ ىلع انكو ؛فيعضلا

 انيلإ ىلاغت
 هللا ىلإ اناعدف ءهقافعو هتنامأو ءهقدصو

 دبعن انك ام علخنو ءهدبعنو هدحونل «ىلاعت
 ةراجحلا نم ءهنود نم انؤابآو نحن

 ءادأو ءثيدحلا قدصب انرمأو ؛ناثوألاو

 ءراوجلا نسحو ءمحرلا ةلصو «ةنامألا

 نع اناهنو ؛ءامدلاو مراحملا نع فكلاو

 «ميتيلا لام لكأو ءروزلا لوقو .ءشحفلا

 هللا دبعن نأ ائرمأو ؛ةنصحملا فذقو

 «ةالصلاب انرمأو اًئيش هب كرشن الو .هدحو
 رومأ هيلع دّدعف :لاق  مايصلاو «ةاكزلاو

 هاتعبتاو ءهب انمآو «هانقدصف - مالسإلا

 هللا اندبعف ؛ّكيِو هللا نم هب ءاج ام ىلع

 ام انمرحو ءاّئيش هب كرشن ملف ءهدحو
 ادعف ؛انل لحأ ام انللحأو ءانيلع مرح

 ءاتتيد نع انونتفو ءانويذعف ءانموق انيلع

 كيك هللا ةدابع نم ناثوألا ةدابع ىلإ انودريل

 «ثئابخلا نم لحتسن انك ام لحتسن نأو

 ءانيلع اوقيضو ءانوملظو ءانورهق املف
 ىلإ انجرخ ؛انئيد نيبو انتيب اولاحو

 انبغرو «كاوس نم ىلع كانرتخاف ءكدالب
 كدنع ملظن ال نأ انوجرو «كراوج يف

 كعم له :يشاجنلا هل لاقف ؛كلملا اهيأ
 هل لاقف ؟ءيش نم هللا نع هب ءاج امم

 أرقف .يلع أرقا :هل لاقف «معن :رفعج

 يشاجتلا ىكبف ءصعيهك نم اًردص هيلع

 هبسن بقرعن ءاثم الوسر



 فارسإلا

 تكبو ؛هتيحل لضغخأ ىتح ءهللاو

 نيح مهفحاصم اولضخأ ىتح .هتفقاسأ

 :يشاجنلا لاق مث ؛مهيلع يلت ام اوعمس

 جرخيل ىسوم هب ءاج يذلاو وه اذه نإ
 ال .شاوف ءاقلطنا ؛ةدحاو ةاكشم نم

 :لاق مث ؛داكأ الو ءامكيلإ مهملسأ

 :مويسلاو - يضرأب مويس متنأف ءاوبهذا

 مكسم نم ءمرغ مكّسم نم  نونمآلا

 ربد يل نأ بحأ ام «مرغ مكسم نم .مرغ
 ربدلاو  مكنم الجر تيذآ ينأو ءبهذ

 امهيلع اودر - لبجلا :ةشبحلا ناسلب
 ام .للاوف ؛اهب ىل ةجاح الف ءامهاياده

 نعلم نلع هر نيح ءوشرلا ينمااللا دحأ
 يف سانلا عاطأ امو ؛هيف ةوشرلا ذخآف

 ءنْيَحوبقم هدنع نم اجرخف ؟؛هيف مهعيطأف
 هدنع انمقأو ؛هب اءاج ام امهيلع اًدودرم

 ]11١6/1-١١5[ .راج ريخن عم راد ريخب

 فا ارسإلا

 ملاع لجر يقل :لاق بيهو نع #
 لاقف ؛ملعلا يف هقوف وه ءاّملاع الجر
 ءانبلا اذه نع ىنربخأ .هللا كمحري :هل

 ان وه لاق وع اهم فارسا ال ىذلا
 ؟رطملا نم كّنكأو «سمشلا نم كرتس

 اذه نع ىنربخأف .هللا كمحري :لاقف

 :لاق ةةيف فارسإ هل هيتضت يذلا ءاعطلا
 :لاق ؛عيشلا نودو .عوجلا دسام

 سابللا اذه نع ؛هللا كمحري ينربخأف

 رتس ام :لاق ؟وه ام ءهيف فارسإ ال يذلا

 يعوضاوملا بيذهتلا ةهكفل#

 ىنربخأف :لاق ؛كافدأو كتروع

 الدلا فامشلا اذه وع دكا كايسرو
 الو .مسبتلا :لاق ؟وه ام ءهيف فارسإ
 نع ينربخأف «هللا كمحري :لاق ؛ عمسي

 ؟وه ام ءهيف فارسإ ال يذلا ءاكبلا اذه

 ؛ هللا ةيشحخ نم ءاكبلا نم ٌنلمت ال :لاق

 نم يفخأ يذلا امف هللا كمحري :لاق
 لمعت مل كنأ :كب نظي ام :لاق ؟يلمع
 :لاق ؛ضئارفلا ءادأ الإ ءهطق ةنسح
 ؟يلمع نم نلعأ يذلا امف هللا كمحري

 نع يهنلاو .فورعملاب رمألا :لاق
 تانبلا ةيافعي يذلا هللا نيد هنإف ءركنملا

 يف ليق دقو ؛هدابع ىلإ مهيلع هللا تاولص

 اَم ّنْبَأ كراَبم ىلَمَبَو» :َكو هللا لولق
 رمألا :ليق ١”[. :ميرم]ةٌْبُحح

 امتيأ ءركنملا نع يهنلاو ,فورعملاب

 [168_- ١ ه؟/48] .ناك

 ال لالحلا :لوقي يروثلا نايفس ناك *

 [*457/5] .فرسلا لمتحي

 نبا ر دع أ هنرن نت يعش نقف
 «سلج مث ؛ةعمجلا مهب ىلص زيزعلا دبع
 هيدي نيب نم بيجلا عوقرم صيمق هيلعو
 ريمأ اي :لجر هل لاقف ءهفلخ نمو

 «تسبل ولف «كاطعأ دق هللا نإ «نينمؤملا

 لضفأ :لاقف ءهسأر عفر مث اّيلم سكنف

 دنع وفعلا لضفأو ءةدجلا دنع دصقلا

 [؟١51/ه] .ةردقملا

 قفنأ الجر نأ ول :لاق دهاجم نع #*



 ءايلوألا تيلحل

 نم نكي مل ؛ىلاعت هللا ةعاط يف دحأ لثم
 [؟ة8؟/9] .نيفرسملا

 :لاق تارفلا يبأ نب لفون نع *

 زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةبجحلا تبتك
 ناك نم لعفي امك ةوسكب تيبلل رمأي
 لعجأ نأ تيأر ينإ :مهيلإ بتكف «هلبق
 كلذب ىلوأ مهنإف ةعئاج دابكأ يف كلذ

 [*05/8] .تيبلا نم

 ءيش لكل :لاق هبنم نب بهو نع

 نإو «هيلع وأ هل دهشتو اهب فرعي ةمالع
 :يهو .نهب فرعي تامالع ثالث نيدلل

 ناميإللو :لمعلاو .ملعلاو ءناميإلا

 ءهتكئالمو هللاب ناميإلا :تامالع ثالث
 :تامالع ثالث لمعللو ؛هلسرو «هبتكو

 ثالث ملعللو ؛مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلا
 امو هللا بحي امبو ؛.هللاب ملعلا :تامالع

 عزاني :تامالع ثالث فلكتمللو ؛هركي

 ام ىطاعتيو «ملعي ال ام لوقيو .هقوف نم
 ملظي :تامالع ثاللث ملاظللو ؛لائي ال

 «ةبلغلاب هنود نمو «ةيصعملاب هقوف نم
 :تامالع ثالث قفانمللو ؛ةملظلا رهاظيو

 دحأ ناك اذإ طشنيو «هدحو ناك اذإ لسكي

 ىلع هرومأ لك يف صرحيو «هدنع
 :تامالع ثالث دساحللو ؛ةدمحسملا

 اذا. ىلجسخو هةويسعتلا تاغ'اذإ تاتعي

 ثالث فرسمللو ؛ةبيصملاب تمشيو ءدهش

 امب لكأيو ءهل سيل امب يرتشي :تامالع
 نويل زل ولام نيبلبو ههنا سبل

 ىرسمألا 0 |

 طرفيو ءطرفي ىتح ىناوتي :تامالع ثالث

 لفاغللو ؛مثأي ىتح عيضيو « عيضي ىتح
 ىيهللاو «نيسلا :تافالع ثالث
 [44- 49/41 .نايسنلاو

 لاق هنأ يروشلا نايفس نع #

 يف تقفنأ مك : ةفيلخلا  يدهملل

 نكل :لاق ؛يردأ ام :لاق ؟كتجح
 رشع ةتس ٌقفنأ :يردي باطخلا نب رمع

 ["ا/لا//5] .اهرثكتساف ؛؟ اًرانيد

 نب رمع بتك :لاق يعازوألا نع

 ٍداف نأ :هلامع ضعب ىلإ زيزعلا دبع

 عيمجب كلذ طاحأ نإو «نيملسملا ىراسأب

 [1#؟/ه] . مهلام
 جرخ امل :لاق يبلعتل :ل| ليعس يبأ نع #

 ءروصنملا رفعج يبأ ىلع دمحمو ميهاربإ

 اوبأف ءامهيلع هوئيعي نأ روغثلا لهأ دارأ

 نم فولألا مورلا كلم دي يف عقوف .كلذ

 بحي مورلا كلم ناكو ؛ىرسأ نيملسملا

 بتكف هرفعج وبأ ىبأيو «مهب يدافي نأ

 .ةمألا هذه رمأ كاعرتسا ىلاعت هللا نإف

 يف يك هيبنبو ءاّمئاق طسقلاب اهيف نوكتل

 هللا لأسأو « اهيشتم اًهبشتم ةفأرلاو حانجلا ضفخ

 ءامهد وسلا فت ا نش كما ىلاعت

 ةحياس نإف ؛اهتمحر هقزريو «ةمألا هذه

 مهؤطومو «لوأ ماع تبلغ نيكرشملا



 مح
 دانسإلا

 ناكو ءنوصحلاو لقاعملا نم يرارذلاو

 ؛رثكأ هنع هللا افع امو «دابعلا بونذب كلذ

 يرارذلاو قتاوعلا تلزنتسا دابعلا بونذبف

 مهلنوقليال .«.نوصحلاو لقاعملا نم

 نع تافشاك ءاًعفادم مهنع الو ءارصان

 ىأرمب كلذ ناكف «ءنهمادقأو نهسوؤر

 .هقلخ ىلإ هللارظني ثيحو «عمسمو

 «نينمؤملا ٌريمأ هللا قتيلف ؛هنع مهضارعإو

 جرخيلو ءاليبس هللا نم مهب ةادافملاب عبتيلو

 : هيبنل لاق ىلاعت هللا نإف ءىلاعت هللا ةجحم نم

 م َنيَمْسْسلاَو هللا ليم ىف وَمَن ال كل اول
 ني انج آني نولوَُب ندا نالولاَو كسل لاَ
 ياو َكنْدَل ني انل لَمْجُو الم ِرِاَظأ يملا هِذَع
 .[06 :ءاسنلا] © 0) ايست َكئْدَل نم آنَل لَمَجَأَو

 5 لولو كسلو لبا كي ةيسشتتتلا »و
 ريمأ اي هللاو . البس َنوُدَتمَي الو ةليِح َنوُعيِطَتْسي

 ةمذ الو ءفوقوم ءيف ٍذئموي مهل ام نينمؤملا
 دقو ؛مهلاومأ ةصاخ الإ ءاجارخ ىدؤت

 عمسأل ينإ :لاق هنأ ِةقي هللا لوسر نع ينغلب

 ءاهيف زوجتأف «ةالصلا يف يفلخ يبصلا ءاكب
 ريمأ اي مهتيلختب فيكف ءهمأ نتتفت نأ ةفاخم

 ءمهنونهتمي مهودع يديأ يف نينمؤملا

 الإ نحن هلحتسن ال ام «مهنم نوفشكتيو

 «كقوف ىلاعت هللاو هللا يعار تنأو ءحاكتب

 مول طَسِقلآ َنيرومْلا» عضوت موي كنم فوتسمو
 تاك نإو اعيَس فن مط الف َةَميقْل

 اني كر اهب اني ِلَرَح ني وك لاكني
 هيلإ لصو املف .[1410 :ءايبنألا] #تييِسنح

 +"١[ ١م /5] . ءادفلاب رمأ «هباتك

 ٍ ه4
 يعوض وملا بذهتلا

 دانسإلا |

 نم :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *
 بولق هب ءيفتسيل ثيدحلا قرط ملعت
 [١؟*/0] .ةنجلا ةحئار حري مل .«سانلا

 :لوقي حضاو نب بيسملا نع #«

 ايل ليتو كرابملا نبا درهللا كيغو تعم
 ؛هدنس يف دتشي هلل ثيدحلا بلطي لجرلا

 وهف .هلل ثيدحلا بلطي ناك اذإ :لاق

 ]١155/4[ .هدنس يف دتشي نأ ىلوأ

 سلج :لاق ميكح يبأ نب ةبتع نع *

 سلجم يف ةنيدملاب هللا دبع نب قاحسإ
 لاق :لوقي قاحسإ لعجف «يرهزلا

 كل ام :يرهزلا لاقف هِي هللا لوسر

 كأرجأ ام ؟ةورف يبأ نبا اي هللا كلتاق
 ثيداحأب انوثدحت «كثيدح دنسأ ؛هللا ىلع

 ["50/] .ةمزأ الو مطخ اهل سيل

 ةحسف يف ءرملا لازي ال :ةبعش لاف *

 [(161/7] .دانسإلا بلطي مل ام «هنيد نم

 :ثيدحلا يف ناك اذإ :اًضيأ لاقو *

 اذإو «تسدب تسد وهف ءتعمسو ينثدح

 لخ وهف «ينربخأو تعمس :هيف نكي مل

 [119/0] .لقبو

 ملو تومي لجرلا ناك :اًضيأ لاقو *

 ينعي  هطبغأف ءاذه نم اًئيش بلطي
 [168 /9“] .ثيدحلا

 شمعألا ناك :لاق سيردإ نبا نع #*
 «لاملا سأر يقب :لوقي مث ءانثدحي امبر

 [ه؟/ه] .دانسإلا ينعي



 ءايلوألا ةيلحا

 :لاق يفوكلا ليعامسإ يبأ نع

 ام :لاقف ؟اذ نمع :هل تلقف .ينباجأف

 نم اندنع ىوقأ ةمألا هيلع تعمتجا

 ]1١15/9*[ .دانسإلا

 هدد

 نايفس تلأس :لوقي قازرلا دبع نع *

 :لاقف ىيش نع مسوملا يف يروثلا
 ينعي «حالسلا باحصأ نم تنأ «تاهيه

 ["//5] .دانسإلا

 :لاق رضنلا نب دمحأ نب يلع نع *

 ملع ناك :لوقي ينيدملا نب يلع تعمس

 ثيدحلا يف يدهم نب نمحرلا دبع
 نبال تلق :دامح نب ميعن لاقو ءرحسلاك

 نم ثيدحلا حيحص فرعت فيك :يدهم
 بيبطلا فرعي امك :لاق ؟هميقس

 [4/9] .نونجملا

 .«يذاتسأ سيق نب ورمع :نايفس لاق #

 ىغبني :لوقي سيق نب اورمع تعمس :لاق

 «يفريصلا لثم نوكي نأ ثيدحلا بحاصل

 ىفريصلا دقتني امك ثيدحلا دقتني

 فيازلا اهيف مهاردلا نإف :مهاردلا
 [١٠/ه] .ثيدحلا كلذكو .جرهبلاو

 نب دمحأ نب هللادبع نع#

 يل لاق :لوقي يبأ تعمس :لوقي - لبنح

 هللا دبع ابأ اي :ىعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ناك اذإف ءانم جاجعلا رابخألاب ملعأ تنأ

 «هيلإ بهذأ ىتح ينملعأف حيحص ربخ

 لاق ءاّيماش وأ اًيرصب وأ ناك اًيفوك

 ا هه
 دافسإلا اءى#

 يف يعفاشلا هب ثدح ام عيمج : هللا دبع

 ينربخأ وأ ةقثلا ينثدح :لاقف «هباتك

 هباتكو :هللا دبع لاق ؛ِهْنَدُك ىبأ وهف ءةقثلا

 يذلا هناك لع لدعأ وع دادي هننص يذلا

 انهاه ناك ثيح هنأ كلذو ءرصمب هفنص

 انم دافتسا :لوقي يبأ تعمسو ؛لأسي

 3107١[ /4] .هنم دقتسن مل ام يعفاشلا

 :لوقي ناطقلا ديعس نب ىيحي نع #

 «ثيدح نع هلأسي لجرو ةبعش دنع تنك

 ءالؤه :لاق ؟هثدحت ال مل :تلقف عنتماف

 [١ه* //] .ثيدحلا يف نوديزي صاّصق

 وخأ سيلدتلا :ةبعش لاق *

 ]1٠١9/9[ . بذكلا

 نأ نم يلإ بحأ ينزأ نأل :اًضيأ لاقو *#

 [151/19] .هنم عمسأ ملو «نالف لاق :لوقأ

 نأل :لاقف ءفرح نع لجر هلأسو *

 يلإ بحأ «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ٌرخأ
 ١68[ - 187/9] .سلدأ نأ نم

 وأ ءامسلا نم ٌرخأ نأل :اًضيأ لاقو *#

 لاق :لوقأ نأ نم ىلإ بحأ ءرصقلا اذه نم
 1١[ ه١ /4/] :هنم مدس كل وتل ةيكحلا

 [؟١1* /9/] .ةءاند سيلدتلا :رعسم لاقو

 تكرت مل :ةبعشل تلق :لاق ءاقرو نع *

 «نازيمب نزي هتيأر :لاق ؟ريبزلا ىبأ ثيدح

 [187 /9] . هتكرتف :تازيملا يف مجترتماق

 يف تيأر : لاق ىنثملا نب دمحم نع #*

 هيف ءاّباتك يدهم نب نمحرلا ديع رجح
 اي :تلقف ء«هيلع برض دق لجر ثيدح



 عمد
 يعوضووملا بيذهتلا ا ةعاسلا طارشأ - لوزنلا بابسأ

 :لاق ؟هثيدح ىلع تبرض مل ءديعس ابأ

 ءمهج يأرب ىمري هنأ ىيحي ينربخأ
 [1/9] .هثيدح ىلع تبرضف

 يف عمي ناك هنأ :ةبعش نع *

 يف هتيأر :لوقيف ءهردحج نب بيصخلا

 [9١؟/97] .رازإ ريغب مامحلا

 ءريدج نب نارمع يتأي ةبعش ناكو *
 .ةعاس هللا يف باتغن نارمع اي لاعت :لوقيف

 ]١87/97[ . ثيدحلا باحصأ ئواسم ركذن

 ءاج :لاق ترألا نب بابخ نع #

 نصح نب ةنييعو «يميمتلا سباح نب عرقألا
 عم اًدعاق لي يبنلا اودجوف :؛يرازفلا

 نب بايخو ؛لالبو .بيهصو ءرامع
 ؛نينمؤملا ءافعض نم سانأ يف «ترألا
 :اولاقف ؛هب اولخف ءمهورقح .مهوأر املف

 اناري نأ يحتسنف «كيتأت برعلا دوفو نإ

 كانئج اذإف ء«دبعألا هذه عم اًدوعق برعلا

 انل بتكاف :اولاق .«معن» :لاق ءانع مهمقأف

 ايلع اعدو «ةفيحصلاب اعدف ءاّباتك كيلع
 لزن ذإ ؛- ةيحان يف دوغ نحننو> نمل

 مهير َنوُعَدَي نيل ريظَت الَو# :لاقف ليربج
 0 + تلكم ام َمَهجَو نودي ّيممْلاَو ودعا

 نك ني مه
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 7! :ماعنألا] « اًنينياَحِ َّن نور ترزلأ كءاج

 «ةفيحصلاي ِةيِلكَي هللا لوسر ىمرف .ةيآلا [64

 ؛مكيلع مالس :لوقي وهو «ءانيتأف ءاناعدو

 «هتبكر ىلع ائبكر انعضو ىتح «هنم انوئدف

 دارأ اذإف ؛انعم سلجي ِلِي هللا لوسر ناكف

 :ىلاعت هللا لرداف ؛انكرتو ماق : موقي نأ
 وودغلاب مكر تروعدب َنيِذْل مم ك كّسْنَن ريصأو

 0 ل

 4 منع َكاَنْيَع دم اَلَو مهو نودي َيشمْاَ

 عم دعقن كلذ دعب انكف :لاق .[718 :فهكلا]

 موقي ناك يتلا ةعاسلا انغلب اذإف كي يبنلا

 ىتح «ادبأ ربص :الإو ؛هانكرتو انمق ءاهيف

 ]3-١١7[ . موقن

 ال :لاق  ةيطع نب  ناسح نع #*

 فلأ رشع ينثا الإ ءلاجدلا ةنتف نم وجني

 [؟5//70] .ةأرما فالآ ةعبسو «لجر

 تلق :لاق ثايغ نب صفح نع #*

 سانلا نإ هللا دبع ابأ اي :يروثلا نايفسل

 ؟هيف لوقت امف .يدهملا يف اورثكأ دق

 ىف هنم نكت الف هل

 1 ]/١/9"[ .هيلع سانلا عمتجي ىتح ءءيش

 نأ ينغلب :لاق - يروثلا  نايفس نع *

 رهظ له ءرجآلا ءانب نع لأسي لاجدلا
 [؟١٠ه //] .؟لعب

 يلع لحخد :تلاق ةبيبح مأ نع *

 هيلإ انإو هلل انإ» :لوقي وهو هيلو هللا لوسر

 «برتقا دق رش نم برعلل ليو ؛نوعجار

 ؛هذه لشم جوجأمو جوجأي مدر نم حتف



 ءايلوألا ةيلحل

 «هللا لوسر اي :تلقف ؛- نيعبس قلحو

 اذإ «معن» :لاق ؟نوحلاصلا ائيفو ءُكَلْهَنَأ
 ]718/٠١[ .«ثبخلا رثك

 يربربلا دامح ناك :ىعفاشلا لاق *

 تلقف «نميلا هودازف «ةكمب انيلع اّيلاو
 ؟لجرلا اذهل يلمأ امو «يردن ام ومال

 «ينب اي :تلاقف ؟نميلا ديزو ءةكم يلو

 ؛اطوقس دشأ ناك ءامس اذإ رجحلا نإ

 لل هللا لوسر قدص ءهمأاي :تلقف

 نب عكلل ريصت ىتح «ةعاسلا موقت ال» :لاق

 15 عكل نيأو «ينب اي :تلاقف .«عكل

 نمز ذنم عكل نب عكل هللا محر ؟عكل
 ١١ - ١8١[ رذز . ليوط

 سانلا نسب حالصإلا

 لجر اكش :لاق ةيطع نب ناسح نع #
 ؛هاخأ هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ ىلإ

 ىلإ دفوف ؛هيلع يك هللا كرصنيس :لاقف

 هل لاف ؛رانيد ةتامب ةيواعم هزاجأف «ةيواعم

 كرصن دق هللا نأ تملع له :ءادردلا وبأ

 ةئامب هزاجأف «ةيواعم ىلع دفو .كيخأ ىلع
 |[ .مالغ هل دلوو «رائيد

 داقتعا لوصأ

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 :لاق لبنح نب دمحأ نب حلاص نع #

 هربخي «يبأ ىلإ ىيحي نب هللا ديبع بتك
 كيلإ بتكأ نأ ينرمأ نينمؤملا ريمأ نأ
 لاس قا زقلا دمأ قم كلاس اناعك

 سلانلا نيب حالصإلا | ما/ 8#. |

 ؛ةريصبو ةفرعم هلأ نكلو «ناحتما

 نب هللا ديبع ىلإ هللا همحر ىبأ ىلع ىلمأف

 هللا مسب :د لأ ائعم ام «يدحو - ىيحي

 ابأ كتبقاع هللا نسحأ ءميحرلا نمحرلا

 هراكم كنع عفدو . اهلك رومألا يف نسحلا

 هللا يضر ىلإ تبتك دق ؛هتمحرب ايندلا

 نينمؤملا ريمأ هنع لأس يذلاب كنع ىلاعت

 ناك دق ؛نينمؤملا ريمأ قيفوت ميدي نأ

 فالتخاو ؛لطابلا نم ضوخ يف سانلا

 ةفالخلا تضفأ ىتح «هيف نوسمتغي ديدش

 ريمأب هللا ىفنف ؛نينمؤملا ريمأ ىلإ
 ام سانلا نع ىلجناو «ةعدب لك نينمؤملا

 «سلاجملا قيضو لذلا نم هيف اوناك

 اعقوم نيملسملا نم كلذ عقوو نينمؤملا
 ؛نينمؤملا ريمأل هللا اوعدو اًميظع

 ريمأل كلذ متي نأو ءءاعدلا حلاص

 ىلع هنيعيو ءهتيب يف ديزي نأو «نيئمؤملا

 نب هللا دبع نع ركذ دقف .هيلع وه ام
 هضعب هللا باتك اوبرضت ال :لاق هنأ سابع

 اوناك ءارقف نأ :رمع نب هللا دبع نع ركذو

 ملأ :مهضعب لاقف لَك يبنلا بابب اًسولج
 هللا لقي ملأ :مهضعب لاقو ؟اذك هللا لقي

 ؛نامرلا بح ههجو يف ئقف امنأك جرخف



 يع وضوموملا بيذضتلا ها" ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ عمح

 يف مكلبق ممألا تلض امنإ ؟ضعبب هضعب
 ؛ءيش يف انه امم متسل مكنإ ؛اذه لثم
 ؛هب اولمعاف .ءهب مترمأ يذلا اورظنا
 «هنع اوهتناف ءهنع متيهن يذلا اورظناو
 :لاق لَك يبنلا نع ةريره يبأ نع يورو
 يبأ نع يورو .ةرفك نآرقلا يف ءارما

 نع - 5 يبنلا باحصأ نم لجر  مهج
 نإف «نآرقلا يف اورامت ال» :لاق ِقَك يبنلا
 :سابعلا نب هللا دبع لاقو «رفك هيف ًءارم
 لعجف «لجر باطخلا نب رمع ىلع مدق
 ريمأ اي :لاقف ؛سانلا نع لأسي رمع
 ؛اذكو اذك مهنم نآرقلا أرق دق «نينمؤملا
 نأ بحأ ام هللاو :تلقف : سابع نبا لاقف

 هذه نآرقلا يف اذه مهموي اوعراستي
 ؛هم :لاقو ءرمع ينرهنف :لاق ؛ةعراسملا
 انأ انيبف ءاّئيزح اًبئتكم يلزنم ىلإ تقلطناف
 ريمأ بجأ :لاقف «لجر يناتأ ذإ .كلذك
 بابلاب وه اذإف ءتجرخف ؛نينمؤملا
 :لاقو «يب الخف ءيديب ذخأف ؛ينرظتني
 ؟اًمنآ لجرلا لاق امم تهرك يذلاام
 اوعراستي ام ىتم «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 اوفلتخي ام ىتمو ءاوفلتخي ةعراسملا هذه
 ءاوفلتخي اومصتخي ام ىتمو ءاومصتخي
 ,كوبأ هلل :لاق ؛اولتتقي اوفلتخي ام ىتمو

 تئج ىتح سانلا اهمتكأل تنك نإ ءهللاو
 [؟1١/- ؟5/9١] .اهب

 تمنعز :ملسأ نب دمحم لاق #

 اوكرشأ دقو ؛قولخم نآرقلا نأ ةيمهجلا
 هللا نأل ؛نوملعي ال مهو .ءكلذ يف

 ٍّقإ9# :لاقف ؛اًمالك هل نأ نّيب دق «ىلاعت

 «يىيكيَو ىتلَسِرِر نسال َلَع َكُئِيتَطْمأ
 :ىرخأ ةيآ يف لاقو ١44[. :فارعألا]

 :ءاسنلا] «اًميلكَت سوم 2 ملكر»

 ملك هنأو ءامالك هل نأ ربخأف .4

 اي :هايإ ءهميلكت يف لاقف .ت ىسوم

 نأ معز نمف ؛(َكْبَر اَنأ ينِإ) ءىسوم
 ءقلخ كير نأ ِّنإ9 ءىسوم اي :هلوق
 هنأل ؛هللاب كرشأ دقف ءهمالكب سيلو
 انأ ينإ :ىسومل لاق اًقملخ نأ :معز

 .ىسومل اًبر معازلا اذه لعج دقف .كبر

 يف ىسومل اًضيأ هللا لوقو ؛هللا نود

 هلأ انأ َنَنِإ 6© توب اَمِل َعيَتْسَنظ :هميلكت

 1١١ -١5[. :هط] ©ينبغأك أنآ ّلِإ َهَلِإ ل
 ىسومل اهْلِإ معازلا اذه لعج دقف

 يف ىسومل ىرخأ ةيآ يف لاقو ؛هللا ريغ
 :هايإ هميلكت
 دهشي مل نمف ٠١[. :صصقلا] 4 َنِّلَسعْل

 هلاق هللاو هب ملكت هلوقو هللا مالك اذه نأ

 هؤارتفاو هكرش مظع دقف قلخ هنأ معزو

 لاق اًملخ نأ :معز هنأل ؛هللا ىلع

 يت ُدَّسأ انأ تورد سرت :ئتسويل

 اذه لعج دقف .[*0 :صصقلا] 4َنيِيَلَعْل

 كرش يأف «هللا ريغ اًبر نيملاعلل معازلا
 هذه يف ةيمهجلا ىقبتف ؟اذه نم مظعأ

 هللا نأ اومعز نإ :نينثا نيرفك نيب ةصقلا

 «هللا باتك اودر دقف ءىسوم ملكي مل

  مالكلا اذه نأ اومعز نإو ؛هب اورفكو

 © َنيَِلعل سو

 ثم هلأ انأ تْيِإ َحيرمي مل ا 3 طع 7

 ري م 1 - ب
 تير هللا انأ -ْفِإ



 ءايلوألا ةيلحل

 .هللاب اوكرشأ دقف .قلخ 7١٠[ :صصقلا]

 هللا مالك نآرقلا نأ نايب تايآلا هذه يقف

 نأ معز نم كرش نايب اهيفو «ىلاعت

 امو ,قلخ هللا لوقو ءقلخ هللا مالك

 [؟4ه/4] .قلخ هئايبنأ ىلإ هللا ىحوأ

 يلإ بتك :لاق رامع نب روصنم نع #*

 يف مكلوق ام «ينملعأ :يسيرملا رشب

 تبتكف ؟قولخم ريغ وأ وه قولخم .نآرقلا

 :دعب امأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسي :هيلإ

 «لعفي نإف «ةنتف لك نم كايإو هللا انافاع

 وهف «لعفي مل نإو «ةمعن اهب مظعأف
 نآرقلا :كملعأ نأ يلإ تبتك ؛ةكلهلا

 نأ :ملعاف ؛قولخم ريغ وأ ءقولخم

 لئاسلا اهيف كرتشي «ةعدب نآرقلا يف مالكلا

 هل سيل ام لئاسلا ىطاعتف «بيجملاو

 هللاو ؛هيلع سيل ام بيجملاو .فلكتب
 « قولخم هللا نود امو ءقلاخلا ىلاعت
 كسفنب هتناف ؛قولخم ريغ هللا مالك نآرقلاو

 يتلا هئامسأ ىلإ نآرقلا يف نيفلتخملابو

 عدتبت الو ؛نيدتهملا نم نكت اهب هللا هامس
 نم نوكتف ءاّمسا كبلق نم نآرقلا يف
 ءويلمسأ ف توُدِْنُي َنِذدَل 0 :نيلاضلا
 ١8٠[. :فارعألا] #َنوُلَمَعَي اوناك ام نوزحيص

 «بيغلاب تراب قمم كارو هللا انلعج
 [07/4] .نوقفشم ةعاسلا نم مهو

 2 م مور

 ءهللا مالك نآرقلا :سنأ نب كلام لاق *

 ءيش هللا نم سيلو فشلا نم هللا مالكو

 [8؟76/5] .قولخم

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ م

 معز نم :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق *

 :صالخإلا] 409 ّدَحَأ ُهَّسأ وه لق# :نأ

 يذلا هللاو .قيدنز وهف ؛قولخم ١[

 ]١١/9[ .وه الإ هلإ ال

 :قلخلا هللا قلخ امنإ :ىعفاشلا لاق #*

 نأكف .ةقولخم «نك» تناك اذإف ؛4نكب#»

 ]11١/4[ .قولخمب قلخ اًقولخم

 وهف «قولخم نآرقلا :لاق نم :لاقو «*«

 ]9/*1١١[ .رفاك

 انك :لاق ىيحي نب ةلمرح نعو #*

 «يعفاشلا سيردإ نب دمحم دنع

 بحاص ناكو  درفلا صفح لاقف

 :يعفاشلا لاقف ؛قولخم نآرقلا :- مالك
 ]١١/4[ .ترفك

 الجر نأ ول :يخلبلا قيقش لاق *
 َ يتئام ماقأ

 ؛هللا ءاش نإ رانلا نم جني مل ءءايشأ

 ؛هسفن ةفرعم :يناثلا ؛هللا ةفرعم :اهدحأ

 ةعبرألا هله فرعي الو «ةنس

 عبارلاو ؛هيهنو هللا رمأ ةفرعم :ثلاثلاو

 ريسفتو .هسفن ودعو هللا ودع ةفرعم

 ال هنأ :كبلقب فرعت نأ :هللا ةفرعم

 راض الو «هريغ عنام الو ءهريغ يطعي
 ةفرعم امأو ؛هريغ عفان الو ءهريغ

 «عفنت ال كنأ :كسفن فرعت نأ :سفنلا

 ءءايشألا نم اًئيش عيطتست الو ءرضت الو

 نأ :سفنلا فالخو ؛سفنلا فالخب

 هللا رمأ ةفرعم امأو ؛هيلإ اًعرضتم نوكت
 هللا رمأ نأ ملعت نأ :هيهنو ىلاعت



 ممجب
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 نوكت نأو :؛هللا ىلع كقزر نأو :كيلع

 ؛لمعلا يف اًصلخم :قزرلاب اًقئاو

 كيف نوكي ال نأ :صالخإلا ةمالعو

 ةفرعم امأو ؛عزجلاو .عمطلا :ناتلصخ

 ال ءاّودع كل نأ ملعت نأ :هللا ودع

 «ةيراحملاب الإ ءاّنئيش كنم هللا لبقي

 ءابراحم نوكت نأ :بلقلا يف ةبراحملاو

 1١[ - 50/8] .ودعلل اًبعتم اًدهاجم

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 ىتفل لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 :يمشاهلا ناميلس نب رفعج دلو نم
 مث ؛سانلا قرفت ىتح .دعقف ؛كناكم

 ةروكلا هذه يف ام فرعت «ينب اي :هل لاق

 كلذ لكو .فالتخالاو ءاوهألا نم

 امو .كرمأ الإ يخر لاب ىلع كنم يرجي
 مل ام ءاّنيه لازي ال رمألا نإف ؛ينغلب

 اذإف +  ناطلسلا :ينعي  مكيلإ لصي

 ابأ اي :لاق ؛مظعو لج «مكيلإ راص

 كنأ .ينغلب :لاق ؟كاذ امو ءديعس

 لاق ؛هّبشتو ءهفصتو .برلا يف ملكتت
 رن ملف ءانرظن ءديعس ابأ اي معن :مالغلا
 نم ىلوأ الو نسحأ اًئيش هللا قلخ نم
 هل لاقف ءةفصلا يف ملكتي ذخأف ؛ناسنإلا

 ملكتن ىتح «ينب اي كديور :نمحرلا دبع
 نع انزجع نإف .قولخملا يف ءيش لوأ

 ؛زجعأ قلاخلا نع نحنف ؛«قولخملا

 نع ةبعش هينثدح ثيدح نع ينربخأ
 ريبج نب اًديعس تعمس :لاف ينابيشلا

 ْنِم كأي َدَتْلظ :هلوق يف هللا دبع لاق :لاق

 يعوض وملا بيذهتلا

 ء[14 :مجتلا] 40 ةقركلا هير تيل

 يقبف ؟حانج ةئامتس هل ليربج ىأر :لاق

 اي :نمحرلا دبع هل لاقف ؛رظني مالغلا

 عضأو «ةلأسملا كيلع نوهأ ينإف .ينب

 ءاحانج نيعستو اعبسو ةئامسمخ كنع

 بكر ؛ةحنجأ ةثالثب اًقلخ ىل فص
 نيعضوملا ريغ اًعضوم هنم ثلاغلا حانجلا

 ؛ملعأ ىتح هنو هللا امهبّكر نيذلا

 ةفص نع انزجع دق ءديعس ابأ اي :لاقف
 ؛رجعأ قلاخلا ةفص نع نحنو «قولخملا
 ,كاذ نع تعجر ينأ كدهشأف

 [ه/4] .هللا رفغتسأو

 لاق :لاق يرازفلا قاحسإ يبأ نع *

 تنأ نمؤمأ :لأسي لجرلا يف يعازوألا

 كلذ نم لئس امع ةلأسملا نإ :لاق ؟اًمح

 يف هفلكن ملو «قمعت هيلع ةداهشلاو «ةعدب
 ةالصلا لضفأ هيلع انيبن هعرشي ملو ءاننيد
 كلذ نع لأسي نمل سيل ؛ مالسلا ىكزأو

 ةعزانملا «لدج هيف لوقلا لثم الإ «مامإ هيف

 كسفنتل كتداهش ام ؛ءزهو ثدح هيف

 نإ «ةقيقحلا كلت كل بجوي يذلاب «كلذب
 كسفتل ةداهشلا ككرت الو .كلذك نكت مل

 تنك نإ ؛ناميإلا نم كجرخت يتلاب اهب
 «كناميإ نع كلأسي يذلا نإو ءكلذك

 نأ ديري هنكلو ؛لثمب كلذ يف كشي سيل

 هملع نأ معزي ىتح .كلذ يف هللا عزاني

 كسفن ربصاف ؛ءاوس كلذ يف هللا ملعو

 لقو ءموقلا فقو ثيح فقو ؛ةّنسلا ىلع

 كلساو ءهئع اوفك امع فكو ءاولاق امب



 مث ءايلوألا ةيلحل
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ ا_ءى#

 ام كعسي هنإف .حلاصلا كفلس لبس

 نم ةلفغ يف ماشلا لهأ ناك دقو ؛مهعسو

 لهأ ضعب مهيلإ اهفذق ىتح ءعدبلا هذه
 امدعب «ةعديلا كلت يف اولخد نمم قارعلا

 اهب رسأف ؛مهؤاهقفو مهؤاملع مهيلع اهدر
 اهتلحتساف «ماشلا لهأ نم فئاوط بولق

 نم مهريغ باصأ ام مهباصأو «مهتنسلأ

 هللا عفدي نأ سيآب تسلو ؛مهيف فالتخالا

 دعب اًباوج ريصي نأ ىلإ «ةعدبلا هذه ءيس
 ؛ضغابتو مهنيد يف غرفت نأ ىلإ ءداوم
 نود هب متصصخ ام اًريخ اذه ناك ولو

 قح اًريخ مهنع رخدي مل هنإف ؛مكفالسأ

 باحصأ مهو ءمكدنع لضفل «مهنود مكل
 هئعبو هل مهراتخا نيذلا .ِهَلِلَع دمحم هيبن

 :لاقف يا امب ٍمهفصوو ءمهيف
 ماعم نيل 5 لور ِراَُمْلا ص هَدِصَأ 7

 هذه هوتي ادهش اهو هني ئتِج هَ
 | :لوقيو .[4 ع 4 أ

 5 نإو «ناميإلا نم سيل هللا ضئارف

 ال سانلا نإو ؛لمع الب بلطي دق

 مهرجافو مهرب نإو «مهناميإ يف نولضافتي
 ثيدحلا ءاج اذكه امو ؛ءاوس ناميإلا يف

 :لاق هنأ انغلب هنإف ء هللا لوسر نع

 :وأ_نوعبسو عضب ناميإلا»
 هلإ ال نأ ةداهش :اهلوأ ءاًءزج  نوتسو

 نع ىذألا ةطامإ :اهاندأو ءهللا الإ

 د ع و :«قيرطلا
 ئَصَو ام نذل نم 37-1 رس + ىلاعت هللا لاقو

 هدب اَنَيَصَو اَمَو َكَلِإ اَمِبَحَوَأ َىِرْلاَو اع هي

 اووَرقتل الو نبل أوَقَأ نأ تسيَو ئمومو مهب
 «قيدصتلا وه نيدلاو ١[. :ىروشلا] 4 هيف

 نيدلا هللا فصوف ؛لمعلاو ناميإلا وهو

 ارثاكأو ابا نت :لاقف ءالمعو الوق
 «نيِلأ يف محتوي ركل او ةركصلا
 [؟56١-؟42/8] ١١[. :ةبوثلا]

 لاق :لاق طابسأ نب فسوي نع

 كغلب اذإ ءفسوي اي :- يروثلا  نايفس

 ثعباف «ةنس 0 .«قرشملاب لجر نع

 برغملاب رخآ نع كخلب اذإو ؛مالسلاب هيلإ
 لق دقف ؛مالسلاب هيلإ ثعباف ةنس بحاص
 [*4/97] .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هللا هفرعي مل نم :يخلبلا قيقش لاق *
 ففيكو :ليقف ؛هفرعي ال هنإف ءةردقلاب

 رداق هللا نأ فرعي لاق ؟ةردقلاب ءهتفرعم

 ىهنم هذخأي نأ ءىيش هعم ناك اذإ
 .ءيش هعم نكي مل اذإو ؛هريغ هيطعيف

 [55/4] .هيطعي نأ

 دنع انك :لاق هللا دبع نب رفعج نع

 ابأ اي :لاقف ءلجر هءاجف «ءسنأ نب كلام

 <( وتنأ شرما َلَع ُنْعَيَأَل هلادبع
 نم كلام دجو امف ؟ىوتسا فيك .[5 :هط]

 ىلإ رظنف ؛هتلأسم نم دجو ام ؛ءيش

 ىتح «هدي يف دوعب تكني لعجو «ضرألا
 عفر مث  قرعلا :ينعي  ءاضحرلا هالع
 ففيكلا :لاقو ؛دوعلاب ىمرو ءهسأر

 هب ناميإلاو لوهجم ءاوتسالاو ءلوقعم
 كنظأو ءةعدب هنع لاؤسلاو ءبجاو



 ] ي٠2 ©

 ئيعوضموملا بيذعتلا | "1١ يضف د ةيحضالا

 مس . جرخأف هب رمأو ؟ ةعدب بحاص

 اًيلع نإ :تلق نئل :ديز نب دامح لاق #

 باحصأ نإ :تلق دقل «نامثع نم لضفأ

 [؟64/5] .اوناخ دق لكي هللا لوسر

 بتك نمو :دمحسم نب نسحلا لاق *

 باذعو «ةيؤرلا ىف ثيداحأ :يعفاشلا

 نم ءيش يف ملكتي يعفاشلا نكي مل ؛ربقلا
 نأ هركي ناك هنأل .هانجرختسا امنإو ءاذه

 ]١١١/4[ .اًئيش اذه ىف عضي

 لتاقل لوقن انك :لاق رمع نبا نع *
 لوقنو «ءرانلا ىف هنإ :تام اذإ نمؤملا

 يف هنإ :اهيلع تام ةريبك باصأ نمل

 ال َهَّنأ َّنإ» :ةيآلا هذه تلزن ىتح ؛رانلا

 قل تل 1 د ب كر
 انك ؛مهل بجون ملف :[144 :ءاسنلا] 4ك

 ١[ مالك . مهيلع فاخنو ءمهل وجرل

 نب رباج نع ةويح نب ءاجر نع *
 نومست متنك له :هل ليق هنأ .هللا دبع
 وأ «كرشلا وأ «رفكلا :بونذلا نم اًئيش

 :لوقن انك انكلو هللا ذاعم :لاقف ؟قافنلا

 [5/١/ه] .نيبتذم «نيئمؤم

 سانلا :لاق  يروثلا  نايفس نع ن

 نحن يردن الف «هللا دنع امأف ؛ماكحألاو

 ]7١1/9[ .بونذلا لهأ

 لهأل «هوجرئف نيللا عمسنو « ىشخنف

 الو ؛ىتوملا ىلع يضقن الو ؛ةلبقلا

 ىلإ ملعن ال ام لكنو ؛ءايحألا بساحن

 [؟4/71 .مهيأرل انيأر مهتنو ءهملاع

 ربو م :لاق سنأ نب كلام نع #*

 177 :ةمايقلا] 407 ةرا © لإ © رضا

 :كلام لاق ؛هباوث ىلإ :نولوقي موق ء[”*

 4 :ىلاعت هللا لوق نع مه نيأف «اويذك

 : نيففطملا] 409 َنوْجَحما ٍذيموَي منَ نع مَنِ
 [م1 0/51 ١6[.

 سانلا :سنأنب كلاملاق *«

 [597/5] . مهنيعأب ةمايقلا موي و هللا نورظني

 نب نايفسل ليق :لاق يديمحلا نع *

 هللا نإ :لوقي يسيرملا اًرشب نإ :ةنييع

 :لاقف ؛ةمايقلا موي ىرُي ال ىلاعت
 :هلوق ىلإ عمست ملأ «ةبيودلا هللا لتاق

 9©4 َنوْْجَحَل ذوي ْمْيَي نع مْ آلل)
 ءايلوألا نع بجتحا اذإف ؟[6١ :نيففطملا]
 ىلع ءايلوألل لضف يأف .ءادعألاو

 [؟ة5؟/9] .؟ءادعألا

 : ىلاعت هللا باتك يف :يعفاشلا لاق *
 <69 َنورْجْحَل ذي نين نع مْ آل»
 هءايلوأ نأ ىلع ةلالد ١6[« :نيففطملا]

 [١١ا//84] .هتفص ىلع هنوري

 ةيحضألا

 نع يبعشلا تلأس :لاق دلاجم نع *

 امبدجي ال .ةيحضألا نع رسعي لجرلا
 بحأ ءرسوم انأو اهكرتأ نأل :لاق ؛يرتشي

 ]١4/4*[ .رسعم انأو اهفلكتأ نأ نم يلإ



 ءايلوألا ةيلحا

 نينمؤملاو نيكرشملا لافطأ

 انلأس :لاق رفعج نع بوقمعي نع #*

 اًريخ بألا ناك نإف ؛مهئابآ ريخ عم مه

 مألا تناك نإو ؛بألا عم وهف «مألا نم

 [1]187/4 .مألا عم وهف «بألا نم اًريخ

 هللا لوقي :لاق ةرسيم نب ديزي نع

 «نيعئاط ةنجلا اولخدت نأ متيبأ :ىلاعت

 اهل اولمع ام «يقلخخ نم اًعطق اهل نعطقأل

 مهو ؛طق اًراهن الو اليل :ةفاس ةلوع

 ]١47/6[ .نينمؤملا يرارذ

 عمس :لاق فرصم نب يرسلا نع #*

 «لجر ىلإ رذتعي الجر فرصم نب ةحلط
 ,«كيخأ ىلإ راذتعالا رثكت ال :لاقف

 ١[ ا /6] .بذكلا كب غلبي نأ فاخخأ

 سانلا فلتخا اذإ :لاق يبعشلا نع *

 نِإف ءرمع عئص فيك رظناف ؛ءيش يف
 ؛رواشي ىتح اًئيش عنصي نكي مل رمع
 :لاقف «نيريس نبال كلذ تركذف :لاق

 ءرمع نم ملعأ هنأ كربخي لجرلا تيأر اذإ

 ]97١/4[ .هرذحاف

 رماع لكس :لاق بتكملا يناه يبأ نع *

 ءماشلا لهأو «قارعلا لهأ لاتق نع يبعشلا
 ءماشلا لهأ انيلع نورهظي نولازي ال :لاقف

 َ ص
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 فيضلا ماركإ  نينمؤملاو نيكرشملا لافطأ |[ 17 .ه

 «قحلا اولهج مهنأب كلذ :رماع لاق

 رهظيل هللا نكي ملو «متقرفتو ؟اوعمتجاو

 ]1١/4*[ . اًدبأ ةعامج ىلع ةقرف لهأ

 دعب ةمأ تفلتخا ام :لاق ىبعشلا نع *

 لهأ ىلع اهلطاب لهأ رهظ الإ ءاهيبن

 ]1١/4”9[ .اهقح

 فيضلا حماركإ

 نيريس نبا لآ ناك :لاق ماشه نع #*
 ؛اًماعط هل اوبرق الإ لخاد مهيلع لخدي ال

 اوناك ,مهلاح تقخو ءاّرخآ ناك اذإ ىتح

 وأ «ءخوبطملا رسبلا كلذ نم نورتشي

 نم هيلإ اومدق «لحاد لحد اذإف ؛ىلغملا

 [9/١707؟] .رسبلا كلذ

 لجر ءاج :لاق :يرتخبلا يبأ نع #

 ينإ ءمويلا سانلا عينص نسحأ ام

 الإ .مهنم دحأب لزنأ ام هللاوف ءترفاس

 :لاق مث :لاق ؛يبأ نبا ىلع لزنأ امك

 نبا اي :لاق ؛مهفطلو مهعينص نسح نم

 اذإ ةبادلا رت ملأ «ناميإلا ةفرط كاذ ءيخأ

 ؛ةعرسم هب تقلطنا ءاهلمح اهيلع لمح

 ]1١/ *7١[ .أكلتت ءريسلا اهب لواطت اذإو

 نع ديهشلا نب بيبح نب ميهاربإ نع *
 موي يف نيريس نبا ىلع تلخد :لاق هيبأ

 :لاقف ؛بغللا يهجو يف ىأرف ءراح

 «تاه تاه ءءاذغ بيبحل تاه «.ةيراج

 ؛هديرأ ال :تلق ؛اًرارم كلذ لاق ىتح



 ع ا
 لالحلا لكأ

 سَ

 يعوضوملا بيذضهتلا ا_ اة ف

 ال :تلق «هب تءاج املف .ءتاه :لاق

 ؛رايخلاب تنأو ءةمقل لك :لاق ؛هديرأ

 [؟591/1١؟5] . تعيش

 :لاق  يميتلا - عمجم نع شمعألا نع #

 امو ؟تئج نيأ نم هلأس امف « فيض هيلع لزن
 ]94١/6[ .هدنع نم جرخ ىتح ؟كلاح

 بويأ ناك :لاق ديز نب دامح نع #*

 قدارجب رمأ «ةكم نم مدق اذإ  ينايتخسلا

 لك ناكف ؛اًجابكس اًمحل خبطو ءتزبخف

 :لاق ؛هيدي نيب عضو ءهيلع ملسي ءاج نم
 تلكأ دقف ءاولك :لاقف ءانيديأ نيب عضوف

 ءاج نم لك :ينعي ؛ةرم ةرشع عضب مويلا

 ٠١[ /#] .هعم لكاف ءدعق

 لوح راد نم :لاق يخلبلا قيقش نع د

 راد نمو ؛رانلا لوح رودي امنإف ءولعلا

 هتاجرد لوح رودي امنإف ءتاوهشلا لوح

 .ايندلا يف اهصقنيو اهلكأيل ءةنجلا يف

 نم يلإ بحأ ءيش سيل :قيقش لاقو
 ءهللا ىلع هتنؤمو هقزر نأل .هفيضلا

 ]1١/8/[ .هللا ىلع هرجأو

 ةليل ترمس :لاق ةويح نب ءاجر نع

 «جارسلا لتعاف ءزيزعلا دبع نب رمع دنع

 داع مث ءهحلصأف ماق مث ؛سولجلاب

 زيزعلا دبع نب رمع انأو تمق :لاقف ؛سلجف

 مؤلو ءزيزعلا دبع نب رمع انأو تسلجو
 [”0؟ /0] . هفيض مدختسا نإ لجرلاب

 ىلع تلخد :لاق ةدلخخ يبأ نع #

 مهسو «نوع نباو ءانأ «نيريس نب دمحم
 ءهب مكفحتأ ام يردأ ام :لاقف ؛يضتارفلا

 «ةدهش انيلإ مدقف ؟محلو زبخ هتيب يف مكلك
 [154/1] . لكأنو هديب انل عطقي لعجو

 نب دمحم انيتأ ام :لاق نوع نبا نع #

 وأ ءاًصيبخ انمعطأ الإ ءطق موي يف نيريس
 [759/؟] .اًجذولاف

 لالحلا لكأ

 ركب يبأل ناك :لاق مقرأ نب ديز نع *

 لغي كولمم هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا
 «ةمقل هنم لوانتف .ماعطب ةليل هاتأف هيلع

 لك ينلأست تنك كل ام :كولمملا هل لاقف
 ىلع ينلمح :لاق ؟ةليللا ينلأست ملو «ةليل

 :لاق ؟اذهب تئج نيأ نم .ءعوجلا كلذ

 مهل تيقرف «ةيلهاجلا يف موقب تررم
 ءمهب تررم ؛مويلا ناك نأ املف «ينودعوف

 تدك نإ :لاق ؛ينوطعأف .ءمهل سرع اذإف
 لعجف .هقلح يف هدي لخدأف «ينكلهت نأ
 هذه نإ :هل ليقف «جرخت ال تلعجو «أيقتي

 ءءام نم تسطب اعدف «ءاملاب الإ جرخت ال

 ليقف ؛اهب ىمر ىتح ءأيقتيو برشي لعجف
 هذه لجأ نم اذه لك .هللا كمحري :هل

 «يسفن عم الإ جرخت مل ول :لاق ءةمقللا

 :لوقي ِهِلَك هللا لوسر تعمس ؛اهتجرخأل
 ىلوأ رانلاف «ثتحس نم تبن دسج لك»

 نم يدسج نم ءيش تبني نأ تيشخف .1هب
 ]1١/1*[ .ةمقللا هذه



 ءايلوألا ةيلحل

 دشأ هسفن بساحي ىتح «نيقتملا نم لجرلا

 :هبرشم نيأ نمو «هسيلم نيأ نمو «ةهمعطم

 «لالحلا لجرلل ملسي ال :لاق هنعو *

 نم اًرجاح مارحلا نيبو هنيب لعجي ىتح

 [45/14] .لالحلا

 انم ناسنإ لك نأ ول :اًضيأ لاقو *

 مث ءاّبيط الإ بسكي ملو ءهبسك دهاعت
 الو «ءاينغألا جاتحا ام ؛هيلع ام جرخأ
 [4ا/ /] . ءارقفلا جاتحا

 ناك :لاق ىبصحيلا هللا دبع نع *«

 ىف سانلا دهزأ :لوقي هبتم نبا بهو

 نم  اًصرح اهيلع اًبكم ناك نإو - ايندلا

 «بيطلا لالحلا بسكلاب الإ اهنم ضري مل

 اًضرعم ناك نإو  اهيف سانلا بغرأ نإو
 الالح اهيف هبسك ناك ام ٍلابي مل نم  اهنع

 نم :ايندلا ىف سانلا دوجأ نإو ؛اًمارح وأ

 امب اليخب سانلا هآر نإو «هللا قوقحب داج

 :ايندلا ىف سانلا لخبأ نإو .كلذ ىوس

 اًداوج سائلا هآر نإو «هللا قوقحب لخب نم

 هللا نيبو ينيب :لاق بارت يبأ نع *
 ترصع الإ مارح ىلإ يدي دمأ الأ :دهع

 ]44/٠١[ .هنع يدي

 نب  ثراحلا ناك :لاق دينجل | نع *

 انأو اًموي نب ناتساف رشلا ريثك بدأ

 ومجح
 لالحلا لكأ هه“

 ةدايز ههجو يف تيأرف ءانباب ىلع سلاج
 ول ءمع اي :هل تلقف ءعوجلا نم رضلا

 :لاقف ؛اندنع ءيش نم تلن ءانيلإ تلخد

 «كلذب ينرستو ءمعن :تلق ؟لعفت َوأ
 « يعم لخدو «هيدي نيب تلخدف ؛ ينربتو

 نم عسوأ ناكو ءيمع تيب ىلإ تدمعو
 نوكي ال ءةرخاف ةمعطأ نم ولخي ال ءانتيب

 ةريثك عاونأب تئجف ؛اًعيرس انتيب يف اهلثم
 «هلي دمف ءهيلذي نيب هتعضوف ءماعطلا نم

 اهكولي هتيأرف «هيف ىلإ اهعفرف «ةمقل ذخأو
 ناك املف ؛ينملك امو جرخف ءاهدردزي الو

 مث ينتررس معاي :تلقف هتيقلف .دغلا

 ةقالا امأ ؛ينب اي :لاقف «يلع تصغن

 نم لانأ نأ تدهتجا دقو «ةديدش تناكف

 ينيب نكلو «يلإ هتمدق يذلا ماعطلا

 هللا دنع ماعطلا نكي مل اذإ , ةمالع هللا نمو

 هلبقت ملف «ةروف هنم يفنأ ىلإ عفترا اًيضرم
 يف ةمقلل مللا كلتب تب تيمر دقف «يسفن

 [اله - ]7/4/١٠١ . تجرخو « مكزيلهد

 نم :لاق يطقسلا يرسلا نع #

 117/1١1[ .هنيدب دبعلا لكأي نأ :ةلاذنلا

 مداخن وهو  راشب نب ميهاربإ نع *
 ابأ اي :تلق :لاق  مهدأ نب ميهاربإ

 ىتح كرمأ لئاوأ ناك فيك «قاحسإ
 اذ ريغ :لاق ؟هيلإ ترص ام ىلإ ترص

 لوقت امكاوع هل تلقت كا كوترا
 نأ هللا لعل ءينربخأ نكلو هللا كمحر

 :لاقف «ةيناثلا هتلأسف ؛اًموي هب انعفني



 يعوض وملا بيذهتلا لالحلا لكأ

 «ةثلاثلا هتلأسف ؛هللاب لغتشا .كحيو

 :لاق ؟؛تيأر نإ ءقاحسإ ابأ اي :تلقف

 كولم نم ناكو «خلب لهأ نم يبأ ناك

 انيلإ ببحو ؛رسايملا نم ناكو ؛ناسارخ

 ؛يعم يبلكو يسرف اًيكار تجرخف ؛ديصلا
 لقت وا ةهيشر | لاكي «كلدكا انآ امتيف
 :يئارو نم ءاذل تعمسف ءيسرف تكرحف

 تفقوف ؛ترمأ اذب الو ءٌتقلخت اذل سيل
 :تلقف ؛اًدحأ رأ ملف «ةرسيو ةنمي رظنأ

 عمسأف «يسرف تكرح مث «سيلبإ هللا نعل
 اذل سيل «ميهاربإ اي :كلذ نم رهجأ ءادن

 ةنمي رظنأ تفقوف ؛ترمأ اذب الو .تقلخ

 هللا نعل :تلقف ؛اًدحأ ىرأ الف ءةرسيو

 نم ءادن عمسأف «يسرف تكرح مث .سلبإ
 اذلام ءميهاربإ اي :يجرس سوبرق
 .تفقوف ؛ترمأ اذب الو ءتقلح

 نم ريذن ينءاج ؛تهبنأ « تهبنأ :تلقف

 دعب هللا تيصع ال «هللاو ءنيملاعلا بر

 ىلإ تعجرف ؛؟يبر ينمصع ام اذ يموي

 ىلإ تئج مث «ءيسرف نع تيلخف .يلهأ
 ءءاسكو ةبج هنم تذخأف «يبأل ةاعر

 «قارعلا ىلإ تلبقأ مث ءهيلإ يبايث تيقلأو

 ىتح ؛ينعضت ضرأو .ءينعفرت ضرأ
 ءاّمايأ اهب تلمعف «قارعلا ىلإ تلصو

 ؛لالحلا نم ءيش اهنم يل فصي ملف

 اولاقف «لالحلا نع خياشملا ضعب تلأف
 دالبب كيلعف ءلالحلا تدرأ اذإ لل

 ترصف ء«ماشلا دالب ىلإ ترصف ؛ماشلا

 :يهو  ةروصنملا :اهل لاقي ةنيدم ىلإ

 فصي ملف ءامايأ اهب تلمعف «_- ةصيصملا

 ضعب تلأسف ؛لالحلا نم ءيش يل

 لالحلا تدرأ نإ :يل اولاقف «خياشملا

 اهيف نإف .ءسوسرطب كيلعف .يفاصلا
 ىلإ تهجوتف ؛ريثكلا لمعلاو .«تاحايملا

 رظنأ :اًمايأاهب تلمعف ءسوسرط
 دعاق انأ انيبف ؛داصحلا دصحأو «نيتاسبلا

 رثكأف «لجر ينءاج ذإ ءرحبلا باب ىلع
 نيتانب يف كناكن «هناتسب هل رظنأ ينأ

 هعمو «لبقأ دق مداخب انأ اذإف ؟ةريثك

 اي :حاص مث ءهسلجم يف دعقف «هباحصأ

 بهذا :لاق ؛انأ اذ وه :تلقف ءروظان

 تبهذف ءهبيطأو هيلع ردقت نامر ربكأب انتأف

 «ةنامر مداخلا ذخخأن ؛نامر ربكأب هتيتأف

 اي :يل لاقف ؛ةضماح اهدجوف ءاهرسكف

 ءاذكو اذك ذنم انناتسب يف تنأ ءروظان

 فرعت ال ءاننامر لكأتو ءانتهكاف لكأت
 :تلق :ميهاربإ لاق ؟ضماحلا نم ولحلا

 امو ءاّئيش مكتهكاف نم تلكأ ام ءهللاو

 مداخلا راشأف ؛ضماحلا نم ولحلا فرعأ
 مالك نوعمست امأ :لاقف ءهباحصأ ىلإ

 نب ميهاربإ كنأ ول ءكارتأ :لاق مث ؟اذه

 املق ءفرصناف ؛اذه ىلع داز ام ءمهدأ

 «دجسملا يف يتفص ركذ ءدغلا نم ناك

 هعمو مداخلا ءاجف «سانلا ضعب ينفرعف

 عم لبقأ دق هتيأر املف ؛سانلا يف قنع

 سانلاو ءرجشلا فلخ تيفتخا .هباحصأ

 «نولخاد مهو مهعم تطلتخاف .«نولخاد

 ءيرمأ لئاوأ ناك اذهف ؛براه انأو



 ءايلوألا تيلحل

 .لامرلا دالب ىلإ سوسرط نم يجورخو

 :يخلبلا ناميلس نب سنوي ىورو #
 هذه يف دازو ءمهدأ نب ميهاربإ نع

 ذإ ءهضكري هسرف ىلع وه اذإ :ةصقلا

 اذه ام «ميهاربإ اي :هقوف نم اًنوص عمس

 يأ عع اًعَبع كنق اَمَّنَأ َرْيْبحَفَأ# ؟ثبعلا
 .[ هر <«( نرمي ال ان 0

 لزنف ؛ةقافلا مويل دازلاب كيلعو «هللا قتا

 لمع ىف ذحأو «ءايندلا صضفرو «هتباد نع

 عممدق  ”"ةه//] .ةرخآلا

 سمخ :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *

 :نهادحإ :اهفرعي نأ نمؤملل يغبني لاصخ

 «قحلا ةفرعم :ىناثلاو :ىلاعت هللا ةفرعم

 :ةعبازلا اش لمعلا صالخإ ؟ةئلاثلاو
 ؛لالحلا لكأ :ةسماخلاو «ةنسلاب لمعلا
 عفتني مل قحلا فرعي ملو هللا قرع نإف

 هلل لمعلا صلخي ملو ؛فرع نإو ؛ةفرعملاب
 نكي ملو ءفرع نإو ؟؛هللا ةفرعمب عفتني مل

 نكي ملو .فرع نإو ؛هعفني مل ةنسلا ىلع

 ؛سمخلاب هب عفتني مل لالح نم لكأملا
 رصبأف «بلقلا هل افص لالح نم ناك اذإو

 :ةهبش نم ناك نإو ؛ةرخآلاو ايندلا رمأ هب

 اذإو ؟لكأملا ردقب رومألا هيلع تهبتشا
 ايندلا رمأ هيلع ملظأ :مارح نم ناك

 وهف :ربصلاب سانلا هفصو نإو .ةرخآلاو

 ]٠١/4"[ .بوتي ىتح «ىمعأ

 :يروصلا كرابملا نب دمحم لاق «

 ةلق ىلع ناعتسي مب .ءبهار اي :تلق

 ب |
 اهنع يهنم ظافلا اس#

 [171؟/١٠] .ةوسكلا يف رظنلاو

 اهنع يهنم ظافلأ

 هنأ :ةملس نب قيقش - لئاو يبأ نع *
 دعا ل لجرلا لوقي نأ هركي ناك

 «باوثلا اجر نم ىتعي امنإ هنإف «راثلا نم

 قدصتي امنإ هنإف ؛ةنجلاب يلع قدصت وأ

 ]٠١7/4[ .باوثلا وجري نم ىلع

 :زيزعلا ديع نب ديعسل لجر لاق #
 لب :لاقو .ءبضغف ؛ككئاقب هللا لاطأ

 [؟7/8/8] .هتمحر ىلإ يب هللا لجبع

 اوناك :لاق  يعخنلا  ميهاريإ نع *

 :لاق ؛فحصملا اورغصُي نأ نوهركي

 [؟4/١7] .هللا باتك اومظع :لاقي ناكو

 :لاق  ينارادلا - ناميلس يبأ نع *

 كتيبو ينيب :هيخأل لجرلا لاق اذإ
 ول ءطارصلا فرعي سيل هنإف ؛طارصلا
 «دحأب قلعتي ال نأ بحأل «طارصلا فرع

 [55؟ - ؟11/94] .دحأ هب قلعتي الو

 يرهزلا عمسأ تنك :لاق نايفس نع *©

 ناكو ءنالف ينثدح :لوقي

 ["5/9] .اًملاع ناك :لوقي الو ؛ملعلا
 ةيعوأ نم

 لوقي نأ هركي نيريس نب دمحم ناك

 :ىلاعت لاق امك نكلو ؛تثمط :ةأرملل

 [؟16"5/؟] . تضاح

 بذكي لجرلا نإ :فرطم لاق «*

 ءيش ال :لوقيف ؟اذه ام :هل لاقي «نيترم



 يتلا ا
 يعوضوملا بيذغهتلا 4# |

 ]٠١/1[ . ؟غيشب سيلأ ؛ءيش ال

 نأ هركي :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 [771/4] .ةالصلا تناح :لاقي

 مظعأ نإ :88# ميرم نب ىسيع لاق *
 ينأ ملعي هللا :لجرلا لوقي نأ بونذلا

 [126/1] .بذاك هنأ ملعي هللاو «قداص

 :لاق يناوجلا نارمع يبأ نع #«

 اوناك «تكردأ نم لضفأ مه ةعبرأ تكردأ

 ؛رانلا نم انقتعأ مهللا :اولوقي نأ نوهركي

 ؛اهلخد نم اهنم قتعي امنإ :نولوقيو
 ءرانلا نم هللاب ريجتسن :نونوقي اوناكو

 [*14/؟] .رانلا نم هللاب ذوعنو

 ءوعدي لجرلا نع سنأ نب كلام لئس #*
 وعدي نأ ينبجعي :لاقف ؛يديس اي :لوقي

 ]0١/5*( . انبر ءانبر :ءايبنألا ءاعدب

 نب  رمعل ليق :لاق ميركلا دبع نع
 مالسإلا نع هللا كازج : زيزعلادبع

 مالسإلا هللا ىزج :ليب ءال :لاق ؛اًريخ

 ["1/ه] . اًريخ ينع

 هللادبع لاق :لاق نوع نع

 «ناطيشلا فلحب اوفلحت ال :- دوعسم نب -

 اولوق نكلو ؛هللا ةزعو :مكدحأ لوقي نأ

 [؟54/١6] .ةزعلا بر هللاو : كو هللا لاق امك

 :اولوقت ال :بيسملا نب ديعس لاق *

 وهف هلل ناك ام ؛دجيسم الو .فحيصم

 [1977/7] .ليمج .«نسح ؛«ميظع

 :مكدحألوقيال :لاق فرطم نع 2

 هنيع معني ال هللا نإف ءائيع كب هللا معن

 [08/1] . ًانيع كب هللا معنأ : لقيلو ؛دحأب

 نأ :هللا لالج مظعيل :فرطم لاق *

 لوقيف ؛بلكلاو رامحلا نع هوركذت

 هللا كازخخأ :هتاشل وأ هبلكل مكدحأ

 [94/7١٠؟] .كب هللا لعفو

 تنك :لاق ىيحي نب ةحلط نع #*

 لخدف ءزيزعلا دبع نب رمع دنع اًسلاج
 :لاقف «لاله نب ىلعألا دبع هيلع

 ءاقبلا ماد ام «نينمؤملا ريمأ اي هللا كاقبأ

 ابأ اي كاذ نم غرف دق :لاق ؛كل اًريخ

 «ةبيط ةايح هللا كايحأ :لق نكلو ءرضنلا

 [*14/0] .راربألا عم كافوتو

 ةحلط ناك :لاق ينهجلا ىسوم نع *

 :اولوقت ال :لاق «فالتخالا هدنع ركذ اذإ

 ]١94/8[ .ةعسلا :اولوق نكلو .ءفالتخالا

 لجر عدو :لاق ةليمج يبأ نبا نع «
 ابأ اي هللا كظفح :لاقف «.ةويح نب ءاجر

 نع لست ال ءيخأ نبا اي :لاقف ؛مادقملا

 [17* /ه] .ناميؤإلا ظفحي : لق نكلو ءهظفح

 نبا تلأس :لاق مصاع يبأ نع *

 نإ ثيدحلا اذهب ينثدح :تلقف ءنوع

 فخ نإ :لقت ال :لاق ؛كيلع فخ

 نأ هركأ :لاق ؟همل :تلقف ؛كيلع

 امل اًفالخ نوكيف ءيلع فخي الو كئثدحأ

 [14/9] .تلأس

 «يغفاشلا صضرم :لاق عيبرلا نع *

 هللا دبع ابأ اي :تلقف ءهيلع تلخدف

 ول دمحم ابأ اي :لاقف .كفعض هللا ىّرق



 ب ا
 ءايلوألا ةيلحل

 :تلق .ينكلهأ يتوق ىلع يفعض هللا ىّوق

 :لاقف ءريخلا الإ تدرأ ام هللا دبع ابأ اي

 درت مل كنأ تملعل ؛«يلع هللا توعد ول

 1١7٠١[ /4] .ريخلا الإ

 هيبأ نع ريفن نب نمحرلا دبع نع *#
 «ءاموي دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج :لاق

 نينيعلا نيتاهل ىبوط :لاقف «لجر هب رمف
 انأ انددول هللاو كك هللا لوسر اتأر نيتللا

 «تدهش ام اندهشو .تيأرام انيأر

 الإ لاق ام .بجعأ تلعجف .ءتعمتساف

 لمحي ام :لاقف ءهيلع لبقأ مث ؛اًريخ
 كو هللا هبّيغ اًرضحم ىنمتي نأ ىلع مكدحأ

 نوكي ناك فيك ءهدهش ول يردي ال ءهنع
 .ماوقأ لكي هللا لوسر رضح دقل هللاو «هيف

 ءمنهج يف مهرخانم ىلع قو هللا مهبك
 ال وأ ؛هوقدصي ملو ءهوبيجي مل
 ال .َْيِو هللا مكجرخأ ذإ هللا نودمحت

 هب ءاج امب نيقدصم «مكبر الإ نوفرعت
 ؛مكريغب ءالبلا متيفك دقو  ة مكيبن

 لاح دشأ ىلع قي ىبنلا ثعب دقل «هللاو

 ةرتف يف «ءايبنألا نم يبن هيلع ثعب
 ةدابع نم لضفأ اًئيد نوري ام «ةيلهاجو

 قحلا نيب هب قرف ناقرفب ءاجف «ناثوألا

 ىتح «هدلوو دلاولا نيب قرفو «لطابلاو
 هاخأ وأ ءهدلو وأ ءهدلاو ىريل لجرلا نإ

 هبلق لفق ىلاعت هللا حتف دقو ؛اًرفاك

 لخد نم كله دق هنأ ملعيل «ناميإلل

 هميمح نأ ملعي وهو «هنيع رقت الف «رانلا
 : نيم هللا لاق يتلل اهنأو ءرانلا يف

 ةرامإلا الكم

 رس يملا 000 محد رع ]ا م عمر

 اَسِحوزأ نِم انل َبَه اير تولوقي َنيِدَلاَو#
 هع رب ا لام لفرع مم + هي

 تيقتملل انلعجأو عَ ةرف انئليرذو

 [10/5 176 /1] [7/4 :ناقرفلا] 469 اَماَمِ

 ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لخد *

 نم ةدع كردأ لجر اهب له :لاقف ءاجاح
 لسرأف ؛مزاح وبأ ءمعن :اولاق ؟ةباحصلا

 ام ءمزاح ابأ اي :لاق .هاتأ املف ءهيلإ

 اي ينم تيأر ءافج يأو :لاق ؟ءافجلا اذه

 «ينوتأ سانلا هوجو :لاق ؟نينمؤملا ريمأ
 لبق ينتفرع ام .هللاو :لاق ؛ينتأت ملو

 تيأر ءافج يأف «كتيأر انأ الو ءاذه

 :لاقف «يرهزلا ىلإ ناميلس تفتلاف ؟ىنم

 ايأ اي :لاقف ءانأ تأطخأو ءخيشلا باضأ

 مترمع :لاقف ؟توملا هركن انل ام ءمزاح

 جورخلا نوهركتف «ةرخآلا متبرخو ءايندلا

 «تقدص :لاق ؛بارخلا ىلإ نارمعلا نم

 انل ام ءيرعش تيل ءمزاح ابأ اي :لاقف
 كلمع ضرعا :لاق ؟اًدغ ىلاعت هللا دنع

 نم هدجأ نيأو :لاق . يو هللا باتك ىلع

 :ىلاعت هللا لاق :لاق ؟ىلاعت هللا باتك

 يل دمت م © رست ىف دارألا إو
 لاق .[154 1 :راطفنالا] 469 رمح
 : مزاح وبأ لاق ؟هللا ةمحر نيأف :ناميلس

 .[65 :فارعألا] # َنِنِيْحُمْلا_ََرَم ره ُبيِرَهل

 ضرعلا فيك «يرعش تيل :ناميلس لاق
 امأ :مزاح وبأ لاق ؟اًدغ هللا ىلع

 امأو ءهلهأ ىلع مدقي بئاغلاك ءنسحملا



 يعوضوملا بيذهتلا اسف ةرامإلا سب

 ؛هالوم ىلع هب مدقي قبآلاك .ءيسملا

 دتشاو «هبيحن الع ىتح «ناميلس ىكبف
 نأ انل فيك «مزاح ابأ اي :لاقف ؛هؤاكب

 ءفلصلا مكنع نوعدت :لاق ؟حلصن

 «ةيوسلاب اومسقتو «ةءورملاب اوكسمتو
 .مزاح ابأ اي :لاق ؛ةيضقلا يف اولدعتو

 هذخأت :لاق ؟كلذ نم ذخأملا فيكو

 ابأ اي :لاق ؛هلهأ يف هقحب هعضتو ءهقحب

 ولوأ :لاق ؟قئالخلا لضفأ نم «مزاح
 ؟لدعلا لدعأ امف :لاق ؛ىهنلاو ةءورملا

 ؛هفاختو هوجرت نم دنع قدص ةملك :لاق

 ءاعد :لاق .ةباجإ ءاعدلا عرسأ امف :لاق

 لضفأ امف :لاق ؛نينسحملل نسحملا

 سئابلا دي ىلإ «لقملا دهج :لاق ؟ةقدصلا

 اي :لاق ؟ىذأ الو ءّنم اهعبتي ال «ريقفلا

 لجر :لاق ؟سانلا سيكأ نم مزاح ابأ

 لد مث ءاهب لمعف «ىلاعت هللا ةعاطب رفظ

 ؟قلخلا قمحأ نمف :لاق ؛اهيلع سانلا

 وهو هيخأ ىوه يف ظاتغا لجر :لاق
 ابأ اي :لاق ؛هايندب هترخآ عابف ءهل ملاظ

 ءانم بيصتو انبحصت نأ كل له .مزاح

 ؟ملو :لاق ؛الك :لاق ؟كنم بيصنو

 اًئيش مكيلإ نكرأ نأ فاخأ ينإ :لاق

 فعضو ةايحلا فعض هللا ينقيذيف ءاّليلق
 . اًريصن هنم يل نوكي ال مث «تامملا

 ؛كتجاح يلإ عفرا «مزاح ابأ اي :لاق

 نم ينجرختو «ةنجلا ينلخدت ءمعن :لاق

 ىل امف :لاق ؛ىلإ كاذ سيل :لاق ؛رانلا

 هللا عداف «مزاح ابأ اي :لاق ؛اهاوس ةجاح

 نم ناك نإ مهللا ءمعن :لاق ؛يل

 بحت ام ىلإ هتيصانب ذخف «كئادعأ

 وبأ لاق ؛طق :ناميلس لاق ؛ىضرتو

 ءهلهأ تنك نإ تينطأو ترئكأ دق :مزاح

 يمرت نأ كتجاح امف ءهلهأ نكت مل نإو

 اي :ناميلس لاق ؟رتو اهل سيل سوق نع
 :لاق ؟هيف نحن اميف لوقت ام مزاح ابأ

 لب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينيفعت َوأ

 اوبصغ كءابآ نإ :لاق ؛يلإ اهيقلت ةحيصن
 «فيسلاب ةونع هوذخأف ءرمألا اذه سانلا

 «سانلا نم عامتجا الو «ةروشم ريغ نم

 ولف ؛اولحتراو «ةميظع ةلتقم هيف اولتق دقو
 نم لجر لاقف ؟مهل ليقو اولاق ام ترعش

 :مزاح وبأ لاق ؛تلق ام سئب :هئاسلج

 ءاملعلا ىلع ذخأ ىلاعت هللا نإ .ءتبذك

 .هنومتكي الو سانلل هننيبيل «قاثيملا

 :لاق ؛ينصوأ ءمزاح ابأ اي :لاق

 هللا هّرن :زجوأو كيصوأ فوس همعن
 وأ ءكاهن ثيح كاري نأ همظعو «ىلاعت

 «ىلو املف .ماق مث ؛كرمأ ثيح كدقفي

 ءرانيد ةئام هذه ءمزاح ايأاي :لاق

 ىمرف ؛ريثك اهلاثمأ يدنع كلو .اهقفنأ
 فيكف .«كل اهاضرأ ام هللاو :لاقو ءاهب

 نوكي نأ هللاب كذيعأ ينإ ؟يسفنل اهاضرأ

 ءالذب مكيلع يّدرو ءالزه يايإ كلاؤس
 مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم نإ

 امِل ف َتَر9 :لاق «ءنيدم ءام درو امل

 .[!14 :صصقلا] 4 ٌريِقَم ٍرْيَح ْنِم َّلِإ َتْلْرَأ

 لأسي ملو .َقِنق هبر 8 ىسوم لأسف



 ةرامإلا 7 3 2 ءايلوألا ةيلحا

 نطفت ملو «ناتيراجلا تنطفف .سانلا
 :وهو  امهابأ ايتأف ؛هيلإ اتنطف امل ةاعرلا

 :بيعش لاق ءهربخ هاتربخأف  1ُِلَظ بيعش

 :امهادحإل لاق مث ءاعئاج نوكي نأ يغبني
 تطغو «هتمظعأ «هتثأ املف «هيعدا يبهذا

 كوعني ل كنإ» :تلاق مث ءاههجو
 .[58 :صصقلا] © ككيِرْجِل

 دارأو «كلذ مالسلا هيلع ىسوم هرك أَن
 .اهعبتي نأ نم ادب دجي ملو ءاهعبتي ال نأ

 جرخف ؛فوجنو ةعبسم ضرأ يف ناك هنأل
 تناكف ءزجع تاذ ةأرما تناكو ءاهعم

 ةلت ىسومل فصتف ءاهبوث فرصت حايرلا
 ؛ىرخأ ضرعيو ؛ةرم ضغيف ءاهزجع
 لخدف ؛يفلخ ينوك .هللا ةمأ اي :لاقف

 ءايهم ءاشغلاو وا تيعش ىلإ ئسوم
 لاق ءال :22 ىسوم لاقف ءلك :لاقف

 ينكلو «ىلب :لاق ؟اًعئاج تسلأ :بيعش

 لمع نم اًئيش نوعيبي ال تيب لهأ نم
 نأ ىشخأ ءاّبهذ ضرألا ءلمب ةرخآلا
 لاق ؛امهل تيقس ام رجأ اذه نوكي

 هذه نكلو ءباش اي ال :# بيعش

 ماعطإو «فيضلا ىرق «يئابآ ةداعو يتداع

 . لكأف اه ىسوم سلجف :لاق ؟ماعطلا

 امع اًضوع رانيد ةئاملا هذه تناك نإف

 يف ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاف «كتثدح
 نم ناك نإو ءهنم لحأ رارطضالا لاح

 نإ ءارظنو ءاكرش اهيف يلف «نيملسملا لام

 ينب نإ ؛اهيف يل ةجاح الف الإو «مهتيزاو

 .ىقتلاو ىدهلا ىلع اولازي مل ليئارسإ
 مهئاملع ىلإ نوتأي مهؤارمأ تناك ثيح
 ءاوسقتثو ءاوسكن املف .ءمهملع يف ةبغر

 تبجلاب اونمآو «ىلاعت هللا نيع نم اوطقسو

 لإ توتاي مهؤاملع ناك ,توغاطلاو

 اوكرشو «مهايند يف مهنوكراشيو ءمهئارمأ
 ايأ اي :باهش نبا لاق ؛مهلتق يف مهعم

 :لاق ؟ضرعت يب وأ «ينعت يايإ ءمزاح
 لاق ؛عمست ام نكلو .تدمتعا كايإ ام

 :لاق ؟هفرعت ءباهش نبااي :ناميلس

 هتملك ام «ةنس نيثالث ذنم يراج ءمعت

 هللا تيسن كنإ :مزاح وبأ لاق ؛طق ةملك

 لاق ؛ ينتببحأل هللا تببحأ ولو « ينتيسنف

 لاق ؟ينمتشت «مزاح ابأ اي :باهش نبا

 كتمتش نكلو .؛كمتش ام :ناميلس

 راجلا ىلع راجلل نأ تملع امأ .ءكسفن

 مزاح وبأ بهذ املف ؛ةبارقلا قحك اًقح

 ريمأ اي :ناميلس ءاسلج نم لجر لاق
 لثم مهلك سانلا نوكي نأ بحت «نينمؤملا
 ["9 784 /] .ال :لاق ؟مزاح يبأ

 .يديبزلا ىيحي نب ميهاربإ ينئدح *
 ىلإ ميهاربإ نب نونلا وذ لمح امل :لاق

 ءرودلا ضعب يف هلزنأ «لكوتملا رفعج

 تعجر اذإ انأ :لاقو «ةفارز هب ىصوأو

 ؛لجرلا اذه يلإ جرخأف «يبوكر نم اًدغ

 دق نينمؤملا ريمأ نإ :ةفارز هل لاقف

 نم دغلا نم عجر املف «كب يناصوأ

 ريمأ لبقتست نأب رظنا :هل لاق «بوكرلا

 لاق «هيلإ هجرخأ املف ؛مالسلاب نينمؤملا



 ثني ]
 يعوض اوملل ىيبيذهتلا | 7” ره ةرامإلا

 وذ لاقف ؛نينمؤملا ريمأ ىلع مّلس :هل
 امنإ ءربخلا انءاج اذكه سيل :نونلا
 ىلع ملسي بكارلا نأ :ربخلا يف انءاج

 هأدبو «نينمؤملا ريمأ مسبتف :لاق ؛لجارلا

 لاقف «نينمؤملا ريمأ هيلإ لزنف «مالسلاب
 اذك :لاق ؟رصم لهأ دهاز تنأ :هل

 نينمؤملا ريمأ نإف :ةفارز هل لاقق ؛نولوقي
 :لاق ؛داهزلا مالك نم عمسي نأ بحي
 «نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث ءاّيلم قرطأف

 ريمأ اي ءمهفلا لهأ ةتكنب قلع لهجلا نإ
 نم صلاخب هودبع اًدابع هلل نإ :نينمؤملا

 مهف .هركش نم صلاخب مهفرشف ءرسلا
 ءاَغرف ةكئالملا عم مهفحص رمت نيذلا
 امهرس نم ءاهألم هيلإ تراص اذإ ىتح

 مهبولقو «ةيوايند مهنادبأ «هيلإ اورسأ
 «ةفرعملا نم مهبولق توتحا دق ؛ةيوامس

 كلت نيب ءةكئالملا عم هنودبعي مهنأك

 يف اوتبخي مل «تاوامسلا قابطأو  جرفلا

 فيصم يف اوعتري ملو .لطابلا عيبر
 ىلع نوبثي مهاري نأ هللا اوهّرنو «مائآلا

 نأ الالجإو هل مهنم ةبيه ؛هركم لئابح
 ءمودي ال ءيشب مهقالخأ نوعيبي مهاري

 نيذلا كئلوأف ؛ةدوهزم شيعلا نم ةذلبو

 «ةفرعملا لهأ قابطأ يسارك ىلع مهسلجأ

 لعجف ؛ءاودلا تبانم يف رظنلاو «ءاودألاب

 :مهل لاقف ءرصبلاو عرولا لهأ مهتذمالت

 وأ ءهووادف يدقف نم ليلع مكاتأ نإ

 يتمعنل ٍسان وأ «هوندأف يركذت نم ضيرم
 «هوذبانف يصاعملاب يل زرابم وأ «هوركذف

 مكلف :يئايلوأ اي ؛هولصاوف يل بحم وأ
 ءافولا مكنمو «تبطاخ مكلو «تبتاع

 الو «نيرابجلا مادختسا بحأ ال ؛تبلط

 اي ؛؟نيفرتملا ةافاصم الو :نيربكتملا يلوت

 لضفأ مكل يئازج :يبابحأو يئايلوأ
 ءءاطعلا لضفأ مكل يئاطعإو «ءازجلا

 مكيلع يلضفو ءلذبلا لضفأ مكل يلذبو
 ىفوأ مكل يتلماعمو .ءلضفلا رفوأ

 انأو «ةبلاطم دشأ مكل يتبلاطمو :ةلماعملا

 انأو «بويغلا مالع انأو .بولقلا سدقم
 نم ؛رودصلا ساوسوو ركفلا لاجمب ملاع

 .هتكلهأ مكاداع نمو «هتمصق مكدارأ

 مهبولق تدرو كبحب :نونلا وذ لاق مث

 نم اًبر هنم تفرتغاف ءهتبحم رحب ىلع

 بولقلا رطاخمب هنم تبرشف «بارشلا
 ءاقل دنع اهل ضراع لك اهيلع لهسف
 «ةردابملا ءاضعألا تلصاوف «بوبحملا

 نئاهر مهف «ةحارلا كلت حراوجلا تفلأو

 امب ةحارلا مهتعلتقا دق «لامعألا لاغشأ

 مهرضي ال امب طاسبنالا نع هذخأ اوفلك

 اوضرو «سوفنلا مهل تنكس دق «هكرت

 ىلع مهحراوج تنأمطاو ؛سوبلاو رقفلاب
 «تاكرحلاب كيو هللا ةعاط ىلع بوؤدلا

 «تاوهشلاو معاطملا نع مهسفنأ تنعظو

 ءريصلاب اودقتعاو «ةركفلاب اوهلاوتف

 اورقأو ءايندلا نع اوهلو ءاضرلاب اوذخأو

 نود هب اوضرو .نايدلا كلملل ةيدوبعلاب

 اورقأو «هتبيهل اوعشخف ؛ميمحو بيرق لك
 ملو «ةعاطلاب هل اونعذأو ءريصقتلاب هل



 3ك ب
 ءايلوألا ةيلحل

 اذإو ءءاكب لقأب اولخخ اذإ «ةلقلاب اولابي

 اوملك اذإو ,ءايح ناوخإف اولموع

 لهج اذإو ءءاملعف اولئس اذإو ءءامكحف

 :تلقل مهتيأر دق ولف ؛ءاملحف مهيلع

 مهل تكرحت دقو .رودخلا يف ىراذع

 ةروصلا كلت نسحب ءرودصلا يف ةبحملا
 نع تفشك اذإ ؛رونلا اهالع دق يتلا

 ركذلاب «ةرسكنم ةنيل اًبولق تيأر .بولقلا
 ال ءةرماع بوبحملا ةثداحمبو «ةرئان

 ام ىلإ نوليمي الو ء«هريغب مهبولق نولغشي
 سيلف ءمهرودص هللا ةيحم تألم دق « هنود

 ريغب الو «ةوهش نيقولخملا مالكل نودجي

 «ءقدص ناوخإ ؛ةذل هللا ةئداحمو سينألا

 «عروو ىقتو ءءافوو ءايح باحصأو

 ريغب ةيدوألا اوعطق ؛نيدو ةفرعمو ناميإو
 موزل ىلع ربصلاب ءافولا اولقتساو ءزوافم

 ؛لطابلا ىلع قحلاب اوتاعتساو .«قحلا
 «ةجحملا ىلع مهلدو «ةجحلا مهل حضوأف

 ريخ اوكلسو .كلاهملا قيرط اوضفرف
 مهب نيذلا «داتوألا مه كتئلوأ «كلاسملا

 «باوبألا حتفت مهبو ءبهاوملا بهوت
 «باذعلا عفدي مهبو «باحسلا أشني مهبو
 هللا ةمحرف ؛دالبلاو دابعلا يقتسي مهبو

 عمل . مهيلعو انيلع

 هاتأ هنأ : هكإفط رمع نبا نع عفان نع *

 تنأ «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ءلجر
 ركذف - خو هللا لوسر بحاصو «ءرمع نبا
 :لاق ؟رمألا اذه نم كعنمي امف ؛- هبقانم

 مد يلع مرح ىلاعت هللا نأ ءينعتمي

 ةرامإلا هففق

 4 نب هيت ل يح ةلق)
 دقو ءانلعف دق :لاق .[19* :ةرقبلا]

 متنأف ؟ هلل نيدلا ناك ىتح ءمهانلتاق

 نيدلا نوكي ىتح ءاولتاقت نأ نوديرت
 [؟97 - 597/11 .هللا ريغل

 جاجحلا يب 55 :لاق يبعشلا نع

 ينيقلا 5 باب 0 0 ار

 يد 0 ع
 ىلع قافئلاو كرشلاب ريمألل ءّوب ءةعافش

 اي تنأو :لاق ءهيلع تلخد املف ؛ديزي

 «لزنملا انب نزحأ ءريمألا هللا حلصأ

 «فوخلا انسلحتساو ءرهسلا ينلحتكاو

 ةررب اهيف نكن مل ؛ةبرخ ةبرخ يف انعفدو
 قدص :لاق ؛ءايوقأ ةرجف الو «ءايقتأ

 الو ءانيلع مهجورخ يف اورب ام ءهللاو
 ؛؟هنع املطأف ءاورجف ثيح انيلع اووق

 لوقت ام :لاقف «ةضيرف ىلإ جاتحاف :لاق
 اهيف فلتخا :تلق ؟دجو مأو تخأ ىف

 : هِي هللا لوسر باحصأ نم: ةسمخ ِ

 هتباث نب ديزو ءنامثع نب نامثع

 سايع نب داو يلعو ءدوعسم نب هللأ ديعو

 اهيف لاق امف :لاق ؛مهنع ىلاعت هللا يضر
 :تلق' ؛- ًايقتمل ناك نإ - ؟سابغ نبا



 يعوضوملا بيذمحتلا ا 74 رق ةرامإلا عممص

 ملو .ثلثلا مألا ىطعأو ءاّبأ دجلا لعج

 ريمأ اهيف لاق امف :لاق ؛اًئيش تخألا طعي

 اهلعج :تلق ؟ نامثع : ينعي  نينمؤملا
 ؟تباث نب ديز اهيف لاق امف :لاق ءاّنالثأ
 دجلا ىطعأف :ةعست نم اهلعج :تلق

 امف :لاق ؛نيمهس تخألا ىطعأو ءاَعبرأ

 نم اهلعج :تلق ؟دوعسم نبا اهيف لاق

 مألا ىطعأو ءانالث تخألا ىطعأ :ةتس
 امف :لاق ؛نيمهس دجلا ىطعأو ءاّمهس
 نم اهلعج :تلق ؟بارت وبأ اهيف لاق

 دجلا ىطعأو ءانالث تخألا ىطعأ :ةتس
 رم :لاق .نيمهس مألا ىطعأو ءاّمهس

 هيلع اهاضمأ ام ىلع اهضميلف «يضاقلا

 (776/4-295] .نامثع نينمؤملا ريمأ

 يربربلا دامح ناك :يعفاشلا لاق *
 تلقف «نميلا هودازف «ةكمب انيلع اًيلاو

 ؟لجرلا اذهل يبمأ امو «يردن ام : يمأل

 «ينب اي :تلاقف ؟نميلا ديزو .ةكم يلو

 ؛اًظوقس دشأ ناك ءامس اذإ رجحلا نإ

 ديلي هللا لوسر قدص هاّمأ اي :تلقف

 نب عكلل ريصت ىتح «ةعاسلا موقت ال» :لاق

 نب عكل نيأو «ينب اي :تلاقف .«عكل

 نفر لجن عجل نو يحل قا حر كلا
 ١5١ -١5١[ /9] .ليوط

 لازأ ال تنك :لاق سوواط نبا نع #
 اذه ىلع جرخت نأ يغبني هنإ :يبأل لوقأ

 انجرخف :لاق ؛هب دعقت نأو .ناطلسلا

 اهيفو «ىرقلا ضعب يف انلزنف ءاجاجح

 نب بويأ وأ ءفسوي نب دمحمل لماع
 نم ناكو «حيجن نبا :هل لاقي .ىيحي

 يف حبصلا ةالص اندهشف ؛مهلامع ثبخأ

 ربخأ دق حيجن نبا اذإف .دجسملا

 ملسف هيدي نيب دعقف ءءاجف ؛سوواطب

 مث «هنع ضرعأف هملكف ءهبجي ملف ءهيلع
 ؛هنع ضرعأف ءرسيألا قشلا ىلإ لدع

 تددمف .هيلإ تمق ءهب ام تيأر املف
 ابأ نإ :هل تلقو .هلأسأ تلعجو «هديب

 .ءىلب :لاق ؛كفرعي مل نمحرلا ديع

 :لاق ؛تيأر ام يب تلعف يب هتفرعم

 ؛اًئيش يل لوقي ال .تكاس وهو ىضمف
 لاقف «يلإ تفتلا ؛لزنملا تلخد املف
 جرخت نأ تمعز تنأ امنيب ؛عكل اي :يل

 مهتح نحت انآ عطتبت مل تاني مهبلع
 [15/4] . كناسل

 ثعب :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع *

 اي :يل لاقف «؛كلملا دبع نب ماشه يلإ

 كانربتخاو ءاًريغص كانفرع دق انإ «ميهاربإ

 تيأر دقو ؛كلاحو كتريس انيضرف ءاريبك

 يف ككرشأو «يتصاخو يسفنب كطلخأ نأ

 :لاق ؛؟رصم جارخ كتيلو دقو .ءيلمع
 ريمأ اي كيأر هيلع يذلا امأ :تلقف

 هب ىفكو «كبيثيو كيزجي هللاف ؛نينمؤملا

 يل امف ؛هيلع انأ يذلا امأو ءاّبيثمو اًيزاج
 :لاق ؛ةوق هيلع يل امو ءرصب جارخلاب

 يف ناكو .ههجو جلثخا ىتح «بضغف

 :لاق مث ءاّركنم اًرظن يلإ رظنف لبق هينيع
 :لاق ؛اًمراك ٌنيلتل وأ ءاًعئاط نيلتل



 ءايلوألا ةتيلحن
 ومحب
 ةرامإلا همس“

 هبضغ تيأر ىتح «مالكلا نع تكسمأف

 اي :تلقف ؛تئفط دق هتروثو ءرسكنا دق

 :تلق ءمعن :لاق ؟ملكتأ «نيئمؤملا ريمأ

 اًمضَرَع اًنإ# :هباتك ٍيف لاق هناحبس هللا نإ

 0 ٍلاَبجْلاَو ٍضرَأْلاَو تلا َلَع َهَاَمأْلا
 اي هللاوف .ةيآلا [7؟ :بازحألا] ابل نأ

 «نيبأ ذإ نهيلع بضغ ام «نينمؤملا ريمأ
 قيقحب انأ امو ؛نهرك ذإ نههركأ الو

 ذإ ينهركت الو .تيبأ ذإ يلع بضغت
 «هذجاون تدب ىتح كحضف :لاق ؛تهرك

 دقل .ًاهقف الإ تيبأ دق ميهاربإ اي :لاق مث
 [؟44/8] . كانيفعأو «كنع انيضر

  ةملس نب قيقش  لئاو وبأ ناك *

 ىيحي ءاج اذإ «ةكرب اي :هتيراجل لوقي
 كءاج اذإو ؛هيلبقت الف «ءيشب  هنبا :ينعي

 ىيحي ناكو :لاق ؛هيذخف ءيشب يباحصأ

 ]4/"٠١[ .ةسانكلا ىلع اًيضاق هنبا

 دنع تنك :لاق رانيد نب كلام نع *

 ؛هل ةبق يف وهو «ةدرب يبأ نب لالب
 صصق يأف ءاّيلاخ اذه تبصأ دق :تلقف

 ريخ هل ام :يسفن يف تلقف ءهيلع صقأ

 نم هؤارظن يقل ام هيلع صقأ نأ نم
 اذه ىنب نم يردتأ :هل تلقف ؛سانلا

 .دايز نب هللا ديبع اهانب ؟هيف تنأ يذلا

 ام يلوف ءدجسملا ىنبو ءءاضيبلا ىنبو
 .«بلطف .ءبره نأ هرمأ نم راصف «يلو

 «ناورم نب رشب :ةرصبلا 0 ؛لتقف
 ةرصبلاب تامف «نينمؤملا ريمأ وخ :اولاقف

 تامو ؛هتزانج يف سائلا دشحو ءهولمحف

 «بصق نم نط ىلع جنزلا هلمحف «
 .هوئقدف ؛نينمؤملا ريمأ يخأب بهذف
 صقأ تلعج مث .هونفدف «يجنزلاب بهذو
 تلقف ؛هيلإ تيهتنا ىتح ءاّريمأ اًريمأ هيلع
 ملف «ةفوكلاب اراد تينب دق :يسفن يف
 ىتح «تبذعف «تنجسف تذخأ ىتح اهرت

 ["م0٠ -”79/؟] .اهيف لتق

 ءاطعل لاق هنأ هيثم نب - بهو نع #*

 اونغتسا دق انلبق ءاملعلا ناك :يناسارخلا

 نوتفتلي ال اوناكف «مهريغ ايند نع مهملعب
 نولذبي ايندلا لهأ ناكو «مهريغ ايند ىلإ

 حبصأف ؛مهملع يف ةبغر «مهايند مهل
 ايندلا لهأل نولذبي ءانيف مويلا ملعلا لهأ

 لهأ حبصأو «مهايند يق ةبغر ءمهملع
 نم اوأر امل ءمهملع يف اودهز دق ءايندلا

 باوبأو كايزف ؛مهدتع مهعضوم ءوس

 كرابمك اًنتف مهباوبأ دنع نإف :نيطالسلا

 الإ ءاّئيش مهايند نم بيضت ال «لبإلا

 اي :لاق مث ؛هلثم كنيد نم اوباصأو

 لكف كيفكي ام كينغي ناك نإ ءءاطع
 ام كينغي ال ناك نإو .ءكيفكي كشيع

 كنطب امنإ ؛كيفكي ءيش سيلف كيفكي
 ال ؛ةيدوألا نم داوو ءروحبلا نم رحب

 [م0  ؟54/4] .بارتلا الإ هعسي

 اي كحيو :هل لاق هنأ ةياور ىفو *

 ىلإ كملع لمحت كنأ ربخأ ملأ ءءاطع
 ايا كحيو ؟ايندلا ءانبأو ءكولملا باوبأ



 يىعوضوملا تبيذضهتلا 1 ةرامإلا

 رهظيو «هباب كنع قلغي نم يتأتأ ءءاطع
 نم عدتو هانغ كنع يفخيو ءهرقف كل

 :لوقيو ؛هانغ كل رهظيو .هباب كل حتفي

 كحيو ؟[0٠ :رفاغ] 43 بِحَتْنَأ نوعدأٍ
 عم ايندلا نم نودلاب ٌضرا ءءاطع اي

 عم ةمكحلا نم نودلاب ضرت الو «ةمكحلا

 ام كينغي تنك نإ ءءاطع اي كحيو ؛ايندلا

 ؛كيفكي ايندلا يف ام ىندأ نإف .كيفكي
 يف سيلف .«كيفكي ام كينغي ال ناك نإو
 امنإ ء«ءاطع اي كحيو ؛كيفكي ءيش ايندلا

 «ةيدوألا نم داوو ءروحبلا نم رحب كنطب

 [4/*4] .بارعلا الإ ءألمي الو

 هداعف دسألا ضرم :لاق يبعشلا نع *

 :بئذلا لاقف ؟بلعتلا الخ ام ءعابسلا

 الإ عابسلا كداعف ء«تضرم ءكلملا اهيأ

 ؛ىنملعأف ءرضح اذإف :لاق .ءبلعتلا

 هل لاقف ءءاجف ؛بلعتلا كلذ غلبف :لاق
 عابسلا ينداع «نيصحلا ابأ اي :دسألا

 ضرم ينغلب :لاق ؟يندعت ملف مهلك

 :لاق ؛ءاودلا بلط يف تنكف .كلملا

 يف ةزرخ :اولاق :لاق ؟تبصأ ءيش يأف

 :لاق ؛جرخت نأ يغيني .ءبئذلا قاس

 «بئذلا قاس ىلإ هبلاخمب دسألا برضف
 هب رمف «قيرطلا ىلع دعقو «بلعتلا لسناف
 هادانف :لاق ؛هيلع ليست ءامدلاو «بئذلا

 اذإ ءرمحألا فخلا بحاص اي :بلعنلا

 اذام رظناف ءناطلسلا دنع اذه دعب تدعق

 تجرخ دقف ءهذه امأو :كسأر نم جرخي

 [717/14] . كلجر نم

 رفعج وبأ يناعد :لاق رعسم نع *«

 نإ ءريمألا هللا حلصأ :تلقف :ينيّنويل
 ءيشلا يرتشأ نأ ىلع يننوديريل يلهأ

 ؛مكل يرتشأ ءينوطعا :لوقأف «نيمهردب
 ؛كءارتشا ىضرن ام «هللاو ال :نولوقيف

 « نيمهردب ءيشلا يرتشأ نوضري ال يلهأف

 نإ .هللا كحلصأ ؛ينيلوي نينمؤملا ريمأو
 :رعاشلا لاق دقو ءاّقمحو ةبارق انل

 اهاقت يف شيرق انكراشت

 نانعلا كرش اهباسحأ يفو

 لاله ينب ءاسن تدلوامف

 نابأ ينب ءاسن تدلوامو

 ةبارق برعلا يف انل ام ءهللا ميأ :لاق

 [؟8/9١1] .هافعأف :اهنم انيلإ بحأ

 تنك :لاق ليعامسإ نب بهو نع *

 .ءيعازوألاو يروثلا نايفس عم ةكمب

 ميهاربإ نب دمحم هاتأف «نايفس ضرمف
 نب دمحم اذه :هل ليق املف ءهدوعي

 لاز امف ؛«فينكلا لخدف :لاق «ميهاريإ

 مث ءدعق ام لوط نم تييحتسا ىتح هيف
 فيك «مكيلع مالس :لاقف ءءاجف جرخ

 لّؤحف «سلاج دمحمو ءهسفن حرطو ؟متنأ
 جرخ ىتح هملك امف «طئاحلا ىلإ ههجو
 هيلإ ثعب ءدْعْلا نم ناك املف «هدنع نم

 الول «كدجت فيك :لوقيو ءمالسلا هثرقي

 كيلإ ضغبأ دحأ ةكمب سيل هنأ ملعأ ينأ

 [45 - 40 /7] . كتيتأل ينم

 رج :لاق يدهم نب نمحرلا ديع نع *



 ءايلوألا ةيلحل

 نما «ءانشقلا ىلإ نام: نيموملا ارينا
 هنأ ملع نأ املف «هنم هسفن صلخيل هيلع
 «ناطلسلا نم برهو «هلسرأ هيلع قماحتي

 ىيحيو نمحرلا دبع تيب يف هتنونيك لعجو
 دنع ناك املف ؛ةنس ةرشع عضب ديعس نبا
 :لاق ؟كب بهذن نيأ :اولاق ءهتوم

 «ريرسلا ىلع ينوعضو «ينونفكو ينولسغا
 ءاراعتف :ريرسلا مكتيب اميف' اولمتعاو
 ءاجف «عماجلا دجسم بابب هوعضوف
 يف هصاغف ءههجو نع فشكف «ناطلسلا

 ينإ ءمظعألا ناطلسلا ىلإ بتكو «روفاكلا

 هلسغ نم اًعورفم ريرس ىلع نايفس تدجو
 ام رظتنأ ءروفاكلا يف هتصصغف «هنفكو

 ©0يرامس فلأ ءاملا ىلع عقوف «هيف رمأت
 [ه7 ه9 /7] .مايأ دعب نفدف ءهتزانج ىلإ

 يرمعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع

 ّيلإ يهنُي :ىسيع نب ىسوم يل لاق :لوقي
 همتشت كنأ ديشرلا نوراه نيئمؤملا ريمأ

 اي كلذ تحبتسا ءيش يأبف «هيلع وعدتو
 هللاو وهف «همتش امأ :هل تلقف :لاق ؟يرمع

 نمهتبارقل يسفن نم يلع مركأ

 هللاوف ءهيلع ءاعدلا ىف امأو هدي هللا لوسر
 ىلع اًليقث اًئبع حبصأ دق هنإ مهللا :تلق ام
 ال اننوفج يف ىذقو ءاننادبأ هقيطت ال انفاتكأ

 هفست انهاوفأ يف ىجشو ءاننوفج هيلع فرطت

 «هتيبو ائنيب قرفو ءهتومب انمكاف انقولح

 ديشرلاب ىمسي ناك نإ مهللا :تلق نكلو

 .نفسلا نم عون :يرامسلا قل

 ةرامإلا 0 اهم

 ءهب عجارف كلذ ريغل وأ ءهدشرأف دشرل

 لك ىلع سايقلاب مالسإلا يف هل نإ مهللا
 هبّرقف ءمحرو ةبارق كيبنب هلو ءاقح نمؤم
 اندعسأو ءءوس لك نم هدعايو «ريخ لك نم
 نب ىسوم لاقف ءانلو هسفنل هحلصأو «هب

 كلذك «نمحرلا دبع ابأ هللا كمحري : ىسيع

 [5788-785 /8] . كب نظلا يرمع اي

 يل تناك :لاق ةبور نب ءالعلا نع

 هتع تلأسف «ةويح نب ءاجر ىلإ ةجاح

 «كلملا دبع نب ناميلس دنع وه :اولاقف

 مويلا نينمؤملا ريمأ ىلو :لاقف «هتيقلف :لاق

 يلأ نأ نيب ترّيخ ولو ءءاضقلا بهوم نبا
 نأ ترتخال «يضرفج ىلإ لكخأ نأ زينو

 :نولوقي سانلا نإ :تلق «يترفح ىلإ لمحأ
 ينإ ءاوقدص :لاق ؛هب ترشأ يذلا تنأ كنإ

 [17-١17/1/ه] .هل رظنأ ملو ةماعلل ترظن

 نب رمع نأ :هريغو ميمت نب ةبتع نع *
 ينأ ول ءهللا ميأو :لوقي ناك زيزعلا دبع

 نأ :هللا نيبو ينيب اميف يل غوسي هنأ ملعأ

 ءيلهأب قحلأو ءاذه مكرمأو مكيلخأ
 كلذ غوسي ال نأ فاخأ ينكلو .تلعفل

 ["14 ]1/8"  . هللا نيبو ينيب اميف يل

 عقو :لاق نمحرلا دبع نب قراط نع *
 لاقف ءاهيف رعتساف ءماشلاب نوعاطلا

 سيل هنأ الإ ءنافوطلا الإ اذه ام :سانلا

 ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم غلبف ءءامب

 ام ينغلب دق هنإ :لاقف ءاّبيطخ ماقف ءهنع

 ء كيك مكبر ةمحر هذه امنإو ءنولوقت



 ةرامإلا

 نيحلاصلا تفكو قي مكيبن ةوعدو
 :كلذ نم دشأ وه ام اوفاخ نكلو .مكلبق

 يردي ال «هلزنم نم مكنم لجرلا ودغي نأ
 ةرامإ اوفاخو ءقفانم مأ وه نمؤمأ
 [؟١1/٠1] .نايبصلا

 ىسوم وبأ مدق امل :لاق عفان نع

 وبأ لاق ءامكح مايأ صاعلا نب ورمعو

 ردبق ردمألا ذيل قرأ ال ::ئبسون

 نبال ورمع لاقف ءرمع نب هللا دبع
 نأ كل لهف .كعيابن نأ ديرن انإ :رمع

 اذه عدت نأ ىلع اًميظع الام ىطعُت

 ؟كنم هيلع صرحأ وه نمل رمألا
 ريبزلا نبا ذخأف ءماقف رمع نبا بضغف

 «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ءهبوث فرطب

 ,كعيابأ نأ ىلع الام ىطعُت :لاق امنإ
 لاق ءورمع اي كحيو :رمع نبا لاقف

 لاقف :لاق ءكبرجأ :تلق امنإ :ورمع

 اهيلع ىلطعأ ال لازال ندع نبا

 نع الإ اهلبقأ الو .«يطعأ الو اًئيش

 [1941- 159/11 .نيملسملا نم اضر

 نم ءارمألا ريخ نإ :مزاح وبأ لاق *

 بحأ نم ءاملعلا رش نإو «ءاملعلا بحأ

 ثعب اذإ :ىضم اميف ناك هنإو ءءارمألا

 اذإو .مهوتأي مل ءاملعلا ىلإ ءارمألا

 مل مهولأس اذإو .مهنم اولبقي مل مهوطعأ

 ءاملعلا نوتأي ءارمألا ناكو ءمهل اوصخري

 كلذ يف ناكف .ءمهنولأسيف مهتويب يف

 ىأر املف «ءاملعلل حالصو ءارمألل حالص

 فك
 يعفوضوملا بذهتلا اس#

 ال انلااه اولا «سانلا نم سان كلذ
 اوبلطف ءالؤه لثم نوكن ىتح ملعلا بلطن
 اوصخرف مهوثدحف «ءارمألا اوتأف .ملعلا

 تئرجف ءمهنم اولبقف مهوطعأو ءمهل
 ىلع ءاملعلا تئرجو «ءاملعلا ىلع ءارمألا

 [؟1414/*] .ءارمألا

 :لاق نيكسم نب مالس يبأ نع *

 رمأ نم ناك امل :لوقي نسحلا تعمس

 اوتأ ؛ءةنتفلا رمأ نم ناك ام سانلا

 ديس تنأ :اولاقف هرمع نب هللا دبع

 كب سانلاو ءمهديس نباو سانلا

 ءهللاو ال :لاقف .كعيابت جرخا .نوضار

 يف الو مد نم ةمجحم يف قارهي ال
 يتأ مث :لاق «حورلا يف ناك ام يببس

 نلتقتل وأ نجرختل :هل ليقف .«فّوخف
 :لوألا هلوق لثم لاقف .كشارف ىلع

 اًئيش هنم اولقتسا ام هللاوف :نسحلا لاق
 ]97/1١*[ .ىلاعت هللاب قحل ىتح

 ثعب هنو رمع نأ :ةرضن يبأ نع *

 ىلع بضغف «ليخلا ىلع نايح نب مره
 ىلع لبقأ مث «هقنع تئجّوَف هب رمأف ءلجر
 ام ءاريخ هللا مكازج ال :لاقف ءهباحصأ

 نع ينومتففك الو .تلف نيح ينومتحصن
 ىلإ بتك مث ءاّلمع مكل يلأ ال هللاو ءيبضغ
 «ةيعرلاب يل ةقاط ال ؛نينمؤملا ريمأ اي :رمع

 1١٠١-111١[ /5] . كلمع ىلإ ثعباف



 7” بو |
 ءايلوألا ةيلحل

 ةويح نب ءاجر ركذ لجر ءاج ذإ «ةلزنم

 دق كنإ ءءاجر اي :لاقف «هتئيه نسح نم

 اي «عقولا هبرق يفو «لجرلا اذهب تيلتيا
 «فيعضلا نوعو فورعملاب كيلع ءءاجر

 نم ةلزنم هل تناك نم هنأ :ءاجر اي ملعاو

 وهو فيعض ناسنإ ةجاح عفرف «ناطلسلا
 دقو «هاقلي موي هللا يقل ءاهعفر عيطتسي ال

 هنأ :ءاجر اي ملعاو ءباسحلل هيمدق تبن

 هللا ناك «ملسملا هيخأ ةجاح يف ناك نم
 بحأ نم نأ :ءاجر اي ملعاو ءهتجاح يف

 ىلع هتلخدأ احرف «هللا ىلإ لامعألا
 رضخلا هنأ ىري ناكف ءهدقف مث ؛ملسم

 [191/] .مالسلا هيلع

 رم اًبعك نأ :لاله يبأ نب ديعس نع #

 لاقف «ةردلاب الجر برضي وهو رمعب

 يسفن يذلاوف ءرمع اي كلسر ىلع :بعك
 ليو :ةاروتلا يف بوتكمل هنإ «هديب
 ليو ءءامسلا ناطلس نم ضرألا ناطلسل

 لاقف ءءامسلا مكاح نم ضرألا مكاحل
 [؟494/8] .هسفقن بساح نم الإ :رمع

 نب رمع دارأ :لاق يعازوألا نع *

 ؛ءلمع ىلع الجر لمعتسي نأ زيزعلا دبع
 «نلعفتل كيلع تمزع :رمع هل لاقف ىبأف

 ال نأ يسفن ىلع مزعأ انأو :لجرلا لاقف
 اي :لاقف ؟ينيصعتأ :رمع لاقف «لعفأ

 اَنإ## :لوقي ىلاعت هللا نإ نينمؤملا ريمأ

 ٍلاَبيْلاو ضألاو تالا َلَع َدَئامَأْلا اَنَْيَع
 هذ 0-0 000 5 - 6 - ب رس

 اهلمحو اهنم َنقفشأو انليحي «ٌندناْلا اه أو ليي نأ تبت

 ةرامإلا ةكشب#

 كلذ ناك ةيصعمفأ «ةيآلا [7” :بازحألا]

 [*١1؟/8] .رمع هافعأف ؟نهنم

 يناعنصلا مادقملا نب معطملا نع

 ىلإ فسوي نب جاجحلا بتك :لاق

 «ييعل حلصت ال ةفالخلا نإو «ةفالخلا

 نبا هيلإ بتكف ءرويغ الو «ليخب الو
 ينأ ةفالخلا نم تركذ ام امأ :رمع

 «يلاب نم يه امو ءاهتبلط امف ءاهتبلط
 لخبلاو يعلا نم تركذ ام امأو

 سيلف هللا باتك عمج نم نإف «ةريغلاو

 سيلف هلام ةاكز ىدأ نمو ءىيعب

 نإف «ةريغلا نم تركذ ام امأو لدعم
 ينكرشي نأ «يدلو هيف ترغ أم قحأ
 ]١/"59[ .يريغ هيف

 نهوظفحا ةثالث :ديبع نب سنوي لاق *

 أرقي ناطلس ىلع مكدحأ لخدي ال :ينع

 ةأرما عم مكدحأ نولخي الو «نآرقلا هيلع

 مكدحأ نّكمي الو «نآرقلا اهيلع أرقي ةباش

 [؟١/*] .ءاوهألا باحصأ نم هعمس

 ىلع ةرفص يبأ نب بلهملا ريم #
 لاقف «هتيشم يف رتخبتي وهو رانيد نب كلام

 هركت ةيشملا هذه نأ تملع امأ :كلام هل

 امأ :بلهملا هل لاقف ؟نيفصلا نيب الإ

 «ةفرعملا نسحأ كفرعأ :هل لاقف ؟ينفرعت

 كلّوأ امأ :لاق ؟ىنم فرعت امو :لاق

 تنأو رق هلع كل دك اعإو .ةرذم ةفطنف

 :بلهملا لاقف :لاق «ةرذعلا لمحت امهنيب



 يعوضموملا يبيذهتلا ةراغإلا اك

 [*44/؟] .ةفرعملا قح ىنتفرع نآلا

 يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك *
 نإف ؛دعب امأ :امهنع ىلاعت هللا يضر

 نإو ء«هتيعر هب تدعس نم ةاعرلا دعسأ

 هب تيقش نم قو هللا دنع  ةاعرلا ىقشأ

 «كلامع عتريف عئرت نأ كايإو «هتيعر

 .ةميهبلا لثم - َيك هللا دنع  كلثم نوكيف

 ءاهيف تعرف ضرألا نم ةرضخ ىلإ ترظن

 يف اهفتح امنإو ءنمسلا كلذب يغتبت

 ]/6٠0[ .كيلع مالسلاو «اهتمس

 ثسعب :لاق يَ كلام نب سنأ نع«

 «ةيرس ىلع دوسألا نب دادقملا ِلَي يبنلا

 تدجو فيك ديعم ابأ» :هل لاق ءمدق املف

 ىتح «عضوأو لمحأ تنك :لاق «؟ةرامإلا

 وه» :لاق ءالضف موقلا ىلع يل نأب تيأر

 قحلاب كثعب يذلاو :لاق .«عد وأ ذخف كاذ

 [178- 2,5/1] . اًدبأ نينثا ىلع رمأتأ ال

 :لاق يرصبلا عفان نب نايح نع #*

 ىلإ يدعسلا دمحم نب ةورع ينثعب

 وهو كلملادبع نب ناميلس

 «تام دق هانيفاوف :لاق ءاياذهب  قبادي

 انلخدف «زيزعلا دبع نب رمع فلختساو

 تناك امك ايادهلا كلت انأيه دقو ءهيلع

 وحن اهيف ةربنع انعمو :لاق ؛ناميلسل أيهت
 كسمو لطر ةئامتس وأ لطر ةئامسمخ نم

 كلت رمع ىلع نوضرعي اوذخأف ءريثك
 رمع لعجف .كسملا حير حافو «ةيدهلا
 عقرا ءمالغ اي :لاق مث ءهفنأ ىلع همك

 مث «هحيرب اذه نم عتمتسي امنإ هنإف ءاذه

 اًيح تنك ول «بويأ ابأ هللا كمحر :لاق

 [*55/8] .عفرف لاق ءرفوأ هيف اًبيصن ناكل

 نامز هيلإ لسرأ هنأ : يعخنلا ميهاربإ نع *

 ؛ءالطب ههجو ىلطف «ديبع يبأ نب راتخم

 [|آ[6 0/1 .هوكرتف مهتأي ملو ءءاود برشو

 اوركذو لاق يروثلا نايفس نع #

 انلكأل بهذلا اولكأ ول :_ ناطلسلا

 [45/7/] .ىصحلا

 ءاهقفلا :لاق دمحم نب رفعج نع #*

 اوبكر دق ءاهقفلا متيأر اذإف «لسرلا ءانمأ

 [1914/5] .مهومهتاف ؛نيطالسلا ىلإ

 كوعد اذإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 4«© دعأ ُهَنأ ٌرُه ك9 :مهيلع أرقتل
 ["4107/1] .مهتأت الف ١[« :صالخإلا]

 فرعت ال :لاق نارهم نب نوميم نع *

 [88/4] .هفرعي نم فرعت الو ءريمألا

 ةقدص نم ام :لاق هنأ اًضيأهنعو *

 [47/4] .رئاج مامإ دنع قح ةملك نم لضفأ

 «قوس ناطلسلا امنإ :مزاح وبأ لاق *

 [؟9/١4] .هي ىتأ هدنع قفن امف

 نأ يربربلا دمحم يبأ نوراه نع *

 نب نوميم لمعتسا زيزعلا دبع نب رمع

 ىلعو ءاهئاضق ىلع ؛ةريزجلا ىلع نارهم
 «هيفعتسي نوميم هيلإ بتكف ءاهجارخ
 نيب يضقأ :قيطأ ال ام ينتفلك :لاقو

 «قيقر فيعض ريبك خيش انأو «سانلا

 جارخلا نم بجا :هيلإ رمع بتكف



 ةرامإلا | _4ل يف ءايلوألا ةيلحل

 سبتلا اذإف «كل نابتسا ام ضقاو «بيطلا

 اوناك ول سانلا نإف «يلإ هعفراف رمأ كيلع
 الو نيد ماق ام «هوكرت رمأ مهيلع ربك اذإ

 [48/14] . ايند

 ناك :لاق ديز نب دامجح نع ##

 نب ديزيل اًقيدص  ينايتخسلا  بويأ
 هسنأ مهللا :لاق ةفالخلا يلو املف «ديلولا

 [1/*] .يركذ

 دارأ :لاق ءاطع نب نيضولا نع *

 نب ديزي يلوي نأ كلملا دبع نب ديلولا
 سبلف «دئرم نب ديزي كلذ غلبف ءدئرم
 هرهظ ىلع دلجلا لعجف ؛هبلق دق هورف
 اًميغر هديب ذخأو ءاججراخ فوصلاو

 الو «ةوسنلق الو ءادر الب جرخو ءاّقرعو
 يف يسمي لعضو :ةفبش الو لمت
 ليقف ءمحللاو زبخلا لكأيو «قاوسألا

 ,طلتخا دق دئرم نب ديزي نإ :ديلولل

 [118١/ه] .هكرتف «هلعف امب ربخأو

 اًموي انك :لاق ليعامسإ نب بهو نع

 نم لجر رمف « يروثلا  نايفس دنع
 هيلإ رظني نايفس لعجف «دنجلا ءالؤه

 ىلتبملا مكب رمي :لاق مث ءانيلإ رظنيو
 ىلع ورجيم ننذلا قفرلاو. 6 فوفكيلاو
 مكب رميو «ةيفاعلا هللا نولأستف «مهئالب

 [*ما/ /1] .ةيفاعلا هللا نولأست الف ءءالؤه

 ينعي ديلولا نب هللا دبع نع #
 :حابر يبأ نب ءاطعل تلق :لاق  يفاصرلا

 ؛هلايعو شاع بتك وه نإ ءملق بحاص

 :تلق ؟سأرلا نم :لاق ؟رقتفا كرت نإو

 :حلاصلا دبعلا لاق :لاق «دلاخ يرسقلا

 اًمهط تكأ َنَلك لع تنم آمي ِبَر لال
 [*16 /8] ١7[. :صصقلا] 407 َنيِمرْجْسن

 يدهملا يل لاق :يروثلا نايفس لاق *

 مكيف ريسأ يقع راحت :هللا دبع وبأ

 ءالؤهو امأ :تلق :لاق «نيرمعلا ةريس

 يف انيلإ بتكت كنإف :لاق ءالف كؤاسلج
 ام هللاو :نايفس لاق ءاهيضقنف كجئاوح

 يل لاقو :لاق ءطق اًباتك كيلإ تبتك
 «كلقبو كزبخ ىلع ترصتقا نإ :نايفس

 ["98/7] .ءالؤه كدبعتسي مل

 :بلعثلا لاق :يروثلا نايفس لاق *

 رأ ملف ءاّناتسد نيعبسو نينثا بلكلل تملعت

 بلكلا ىرأ ال نأ نم اًريخ تاناتسدلا نم

 ريخ ناطلسلا سيل :نايفس لاق «يناري الو
 [44/1/] .هارت الو كاري نأ نم

 ملاظل اعد نم :لاق يروثلا نايفس نع *

 [41/9] . هللا ىصعي نأ بحأ دقف «ءاقبلاب

 تدهش :لاق سايإ نب مدآ نع *«

 ىلنعي .هوعدو ةملس نيدامح

 ءا رت يحتل معلا :لاقف  ناطلسلا

 [؟5/١5] .تلعف ال هللاو ال ؟ءالؤهل

 ىلع نارهم نب نوميم لخد
 .هلزنم ماشه وأ كلملا دبع نب ناميلس

 ريمأ اي :لاقف ءةرمإلاب هيلع ملسي ملف

 نكلو ءتلهج ينأ ىرت ال ءنينمؤملا
 سلج اذإ ةرمإلاب هيلع ملسي امنإ يلاولا



 ةرامإلا

 [40/4] .ماكحألا عضوم يف سانلل

 مدق :لاق ةملس يبأ نب ءاجر نع #*

 لأسف «سدقملا تيب كلملا دبع نب ديزي
 ىبأف ءههبحصي نأ ةويح نب ءاجر

 هللا نإ :جاسو نب ةبقع هل لاق ؛هافعتساو
 ديرت نيذلا كئلوأ نإ :لاقف «كناكمب عفني

 موقلا ءالؤه نإ :ةبقع هل لاقف ءاوبهذ دق

 ؛هوبكر الإ ةبراقم دعب لجر مهدعاي املق
 مهرعدأ يذلا مهيفكي نأ وجرأ ينإ :لاق

 [االار/ه] .هل

 ال ثالث :لاق نارهم نب نوميم نع #*

 «ناطلسلا ىلع لخدت ال : نهب كسفن نولبت
 ىلع لخدت الو «هللا ةعاطب هرمآ :تلق نإو

 الو هللا باتك اهملعأ :تلق نإو «ةأرما

 يردت ال كنإف .«ىوه يذل كعمسب نيغصت

 [88/5] . هنم كبلقب قلعي ام

 ثعب :لاق نارهم نب نوميم نع #

 مه دقو ءنسحلا ىلإ فسوي نب جاجحلا
 هيدي نيب ماقف ءهيلع لخد املف ءهب
 نم مدآ نيبو كنيب مك ؛جاجح اي :لاقف
 :لاق ؟مه نيأف :لاق ءريثك :لاق ؟بأ

 جرخو هسأر جاجحلا سكنف :لاق ءاوتام

 [مه/4] . نسحلا

 ءيش ام :لاق ةنييع نب نايفس نع #

 ال ملعو ءءوسلا كولم نم مكيلع رضأ
 [741/ /7] .هب لمعي

 كاعد نإ :لجرل ةملس نب دامح لاق د

 4( ٌدحَأ ُهَّسأ ّرُه ٌلُك» هيلع أرقت نأ ريمألا

 يسعوضوملا بيذصتلا | مكاو 2 سا 4|

 [؟51/5] . هتأت الف ١[« :صالخإلا]

 نإ :لاق يروثلا نايفس نع #*

 الف قيرطلا ءالؤه نم دحأ كدشرتسا

 [ة١1 //] . هدلشرت

 لجرلا نإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 [ 7/7/1 . مهل هبلق ريغتيف .ماجللا

 مكيلع ننوكيل :لاق هيَ ةفيذح نع *
 موي هللا دنع مهدحأ دري د ريمأ وأ ءارمأ

 [؟١/١٠18] .ةريعش ةرشق ةمايقلا

 :لاق رصن نب ديلولا نب سايعلا نع *
 بلطأ :لوقيو ءهتيحل ىلع رشب ضبق امير
 ]١1١/5[ .ةنم نيعبس دعب ةسايرلا

 عم تنك :لاق هيبأ نع دواد نع

 دقو .مئان يطرشب انررمف ؛يروثلا نايفس

 حاصف ءهكرحأ تبهذف «ةالصلا تقو ناح

 «هللا دبع ابأ اي :تلقف ؟هم :نايفس

 «هيلع هللا ىلص ال دهعد :لاقف «ىلصي

 21١[ /1]/7 .اذه ماث ىتح سانلا حارتسا امف

 «ةنيدملا ريمأ ىلع مزاح وبأ لخد *

 سانلا رظنا :هل لاقف ءملكت :هل لاقف

 لهأ بهذ ريخلا لهأ تينئدأ نإ «كبابب

 لهأ بهذ رشلا لهأ تيندأ نإو ءرشلا

 [؟ خ١٠ رز .ريخلا

 نايفسل ليق :كرابملا نبا لاق *

 ينإ :لاق ءمهيلع تلخد ول :يروثلا

 تلق ام :ىماقم نع هللا ىنلأسي نأ ىشخأ
 ينورمأت :لاق .ظفحتتو لوقت :هل ليق ؟هيف



 ءايلوألا ةيلحل

 لاق «يبايث لتبت الو رحبلا يف حبسأ نأ

 فاخأ سيل :لاق هنأ ينغلبو :نايح

 يلع اوليمي نأ فاخأ ينكلو .«مهبرض

 [4؟ /9] .ةئيس مهتئيس ىرأ ال مث .مهايندب

 نب اظطيمش ءارمألا ضعب اعد «

 «هتأي ملو هيلع لتعاف ءماعط ىلإ  نالجع
 رسيأ ٍةلكأ ُدّمَف :لاقف .ءكلذ يف هل ليقف

 نوكت نأ يغبني ام ءمهل ينيد لذب نم يلع
 [178/9] .هنيد نم هيلع زعأ نمؤملا نطب

 ينب كولم نإ :يخبسلا دقرف لاق *

 نيدلا ىلع مهءارق نولتقي اوناك ليئارسإ

 ءايندلا ىلع مكنولتقي امنإ مككولم نإو
 [45/9] .ايندلاو مهرعدف

 اي :نارهم نب نوميمل رمع لاق #*

 «ءارمألا ءالؤه ىلع لخدت ال ,نوميم

 نولخت الو .«فورعملاب مهرمآ :تلق نإو

 الو ءنآرقلا اهئرقأ :تلق نإو .ةأرماب

 عطق دقو كلصي نل هنإف ءاّقاع ٌنلصت
 ["4ه/ه] .هابأ

 ال :لاق بيسملا نب ديعس نع #*

 الإ ءةملظلا ناوعأ نم مكنيعأ اوألمت

 طبحت ال يكل ءمكبولق نم راكنإلاب
 [1!/١/؟] .ةحلاصلا مكلامعأ

 :لاق ميكح يبأ نب ليعامسإ نع #

 زيزعلا دبع نب رمع نم اهتعمس ةملك لوأ
 اي :لوقي ءربنملا ىلع وهو فلختسا موي
 رس يف هللا تلأس ام هللاو ينإ «سانلا اهيأ

 ءهيلإ هرمأف مكنم هرك نمف ءطق ةينالع الو

 ةرامإلا <"

 هعيابو ءهعيابف راصنألا نم لجر ماقف

 [؟99/ه] .سانلا

 لوقي ناك هنأ :يخركلا فورعم نع #

 نم هجو انرت ال مهللا :ناطلسلا ركذ دنع

 ["54/9] .مهيلإ رظنلا بحت ال

 نم الجر  يروثلا  نايفس بتاع *
 رمأ نم ءيشب سبلتي نأ مه ناك «هناوخإ

 يلع نإ ؛هللا دبع ابأ اي :هل لاقف ءءالؤه

 «ةالخم كقنع يف لعجت نأل :لاق ءالايع
 لخدت نأ نم ريخ «باوبألا ىلع لأستف

 [49/7] .ءالؤه رمأ نم ءيش يف

 عم ةليل تنك :لاق باهش يبأ نع #

 :لاقف ءديعب نم اًران ىأرف «يروثلا نايفس
 :لاقف ءةطرشلا بحاص ران :تلقف ؟اذه ام

 ءيضتسن ال ءرخآ قيرط يف انب بهذا

 ]//4١[ .مهرونب :لاق وأ ءمهرانب

 حلصت ةيعرلا :لاق رابحألا بعك نع *
 ["8//59] .هداسفب دسفتو ء«ىلاولا حالصب

 برضت نأل :لاق لوحكم نع
 ءءاضقلا يلا نأ نم يلإ بحأ ىقنع

 ثنين نم, ىلإ صحا ءافقلا ىلآ نآلو
 [ا1/١/ه] .لاملا

 تلق :لاق ةمادق نب ةدئاز نع #8

 هيف موصأ يذلا مويلا :رمتعملا نب روصنمل
 نميف عقأف :تلق ءال :لاق ؟ءارمألا يف عقأ

 [١4/ه] .معن :لاق ؟رمعو ركب ابأ لوانتي

 تمدن امل :لاق دعس نب ثيللا نع *

 ام «ثيل اي :يل لاق ءديشرلا نوراه ىلع



 ةرامإلا

 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟مكدلب حالص

 ءاهريمأ حالصإو لينلا ءارجإب اندلب حالص

 افص اذإف ءردكلا يتأي نيعلا سأر نم

 :لاقف ءيقاوسلا تفص نيعلا سأر

 1/1 .ثراحلا ابأ اي تقدص

 الجر تيأرأ :يئاطلا دوادل ليق *

 مهرصأف ءىارمألا ءالؤه ىلع لخد

 :لاق ؟ركنملا نع مهاهنو فورعملاب
 .ىوقي هنإ :لاق ءهطوسلا هيلع فاخأ

 هنإ :لاق هفيسلا هيلع فاخأ :لاق

 نم نيفدلا ءادلا هيلع فاخأ :لاق .«ىوقي

 ["848/90/] .بجعلا

 ليقف ءريمأ مدقف «ةكم سوواط مدق *

 :لاق «هتيتأ ولف «نمو نمو هلضف نم نإ :هل

 «كيلع فاخن انإ :اولاق «ةجاح هيلإ يل ام

 [/4] .نولوقت امك اًذِإ وه امف :لاق

 ىف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع *

 كلم انأ :لوقي ىلاعت هللا نأ :مكحلا

 يناصع نمو «ةمحر هيلع مهتلعج ينعاطأ

 مكسفنأ اولغشت الف «ةمقن هيلع مهتلعج

 مهفطعأ يلإ اوبوت نكلو .كولملا بسب
 ١[ 7/1 . مكيلع

 نب روصنم عم تنك :لاق أضفم نع *

 ىلع نب دواد هيلإ ثعب نيح رمتعملا

 نأ ديري ريمألا نإ :لاقف ءرابجلا دبع
 «نئاكب سيل كلذ نإ :لاقف «كلمعتسي

 اونا ش
 ام ىه

 يعوضوملا بيذهتلا

 [4؟/8] .لتعم ميقس لجر انأ

 لاق :لاق قوزرم يبأ نب بيبح نع *

 تبهذ ينيع ىدحإ نأ تددو :دوميم

 لآ مل ينأو ءاهب عتمتأ ىرخألا تيقبو
 ؟زيزعلا دبع نب رمعل الو :تلق ءطق اًلمع
 يف ريخ اال ءزيزعلا دبع نب رمعل الو :لاق

 [45/4] .هريغل الو رمعل لمعلا

 ابأ اي :يروثلا نايفسل لجر لاق *

 ءءاوهألاو كايإ :لاق «ينصوأ «هللا دبع

 [؟8/9/] .ناطلسلاو كايإ ؛ةموصخلاو كايإ

 بصقلا مضقل :عساو نب دمحم لاق *

 نم وندلا نم ريخ «بارتلا فسو
 ["ه5/؟] .ناطلسلا

 يلاو ىلع رانيد نب كلام لخد *

 :لاقف «يل عدا :يلاولا هل لاقف «ةرصبلا

 [؟844/؟] .كيلع وعدي بابلاب مولظم نم مك

 وبأ ينم ديري ام :يروثلا نايفس لاق #

 :هل نلوقأل هيدي نيب تمق نئل هللاوف ؟رفعج
 [4؟ /] . كنم هب ىلوأ كريغف .«كماقم نم مق

 نأل :لوقي ضايع نب ليضفلا نع *

 نأ نم هل ريخ «ةنتنم ةفيج نم لجرلا وندي
 «  ناطلسلا ينعي  ءالؤه ىلإ وندي

 .ءالؤه طلاخي ال لجر :لوقي هتعمسو

 نم اندنع لضفأ «ةبوتكملا ىلع ديزي الو
 جحيو ءراهنلا موصيو ليللا موقي لجر

 ؛هللا ليبس يف دهاجيو ءرمتعيو

 [ةم/4] . مهطلاخيو

 نم قوس مامإلا امنإ :مزاح وبأ لاق *



 [ا
 ةرامإلا ل ءايلوألا تيلحل

 هءاج نإو «قفن قحلا هءاج نإ ؛ءقاوسألا

 [؟١4 /*] .قفن لطابلا

 ىقلأل ينإ :يروثلا نايفس نع
 ؟تحبصأ فيك :يل لوقيف .هضغبأ لجرلا

 «مهديرث لكأ نمب فيكف ؛يبلق هل نيليف
 [ ا . ؟مهطاسب عئطوو

 نب لالب يقل هنأ :رانيد نب كلام نع #*

 نوفوطي سانلاو «قيرطلا يف ةدرب يبأ

 ىلب :لاق ؟ينفرعت ام :هل لاقف .هلوح
 :ةفيج كطسوأو ؛ةفطن كلّوأ .كفرعأ
 «هوبرضي نأ اوّمهف :لاق ءةدود كلتفسأو

 نب كلام اذه :مهل لاقف
 [884/؟]

 هكرتف ؛رانيد

 يع

 نم :لاق  باطخلا نب رمع نع#

 [(؟١٠/5] . اهيف.لدعي مل ةرامإلا ىلع صرح

 نيذلا مكئارمأ رايخأ :لاق ةداتق نع #*

 نوبحي نيذلا مكرارشو ءمكءارق نوبحي
 [؟١٠/4] .مكءارمأ

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 ىتفل لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 يمشاهلا ناميلس نب رفعج دلو نم
 لاق مث ؛سانلا قرفت ىتح ءدعقف ؛كناكم

 نم ةروكلا هذه يف ام فرعت «ينب اي :هل
 يرجي كلذ لكو «فالتخالاو ءءاوهألا

 امو .كرمأ الإ يخر باب ىلع كنم
 مل ام ءائيه لازي' ال رمألا نإف يغلب
 راص اذإف ؛ ناطلسلا :ىنعي  مكيلإ لصي

 ءديعس ابأ اي :لاق ؛مظعو لج ؛مكيلإ

 ينويدعت هنآ“ «ينغلب :لاق ؟كاذ امو

 معن :مالغلا لاق ؛هّبشتو ءهفصتو «برلا
 ا بر ل انش ءديعس ابأ اي
 ذخأف ؛ناسنإلا نم ىلوأ الو نسحأ اًئيش

 :نمحرلا دبع هل لاقف «ةفصلا يف ملكتي

 يف ءيش لوأ ملكتن ىتح «ينب اي كديور
 «قولخملا نع انزجع نإف ءقولخملا

 نع ينربخأ ؛زجعأ قلاخلا نع نحنف
 :لاق ينابيشلا نع ةبعش هينثدح ثيدح

 هللا دبع لاق :لاق ريبج نب ٌديعس تعمس

 ةهربكلا ِدْيَر تي ْنِم أن َدَقْلط :هلوق يف
 هل ليربج ىأر :لاق .[18 :مجنلا] 4©)
 هل لاق ؛رظني مالغلا يقبف ؟حانج ةئامتس

 كيلع نّوهأ ينإف «ينب اي :نمحرلا دبع
 اًعبسو ةئامسمخ كنع عضأو «ةلأسملا

 ةثالثب اًقلخ يل فص ءاًحانج نيعستو

 اًعضوم هنم ثلاثلا حانجلا بكر ؛ةحنجأ

 قبو هللا امهبكر نيذللا نيعضوملا ريغ
 انزجع دق ءديعس ابأ اي :لاقف ؛ملعأ ىتح

 ةفص نع نحنو ؛قولخملا ةفص نع
 تعجر دق ينأ كدهشأف ؛زجعأ قلاخلا

 [8/4] .هللا رفغتسأو .كاذ نع

 ناك :لوقي رامع نب روصنم *

 ّدحأ ءرصمب ملكت اذإ دعس نب ثيللا

 ء«اموي عماجلا دجسم ىف تملكتف ؛هافق

 ءدجسملا باب نم الخد دق نالجر اذإف
 ؟ملكتملا نم :الاقف .ةقلحلا ىلع افقوف
 ثراحلا ابأ بجأ :الاقف .ىلإ اوراشأف

 .هاتأوساو :لوقأ انأو 5200



 الا
 يعوضموملا بيذهتلا ا مك هلضفو حلاصلا مامإلا

 ىلع تلخد املف ؛اذكه دلرم نم ىقلأ

 يف ملكتملا تنأ :يل لاقف ءثملس ثيللا

 لاقف ؛هللا كمحر ءمعن :تلق ؟دجسملا

 يذلا مالكلا يلع َدّرو ءسلجا :يل
 سلجملا كلذ يف تذخأف هب تثملكت

 ؛ينع يّرُسو «ىكبو خيشلا ٌقرف «هنيعب
 ىكيف ءرانلاو ةنجلا ةفص يف تذحخأو

 :هديب يل لاق مث ؛هتمحر ىتح .خيشلا

 :تلق ؟كمساام :يل لاقف ءتكسا

 ءرامع نبا :تلق ؟نم نبا :لاق ءروصنم

 :لاق ؛معن :تلق ؟يرسلا وبأ تنأ :لاق

 مث «كتيأر ىتح ينتمي مل يذلا هلل دمحلا

 هيدي نيب تفقوف تءاجف ءةيراج اي :لاق

 ءاذكو اذك سيكب ينيثيج :اهل لاقف

 اي :لاقف ءرائيد فلأ هيف سيكب تءاجف

 اذه نصو .كيلإ اذه ذخ ءيرسلا ابأ

 «نيطالسلا باوبأ ىلع هب فقت نأ مالكلا

 دعب نيقولخملا نم اذحأ نحدمت الو
 ةنس لك ىف كلو «نيملاعلا برل كتحدم
 معنأ دق هللا نإ ءهللا كمحر :تلق ؛اهلثم

 اًئيش يلع درت ال :لاق ؛نسحأو يلإ

 ال :لاق ؛تجرخو ءاهتضبقف ؛هب كلصأ
 «ةيناثلا ةعمجلا ىف ناك املف «ىلع ئطبت
 يف تذخأف ءاًئيش كذا يل لاقف ؛هتينأ

 رثكو «خيشلا ىكبف «تملكتف ءيل سلجم
 ام رظنا :لاق ؛موقأ نأ تدرأ املف ؛هؤاكب

 ؛رانيد ةثئامسمخ اذإف «ةداسولا ينث يف

 كتلصب يدهع «هللا كمحر :تلقف

 كلصأ اًئيش يلع درت ال :لاق ؛«سمألاب

 ؛ةلخادلا ةعمجلا :تلق ؟كارأ ىتم «هب

 ءيئاضعأ نم اًوضع تّنف كنأك :لاق

 هتيتأ ءةلخانلا ةعمجلا تناك املف

 كركذأ ءيش يف ذخ :يل لاقف ؛اًعدوم

 رثكو .خيشلا ىكبف .ءتملكتف هب
 ام رظنا ءروصنم اي :يل لاق مث ؛هؤاكب
 ءرانيد ةئامثالث اذإف ءةداسولا ينث يف

 ءةيراج اي :لاق مث ؛جحلل اهدعأ :لاق

 رازإب تءاجف ءروصنم مارحإ بايث يتاه
 هللا كمحر :تلق ؛اًبوث نوعبرأ هيف

 لجر تنأ :يل لاقف ؛نيبوثب يفتكأ

 لاقو ؛مهطعأف ءموق كبحصيف «ءميرك
 هذهو :هعم بايثلا لمحت ىتلا ةيراجلل
 مما ا كل ةيراجلا

 هلضفو حلاصلا مامإلا

 ءيحمجلا ميذج نب رماع نب ٌديعس صمحب
 :لاق «٠ ص مح باطخلا نب رمع مدق املف

 ؟مكلماع متدجو فيك «صمح لهأ اي

 : صمح لهأل لاقي ناكو  هيلإ هوكشف

 «ء  لامعلا مهتياكشل «ىرغصلا ةيفوكلا

 ىتح انيلإ جرخي ال :اًعبرأ وكشن :اولاق
 :لاق ءاهب مظعأ :لاق ءراهنلا ىلاعتي

 :لاق «ليلب ادذحأ بيجي ال :اولاق ؟اذامو

 يف موي هلو :اولاق ؟اذامو :لاق ؛ةميظعو

 «ةميظع :لاق ءانيلإ هيف جرخي ال رهشلا

 نيب ةظنغلا ظنغي اولاق ؟اذامو :لاق

 عمجف :لاق  ةتوم هذخأت ينعي  مايألا



 ءايلوألا ةيلحل

 ليفت ال مهللا :لاقو ءهنيبو مهنيب رمع

 ال :اولاق ؟هنم نوكشت ام «مويلا هيف يبأر

 هللاو :لاق ءراهنلا ىلاعتي ىتح انيلإ جرخي

 ءمداخ يلهأل سيل «هركذ هركأل تنك نإ

 ءرمتخي ىتح سلجأ مث «ينيجع نجعأف
 جرخأ مث ءأضوتأ مث ءيزبخ زبخأ مث
 ال :اولاق ؟هنم نوكشت ام :لاقف «مهيلإ

 تنك نإ ؟لوقت ام :لاق «ليلب اذحأ بيجي

 «مهل راهنلا تلعج ينإ ءهركذ هركأل

 ؟نوكشت امو :لاق هنيه هلل ليللا تلعجو

 انيلإ جرخي ال رهشلا يف اًموي هل نإ :اولاق
 مداخ يل سيل :لاق ؟لوقت ام :لاق «هيف

 سلجأف ءاهلدبأ بايث يل الو «يبايث لسغي
 ملإ جرخأ مث ءاهكلدأ مث .فجت ىتح
 ؟هنم نوكشت ام :لاق ءراهنلا رخآ نم

 ام :لاق «مايألا نيب ةظنغلا ظنغي :اولاق

 بيبخ عرصم تدهش :لاق ؟لوقت
 شيرق تعضب دقو ؛ةكمب يراصنألا

 :اولاقف «ةعذج ىلع هولمح مث ؛همحل

 ام .هللاو :لاقف ؟كناكم اًدمحم نأ بحتأ

 نأو .يدلوو يلهأ يف ينأ بحأ

 اي :ىدان مث ءةكوشب كيش اي اًدذمحم

 يكرتو مويلا كلذ تركذ امف ءدمحم

 نمؤأ ال كرشم انأو لاحلا كلت يف هترصن

 رفغي ال ََبك هللا نأ تننظ الإ «ميظعلا هللاب

 كلت ينبيصتف :لاق ءاّدبأ بنذلا كلذب يل
 مل يذلا هلل دمحلا :رمع لاقف ؛ةظنغلا
 «رانيد فلأب هيلإ ثعبف «يتسارف ليفي
 تلاقف «نيعباتلا ىلع اهب نعتسا :لاقو

 هلضفو حئاصلا مامإلا (_4“ يق ع |

 نع انانغأ يذلا هلل دمحلا :هتأرما

 ام جوحأ اهب انيتأي نم ىلإ اهعفدن ؟كلذ
 نم الجر اعدف «معن :تلاق ءاهيلإ نوكن

 :لاق مث اًررص اهررصف ءهب قثي هتيب لهأ

 ميتي ىلإو «نالف لآ ةلمرأ ىلإ هذهب قلطنا

 ىلإو ؛نالف لآ نيكسم ىلإو «نالف لآ

 :لاقف «ةبيهذ اهنم تيقبف ؛نالف لآ ىلتبم

 الأ :تلاقف ءهلمع ىلإ داع مث ءهذه يقفنأ

 :لاق ؟لاملا كلذ لعف ام اًمداخ انل يرتشت

 [748/1-141] .نينوكت ام جوحأ كيتأيس

 يفطخلاو  يفطخلا نب ةيطع نب ريرج *

 امل :لاق - ةملس نب ردب نب ةفيذح : همسأ

 هيلإ تضهن ءزيزعلا دبع نب رمع مدق
 نميف ناكف «قارعلاو زاجحلا نم ءارعشلا

 .«قدزرفلاو ءريرجو «بيصنت :هرضح

 ؛ يعاضقلا جاجحلاو «ريثكو «صوحألاو

 رمعل نكي ملو «مهل نذؤي ال اًرهش اوثكمف

 هيأر ناك امنإو «برأ الو يأر مهيف
 ءءارقلا :هبرأ لهأو هؤارزوو هتناطبو

 ناكف ءعروب هذنع مسو نمو .ءاهقفلاو

 قفاوف «مهنادلب نم اوناك ثيح مهيلإ ثعبي

 نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع مودق ريرج
 ءاّهيقف ءاّعرو ناكو  يلذهلا دوعسم

 باب ىلع ريرج هارف  هقطنم يف نسحلا

 ةمل ىلع اًمتعم «بايثلا رمشم ءرمع

 ؛هيدي نيب اهيفنص ىخرأ دق .هسأرب ةقصال

 :ريرج لاقف



 2 ع |
 | ةث4 يب هلضفو حئاصلا مامإلا

 هتمامع يخرملا ئراقلا اهيأي

 ينمز ىضم دق ينإ كنامز اذه

 هيقال تنك نإ انتفيلخ غلبأ

 ىنرق ىف دودشملاك بابلا ىدل ىنأ

 :لاق ءيضرع كل لحي ال هنإ :لاقف

 كل تيأر نإ :لاق .ءةفيلخلل ينركذاف

 «رمع ىلع نوع لخدف «تلعف اعضوم

 ضعب ركذو «هللا دمح مث ءهيلع ملسف

 ريرج اذه :لاق مث .هظعاومو همالك

 ريرجل نذأف «هنم يضرع يل زرحاف بابلاب
 ينإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هيلع لخدف

 «برطت الو ءظعوت نأ بحت كنأ تربخأ

 :لاقف ءهل نذأف ءمالكلا يف يل نذأف

 يركب الو يتاحور ةماميلا ضرع

 رسيلا اهراضغإ ىدل اًشاشغ الإ

 تدقو ذإ ءازعملا ىصخ خرص نخرصي
 رمقلل لظلا داعو راهنلا سمش

 ردق ىلع ضرأ نم ةفيلخلا ترز

 ردق ىلع ىسوم هبر ىتأ امك
 انفلخأ ثيغلا ام اذإ وجرنل انإ

 رطملا نم وجرن ام ةفيلخلا نم

 تلزن يتلا ىولبلاو رضلا ركذأأ

 ربخ نم تئبن يذلاب يفتكت مأ

 ينمحقت راد يف كدعب تلز ام

 يردحنمو يداعصإ يحلاب قاضو

 يعوضوملا بيذهتلا

 انيداب دوجوملا رضاحلا عفني ال

 رضح ىلع داب انئل دوعي الو
 ةلمرأ ءاثعش نم مساوملاب مك

 رظنلاو توصلا فيعض ميتي نمو
 تعدو اعد ىتح هتقلخ تبهذأ

 رمع يف سانلا رطل كراب بر اي
 هدلاو هدقف يفكت كدعي نمم

 رطي ملو ضهني مل ركولا يف خرفلاك
 اهتجاح تيضق دق لمارألا يذه

 ركذلا لمرألا اذه ةجاحل نمف

 فصتل كنإ :لاقو ءرمع انيع تقرقرتف

 ءدشأ كنعو ىنع باغ ام :لاقف ءكدهج

 ماعطلا لمحت اًريع زاجحلا ىلإ زهجف
 مث «مهتارقف يف ثبي ءاياطعلاو يسكلاو
 اي تنأ نيرجاهملا نمأ ينربخأ :لاق

 نيبو كنيب كبشف :لاق ءال :لاق ؟ريرج

 :لاق ؟رهص وأ ةبارق وأ محر راصنألا

 ءيفلا اذه ىلع لتاقي نممف :لاق ءال

 :لاق ؟نيملسملا ودع ىلع تلطيو تنآ

 اذه نم ءيش يف كل ىرأ الف :لاق ءال
 هللا ضرف دقل .هللاو ىلب :لاق ءاّقح ءيفلا
 :لاق ءهنع ينعفدت مل نإ اًقح هيف يل

 كاتأ ليبس نبا :لاق ؟كقح امو كحيو

 «كباب ىلع هب عطقنم وهف «ةديعب ةقش نم
 اًرانيد نيرشعب اعدف .كيطعأ اّذِإ :لاق
 نم تلضف هذه :لاقف ءهئاطع نم تلضف

 لام نم ليبسلا نبا ىطعي امنإو ؛«يئاطع

 .؛كتيطعأ اذه نم رثكأ لضف ولو «لجرلا
 تئش نإو ءدمحاف تئش نإف ءاهذخف



 ءاينوألا تيلحا

 «نينمؤملا ريمأ اي دمحأ لب :لاق .مذف

 ام :اولاقو .ءارعشلا هيلإ تشهجف « جرخف

 لجرلا قحلي :لاق «ةرزح ابا اي كءارو

 لجر دنع نم تجرخ ينإف «هتيطمب مكنم
 :لاقو .ءارعشلا يطعي الو ءارقفلا يطعي

 هزفتست ل ناطيشلا ىفر تدجو

 لام اا هز

 نأ :رمع نب هللا دبع نب ملاس نع #

 هللا دبع نم :هيلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع
 هللا دبع نب ملاس ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع

 نع «ةمألا هذه رمأ نم ينإف «كيلع مالس

 ءاهل ينم ةبلط الو ءاهيف ينم ةرواشم ريغ
 يذلا لأسأف ءهردقو نمحرلا ءاضق الإ
 نأ :ينالتبا امب ةمألا هذه رمأ نم ينالتبا

 مهنم ينقزري نأو ؛ينالو ام ىلع يننيعي
 نأو «ةرزاؤم نسحو ةعاطلاو عمسلا

 كاتأ اذإف «ةلدعملاو ةفأرلا ينم مهقزري

 نب رمع بتكب ىلإ ثعباف ءاذه يباتك
 ةلبقلا لهأ يف هاياضقو هتريسو باطخلا

 هتريسو رمع رثأ عبتم ينإف .دهعلا لهأو
 بتكف ؛مالسلاو «كلذ ىلع هللا ينناعأ نإ

 نمحرلا هللا مسب :هللا دبع نب ملاس هيلإ

 ىلإ رمع نب هللا دبع نب ملاس نم «ميحرلا
 «كيلع مالس «نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع
 وه الإ هَّلِإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف
 دارأ امل ايندلا قلخ هللا نإف :دعب امأ

 اهلوأ نيب نأك «ةريصق ةدم اهل لعجو

#4 
 هلضفو حلاصلا مامإلا ا_.ء#

 اهيلع ىضق مث ءراهن نم ةعاس اهرخآو

 ُكَِه ِءْوَس ُلُك# :لاقف .ءانفلا اهلهأ ىلعو
 : صصقلا] 4مم لَو كلل هل ٌمَهْمَم الإ
 ىتح ءيش ىلع اهلهأ اهنم ردقي ال +

 .هباتك كلذب لزنأ ءاهنوقرافيو مهقرافت
 ءديعولاب هيف مدقو ءهلسر كلذب لزنأو

 .ءلوقلا هب لصوو «لاثمألا هيف برضو

 مرحو «لالحلا لحأو «هنيد هيف عرشو
 لعجو ءصصقلا نسحأف ٌصقو «مارحلا
 اًنيد هلعجف «نيرخآلاو نيلوألا ىف هنيد

 قطعت ملو هتك نيب اقرقي ملف ءادتاو
 ملو «هرمأ نم ءيشب دحأ قشي ملو ءهلسر
 ؛دحأ هب يقش ءيشب هرمأ نم دحأ دعسي

 اًناسنإ نوكت نأ دعت مل رمع اي مويلا كنإو

 بارشلاو ماعطلا نم كيفكي «مدآ ينب نم
 لعجاف ؛مهنم الجر يفكي ام ةوسكلاو

 يذلا برلا نيبو كنيب اميف كلذ لضف

 اًرمأ تيلو دق كنإف «معنلا ركش هيلإ هجوت
 دق «هللا نود دحأ كيلع هيلي سيل اًميظع

 نإف «قئالخلا نيبو كنيب اميف ىضفأ
 ال نأو ,ءكلهأو كسفن منغت نأ تعطتسا

 الإ ةوق الو «لعفاف كلهأو كسفن رسخت
 امب اولمع لاجر كلبق ناك دق هنإف ؛هللاب

 «قحلا نم اوتامأ ام اوتامأو ءاوملع

 هيف دلو ىتح «لطابلا نم اويحأ ام اويحأو
 ملو «ةنسلا اهنأ اونظو «هيف اوئشنو لاجر
 حتف الإ .ءءاخر باب دابعلا ىلع اودسي
 حتفت نأ تعطتسا نإف ءءالب باب مهيلع

 مهيلع حتفت ال كنإف :ءاخرلا باوبأ مهيلع



 هلضفو حلاصلا مامإلا ناد

 الو ءءالب باب كنع هب دس الإ ءاباب اهنم
 دجأ ال :لوقت نأ لماع عزن نم كعنمي

 هلل عزنت تنك اذإ كنإف :هلطبعا يتيفكي نم

 اًلاكو لاح كل هللا حاتأ هل لمعتو

 ردق ىلع هللا نم نوعلا امنإو .هللا ناوعأب

 هل هللا نوع مت دبعلا ةين تمت اذإف «ةينلا

 هل نوعلا هللا نم رصق هتين ترصق نمو
 موي هللا يتأت نأ تعطتسا نإف .«كلذ ردقب

 نم ءيجيو «ملظب دحأ كعبتي الو ةمايقلا

 «كعابتأ ةلقب كل نوطباغ مهو كلبق ناك

 ةوق الو ؛لعفاف «مهعابتأ ةرثكب مهل طباغ
 عزن اوجلاعو اونياع دق مهنإف ءهللاب الإ

 تقشناو «نورفي هنم اوناك يذلا توملا

 «نوعبشي ال اهيف اوناك يتلا مهنوطب

 يضقنت ال تناك يتلا مهنيعأ تاأقفناو

 ريغ بارتلا يف مهباقر تقدناو ءاهتاذل

 شرفلا رهاظت نم ملعت ام دعب نيدسوم
 نوطب تحت اًقيج اوراصف «قفارملاو
 بنج ىلإ اوناك ول ءاهماكآ تحت ءضرألا

 ال ام قافنإ دعب ءمهحيرب ىذأت نيكسم

 اًفارسإ ناك ءبيطلا نم مهيلع ىصحي
 هيلإ انإو هللانإف .ءقحلا نع اًرادبو
 يذلا عظفأو رمع اي مظعأ ام ؛نوعجار

 لهأف ءةمألا هذه رمأ نم كيلإ قيس
 ال نم ةلزنمب كردص نم اونوكيلف قارعلا
 دق مهنإف ءهنع كب ىنغ الو ءهيلإ كب رقف
 «لاملا اومسق «ةملظ لامع مهتيلو

 كلامع نم ثعبت نم هنإف ءءامدلا اوكفسو

 'اولمعي نأو ءةيبجب اوذحأي نأ مهلك

 يىعوضيوملا بيذهتلا ا ف

 نأو ءمهلمع يف اوريجتي نأو «ةيبصعب
 اوكفسي نأو ءاّعيب نيملسملا ىلع اوركتحي

 كنإف «كلذ يف رمع اي هللا هللا ءامارح اًمد

 كب ىتؤي نأ كلذ ىلع تأرتجا نإ كشوت

 كترمأ ام تيقتا تنأ نإو ءاليلذ اًريغص

 كعمسو كرهظ ىلع هتحار تدجو «هب

 ثعبأ نأ لأست يلإ تبتك كنإ مث ءكرصبو

 هتريسو باطخلا نب رمع بتكب كيلإ
 نإو ءدهعلا لهأو نيملسملا يف هئاضقو

 نإ وجرأ ينإو «كنامز ريغ يف لمع رمع

 نوكت نأ ءرمع لمع ام لثمب تلمع
 امك لاقو ريع نع ةلرتع لضفأ ها دف

 نإ َرّْثْيَدَرَأ ومي لاَ :حلاصلا دبعلا لاق

 اكنسح هذي هني قدر قر ني ْوَنتَي َلَع تنك

 000 محبب ان آم لإ حملات نأ ُديرأ آو

 الإ ٍقيفَوَت امو ٌتعَطَتْسأ ام حلشإلا الإ دير
 ءاده :دره] *(© تين هلو تك هع هلأ

 [؟845 7584 /8] . كيلع مالسلاو

 لاق :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع *

 متخت مك يف :كلملا دبع نب ديلولا يل
 ريمأ :لاقف ءاذكو اذك يف :تلق ؟نآزقلا

 [؟114 54 /ه] . ثالث

 نب رمع عطق امل :لاق يعازوألا نع #

 يرجي ناك ام هتيب لهأ نع زيزعلا دبع
 مهرمأو ؛ةصاخلا قازرأ نم مهيلع

 كلذ يف ملكتف «مهلزانم ىلإ فارصنالاب
 «نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف «ديعس نب ةسبنع



 ءايلوألا ةيلحل

 ءمكل يلام عستي نل :لاق «ةبارق انل نإ
 قحك هيف مكقح امنإف «لاملا اذه امأو

 نم هعنمي الو ءدامغلا كرب ىصقأب لجر
 نأ ىرأل ينإ .هللاو ءهناكم دعب الإ هذخأ

 لهأ حبصي ىتح تلاحتسا ول رومألا
 ةقئاب مهب تلزنل مكيأر لثم نوري ضرألا

 ناكو :لاق .ءمهب لعفلو .هللا باذع نم

 «ةالصلا دعب ةماعلا ٌصاق ىلإ سلجي رمع

 77١/01 - 1/١”[ .عفر اذإ هيدي عفريو

 يل نأ ول :لوقي ضايع نب ليضفلا *

 «مامإلا يف الإ اهتريص ام «ةباجتسم ةوعد

 :لاق ؟يلع ابأ اي كلذ فيكو :هل ليق

 ىتمو «ينزجت مل يسفن يف اهتريص ام ىتم

 حالص مامإلا حالصف ءمامإلا يف اهتريص

 ابأ اي كلذ فيكو :ليق «دالبلاو دابعلا

 حالص امأ :لاق ءاذه انل رسف ؟يلع

 اورمع مامإلا ملظ سانلا نمأ اذإف «دالبلا
 ءدابعلا امأو: «ضرألا اولزنو تابارخلا

 دق :لوقيف «لهجلا لهأ نم موق ىلإ رظنيف

 راد يف مهعمجيف ءهريغو نأرقلا ملعت نم

 رمأ ءالؤه ملعو « كحلصي ام كل : لجرلل

 مهيف نم بك هللا جرخأ ام رظناو «مهئيد

 ناكف :لاق مهيلع هدرف «ضرألا يكزي امم

 كرابملا نبا لّبقف «دالبلاو دابعلا حالص

 نسحي نم ريخلا ملعم اي :لاقو 2( هتهبج

 [و؟ ]51١/48  .؟كريغ اذه

 ا |
 هلضفو حلاصلا مامإلا مكمن"

 نبرمع نب كلملا دبع نع
 اي :لاقف «رمع ىلع لخد هنأ :زيزعلا دبع

 ينلخدأف ةجاح يل نإ «نينمؤملا ريمأ
 هل لاقف «_- كلملا دبع نب ةملسم هدنعو

 ماقف «معت :لاقف «ءكمع نود رس :ةرمَع :

 :هل لاقف ءهيدي نيب سلجو «جرخو ةملسم

 اذغ كبرل لئاق تنأ ام «نينمؤملا ريمأ اي

 ءاهتمت ملف ةعدب تيأر :لاقف ؟كلأس اذإ

 ءيشأ ينب اي :هل لاقف ءاهيحت مل ةنس وأ

 لبق نم هتيأر يأر مأ «يلإ ةيعرلا هكتلمح
 هتيأر يأر نكلو «هللاو ال :لاق ؟كسفن

 امف «ءلوؤسم مكنأ تفرعو «يسفن لبق نم
 هللا كمحر :هوبأ هل لاق ؟لئاق تنأ

 وجرأل ينإ هللاوف ءاًريخ دلو نم كازجو
 «ينب اي ءريخلا ىلع ناوعألا نم نوكت نأ

 .ةدقع ةدقع رمألا اذه اودش دق كموق نإ

 ىلع مهترباكم ديرأ ام ىتثمو «ةورع ةورعو

 اوقتفي نأ نمآ مل «مهيديأ يف ام عازتنا
 لاوزل هللاو «ءامدلا هيف رثكت اًقتف ينلع

 يببس يف قارهي نأ نم يلع نوهأ ايندلا

 يتأي ال نأ ىضرت ام َوأ ءمد نم ةمجحم

 وهو الإ ايندلا مايأ نم موي كيبأ ىلع
 ٌّقَح## «ةنس هيف ييحيو ةعدب هيف تيمي

 [75898 - 73487 /ه] .[4ل/ :فارعألا]

 نب رمع ىلع تلخد :لاق ةملسم نع *#
 ءهيف تام.يذلا مويلا يف زيزعلا دبع
 «هسأر دنع ةسلاج كلملا ديع تنب ةمطافو

 «هيلجر دنع تسلجو تلوحت ينتأر املف
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 ةلضقو خلاضلا مافإلا

 صيمق هيلع اذإف «هسأر دنع انأ تسلجو

 متلدبأ ول :اهل تلقف ءبيجلا قرخم خسو
 لوقلا تدعأ مث «تتكسف «صيمقلا اذه

 هللاو :تلاقف ءتظلغ ىتح «اّرارم اهيلع
 [؟868/8] .هريغ صيمق هل ام

 اًحيِش تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع *
 نب رمع تيأر :لوقي رمع سرح يف ناك
 نوللا نسح نم هبو «يلو نيح زيزعلا دبع
 دعب هيلع تلخد مث «ةزبلاو بايثلا ةدوجو
 ٌدوساو قرتحا دق وه اذإف .ءيلو دقو
 دلجلا نيب سيل ىتح ءهمظعب هدلج قصلو

 دق ءاضيب ةوسنلق هيلع اذإو ءمحل مظعلاو
 هيلعو «تلسغ دق اهنأ ملعي .اهنطق عمتجا

 ىلع وهو ءاهادس جرخ دق ةيناجبنا قحس
 تحت «ضرألاب تقصل دق ةنوكذاش

 ةقاشم نم ةينارطق ةءابع ةنوكذاشلا

 «ةقرلاب هب قدصتأ الام يناطعأف .فوصلا

 تلقف ءراج رهن ىلع الإ همسقت ال :لاقف
 ؟ىطعأ نمف .هفرعأ ال نم يبت :هل

 ١ [م8؟/ه] . كيلإ هذي دم نم :لاق

 :لاق ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ نع *

 ناو انآ كنك :لاق يدع نم ىنأ يئتدع
 يف ًٌءاكب انعمسف ءرمع بابب ايركز يبأ

 ريمأ رّيمخ :اولاقف ءهنع انلأسف «هراد
 يف ميقت نأ نيب هتأرما اريثه ؤملا

 ءاسنلا نع لغش دق هنأ اهملعأو  اهلزنم
 ءاهيبأ لزنمب قحلت نأ نيبو  هقنع يف امي

 [؟6/١5] .اهثاكبل اهيراوج ىكبف تكبف

 يعوضوملا بيذفتلا

 نب رمع مالغ يصخلا ةيمأ يبأ نع *

 زيزعلا دبع نب رمع ينثعب :لاق زيزعلا دبع
 نإ :لاقف ءريدلا لهأ ىلإ نيرانيدب
 تلوحت الإو ءيربق عضوم ينومتعب
 انأ الول :اولاقف ءمهتيتأف :لاق ءمكنع

 :لاق ءهانليق ام انع لوحتي نأ هركن

 «ىلظاف ءاّموي مامحلا رمع عم تلخدو

 ىلإ اًموي تلخدو ؛هديب هنباغم يلوف
 موي لك :تلقف ءاّسدع ينتّدغف :«الزت

 كالوم ماعط اذه ينب اي :تلاقف ,ءسدع

 [؟946/5ه] .رمع نينمؤملا ريمأ

 نأ :دواد نبا ينعي  ناميلس نع #*

 اومهتت ال :هينبل لاق زيزعلا دبع نب رمع
 نيرشعو اًدحأ الإ عدأ ال ينإف «نزاخلا

 .ءمهنكاسم رجأ ريدلا لهأل اهيف ءاًرانيد

 ينإف «هربق عضومو هل هيف تناك لقح نمثو
 [؟5788/6-04] .هنولمتعي ال مهنأ ملعأ

 لثم :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع #*

 «ةبيط ةيفاص ةميظع نيع لثمك :مامإلا

 ضوخيف «ميظع رهن ىلإ اهنم يرجي ءاملا
 مهيلع دوعيو .هنوردكيف ءرهنلا سانلا

 لبق نم ردكلا ناك نإف «نيعلا وفص
 مامإلا لثمو :لاق ؛رهنلا دسف «نيعلا

 الإ لقتسي ال طاطسف لثمك :سانلا لثمو

 وأ ؛بانطالاب الإ دومعلا موقي ال ءدومعب

 داز دتو عزن املكف .داتوألاب :لاق

 «مامإلاب الإ سانلا حلصي ال انهو ءدومعلا

 [١؟5/1] . سانلاب الإ مامإلا حلصي الو



 ءايلوألا ةيلحل

 نب رمع ناك :لاق يعازوألا نع *«

 اًمهرد هلام نم موي لك لعجي زيزعلا دبع
 ناكو .مهعم لكأي مث «نيملسملا ماعط يف
 ةبلحلا نم هل نومدقيف «ةمذلا لهأب لزني

 اوناك امم كلذ هابشأو «لوقبلاو ةتوبنملا

 نم رثكأ مهيطعيف «مهماعط نم نوعنصي
 كلذ اولبقي نأ اوبأ نإف مهعم لكأيو «كلذ

 ملف «نيملسملا نم امأف ءهنم لكأي مل هنم

 [*1]15/16 . اًئيش لبقي نكي

 امل :لاق بعك نيب دمحم نع «

 «ةئيدملاب انأو ىلإ ثعب ءرمع فلختسا
 لمع ميلف ع او نلف نيام كدوقت
 هننع يرصب فرصأ ال اًرظن هيلإ رظنأ
 يلإ رظنتل كنإ .ءبعك نبا اي :لاقف ءاّبجعت
 ءاّبجعت :تلق :لاق «هرظنت تنك ام اًرظن
 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟كبجعأ ام :لاق

 نم لحنو «كنول نم لاح ام ينيجعأ
 فيكف :لاق ؛كرعش نم شفنو «ءكمسج

 يترفح يف تيلد دقو ؟ثالث دعب ينتيأر ول
 «ىتنجو ىلع ياتقدح تلاسو «يربق وأ

 دشأ يل تنك ءاّمدو اًديدص يرخنم لاسو

 [*/ه] .ةركن

 نب رمع نأ :بئاسلا نب تارفلا نع *

 تنب ةمطاف هتأرمال لاق زيزعلاديع

 اهل رمأ رهوج اهدنع ناكو  كلملا دبع

 نأ امإ «يراتخا : هلثم ري مل ءهب اهوبأ

 يل ينذأت امإو «لاملا تيب ىلإ كيلح يدرت
 تنأو انأ نوكأ نأ هركأ ينإف .كقارف يف

 هلضفو حئاصلا مامإلا هك ام

 لب ءال :تلاق ءدحاو تيب يف وهو

 هفاعضأ ىلعو هيلع نينمؤملا ريمأ اي كراتخأ
 ىتح لمحف ؛هب رمأف :لاق ءىل ناك ول

 كله املف «نيملسملا لام تيب يف عضو
 نإ :ةمطافل لاق «ديزي فلختساو ءرمع

 ال ينإف :تلاق .كيلع هنودري تئش

 «رمع ةايح يف اًسفن هنع تبط .هؤاشأ

 ىأر املف اًدبأ هللاو ال ؟هتوم دعب هيف عجرأو

 [؟8* /ه] .هدلوو هلهأ نيب همسق «كلذ

 عمتجا :لاق درولا نب بيهو نع *

 «زيزعلا دبع نب رمع باب ىلع ناورم ونب
 ىلع لخديل رمع نب كلملا دبع ءاجو
 امإو ءانل نذأتست نأ امإ :هل اولاقف ءهيبأ

 :لاق «ةلاسرلا انع نينمؤملا ريمأ غلبت نأ

 نم هلبق ناك نم نإ :اولاق :اولوق
 ءانعضوم انئل فرعيو ءانيطعي ناك ءافلخلا

 :لاق «هيدي يف ام اتمرح دق كابأ نإو

 هل لاقف «مهنع هربخأف هيبأ ىلع لخدف

 هْيِإ © :مكل لوقي يبأ نإ :مهل لق :رمع

 « بيع ناي :تاذع قر كيس نإ تل
 [0//1510] ١١[. :ماعنألا]

 لمحي ال زيزعلا دبع نب رمع ناك #
 «نيملسملا ةجاح يف الإ ديربلا ىلع
 الو اًلسع هل يرتشي هل لماع ىلإ بتكو
 ىلع هلمح هلماع نأو «ءاًئيش هيف رخسي

 ىلع :لاق «ىتأ املف ءديربلا نم ةبكرم
 رمأف «ديربلا ىلع :اولاق ؟هلمح ام

 تيب يف هنمث لعجو ؛عيبف لسعلا كلذب



 ئيعقوضموملا بيذضهتلا | ةك هلضفو حلاصلا مامإلا 2ع |

 انيلع تدسفأ :لاقو .ءنيملسملا لام

 [أ154( ١97 /ه] .كلسع

 نبرمع لخد :لاق نوع نع *
 «ةمطاف اي :لاقف «هتأرما ىلع زيزعلا دبع
 ءال :تلاق ؟اًبنع هب يرتشأ مهرد كدنع

 يرتشأ  سولفلا ىنعي  ةيمن كدنعف :لاق

 ىلع كل تان هل علاق ؟ا فاد
 ىلع ردقت ال نينمؤملا ريمأ تنأ :تلاقف

 اذه :لاق ؛اًبنع اهب يرتشت ةيمن الو مهرد
 ىف اًدذغ لالغألا ةجلاعم نم انيلع نوهأ

 ١ [؟08/5] . منهج ران

 سيقلا دبع ينب نم لجر نع «
 اهريمأ وه ةيرس يف ناملس تيأر:لاق

 دنجلاو «ليوارس هيلعو ءرامح ىلع

 :ناملس لاقف ءريمألا ءاج دق :نولوقي

 ]1914/١[ .مويلا دعب رشلاو ريخلا امنإ

 ةنبا يب ترم :لاق قيبد نب نابرق نع *
 اهاعدف «ةنيمأ اهل لاقي زيزعلا دبع نب رمعل
 رمأف ءهبجت ملف «نيمأ اي «نيمأ اي :رمع

 نأ كنتم ام :لاقف اهب ءاجف اناسنإ
 اي :لاقف «ةيراع ينإ :تلاق ؟ينيبيجت

 اهانقتف يتلا شرفلا كلت رظنا :محازم

 ءاّصيمق اهنم عطقف ءاًصيمق اهنم اهل عطقاف
 :لاقف ءاهتمع نينبلا مأ ىلإ ناسنإ بهذف

 «كدنع ام كدنع تنأو ؛ةيراع كيخأ تنب

 ال :تلاقو «بايث نم تختب اهيلإ تلسرأف
 [؟0/١51] .اًئيش رمع نم يبلطت

 ءاضيب هسأر نع ةوسنلق لوانتف ءزيزعلا دبع

 :انلق ؟ىوست اهنورت مك :لاقف «ةبرضم

 ام هللاو :لاق «نيئمؤملا ريمأ اي مهرد

 [؟01/ه] .لالح نم اهنظأ

 نب رمع ىلوم ةقدص نب لهس نع *
 :رمع لآ ةصاخ ضعب ينثدح :زيزعلا دبع

 يف اوعمس ةفالخلا هيلإ تضفأ نيح هنأ

 «ءاكبلا نع اولأسف ءاّيلاع ءاكب هلزنم

 دق :لاقف «هيراوج رّيخ رمع نإ :اولاقف

 بحأ نمف ءنكنع ينلغش دق رمأ يب لزن
 هكسمأ نأ بحأ نمو .هتقتعأ هقتعأ نأ

 نيكبف «ءيش اهيلإ ينم نكي مل نإ هتكسمأ
 [؟59/6] .هنم اًسايإ

 ءاشلا ىعرن انك :لاق نيعأ نب ىسوم *

 ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف نامركب
 ناكم يف ىعرت بئذلاو ءاشلا تناككف

 ضرع ذإ «ةليل تاذ نحن انيبف ءدحاو
 لجرلا ىرن ام :تلقف «ةاشل 'بئذلا

 ينثدحف :دامح لاق .كله دق الإ حلاصلا

 دق هودجوف ءاوبيسح مهنأ ءهريغ وأ اذه

 [؟55- ؟58/4] . ةليللا كلت يف كله

 بلحأ تنك :لاق باصقلا رسج نع *

 ىزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف منغلا

 نيثالث نم وحن همنغ يفو «عارب تررمف
 تيأر نكأ ملو اًبالك اهتبسحف ءاّبئذ
 ام ءعار اي :تلقف .«كلذ لبق بائذلا
 «ينب اي :لاقف ؟اهلك بالكلا هذهب وجرت



 ءايلوألا ةيلحل

 :تلقف «بائذ يه امنإ ءابالك تسيل اهنإ
 ءاهرضت ال منغ يف بئذ هللا ناحبس

 ىلع سيلف «سأرلا حلص اذإ ينب اي :لاقف
 نب رمع ةفالخ ىف كلذ ناكو .«سأب دسجلا

 1 [؟56/8] .زيزعلا دبع

 بتلخد :لاق كلملا دبع نب ةملسم نع

 ءهضرم يف هدوعأ زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 تنب ةمطافل تلقف ءخسو صيمق هيلع اذإف

 ريمأ صيمق يلسغا «ةمطاف اي :كلملا دبع

 مث ءهللا ءاش نإ لعفن :تلاق :نينمؤملا

 اي :تلقف «هلاح ىلع صيمقلا اذإف «تدع
 ريمأ صيمق اولسغت نأ مكرمآ ملأ ةمطاف

 هللاو :تلاق «هنودوعي سانلا نإف ؟نيئمؤملا

 [08١/ه] .هريغ صيمق هل ام

 زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع
 ريمأ ينعي 'رفعج وبأ يل لاق :لاق

 نيح رمع كيبأ ةلغ تناك مك :- نينمؤملا

 «رانيد فلأ نيعبرأ :تلق ؟ةفالخلا يلو

 :تلق ؟يفوت نيح هتلغ تناك مكف :لاق

 ]1١95/8[ .تصقنل ىقب ولو ؛رانيد ةئامعبرأ

 تامامل :لاق ةنوعج نع #*

 لعج ءزيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع
 ريمأ اي :ةملسم هل لاقف هيلع ينثي رمع

 :لاق ؟هيلإ دهعت تنك يقب ول «نينمؤملا
 :لاق ؟هيلع ينثت تنأو ءملو :لاق ءال

 نيز ام هنم ينيع يف نيز نوكي نأ فاخأ
 [م+97/ه] .هدلو نم دلاولا نيع يف

 :هئاسلجل زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 ا
 هلضفو حئاصلا مامإلا ا

 يدتهأ ال ام ىلإ لدعلا نم ينلدي :لاصخ

 ينغلبيو ءانوع ريخلا ىلع يل نوكيو ءهل

 باتغي الو ءاهغالبإ عيطتسي ال نم ةجاح
 اهلمح يتلا ةنامألا يدؤيو ءاّدحأ يدنع
 اًلهيحف كلذك ناك اذإف «سانلا نمو ىنم

 يتبحص نم جرح يف وهف الإو هب
 ["*5/ه] . يلع لوخدلاو

 «سلج مث «ةعمجلا مهب ىلص زيزعلا دبع

 هيدي نيب نم بيجلا عوقرم صيمق هيلعو
 ريمأاي :لجر هل لاقف «هقلخ نمو

 «تسبل ولف «كاطعأ دق هللا نإ « نينمؤملا

 لضفأ :لاقف «هسأر عفر مث اّيلم سكنف

 دنع وفعلا لضفأو ؛ةدجلا دنع دصقلا

 ]1١5١/8[ .ةردقملا

 لخد هنأ :يشرقلا عفان نب ةبقع نع *

 :اهل لاقف «كلملا دبع تنب ةمطاف ىلع

 هنأ ملعأ ام :تلاقف ؟رمع نع ينيربخت الأ

 ذنم ءمالتحا نم الو ةبانج نم ال لستغا

 [69١/ه] .هضبق ىتح هللا هفلختسا

 زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع
 تناك مك :لاقف ءرفعج وبأ يناعد :لاق

 :تلق ؟ةفالخلا هيلإ تضفأ نيح رمع ةلغ

 موي تناك مكف :لاق ءرائيد فلأ نوسمخ

 تناك ىتح ءاهدري لاز ام :تلق ؟تام

 [؟58/0] .اهدرل يقب ولو ءرانيد يتئام

 :لاق بيبش يبأ نب سنوي يبأ نع *



 يعيوضخدموملا بيذعهتلا هلضفو حلاصلا مامإلا

 فوطي وهو زيزعلا دبع نب رمع تدهش
 «ةنكع يف ةبئاغل هرازإ ةزجح نإو «تيبلاب
 نأ تفك ولو .فلختسا امدعب هتيأر مث

 [؟61/ه] .تلعفل اهسمأ نأ هعالضأ دعأ

 ىلع ديز نب ةماسأ ةنبا تلخد *

 اهل ةالوم اهعمو ءزيزعلا دبع نب زمع
 ىشمو ءرمع اهل ماقف ءاهديب كسمت
 يف هدبو هدي يف اهيدي لعج ىتح ءاهيلإ

 يف اهسلجأ ىتح اهب ىشمو «هبايث
 اهل كرت امو ءاهيدي نيب سلجو .هسلجم
 ]77١/0[ .اهاضق الإ ةجاح

 ةمطاف تلأس :لاق دايز نب ملس نع #*

 نأ زيزعلا دبع نب رمع كلملا دبع تنب
 يف كل ءال :لاقف ء.ةصاخ اهيلع يرجي

 ذخأت تنأ تنك ملف :تلاق .ةعس يلام
 مثإلاو يل ةأنهملا تناك :لاق ؟مهنم

 :كلذ لعفأ ال ءتيلو اذإ امأف ءمهيلع
 [*17؟/0] .ىلع همثإ نوكيف

 لمعتسا امل :لاق رانيد نب كلام نع *

 ءاعر لاق «سانلا ىلع زيزعلا دبع نب رمع
 ماق يذلا حلاصلا دبعلا اذه نم :ءاشلا
 ؟كلذب مكملع امو :مهل ليق ؟سانلا ىلع
 «لدع ةفيلخخ سانلا ىلع ماق اذإ هنإ :اولاق

 [66١/ه] .انئاش نع باتئذلا تفك

 رمع تيأر :لاق ةميذب نب يلع نع *
 بيطأو ءاّسابل سانلا نسحأ وهو ةنيدملاب
 ءهتيشم يف سانلا ليخأ وهو ءاححير سانلا

 نمف «نابهرلا ةيشم يشمي دعب هتيأر مث

 الف رمع دعب ةيجس ةيشملا نأ كثدح

 [7"؟8 /ه] .هقدصت

 بتك :لاق شايع نب ليعامسإ نع *
 تررضأ دق كنإ :هيلإ رمع لامع ضعب
 :رمع لاق :لاق ؛هوحن وأ .ءلاملا تيب

 هالماف ءيش هيف قبي مل اذإف ءهيف ام طعأ

 [؟7؛م8/ه] . البز

 يلإ بتك :لاق ناسيك نب بهو نع *
 نإف .دعب امأ :ةظعومب ريبزلا نب هللا دبع

 ءاهب نوقرعي تامالع ىوقتلا لهأل

 ىلع ربص نِم :مهسفنأ نم اهنوفرعيو
 ءءامعتلا ركشو ءءاضقلاب ىضرو ء«ءالبلا

 «قوسلاك مامإلا امنإو ؛نآرقلا مكحل لذو

 قحلا قفن نإ ءاهيلإ لمح اهيف قفن ام

 نإو ءقحلا لهأ هءاجو هيلإ لمح هدنع

 قفنو لطابلا لهأ هءاج هدنع لطابلا قفن
 [5/1*7] . هدنع

 يتأ :لاق تلصلا يبأ نب دلاخ نع *

 محف يف نخس دق ءامب زيزعلا دبع نب رمع
 [؟94/8] .هب ًاضوتي ملو ههركف ؛ةرامإلا

 ام :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 «قحلا نم تدرأ ام ىلع سانلا ىنعواط

 [؟8/١5] . اًئيش انبلا نعول تطيب

 ةأرما كلملا دبع تنب ةمطافل تناك *

 ينإ :تلاقو «هيلإ اهب تثعبف ءةيراج رمع

 اهتبهو دقو «كبجعت اهنأ ملعأ تنك دق
 :رمع اهل لاقف .؛كتجاح اهنم لوانتف .كل

 ايندلا نم ءيش ام هللاوف «ةيراج اي يسلجا



 ءايلوألا ةيلحل

 ينيربخأف «كنم هلانأ نأ يلإ بجعأ ناك

 تنك :تلاق «كيبس نم ناك امو .كتصقب

 ىنج ء«ربربلا نم ةيراج
 ىلع كلملا دبع لماع ريصن نب ىسوم نم
 يب ثعبف ريصن نب ىسوم ينذخأف «ةيقيرفإ
 كلملا دبع ينبهوف .كلملا دبع ىلإ

 اندك :لاقف .كيلإ ىب , تلسرأف ءةمطافل

 ىلإ اهب لسرأو اهريجت ءحضتفن نأ هللاو

 [؟١11  ؟١5/ه] .اهلهأ

 لزع امل :لاق ةيطع نب ناسح نع #

 هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع

 دب سماع نو نوح ند «ماشلا نع ةيواعم

 ةيراجب هعم جرخف :لاق ءيحمجلا ميذج

 الإ ثبل امف ءهجولا ةريضن شيرق نم
 :لاق «ةديدش ةجاح هتباصأ ىتح اًريسي

 ءرانيد فلأب هيلإ ثعبف ءرمع كلذ غلبف
 نإ :لاقف .هتأرما ىلع اهب لخدف :لاق

 كنأ ول :تلاقف «نيرت امب انيلإ ثعب رمع
 ترخداو ءاًماعطو امدأ انل تيرتشا

 ىلع كلدأ ال َوأ :اهل لاقمف ءاهرئاس

 رجتي نم لاملا اذه يطعن ؟كلذ نم لضفأ

 ؛هيلع اهنامضو ءاهحبر نم لكأتف ءهيف انل
 ءاّماعطو اًمدأ رتشاف اَّذِإ ءمعنف :تلاق

 امهيلع ناراتمي نيمالغو نيريعب رتشاو

 لهأو نيكاسملا يف اهقرفو ؛مهجئاوح
 ىتح «ءاّريسي الإ ثبل امف :لاق ؛ةجاحلا
 ولف .ءاذكو اذك ذفن هنإ :هتأرما هل تلاق

 «حبرلا نم انل تذخأف ءلجرلا كلذ تيتأ

 ءاهتنع تكسف :لاق ؛هناكم انل تيرتشاف

 برهف «ةيانج يبأ

 نو" |
 هلضفو حئاصلا مامإلا الك #

 ىتح اهنع تكسف :لاق «هتدواع مث :لاق

 ىلإ ليل نم الإ هتيب لخدي نكي ملو «هتذآ

 نمم هتيب لهأ نم لجر ناكو :لاق ءليل
 ؟نيعنصت ام :اهل لاقف ءهلوخدب لخدي
 كلذب قدصت دق هنإو «هيتيذآ دق كنإ

 كلذ ىلع اًمسأ تكبف :لاق «لاملا
 :لاقف ءاّموي اهيلع لخد هنأ مث «لاملا
 ينوقراف باحصأ يل ناك هنإ ءكلسر ىلع

 مهنع تددص ينأ بحأ ام «بيرق ذنم

 نم ةريخ نأ ولو ءاهيف امو ايندلا يل نأو
 فانونلا نب ثعاطإ ةاهسحلا تاريخ
 ءوض رهقلو «ضرألا لهأل تءاضأل

 يس فيصنلو ءرمقلاو سمشلا اههجو
 يف ىرحأ تنألف ؛اهيف امو ايندلا نم ريخ
 «كل نهعدأ نأ نم نهل كعدأ نأ يسفن

 ]1745/١-١10[ . تيضرو تحمسف :لاق

 يحمجلا طباس نب نمحرلا دبع *

 نم الجر هيو باطخلا نب رمع اعد :لاق
 نب رماع نب ديعس :هل لاقي حمج ىينب

 ضرأ ىلع كلمعتسم ينإ :هل لاقف ءميذج

 ريمأ اي يّئتفت ال :لاقف ءاذكو اذك

 اهومتدلق .«كعدأ ال هللاو :لاق «نينمؤملا

 الآ :رمع لاقو «ينوكرتتو يقنع يف
 يف هللا لعج دق :لاق ؟اًقزر كل ضرفن
 ام ىلع اًلضف وأ ءهنود ينيفكي ام يئاطع
 عاتبا هؤاطع جرخ اذإ ناكو :لاق «ديرأ

 هل لوقتف ءهتيقبب قدصتو ءمهتوق هلهأل
 دق :لوقيف ؟كئاطع لضف نيأ :هتأرما

 كلهأل نإ :اولاقف سان هاتأف ءهتضرقأ



 ةنامألا - ةمامإلا

 ءاّقح كيلع كراهصأل نإو ءاقمح كيلع

 سمتلمب الو «مهيلع رثأتسمب انأ ام :لاقف

 «نيعلا روحلا بلطل سانلا نم دحأ اضر
 .«ةنجلا تاريخ نمةريخ تعلطاول

 «سمشلا قرشت امك ضرألا اهل تقرشأل

 نأ دعب «لوألا قئعلا نع فلختملاب انأ امو

 كو هللا عمجي١ :لوقي ٍلَ هللا لوسر تعمس
 نينمؤملا ءارقف ءيجيف «باسحلل سانلا

 اوفق :مهل لاقيف ءمامحلا فزت امك نوفزي

 باسح اندتع ام :نولوقيف .باسحلا دنع

 قدص :مهبر لوقيف ءاّئيش انومتيتآ الو

 اهنولخديف ةنجلا باب مهل حتفيف «يدابع
 لاقو .ريرج ظفل «اًماع نيعبسي سانلا لبق

 رمي هنأ رمع غلبف :هثيدح يف ريغصلا ىسوم

 هيلإ لسرأف «هتيب يف نخدي ال اذكو اذك هب
 هب قدصتو ءاًررص هّرصف هذخأف «لامب رمع
 كلي هللا لوسر تعمس :لاقو ءالامشو اًئيمي
 نم اًعيصأ تعلطأ ءاروح نأ ول» :لوقي

 انأف .«حور يذ لك اهحير دجول ءاهعباصأ
 نكعدأ نأ ىرحأ ننال هللاو ؟نكل نهعدأ

 [1515/1-1747] .نكل نهنم نهل

 جرخ :لاق يلع نب لدنم نع #

 رمفءرحسب هلزنم نم موي تاذ شمعألا
 نذؤملا ماقأ دقو ءدسأ ينب دجسمب

 مهمامإ حتتفاف .ءيلصي لخدف «ةالصلا

 ةيناثلا يف أرق مث «ىلوألا ةعكرلا يف ةرقبلا

 هل لاق هفرصنااملف ؛نارمع لآ

 #وم
 يعوضووملا بيذغتلا ال8

 تعمس امأ ؟هللا يقتت امأ :شمعألا

 سانلا مأ نم» :لوقي ِهكك هللا لوسر
 اذو فيعضلاو ريبكلا هفلخ نإف .ففخيلف

 :ىلاعت هللا لاق :مامإلا لاقف .«ةجاحلا

 :ةرقبلا] نويل لع اَّلإ
 لوسرانأف :شمعألا لاقف 6

 [5* /5] .ليقث كنأ «كيلإ نيعشاخلا

 طوبضم انملع :دينجلا نع #

 «نآرقلا ظفحي مل نم «ةئسلاو باتكلاب

 ال .هقفتي ملو .ثيدحلا بتكي ملو

 ]108/1١[ .هب ىدتقُي

 ةنامألا

 نب ةحلط ريبزلا نب ةورع عدوتسا #

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع
 نب بعصم ىينئب لام نم الام قيدصلا

 ةحلط مأو «ماشلا ىلإ جرخ امل ريبزلا

 ةورع غلبف «هللا دبع نب ةحلط تنب ةشئاع

 لبالاو قيقرلا عاتبيو ينبي ةحلط نأ
 نأو هفشكي نأ هرك مدق املف «منغلاو

 نم يحتسيو هاقلي لعجف «لاملا هيضتقي

 ديرت الأ :موي تاذ ةحلط هل لاقف ءهيضاقت

 .هذخف لسرأف :لاق .ىلب *لاقف ؟كلام

 ثعبف «تئش ىتم :لاق ؟ىتم :ةورع لاقف

 هيلع مده دق وه اذإف ءاّلوسر ةورع هعم

 لثمتف «هب ىتأف «لاملا جرختساف ءاَتيِب

 : كلذ مث ةورع

 اًئيبخ لجر يف تأبختسا امف

 قيتع بسح وأ نيدلا لثمك



 ةئامألا مو كلل ءايلوألا ةيلحا

 ثارتام مركأ باسحألاووذ

 قوقحلاةبئان دنع ربصاو

 [١الا/ ا

 يف لتقلا :لاق دوعسم نبا نع *

 الإ ةمايقلا موي اهلك اياطخلا رفكي ؛ةللا ليبس

 يف لتق نإو ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي ءَنيّذلا
 اي :لوقيف «كتنامأ ٌدأ :هل لاقيف «هللا ليبس
 ءايندلا ينع تبهذ دق ءاهيلع ردقأ ال .بر

 «ةيواهلا ىلإ هب اوقلطنا :لوقيف :لاق

 اهيف ىقليف «ةيبرملا تسئبو ,مألا تسئبف

 هعم لثميو :لاق ءاهرعق غلبي ىتح يوهيف
 ىأر اذإ ىتح ءدعصي مث اهلمتحيف «هتنامأ
 ؛اًدبأ اهعم ىوهو توهف «هنم تلز جان هنأ

 ءوضولا يف «ءيش لك يف ةنامألاو :لاق

 نم دشأو «ةبانجلا نم لسغلاو «مايصلاو
 نب ءاربلا تيقلف :ناذاز لاق «عئادولا كلذ

 كوخأ لاق ام عمست الأ. :هل تلقف «بزاع

 :لاقف :هلوقب هتربخأف ؟دوعسم نب هللا دبع

 0 :لوقي يا

 :ءاسنلا] اهم لإ تكلا أُم نأ حم
 نع قرزألا فسوي نب قاحسإ هاور 8
 ]٠١١/4[ .هعفرف «كيرش

 ةأرما كلملا دبع تنب ةمطافل تناك *

 ينإ :تلاقو «هيلإ اهب تثعبف «ةيراج رمع

 اهتبهو دقو «كبجعت اهنأ ملعأ تنك دق
 رمع اهل لاقف «كتجاح اهنم لوانتق ءكل

 ايندلا نم ءيش ام هللاوف «ةيراج اي يسلجا

 ينيربخأف .كنم هلانأ نأ يلإ بجعأ ناك

 تنك :تلاق «كيبس نم ناك امو «كتصقب

 ىنج «ربربلا نم ةيراج
 ىلع كلملا دبع لماع ريصن نب ىسوم نم
 يب ثعبف ريصن نب ىسوم ينذخأق «ةيقيرفإ

 كلملا دبع ينبهوف «كلملا دبع ىلإ
 اندك :لاقف «كيلإ ىب , تلسرأف ؛ةمطافل

 ىلإ اهب لسرأو اهزهجف ءحضتفن نأ هللاو
 [؟١5  ؟١٠/ه] .اهلهأ

 برهف «ةيانج ىبأ

 الث :لاق نارهم نب نوميم نع #*
 اهيدؤت ةنامألا :ءاوس نهيف رفاكلاو نمؤملا

 ربو «رفاكو ملسم نم اهيلع كنمتئا نم ىلإ
 كادهلج نإَو## :ىلاعت هللا لاق ءنيدلاولا
 الق ٌملِع هب كل َسِل ام ىب كرش نأ خلع

 يفت دهعلاو «ةيآلا ١5[ :نامقل] « اممم

 [ 47/1 .رفاك وأ ملسم نم تدهاع نمل هب

 ءرملاب ىفك :رائيد نب كلام لاق *
 ["ا0/9] .ةنوخلل اًئيمأ نوكي نأ ةنايخ

 ملسم نب هللا دبع بيعش يبأ نع *
 نب رمع ىلع تلخد :لاق «هيبأ نع ثدحي

 ةعمشو :لاق «بتكي بتاك هدنعو زيزعلا دبع

 :لاق «نيملسملا رومأ يف رظني وهو ءرهزت
 ءيجو .ةعمشلا تئفطأو لجرلا جرخف

 هيلع تيأرف ءهنم توندف ءرمع ىلإ جارسب

 :لاق «هيفتك نيب ام قبط دق «ةعقر هيف اًصيمق

 [977 /5] . يرمأ يف رظنف

 رظني وهو مهدأ نب ميهاربإب ديزي رم *
 .«بنعلا اذه نم انلوات :لاقف ءامرك

 بلقيف :لاق ءهبحاص يل نذأ ام :لاقف



 رماح
 ينامألا
 لعجف «بيشلا عضؤمب كسمأو طوسلا

 :لاقو ءهسأر ميهاربإ أطأطف ءهسأر عنقي

 :لاق .هللا ىصع ام لاط اًسأر برضا
 [مالو //] .هنع لجرلا زجعأف

 اورظنت ال :لاق باطخلا نب رمع نع *

 اورظنا نكلو ءهتالص الو دحأ مايص ىلإ

 اذإ هتنامأو «,ثدح اذإ هئيدح قدص ىلإ

 [؟6//0] .؟7ىفشأ اذإ هعروو :نمتثا

 سانلا ىلع يتأي :رابحألا بعك لاق #
 «ةمحرلا هيف عزنتو «ةنامألا هيف عفرت نامز

 كلذ دنع لأس نمف «ةلأسملا هيف رثكتو
 ["57/8] .هيف هل كرابي مل .«نامزلا

 انأ الول :لاق نارهم نب نوميم نع #

 نافل ىلع ءانملسل فارك رص ىلع
 [ما//4] .ماشلا لآ ىلعو

 :ةنايخلا مظعأ :لاق شمعألا نعو *

 لاقو .ء.نينئاخلا ىلإ ةيامألا ءادأ
 نمل دهعلا ءافو دهعلا ضقن :شمعألا

 [14/6] .دهع هل سيل

 ملح كبجعي ال : ريثك يبأ نب ىيحي لاق *

 ؛عمطي ىتح هتنامأ الو « بضغي ىتح ئرما

 [59/5] . عقي هيقش يأ ىلع يردت ال كنإف

 كنإ مهللا :يماطسبلا ديزي وبأ لاق *

 مهتدلقو «مهملع ريغب قلخلا اذه تقلخ

 نمف مهنعت مل نإف «مهتدارإ ريغ نم ةنامأ
 [؟١١/1] ؟مهليعي

 .هيلع تلبقأو ايندلا ىلع فرشأ يأ )١(

 ئيعوضاوملا بيذهتلا ال

 لاق هنأ هباطخلا نب رمع نع#

 نأ ول ىنمتأ :لجر لاقف ءاونمت :هباحصأل
 يف هقفنأ ءاّبهذ ةءولمم ءرادلا هذه يل

 ىنمتأ :لجر لاقف ءاونمت :لاق مث ؛ هللا ليبس

 ءارهوجو اًدجريزو اًولؤل ةءولمم اهنأ ول
 :لاق مث ؛قدصتأو «هللا ليبس يف هقفنأ
 «نينمؤملا ريمأ اي يردن ام :اولاقف ءاونمت

 ةءولمم رادلا هذه نأ ول ىنمتأ :رمع لاقف

 [١٠؟/1] .حارجلا نب ةديبع يبأ لثم ءالاجر

 : ىلاعت هلوق يف :ريبج نب ديعس نع *
 :لاق .[45 :فهكلا] «اَخِيِدَص اَمُهَوِبَأ ناكو#
 ءاهلهأ ىلإ عئادولاو تانامألا يدؤي ناك

 كردأ ىتح ءهزنك هل ىلاعت هللا ظفحف

 [1؟1817/1] .امهزنك اجرختساف ءهادلو

 نامقل نأ :هغلب هنأ :كلام نع *
 :لاق ؟ىرت ام كب غلب ام :هل ليق ميكحلا
 ام يكرتو «ةنامألا ءادأو .,ثيدحلا قدص

 [|أآآ 11 . ينينعي ال

 :هل دلو مأل ةرميخم نب مساقلا لاق *

 املف «توملا ىنمتأ تنك يل ام «ةنالف اي

 ]41١/5[ .؟هتهرك «يب لزن

 نأ تددول :لاق رابحألا بعك نع #

 .[56/8] .مهفايضأ اومعطأو ءاولكأف

 نب ةمثيخ لاق :لاق ةحلط نع #

 نأ ىنمتي «الجر ملعأل ينإ :نمحرلا دبع



 ءايلوألا تيلحل

 ينعي هنأ انئظف «نيئرم ةنسلا يف تومي

 ]١١54/5[ .هسفن

 نب ةمثيخ لاق :لاق ةحلط نع «

 نب دوسألا ىلع تلخد :نمحرلا دبع

 ءانيضم دق كايإو ينتيل :تلقف «لاله
 موي لك دجسأ سيلأ «لوقت ام سئب :لاق

 ]٠١4/4[ .؟ةدجس نيثالثو اًعبرأ ةليلو

 هنأ :نوميم نب ورمع نع جلب يبأ نع *
 ينفلخت ال مهللا :لوقيو «توملا ىنمتي ناك

 ]١48/4[ .رايخألاب ينقحلأو ءرارشألا عم

 لحد :لاق قيبخ نب هللا دبع نع *

 انأو ءطابسأ نب فسوي ىلع بيبطلا

 سيل :لاقف «ضيرم وهو هيلإ رظنف «هدنع
 ءفاخُي يذلا تددو :لاقف «سأب كيلع

 [7*ا17/8] .ةعاسلا ناك

 :لاق - ةملس نب قيقش - لئاو يبأ نع *

 تم كنأ تددو :لاله نب دوسألل تلق

 «كنم اًريغ بحاص :يل لاقف ءةنس ذنم
 ةئامو نيسمخ يلصأ ءرهش ةايح ضغبأ ام

 ةئامعبس ىلإ :لاق وأ ءاهفعض ىلإ ؛ةالص
 ]٠١4/4[ .فعض

 طبغأ ام :ىكاطنألا هللا دبع وبأ لاق *

 ال نأ ىهتشأو فالوم فرع نم الإ ءاّدحأ

 يللا نيفراعلا ةفردج عا ضن عيومأ

 [؟47/49] .قيدصتلا ةفرعم ال «هنويحتسي

 ىنأ تددو :لاق ريرج نب دايز نع

 اهاهيق يعم ؛ءديلذح نم نيد يف
 الو ءسانلا ملكأ ال .ينحلصي

 ب |
 ينامألا |[ ف

 ةا//] ١[

 يا ثتددو :يروثلا نايفس لاق *

 [ها/ //] .اًفافك رمألا اذه نم بلقتأ

 ينأ تددو :لبتح نب دمحأ لاق ©

 الو يلع ال ءافافك رمألا اذه نم توجن

 ]١84/95[ .ىل

 :لاق هيبأ نع ريفن نب نمحرلا دبع نع *

 هب رمف ءاّموي دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج

 نيتللا نينيعلا نيتاهل ىبوط :لاقف ءلجر

 ام انيأر انأ انددول هللاو ءِهللكَي هللا لوسر اتأر

 لبقأ مث ؛اًريخ الإ لاق ام .بجعأ تلعجف

 نأ ىلع مكدحأ لمحي ام :لاقف ءهيلع

 يردي ال ءهنع نه هللا هبّيغ اًرضحم ىنمتي
 دقل «هللاو ءهيف نوكي ناك فيك ءهدهش ول
 َْبَو هللا مهبك «ماوقأ هيك هللا لوسر رضح

 مو «هومجي مل همنيج يف مهرخاتم ىلع
 ذإ ىهللا نودمحت الّوأ ؛هوقدصي

 ءمكبر الإ نوفرعت ال ديو هللا مكجرخأ

 متيفك دقو .ذك2# مكيبن هب ءاج امب نيقدصم
 هلو يبنلا ثعب دقل ءهللاو ؛مكريغب ءالبلا

 ءءايبنألا نم يبن هيلع ثعب لاح دشأ ىلع

 نم لضفأ اًئيد نوري ام «ةيلهاجو ةرتف يف
 نطو ذب قتف ناقرنم ءاكف هناكرألا ذاع
 .هدلوو دلاولا نيب قّرفو «لطابلاو حلا

 وأ .هدلو وأ ؛هدلاو ىريل لجرلا نإ ىتح
 هبلق لفق ىلاعت هللا حتف دقو ؛اًرفاك .هاخأ
 ءرانلا لخد نم كله دق هنأ ملعيل «ناميإلل



 يعوضخضوملا بذهتلا ينامألا

 يف هميمح نأ ملعي وهو ؛هنيعرقت الف

 َنرَلاَو» :قبض هللا لاق يتلل اهنأو «رانلا
 مم اكل 0 سير ىلع 7س يعم م ل

 َهَرْه انصر اًسيوزَأ نم اَنَل به امير تولوُشي

 ١1/6 -"١7[ /1] .[ا/5 :ناقرفلا] 4« يريعأ

 نب بيهوو «يروثلا نايفس عمتجا *
 «ةيمأ ايأ اي :بيهول نايفس لاقف «درولا

 «شيعأ نأ بحأ :لاقف ؟تومت نأ بحتأ

 :لاق ؟تنأف :بيهو لاقف ؛بوتأ يلعل

 تم نأ تددو ءاثالث «ةيئبلا هذه ترو

 ]١54/8[ .ةعاسلا

 :لاق هبنم نب بهو نب سيردإ نع #*
 نب ناميلسل ناك :لاق «يبأ ينثدح
 ءريراوق هالعأ ءتيب فلأ 8# دواد

 رمف ءاّموي حيرلا بكرف ؛ديدح هلفسأو

 :لاقف «ثاّرحلا هيلإ رظنف ءثرحي ثاّرحب

 تلمحف ءاميظع اًكلم دواد لآ يتوأ دقل

 ؛ ال: ناميلس نذأ يف هتقلأف ءهمالك حيرلا

 :لاقو «ثارحلا ىتأ ىتح «لزنف :للاق

 «كيلإ تيشم امنإو .ءكلوق تعمس ينإ
 ةحيبستل «هيلع ردقت ال ام ىنمتت الغل

 امم ريخ كنم ىلاعت هللا اهليقتي ةدحاو

 هللا بهذأ :ثاّرحلا لاقف ؛دواد لآ يتوأ

 [51/54] .يمه تيهذأ امك «كمه

 :لاق رمع نب نمحرلا ذبع نع
 نع لئسو .يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 كلذب ىرأ ام :لاق .ءتوملا ىنمتي لجرلا

 ةفاخم «لجرلا توملا ىنمتي ذإ ءاَسأب
 توملا ىنمتي ال «نكلو ؛هنيد ىلع ةنتفلا

 مث ؟اذه لثم ءيش وأ «ةقاف وأ «ةبرض نم

 ءركب وبأ توملا ىنمت :نمحرلا دبع لاق
 نحو هتعمسو ؛امهنود نمو ءرمعو

 ينإ :لاقف «باهولا دبع ةزانج نم نولبقم
 ينقبسي نأ هللا وعدأل ينإ «ةنتف حير مشأل

 ناوحنإ يل ناك :لوقي هتعمسو ؛اهب
 انيقبو «ىرن ام رش مهنع عفدو ءاوتامف

 : لجرلا اذه الإ ءخأ يل يقب امو ,مهدعب

 نمؤم الإ مويلا طبغي امو ءديعس نب ىيحي
 [17/4] .هربق يف

 نوكأ نأل هللاو :لاق ليضفلا نع *

 «يلإ بحأ :طئاحلا اذه وأ «بارتلا اذه

 ضرألا لهأ لضفأ خلسم يف نوكأ نأ نم

 قح رمألا فرعأ نأ ينرسي امو «مويلا

 لهأ نأ ولو ءيلقع شاطل اّذِإ ؛هتفرعم
 نوكي نأ اويلط ضرألا لهأو ءامسلا

 ؛اًميظع اوطعأ دق اوناك ءاوعفشف ءابارت

 «سنإو نج نم ضرألا لهأ عيمج نأ ولو

 يذلا شحولاو ءءاوهلا يف يذلا ريطلاو
 اوملع رحبلا يف يتلا ناتيحلاو ءربلا يف

 «كل اونزح مث .هيلإ نوريصي يذلا
 فاخت تنأف ؛!كلذ عضوم تنك ءاوكبو

 :ينتربخأ ول ؟توملا فرعت وأ ءتوملا

 ولو «كنم تلبق ام «توملا فاخت كنأ

 الو "ماعط كعفت ام .توملا تفخ

 [88/8] .ايندلا يف ءيش الو «بارش

 توعلا ىلإ قاتشمل ينإ :لوقي يطيوغلا



 ينامألا ال" مم ءايلوألا ةيلحل

 نب نسحلا تقراف ذنم «ةنس نيعبرأ ذنم

 قتشي مل ول :لاق ؟ملو :هل تلق ؛ىيحب

 نأ هل يغبني ناكل ءْنْيَق هئاقل ىلإ لقاعلا

 ابأ هب تثدحف :لاق ؟؛توملا ىلإ قاتشي

 رمألا نأ ملعأ ول ءكحيو :لاقف «ناميلس

 يسفن جرخت نأ تببحأل ؛لوقي امك
 «ةعاطلا عاطقناب فيك «نكلو «ةعاسلا

 دعب هاقلي امنإو ؟خزربلا يف سبحلاو
 ىرحأ ايندلا يف وهف :دمحأ لاق .ثعبلا

 [؟ا// /] .ركذلاب ينعي «هاقلي نأ

 امل هنأ : هذ لبج نب ذاعم نع *
 ؟انشيصسأ ءاووظنا لاق“ «كوملا ةزشعح
 ءاورظنا :لاق ءحبصت مل :ليقف «يتأف

 ىتح «حبصت مل :هل ليقف «يتأف ؟انحبصأ
 ؛تحبصأ دق :ليقف «كلذ ضعب يف يتأ

 ىلإ اهحابص ةليل نم هللاب ذوعأ :لاق
 «بغم رئاز ءاّبحرم توملاب اًبحرم «رانلا
 تنك دق ينإ مهللا «ةقاف ىلع ءاج بيبح

 كنإ مهللا ,كوجرأ مويلا انأف «كفاخأ

 لوطو ايندلا بحأ نكأ مل ينأ :ملعت

 سرغل الو «راهنألا يرجل ءاهيف ءاقبلا
 ةدباكمو ءرجاوهلا أمظل .نكلو ءراجشألا

 دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو «تاعاسلا

 [؟١/891] .ركذلا قلح

 نايح نب مره جرخ :لاق نسحلا نع #
 العجف ءزاجحلا نامؤي «رماع نب هللا دبعو

 لاقف ؛رجشلا ناجلاخت امهلحاور قانعأ

 نم ةرجش كنأ بحتأ :رماع نبال مره

 انإ ءهلئاو ال :رماع نبا لاقف ؟رجشلا هذه

 نم عسوأ وه ام هللا ةمحر نم وجرنل

 نيلجرلا هقفأ ناكو مره هل لاق «كلذ

 قا تددول «هللاو ينكل :- هللاب امهملعأو

 هذه ينتلكأ دق «رجشلا اذه نم ةرجش

 دياكأ ملو ءارعب ينتفذق مث ءةلحارلا

 امإو «ةنجلا ىلإ امإ :ةمايقلا موي باسحلا

 فاخأ ينإ رماع نبا اي كحيو ؛رانلا ىلإ

 [١؟١/؟] .ىربكلا ةيهاذلا

 لاق هنأ «باطخلا نب رمع نع #*

 را لفراق ءاونك + اكمال

 يف هقفنأ ءاّبهذ ةءولمم «رادلا هذه يل نأ

 :لجر لاقف ءاونمت :لاق مث ؛هللا ليبس

 اًدجريزو اًولؤل ةءولمم اهنأ ول «ىنمتأ
 ؛قدصتأو هللا ليبس يف هقفنأ ءاّرهوجو

 ريمأ اي يردن ام :اولاقف ءاونمت :لاق مث

 هذه نأ ول « ىنمتأ :رمع لاقف «نيئمؤملا

 نب ةديبع يبأ لثم ءالاجر ةءولمم رادلا
 [00/1] .حارجلا

 عمتجا :لاق هيبأ نع دانزلا يبأ نع *

 هللا دبعو «ةورعو ءبعصم :رجحلا يف
 :اولاقف ؛رمع نب هللا دبيعو «ريبزلا ونب

 ءانأ امأ :ريبزلا نب هللا دبع لاقف ءاونمت

 ءانأ امأ :ةورع لاقو ؛ةفالخلا ىنمتأف

 لاقو ؛ملعلا ينع ذخؤي نأ ىنمتأف
 «قارعلا ةرمإ ىئمتأف ءانأ امأ :بعصم

 ةنيكسو «ةحلط تنب ةشئاع نيب عمجلاو
 امأ :رمع نب هللا دبع لاقو ؛ نيسحلا تنب



 | ٠١'ة يي ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ام مهلك اولانف :لاق «ةرفغملا ىنمتأف ءانأ

 [*.4/1] .هل رفغ دق رمع نبا لعلو ءاونمت

 الول :لاق هنأ , نيو ءادردلا ىبأ نع *

 ىف ىقبأ ال نأ تيبحأل «لالخ ثالث
 الول :لاقف ؟نه امو :تلاقف ءايندلا

 فالتخا يف يقلاخل دوجسلل يهجو عوضو
 أمظو ء«ىتايحل ةمدقت نوكي «راهنلاو ليللا

 «مالكلا نوقتني ماوقأ ةدعاقمو ءرجاوهلا
 [؟١؟/١] .ةهكافلا ىقتنت امك

 نيب تريخ ول :ضايع نب ليضفلا لاق *
 موي ىرأ الو ءاّبلك تومأو ءاّبلك شيعأ نأ
 تومأو ءاّبلك شيعأ نأ ترتخال «ةمايقلا

 [844 /4] .ةمايقلا موي ىرأ الو ءاّبلك

 ال ناك هنأ :نوميم نب ورمع نع

 يبأ نب ديزي هيلإ لسرأ ىتح .توملا ىنمتي
 دكي ملو ءةدش هنم يقلو «هتنعتف ءملسم
 ناكف :لاق ؛كلذ دعب هكرت مث ءهعدي نأ

 يفخبلا مهللا :توملا ىنمتأ مويلا :لوقي

 عم ينفلخت الو «راربألاب
 00 .راهنألا ريخ نم ينقساو

 :لاق يسيقلا رجاهملا يبأ حاير نع *

 ينمت نم هنع انيهن دق ام الول :ةبتع لاق

 ىنمتت ملو :تلق ؛هتينمتل .توملا

 «ناتنسح ناتلخخ هيف :يل لاق ؟توملا

 ةرشاعم نم ةحارلا :لاق ؟امه امو :تلق

 مث :لاق ؛راربألا ةرواجمل ءاجرو ءراجفلا

 نأ يننمؤي امو «هللا رفغتسأ :لاقو «ىكب

 0 نيبو ينيب نرقي

 يعوضوملل بيذهتلا

 يشغ مث ءرانلا يف يب فذقي مث ءديدح

 [77؟4/5] . هيلع

 الكم بلع لاك يرغلا ب كلاس نع »

 يهتشأ :لاقف « ىكبف ؟ي ىهتشت ام :ىميلسلا

 ال ءاذامر نوكأ نأ :رشب ابأ اي هللاو

 يف الو ايندلا يف اًدبأ ةفس هنم عمتجي

 [7714/5] .ةرخآلا

 ابأ نأ :نمحرلا دبع نب دالخ نع *

 اي :لوقي ةفيذح عمس هنأ :هثدح ليفطلا

 سانلا نإف ؟ينولأست الأ ءسانلا اهيأ

 ءريخلا نع قي هللا لوسر نولأسي اوناك
 نع نولأست الفأ ءرشلا نع هلأسأ تنكو

 ثعب ىلاعت هللا نإ :لاقف ؟ءايحألا تيم

 .ناميإلا ىحإ رمكلا نمو ءىدهلا

 قحلاب ييحف «باجتسا نم هل باجتساف

 ناك نم لطابلاب تامو ءاّنيم ناك نم

 ةفالخلا تناكف «ةوبنلا تثبهذ مث ؛اًيح

 اكلم نوكي مث «ةوبنلا جاهنم ىلع

 هديو هبلَقِب ركني نم سانلا نمف ءاضوضع
 ركني نم مهنمو «لمكتسا قحلاو ءهناسلو

 قحلا نم ةبعشو «هدي اًفاك هناسلو هبلقب

 هدي افاك هبلقب ركني نم مهنمو ءكرت

 مهنمو «كرت قحلا نم نيتبعشو «هناسلو

 [؟107/6 ]77/4/1  .ءايحألا



 ءايلوألا ةيلحل

 بحاصل يرمعلا نمحرلا دبع يبأ نع *

 كضارعإ كسفن نع كتلفغ نم نإ :لوقي

 الو ءهزواجتف هطخسي ام ىرت نأب هللا نع
 اًقوخ ءركنملا نع ىهنت الو فورعملاب رمأت
 :لاك ءاعفتاالو ارض كل كلسي أل مَع
 فورعملاب رمألا كرت نم :لوقي هتعمسو

 «نيقولخملا ةفاخم ركنملا نع ىهنلاو
 ضعب وأ هدلو رمأ ولف ؟هللا ةبيه هنم تعزن
 [284/8] .هب ٌفختسال «هيلاوم

 يدسألا ليعامسإ نب بهو نع #*
 هءاجف ء«يروثلا نايفس دنع انك :لاق

 هسأر ىلعو .ةلأسم نع هلأسف «لجر

 ءهتع ضرعأف «هيلإ رظنف .ءادوس ةوسنلق
 ءهنع ضرعأف «هيلإ رظنف :ةيناثلا هلأس مث

 سانلا كلأسي ءهللا دبع ابأ اي :هل لاقف

 ضرعت مث «يلإ رظنتف .كلأسأو ء«مهبيجتف
 ءيش يأ :ينلأست يذلا اذه :لاقف «ينع
 يذلا اذهف :لاق ءةنسلا :لاق ؟هب ديرت

 هذه ؟ةئسلا نم وه ءيش يأ «كسأر ىلع

 ءملسم وبأ :هل لاقي ءوس لجر اهنس ةنس

 لجرلا عزنف :لاق ؛هتنسب نتست ال

 ماق مث ءاليلق ثبل مث ءاهعضوف ءهتوسنلق
 [495/7] . بهذف

 عم تلخد :جيرس نب ثراحلا لاق *#

 تيب يف وهو ءديشرلا مداخ ىلع يعفاشلا
 يعفاشلا عضو املف «جابيدلاب شرف دق

 عجرف «جابيدلا رصبأ ةبتعلا ىلع هلجر
 «لخدا :مداخلا هل لاقف «ءلخدي ملو

 اما
 ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ال

 مداخلا ماقف ءاذه شارتفا لحي ال :لاقف

 شرف دق اًنيب لخد ىتح ءاّيشمتم
 لبقأف ءيعفاشلا لخد مث «ينيمرألاب
 «مارح كاذو لالح اذه :لاقو .هيلع

 ءهنم اًنمث رثكأو كاذ نم نسحأ اذهو

 ١77[ - ١؟5/94١] . تكسو مداخملا مسبتف

 ينيقل :لوقي نامي نب ىيحي نع #
 ؛ةرازف ينب لبج دنع يروثلا نايفس

 ءال :تلق ؟تئج نيأ نم يردتأ :لاقف

 نع مهتيهن ةلدايصلا راد نم تئج :لاق

 يلع بجي ءيشلا ىرأل ينإ ؟يذاذلا عيب

 لوبأف «لعفأ الق هنع ىهنأو هيف رمأ نأ

 ١4/91 ١16[ .اًمد

 ينب ىلوم شايع نب هللا دبع نع *©
 ناكو ءهامس دق خيش نع هيبأ نع مشج

 هللا دبع نب رماع رييست ببس كردأ دق

 وهو ناطلسلا ناوعأ نم لجرب رم :لاق

 :لاق ءهب ثيغتسي يمذلاو ءاّيمذ رجي
 ؟كتيزج تيدأ :لاقف «يمذلا ىلع لبقأف
 ديرت ام :لاقف «هيلع لبقأف ءمعن :لاق
 ءريمألا راد حكي هب بهذأ :لاق ؟هنم

 بيطت :لاقف .ءيمذلا ىلع لبقأف :لاق

 «ىتعيض نع ىنلغشي :لاق ءاذهب هل كسفن

 0 :لاق عدا ال :لاق ءهعد :لاق

 مث ءهءاسك عضوف :لاق .هعدأ ال :لاق

 «يح انأو ِعِلي دمحم ةمذ رّقحُت ال :لاق

 ىتح كلذ ىقارتف :لاق ءهنم هصّلخ مث
 [417/5؟1] .هرييست ببس ناك



 . .ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 :لاقف ٠ لجر هاتأ :لاق لوحكم نع تن

 ىكَسَشأ يَتَلَعط : قو هلوق .هللا دبع ابأ اي
 ع ماعم طلسو رهام تس
 :ةدئاملا] © مسْيَدَّمْهَأ اذإ َّلَص نّئ رع هي

 ليوأت تأي مل « يخأ نبا اي :لاق ٠6

 ركنأو ظعاولا باه اذإ ءدعب هذه

 كرضي ال .كسفن ٍلئنيح كيلعف ءظوعوملا

 .ظعن نآلا يخأ اي «تيدتها اذإ لض نم

 [175/8] .انم عمسيو

 بطخ هنأ :نايفس يبأ نب ةيواعم نع ©
 وأ نيرهش ءاطعلا سيح دقو «سانلا

 نإ ءةيواعم اي :ملسم وبأ هل لاقف «ةثالث

 «كيبأ لام الو «ءكلامي سيل لاملا اذه

 نأ سانلا ىلإ ةيواعم راشأف ءكمأ لام الو

 :لاقف عجر مث «لستغاف لزنو ءاوثكما

 اذه نأ ركذ ملسم ابأ نإ «سانلا اهيأ

 «يمأ الو يبأ لامب الو يلامب سيل لاملا

 لك هللا لوسر تعمس ينإ .ملسم وبأ قدصو
 ناطيشلاو ءناطيشلا نم بضغلا» :لوقي
 بضغ اذإف «رانلا عىفطي ءاملاو «رانلا نم

 مكاياطع ىلع اودغا .«لستغيلف مكدحأ
 [1079/0] . نو هللا ةكرب ىلع

 دحاو موي يف :هل ليق هنأ :ةفيذح نع *

 مهنكلو ال :لاق ؟مهنيد ليئارسإ ونب تكرت

 نع اوهن اذإو «هوكرت ءيشب اورمأ اذإ اوناك

 امك مهنيد نم اوخلسنا ىتح «هوبكر ءيش

 774/١1[ .هصيمق نم لجرلا خلسني

 رمأي ال :لاق يروثلا نايفس نع

 امب ملاع لجر الإ .فورعملاب ناطلسلا

0 
 يعوضوملا تبيذهتلا ا #

 ءرمأي اميف قيفر «ىهني امب ملاع ءرمأي
 لدع ءرمأي اميف لدع .ىهني اميف قيفر
 [717947/5] .ىهني اميف

 :لاق ناعدج نب ديز نب ىلع نع *

 ءجاجحلا نأش ام :بسسعلا ني دكا لق

 ؟كيذؤي الو .كجيهي الو .كيلإ ثعبي ال
 تاذ ىلص هنأ ريغ «يردأ ام هللاو :لاق

 اهعوكر متي ال لعجف «ةالص هيبأ عم موي

 ءابصح نم افك تذخأف ءاهدوجس الو

 تلز مف :جاجحلا لاق ءاهب هتبصحف

 [156/5] .ةالصلا نسحأ

 عم تجرخ :لاق داقرلا يبأ نع *#

 وهو ةفيذح ىلإ تعفدف «مالغ انأو يالوم

 ىلع ةملكلاب ملكتيل لجرلا ناك نإ :لوقي

 ءاقفانم اهب ريصيف هلي هللا لوسر دهع
 دعقملا يف مكدحأ نم اهعمسأل ينإو
 فورعملاب نرمأتل «تارم عبرأ دحاولا

 ىلع نضحتلو ءركنملا نع نوهنتلو
 وأ «باذعب اًعيمج هللا مكتحسيل وأ «ريخلا

 مكرايخ وعدي مث «مكرارش مكيلع نرّمأيل
 [؟١/074] .مكل باجتسي الف

 اًناطلس تيتأ اذإ :لاق سابع نبا نع *
 هللا :لقف .مكيلع وطسي نأ فاخت اًبيهم
 زعأ هللا ءاًعيمج هقلخ نم زعأ هللا هربكأ

 هلِإ ال يذلا هللاب ذوعأ ءرذحأو فاخأ امم
 عقت نأ عبسلا تاوامسلل كسمملا وه الإ

 هذيع رش نم «هنذإب الإ ضرألا ىلع
 نجلا نم هعايشأو هعابتأو هدنجو ء«نالف



 ءايلوألا ةيلحل

 ءمهرش نم اًراج يل نك مهللا «سنإلاو
 «كمسا كرابتو «كراج زعو .كؤانث لج

 [877/1] .تارم ثالث ؛كريغ هلإ الو

 رمأي نأ يغبني ال :يفاخلا رشب لاق *

 نم الإ ءهركنملا نع ىهنيو فورعملاب
 [الا/ /8] .ىذألا ىلع ربصي

 نع وأ «هيبأ نع ليضف نب دمحم نع *
 «فورعملاب رمأ جرخ اذإ زرك ناك :لاق هسفن

 ]6١/0[ . هيلع ىشغي ىتح هنوبرضيف

 ةينغ يبأ نب كلملا دبع نب ىيحي نع #*
 ىف ايو قفنما اذجأ تيار اما لاف
 0 0/*00] .يررثلا نايفس نم هللا تاذ

 هيف سودرفلا :لاق بعك نع #*

 نع نوهانلاو فورعملاب نورمألا
 ]98١/8[ .ركنملا

 «نامز مكيلع نيتأيل :ةفيذح لاق *

 نع هنيو «فورعمب رمأي مل نم هيف مكريخ
 ]18١/1[ .ركنم

 ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ نع *
 اهعم ةيراج ىأرو :ءيدج تيأر :لاق

 ىأرو ءاهّقشو اهذخأف ءبصق نم ةرامز
 [829؟/6] .هرسكف هذخأف .فد اهعم ةيراج

 نوحلاصلا بهذي :لاق هللا دبع نع *
 فرعي ال نم :بيرلا لهأ ىقبيو ءافالسأ

 [186/1] .اًركنم ركتي الو اًقورعم
 اًماوقأ تكردأ دقل :لاق نسحلا نع #

 هب مهذخآو فورعملاب سانلا رّمآ اوناك

 .انيقب دقلو هل مهكرتأو ركنم نع سانلا ىهنأو

5 
 ركذملا نع يهذلاو فورعملاب رمألا ةشطب#

 ءهنم مهدعبأو فورعملاب سانلا رّمآ ماوقأ يف

 فيكف ؛هيف مهعقوأو ركنملا نع سانلا ىهنأو
 [166١/؟] .ءالؤه عم ةايحلا

 :لاق نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع
 اًريخ تيأر اذإ :زيريحم نبا يل لاق

 ًأطلاف اًركنم تيأر اذإو هللا دمحاف

 نع ءالبلا ففخي نأ هللا لسو «ضرألاب

 ]5/*١4[ يلي دمحم ةمأ

 يف تناك :لاق كيرد نب دلاخ نع *

 نمم دحأ يف اتناك ام «ناتلصخ زيريحم نبا

 نأ سانلا دعبأ ناك :ةمألا هذه نم تكردأ

 ملكتي ىتح هل نيبتي نأ دعب قح نع تكسي
 «يضر نم يضرو 2«بضغ نم بضغ ء«هيف
 هسفن نم متكي نأ سانلا صرحأ نم ناكو

 [149/6] .هدنع ام نسحأ

 ىنثأ اذإ :لاق يروثلا نايفس نع #

 لجر وهف نوعمجأ هناريج لجرلا ىلع
 :لاق ؟كاذ فيك :نايفسل اولاق ءءوس

 ءمهيلع ريغي الف يصاعملاب نولمعي مهاري

 ]/٠/7"[ .قلط هجوب مهاقليو

 نم هللا نعل :لاق هيو ةفيذح نع *
 نوهنتلو فورعملاب نرمأتل .هللاو ءانم سيل
 نترهظيلف «مكنيب نلحمتل وأ «ركنملا نع

 ال ىتح «مهنلتقيلف «مكرايخ ىلع مكرارش
 نع ىهني الو فورعمب رمأي دحأ ىقبي
 مكبيجي الف لَو هللا نوعدت مث هركنم

 | . مكتقمب

 وه الجر هيقف لجر يقل :بيهو لاق *



 ركنملا نع يهئلاو فورعملاب رمألا
 يعوضوملا «بيذشتلا اح

 يذلا ام .هللا كمحري :هل لاقف ءهنم هقفأ

 رمألا هللا دبع اي :لاق ؟يلمع نم نلعأ

 ١[ هه /4] .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 كراتلا :لاق نيسحلا نب يلع نع *

 ذباتك ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل

 «ةاقت ىقتي نأ الإ .هرهظ ءارو هللا باتك

 اًدينع تاج فاخي :لاق ؟هتاقت امو :ليق

 نب يلع لاقو ,ءىغطي نأ وأ ءهيلع طرفي نأ

 ذخأ وأ ءادحأ اًملع متك نم :نيسحلا

 ]/١14١[ .اًدذبأ هعفني الف اًدفر اًرجأ

 ءاج :لاق باهش نب قراط نع

 هللا دبع ىلإ ينابيشلا بوقرع نب سيرتع
 هني ملو فورعملاب رمأي مل نم كله :لاقف
 فرعي مل نم كله لب :لاق ءركنملا نع

 ]178/١1[ .ركنملا هبلق ركنيو فورعملا هبلق

 :لاق ديلولا نب عاجش نب ديلولا نع *
 .يروثلا نايفس عم جرخأ تنك :يبأ لاق

 فورعملاب رمألا نع رتفي هناسل داكي امف

 [17/9] .اًعجارو اًبهاذ ءركنملا نع يهنلاو

 ظعو :لاق مساقلا يبأ نب دمحم نع *

 هالجرو هادي تعطقف «هب رمأف ءاًرابج دباع

 «هنوزعي هناوخإ ءاجف ءهدبعتم ىلإ لمحو

 اني ينوعه نكلو «يبزرعت ١ :لاقف
 يف تحبصأ يهلإ :لاق مث «يلإ هللا قاس

 يهْلإ «بئاجعلا ىلإ رظنأ بئاغرلا ةلزنم

 فيكف «كيذؤي نم ىلإ كمعنب ددوتت

 ]18/٠١-175[ . كيف ىذؤي نم ىلإ كددوت

 : تنأ

 لاحلا ريغت امل :لوقي يزارلا هللا دبع *

 وبأ هنبا قزم «هتافو تقو نامثع يبأ ىلع

 نامثع وبأ حتفف ءهيلع ناك اًصيمق ركب

 يف ةنسلا فالخ ينب اي :لاقو .هينيع

 [؟:ةه/كخ] .بلقلا يف نطاب ءاير رهاظلا

 ملاع لجر يقل :لاق بيهو نع #
 لاقف ؛ملعلا يف هقوف وه ءاّملاع الجر
 ءانبلا اذه نع ينربخأ ءهللا كمحري :هل

 ام وه :لاق ؟وه ام .هيف فارسإ ال يذلا

 ؛رطملا نم كثكأو «سمشلا نم كرتس

 اذه نع ينربخأف «هللا كمحري :لاقف

 :لاق ؛هيف فارسإ ال هبيصن يذلا ماعطلا

 :لاق ؛عبشلا نودو .عوجلا دسام

 سايللا اذه نع .هللا كمحري ينربخأ

 رتس ام :لاق ؟وه ام هيف فارسإ ال يذلا

 ينريبحخأف :لاق ؛كافدأو .ءكتروع

 ال يذلا كحضلا اذه نع .هللا كمحري

 ءمسبتلا :لاق ؟وه ام ءهيف فارسإ

 نع ينربخأف هللا كمحري :لاق ؟نعمسي
 ؟وه ام ءهيف فارسإ ال يذلا ءاكبلا اذه

 ؛هللا ةيشخ نم ءاكبلا نم نلمت ال :لاق

 نم يفخأ يذلا امف ؛هللا كمحري :لاق

 لمعت مل كنأ :كب نظي ام :لاق ؟يلمع
 :لاق ؛ضئارفلا ءادأ الإ ءطق ةنسح

 ؟يلمع نم نلعأ يذلا امف :هللا كمحري

 نع ىهنلاو ءفورعملاب رمألا :لاق

 هءايبنأ هيب كيعت.ىذلا هلأ نيد هنإف نكملا
 يف لبق دقو ؛هدابع ىلإ مهيلع هللا تاولص

 ام َننَأ مرام ىنلمجو# :َكَيو هللا وق

 رمألا :ليق ١#[: :ميرم] ةُتك
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 امتيأ ءركنملا نع يهنلاو .ءفورعملاب

 .ناك ]4/*١5[

 لامعألادشأ :لاق هيو يلع نع#«

 ىلع هللا ركذو «كسفن نم قحلا ءاطعإ :ةثالث
 ]40/١[ .لاملا يف خألا ةاساومو «لاح لك

 ىغب البج نأ ول :لاق سابع نبا نع *
 [99؟/١] .يغابلا ٌكدل «لبج ىلع

 :ذعب امأ :هل لماع ىلإ رمع بتك *

 كنطبو «نيملسملا ءامد نم كادي فجتلف

 اذإف ءمهضارعأ نم كناسلو .مهلاومأ نم
 اَإ# «ءليبس كيلع سيلف .كلذ تلعف

 [4؟ :ىروشلا] «َساّنلا َنُملظَي َّنِدَلا َلَع ُليِّتل
 [م.0/8] .ةيآلا

 تلأس :لاق مثيهلا نب ةمادق نع *
 يل :هل تلقف «يناسارخلا ةرسيم نب ءاطع

 ىيعأ دقو «هب يندلحج دقو قح لجر ىلع
 تيأرأ :لاق ؟هلام نم صتقأفأ «ةنيبلا ىلع

 تنك ام تملعف .كتيراجب عقو ول

 [١ةا//ه] .؟اًعئاص

 نب دمحم ىل لاق :لاق يعفاشلا نع #

 ؟مكبحاص مأ ملعأ انيحاص :نسحلا

 :لاقف ؟فاصنإلا وأ ةرباكملا ديرت :تلق

 ؟مكدنع ةجحلا امف :تلق «فاصنإلا لب
 «سايقلاو عامجإلاو «ةنسلاو باتكلا :لاق

 ملعأ انيحاصأ هللاب كدشنأ :تلق :لاق

 ءمكبحاص :لاق ؟مكبحاص مأ .هللا باتكب

 باحصأ ليواقأب ملعأ مكبحاصف :تلق

 لاقف :لاق ؟انبحاص مأ ٍخكَي هللا لوسر
 ءال :لاق «سايقلا يقبف :تلق «مكبحاص

 نوعدت امم رثكأ سايقلا يعدن نحتف :تلق
 فرعي لوصألا ىلع سايقلا امنإو «متنأ

 نب كلام هبحاصب ديريو :لاق «سايقلا
 [مو/5] للك سنأ

 :لاق يراصنألا دعس نب ريمع نع *

 «صمح ىلع اًلماع باطخلا نب رمع هئعب
 ردع لاقف «ةزيخ هفايال كلوش فكنت

 الإ هارأ ام هللاوف ءريمع ىلإ بتكا :هبتاكل

 «لبقأف اذه يباتك كءاج اذإ :انناخ دق

 نيح نيملسملا ءيف نم تيبج امب لبقأو
 ؛هبارج ريمع ذخأف ؛اذه يباتك يف رظنت
 ذخأو هتوادإ قلو «هتعصقو هداز هيف لعجف

 ىتح صمح نم يشمي لبقأ مث ؛هتزنع
 بحش دقو «مدقف :لاق ؛ةنيدملا لخد

 لخدف «هترعش تلاطو ءههجو ربغاو ءهنول

 ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقو رمع ىلع
 :رمع لاقف ,هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا

 ؟ينأش نم ىرت ام :ريمع لاقف ؟كنأش ام

 ؛مدلا رهاط «ندبلا حيحص ينارت ثسلأ

 امو :لاق ءاهنرقب اهّرجأ ايندلا يعم
 ءان دق هنأ فو ندع ةظف ن؟كمم

 يداز هيف لعجأ يبارج يعم :لاقف  لامب

 يسأر اهيف لسغأو ءاهيف لكآ ,يتعصقو

 يئوضو اهيف لمحأ ؛«يتوادإو «يبايثو



 ا
 «يعوضوملا بيذمصتلا |[ 0 ول قافنإلا

 اهب دهاجأو اهيلع أكوتأ. «يتزنعو «يبارشو
 عبت الإ ايندلا ام هللاوف ءضرع نإ اًردع

 :لاق ؟يشمت تئجف :رمع لاق ؛يعاتمل
 ةبادب كل عربتي دحأ كل ناك امأ :لاق «معن

 «كلذ مهتلأس امو نس :لاق ؟اهبكرت

 نم تجرخ نوملسملا سئب :رمع لاقف
 ونا يطع لل لاش « مهدنع

 نولصي مهتيأر دقو «ةبيغلا نع هللا كاهن

 يأو ؟كتثعب نيأف :رمع لاق «ةادغلا ةالص

 ريمأ اي كلاؤس امو :لاق ؟تعنص ءيش

 لاقف ءهللا ناحبس :رمع لاقف ؟نينمؤملا

 ام كمغأ نأ ىشخأ ينأ الول امأ :ريمع

 تعمجف «دلبلا تيتأ ىتح ينتئعب «كتربخأ

 ىتح «مهئيف ةيابج مهتيلوف ءاهلهأ ءاحلص
 كلان ولو .هعضاوم هتعضو هوعمج اذإ
 .هب كتيتأل ءيش هنم

 :لاق ءال :لاق ؟ءيشب انتثنح امف :لاق

 ءىشل كلذ نإ :لاق ءاّدهع ريمعل اوددج

 ام هللاو ؛كدعب دحأل الو .كل تلمع ال
 :ينارصنل تلق دقل ءملسأ مل لب تملس
 اي هل ينتضرع ام اذهق هللا كازخأ يأ

 اي كعم تفلخ موي يمايأ ىقشأ نإو ءرمع
 ىلإ عجرف .هل نذأف «هنذأتساف ءرمع

 «لايمأ ةنيدملا نيبو هنيبو :لاق ؛هلزنم

 الإ هارأ ام :ريمع فرصنا نيح رمع لاقف

 «ثراحلا :هل لاقي الجر ثعبف ءانناخ دق

 ىلإ قلطنا :هل لاقف ءرانيد ةثام هاطعأو

 نإف .هفيض كنأك هب لزنت ىتح ريمع
 ةلاح تيأر نإو :ءلبقأف ءيش رثأ تيأر

 دق ءرمع اي هللا ق

 ءراتيدلا ةثاملا هذه هيلإ عفداف ةديدش

 سلاج ريمعي وه اذإف ءثراحلا قلطناف
 ملسف :؛طئاحلا بناج ىلإ هصيمق يلفي
 لزنا :ريمع هل لاقف ءلجرلاهيلع

 نم :لاقف هلأس مث «لزتف هللا كمحر

 فيكف :لاق «ةنيدملا نم :لاق ؟تئج نيأ

 لاق ءاًحلاص :لاق ؟نينمؤملا ريمأ تكرت

 «نيحلاص :لاق ؟نيملسملا تكرت فيكف

 .ىلب :لاق ؟دودحلا ميقي سيلأ :لاق

 ءهبرض نم تامف ةشحاف ىتأ هل انبا برض

 ال ينإف ءرمع نعأ مهللا :ريمع لاقف

 هب لزنف :لاق «كل هبخ اًديدش الإ «هملعأ

 ريعش نم ةصرق الإ مهل سيلو «مايأ ةثالث
 مهاتأ ىتح «نووطيو اهب هنوصخي اوناك

 ءانتعجأ دق كنإ :ريمع هل لاقف .دهجلا

 :لاق «لعفاق انع لوحتت نأ تيأر نإف

 ثعب :لاقف «هيلإ اهعفدف ريناندلا جرخأف

 . اهب نعتساف «نينمؤملا ريمأ كيلإ اهب
 يل ةجاح ال :لاقو ءحاصف :لاق

 تجتحا ْنِإ :هتأرما هل تلاقف ءاهدر ءاهيف

 :ريمج لاقف ءاهعضاوم اهعضف الإو ءاهيلإ
 تّقشف ءهيف اهلعجأ ءيش يل ام هللاو

 ءةقرحخ هتطعأف ءاهعرد لفسأ هتأرما

 ءانبأ نيب اهمسقف جرخ مث ءاهيف اهلعجف

 نظي لوسرلاو عجر مث «ءءارقفلاو ءادهشلا

 ئرقأ :ريمع هل لاقف ءاًئيش اهنم هيطعي هنأ
 ثراحلا عجرف «مالسلا نينمؤملا ريمأ ينم

 اي تيأر :لاق ؟تيأر امه :لاقف ءرمع ىلإ

 امف :لاق ءاّديدش الاح نينمؤملا ريمأ



 ادق
 ءايلوألا تيلحا

 بتكف لاق «يردأ ال :لاق ؟ريئاندلاب عنص

 هعضت الف اذه يباتك كءاج اذإ ءرمع هيلإ

 رمع ىلإ لبقأف ءلبقت ىتح كدي نم
 هل لاقف ءهيلع لخدف ءهنع ىلاعت هللا يضر

 تعنص :لاق ؟ريناندلاب تعنص ام :رمع

 دشنأ :لاق ؟اهنع كلاؤس امو «تعئص ام

 :لاق ءاهب تعنص ام ينربختل كيلع

 هل رمأف هللا كمحر :لاق «يسفنل اهتمدق

 امأ :لاقف ءنيبوثو ماعط نم قسوب
 يف تكرت دق «هيف يل ةجاح الف «ماعطلا

 لكآ نأ ىلإ ءريعش نم نيعاص لزنملا
 ذحأي ملو «قزرلاب ىلاعت هللا ءاج دق كلذ

 نالف مأ نإ :لاقف نابوثلا امأو «ماعطلا

 ملف «هلزنم ىلإ عجرو امهذخأف ةيراع

 كلذ رمع غلبف «هللا همحر كله نأ ثبلي

 يشمي جرخف «هيلع محرتو ,هيلع ّقشف
 لاققف .دقرغلا عيقب ىلإ نوؤاّشملا هعمو
 «ةينمأ مكنم لجر لك ّنمتيل :هباحصأل

 نأ نينمؤملا ريمأ اي تددو :لجر لاقف

 اذك كي هللا هجول قتعأف ءالام يدنع

 نينمؤملا ريمأ اي تددو :رخآ لاقو ءاذكو

 لاقو هللا ليبس ىف قفنأف ءالام يدنع نأ
 ولدب حتمأف هيف نأ ول تددو :رخآ

 تددو :رمع لاقف ؛هللا تيب جاجحل مزمز

 نيعتسأ دعس نب ريمع لثم الجر يل نأ ول
 [؟54- ؟1]41/1 .نيملسملا لامعأ يف هب

 ناك بر دبع ابأ نأ :رباج نبا نع *

 ىلإ جرخف ءالام قشمد لهأ رثكأ نم
 بناج ىلإ ىسمأف «ةزاجت يف ناجيبرذأ

 قافنإلا اللله

 :بر دبع وبأ لاق هب لزنف ءرهنو ىعرم
 نم ةيحان يف هللا دمح رثكي اًنوص تعمسف

 ريفح يف الجر تيفاوف «هتعبتاف ءجرخملا
 تملسف ءريصح يف افوفلم ضرألا نم

 :لاق ؟هللا دبع اي تنأ نم :تلقف ؛هيلع

 ام :تلق :لاق ءنيملسملا نم لجر

 يلع بجي ةمعن :لاق ؟هذه كتلاح
 امنإو .فيكو :تلق :لاق ءاهيف هللا دمح

 هللا دمحأ ال يل امو :لاق ؟ريصح يف تنأ

 يدلوم لعجو «يقلخ نسحأف ينقلخ نأ

 يف ةيفاعلا يسبلاو :مالسإلا يف ينمو
 وأ هركذ هركأ ام يلع رتسو «يناكرأ

 لثم يف ىسمأ نمم ةمعن مظعأ نمف ءهرشن
 نإ ءهللا كمحر :تلق :لاق ؟هيف انأ ام

 لوزن انأف «لزنملا ىلإ يعم موقت نأ تيأر
 ؟هملو :لاق ءانهاه رهنلا ىلع

 ءماعطلا نم بيصتل :تلق :لاق

 ءريصحلا سبل نم كينغي ام كيطعنلو
 تبسحف :ديلولا لاق ء«ةجاح ىب ام :لاق
 امع ةيافك بشعلا لكأ يف يل نإ :لاق هنأ

 ترصاقت دقو تفرصناف ؛بر دبع وبأ لاق
 فلخأ مل ينأ ذإ ءاهتقمو يسفن يلإ

 انأو «ينرثاكي ىنغلا يف الجر قشمدب
 كيلإ بوتأ ينإ مهللا هيف ةدايزلا سمتلأ
 ملعي ملو ٌتبف :لاق ءهيف انأ ام ءوس نم

 نم ناك املف «هب تعمجأ دق امب يناوخإ

 اميف مهتلحر نم وحنك اولحر ءرحسلا
 اهتبكرف «يتباد يلإ اومدقو ؛ىضم
 قداصب انأ ام ءاجر «قشمد ىلإ اهتفرصو



 الا

 قافنإلا

 ينلأسف ءيرجتم يف تيضم انأ نإ ةبوتلا

 «يضملا ىلع ينوبتاعو «مهتربخأف .موقلا
 مدق املف :رباج نبا لاق :لاق .تيبأف

 يف هب زهجتو .هلام تماصب قدصت
 نلعب ند اج نبا لاق هللا .ليبس
 ءابع بحاص تسكام :لاق ,يناوخإ

 :لوقي وهو «ةتس هتيطعأ ةءابع يف قنادب

 ؟تنأ نمم :لاق «ترثكأ املف ءةعبس

 اًحيش هبشت ام :لاق «قشمد لهأ نم :تلق

 «فر دبع وبأ :هل لاقي سمأ يلع دفو

 ام ءةعبس ةعبسب ءءاسك ةئامعبس ينم ىرتشا
 نأ ينلأسو اًمهرد هل عضأ نأ ينلأس

 اهقرفي لاز امف «يناوعأ تثعبف ءهل اهلمحأ
 اهنم هلزنم ىلإ لخد امف «شيجلا ءارقف نيب
 ١5١ -١5١[ /ه] .ءاسكب

 لزع امل :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 هثع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نيب رمع

 نب رماع نب ديعس ثعب ءماشلا نع ةيواعم
 ةيراجب هعم جرخف :لاق «يحمجلا ميدج

 الإ ثبل امف ءهجولا ةريضن شيرق نم
 :لاق «ةديدش ةجاح هتباصأ ىتح اًريسي

 «رانيد فلأب هيلإ ثعبف ءرمع كلذ غلبف

 نإ :لاقف «هتأرما ىلع اهب لخدف :لاق

 كنأ ول :تلاقف «نيرت امب انيلإ ثعب رمع
 ترصخداو ءاًّماعطو اًمدأ انل تيرتشا

 لضفأ ىلع كلدأ الَّوأ :اهل لاقف ءاهرت
 انل رجتي نم لاملا اذه يطعن ؟كلذ نم
 .هيلع اهنامضو ءاهحبر نم لكأتف ءهيف
 ءاّماعطو اًمدأ رتشاف اَذِإ ءمعنف :تلاق

| ١١1 
 يعوضموملا بيذهتلا

 امهيلع ناراتمي نيمالغو نيريعب رتشاو

 لهأو نيكاسملا يف اهقّرفو .مهجئاوح
 ىتح اًريسي الإ ثبل امف :لاق ءةجاحلا

 ولف ءاذكو اذك ذفن هنإ :هتأرما هل تلاق

 «حبرلا نم انل تذخأف «لجرلا كلذ تيت

 ءاهنع تكسف :لاق ؛هناكم انل تيرتشاف

 ىتح اهنع تكسف :لاق ءهتدواع مث :لاق

 ىلإ ليل نم الإ هتيب لخدي نكي ملو هتذآ

 نمم هتيب لهأ نم لجر ناكو :لاق ءليل
 ؟نيعنصت ام :اهل لاقف .ءهلوخدب لخدي

 كلذب قدصت دق هنإو ءهيتيذآ دق كنإ

 كلذ ىلع اًمسأ تكبف :لاق «لاملا
 :لاقف ءاموي اهيلع لخد هنإ مث «لاملا

 ينوقراف باحصأ يل ناك هنإ ءكلْسِر ىلع

 مهنع تددص ينأ بحأ ام «بيرق ذنم

 نم ةريخ نأ ولو ءاهيف امو ايندلا يل نأو

 ءءامسلا نم تعلطا ناسحلا تاريخ
 ءوض رهقلو «ضرألا لهأل تءاضأل

 ىسكُت فيصنلو ءرمقلاو سمشلا اههجو
 0 ؛اهيف امو ايندلا نم ريخ

 .«كل نهعد أ نأ نم نهل كعدأ نأ يسفن

 [(؟42١  ؟١/41] . تيضرو تحمسف :لاق

 ناك هنأ : هذ رمع نبا نع عفان نع *

 جرخ الإ هلام نم ءيش هبجعي ال

 يف قدصت امبر ناكو :لاق كو هلل هنم

 :لاق ءاملأ نيئالثب دحاولا سلجملا
 ءاّملأ نيثالث نيترم رماع نبا هاطعأو
 يننتفت نأ فاخأ ينإ .عفان اي :لاقف

 ناكو ءرح تنأف بهذا ءرماع نبا مهارد



 ءايلوألا ةيلحل

 يف وأ اًرفاسم الإ ءاّرهش محللا نمدي ال

 ال رهشلا ثكمي ناكو :لاق «ناضمر

 [؟96/1] . محل ةعزم هيف قوذي

 نب ةحلط تبحص :لاق ةصيبق نع #

 ليزجل ىطعأ الجر تيأر امف «هللا ديبع
 ]48/١1[ .هنم ةلأسم ريغ نم لام

 :لاق يحمجلا طباس نب نمحرلا دبع #

 ينب نم الجر هَ باطخلا نب رمع اعد

 «نينمؤملا ريمأ اي ىثتفت ال :لاقف ءاذكو

 يقنع يف اهومتدلق .كعدأ ال هللاو :لاق

 كل ضرفن الأ :رمع لاقو «ينوكرتتو

 ام يئاطع ىف هللا لعج دق :لاق ؟اقزر

 :لاق «ديرأ ام ىلع اًلضف وأ «هنود ينيفكي

 .مهتوق هلهأل عاتبا هؤاطع جرخ اذإ ناكو

 لضف نيأ :هتأرما هل لوقتف «هتيقبب قدصتو

 سان هاتأف ءهتضرقأ دق :لوقيف ؟كئاطع

 نإو ءاقح كيلع كلهأل نإ :اولاقف

 رثأتسمب انأ ام :لاقف ءاّمح كيلع كراهصأل

 نم ةريخ تعلطا ول «نيعلا روحلا بلطل

 امك ضرألا اهل تقرشأل .ةنجلا تاريخ

 نع فلختملاب انأ امو «سمشلا قرشت

 فزت امك نوفّري نينمؤملا ءارقف ءيجيف دوا ا باسحلل سانلا َنْيِق هللا عمجي» :لوقي

 «باسحلا دنع اوفق :مهل لايف .مامحلا

 دا |
| 

 قافنإلا

 انومتيتا الو تاسحخ انذدنغ ام :تولوقيف

 حتفيف «يدابع قدص :مهبر لوقيف ءائيش

 سانلا لبق اهنولخديف ةنجلا باب مهل
 ىسوم لاقو .ريرج ظفل «اًماع نيعبسب
 اذك هب رمي هنأ رمع غلبف : هثيدح يف ريغصلا

 رمع هيلإ لسرأف «هتيب يف نخدي ال اذكو
 هب قدصتو ءاًررص”ص هّرصف هذخأف «لامب

 َِللَع هللا لوسر تعمس :لاقو ءالامقو اذن

 نم اًعبصأ تعلطأ ءاروح نأ ول» :لوقي

 انأف .«حور يذ لك اهحير دجول ءاهعباصأ

 نكعدأ نأ ىرحأ نتنأل هللاو نكل «نهعدأ

 [؟47- ؟١/515] .نكل نهنم نهل

 قدصت :لاق ييرهزلا نع #*

 دهع ىلع فوع ني نمحرلا دبع

 مث ءفالآ ةعبرأ هلام رطشب هلي هللا لوسر

 نيعبرأب قدصت مل ءاملأ نيعبرأب قدصت
 سرف ةئامسمخ ىلع لمح مث «رانيد فلأ
 فلأ ىلع لمح مث .هللا ل يبس يف

 ناكو «هللا لييس ىف ةلحار ةئامسمخنو

 ]44/١1[ .ةراجتلا نم هلام ةماع

 نب رمع نأ :ينرادلا كلام نع #«

 ةئامعبرأ ذخأ هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 :مالغلل لاقف «ةرص يف اهلعجف رانيد

 مث «حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اهب بهذا
 «عنصي ام رظنت ىتح تيبلا يف ةعاس ثبلت

 ريمأ كل لوقي :لاقف «مالغلا اهب بهذف
 ؛« كتجاح ضعب يف هذه لعجأ : نينمؤملا

 يلاعت :لاق مث «ةمححرو هللا هلصو :لاقف



 قافنإلا

 «نالف ىلإ ةعبسلا هذهب يبهذا ءةيراج اي
 ةسمخلا هذهبو «نالف ىلإ ةسمخلا هذهبو

 ىلإ مالغلا عجرف ؛اهذفنأ ىتح ءنالف ىلإ
 هدجوف «هربخأو «هئع ىلاعت هللا ىضر رمع

 :لاقف ليج قب ءاعشلا اهكقم دعاقف

 تيبلا يف ثبلتو ؛ذاعم ىلإ اهب بهذا

 اهب بهذف «عنصي ام رظنت ىتح ةعاس
 :نينمؤملا ريمأ كل لوقي :لاقف «هيلإ

 ل :لاقف « كتجاح صضعب ىف هذه لعجا

 تيب ىلإ يبهذا :ةيراج'اي يلاعت ءهلصوو
 ءاذكب نالف تيب ىلإ يبهذا ءاذكب نالف

 هللاو نحنو :تلاقف ءذاعم ةأرما تعلطاف

 الإ ةقرخلا يف قبي ملو ءانطعأف نيكاسم

 مالغلا عجرو ءاهيلإ امهب احدف «نارانيد

 مهضعب ةوخإ مهنإ :لاقو «كلذب رمع ىلإ
 ]١//770[ . ضعب نم

 :لاق ةرمس نب نمحرلا دبع نع *
 «ةرسعلا شيج ىف ِةْيَي هللا لوسر عم تنك

 يدي نيب اهرثنف «راتيد فلأب نامثع ءاجف

 تعمسف :لاق ؛ىلو مث هلك هللا لوسر

 وهو «ريناندلا بلقي وهو ِهك هللا لوسر
 اذه دعب لعف ام نامثع رضي ام» :لوقي

 [ 0/1 .؟مويلا

 دتشأ اذإ رمع نبا ناك :لاق عفان نع *

 لاق ءّكْيو هبرل هبّرق هلام نم ءيشب هبجع
 ءهنم كلذ اوفرع دق هقيقر ناكو :عفان

 هآر اذإف ءدجسملا مزليف مهدحأ رّمش امبرف

 ةنسحلا ةلاحلا كلت ىلع هيَ رمع نبا

 ابأ اي :هباحصأ هل لوقيف .هقتعأ

 ها
 يعوض يملا بيذهتلا اا

 نأ الإ مهب ام هللو .نيحرلادبع

 انعدخ نمف :رمع نبا لوقيف ؛كوعدخي
 انتيأر دقلف :عفان لاق ؛هل انعدخت يو هللاب
 هل بيجن ىلع رمع نبا حارو «ةيشع تاذ
 هريس هبجعأ املف :ميظع لامب هذخأ دق

 عفان اي :لاقف ءهنع لزن مث «هناكم هخانأ

 ءهورعشأو هوللجو «هلحرو همامز اوعزنا

 [7195 ]794/١  .ندبلا ىف هرلخدأو

 هنأ مساقلا نب نمحرلا دبع نع *

 ءاقروو اًيايث ةقئاعل ةيواعم ىدهأ :لاق

 تجرخ املف ءاهناوطسأ يف عضوت ءايشأو
 :تلاق مث ءتكبف هيلإ ترظن ءةشئاع

 مث اذه دجي نكي مل لَك هلا لوسر نكل

 اهدنعو ءءيش هنم قبي ملو ءهتقّرف
 نم موصت تناكو  ترطفأ املف «فيض

 زبخ ىلع ترطفأ ل قي هللا لوسر دعب
 «نينمؤملا مأ اي :ةأرملا تلاقف «تيزو

 «كل يدهأ يذلا نم مهردب ترمأ ول

 ةشئاع تلاقف ءهانلكأف محل هب انل يرثشاف
 ام هللاوف ءيلك :اهنع ىلاعت هللا يضر

 :نمحرلا ديع لاق «ءىش هنم اندنع ىقب

 ءهتمسقف «بنع هع لذا اهنا عا

 «ةشئاع اهب ملعت ملو ةلس ةيراجلا تعفرو

 تلاقف «ةيراجلا هب تءاج ليللا ناك املف

 ؟اذه ام :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 - نينمؤملا مأ اي وأ - يتديس اي :تلاق

 هللا يضر ةشئاع تلاق ءهلكأنل تعفر

 ال هللاو ءاّدحاو اًدوقتع الف :اهنع ىلاعت

 [4/9] .اًئيش هنم تلكأ



 ءايلوألا تيلحل

 بنئيز نع ثراحلا نب ورمع نع #*
 يلي هللا لوسر نأ :هللا دبع ةأرما ةيفقثلا

 .«نكيلحب ولو نقدصتا :مءاسنلل لاق

 نأ ينع ئزجيأ :هللا دبعل بنيز تلاقف

 يتخأو يخأ يتب يفو: «كبف يتقذص عضأ
 - ديلا تاذ فيفخ هللا دبع ناكو - ؟ماتيأ

 ةأرما اذإف يلي هللا لوسر تيتأف :بنيز

 تءاج ؛بنئيز :اهل لاقي راصنألا نم

 ائيلإ جرخف ءهنع لأسأ تئج امع لأست

 الو ِهِْتَي هللا لوسر لس :انلقف مف ءلالب

 لي هللا لوسر ىتأف ءنحن نم هربخت
 امهريخأ» :لاقف ءهل كلذ ركذف ءهربخأف

 رجأو ةيارقلا رجأ «نيرجأ امهل نأ

 [٠ل١ - 594/51 .؛ةقدصلا

 ناك :لاق يلذهلا سايإ نب لفون نع *#
 :نيلجلا مع ناكو :اكيلج ان نيحرلا ديف
 لخدو ؛هتيب انلخد ىتح اًموي انب بلقنا هنأو

 زبخ اهيف ةحفصب انيتأو ءجرخ مث «لستغاف

 نب نمحرلا دبع ىكب تعضر املف «محلو
 ؟كيكبي ام دمحم ابأ اي :هل انلقف .فوع

 وه عبشي ملو كب هللا لوسر كله :لاق
 انرخأ انارأ الو «ريعشلا زبخ نم هتيب لهأو

 149/1١1-٠٠١[ . اهنم ريخ وه امل اهل

 عاب :لاق ةمرخم نب روسملا نع #*

 نامثع .نم'هل اًضرأ :فوع نب نمحرلا دب
 يف لاملا كلذ مسقف ءرانيد فلأ نيعبرأب

 ثتاهمأو .نيملسملا ءارقفو «ةرهز ينب

 د
 قافنإلا ةظفطا#

 نم لامب يعم ةشئاع ىلإ ثعبو «نينمؤملا
 ينإ امأ :ةشئاع تلاقف ؛لاملا كلذ

 ونحي نل» :لوقي هلل هللا لوسر تعمس

 نبا هللا اقس ««نوحلاصلا الإ يدعب مكيلع
 [94- 9448/١1 .ةنجلا ليبسلس نم فوع

 ةشئاع امنيب :لاق كلام نب سنأ نع *

 هنم تجر اًنوص تعمس ذإ ءاهتيب يف
 ريع :اولاق ؟اذه ام :تلاقف «ةنيدملا

 ماشلا نم فوع نب نمحرلا دبعل تمدق
 ةشئاع تلاقف  ةلحار ةثامعبس تناكو

 :لوقي ِلَظ هلا لوسر تعمس ينإ امأ

 ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع تيأر»
 اهاتأف ءنمحرلا دبع كلذ غلبف .«اًوبح

 ينإف :لاق .هتثدحف ءهغلب امع اهلأسف

 اهسالحأو اهباتقأو اهلامحأب اهنأ كدهشأ

 [98/1] . َقْيق هللا ليبس يف

 ةمئره جرخ :لاق يعفاشلا نع *

 :لاقو «نوراه نينمؤملا ريمأ مالس ينأرقأف

 :لاق ءرانثيد فالاةسمخب كل رصمأدق

 . نم ذخأف .«ماجحب اعدف «لاملا هيلإ لمحف

 ذخأ مث ءارانيد نيسمخ هاطعأف ءهرعش

 اهقّرفف ءاّررص ريناندلا كلت نم ّرصو اًعاقر

 مه نمو ةرضحلاب مه نيذلا نييشرقلا يف
 نم لقأب الإ هتيب ىلإ عجر ام ىتح «ةكمب
 [177 - ١1/91 .رانيد ةئام

 :ةحلط نب ىيحي نب ةحلط نع

 ةيرملا فوع تنب ىدعس ىتدج ىنتثدح

 لخد :تلاق ؛- ةحلط رازإ لحم تناكو -



 يعوضوملا بيذهتلا هكنم قافنإلا ل

 سفنلا رئاخ وهو موي تاذ ةحلط يلع

 هتيأرو ةحلط يلع لخد :ةبيتق لاقو -

 ءهجولا حلاك كارأ يل ام :تلقف  اًمومغم

 ءيش ينم كبارأ ؟كنأش ام تلقو

 ءرملا ةليلح معنلو ءال :لاق ؟كنيعأف

 :لاق ؟كنأش امف :تلق «تنأ ملسملا

 تلق «ىينبركأو رثك دق يدنع يذلا لاملا

 اه تح :ةيسنفل :تلاق ءهمسقا ؟كيلع امو

 نب ةحلط لاق ءدحاو مهرد هنم يقب

 ناك مك :ةحلط نزاخ تلأسف :ىيحي
 ]48/١[ . فلأ ةئامعبرأ :لاق ؟لاملا

 بيسملا نب ءالعلا وأ شمعألا نع »2

 ىلإ هب ثعبف ءةمثئيخل ولد قرخنا :لاق

 ةمثيخ هزرخف ءرمت نم اًعاص هلأسف «زارخلا

 [15- 1 /4] .عاصلاب قدصتو ءهذيب

 تعمس :لاق نافرع نب ىلعملا نع *

 ا :لاقف ءلجر هءاجو لئاو ابأ
 ينتنج ح هللاو :لاقف «قوسلا ىلع لمعتسا

 نأ هركأل تنك نإ «يلإ بحأ ناك هتومب

 ]4/”*٠١[ .مهلمع لمع نم يتيب لخدي

 بابح يبأ نب نمحرلا دبع نع
 ثحف لَو يبنلا بطخ :لاق يملسلا

 يلع :نامثع لاقف «ةرسعلا شيج ىلع

 مث :لاق ءاهباتقأو اهسالحأب ريعب ةئام

 ىرخأ ةئام يلع :نامئثع لاقف ءثح

 :نامثع لاقف ءثح مث :لاق ءاهسالحأب

 ؛اهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ةئام يلع

 ١ :اهكرحي هديب لوقي ِةلَ# يبنلا تيأرف

 )48/١[ .«اذه دعب لمع ام نامثع ىلع

 :لاق هيبأ نع مقرأ نب ديز نع #*
 ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع تعمس

 نأ ِةِكي هللا ل وسر انرمأ :لوقيهنع

 :تلقف .يدنع لام كلذ قفاوو ءقدصتن

 :لاق ءاّموي هتقبس نإ ركب ابأ قبسأ مويلا
 يل لاقف :لاق ءيلام فصنب تئجف

 :لاق «؟كلهأل تيقبأ ام» :ِهيك هللا لوسر

 ءهدنع ام لكب ركب وبأ ىتأو ءهلثم :تلقف

 تيقبأام» :ك هللا لوسرهل لاقف

 ؛هلوسرو هللا مهل تيقبأ :لاق ؟؟كلهأل

 ["؟/١] .اًدبأ ءيش ىلإ كقباسأ ال :تلق

 ةثالث لاملا يف :لاق هنأ رذ يبأ نع *

 اهرتشب نهنردنأ هكزماتس ودقلا : ءاكرتف
 ثراولاو .توم وأ كاله نم اهرش وأ

 تنأو 0 دب ا ا

 زجعأ نوكت ال نأ تعطتسا نإف «ميمذ

 :لوقي قبو هللا نإف «ننوكت الف ةئالثلا

 وبي تي اتيت ََّح نيا الك و
 امم لمجلا اذه نإو الأ .[9؟ :نارمع لآ]
 همدقأ نأ تببحأف «يلام نم بحأ تنك

 [م5 1 . يسفنل

 تقدصت اذإ :مصألا متاح لاق *

 امأ :ءايشأ ةسمخ كل يغبني هنإف مهاردلاب

 بلطتو يطعت نأ كل يغبني الف دحاو

 ةمالم نم يطعت نأ كل يغبني الو «ةدايزلا

 ىلع نمت نأ كل يفبتي الو «ساثلا

 كدنع ناك اذإ كل يغبني الو «هبحاص



 ءايلوألا ةيلحل
 وصب
 قافنإلا | "ف

 يقب يذلا اذه نمأت اًدحاو يطعتف نامهرد

 ينبت نطمتان) كل ضب لو كددع
 هل نوكي لجر لثم امهلثم :لاقو ؛ءانثلا

 «باوبأ ةسمخ رادللو ءهل منغ اهيف راد

 نإف ءاهلوح رودي بئذ رادلا جراخو
 لخد «دحاو ىقبو باوبأ ةعبرأ تذخأ

 اذإ اذكهو ءاهلك منغلا لتقو بئذلا
 ءايشألا ةسمخلا هذه نم تدرأو تقدصت

 [0ال/8] .ةقدصلا تلطبأ دقف ءاّدحاو اًئيش

 تعمس :لاق ناميلس نب رفعج نع *

 .ةرمع تنجع دقو لئاس اناتأ :لوقي اًبيبح

 :لئاسلل تلقف «هزبخت رانب ءيجت تبهذو
 تءاجف ءهلمتحاف :لاق ءنيجعلا ذخ

 اوبهذ :تلقف ؟نيجعلا نيأ :تلاقف ءةرمع

 ءاهتربخأ يلع ترثكأ املف «هنوزبخي

 ءيش نم انل دب ال ءهللا ناحبس :تلاقف

 ةنفجب ءاج دق لجر اذإف :لاق «هلكأن

 :ةرمع تلاقف ءاّمحلو اًريخ ةءولمم ةميظع

 اولعجو هزبخ دق كيلع هودر ام عرسأ ام

 [1857١؟/5] .اًمحل هعم

 حيف نأ نانا رهع ننام نع ف
 هاسكتسا هيو رمع نب هللا دبع ينب نم

 :هل لاقف «يرازإ قرخت دق :لاقو ءاّرازإ

 كلذ ىتفلا هركف ءهستكا مث كرازإ عطقا

 «.كحيو :رمع نب هللا دبع هل لاقف

 نيذلا موقلا نم ننوكت ال هللا قتا

 مهنوطب يف ىلاعت هللا مهقزر ام نولعجي

 ]801/١[ .مهروهظ ىلعو

 رمع نبا نأ :نارهم نب نوميم نع *

 هل اًمالغ بتاك هنع ىلاعت هللا يضر

 مجنلا لوأ لح املف ءاّموجت هيلع اهمّجنو

 تبصأ نيأ نم :هلأسف ءهب بتاكملا هاتأ

 نبا لاق .لأسأو لمعأ تنك :لاق ؟اذه
 نأ كيرتا ساكلا خاسوأب ينتئجفأ :رمع

 ام كلو هللا هجول رح تنأ ؟اهيتمعطت

 ]١1١/1"[ .هب تلج

 جرخ :لاق مزاح نب ىسيع نع
 نامهط نب ميهاربإو مهدأ نب ميهاربإ
 ةرفس مهعمو «فئاطلا ىلإ يروثلا نايفسو

 ئارغأ :اذإو :ارلقأبل اهوعضوف 4 مئلظ اه
 :نامهط نب ميهاربإ مهاداتف ءمهنم بيرق

 :نايفس مهل لاقف ءاومله .هاتوخإ اي
 نايفس لاق مث ء.مكناكم هاتوخإ اي

 هب تباط ام ماعطلا اذه نم ذخ :ميهاربإل
 هللاف اوعبش نإف ءمهيلإ هب بهذاف انسفنأ

 فاخأ ءملعأ مهف اوعبشي مل نإو .مهعبشأ

 انتاين ريغتتف ءهلك انماعط اولكأيف اوئيجي نأ

 [888/5] .انرجأ بهذيو

 لهأل لاق اكلم نأ :ةمركع نع *
 قدصتي اًدحأ ثدجو نإ ينإ :هتكلمم

 ىلإ لئاس ءاجف «هيدي تعطق ةقدصب
 :تلاقف ءءيشب يلع يقدصت :لاقف «ةأرما

 نم يدي عطقي كلملاو كيلع قدصتأ فيك
 الراهلا هو كلانا لاق ؟قدضت
 هيلع تقدصتف :لاق ءيلع تقدصت
 اهيلإ لسرأف .؛كلملا كلذ غلبف «نيفيغرب



 قافنإلا

 :همأل لاق كلملا نإ مث ءاهيدي عطقق

 :تلاقف ءاهجوزتأ ةليمج ةأرما ىلع ينيلد
 اًبيع الول اهلثم تيأر ام ةأرما انهاه نإ

 عطق :تلاق ؟وه بيع يأ :لاق ءاهب

 تلسرأف .ءاهيلإ يلسرأف :لاق «نيديلا

 اهل ناكو .هتبجعأ اهأر املف ءاهيلإ

 نأ ديري كلملا نإ :تلاقف ءلامج

 :لاق هللا ءاش نإ معن :تلاق .ءكجوزتي

 كلملا ىلإ دهنف :لاق ءاهمركأو اهجوزتف

 يرظنا :همأ ىلإ بتكف .مهيلإ جرخف ودع
 يلعفاو ءاًريخ اهب يصوتساف ةنالف
 ىلع لزتق لوسرلا ءاجف ؛يلعفاو

 باتكلا نذخأف ءاهتدسحف ءاهرئارض

 «ةنالف ىلإ يرظنا :همأ ىلإ نبتكو «هنرّيغف

 اهيجرخأف ءاهتوتأي الاجر نأ ينغلب دقف
 :مألا هيلإ تبتكف «يلعفاو «تيبلا نم
 «قدص ةأرمال اهنإو ءتبذك دق كنإ

 نذحأف «نهب لزنف ؛هيلإ لوسرلا تثعبو

 ةرجاف اهنإ :هيلإ نبتكو ءهنريغو باتكلا
 يرظنا نأ :همأ ىلإ بتكف ءاّمالغ تدلوو

 ءاهتبقر ىلع اهدلو يطبراف «ةنالف ىلإ

 املف ءاهيجرخأو ءاهينج ىلع يبرضاو
 :اهل تلاقف ءاهيلع هتأرق :باتكلا اهءاج

 اهتبقر ىلع يبصلا تلعجف .يجرخا

 .ةناشطع يهو رهنب ترمف ؛ءتيهذو

 عقوف ءاهتبقر ىلع يبصلاو برشلل تكريف
 ئطاش ىلع يكبت تلعجف «قرغف ءاملا يف

 ؟كيكبي ام :الاقف «نالجر اهب رمف ءرهنلا
 يل سيلو يتبقر ىلع ناك ينبا :تلاقف

 يعوضوملا بيذهتلا ةففنب# مح

 الاقف «قرغف ءاملا يف طقس هنإو ؛نادي

 ؟اتناك امك كيدي هللا دري نأ نيبحتأ :اهل

 توتساف ءامهبر هللا اوعدف «معن :تلاق

 :تلاق ؟نحن نم نيردن :اهل الاقف ءاهادي

 تقدصت ناذللا كافيغر نحن :الاق ءال

 عمل د مما /8] .امهب

 عمجم ىلع يروثلا نايفس لخد *

 :لاق «قرخ نايفس رازإ يف اذإف ءيميتلا
 :لاقف «نايفس اهلوانف مهارد ةعيرأ ذخأف

 :اهيلإ جاتحأ ال :نايفس لاق ءاًرازإ رتشا

 «جاتحت ال تنأ ءتقدص :عمجم لاق

 اهب ىرتشاف اهذخأف :لاق « جاتحأ ينكلو

 يخأ يناسك :لوقي نايفس ناكف ءارازإ

 [40/0] .اًريخ هللا هازج «عمجم

 جرخ امل :تلاق عفار تنب ةرب نع *

 بنيز ىلإ باطخلا نب رمع ثعب ءءاطعلا
 اهدنع نحنو هب تيتأف ءاهئاطعب شحج تنب
 كيلإ هب لسرأ :تلاق؟اذه ام :تلاق

 نم يريغل هللاو هل هللا رفغ :تلاق ءرمع

 ءينم اذه مسق ىلع ىوقأ تناك يتاوخأ

 «هّللا ناحبس :تلاق ءهلك كل اذه نإ :اولاق

 : اهبوثب وأ اهبابلجب هنيبو اهنيب رتست تلعجف

 :تلاق مث ءابوث هيلع اوحرطا هوعض

 اهمحر لهأ نم «نالف ىلإ بهذا «ضيبقا
 «بوثلا تحت ةّيقب تيقب ىتح ءاهماتيأو
 هاننذجوف «بوثلا تحت ام انذخأف :تلاق

 مث ءاهيدي تعفر مث ءامهرد نينامثو ةعضب
 دعب رمعل ءاطع ينكردي ال مهللا :تلاق



 اولا
 قافنإلا الاخ ءايلوألا ةيلحل

 دبع يبنلا ءاسن لوأ تناكف ءاّدبأ اذه يماع

 [ه4/؟] .هب اًقوحل

 ةورع لاق :لاق ةورع نب ماشه نع *

 ىلإ مكدحأ نيدهي ال ني :ةيشبل

 ع د ام كيك هبر

 نم قحأو «ءامركلا رك د هللا نإف
 [١الال/؟] . هيلإ ريتخا

 ءةشئاع ىشغت تناكو ءةرذ مأ نع

 نينامث نيترارغ يف لامب اهيلإ ثعُب :تلاق
 ذئموي ىهو قع تعدف «فلأ ةئام وأ

 يداعلا نيف مسقت تسلجف .ءةمئاص

 املف ؛مهرد كلذ نم اهدنع امو تسمأف
 «يرطفأ يمله «ةيراج اي :تلاق تسمأ

 :ةرذ مأ اهل تلاقف «تيزو زبخب اهتءاجف
 يرتشت نأ مويلا تمسق امم تعطتسا امأ

 ال :تلاق ؟هيلع رطفن مهردب اًمحل انل

 [49/7] . تلعفل. ينيتركذ تنك ول « ينيفنعت

 مايأ ناك اذإ ريبزلا نب ةورع ناك #

 ءهيف سانلل نذأي مث ,هطئاح ملثي بطرلا

 ناكو :لاق ءنولمحيو نولكأيو نولخديف

 نولخديف ءودبلا لهأ نم سان هلوح لزني
 ددر هلخد اذإ ناكو .ء.نولمحيو نولكأيو

 ام َتلُق َكََنَج َتلَعَم ذإ آّلْلَو» :ةيآلا هذه
 ,[كو :فهكنا] عنب الإ ديم ال هنأ مَع

 [٠18/؟] . طئاحلا نم جرخي ىتح

 ىتؤي ناك هنأ : نمحرلا دبع ىبأ نع *

 هب هولبقتسا امبرف «دجسملا ىلإ ماعطلاب
 :نولوقيف «نيكاسملا همعطيف «قيرطلا يف

 «مكيف هللا كرابو :لوقيف «كيف هللا كراب
 ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق :لوقيو
 ىتح اودرف مكل يعُّدو متقدصت اذإ :اهنع

 [197/4] .هب متقدصت ام رجأ مكل ىقبي

 سيوأ ناك :لاق ديز نب غبصأ نع *
 ةليل هذه :لوقي ىسمأ اذإ ينرقلا

 لوقي ناكو «حبصي ىتح عكريف «عوكرلا
 دجسيف «دوجسلا ةليل هذه عم اذإ

 امب قدصت ىسمأ اذإ ناكو «حبصي ىتح
 «بايثلاو ماعطلا .نم لضفلا نم هتيب يف

 'الف اًعههج تام نم مهللا :لوقي مث

 الف انايرع تام نمو ء.هب ىنذحخاؤت

 قون 3 ينذخاؤت

 تيأر :لاق ىيحي وبأ رذنملا ينثدح *

 دق يتلا عراكألا هذه نم عارك هعمو اًكلام
 :لاق «تخبط

 رهظ ىلع نيكسم خيش ىلع رم مث :لاق
 .خيش ايهاه :لاقف .ءقدصتي قيرطلا

 مث ءرادجلاب هدي حسم مث «هايإ هلوانف
 تيقلف ءبهذو هسأر ىلع ةءاسك عضو

 مويلا كلام نم تيأر :تلقف ءهل اًقيدص

 هيهتشي ناك «كربخأ انأ :لاق ءاذكو اذك

 نأ هسفن بطت ملف «هارتشاف نامز ذنم
 [*55/97] .هب قدصتف «هلكأي

 ىلع نامثع لمح :لاق ةداتق نع *

 ةوزغ يف ءاّسرف نوسمخ اهيف فلأ

 [ه١/9] .كوبت

 نب نسحلا نأ :رماع نب باهش نع *

 :ةعاشب ةعاس مشي وهف



 سا
 قافنإلا

 ىتح «نيترم هلام نك هللا مساق :يلع

 ["ا9/؟] .هلعن درفب قدصت

 نب بيسملا ىلع يرجي ةمثيخ ناك *
 ىرتشاو ءاّمهرد نيسمخ رهش لك يف عفار

 ]1١4/4[ . اًمداخ هل

 ةعاضإ نم :لاق ريبج نب ديعس نع *
 ىف هقفنتف ءالالح هللا كقزري نأ لاملا
 [؟4/١4] .هللا ةيصعم

 نب ةمثيخ ثرو :لاق شمعألا نع *

 اهقفنأف ءمهرد فلأ يتئام نمحرلا دبع

 *١١[ /غ] .ءاهقفلاو ءارقفلا ىلع

 قفنأ الجر نأ ول :لاق دهاجم نع *

 نم نكي مل «ىلاعت هللا ةعاط يف دحأ لثم
 ["477/5] .نيفرسملا

 ةأرما تسفن :لاق شمعألا نع «

 ةمثيخ اهل ىرتشاف ءعفار نب بيسملا

 ]١١4/4[ .ةئامتسب اًمداخ

 لواث اذإ :نيسحلا نب يلع ناك *

 ]١55/8[ .هلوان مث هلْبق «لتئاسلا ةقدصلا

 نأ تعمس :لاق ىسيع نب نعم نع *

 اهيف ةردبلاب جرخ امير هللا دبع نب رماع
 يلصي امف ءاهمسقي مهرد فالا ةرشع

 ]١11/5[ .مهرد اهنم هعمو ةمتعلا

 :انل بحاص ينثدح :لاق ةصيبق نع *

 تعنص ىئاطلا دواد لهأ نم ةأرما نأ

 نيح دواد ىلإ اهب تئعب مث «.نمسب ةديرث
 مهئيبو اهنيب ناكو ءاهل ةيراج عم هراطفإ
 ءةعصقلاب هتيتأف :ةيراجلا تلاق ءعاضر

 يعوضوملا بيذهتلا فشلا

 :لاق «ةرجحلا يف هيدي نيب اهتعضوف

 ىلع فقوف لئاس ءاجف ءاهنم لكأيل ىعسف
 ىلع هعم سلجو «هيلإ اهعفدق ماقف .«بابلا
 لسغف لخد مث ءاهلكأ ىتح بابلا

 ؛هيذي نيب ناك رمت ىلإ دمع مث «ةعصقلا
 هدعأ ناك هنأ تننظ :ةيراجلا تلاق

 ؛يلإ اهعفدو ةعصقلا يف هعضوف ءهئاشعل

 :ةيراجلا تلاق .مالسلا اهيئرقأ :لاقو

 انيلإ عفدو «هب هانئج ام لئاسلا ىلإ عفدو
 ام هنظأو :تلاق ءهيلع رطفي نأ دارأ ام

 لحن دق :ةصيبق لاق ءاّيواط الإ تاب

 ["144/9] .اًدج

 يروثلا نايفس مدق :لاق يبايرفلا نع *

 دنع ىلصو مايأ ةئالث ماقأف ءسدقملا تيب

 ال4 دواد بارحم دنعو «ةمحرلا باب

 تبحصو ءاّموي نيعبرأ نالقسعب طبارو
 ناكف «ةنيدملا ىلإ نالقسع نم نايفس

 اهعفديف ءاعيمج هعم جرخنو ةقفنلا جرخي

 انعضو اذإ انكف ءانيلع قفنيل لجر ىلإ
 الإ لاؤسلا نم اًدحأ دري مل انترفس

 انضعب ناكف «ءيش ىقبي ال ىتح .هاطعأ

 ىحنتيو هزبخ ذخأي كلذ عنصي هآر اذإ

 [؟5/9/] .لكأيف

 تلاق :لاق ةفينح ىبأ نب دامح نع #

 تخيبط ول ءدواد 3 :ىئاطلا دوادل ةالوم

 تفطت :لاق :نلعفاح لاق ءاقسوتل
 لع ام :اهل لاقف هيا دتماع ع انطيكتال
 :لاق ءمهلاح ىلع :تلاق ؟نالف ينب ماتيأ



 لح ٍ
 5 ءايلوألا ةيلحل كك

 امنإ «كتيدف :هل تلاقف «مهيلإ هب يبهذا

 اذإ :لاق «ةرهطملاب ءاملاب زبخلا اذه لكأت

 ءالؤه هلكأ اذإو ءشحلا ىف ناك هتلكأ

 [م01/9] .اًروخذم هللا دنع ناك ماتيألا

 اذإ ناك رمع نبا نأ :نسحلا نع #

 .ىماتيلا نم هلوح نم اعد ىشعت وأ ىدغت

 ملف ميتي ىلإ لسرأف موي تاذ ىدغتف

 دعب اهبرشي ةالحم ةقيوس هل تناكو «هدجي

 ءءادغلا نم اوغرف دقو ميتيلا ءاجف ءهئادغ

 «.هايإ اهلوانف ءاهبرشيل ةقيوسلا هديبو
 [144/1] .تنبغ كارأ امف اهذخ :لاقو

 ينراز :لوقي ةيلاعلا يبأ نع #*

 «فوص بايث هيلعو ةيمأ وبأ ميركلا دبع
 اذإ نيملسملا نإ «نابهرلا يز اذه :تلقف
 [؟7119/؟] .اولمجت اوروازت

 تبتك :لاق تارفلا يبأ نب لفون نع *

 تيبلل رمأي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةبجحلا
 : مهيلإ بتكف «هلبق ناك نم لعفي امك ةوسكب
 ةعئاج دابكأ يف كلذ لعجأ نأ تيأر ينإ
 [*:05/] .تيبلا نم كلذب ئلوأ مهنإف

 تعمس :ىبأ لاق :لاق ةشئاع نبا نع
 يتلا ةقؤم اندقف ام :نولوقي ةنيدملا لهأ

 [1 "5 . نيسحلا نب يلع تام ىتح

 لهأ ةنيدملاب ناك :لاق دهاجم نع *

 «.ةاش سأر مهدنع .؛ةجاح وذ تيب

 اذهب انثعب ول :اولاقف ءاّئيش اوباصأف

 :لاق ءانم هيلإ جوحأ وه نم ىلإ سأرلا

 ىتح «ةنيدملاب رودي لزي ملف «هب اوثعبف

 قافنإلا 0

 نم جرخ نيذلا هباحصأ ىلإ عجر
 [89 51 . مهدنع

 يعفاشلا مدق :لوقي يديمحلا نع *

 يف رانيد فاللآ ةرشعب ةكم ىلإ ءاعنص نم

 اًجراخ عضوم يف ةءابخ برضف «ليدنم

 حرب امف «ءهيف هنوتأي سانلا ناكف «ةكم نم

 ]17١/9[ .اهلك بهو ىتح

 ةبعش ناك :لاق ديعس نب ىيحي نع *©

 لئاسلا هب رم امبر ناك «سانلا قرأ نم

 [148/9] .هنكمأ ام هيطعيف ءهتيب لخديف

 نب دمحم ثعب :لاق رشعم يبأ نع ©
 نيعبرأب ميلس نب ناوفص ىلإ ردكنملا
 مكنظ ام «ينب اي :هينبل لاق مث ءاّرانيد

 ]١41/9[ . قبو هبر ةدابعل ناوفص غرف لجرب

 اذإ :لوقي هللا دبع نب نوع نع #*

 هللا كراب :لاقف ءاًئيش نيكسملا تيطعأ

 ىتح .كيف هللا كراب :تنأ لقف .كيف

 [187/4] . كتقدص كل صلخت

 :لاق ميمت ينب ىلوم ناورم يبأ نع *

 ىلإ ديعلا يف ميلس نب ناوفص عم تفرصنا
 :فسوي وبأ لاقو - سباي زبخب ءاجف ءهلزنم
 ىلع فقوف «لئاس ءاجف  حلمو زبخب
 يف ةوك ىلإ ناوفص ماقف «لأسو بابلا
 هيلإ جرخ مث ءاًئيش اهنم ذخأو «تيبلا
 ءماطعأ ام رظنأل لئاسلا تعبتاف ؛هاطعأف
 اًدحأ ىطعأ ام لضفأ هاطعأ :لوقي وه اذإو

 ام :تلقف ءاّصلخم ًءاعد ركذو ءهقلخ نم
 15١[ /] . اًرانيد يناطعأ :لاق ؟كاطعأ



 قافنإلا
 يعوضوملا تبيذهتلا "٠1 | 2

 :لاق ضايع نب سنأ ةرمض يبأ نع *
 ىلإ ىحضأ وأ رطف موي ناوفص فرصنا
 اًربخ هيلإ برقف ءهل قيدص هعمو هلزنم
 «بابلا ىلع فقوف لئاس هءاجف ءاّثيزو

 ]11١/8[ .اًرانيد هاطعأف ءهيلإ ماقق

 قدصتأ نئثل :لاق رانيد نب كلام نع *

 قدصتأ نأ نم يلإ بحأ «لالح ةرمعب

 [*01/؟] .مارح فلأ ةئامب

 نأ :هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «*

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع ىلإ ثعب ةيواعم
 سمشلا تباغ ام هللاوف .فلأ ةئامب اهنع

 ةالوم تلاق ءاهتقّرف ىتح مويلا كلذ نع

 مهاردلا هذه نم انل تيرتشا ول :اهل
 نأ لبق تلق ول :تلاقف ءاّمحل مهردب
 [497/؟] .تلعفل اهقرفأ

 ىلع زبخلا لمحي نيسحلا نب يلع ناك *
 ةقدص نإ :لوقيو «هب قدصتيف ليللاب هرهظ
 1١[ /0] . قو برلا بضغ ئفطت رسلا

 ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 نوردي ال ءنوشيعي ةنيدملا لهأ نم سان

 نب يلع تام املف ءمهشاعم ناك نيأ نم

 ىف هب نوتؤي اوناك ام اودقف نيسحلا
 ْ 1١/1[ .ليللا

 نب نامثع ىرتشا :لاق ةريره يبأ نع *

 َمْيَب نيترم ةنجلا 85 هللا لوسر نم نافع
 زهج نيحو «ةمور رثب رفح نيح ؛قلخلا
 ]88/١[ .ةرسعلا شيج

 نبا بلط :لاق قباس نب يدهم نع *

 يتلأسم نأ تملع ول ءمع اي هللاو :هل

 تيكب ام :لاق .كتلأس ام اذه كنم غلبت

 لبق كيدتبأ مل ينأل تيكب امنإ ,كلاؤسل

 [5/8-272] . كلاؤس

 ناك :لاق نامثع يبأ نب هللا دبع نع *

 لاقي يتلا هتيراج قتعأ رمع نب هللا دبع
 ك5 هللا تعمس ينإ :لاقو «ةثيمر :اهل

 اوقفت يح َرِيْلا أولا نآ» :هباتك يف لوقي

 نإ هللاو ىنإو ء[4؟ :نارمع لآ] «نْويحي اًنِه
 تنأف «يبهذا ءايندلا يف كبحأل تنك
 [؟1١55/1] . كيو هللا هجول ةرح

 ينرقلا سيوأ ناك :لاق ةريغم نع *

 دجي ال اًنايرع سلجي ىتح «هبايثب قدصتي
 [84/1] .ةعمجلا ىلإ يأ ءهيف حوري ام

 ءاج اذإ :لوقي ميثخ نب عيبرلا ناك *

 بحي عيبرلا نإف ءاّركس هومعطأ لئاس
 [8١1١/؟] .ركسلا

 لخد ناك :لاق حيمر نبا نع «

 فلأ نينامث ةنس لك يف دعس نب ثيللا

 ةاكزب اًمهرد هيلع هللا بجوأ ام «رائيد

 ["؟؟7/0] .طق

 ابو ةشئاع تيأر دقل :لاق ةورع نع *

 بيج عقرتل اهنإو ءاّملأ نيعبس مسقت
 [7!4/؟] .اهعرد

 املف «ءلخبي نيسحلا نب ىلع ناك *

 تيب لهأ ةئام 25320000 تام

 نم وأ  ثيدجلا يف ريرج لاق ؛ةنيدملاب



 ءايلوألا ةيلحل

 اًراثآ هرهظب اودجو .ءتام نيح هنإ :- هلبق

 ىلإ برجلا ليللاب لمحي ناك امم
 ]١57/7[ .نيكاسملا

 ةحلط عاب * لاق نسحلا نب فوع نع #*

 لاملا كلذ تابف .«فلأ ةئامعبسب هل اًضرأ

 لاملا ةفاخم نم اًقرأ تابف «ةليل هدنع

 [494/1] .هقرفف «حبصأ ىتح

 ءادردلا ايأ نأ :ورمع نب ناوفص نع *
 اودّرب ءلاومألا لهأ رشعم اي :لوقي ناك

 نوكن نأ لبق «مكلاومأ نم مكدولج ىلع

 اهيف اورظنت نأ الإ سيل ءءاوس اهيف مكايإو
 [718/1] .مكعم اهيف رظننو

 تقدصت :لاق هبثم نب بهو نع

 هلام هيدي نيب مدق ام نأ ىري نم ةقدصب

 [ه8/4] .هريغ لام فلخ ام نأو

 :لاق ناميلس نسب عيبرلا نع *
 ؟اهتقدصأ مك :يعفاشلا ينلأسف ءتجوزت

 ؟اهتيطعأ مك :لاق ءاّرانيد نيثالث :تلقف

 ىلإ لسرأو هراد دعصف «ريناند ةتس :تلقف

 [187/5] .اًرائيد نورشعو ةعبرأ اهيف ةّرصب
 عبسلا ذخأ :لاق رائيد نب كلام نع «

 هاقلأف ءةمقلب تقدصتف .ةأرمال اًيبص

 [986/؟1 .ةمقلب ةمقل :تيدونف ءعبسلا

 ناك ىرأ ام :لاق يروثلا نايفس نع

 نب دمحمب الإ ةنيدملا هذه لهأ نع عفدي

 هب قدصت .فلأ ةئام هيبأ نع ثرو ءةقوس

 [ه /ه] .هلك

 نأ :ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع«

 قافنإلا ا افرك"

 :فوع نب نُمحرلا دبعل لاق لَو هللا لوسر
 كدعب تلز ام :لاقف «؟ينع كب أطب ام»

 :لاقف «يلام ةرثكل كلذ امنإو ؛؟بساحأ

 يهف ءرصم نم ينتءاج ةلحار ةئام هذه
 [494/1] .ةنيدملا لهأ لمارأ ىلع ةقدص

 يطعي ال :ميثخ نب عيبرلا ناك *

 ينإ :لوقيو .فيغر نم لقأ لئاسلا
 يف اًدغ ىرأ نأ قبه يبر نم يحتسال

 [5/1١1؟] .فيغر فصن ينازيم

 ةقدصلا :لوقي ثراحلا نب رشب نع #

 :لاق مث .داهجلاو ةرمعلاو جحلا نم لضفأ

 يطعي اذهو «سانلا هاريو عجريو بكري كاذ
 ["مو /4] . كو هللا الإ هاري ال اًرس

 نب دمحم نإ :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ناك ءدالبلا لهأ نع هب عفدي نممل ةقوس

 [ه/5] .اهب قدصتف ءفلأ ةثامو نورشع هل

 ْنَأَل :لاق نارهم نب نوميم نع#
 نأ نم يلإ بحأ يتايح يف مهردب قدصتأ
 [41/4] .مهرد ةتامب يتوم دعب ينع قدصتي

 ال ىتح ءمعطي دمحم نب رفعج ناك *

 [194/9] .ءيش هلايعل ىقبي

 ناك :لاق دوجنلا يبأ نب مصاع نع *

 كسمأ «جرخ اذإف «نيفلأ لئاو يبأ ءاطعل

 ىوس امب قدصتو ء.ةنس هلهأ يفكي ام
 ]٠١١/4[ .كلذ

 نب ةحلط ةأرما فرع تنب ىدعس نع *
 اًموي ةحلط قدصت دقل :تلاق هللا ديبع

 حاورلا نع هسبح مث ءمهرد فلأ ةئامب



 قافنإلا ل
55 
 يع نقضاءوملا بيذشهتلا 3 1١ |

 ىفرط نيب هل تعمج نأ دجسملا ىلإ

 ]88/1١[ .هبوث

 ةعبرأ هطعأ ءعيبر اي :لاَف يعفاشلا

 ]١1١/4[ .هدنع ىنرذعاو «ريناند

 ىرتشا :لاق ةنييع نب نايفس نع

 هللا نم هسفن ريبزلا نب هللا دبع نب رماع

 [155/7] .تايد عبسب ىلاعت

 نايفس نأ ىنغلبو :ىعمصألا لاق *

 : نيفيغر هءاشعو هءادغ مئصي ناك يروثلا

 اذإف «فيغر فصن هاطعأ لئاسلا هءاج اذإف

 [7/07] .مكعسوي هللا :لاق كلذ دعب هءاج

 اًرامح ةبعش بكر :لاق جاجح نع #

 ءهيلإ اكشف «ةريغملا نب ناميلس هيقلف هل

 اذه الإ كلمأ ام هللاو :ةيعش هل لاقف

 ]١58/9[ .هيلإ هعفدو هنع لزن مث ءرامحلا

 ناك :لوقي زيزعلا دبع نب ديعس نع *
 هيلإ نودؤي كولمم فلأ ماوعلا نب ريبزلل

 ١[ 1 هرثل] .ءيش هنم هعم سيلو «هلزنم ىلإ

 نبا ةأرما نأ :نارهم نب نوميم نع *

 نيفطلت امأ :اهل ليقف ءهيف تبتوع رمع
 ال ؟هب عنصأ امف :تلاقف «خيشلا اذهب

 .هلكأي نم هيلع اعد الإ اًماعط هل عنصن

 اوناك نيكاسملا نم موق ىلإ تلسرأف

 اوسلجت ال :مهل تلاقو .مهتمعطأف

 اولسرأ :لاقف «هتيب ىلإ ءاج مث ءهقيرطب

 هتأرما تناكو «نالف ىلإو نالف ىلإ

 مكاعد نإ :تلاقو .ماعطب مهيلإ تلسرأ

 ىلاعت هللا يضر رمع نبا لاقف «هوتأت الف

 ملف ء«ةليللا ىشعتأ ال نأ متدرأ :هنع

 [؟١/88] .ةليللا كلت شعتي

 ناك :لاق سيق نب دمحم نع#

 ال هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع

 كلذ رضأ ىتح :نيكاسملا عم الإ لكأي
 ءرمتلا نم اًئيش هتأرما هل تعنصف ءهمسجب

 [؟48/1] .هتقس لكأ اذإ ناكف

 ءرمع نبا تام ام :لاق عفان نع *
 [(145/1] .داز وأ «ناسنإ فلأ قتعأ ىتح

 نبا ىتأ :لاق نارهم نب نوميم نع *

 ملف ؛ءسلجم يف اًرانيد نورشعو نانثا رمع

 ]197/١[ .اهقرف ىتح مقي

 :لاق هيبأ نع دمحم نب مصاع نع *

 فلأ وأ فالآ ةرشع عفانب رمع نبا يطعأ

 امف «نمحرلا دبع ابأ اي :تلقف «رانيد
 نم ريخخ وه ام الهف :لاق ؟عيبت نأ رظتنت

 ]145/١[ .ىلاعت هللا هجول رح وه :كلذ

 نبا ىلإ ةيواعم ثعب :لاق عفان نع *

 هدنعو لوحلا لاح امف «هافلأ ةئام رمع

 [؟1١/915] .ءيش اهنم

 اًضرأ رمع نبا عاب :لاق عفان نع

 يف اهنم ةثام ىلع لمحف «ةقان يتئامب هل

 اهباحصأ ىلع طرتشاو ءَِنه هللا ليبس

 يداو اهب اوزواجي ىتح اوعيبي ال نأ

 [؟١/95] .ىرقلا



 الا

 قافنإلا ةكدطا" ءايلوألا تيلحل

 :لاق يبسارلا لئاو ني بويأ نع

 نبال راج لجر ينربخأف «ةئيذملا ثتمدق

 نم فالآ ةعبرأ رمع نبا ئثأ هنأ :رمع

 ناسنإ لبق نم فالآ ةعبرأو ءةيواعم لبق

 ءاجف «ةفيطقو ءرخآ لبق نم نافلأو ءرخآ
 مهردب هتلحارل اًملع ديري قوسلا ىلإ
 تيتأف .هءاج يذلا تفرع دقف «ةئيسن

 نع كلأسأ نأ ديرأ ينإ :تلقف «هتيرس

 سيلأ :تلق «ينيقدصت نأ بحأو ءيش

 نم فالآ ةعبرأ نمحرلا دبع ابأ تتأ دق

 ناسنإ لبق نم فالآ ةعبرأو «ةيواعم لبق

 ؟ةفيطقو ءرخآ لبق نم نافلأو ءرخآ
 اًقلع بلطي هتيأر ينإف :تلق «ىلب :تلاق

 ىتح تابام :تلاق .ةئيسن مهردب

 «هرهظ ىلع اهاقلأف ةفيطقلا ذخأف ءاهقرف

 :تلقف ءءاج مث ءاههجبوف بهذ مث

 ءايئدلاب نوعنصت ام ءراجتلا رشعم اي
 مهرد فالآ ةرشع ةحرابلا هتتأ رمع نباو

 اًقلع هتلحارل بلطي مويلا حبصأف ءحضو
 [19ا/ - ؟ة١5/1] .؟ةئيسن مهردب

 «ىكتشا هيد رمع نبا نأ :عفان نع *

 ءاجف .مهردب بنع دوقنع هل يرتشاق

 هيلإ فلاخف ءهايإ هوطعأ :لاقف «نيكسم

 ١ رتشاف «ناسنإ
 هوطعأ :لاقف «لأسف نيكسملا هءاجف «هيلإ

 رتشاف «ناسنإ هيلإ فلاخف «هايإ
 نيكسملا هءاجف ؛هيلإ هب ءاج مث «مهردب
 هيلإ فلاخ مث ءهايإ هوطعأ :لاقف «لأسي
 ءمهردب هنم هارتشاف «ناسنإ

 هب ءاج مث «مهردب هنم ها

 هنم هأ

 نأ دارأف

 [؟810/1] .هقاذ ام دوقنعلا

 اًبنغ ىهتشا رمع نبا نأ :عفان نع #

 ءمهردب اًدوقنع هل تيرتشاف ء«ضيرم وهو
 «لئاس هءاجف ءهدي يف هتعضوف هب تئجف
 رمع نبا لاقف .لأسف بابلا ىلع ماقف

 ءهنم لك :تلق :لاق «هدي يف هيلإ هعفدا

 «هيلإ هتعفدف ءهيلإ هعفدا ءال :لاق ءهقذ

 «هيلإ هب تكجف «مهردب هنم هتيرتش ثاف :لاق

 هعفدب رمأيو لئاسلا دوعي لاز امف «هتعفدف

 وأ ةثلاثلا يف لئاسلل تلق ىتح ء.هيلإ

 هنم هتيرتشاف ءىحتست ام كحيو :ةعبارلا

 [1 الر . هلكأف هيلإ هب تئجف ءمهردب

 نب هللا دبع نأ :لاله يبأ نب ديعس نع *

 وهو ةفحجلا لزن هنع ىلاعت هللا يضر رمع

 اوسمتلاف ءاًناتيح يهتشأل ينإ :لاقف ءِكاش

 هتذخأف ءاذحاو 00 الإ هل اودجي ملف هل

 مث هتعنصف ءديبع يبأ تنب ةيفص هتأرما

 «هيلع فقو ىتح نيكسم ىتأف ؛هيلإ هتبّرق
 هللا ناحبس :هلهأ لاقف «هذخ :رمع هل لاقف

 نإ :لاقف ؟هيطعن داز انعمو ءانتيئع دق
 [؟9ا//١1] .هيحي هللا دبع

 تراغأ :لاق يدنكلا ورمع يبأ نع *

 اًوحن يربطلا ريشبل سيماوج ىلع مورلا
 نباو انأ هعم تبكرف «سوماج ةئامعبرأ نم
 مهعم تناك نيذلا هديبع ائيقلف ءهل



 2 سلا
 قافنإلا

 ؛هللا هجول رارحأ متتأف .مهعم اوبهذاف اًضيأ

 :لاق ءانتترقفأ تبأ اي :هنبا هل لاقف

 ]1١/1١[ .هديزأ نأ

 :لاق يمرضحلا هللا دبع يبأ نع «

 لمعي ؛ةنس نيرشع دادحلا رفعج وبأ ثكم

 ءءارقفلا ىلع هقفنيو رانيدب موي لك يف

 نيتالصلا نيب نم جرخي مث موصيو
 رطفي ام قدصتيف « ءاشعلاو برغملا

 ]40/٠١"[ .باوبألا نم هيلع

 نب ثيللا ناك :لوقي رامع نب روصنم *
 تملكتف ؛هافق ٌدحأ .ءرصمب ملكت اذإ دعس

 دق نالجر اذإف ءاّموي عماجلا دجسم يف

 ىلع افقوف ءدجسملا باب نم الخد
 اوراشأف ؟ملكتملا نم :الاقف .ةقلحلا

 «ثيللا ثراحلا ابأ بجأ :الاقف «يلإ

 نم ىقلأ .ءهاتأوساو :لوقأ انأو تمقف

 ثيللا ىلع تلخد املف ؛اذكه دلرم

 يف ملكتملا ثنأ :يل لاقف ءتملس

 لاقف ؛هللا كمحر ءمعن :تلق ؟دجسملا

 يذلا مالكلا يلع ٌدرو .ءسلجا :يل

 سلجملا كلذ يف تذخأف ءهب تملكت

 ؛ينع ىرسو «ىكبو خيشلا ٌقرف «هنيعب
 ىكبف ءرانلاو ةنجلا ةفص يف تذخأو

 :هديب يل لاق مث ؛هتمحر ىتح «خيشلا

 :تلق ؟كمساام :يل لاقف .تكسا

 «رامع نبا :تلق ؟نم نبا :لاق ءروصنم

 :لاق ؛معن :تلق ؟يرسلا وبأ تنأ :لاق

 يعوضموملا بيذهتلا ا ١71

 «كتيأر ىتح «ينتمي مل يذلا هلل دمحلا

 نيب تفقوف «تءاجف ءةيراج اي :لاق مث
 ءاذكو اذك سيكب ىنيئيج :اهل لاقف ءهيدي

 انآ اب ةناقث ةرايذا هلا هيف سيكي كءاجف
 مالكلا اذه نصو .كيلإ اذه ذخ .يرسلا

 الو «نيطالسلا باوبأ ىلع هب فقت نأ

 كتحدم دعب نيقولخملا نم اذحأ نحدمت

 ؛اهلثم ةنس لك يف كلو «نيملاعلا برل

 يلإ معنأ دق هللا نإ .هللا كمحر :تلق

 كلصأ اًئيش يلع درت ال :لاق ؛نسحأو

 ئطبت ال :لاق ؛؟تجرخو ءاهتضبقف ؛هب

 ؛هتيتأ «ةيناثلا ةعمجلا يف ناك املف « «يلع

 سلجم يف تذخأف ءاّئيش ركذا :يل لاقف

 ؛هؤاكب رثكو .ءخيشلا ىكبف «تملكتف « يل

 يف ام رظنا :لاق ؛موقأ نأ تدرأ املف

 :تلقف ؛رانيد ةثامسمخ اذإف .ةداسولا ين

 ؛سمألاب كتلصب يدهع .هللا كمحر

 ىتم ؛هب كلصأ اًئيش ىلع درت ال :لاق

 كنأك :لاق ؛ةلخادلا ةعمجلا :تلق ؟كارأ
 تناك املف .ءيئاضعأ نم اًوضع تّنف
 :يل لاق ؛اًعّدوم هتيتأ «ةلخادلا ةعمجلا

 ىكيف «تملكتف .هب كركذأ ءيش يف ذخ

 :يل لاق 0 ؛هؤاكب رثكو ءخيشلا

 اذإف ءةداسولا ىنث 5 يف ام رظنا ءروصنم اي

 مث ؛جحلل اهدعأ :لاق ءرانيد ةئامثالث

 0 بايث يتاه ءةيراج اي :لاق

 ؛اًبوث نوعبرأ هيف رازإب تءاجف ءروصنم
 لاقف ؛نيبوثب يفتكأ هللا كمحر :تلق

 .ءموق كبحصيف «ميرك لجر تنأ :يل



 ءايئوألا ثيلنحا
 قمم
 ةساكتنالا  لاعتنالا ا ١ ا

 بايثلا لمحت يتلا ةيراجلل لاقو ؛ مهطعأف

 377١ -77١[ /8] . كل ةيراجلا هذهو :هعم

 نم الجر نانس يبأ نب ناسح ناك *

 وهو ؛«ةرصبلاب كيرش هل ءةرصبلا راجت

 ءةنس لك سأر ناعمتجي مث «ةرصبلاب

 نم هتوق ذخأي ناكف ؛حبرلا نامستقيف

 :ةبحاص ناكو ؛ يقب امب قدصتيو .هحبر

 ناسح مدقف ؛نيضرأ ذختيو اًرود ينبي

 «قرفي نأ دارأ ام قرفف .ةمدق ةرصبلا

 مهتجاح نكت مل تيب لهأ هل ركذف

 ؟انوربخت متنك امأ :لاقف ؛ترهظ

 ثعبو «مهرد ةئام ثالث مهل ضرقتساف

 ]١١5/9[ .مهيلإ اهب

 ملعأ ام :لاق ديبع نب سنوي نع *

 يف هبحاص هقفني بيط مهرد نم لقأ اًئيش

 امو «مالسإلا يف هيلإ نكسي خأ وأ يع

 [907/] .ةلق الإ نادادزي

 نب هللا دبع نع ثراحلا نب كلام نع *

 :هللا دبعل دقرف نب ةبتع لاق :لاق ةعيبر

 .«كيخأ نبا ىلع يننيعت الأ «هللا دبع اي

 هل لاقف ؟لمع نم هيف انأ ام ىلع يننيعي

 رظنف :لاق ؛كابأ عطأ ءورمع اي :هللا دبع

 :دضعم هل لاقف «سلاج وهو دضعم ىلإ

 :ورمع لاقف ؛برتقاو دجساو ءمهعطت ال

 كاكف يف لمعأ دبع انأ امنإ «تبأ اي

 ؛يتبقر كاكف يف لمعأف ينعدف «يتبقر

 ينإ «ينب اي :لاقف «ةبتع ىكيف :لاق

 دلاولا بحو .هلل اًبح :نيبح كبحأل
 تنك دق كنإ «تبأ اي :ورمع لاق ؛هدلول

 تنك نإف ءاّفلأ نيعبس غلب دق لامب ينتيتأ
 ينعدف الإو ءهْذُحْف اذ وهف ءهنع ىلئاس
 : لاق اذ قنات :ةبتع هل لاق فمات

 [1 85/51 .مهرد اهنم يقب امف ءاهاضمأف

 ىعدا نم :لاق مصألا متاح نع #*

 وهف «هلام قافنإ ريغ نم ةنجلا بح
 [7ه/4] . باذك

 :لاق هيبأ نع ديزي نب هللا دبع نع *

 ءانلامشب انلاعن قلعن نأ انرمأي رمع ناك

 قلعي يبأ ناكو :لاق ؛ةافح يشمنو

 ةيرقلا ىلإ ةيرقلا نم يشميو ءهيلعن
 [ه4 - 58/91 .اًيفاح

 وذ ىأر :لاق ناير نب دمحم نع #*

 اذه عزنا :لاقف ءرمحأ اًفخ يلع نونلا
 للي يبنلا هسبل ام «ةوهش هنإف «ينب اي
 « نيدوسأ .نيفخ لَ يبنلا سبل امنإ

 [759/9] . نيجذاس

 لثم :لاق - نيريس نب دمحم نع #*

 ه ةباد لثم «هيلعن علخي الو سلجي يذلا

 اهنع عضوي الو «لمحلا اهنع عضوي

 [؟ا/ه /؟5] . فاكإلا

 ةساكتنالا

 انلق :لاق يناجرجلا ةبيط يبأ نع *

 ربلا هضغبي يذلاام :ةربو نب زركل



 يعوض وملا بيذهتلا | اك4ين 2 ةمذلا لهأ

 لهأ نم نوكي .دبعلا :لاق ؟رجافلاو

 [80/8] .ايندلا ىلإ عجري مث «ةرخآلا

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 هب دتشا املف «يدنع يروثلا نايفس تام

 هللا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف ؟يكبي لعج

 نم اًنيش عفرف .بونذلا ريثك كارأ
 يدنع نوهأ يبونذل هللاو :لاقف ءضرألا
 لبق ناميإلا بلسأ نأ فاخأ ينإ ءاذ نم

 [١١؟/0/] .تومأ نأ

 ام :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *#

 هناميإ ىلع فاخي ال رشب نم اهرهظ ىلع
 [١؟ه/ه] .بهذ الإ ءبهذي نأ

 ناك :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع *

 ىواد امبر ناكو «ليئارسإ ينب نم لجر
 امهذخأي ءةليمج ةأرما تناكو «نيناجملا
 .هدنع تكرتف ءهيلإ اهب ءيجف ؛نونجلا

 هءاجف ؟؛تلمحف ءاهيلع عقوف ,هتبجعأف

 «تحضتفا اهب ملع نإ :لاقف ءناطيشلا

 اهنفدو ءاهلتقف ؛كتيب يف اهنفداو .اهلتقاف

 نامزب كلذ دعب اهلهأ ءاجف ءهتيب يف

 ملف «تتام اهنإ :مهل لاقف ؛اهنع هنولأسي

 مهءاجف ؛هاضرو .هحالصل ءهومهتي

 دق نكلو .«تمت مل اهنإ :لاقف «ناطيشلا
 يف اهنفدو ءاهلتقف ءتلمحف ءاهيلع عقو
 ءاهلهأ ءاجف ؛اذكو اذك ناكم يف «هتيب

 نيأ انربخأ :نكلو ,«كمهتن ام :اولاقف

 ءهتيب اوشتفف ؟كعم ناك نمو ءاهتنفد

 ؛نجسف لاف ؛اهئفد ثيح اهودجوف

 نأ ديرت تنك نإ :لاقف .ءناطيشلا هءاجف

 عاطاف ؛هللاب رفكاف هيف تنأ امم كجرخأ

 هنم أربتف ءلّقف «هللاب رفكف «ناطيشلا
 ملعأ الف :سوواط لاق ٍذئنيح ؛ناطيشلا
 نّطِيَّشلا ٍلتَك# :هيف الإ تلزن ةيآلا هذه نأ

 نإ 16 َرَك انك ٌرْدْك نينا كك د
 [//4] .ةيآلا [15 :رشحلا] كلي رب

 ةمذلا لهأ |

 يأ يردأ أم :لاق ةيلاعلا ىبأ نع #

 «مالسإلل هللا يناده نأ :لضفأ نيتمعنلا
 [118/1] ؟ءاوهألا هذه نم ينافاع وأ

 نب رمع ناك :لاق يعازوألا نع -

 اًمهرد هلام نم موي لك لعجي زيزعلا دبع
 ناكو ءمهعم لكأي مث «نيملسملا ماعط يف

 ةبلحلا نم هل نومدقيف «ةمذلا لهأب لزني

 اوناك امم كلذ هابشأو «لوقبلاو ةتوبنملا

 نم رثكأ مهيطعيف «مهماعط نم نوعنصي
 اولبقي نأ اوبأ نإف ءمهعم لكأيو .كلذ

 «نيملسملا نم امأف ءهنم لكأي مل هنم كلذ

 [مكلد ]1١#  . اًئيش لبقي نكي ملف

 اهيدؤت ةنامألا :ءاوس نهيف رفاكلاو نمؤملا

 ربو «رفاكو ملسم نم اهيلع كنمتئا نم ىلإ

 جلع َكاَدهَج نإَو# :ىلاعت هللا لاق نيدلاولا

 نمل هب يفت دهعلاو «ةيآلا ١5١[ :نامقل]

 [40/4] .رفاك وأ ملسم نم تدهاع



 ةفصلا لهأ _ انهت" ءايلوألا ةيلحا

 يئب ىلوم شايع نب هللا دبع نع ©
 ناكو ءهامس دق خيش نع هيبأ نع مشج

 هللا دبع نب رماع رييست بيس كردأ دق

 وهو ناطلسلا ناوعأ نم لجري رم :لاق

 :لاق ءهب ب يمذلاو ءايمذ رجي

 ؟كتيزج تيدأ :لاقف «يمذلا ىلع لبقأف

 ديرت ام :لاقف ءهيلع لبقأف ءمعن :لاق

 ءريمألا راد حسكي هب بهذأ :لاق ؟هنم

 بيطت :لاقف «يمذلا ىلع لبقأف :لاق
 «ىتعيض نع ىنلغشي :لاق ءاذهب هل كسفن

 ل :لاق ا ال :لاق .هعد :لاق

 مث «ةءاسك عضوف :لاق ءهعدأ ال :لاق

 .يح انأو ِةلكَي دمحم ةمذ رفخت ال :لاق

 ىتح كلذ ىقارتف :لاق ءهنم هصلخ مث
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 [51/7] .هرييست ببس ناك

 ةعرصلا تناك امل :لاق مشاه نع *

 نب ةملسم هيلع لخد ءرمع اهيف كله يتلا
 كنإ ةينمؤملا رسآ اي: قاقق : كلجلا دبع
 «ءلاملا اذه نم كدلو هاوفأ ترفقأ

 تيصوأ ولف «مهل ءيش ال ةلاع مهتكرتف

 ؛كتيب لهأ نم يئارظن ىلإ وأ ءيلإ مهب
 امأ :لاق مث «ينودنسأ :لاقف :لاق

 اذه نم يدلو هاوفأ ترفقأ ينإ :كلوق

 وه اًمح مهتعنم ام «هللاو ينإف ؛لاملا
 امأو ؛مهل سيل ام مهطعأ ملو ءمهل

 ىلإ وأ ءيملإ مهب تيصوأ ول :كلوق
 ييلوو ييصوف ؛كتيب لهأ نم يئارظن

 ىلوتي وهو .باتكلا لزن يذلا هللا مهيف
 لجر امإ :نيلجر دحأ ّينب ؛نيحلاصلا

 لجر امإو ؛اًجرخم هل هللا لعجيسف «ىقتي

 نكأ مل ينإف ءيصاعملا ىلع بكم
 مهيلإ ثعب مث ؛هللا ةيصعم ىلع هيوقأل

 ءمهيلإ رظنف :لاق ءاّركذ رشع ةعضب مهو
 يسفنب :لاق مث ؛ىكبف هانيع تفرذف
 ؟مهل ءيش ال ىليغ مهتكرت نيذلا ةيتفلا

 يأ ؛ريخب مهتكرت دق هللا دمحب ىلب
 «برعلا نم اًدحأ اوقلت نل مكنإ «ينب
 مهيلع مكل ناك الإ .ءنيدهاعملا نم الو

 نيب ليم مكمامأ نإ .ينب يأ ؛اًقح

 مكوبأ لخديو ءاونغتست نأ نيب :نيرمأ
 ؛ةنجلا مكوبأ لخديو ءاورقتفت نأو ؛رانلا

 ءةنجلا مكوبأ لخديو ءاورقتفت نأ ناكف
 ؛رانلا لخديو ءاونغتست نأ نم هيلإ بحأ

 ["*4  ”/ه] .هللا مكمصع ءاوموق

 نم نيعبس تيأر :لاق ةريره يبأ نع *

 نم مهنمف «بوث يف نوّلِصي ةفصلا لهأ

 نم لفسأ وه نم مهنمو «هيتبكر غلبي
 ءهيلع ضبق :مهدحأ عكر اذإف ؛كلذ

 ]41/١"[ .هتروع ودبت نأ ةفاخم

 ناك :لاق نيريس نب دمحم نع #*
 لهأ نم اًسان مسق : ىسمأ اذإ لك هللا لوسر

 لجرلا ناكف ؛هباحصأ نم سان نيب ةفصلا

 «نيلجرلاب بهذي لجرلاو «لجرلاب بهذي
 ؛ةرشع ركذ ىتح ؛ةثالثلاب بهذي لجرلاو
 ىلإ ةليل لك عجري :ةدابع نب دعس ناكف

 ]7141/١[ .مهيّشعي ءمهنم نينامثب هلهأ



 مهلضفو ثيدحلا لهأ

 مهلضفو ثيدحلا لهأ

 الجر تيأر اذإ :لاق يعفاشلا نع *
 الجر تيأر ينأك «ثيدحلا باحصأ نم

 ]٠١4/4[ .دك يبنلا باحصأ نم

 ءيش سيل :لاق يروثلا نايس نع #«

 [515/5] .ثيدحلا نم سانلل عفنأ

 بلط نم لضفأ لمع نم ام :لاق هنعو *

 [”55/5] .هيف ةينلا تحص اذإ «ءثيدحلا

 نأ ينيجعي :لاق يروثلا نايفس نع *

 نإف ءايفكم ثيدحلا بحاص نوكي

 مهيلإ سانلا ةنسلأو ءعرسأ مهيلإ تافآلا
 [955/5] .عرسأ

 يخبني ام ::لوقي ديعس نب قيحي نع ©
 بحاصل يغبلي :ةلصخ ريغ ثيدحلا يف

 نوكيو ءذخألا تبث نوكي نأ ثيدحلا

 مث «لاجرلا رصييو ءهل لاقي ام مهفمي

 ]4١/48*[ .كاذ دهاعتي

 يدهم نب نمحرلا دبع نب ىسوم نع #*

 ءيش يأ :تلقف ءمانملا يف يروشلا

 [م55/5] .ثيدحلا :لاق ؟لضفأ تدجو

 ثيدح تكرت ام :لاق ةمادق يبأ نع *

 [ه/9] .هيّمسأو هل هللا توعد الإ ءلجر

 بحصتن انك :لاق نايح نب ناميلس نع *

 ءهنم عمس نمم انعمس دقو «يروثلا نايفس

 [9519/5] . ثيدحلا ريسفت ديرن امنإ

 جرخ :لاق ثراحلا نب رشب نع ه*

 مع

 يعوضوموملا بيذهتلا

 انهاه :لاقف «ةرم شايع نب ركب وبأ انيلع
 ملو :رشب لاق ؟دحأ نيناثملا نيتاّهبلا نم

 [*؛هرخغز . مهنم وأ مهيف ينأ ردي

 ليو :لاق حارجلا نب عيكو نع ه*
 باحصأ هيبحصتسا اذإ ثدحملل

 ]78/١١[ .ثيدحلا

 يذلا لثم :لاقي ناك :لاق نوع نع *

 لثم :نآرقلا كرتيو ثيداحألا ملع بلطي

 هب تّرمف «منغ اهيف ةبيرز باب ذخأ لجر

 ءاهكردي ملف ءاهبلطي اهعبتاق ءءايظ
 هذه الف ؛تجرخ دق همنغ دجوف ءعجرف

 (؟:ه/4] .كردأ هذه الو ءكرحأ

 :ثدحي نأ دارأ اذإ كلام ناكو #*«

 هتيحل حرسو «هشارف ىلع سلجو ءأضوت
 مث «ةبيهو راقوب سولجلا يف نكمتو
 نأ بحأ :لاقف ؛كلذ ىف هل ليقف ؛ثدح

 ثدحأ الو .نلك هللا كر ثيدح مظعأ

 نأ هركي ناكو .اًنكمتم ةراهط ىلع الإ هب

 وأ ءمئاق وهو قيرطلا يف ثدحي
 ام مهفتأ نأ بحأ :لاقف ؛لجعتسي

 [*18/5] .ةو هللا لوصر نع هب ثدحأ

 ثعب :لاق سنوي نب ىسيع نع *

 ىلإ مهرد فلأب ىسوم نب ىسيع
 ؛ اًئيدح اهيف هل بتكيل ةفيحصو «شمعألا

 يف بتكو «مهرد فلألا شمعألا ذخأف
 لْق# ' ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةفيحصلا
 ىتح ١[. :صالخإلا] 4 ٌدَحَأ ُهَّنأ َوُه

 «هيلإ اهب ثعبو ءةفيحصلا ىوطو ءاهمتخ



 ءايلوألا ةيلحل
 لئاوأ ْ ذهل ودل ١

 ءةلعافلا نبا اي :هيلإ ثعب ءاهيف رظن املف

 هيلإ بتكف ؟هللا باتك نسحأ ال ينأ تننظ

 ملو ؟ثيدحلا عيبأ ينأ تننظفأ :شمعألا

 [45/8] .هسفنل لاملا سبحو هل بتكي

 :لاق لينح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 :لاقف يعفاشلا ركذو «لوقي يبأ تعمس

 نع ثيدحلا مكدنع حص اذإ :لوقي هتعمس

 هب بهذأ ىتح «يل اولوقف يي هللا لوسر
 ]1١5/9[ .ناك دلب يأ يف

 لبق «ةنيدملاب ةعمجلا عمج نم لوأ *

 نب بعصم :ِيَي هللا لوسر اهمدقي نأ
 [١٠و 7/11 . ريمعغ

 :ملقلاب طخ نم لوأ *

 ]١57/1[ . يل سيردإ

 ءاول :مالسإلا يف دقع ءاول لوأ د

 ]١٠١8/١[ . شحج نب هللا دبع

 ملغم :مالسإلا يف مسق منغم لوأ *

 ]١٠١8/١[ .شحج نب هللا دبع

 هنأ كلذو «سيليإ :تام نم لوأ ©

 ١4/91"[ . كَبَو هللا ىصع نم لوأ

 :ةمايقلا موي ىسكي نم لوأ *

 77١[ /5] .26 ميهاربإ

 :مهردلاو رانيدلا برض نم لوأ *
 [1 /5] . تن مدآ

 نبا :ملعلا نود نم لوأ *

 [95/8] . باهش

 ةيحتب لي يبنلا ىيح نم لوأ *
 [189/1] .رذ وبأ :مالسإلا

 لِي هللا لوسر :مالسإلا رهظأ نم لوأ *

 :بيهصو ؛ةيمس همأو «رامعو ءركب وبأو

 ]١495/1[ .دادقملاو «لالبو

 اًربص لتق ملسم لكل نس نم لوأ *
 ]1/*١١[ .بيبخ :ةالصلا

 لتقب ميثخ نب عيبرلا ىتأ نم لوأ *
 [1/١١١1؟1] . ةميزخ نب ةريبه : ىلع نب نيسحلا

 برعلا هايم نم لاجدلا هدري ءام لوأ *

 لاقي «ةرصبلا ىلع فرشي لبج هبنج ىلإ
 [1 . مانس :هل

 وهو هعم لاجرلا تشم نم لوأ *

 [85/4] . يدنكلا سيق نب ثعشألا :بكار

 رصتخم  يعفاشلا ملع لمح نم لوأ *

 نب لهس :- يعفاشلا نع ىيحي نب ةلمرح
 [؟١؟/١١] .نامرفلا نب هللا دبع

 جرخ امل :تلاق عفار تنب ةرب نع *#

 بنيز ىلإ باطخلا نب رمع ثعب «.ءاطعلا

 نعتو هم تييتاف:اهتاطمو فدع ثقب
 هب لسرأ :تلاق ؟اذه ام :تلاق ءاهدنع

 يريغل هللاو هل هللا رفغ :تلاق «رمع كيلإ

 ؛ينم اذه مسق ىلع ىوقأ تناك يتاوخأ نم

 ءهللا ناحبس :تلاق ءهلك كل اذه نإ :اولاق

 :اهبوثب وأ اهبابلجب هنيبو اهنيب رتست تلعجف
 «٠ ضبقأ :تلاق مث ءاّبوث هيلع اوحرطا هوعض

 اهمحر لهأ نم ءنالف ىلإ بهذا

 «بوثلا تحت ةّيقب ثيقب ىتح ءاهماتيأو



 راثيإلا

 هاندجوف «بوثلا تحت ام انذخأف :تلاق

 مث ءاهيدي تعفر مث ءامهرد نينامثو ةعضب
 دعب رمعل ءاطع ينكردي ال مهللا :تلاق

 كلي ىبنلا ءاسن لوأ تناكف ءاّدبأ اذه ىماع

 1 04/1 .هب اًقوحل

 رهظأ نم لوأ :لاق هللا ديع نع رز نع

 ءركب وبأو هوكي هللا لوسر :ةعبس مالسإلا
 «لالبو .بيهصو ءةيمس همأو ءرامعو
 هللا هعنمف :ِدييلي هللا لوسر امأف ؛دادقملاو

 :ركب وبأ امأو ءبلاط يبأ همعب ىلاعت

 مهذخأف :مهرئاس امأو «هموقب هللا هعنمف

 مث «ديدحلا عاردأ مهوسبلأو ,نوكرشملا

 الإ ءدحأ مهنم امف «سمشلا يف مهورهص

 تناه هنإف ءالالب الإ ءاودارأ ام ىلع مهاتأو

 هوطعأف ؛هموق ىلع ناهو «هللا يف هسفن هيلع

 «ةكم باعش يف هب نوفوطي اولعجف «نادلولا
 [144/1] .دحأ دحأ :لوقي وهو

 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع *

 ملو «ةنس ةرشع تس نبا وهو ريبزلا ملسأ

 . هيَ هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع فلختي

 :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نعو *
 «ماوعلا نب ريبزلا :هفيس لس لجر لوأ نإ

 ذحنأ :ناطيشلا اهحفن ةحفن عمس

 قشي ريبزلا جرخف #ظ و هللا لوسر

 ءةكم ىلعأب لَو يبنلاو ءهفيسب سانلا
 :لاق «؟رييز اي كل امه :لاقق ءهيقلق
 هيلع ىلنعف لاق دعا كنا ثريغأ
 ]44/١1[ .هفيسلو هل اعدو

 عمجب
 يعوض اوملا بيذهتلا هلي*

 ىسوم وبأ ناك :لاق يدراطعلا ءاجر *

 دجسملا اذه يف انيلع فوطي يرعشألا
 رظنأ ينأكف ءاّقلح دقعي  ةرصبلا دجسم -

 «نآرقلا ينئرقي «نيضيبأ نيدرب نيب «هيلإ
 َكْيَر ينأب ارثا# :ةروسلا هذه ثذخأ هنمو

 :ءاجر وبأ لاق ١[. :قلعلا] 409 َّقَلَح ىلا

 دمحم ىلع تلزنأ ةروس لوأ تناكف

 [؟6ا7/ - ؟١/555] .دِْلَي هللا لوسر

 لوقلا مجن نيح سابع نبا لاق دقو *
 «هللاو «ةمألا هذه كرش لوأ اذه : ردقلاب

 هللا اوجرخي ىتح .مهيأر ءوس مهب يهتني ام

 نم هوجرخأ امك ءاريخ رّدق نوكي نأ نم
 ]01/1١"[ .اًرش رّدق نوكي نأ

 نبب دمحم رفعج يبأ نع يورو *
 ىلع ماشلا نم ثجرخ :لاق يجرفلا

 تثكمف «هيتلا يف تعقوف «ةزافملا قيرط

 :لاق «توملا ىلع تفرشأ ىتح اًمايأ هيف

 ناريسي نيبهارب انأ اذإ .كلذك انأ انيبف

 اًريد ناديري بيرق ناكم نم اجرخ امهنأك

 نيأ :تلقف ءامهيلإ تمقف ءاّبيرق امهل
 نايردتأ :تلق «يردن ال :الاق ؟ناديرت

 هكلم يف نحن .معن :الاق ؟امتنأ نيأ

 يسفن ىلع تلبقأف «هيدي نيبو هتكلممو
 ناققحتي نابهار :اهل لوقأو ءاهخبوأ

 يف نانذأتأ :امهل تلقف «كنود لكوتلاب

 ءامهتعبتاف ءكيلإ كلذ :الاق ؟ةبحصلا
 تمقو امهتالص ىلإ اماق ليللا نج املف



 ءايلوألا تيلحل

 «مميتب برغملا تيلصف ءيتالص ىلإ
 املف «ينم اكحضف «تمميت دقو يلإ ارظنف
 ضرألا امهدحأ ثحب امهتالص نم اغرف

 .عوضوم ماعطو رهظ دق ءامب اذإف ءهديب
 ؟كل ام :الاقف ءكلذ نم بجعتأ تيقبف

 تايهتو ائبرشو انلكأف ءبرشاو لكف ندا

 الازي ملف «بهذف ءاملا بضن مث ءةالصلل

 ىتح ؛«ةدح ىلع يلصأ انأو ةالصلا يف

 ىف نلجأ مث ركيسلا يلع انمبصا
 املف «ليللا ىلإ كلذ ىلع انثكمف ءريسملا

 مث .هبحاصب ىلصف رخآلا مدقت ليللا اننج
 عبتف ءهديب ضرألا ثحبو «تاوعدب اعد

 ةليللا تناك املف .ماعطلا رضحو ءاملا

 ؛ةليللا كتبون هذه ملسم اي :الاق «ةثلاثلا

 اهيف تبعتف :لاق .هللارختساف

 «ضعب يف يضعب لخدو «تييحتساو
 مل يبونذ نأ ملعأ ينإ مهللا :تلقف :لاق

 انيبنب امهتمشت الو ءامهدنع ينحضفت

 ةرارخ نيعب اذإف «كيبن ةمأبو لِي دمحم

 ماعطلا كلذ نم انلكأف ءريثك ماعطو

 ةبونلا ينتغلب ىتح كلذك لزن ملو ءانبرشو
 نينثا ماعطب اذإف ءكلذك تلعفف «ةيناثلا

 لكآ ينأ امهيرأو يدي تففكف «بارشو
 ةبونلا تناك املف «ينع اتكسف ءلكآ ملو

 ملسم اي :يل الاقف «كلذك ينباصأ ةثلاثلا

 ىف ناك املف «يردأ ال :تلق ؟اذه ام

 لئاقب اذإف «يانيع ينتبلغ ليللا فوج
 يذلا راثيإلا كب اندرأ دمحم اي :لوقي

 راثيإلا القرا" سس |

 ءايبنألا نيب نم ِهيللَي اًدمحم هب انصصتخا

 ةماركو كتماركو هتمالع يهف «لسرلاو
 عةدلبف لاق ةمايقلا موي ىلإ شيب ناكأ
 «ةروصلا هذه ىلع رمألا ناكو «يتبون

 ىرن انل ام ؟اذه ام ملسم اي :ىل الاقف

 ان ةاسلعت الز[ تلق ةانققات كقاَعل
 هللا ٌصخ قلت اذه :تلق ءال :الاق ؟اذه

 ىتمأ هب ٌصخو لك دمحم انيبن هب
 ءامكترثآ دقف راثيإلا هب ديري َكَْنِق هللا نإ

 هللا الإ هَلِإ الأ دهشنت نحن :الاقف :لاق

 تقدص دقل «.هللا لوسر اًدمجم نأو

 هللا صخخ ءانبتك يف هدجن ربخ اذه .كلوق
 تلقف ءاملسأف هتمأو لكَ اًذمحم هب

 كلذ :الاق «ةعامجلاو ةعمجلا يف :امهل

 هللا لأساف :الاق ءمعن :تلق «بجاولا

 برقأ ىلإ هيتلا اذه نم انجرخي نأ
 نحن انيبف :لاق «ماشلا نم نكامألا

 تيب تاتويب ىلع انفرشأ ذإ ءريسن
 [184- 588/1٠١1 . سدقملا

 ينأ عم ترفاس :يرصبلا ةينم لاق *

 ءاّديدش اًعوج انعجف «ىسنالقلا دمحأ

 :ب ريزلات :ءامط نع ري اذيلح ف
 :حزاملاك يل لاقف ءقيوس انعم ناكو

 ينرجؤي ناكف «معن :تلقف «يلمج نوكت

 ىلع ينرثؤي نأ كلذب لاتحي قيوسلا كلذ
 يطابرلا دمحم ابأ بحص دق ناكو .هسفن

 هنع ثروو «ةيدابلا هعم كلسو .يزورملا
 ابأ نأ كلذو «ةديمحلا قالخألا هذه

 ريمألا وه نوكي نأ هيلع طرتشا :دمحم



 8ع |
 يعوضاموملا بيذهتلا 0 ناميإلا

 همعطي ناك هنأ :هنع ىكحف ءامهرفس يف

 بابسأب هرثؤيو شطعيو «هيقسيو عوجيو
 حاير يف امهباصأ اًرطم نأ :ركذو «قفرلا

 ءدمحأاي :لاقف «ةيدابلاب ةديدش ةملظو

 يندعقأ ليملا ىلإ انرص املف «ليملا بلطا

 «مئاق وهو هيلع هدي عضوو .هلصأ يف
 ىلعو هرهظ قوف هعم ناك ءاسكب ينللجو

 ينبيصي ال تيب يف ينأك ترص ىتح .هسأر
 ال :لاق ءهل تلق املكف «حايرلا الو رطملا
 ]505/٠١[ .ريمألا انأو يلع ضرتعت

 اذإ ناك رمع نبا نأ :نسحلا نع *
 «ىماتيلا نم هلوح نم اعد ىشعت وأ ىدغت

 ملف ميتي ىلإ لسرأف ءموي تاذ ىدغتف

 دعب اهبرشي ةالحم ةقيوس هل تناكو ءهدجي

 «ءادغلا نم اوغرف دقو ميتيلا ءاجف «هئاذغ

 «هايإ اهلوانف ءاهبرشيل ةقيوسلا هديبو
 [؟١/44] .تنيغ كارأ امف اهذخ :لاقو

 لهأ ةئيدملاب ناك :لاق دهاجم نع *

 «ةاش سأر مهدنع .ةجاح وذ تيب

 اذهب انئثعب ول :اولاقف ءاَئيش اوباصأف

 :لاق ءانم هيلإ جوحأ وه نم ىلإ سأرلا
 ىتح «ةنيدملاب رودي لزي ملف «هب اوثعبف

 نم جرخ نيذلا هباحصأ ىلإ عجر
 [؟ةألب "ق6 . مهدنع

 ءيش لكل :لاق هبثم نب بهو نع *

 :يهو « نهب فرعي تامالع ثالث نيدلل

 ناميوللو ؛لمعلاو .ملعلاو «ناميإلا
 «هتكئالمو ؛هللاب ناميإلا :تامالع ثالث
 :تامالع ثالث لمعللو ؛هلسرو «هبتكبو

 ثالث ملعللو ؛مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلا

 امو ءهللا بحي اميو «هللاب ملعلا : تامالع

 عزاني :تامالع ثالث فلكتمللو ؛هركي

 ىطاعتيو «ملعي ال ام لوقيو ءهقوف نم
 ملظي :تامالع ثالث ملاظللو ؟لاني ال ام

 «ةبلغلاب هنود نمو ء«ةيصعملاب هقوف نم
 :تامالع ثالث قفانمللو ؛ةملظلا رهاظيو

 دحأ ناك اذإ طشنيو ءهدحو ناك اذإ لسكي

 ىلع هرومأ لك يف صرحيو ءهدنع
 :تامالع ثالث دساحللو ؛ةدمحملا
 اذإ قلمتيو ؛دوسحملا باغ اذإ باتغي

 ثالث فرسمللو ؛ةبيصملاب تمشيو ءدهش
 امب لكأيو ءهل سيل امب يرتشي :تامالع

 نالسكللو هل شنان سليو 83ل دنل
 طرقيو ءطرفي ىتح ىناوتي :تامالع ثالث

 لفاغللو ؛متأي ىتح عيضيو «عيضي ىتح
 هوهللاو ءوهسلا :تامالع ثالث

 [48 - ؟!/5] .نايسنلاو

 :لاق يقرلا نامثع نب ورمع نع *
 «لجر هءاجف «ةنييع نب نايفس دنع تنك

 ناميإلا :لوقت ام ءهدمحم ابأ اي :لاقف

 هللا ءاش ام ديزي :لاق ؟صقنيو ديزي

 «ءيش هنم كعم ىقبي ال ىتح صقئنيو

 ماهيإلاب قلحو .عباصأ ةثالثب دقعو

 ناميإلا :نولوقي اًموق نإف :لاق «ةبابسلاو
 نأ لبق مهلوق لوقلا ناك دق :لاق «مالك



 ءايلوألا ةيلحا

 هللا ثعب ءهدوذحو ناميإلا ماكحأ لزنت

 :اولوقي نأ ءسانلا ىلإ للي يبنلا

 اهب اوتقح ءاهولاق اذإف للا الإ هلإ ال
 مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد

 نم كلذ قدص هللا ملع املف هللا ىلع
 اوميقي نأب مهرمأي نأ هرمأ ءمهبولق

 ام اولعفي مل ولو ءاولعفف مهرمأف «ةالصلا

 ىلاعت هللا ملع املف .لوألا رارقإلا مهعفن

 مهرمأي نأ هرمأ ءمهيولق نم كلذ قدص

 ءاولعفف مهرمأف «ةنيدملا ىلإ اورجاهي نأ

 «لوألا رارقإلا مهعفن ام اولعفي مل ولو

 نم كلذ قدص هللا ملع املف «ةالصلا الو

 ىلإ اوعجري نأ مهرمأي نأ هرمأ ءمهبولق
 اورقي ىتح «مهءانبأو مهءابأ اولتاقيف ةكم

 .مهتداهش لثمب اودهشيو مهرارقإ لثمب

 :لوقيف «سأرلاب ءيجيل لجرلا نإ ىتح
 «لاضلا خيشلا سأر اذه ءهللا لوسر اي

 مهعفن ام اولعفي مل ولو ءاولعفف مهرمأف
 «ةرجهلا الو .ةالصلا الو ءلوألا رارقإلا

 ءمهبولق نم كلذ قدص هللا ملع املف

 اوقلحيو اًدبعت تيبلاب اوفوطي نأ مهرمأ
 ام اولعفي مل ولو ءاولعفف «اللذت مهسوؤر

 الو :ةالصلا الو ؛لوألا رارقإلا مهعفن

 املف ءةكم ىلإ عوجرلا الو ء؛ةرجهلا

 نأ هرمأ ءمهبولق نم كلذ قدص هللا ملع

 ءاهريثكو اهليلق ةاكزلا اوتؤي نأ مهرمأي

 مهعقن ام اولعفي مل ولو ءاولعفف مهرمأف
 ءةرجهلا الو ءةالصلا الو «لوألا رارقإلا

 مهفاوط الو ,.ةكم ىلإ عوجرلا الو

 ناميإلا ا نق عد

 هللا ملع املف «مهسوؤر مهقلح الو «تببلاب

 ءاهل مهلوثمو ضئارفلا نم مهيلع عباتت ام
 «مكنيد مكل تلمكأ مويلا :مهل لق:هل لاق

 مكل تيضرو «يتمعن مكيلع تممتأو

 كلذ نم اًئيش كرت نمف ؛اًنيد مالسإلا

 اندنع ناكو «هيلع هانبدأ نوف وأ كسك

 اهب ناك ادذماع اهكرت نمو «ناميإلا صقان

 كلأس نم ينع غلبأ «ةنسلا هذه ءارفاك

 [؟95 ]/548/9  .نيملسملا نم

 ملحلا نإ :لاق هللا دبع نب نوع نع *
 - بلقلا يع دل ناسللا يع - يعلاو ءايحلاو

 نم نصقني امم نهو «ءناميإلا نم هقفلاو

 يف ندزي امو «ةرخآلا يف ندزيو اينذلا

 الأ ءايندلا نم نصقني اننا رقكأ ةرخآلا

 «قافنلا نم نايبلاو ءافجلاو ءاذبلا نإو

 نم نصقنيو ايندلا يف ندزي امم نهو

 امم رثكأ ةرخآلا نم نصقني امو ءةرخآلا

 [؟:8/4غ] .ايندلا يف ندزي

 :ناميإلا نع يعفاشلا خلب لهأ نم لجر

 :لاق ؟هيف تنأ لوقت امف :لجرلل لاقف

 نيأ نمو :لاق .ءلوق ناميإلا نإ :لوقأ
 َّنإ## :ىلاعت هللا لوق نم :لاق ؟تلق

 :ةرقبلا] تحصل أولو أوُنَماَ تبدل
 ناميإلا نيب الصف واولا راصف ء[ا97
 لامعالاو .ءلوق ناميإلاف ءلمعلاو

 واولا كدنعو :يعفاشلا لاقف ؛هعئارش

 دبعت تنك ًاذإف :لاق ءمعن :لاق ؟لصف
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 يف اًهلإو قرشملا يف اًهْلِإ ءنيهلا
 ٌبَر# :لوقي ىلاعت هللا نأل ءبرغملا

 ء[07١ :نفحرلا] 46 قيرملل بيو ِققِرْتْل

 «هللا احبس :لاقو ءلجرلا بضخف

 تنأ لب :ىعفاشلا لاقف ؟اًينثو ينتلعجأ

 :لاق ؟فيك :لاق «كلذك كسفن تلعج
 :لجرلا لاقف ءلصف واولا نأ كمعزب
 الإ دبعأ ال لب ءتلق امم هللا رفغتسأ ينإف

 واولا نإ «مويلا دعب لوقأ الو ءاّدحاو اًبر

 «لمعو لوق ناميإلا نإ :لوقأ لب .ءلصف

 باب ىلع قفنأف :عيبرلا لاق ءصقنيو ديزي
 بتك عمجو ءاّميظع الام يعفاشلا
 1١١[ /4] .اًينس رصم نم جرخو :؛يعفاشلا

 تيهتنا ول :لاق ينزملا ركب يبأ نع *

 صخي نآلم وهو ةعمجلا موي دجسملا ىلإ
 ؟رش ءالؤه يأ :لئاق يل لاقف ءلاجرلاب

 اذإف ؟مهتعامجل شغأ مهيأ :يلئاقل تلقل

 تنك امو ء.مهرش وه :تلق ءاذه :لاق

 لمكتسم نمؤم هنأ مهريخ ىلع دهشأل
 .ةنجلا لهأ نم هنأ تدهشل اذِإ «ناميإلا
 قفانم هنأ مهرش ىلع دهشأل تنك امو
 نم هنأ تدهشل اَذِإ ءناميإلا نم ءيرب
 .مهنسحم ىلع ىشخأ ينكلو ءرانلا لهأ

 اذإ مهئيسمب مكنظ امف «مهئيسمل وجرأو
 مكنظ امو ءمهتسحم ىلع تيشخ

 [([1ش/] . مهئيسمل توجر اذإ مهنسحمب

 هيف نك نم عبرأ :لاق لوحكم نع *
 امأف ءهيلع نك هيف نك نم ثالثو ءهل نك

 ءناميإلاو ءركشلاف :هل يتاللا عبرألا

 :ىلاعت هللا لاق ؛رافغتسالاو ءءاعدلاو
 ٌرشثكَك نإ ُْضِبَدَس هنأ لكني ان)
 اًمو# :لاقو «[4١ا :ءاسنلا] «كنَماَدَو

 :لافنالا] 4 َنرْفْعَتْسِي مهو ْمِهبَدَعُم هللا تناك

 اَلْول نر كي اوَبْعَب امه :لاقو .,1*+

 ثالثلا امأو «[الال :ناقرفلا] 4 كك

 «ثكنلاو «يغبلاو ءركملاف :هيلع ىيتاللا

 3ع كك اَمَنَك كك نق : ىلاعت هللا لاق
 قي ال9 :لاقو ء[١٠ :حتفلا] عين
 ء[4* :رطانآ 4م الإ ئَتلأ ٌركَمل
 :سنوب] 4مُكيَشَأ لع يني ا :لاقو
 [ام8  ا١أمار/هز .[؟+

 :لوقي ناك هنأ :هبنم نب بهو نع *

 سفنلاو .ءقئاس لمعلاو ءدئاق ناميإلا

 قيرطلا نع تدص :اهدئاق رتف نإ ءنورح

 :اهقئاس رتف نإو ءاهقئاسل مقتست ملو

 :اعمتجا اذإف ءاهدئاف عبتت ملو تنرح

 اًدبأ عيطتست الو ءاّمرك وأ اًعوط تماقتسا

 هرك املك ناك نإ ءهركلاو عوطلاب الإ
 ال نأ كشوأ ءهكرت هنيد نم اًئيش ناسنإلا
 [*1/] . ءيش هنيد نم هعم ىقبي

 نمؤملا :لاق هيهَو بعك نب َيبَأ نع *
 ءركش يطعأ نإو ءربص يلتبا نإ : عبرأ نيب

 وهف ؛لدع مكح نإو .قدص لاق نإو

 يذلا وهو «رونلا نم ةسمخ يف بلقتي

 ء[*ه :روتلا] رون َلَع ين :هللالوقي
 ءرون يف هلخدمو ءرون هملعو ءرون همالك



 ءايلوألا تيلحل

 موي رونلا ىلإ هريصمو ءرون نم هجرخمو
 نم ةسسخ ىف تلقعي نفاكلاو:1ةمايقلا
 ءةملظ هلمعو ؛ةملظ همالكف :ملظلا
 ءةملظ يف هجرخمو «ةملظ يف هلخدمو

 [؟١/68] .ةمايقلا موي تاملظلا ىلإ هريصمو

 اًرفن تيأر :سيق دبع نب رماع لوقي *

 ءمهتبخصو .هيِلكَع يبنلا باحصأ نم

 موي اًناميإ سانلا ىفصأ نأ :انوثدحف
 ءايندلا يف هسفنل ةبساحم مهدشأ :ةمايقلا

 مهدشأ :ايندلا يف اًحرف سائلا دشأ نأو

 اًكحض سانلا رثكأ نأو ؛ةمايقلا موي اًنزح
 ؛ةمايقلا موي ءاكب مهرثكأ :ايندلا يف

 نسو «ضئارف ضرف ىلاعت هللا نأ انوثدحو
 هللا ضئارفب لمع نم ءاّدودح ّدحو ءائنس

 ريغب ةنجلا لخخد ءهدودح بنتجاو هئلئسو

 هتنسو هللا ضئارفب لمع نمو ؛ةساجن

 دئادشلا لبقتسا ءبات مث ءهدودح بكرو

 نمو ؟؛ةنجلا لخدي مث .لاوهألاو لزالزلاو

 مث «هدودح بكرو هننسو هللا ضئارفب لمع

 نإ ءاّملسم هللا يقل «كلذ ىلع اًرصم تام
 [94 /؟] .هيذع ءاش نإو هل رفغ ءاش

 دبع غلبي ال :دوعسم نب هللا دبع لاق #

 الو ءهتورذب لحي ىتح ناميإلا ةقيقح

 هيلإ بحأ رقفلا نوكي ىتح هتورذب لحي

 نم هيلإ بحأ عضاوتلاو ءىنغلا نم
 هدنع هّماذو هدماح نوكي ىتحو «فرشلا
 هللا دبع باحصأ اهرسفف :لاق ءءاوس

 بحأ لالحلا يف رقفلا نوكي ىتح :اولاق

 دلل
 ناميإلا

 يف عضاوتلاو «مارحلا يف ىنغلا نم هيلإ
 يف فرشلا نم هيلإ بحأ هللا ةعاط

 هماذو هدماح نوكي ىتحو .هللا ةيصعم
 [175/1] .ءاوس قحلا يف هدنع

 هللاو :دوعسم نب هللا دبع لاق

 حبصي اًدبع رضي ام «هريغ هلإ ال يذلا

 يف هباصأ ام هيلع يسميو مالسإلا ىلع
 [19/1] .ايندلا

 ايندلا نإ :لاق ريمع نب ديبع نع *

 بحي نم اهيطعي نأ :ىلاعت هللا ىلع ةئيه
 نم الإ ناميإلا يطعي الو ءبحي ال نمو
 [؟١/1 /8] . بحي

 «ينمتلاب ناميإلا سيل :لاق هنعو *

 ["//*] .لمعو لوق نكلو

 نمؤملا :لوقي هبنم نب بهو ناك *

 ملكتيو ؛ملسيل تكسيو ءملعيل طئاخي
 [58/4] .معنيل ولخيو ءمهفيل

 :لاق نيسحلا نب يلع نب دمحم نعو *

 اذإف «نمؤملا بلق يف نالوجي زعلاو ىنغلا
 ]١41/5[ .هانطوأ لكوتلا هيف ناكم ىلإ الصو

 نم تيضر دق :مزاح وبأ لاق *

 ىلع يقبي امك هنيد ىلع يقبي نأ :مكدحأ

 [؟ 9 /] .هيلعن

 :لاق يلع نب دمحم رفعج يبأ نع *

 نيقيلاو ءبولقلا يف تباث ناميإلا
 هنأك ريصيف «بلقلاب نيقيلا رميف «تارطخ
 ةقرخ هنأك ريصيف هنم جرخيو «ديدحلا ربز
 [١1م٠ /] .ةيلاب



 يعوضوملا بيذهتلا ا انلامل هل ناميإلا 8 سر |

 لاك نمؤملا :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 هنيد يل قوري نم سيلو 2

 هبلق ىف ناميإلا ققح نم 1 ا ا
 دادزي ال «نياعي نأ نود نمأ ام «لام

 ءاًقرف دادزا الإ ؛ًةدابعو اًربو اًحالص

 داوس :لوقي قفانملاو ؛وجنأ ال :لوقي
 ماك الو « يل رمغيسو يحك سانلا

 هللا ىلع ىنمتيو «لمعلا يسنيف :يلع
 هع . ىلاعت

 ديع غلبي ال :لاق رمع نبا نع *

 يف ىقمح سانلا دعي ىتح «ناميإلا ةقيقح
 : [؟057/1] .هنيد

 فرعي ال نمؤملا ناك :لاق ةداتق نع ©

 وأ ءهرتسي تيبب :نطاوم ثالث يف الإ

 اهب سيل ايندلا نم ةجاح وأ «هرمعي دجسم
 [*41/9] . سأب

 ام يردأ ام :لاق راسي نب ملسم نع *

 اًميش كرثي ال دبع ناميإ بسح
 [؟97/؟] . و هللا ههركي

 ماقأ نم :لاق رابحألا بعك نع *«
 دقف .عاطأو عمسو ؛ةاكزلا ىتآو ءةالصلا

 هلل ضغبأو «هلل بحأ نمو ؛ناميإلا طسوت

 لمكتسا دقف .هلل عنمو ءهلل ىطعأو
 ]81١/5[ .ناميؤإلا

 :نمؤملا نإ :لاق يعازوألا نع *
 :قفانملا نإو ؛اًريثك لمعيو ءاليلق لوقي
 [4١؟/5] .ليلق لمعيو ءاّريثك لوقي

 [*؛ه /4] هقيقحت رهظي نأ كشوي

 لاق :لاق ديوس نب ثراحلا نع «

 حبصأ ام :هريغ هلإ ال يذلاو :هللا دبع

 هللا مهيطعي نأ نوجري ام هللا دبع لآ دنع 0"

 الإ ءاءوس هب مهنع عفدي وأ ءاريخ هب
 هب كرشي ال هللا دبع نأ ملع دق هللا نأ
 [1؟؟/1] .اًئيش

 اودقفت :لاق - يرصبلا -  نسحلا نع #«

 يفو «ةالصلا يف :ثالث يف ةوالحلا
 ءاهومتدجو نإف ؛ركذلا يفو «نآرقلا
 ملعاف ءاهودجت مل نإف ءاورشبأو اوضماف
 [191/5] .قلغم كباب نأ

 له :رمع نبا لثس :لاق ةداتق نع «

 :لاق ؟نوكحضي هلك يبنلا باحصأ ناك
 نم مظعأ مهبولق يف ناميإلاو ءمعن
 ]311١/1"[ .لابجلا

 لاق يرصملا تاج اع حبو

 اًينغ هاقلتو ءالؤس اًقيفع نمؤملا ىقلت
 اًلؤس «سانلا نع ًقيفع هافلت :لاق ءاّريقف

 اًيتغ ءهسفن يف اًريزع هبرل اًليلذ ءقْيَو هبرل
 كلت :ةداتق لاق .هبر ىلإ اًريقف سانلا نع
 رسيأو «ةنوعم نسحأ وه «نمؤملا قالخأ
 [777/؟1] .ةنوؤم سانلا

 لثم :لاق رانيد ني كلام نع «



 ناميإلا 1 ءايلوألا تيلحل

 اهنسح تناك امنيأ «ةؤلؤللا لثم نمؤملا

 [؟الا/ ]١/ .اهعم

 سأر :لاق  نالجع نب  طيمش نع #*

 هعم لاز لاز ام ثيح «.هنيد نمؤملا لام
 هيلع نمأي الو .لامرلا يف هفلخي ال ؛هنيد

 [1؟8/] .لاجرلا

 ةوق لعج كيو هللا نإ :لاق هنعو

 «هئاضعأ يف اهلعجي ملو ؛هبلق يف نمؤملا

 موصي :اًميعض نوكي خيشلا نأ نورت الأ
 نع زجعي باشلاو ؛ليللا موقيو ءرجاوهلا
 [1؟١ مس] . كلذ

 ام :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *

 هناميإ ىلع فاخي ال رشب نم اهرهظ ىلع
 [1١؟5/ه] .بهذ الإ ءبهذي نأ

 ناميإلا :لاق يروثلا نايفس نع
 تئش اذإو .ءهتسبل تئش اذإ «لابرسلاك

 [؟؟ //] . هتعلخ

 :لاق يعخنلا ميهاربإ نع #*

 0 تنمآ :لقف 7 نمؤمأ :كولأس
 [؟؟4/4] هلسرو ءهبتكو ءهتكئالمو

 الجر نأ :لجر هلأسو «نسحلا نع

 ؟ناميإلا ام ءديعس ابأ اي :نسحلل لاق

 :لجرلا لاقف ءةحامسلاو ءربصلا :لاق

 :؛لاق ؟ةحامسلاو ربصلا امف «ديعس ابأ اي

 ءادأب ةحامسلاو .هللا ةيصعم نع ربصلا

 [١6٠١/؟] . كو هللا ضئارف

 مالسإلا :لاق يروثلا نايفس نع *
52 

00 

 نم ِنْنَب ريع ايف انذَمو اف ©9 َن
 [م 4 //] 15م : تايراذلا] ن1 4© نيم

 «ناسح ينثدح :لاق يعازوألا نع

 هللأ بو .هلوسرلو هلل ةحيصنلا :ناميإلا

 هسقن نم سائلل لذب نمو .هلوسرو

 لصو نمو كيلا بيع محو اضرلا

 هركذك رسلا يف و هركذ ناك نمو («همحر اد

 [74/5] .ءاوس ةينالعلا ىف

 قدص نم :لاق ريمع نب ديبع نع #*

 «هراكملا يف ءوضولا غابسإ :هربو ناميإلا

 لجرلا ولخي نأ :هربو ناميإلا قدص نمو
 هلل الإ اهعدي ال ءاهعديف ءانسحلا ةأرملاب

 [؟54/7] . ىلاعت

 :تلاقف «ةأرما هتتأ :لاق دهاجم نع #*

 نأ عيطتسأ ال اًئيش يسفن يف دجأ ينإ

 «ناميإلا ضحم كاذ :لاق ءهب 00

 نإ :لاق ؟اجحلاابأ ايوه ام :تلقف

 يف ناطيشلا نم مصع اذإ نمؤملا
 نم هللا تيأرأ :لاقف هءاج «بونذلا

 [1و98/"] . ؟هقلح

 ابأ اي :يروثلل تلق :يشوحلا لاق *

 للا ءاش نإ :لاق ؟ت اتنأ صوفا هللا دبع

 :لاقف «لعفت ال هللا دبع ابأ اي :هل تلق

 امي ىِيِلِع اًمُو# :لوقي ىلاعت هللا تعمس امأ

 أنأ ايو 1[١0؟ :ءارعشلا] 4 تتم انك

 1١4[« :ءارعشلا] 469 َنيِمْوَمْلا دراطب

 بيبطلا لثمك «كلثمو يلثم امنإ :تلقف



 ا
 يعوضوملا بيذهتلا مهشمللا < ناميإلا

 تنأو ءبيبطلا انأف «ينالديصلاو

 [19/9] .ينالديصلا

 نأ هرك نم :لاق يروثلا نايفس نع *
 اندنع وهف .هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لوقي

 [م# م7 /0] .هتوص اهب دمي ؛عيجرم

 ول :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 هتملك ام ؟تنأ نمؤمأ :لجر يل لاق

 ]٠١1١/4[ .اًدبأ

 :لاق يرزجلا هللا ديبع نب لقعم نع #

 اًموق انهاه نإ :حابر يبأ نب ءاطعل تلق

 ءصقني الو «ديزي ال ناميإلا نأ :نومعزي

 َمُهنَئاَرَو ىّدُه َرْهَداَر اوَدَتْهأ َنَوط :لاقف
 ىدهلا اذه امف ١٠[: :دمحم] © هتوف

 نأ :نومعزيو :تلقف ؟هللا مهداز يذلا

 لاقف هللا نيد نم اتسيل ةاكزلاو ةالصلا

 دل َنيِصيم مآ ادبي الإ ارم امو :التو

 لم

 [*14/8] .[0 :ةنيبلا] «4 9 َوَمَيِقْلا ند

 ىلع درلا يف ملعأ ام :يعفاشلا لاق *

 :ىلاعت هللا لوق نم ىوقأ اًئيش ةئجرملا
 ند أ َنِسِيُع هنأ ادني الإ اويل آني>

 نيو َكِلَدَو ةركزلا اوي ةرلَصلا اُسِقْبَو قت
 ]١١6/4[ .[6 :ةنيبلا] 4 ٍةَمَيَقْل

 تعمس :ناميلس نب عيبرلا لاق «

 «لمعو لوق :ناميإلا :لوقي يعفاشلا

 مث «ةيصعملاب صقنيو «ةعاطلاب ديزي
 # كيإ ارم“ َنيَِلا دارو :ةيبآلاهذه الت
 ]11١6/9[ .ةيآلا ١#[ :رثشدملا]

 كلام ناك :لاق عفان نب هللا دبع نع *

 ديزي «لمعو لوق :ناميإلا :لوقي
 [7377/56] . صقنيو

 نم ناك :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق *

 لوق :ناميإلا :نولوقي ةمئألا نم تكردأ

 ]8١/8"[ . صقنيو ديزي «لمعو

 :ناميإلا :لاق ةنييع نب نايقس نع *

 :لاقف ؟صقنيو ديزي :هل ليقف لمعو لوق
 اًئيش عفرو ءاذه لثم ىقبي ال ىتح «معن
 «اًنميِإ متداول :أرقو ءضرألا نم
 [؟9+ /9] ١174[. :ةبوتلا]

 .لمعو لوق :ناميإلا :رعسم لاق *

 ديزي :ناميإلا :لاق هنعو #*

 [؟4/9١] . صقنيو

 امب مكيلع :لاق يروثلا نايفس نع *

 «تويبلا يف ءاسنلاو «نولامحلا هيلع

 رارقإلا نم :باتكلا يف نايبصلاو

 [" ١ /90/] .لمعلاو

 نم ةاكزلاو ةالصلا :لاق هنعو #*©

 اندنع ضانلاو ديزي :تاميآلاو :ثاميإلا

 «لضافتم ناميإلا نكلو «نوملسم نونمؤم
 [7 /9] .كنم اًناميإ لضفأ ليربجو

 :تامالع عبرأ نمؤملل : نسحلا لوقي *

 «ةربع هترظنو ءركفت هتمصو ءركذ همالك
 «نيقيلا قحتسي ال دبعلا :لاقو «رب هملعو

 ىلإ شرعلا نيبو هنيب ببس لك عطقي ىتح
 هللا رثؤيو «هدارم َكْيَك هللا نوكي ىتح :ىرثلا
 ]7١9/١٠١[ .هاوس ام لك ىلع



 ءايلوألا ةيلحل

 :ناميإلا :فيفخ نب دمحم لاق #

 نيف خللا ةملعأ اهو كولغلا دنت
 هراونأ يداوي ناميإلا بهاومو «بويغلا

 :ناميإلا رهاظو ءهرارسأل سبلملاو

 .هتيدحأ ميظعت ىلع هتيهولأب قطنلا

 دايقنالاو «هتيدوبع مازتلا :ناميإلا لاعفأو

 ]85/1١"[ .هلوقل

 ابأ تلأس :لوقي رفعج نب دمحأ *

 ام «ناميإلا نع دمحم نب دينجلا مساقلا

 :قيدصتلاو وه ناميإلا :لاقف ؟وه

 نع باغ امب ملعلا ةقيقحو «ناقيإلا
 «ينع باغ امب يل ربخملا نأل «نايعألا

 0 ينضراعي ال اًقداص يدنع ناك نإ
 يلع بجوأ «كش الو بير هقدص

 ربخأ امب ملعلا يل تبث نإ ؛هايإ يقيدصت
 نوكي نأ :كلذ ةقيقح ديكأت نمو ؛هب

 نأ يلع بجوي «يدنع قداصلا قيدصت

 كلذو «نياعم هل ينأك هب ينربخأ ام نوكي
 ةوقو .ءقيدصتلا يف قدصلا ةوق ةفص

 يور دقو ؛ناميإلا مسال بجوملا ناقيإلا

 هللا دبعا» : لجرل لاق هنأ ِهِكَ# لوسرلا نع

 ؛كاري هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك

 نم ىوقأ امهادحإ ءنيتلاحب هرمأف
 ةوقب ءيشلا ىرأ ينأك يقال «ىرخألا

 نأ نم ىرقأ هل قيدصتلا ةقيقحو هب ملعلا
 يملع ناك نإو «يناري كلذ نأ ملعأ نوكأ

 ؛قيدصتلل ةبجوم ملع ةقيقح يناري هنأب
 لضفلاو .«ىوقأو ىلوأ لوألا ىنعملاو

 ىلع امهادحإ ميدقت ىلع امهعمجب

 ننال
 ناميإلا ال

 ةمالع نع هتلأسو :دمحأ لاق «ىرخألا

 نم ةعاط :هتمالع ناميإلا :لاق ؟ناميإلا

 كرتو «هاضريو هبحي امب لمعلاو هب تنمآ

 ىتح ءمدنع يضقني ءيشب هنع لغاشتلا

 ءاّرثؤم هتقفاوملو ءالبقم هيلع نوكأ
 ةقيقح ةفص نم نأل ؛اًيرحتم هتاضرملو

 «هنود اًئيش هيلع رثؤأ الأ :ناميإلا ةمالع

 نوكي ىتح «هاوس ببسب هنع لغاشتأ الو

 امي يحراوجل ثاحلاو «يرسل كلاملا

 كلذ دنعف «تفرع هلو هب تنمآ نم « ينرمأ

 لك ةفلاخمو «ءاوتسالا ىلع هلل ةعاطلا عقت

 هيلإ تعد امل ةيناجملاو .ءاوهألا

 ءايندلا ىلإ بستنا امل ةكراتملاو ءءادعألا

 ضعب هذهو ؛ىلوأ وه نم ىلع لابقإلاو
 «هنع تلأس اميف تامالعلاو دهاوشلا

 :لاق ءههحرش بولطملا لكلا ةفصو

 ال لاؤس اذه :لاقف ؟ناميإلا ام هتلأسو

 نم ديزم نع ئبني ىنعم الو ؛هل ةقيقح
 هؤانث لج هللاب ناميإلا :وه امنإو ءملع

 امنإو ءاّدرفم بولقلا يف هتقيقحو ءاّدرجم

 هللاب ملعلا نم بلقلا يف رقو ام :وه
 رئاس يف هرومأ نم ربخأ امبو «قيدصتلاو
 نإو «ناقيإلا يف تبث امم هضرأو هتاوامس

 نوكي نأ زوجي فيكف .نايعلاب هرأ مل
 امنإو ؟ناقيإ ناقيإللو ءقدص قدصلل
 رقتسا ام :ناقيإلاو «يبلق لعف :قدصلا

 لعفي نأ زوجي فيكف .يدنع ملعلا نم

 ءيملع ملعي وأ «لعافلا انأ امنإو .يلعف
 «ميقتسم يف لاؤسلاو «ملاعلا انأ امنإو



 عدبلا  لخبلا
 ومص

 يعوضوملا بيذهتلا ا ١13

 قيدصتللو ناميإ ناميإلل نوكي نأ زاج ولو
 ىلإ ءرركيو كلذ يلاوي نأ زاج ءقيدصت

 امك نوكي نأ زاجو .ددعلا يف رثكت ةياغ

 نأ يقيدصت باوثو يناميإ باوث يلع داع

 ىلعو «باوث يناميإ ناميإ ىلع دوعي
 تدرأ ولو ءءازج يقيدصت قيدصت
 عست ال «كلذ بجاو يف لوقلا ءاصقتسا
 اذهو ءباطخلا هب لاطو «باتكلا هب
 [؟17558/1-١155] . باوجلا نم رصتخم

 ميقتسي ال :لاق يزوثلا نايفس نع *
 الإ لمعو لوق ميقتسي الو «لمعب الإ لوق

 الإ ةينو لمعو لوق ميقتسي الو «ةينب
 ["9؟/91 .ةنسلا ةقفاومب

 لخبي نأ : لخبلا :لاق سوواط نع ل

 سانلا يديأ يف ام هل نوكي نأ ناسنإلا

 [1/4] . عنقي ال «مارحلاب

 نيب ام حشلا :لاق ةرسيم نب ديزي نع #*

 [؟*8/0] . كلملا جاتو نيكسملا ةالخم

 :لخبلا :لاق يناجزوجلا يبأ نع «

 ؛ ءالبلا وهو ؛ءايلا :فرحأ هنالك ىلع وه

 وهو «ماللاو ؛نارسخلاو هو ءءاخلاو

 رساخنو .ءهسفن ىلع ءالب :ليخبلاف ؛موللا

 ["هء/١٠] . هلخب يف مولمو ؛ هيعس يف

 «ءالخيلا ءاقب :لاق ثراحلا نب رشي نع #

 [+0: /4] . نينمؤملا بولق ىلع برك

 ةنخس قمحألا ىلإ رظنلا :لاق هنعو *

 «بلقلا يسقي ليخبلا ىلإ رظنلاو «نيع

 نأ ردقي مل ؛ىذألاو مغلا لمتحي مل نمو
 [؟"0/8١6] . بحي اميف لخدي

 عدبلا
 تنأ :يروثلا نايفسل لجر لاق *

 انأف ءاّيردق تنك نإ :نايفس لاقف ؟يردق
 وبأ لاق .لح يف تنأف الإو ءءوس لجر

 «ةكم  ديز نبا ينعي روث مدق املو :دواد

 ناكف ءاتوناح هلخدأف ءهديب نايفس ذخأ

 :فوص هيلع ناك لجرل نايفس لاقف ؛ هثدحي

 ديب كذخأ :يفوصلا لاقف :ةعدب اذه كسابل

 [77/9] .ةعدب ناكدلا كلاخدإو ءاذه

 ىغصأ نم :لاف يروثلا نايفس نع *

 هنأ ملعي وهو  ةعدب بحاص ىلإ هعمسب
 «هللا ةمصع نم جرخ  ةعدب بحاص

 [”/9/] .هسفن ىلإ لكوو

 اهكحي الف .«ةعدب عمس نم :لاق هنعو *#

 [77 /9] .مهبولق يف اهيقلي ال «هئاسلجل

 يل لاق :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 نب ورمع بحصت ال :يروثلل لق :بويأ
 ينإ :لاقف ءهل كلذ تلقف :لاق ؛ديبع

 ؛هريغ دنع اهدجأ ال ءايشأ هدنع دجأ

 نم :بويأ يل لاقف ؛بويأل كلذ تلقف

 [77 /] .هيلع فاخأ ءايشألا كلت

 اًُحيِش ناكو  ةريغملا نب ميهاربإ نع *
 يلصأأ :نايفس تلأس :لاق  اًجاجح



 ءايلوألا تيلحل
 ا

 عدبلا [

 ؟لمع الب لوق ناميإلا :لوقي نم فلخ
 [؟ا//9/] .ةمارك الو ءال :لاق

 تعمس :لاق ىيحي نب ةلمرح نع #*
 دبلا :لوقي ىعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ؛ةمومذم الرو فوتو ةعدب :ناتعدب

 فلاخ امو ءدومحم وهف ةنسلا قفاو أمف

 نب رمع لوقب جتحاو .مومذم وهف ةنسلا
 ةعدبلا تمعن :ناضمر مايق يف باطخلا

 ]9/*1١[ . يه

 سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نع ©
 لجر :نايفسل لوقي الجر تعمس :لاق
 ال :لاق ؟هءارو ىلصأأ ءردقلاب بذكي

 مهل سيل «ةيرقلا مامإ وه :لاقأ ءةومدقت
 ؛هومدقت ال ءهومدقت ال :لاق ؛هريغ مامإ

 [ . حيصي لعجو

 تام :لاق ليعامسإ نب لمؤم نع *
 يف تنكو ءداور يبأ نب زيزعلا دبع

 ؛افصلا باب دنع عضو ىتح «هتزانج
 لاقف «يروثغلا ءاجو .سانلا فصف

 ىتح ؛يروثلا ءاج .يروثلا ءاج :سانلا

 ءهيلإ نورظني سائلاو فوفصلا قرخ
 ناك هنأل ؛هيلع لصي ملو «ةزانجلا زواجف
 [79/7] .ءاجرإلاب ىمري

 هللا ىبأ :لاق ينامارخلا ءاطع نع *
 [44/ه] .ةيوتب ةعدب بحاصل نذأي نأ

 معز نم : :لاق يروثلا نايفس نع #*

 :صالخإلا] 49 دَسَحَأ هلأ وه لف# :نأ

 ]١/0.[ .َقْبو هللاب رفك دقف .قولخم ١[

 سيلبإ ىلإ بحأ ةعدبلا :لاق هنعو #*

 ؛اهنم باتي ءةيصعملا «ةيصعملا نم
 [؟0/١/] .اهنم باتي ال .ةعدبلاو

 ىغصأ نم :لاق هنأ ءاًضيأ هنعو *

 نم جرخ دقف «ةعدب بحاص ىلإ هعمس
 [؟1/9] .ىلاعت هللا ةمصع

 تعدتبا ام :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 «ةنس تكرت الو ؛اًيضم تدادزا الإ ءةعدب

 [5/*7] .اًيره تدادزا الإ

 عدتبا ام :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 نم هللا عزن الإ .مهنيد يف ةعدب موق
 ىلإ «موق ىلإ اهديعي الو ءاهلثم مهتنس
 [5/*7] .ةمايقلا موي

 تعمس :لاق عفان نب هللا دبع نع #*

 رئابكلا بكر اًلجر نأ ول :لوقي اًكلام

 نع ىلخت مث .هللاب كرشي ال نأ دعب ءاهلك
 لخد «- اًمالك ركذو - عدبلاو ءاوهألا هذه

 [؟80/5] .ةنجلا

 «سنأ نب كلام ىلع لجر لخد «
 :لوقي نميف لوقت ام .هللا دبع ابأ اي :لاقف

 .هولتقا «قيدنز :كلام لاق ؟قولخم نآرقلا

 اًمالك يكحأ امنإ «هللا دبع ابأ اي :لاقف

 امنإ ءدحأ نم هعمسأ مل :لاقف «هتعمس

 [؟؟0/5] .لوقلا اذه مظعو ؛كنم هتعمس

 نأل :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *
 عيطتسأ ال ءاّران دجسملا بناج يف ىرأ

 «ةعدب هيف ىرأ نأ نم يلإ بحأ ءاهءافطإ
 [ا . اهرييغت عيطتسأ ال



 يعوضموملا بيذهتلا عوبلا

 يف ليلق لمع :لاق قارولا رطم نع *

 نسوا ةعدب ىف رك لمع نم ريح رجب
 ؛هلمع هنم هللا لبق ءةنس يف المع لمع

 هتعدب هللا در ءةعدب ىف المع لمع نمو
 ْ [757/] . هيلع

 لجر عدتبا ام :لاق ةبالق يبأ نع *

 [؟6//417] .فيسلا لحتسا الإ ءةعدب

 قارعلاب تفلخ :لاق يعفاشلا نع *
 ءريبغتلا هنومسي «ةقدانزلا هتثدحأ اًئيش

 [145/9] .نآرقلا نع هب نولغتشي

 تنك ول :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *«

 ءةلبقلا لهأ نم دحأ مد اًلحتسم
 [؟؟*/4] .ةيبشخلا مد تللحتسال

 ميهأربإ دنع ركُذ :لاق شمعألا نع *

 مهل .هللو :لاقف ءةئجرملا :يعخنلا

 [؟4/*7] .باتكلا لهأ نم يل ضغبأ

 ءاجرإلا يف عضي نأ يعفاشلا لئس #*
 لدجلا ننع ىهني ناكو ؛ىبأق ءاّباتك

 رمأيو ءعدبلا لهأ مذيو ءهيف مالكلاو
 [5١١ه/8] .هقفلا يف رظنلاب

 أوُعبَتَت اَلَو# : ىلاعت هلوق يف دهاجم نع *
 :مااعنألا] 4وليِبَس نع مُكَب َقَرفتُف لبس

 [؟97 /"] .تاهبشلاو عدبلا :لاق ء[6١*

 دادزا ام :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 هللا نم دادزا الإ ءاداهتجا ةعدب بحاص

 [4/] .اًدعب

 رظن نم :لاق تلصلا نب ايركز نع *

 ىلع رظنلا ناعأ دقف ؛هنيعب عدتبم ىلإ

 «نويعلا رافشأ اوبنجف الأ ؛ىمعلا

 ]400/1١[ .نيعدتبملا رظن نع ضامغاإلاب
 نب ناميلس نب  رمتعملا نبع *«

 ينإ :لوقي يبأ تعمس :لاق  ناخرط

 يلصأ الو «فيسلا بحاص فلخ يلصأ
 فيسلا باحصأ نأل ؛يردقلا فلخ
 .نوصلخم

 - ناخرط نب ناميلس نب - رمتعملا نع *
 فشك ول .هللاو امأ :يبأ لاق :لاق

 سيل هللا نأ :ةيردقلا تملعل ءءاطغلا

 [”7/] .ديبعلل مالظب

 ةيمهجلا :لاق يروثلا نايفس نع *

 [؟8/ا] .رافك ةيردقلاو ءرافك

 :لاقف «يروثلا نايفس لجر لأس *

 ؟ةعدب بحاص همامإ ءدجسم يباب ىلع
 ةليللا نوكت لاق .هفلخ لضت ال :لاق
 لصت ال :لاق ؟ريبك خيش انأو «ةريطم

 [؟8/9/] .هفلخ

 الإ .ةلالض نم سيل :لاق هنعو *

 نم ىلإ كنيد ضرعت الف ؛ةنيز اهيلعو
 [؟9/0] .هضغبي

 يف ةئجرملا انتفلاخ :لاق هنعو *

 «لمعو لوق ناميإلا :لوقن نحن :ثالث

 «لمع الب لوق ناميإلا :نولوقي مهو

 مهو «صقنيو ديزي ناميإلا :لوقن نحنو
 :لوقن نحنو ؛صقني الو ديزي ال :نولوقي

 نحن :نولوقي مهو ءرارقإلاب نونمؤم نحن
 [؟5/9/] . هللا دنع نونمؤم

 م”



 ءايلوألا ةيلحل
 عدبلا ١546 ص

 نم دعبأ دحأ سيل :لاق هنعو #*#

 [؟9/7] .ةثجرملا نم ءهللا باتك

 ملعت ال امم ءيش لك جرأ :لاق هنعو *

 ام نأ ملعاو ؛اًنجرم نكت الو ءهللا ىلإ

 [" //] . اًيردق نكت الو ءهللا نم كباصأ

 اذه ةئجرملا تكرت دقل :لاق هنعو *

 وسع /ب] .يرباسلا نم قرأ «نيدلا

 تعمس :لاق برح نب ناميلس نع #*
 ةيمهجلا ءالوه ركذو دنت نب دامح

 ىف سيل :اولوقي نأ نولواحي امنإ :لاقف

 ١ [1908/5] .ءيش ءامسلا

 تلأس :لاق دقاو نب دامح نب رطف نع *

 مامإ « ليعامسإ ابأ اي :تلقف .«ديز نب دامح

 ؟هفلخ ىلصأ ؛قولخم نآرقلا :لوقي انل

 1 [؟88/5] .ةمارك الو .ال :لاق

 ركُذ :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع ©
 لهأ نم موق يدهم نب نمحرلا دبع دنع
 ال :لاقف .ةدابعلا يف مهداهتجاو «عدبلا

 ؛ةنسلاو رمألا ىلع ناك ام الإ ؛هللا لبقي

 اَهَسك ام اًهوُعََتبأ ُةَياَبَرَو» :ارق مث
 كلذ لبقي ملف .[؟7 :ديدحلا] 4 َرِهْيَْع
 .مزلا :لاق مث ؛هيلع مهخبوو ءمهنم

 4/431. ةنلاو: قيرطلا

 هركي نمحرلا دبع ناك :لاق هئعو *

 باحصأو يأرلا باحصأ ىلإ سولجلا
 وأ .مهسلاجي نأ هركيو .ءاوهألا

 تناك اذإ لجرلل ىرتأ :هل تلقف ؛مهيرامي
 ءىدهع بتكي نأ دارأو .ةموصخ هل

 ءريقوت مهيلإ كيشم ؛ال :لاق ؟مهيتأي نأ

 .ءاج ام ةعدب بحاص رقو نميف ءاج دقو
 [5 - مه/ؤ]

 دنع انك :لاق ىسيع نب قاحسإ نع #

 ؛ريرج نب بهو انعمو .ديز نب دامح
 لاق ؛ةفينح يبأ لوق نم اًئيش انركذف

 لجرلا لازي ال .ءتكسا :ديز نب دامح

 يف عدبلا لهأ ركذي ؛هلوب يف اًضحاد مكنم

 ؛مهنيعأ نم طقسي ىتح ؛هتريشع سلجم
 ام نوردتأ :لاقف ؛دامح انيلع لبقأ مث

 يف مصاخي ناك امنإ ؟ةفينح وبأ ناك
 يف ملكت ؛هتجهم ىلع فاخ املف .ءاجرإلا

 اهضعب هي هللا لوسر نئس ساقف ءيأرلا
 آل يك هللا لوسر ننسو ؛اهلطبيل ضعبب
 [؟109- ؟ه8/5] . سأقت

 نب - هللا دبع - ينآر :لاق مركم نب ذاعم نع *

 ضرعأف «قوسلا يف ديبع نب ورمع عم نوع
 دق ينإ امأ :لاقف ؛هيلإ ترذتعاف ءينع

 4١[ /9] .ينداز امف «كتيأر

 ء« شيرق نم لجرب نوع نب هللا دبع رم
 :لاقف ؛ديبع نب ورمع عم سلاج وهو
 ]4١/9[ . ؟انهاه عنصت ام «كيلع مالسلا

 يراصنألا هللا دبع نب دمحم نع *

 «نوع نب - هللا دبع - بحاص ىنثدح :لاق

 نوملكتي اًموق ىرأ :لاقف ءلجر هلأس هنأ
 نبا لاقف :لاق ؟مهنم عمسأف ءردقلا يف
 يدا سر ادإَول :كيَو هللا اق :نوع

 1 ا رع 3
 ىف اوصوخحي مهنع

 ًّ تم تصل و مث
 قىح ضرعاف انيثياع ف نوضوخم



 عدبلا
 يعوض وملا بيذهتلا ْ ١ك 87 يع

 :ماعنالا] «َنييَقلأ> :هلوق ىلإ 4ْيَع ٍثِدَع
 نيملاظلا مهامسف :يراصنألا لاق 4
 [41/] .ردقلا يف نوضوخي نيذلا

 نيب سنوي دنع تنك :لاق ليوخ نع *

 نع اناهنتأ :لاقف ءلجر ءاجف ءديبع

 هيلع لخد دقو ؛ديبع نب ورمع ةسلاجم
 ؛هللا قتا :سنوي هل لاقف ؟ليبق كلبا

 :لاقف ؛هنبا ءاج نأ حربي ملف .ظيفتف

 لخدتف ءورمع يف يبأر تفرع دق ؛ينب اي
 ؛نالف يعم ناك .تبأ اي :لاقف ؟هيلع

 ىنزلا نع كاهنأ :لاقف ؛هيلإ رذتعي لعجف

 قو هللا ىقلت نألو ءرمخلا برشو ةقرسلاو

 ورمع يأرب هاقلت نأ نم يلإ بحأ نهب
 [؟١ - 7٠١ /#*] .ورمع باحصأو

 تسلج :لاق لوحألا نب مصاع نع *

 هيف عقوف ءديبع نب ورمع ركذف «ةداتق ىلإ
 الأ .باطخلا ايبأ :هل تلقف ؛هنم لانو

 :لاقف ؟ضعب يف مهضعب عقي ءاملعلا ىرأ

 اذإ لجرلا نأ يردت الأ .لويحأ ابأ اي

 ىتح ءركذُت نأ اهل يغينيف «ةعدب عدتبا
 ["مم/5] .؟رذحي

 يف سيل :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 ةلذ دجي وهو الإ «ةعدب بحاص ضرألا
 :اولاق ؛هللا باتك يف يهو :لاق ؛هاشغت

 متعمس امأ :لاق ؟هللا باتك نم يه نيأو
 َلْجِْلا اوُدَحنَأ َنَِلأ َّنإ# :ىلاعت هلوق

 ايأاي :اولاق ؟[157 :فارعألا] «اًيّدلأ

 ؛ةصاخ لجعلا باحصأل هذه ءدمحم
 ىِرَي َكِلَدَكَر© :اهدعب ام اولتا ءالك :لاق
 رتفم لكل ؛[19؟ :فارعألا] «َنِرمْفْمْل
 0 8080/1 .ةمايقلا موي ىلإ «عدتبمو

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 هدنع ركذو يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 :هدنع اوركذ مهنأ ء:ةيمهجلا نم لجر

 :لاقف ؛هديب مدآ قلخ ىلاعتو كرابت هللا نأ

 لاقف «- نيجعلاب هيديب كرحو «هديب هنجع
 ناطلسلا اذه ىنراشتسا ول :نمحرلا دبع

 .مهبيتتسي نأ هيلع ترشأل ؛ةيمهجلا يف

 ]1١/4-8[ .مهقانعأ برض الإو ءاوبات نإف

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 نع لئسو يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 :لاقف ؛_ ءاوهألا باحصأ فلخ ةالصلا

 ىلإ ةيعاد نكي مل ام ,مهفلخ ىلصي

 :نيفنصلا نيذه الإ ؛اهب اًلداجم ءهتعدب

 رافك ةيمهجلا نإف ؛ةضفارلاو ةيمهجلا

 نوصقتني ةضفارلاو .َو هللا باتكب

 .86 هللا لوسر باحصأ

 تعمس :قاحسإ نب دمحأ نع

 هدنع اوركذو يدهم نب نمحرلا دبع
 «- قولخم نآرقلا :نولوقي مهنأو «ةيمهجلا

 هللا نع اوفني نأ نوديري مهنإ :لاقف

 هللا مالك نآرقلا نوكي نأو «مالكلا
 هللا هركذ دقو ؛ «ىسوم ملك ىلاعت هللا نأو

 4اًميِلكَسَت سوم ُّنأ َمكَو» :لاقف «ىلاعت
 [7/5] ١54[. :ءاستلا]



 عدبلا [ ف ءايلوألا ثيلحل و

 نم :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *«
 نإف ءهتبتتسا ءقولخم نآرقلا نأ معز
 رفاك هنأل ؛هقنع تبرض الإو ءبات
 ئوم ُهَلَأ َمُكَو» :ىلاعت هللا لاق ءنآرقلاب
 [ب/9] .[154 :ءاسنلا] ةاًميلكت

 ؛قولخم نآرقلا :لاق نم :لاق هنعو *

 «قيرط يف هعم شمت الو ؛هفلخ لصت الف
 [7/89] .هحكانت الو

 :لاق  نالبس دايز نب ميهاربإ نع«
 نميف لوقت ام :يدهم نب نمحرلا دبع تلأس
 يل ناك ول :لاقف ؟قولخم نآرقلا :لوقي

 رمي ال ناكف ءرسجلا ىلع تمقل :ناطلس
 ؛قولخم :يل لاق اذإف ؛هتلأس الإ دحأ يب

 [7/5] .ءاملا يف هتيقلأو ءهقنع تبرض

 :لاق دوسألا يبأ نب ركب يبأ نع *

 لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 ركذو «ءسلاج ناطقلا ديعس نب ىيحيو -
 و ء«مهحكانأل تنك ام :لاقف  ةيمهجلا
 بطخ مهنم الجر نأ ولو ؛مهفلخ يلصأ

 [5/4] .هتجّوز ام «يل ةمأ ىلإ

 يف تيأر :لاق ىنثملا نب دمحم نع *

 هيف اًباتك يدهم نب نمحرلا دبع رجح
 ابأ اي :تلقف ؛هيلع برض دق لجر ثيدح

 :لاق ؟هثيدح ىلع تبرض مل ءديعس

 ءمهج يأرب ىمري هنأ ىيحي ينربخأ
 [5/5] .هثيدح ىلع تبرضف

 نم :لاق ضايع نب ليضفلا نع «
 جرخأو ؛هلمع طبحأ :ةعدب بحاص بحأ

 ٠١[ /غ] . هبلق نم مالسإلا رون

 يف اًعدتبم تيأر اذإ :لاق هنعو *

 ]8/*٠١[ .رخآ قيرط يف ذخف :قيرط

 ]4/*٠١[ .لمع قت هللا ىلإ

 .ةعدب بحاص ناعأ سس :لاق هنعو ©

 ]٠١/4[ .مالسإلا مده ىلع ناعأ دقف

 نمؤملا ىلإ نمؤملا رظن :لاق هنعو *
 تتعانم ىلإ لجرلا لو .«بلقلا لج
 [|ا6 . ىمعلا ثروي ةعدبلا

 «هرواشف لجر ءاتأ نم :لاق هنعو ©

 شعغ دقف ؟عدتبم ىلع هلدف ءهلمع رصقف

 ]4/"٠١[ .مالسإلا

 نأ :ءالبلا ةمالع نم :لاق هنعو «

 ]٠١8/4[ .ةعدب بحاص لجرلا نوكي

 عم كسلجم نوكي : كرابملا نبا لاق

 بحاص عم سلجت نأ كايإو «نيكاسملا

 ]١158/8[ .ةعدب

 :لاق ديزي نب دمصلا دبع نع «

 لكآ نأ نم يلإ بحأ «ينارصنلاو يدوهيلا
 امهدنع تلكأ اذإ ينإف ؛ةعدب بحاص دنع

 بحاص دئع تلكأ اذإو «يب ىدتقي هل

 .سانلا يب ىدتقا ةعدب

 ةعدب بحاص نيبو ينيب نوكي نأ بحأ
 عءةئس نم ليلق لمعو ؟؛كيدح نم نصح
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 عدبلا

 طعي مل ةعدب بحاص عم سلج نمو
 ةعدب بحاص ىلإ سلج نمو ؛ةمكحلا

 "وجاف

 «كنيد ىلع هنمأت ال قةعدب بحاصو

 ؛هيلإ سلجت الو .كرمأ يف هرواشت الو

 . ىمعلا نيو هللا هترو «هيلإ سلج نمف

 هل هللا رفغي نأ توجر «ةعدب بحاصل

 بحاصو ؛ريخخ لك ضرعي ةنسلا بحاص

 رثك نإو «لمع هللا ىلإ هل عفتري ال ةعدب

 .هلمع

 دو هللا نإ :لوقي ليضفلا تحعمسو :لاق

 عم رظناف ءركذلا قلح نوبلطي هتكئالمو
 بحاص عم نوكي ال ؛«كسلجم نوكي نم

 لإ رظني ال ىلاعت هللا نإف ء«ةعدب
 عم دعقيو لجرلا موقي نأ :قافنلا ةمالعو

 «سانلا راي تكردأو ؛ةعدب بحاص

 ٠١ - ٠١4[ /8] .ةعدبلا باحصأ

 مكيلع :لاق ه5 بعك نب َيِبَأ نع *
 ىلع دبع نم سيل هنإف ءةنسلاو ليبسلا

 تضافف هَقْبِك نمحرلا ركذ ءةنسو ليبس

 ؛رائلا هسمتف هَكِيَه هللا ةيشخخن نم هانيع

 ركذ «ةنسو ليبس ىلغ دبع نم سيلو

 , يق هللا ةفاخم نم هدلج رعشفاف «نمحرلا

 ءاهقرو سبي ةرجش لثمك هلثم ناك الإ

 ,حيرلا اهتباصأ ذإ .كلذك يه انيبف

 يعوضوموملا بيذهتلا ا 44 ١

 هنع تتاحت الإ ءاهقرو اهنع تتاحتف

 ةرجشلا هذه نع تاحتامك «هبونئذ

 ريخ «ةنسو ليبس يف اًداصتقا نإو ؛اهقرو

 ؛هتنسو هللا ليبس فالخ ىف داهتجا نم

 وأ اًداهتجا تناك نإف .مكلامعأ اورظناف

 ءايبنألا جاهنم ىلع نوكت نأ ءاّداصتقا

 [؟ة/1] . مهتلنسو

 نع ينغلب :لاق يروثلا نايفس نع *

 :لاقف .هلامع ضعب ىلإ بتك هنأ رمع

 ءهرمأ يف داصتقالاو .هللا ىوقتب كيصوأ

 ثدحأام كرتو ءهلوسر ةنس عابتاو

 اوفكو ءهتنس ترج دق امم هدعب نوئدحملا

 ةعدب طق ناسنإ عدتبي مل هنأ ملعاو ؛هتنؤم

 ءاهيلع ليلد وه ام اهلبق ىضم دق الإ
 كل اهنإف ءةنسلا موزلب كيلعف ؛اهيف ةربعو
 نئسلا نس نم نأ ملعاو ؛ةمصع هللا نذإب

 أطخلا نم اهفالخ يفامملعدق
 نيقباسلا نإف ؛قمحلاو قمعتلاو :«للزلاو

 دفان: يضيتو اوقف ملغ نع نيضاعلا
 ["؟م/8ه] .اوفك

 نأ الول :زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 ايندلا نم حرفأ ال نأ تفلحل «ةعدب نوكت

 لسر هوجو يف ام ملعأ ىتح «اَدبأ ءيشب

 نوهي نأ بحأ امو ؛توملا دنع َيلإ يبر

 هيلع رجؤي ام رخآ هنأل .ءتوملا يلع
 ["1/6ه] مزعل

 يلإ بتك :لاق رامع نب روصنم نع *
 يف مكلوق ام ءينملعأ :يسيرملا رشب



 ءايلوألا ةيلحل

 ؟قرلخم ريغ وأ ءوه قولخم :نآرقلا

 امأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :هيلإ تبتكف

 نإف ءةنتف لك نم كايإو هللا انافاع :دعي

 وهف «لعفي مل نإو «ةمعن اهب مظعأف «لعفي
 نآرقلا :كملعأ نأ يلإ تبتك ؛ةكلهلا

 نأ :ملعاف ؟قولخم ريغ وأ ءقولخم

 لئاسلا اهيف كرتشي «ةعدب نآرقلا يف مالكلا

 هل سيل ام لئاسلا ىطاعتف ةيسلاو

 هللاو ؛هيلع سيل ام بيجملاو «فلكتب
 .قولخم هللا نود امو ءقلاخلا ىلاعت

 كسفنب هتناف ؛قولخم مالك نآرقلاو

 ىتلا هئامسأ ىلإ نآرقلا ىف نيفلتخملابو

 ا اوس نم نكت امج اللا ةامتم
 نم نوكتف ءاّمسا كبلق نم نآرقلا يف عدتبت

 -هيلمسأ ف َتروُدِحْل َنبدْل أردو ؛نيلاضلا

 18١[. :فارعألا] 4نوَُمْعَي أنك ام َنْوْرْجُمَس

 «بيغلاب هنوشخي نمم مكايإو هللا انلعج
 [855/9] .نوقفشم ةعاسلا نم مهو

 لاق :لاق يرازفلا قاحسإ يبأ نع *

 نمؤمأ :لأسي لجرلا يف يعازوألا

 00 لثس امع ةلأسملا نإ :لاق ؟اًنِح

 يف هفلكن ملو «قمعت هيلع ةداهشلاو «ةعدب

 ةالصلا لضفأ هيلع انيبن هعرشي ملو ءاننيد
 كلذ نع لأسي نمل سيل ؛مالسلا ىكزأو

 ءلدج هيف لوقلا لثم الإ ءمامإ هيف

 كتداهش ام ؛ؤزهو ثدح هيف ةعزانملا

 كلت كل بجوي يذلاب كلذب كسفنل
 ككرت الو ؛كلذك نكت مل نإ ةقيقحلا

 نم كجرخت يتلاب اهب كسفنل ةداهشلا

 5اعوا
 عدبلا ايو

 كلأسي يذلا نإو ءكلذك تنك نإ ناميإلا

 ؛«لثمب كلذ يف كشي سيل كناميإ نع

 .«كلذ يف هملع هللا عزاني نأ ديري هنكلو

 كلذ يف هللا ملعو هملع نأ معزي ىتح

 فقو ؛«ةئسلا ىلع كسفن ربصاف ؛ءاوس

 فكو «ءاولاق امب لقو .موقلا فقو ثيح
 كفلس لبس كلساو ءهنعاوفك امع

 ناك دقو ؛مهعسو ام كعسي هنإف «حلاصلا

 ىتح «عدبلا هذه نم ةلفغ يف ماشلا لهأ

 اولخد نمم قارعلا لهأ ضعب مهيلإ اهفذق
 مهيلع اهدر امدعي .ةعدبلا كلت يف

 بولق اهب ٌرسأف ؛مهؤاقفو مهؤاملع
 اهتلحتساف ءماشلا لهأ نم فئاوط

 نم مهريغ باصأ ام مهباصأو «مهتنسلأ

 نأ :سيآب تسلو ؛مهيف فالتخالا

 ريصي نأ ىلإ «ةعدبلا هذه ءيس هللا عفدي

 مهنيد يف غرفت نأ ىلإ «داوم دعب اًباوج
 متصصخ ام اًريخ اذه ناك ولو ؛ضغابتو

 مهنع رخدي مل هنإف ءمكفالسأ نود .هب

 ءمكدنع لضفل ءمهنرد مكل ىح اًريخ

 نيذلا لَ دمحم هيبت باحصأ مهو

 امب مهفصرو ٍءمهيف هثعبو ءهل مهراتخا

 0 - 7 ل 0 :لاقف .مهفصو

 1 مهب ص م ِراَُمْلا ع ُهَّنِمَأ

 .[؟5 :حتفلا] 4 يوصي َِّسأ نم اَلْضَف َنوُنَبِ

 «ناميإلا نم سيل هللا ضئارف نإ :لوقيو

 نإو ؛لمع الب بلطي دق ناميإلا نإو

 مهرب نإو «مهناميإ يف نولضافتي ال سانلا
 اذكه امو ؛ءاوس ناميإلا يف مهرجافو



 قمع
 يعوضوملا بيذهتلا م عدبلا

 هنإف للي هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج

 نوعبسو عضب ناميإلا» :لاق هنأ :انغلب

 ةداهش :اهلوأ «اًءزج - نوتسو عضب :وأ

 ىذألا ةطامإ :اهاندأو .هللا الإ هلإ ال نأ

 ؛ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو ؛قيرطلا نع
 اَم نبدأ ني مُكَل َعَص» :ىلاعت هللا لاقو

 انَيَصَو اَمَو َكِيلِإ آَئِيَحْوَأ ىِرَلأَو اكو وب نّضَو
- 

 /, َنيِرلأ أومَقَأ نأ عوَسِعَو ئسوُمو ميِسَْبِإ هدب
 وه :نيدلاو ١8[. :ىروشلا] «ِهيف وفرت
 ؛لمعلاو ناميإلا وهو .ءقيدصتلا

 :لاقف ءالمعو اًلوق نيدلا هللا فصوف
 دكر اوتار ةزلكلا اوماَكأَو ابان نإت»
 نم ةبوتلا 1١[. :ةبوتلا] «نِسّيلَأ يف منو
 ةالصلاو «ناميإلا نم يهو «لوق كرشلا

 [؟568- ؟145ه/8] .لمع ةاكزلاو

 دئع انك :لاق هللا دبع نب رفعج نع

 ابأ اي :لاقف «لجر هءاجف ءسنأ نب كلام
 63 ئوكشأ شرملا لع ُنحَرلا# ؛هللا دبع

 كلام دجو امف ؟ىوتسا فيك .[ه :هط]

 ىلإ رظنف ؛هتلأسم نم دجو ام ءءيش نم

 ىتح «هدي يف دوعب تكني لعجو «ضرألا
 عفر مث  قرعلا :ينعي  ءاضحرلا هالع

 ففيكلا :لاقو ؛دوعلاب ىمرو ءهسأر

 هب ناميإلاو ءلوهجم ءاوتسالاو .ءلوقعم
 كنظأو ءةعدب هنع لاؤسلاو .ءبجاو

 اة . جرخأف هب رمأو ؟ةعدب بحاص

 نهوظفحا ةثالث :ديبع نب سنوي لاق *

 أرقي ناطلس ىلع مكدحأ لخدي ال :ينع

 ةأرما عم مكدحأ نولخي الو «نآرقلا هيلع

 مكدحأ نكمي الو .نآرقلا اهيلع أرقي ةباش

 [؟7/١] .ءاوهألا باحصأ نم هعمس

 ال ثالث :لاق نارهم نب نوميم نع «

 «ناطلسلا ىلع لخدت ال : نهب كسفن نولبت

 ىلع لخدت الو «هللا ةعاطب هرمآ :تلق نإو

 الو هللا باتك اهملعأ :تلق نإو «ةأرما

 يردت ال كنإف ءىوه يذل كعمسب نيغصت

 [86/54] .هنم كبلقب قلعي ام

 ابأ اي :يروثلا نايفسل لجر لاق *

 .ءاوهألاو كايإ :لاق ء«ينصوأ «هللا دبع

 [؟8/9] ..ناطلسلاو كايإ ء.ةموصخلاو كايإ

 :لاق يدسألا ليعامسإ نب بهو نع #*
 هلأسف «لجر هءاجف «يروثلا نايفس دنع انك

 .ءادوس ةوسنلق هسأر ىلعو «ةلأسم نع

 :ةيناثلا هلأس مث ءهنع ضرعأف «هيلإ رظنف

 ابأ اي :هل لاقف ءهنع ضرعأف «هيلإ رظنف
 «كلأسأو .مهبيجتف سانلا كلأسي هللا دبع

 اذه :لاقف « ينع ضرعت مث .يلإ رظنتف

 :لاق ؟هب ديرت ءيش يأ :ينلأست يذلا

 يأ .كسأر ىلع يذلا اذه :لاق ءةنسلا
 لجر اهئس ةنس هذه ؟ةنسلا نم وه ءيش
 ؛هتنسب نتست ال «ملسم وبأ :هل لاقي ءوس

 مث ءاهعضوف ؛هتوسنلق لجرلا عزنف :لاق
 [44//] . بهذف ماق مث ءاليلق ثبل

 بهذي :لاق زيريحم نب هللا دبع نع *
 ةوق لبحلا بهذي امك «ةنس ةّنس نيدلا

 [44١/ه] .ةوق



 ءايلوألا ةيلحل
 نيدلاولا رب | نفل مح

 يل لاق 00 رح نيل عع

 : هيلع تأرقف «يلع أرقإ دشار يبأ نب عيبرلا
 4 ثمل ّن نس ير ٍِق رس نإ نإ شالا اهْيأي»

 .ةعدب نوكت نأ الول :لاقف .[0 :جحلا]

 [9//77] .لابجلا يف تمه وأ ءتحسل

 :لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع *

 :تلقف ؟تنك نيأ :لاقف «ءيبأ تئج

 ءمهنم اًريخ - ام اًماوقأ تدجو

 ىتح «مهدحأ دعريف «ىلاعت هللا نوركذي

 تدعقف ؛ىلاعت هللا ةيشخ نم هيلع ىشغي

 ىأرف ؛اهدعب مهعم دعقت ال :لاق ؛مهعم

 :لاقف ؛يف كلذ ذخأي مل هنأك

 ابأ تيأرو .«نآرقلا ولتي لك هللا لوسر

 مهبيصي الف «نآرقلا ناولتي رمعو ركب
 أ نم ىلاعت هلل عشخأ مهارتفأ ؛اذه

 «كلذك كلذ نأ تيأرف ؟رمعو ركب
 [158 - 1517/91 . مهتكرتف

 نيدلاولا رب

 :لاق نارهم نب نوميم نب ورمع نع #

 ككس ضعب يف هدوقأ يبأب تجرخ

 عطتسي ملف «لودجب تررمف «ةرصيلا

 ىلع رمف «هل تعجطضاف ؛هاطختي خيشلا

 [م١41 /؟] .يرهظ

 ةبرقب ءاجف «بهذف للا نمشي

 ةبرشلا تيثف «مونلا اهبلغ دق اهدجوف ؛ءام

 [؟17/17/] . حبصأ ىتح ءهيدي ىلع

 تيار

 + يف هنم ءام

 ,همأ هتدان هنأ :نوع نب هللا دبع نع *

 [؟4/*] .نيتبقر قتعأف ؛هتوص العف ءاهباجأف

 ناك :لاق رمتعملا نب روصنم نع #

 [4؟/8] .ربلا عابرأ ةثالث مألل :لاقي

 «ثالث :لاق نارهم نب نوميم نع ©

 اهيدؤت ةنامألا :ءاوس نهيف رفاكلاو نمؤملا

 ؛رفاك وأ ملسم نم ءاهيلع كنمتكتا نم ىلإ

 لع َكاَدَه'َ نِإَو# :ىلاعت لاق «نيدلاولا ربو

 «مهملين الق الق ُهْلِع وي كَل سب ام ىب كرش نأ
 نمل هب يفت «دهعلاو ؛ةيآلا . ١65[. :نامقل]

 [47/4] .رفاك وأ ملسم نم «تدهاع

 ضعب ينثدح :لاق ماسح نب ماشه نع #

 نيريس نب دمحم تيأر ام :لاق «نيريس لآ
 [؟777/1] .عرضتي وهو الإ طق همأ ملكي

 - نيريس نب - دمحم ىلع لجر لخدو *
 ءدمحم نأش ام :لاقف ءهمأ دنع وهو

 نوكي اذه نكلو ءال :اولاق ؟اًئيش ىكتشيأ

 [؟7* /؟] .همأ دنع ناك اذإ هلاح

 تب :لاق ردكنملا نب دمحم نع #

 امو ؛يلصي رمع تابو .يمأ لجر زمغأ

 ]16١/6[ .هتليلب يتليل نأ ينرسي

 هدخ عضي ردكنملا نب دمحم ناكو *

 «يموق :همأل لوقي مث «ضرألا ىلع

 165١[ /8] .يدخ ىلع كمدق يعض

 نع لثس هنأ رابحألا بعك نع *

 ملف كاوبأ كرمأ اذإ :لاقف ءقوقعلا

 «كيلع اوعد اذإو ؛امهتققع دقف ءامهعطت

 [”؟/5] .هلك قوقعلا امهتققع دقف



 نيدلاولا ري

 يمأ نإ :لاقف «كرابملا نبا لجر لأس *

 تالاف «تجوزت نتح :عورت لوقت اوت مل
 تلمع تنك نإ :لاقف ؛اهقلط اهقلط :يل تلاق

 ؛اهقلطف «كيلع اذه يقبو هلك ربلا لمع

 كمأ ةبغاشم ىلإ ذخأتو ءاهقلطت تنك نإو

 [*140/4] .اهقلطت الف ءاهب رضتف

 يف لمعي نسحلا نب سمهك ناك *

 هب ىرتشا ىسمأ اذإف «نيقنادب موي لك صجلا
 [717/5] .همأ ىلإ اهب ىتأف «ةهكاف

 :لاق يفنحلا نمحرلا دبع نع *

 0 «تيبلا يف اًيرقع نسحلا نب سمهك

 ءاهرحج ىلإ هتقبسف ءاهذخأي وأ اهلتقي نأ
 تلعجو ءاهذخأي رحجلا يف هدي لخدأف

 مل ؟اذه ىلإ تدرأ ام :ليقف ؛هبرضت

 :لاق ؟اهجرخت اهرحج يف كدي تلخدأ

 ءرحجلا نم جرخت نأ تفخ ءدمحأ يننإ

 [؟1/١١] .اهغدلتف «ءيمأ ىلإ ءيجتف

 ىسفن يذلاو :لاق رابحألا بعك نع *

 ناك اذإ دبعلا نيح لعجيل هللا نإ ؛هديب

 هللا نإو ؛باذعلا هلجعيف ءهيدلاول اًقاع
 هيدلاوب اًرب ناك اذإ دبعلا رمع ىف ديزيل
 [مبى/ه] . اًريخو 7 دادزيل

 تيأر :صاوخلالالب لاق «

 لوقت ام :هل تلقف .مونلا يف 238: رضخلا

 ا :لاق ؟رشب يف

 :لاق ؟لبتح نب دمحأ يف لوقت ام :تلق

 :لاق ؟روث يبأ يف لوقت ام :تلق ؛قيدص

 ةليسو يأب انأف :تلق ؛قح بلاط لجر

“| | 

 يعوضاوملا بيضذهتلا انسب" ١

 ]9//١47[ .كمأب كربب :لاق ؟كتيأر

 يشرقلا دمحم نب هللا ديبع نع

 سمهك ناك :لاق «ريمن ينب نم خيش ينثدح

 مهناريج يف ناكف :لاق ؛همأب ءيش ربأ

 نوعفري اولعجف :لاق ؛نوثنخسم هيف سرع
 دمحأ :ملكتي اذكه ناكف 0

 يلع نب ناميلس مهيلإ لس أف ؛نونسحت ام

 مدخيو م و يمشاهلا
 رتشا :لاق هبسحأ ؛هيلإ ةرصلاب لسرأف  همأ

 اليشم ناك دتأل :فمأل اتداخ انهي
 «ىبأف ءاهذخأي نأ ىلع هدارأف «- اهتمدخب

 ؛هعبتي جرخو .اهذخأف ؛؟تيبلا يف اهاقلأف

 [؟١؟ /5] .هيلإ اهعفد ىتح

 لجر ينثدح : : لضفملا نب

 يتأي ديبع نب ورمع ناك :لاق «٠ شيرق نم

 هيلع ملسي «  نسحلا نب .اسمهك

 هل تلاقف ؛هباحصأو وه «ةهدذنع سلجيو

 .مههركأو «هباحصأو اذه ىرأ ينإ :همأ

 ءاجف :لاق ؛مهسلاجت "لف « ينوبجعي امو

 ءمهيلع فرشأف «هباحصأو ورمع هيلإ

 الف «كباحصأو كتهرك دق يمأ نإ :لاقف

 [؟11؟/51 . ينوتأت

 لخدأ تنك :مثيهلا نب دمحم لاق *
 اًموي ينتطعأف «يرغص يف رشب تخأ ىلع

 .ةبكلا هذه عب :تلاقف «لزغ نم ةبك

 لخدف ؛تلعفف ؛اكمسو اًربخ اهب رتشاو

 لاقف ؛عوضوم كمسلاو زبخلاو ءرشب
 :تلاق ؟ماعطلا اذه ام :رشب

 ب ناسغ نع

 يمأ تيأر



 ءايلوألا تيلحل

 يحرف تدرأ نإ :تلاقف «مانملا يف كمأو

 «كلزغ نم يعيبف :يلع رورسلا كلاخدإو

 اًرِشب كاعسأ نإف ءاّكمسو اًربخ يرتشاو
 همأو يمأ تركذ املف :تلاق ؛اهيهتشي

 ةيح يل متغت هللا امهمحر :لاقو «ىكب
 ["ه8 /4] . ةتيمو

 نب نوميمل زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 ءالؤه ىلع لخدت ال ءنوميم اي :نارهم

 .«فورعملاب مهرمآ :تلق نإو «ءارمألا

 اهئرقأ :تلق نإو «ةأرماب نولخت الو

 حلصي نل هنإف ءاقاع نلصت الو «نآرقلا

 ["4ه/ه] .هابأ عطق دقو

 دبع ابأ نأ :فسوي نب هللا دبع نع ©

 ىرتشاف «مهقتعيف باقرلا يرتشي ناك بر
 ام :تلاقف ؛اهقتعأف «ةيمور اًروجع اًموي

 املف ءهلزنم ىلإ اهب ثعبف ءيوآ نيأ يردأ
 فاشعلاب ىتأ ءدجسملا نم فرصنا

 يه اذإف ءاهنطار مث .تلكأف ءاهاعدف

 غلبي ناكف «تبأف «مالسإلا اهلأسف ؛همأ

 ةالص دعب اًموي ىتأف ؛غلبي ام اهرب نم

 ؛تملسأ اهنأ ربخأف «ةعمجلا موي رصعلا
 ]15١/8[ .سمشلا تباغ ىتح اًدجاس رخف

 ةكربلا

 تأضو :لاق يدزألا ةكرب نع #*
 حسمي نأ ىبأف «ليدنملاب هتيتأف ءالوحكم

 ؛هيوث فرطب ههجو حسمو «ههجو هب
 ال نأ بحأ انأو ءةكرب ءوضولا :لاقف

 [ذ١المخ/هز . يبو ودعت

 ةكربلا _ّّ قفل

 اهنأ :هتثدح ءدوعسم تنب ةريمع نع #

 ىلع  سمخ نهو  اهتاوخأو يه تلخد

 لكأي هندجوو ءهنعيابف هوكي هللا لوسر
 نهلوان مث .هديدق نهل غضمف ؛اًديدق

 ةدحاو لك تغضمف ءاهنمستقتاف ؛اهايإ

 يف ندجو ام هللا نيقلف :لاق ؛ةعطق نهنم

 نههاوفأ نم نيكتشا الو ءاقولخ نههاوفأ

 0٠١/51 .اًئيش

 :لاق يرذعلا نايح نب ناميلس نع *

 نم تنك :لوقي عقسألا نب ةلثاو تعمس

 ؛عوجلا يباحصأ ىكشف ؛ةفصلا باحصأ
 لك هللا لوسر ىلإ بهذا «ةلثاو اي :اولاقف
 :تلقف «تبهذف ؛ِةلَي هللا لوسر انل معطتسا

 ؛عوجلا نوكشي يباحصأ نإ هللا لوسر اي

 كدنع له ء.ةشئاع اي :ِةِّكَي هللا لوسر لاقف

 يدنع ام ؛هللا لوسر اي :تلاق ؟ءىش نم

 تءاجف ؛هيتاه :لاق ءربخ تاعف الإ

 «ةفيحصب هلو هللا لوسر اعدف «بارجب

 حلصي لعج مث «ةفيحصلا يف زبخلا غرفأف
 تألتما ىتح ءوبري وهو ؛هديب ديرشلا
 ئجف :تفذا (ةلئاو اي :لاقن ؟ةقيحضلا
 ؛مهرشاع تنأو كباحصأ نم ةرشعب

 انأو يباحصأ نم ةرشعب تئجف «تبهذف

 هللا مسب اوذخ ءاوسلجا :لاقف «مهرشاع
 ءاهالعأ نم اوذخأت الو ءاهيلاوح نم اوذخ

 ىتح اولكأف ؛اهالعأ نم ردحنت ةكربلا نإف
 ام لثم ةفيحصلا يفو ءاوماق مث ءاوعيش

 يهو هديب اهحلصي لعج مث ؛اهيف ناك
 اي :لاقف ؛ةفيحصلا تألتما ىتح «وبرت
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 «كباحصأ نم ةرشعب ئجف بهذا «ةلثاو

 ءاوسلجا :لاقف ؛ةرشعب تئكجف تبهذف

 مث ؛اوماق مث ءاوعبش ىتح اولكأف ءاوسلجف

 ؛كباحصأ نم ةرشعب ئجف بهذا :لاق

 ؛كلذ لثم اولعفف «ةرشعب تئجو تبهذف

 «ةرشع «معن :تلق ؟دحأ يقب له :لاقف

 تئجف تبهذف ؛مهب ئجف بهذا :لاقف

 اولكأف ءاوسلجف ؛اوسلجا :لاقف ؛مهب

 ةفيحصلا يف يقبو ءاوماق مث ءاوعبش ىتح
 اهب بهذا «ةلئاو اي :لاق مث ؛ناك ام لثم

 [77" 077/91 .ةشئاع ىلإ

 ءاكحبلا

 انثدح :لاق يرصبلا نسحلا يبأ نع *
  ةبلعث نب هللا دبعل اًراج ناكو  ةورع وبأ

 نم هاذخ قجتنا ىتح هللا دبع ىكب :لاق

 :لوقي ناكو .عومدلا

 مهئانفب ربقم سانأ لكل
 ديزت روبقلاو نوصقنيمهف

 مهرازم امأ ءايحألا ةريج مهف

 [؟41/5] ديعبف ىقتلملا امأو ٍنادف

 بويأ بلغ :لاق ديز نب دامح نع *#

 اذإ خيشلا :لاقف ءاّموي ءاكبلا ينايتخسلا

 ؛هيف ىلع هدي عضوف ءهوف هبلغو ءجم ربك
 [37"7 /7] .تضرع امبر ةمكزلا :لاقو

 لع ميت :أرق هنأ ينانبلا تباث نع *
 ىلإ هلكأت :لاق :[7 :ةزمهلا] «ِةدْحَأْل

 ؛باذعلا مهيف غلبت دقل ءيح وهو هداؤف

 [577/؟] .هلوح نم ىكبأو «ىكب مث

 نب نوع ناك :لاق نوراه ىبأ نع *

 ٌشترت هتيحلو ءانثدحي - ةبتع نب هللا دبع
 [؟44/4] .عومدلاب

 صضعب يف تأرق :لاق روث نع #*
 ءاكبو ءهبلق يف نمؤملا ءاكب :بتكلا
 [48/5] .هنيع يف قفانملا

 فلخ تيلص :لاق رمع نبا نع *

 ةثالث ءارو نم هنينأ تعمسف ءرمع

 ]87/١[ .فوفص

 ناسنإو لجر أرق :لاق يعفاشلا نع *

 نأ برص اوك نا رتب اول : رضاح
 :هل ليقف ؟يكبي لجرلا لعجف «[4 :دمحم]

 ]١178/4[ .ءاكب عضوم اذه .«ضيغب اي

 ناك :لاق ديبع نب ثراحلا نع #*

 يبنج ىلإ سلجي ديز نب دحاولا دبع
 مهفأ ال تنكف ءرانيد نب كلام دنع

 ءاكب ةرثكل .كلام ةظعوم نم اًريثك
 ]١54/5[ .دحاولا دبع

 يف ماق اذإ رانيد نب كلام ناك «*

 نكاس تفرع دق «بر اي :لاق ءهبارحم
 نيرادلا يأ يفف ءرانلا نكاسو ةنجلا

 [288/؟] . ىكب مث ؟كلام

 ملسم ني يلع نب نسحلا نع #
 ميرم يبأ نب ركب يبأل ناك :لاق ينوكسلا

 (مه/5] .عومدلا نم اكلسم هيدخ يف

 هجو يف ناك : لاق ىسيع نب هللا دبع نع *
 [171/1] . ءاكبلا نم نادوسأ ناطخ رمع

 اًثياث تيأر :لاق ديز نب دامح نع *
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 ةعالضأ ىئرأ ىتح .:ىكبي ىتاثبلا

 [*97/9؟] .فلتخت

 الجر تيأر :لاق لوحكم نع د

 هتمهتاف ؛ ىكي دجسو عكر املكو ءيلصي

 [184/8] .ةنس ءاكبلا تمرحف ؛يئاري هنأ

 عضوملا اذه ناك :لاق ءاجر يبأ نع *

 ["07/] .عومدلا نم يلابلا كارشلا
 نم ءاكيلا :لاق ةرسيم نب ديزي نع

 .عزفلاو «نزحلاو «حرفلا نم : ءايشأ ةعبس

 نم ءاكيو ءركشلاو «ءايرلاو ءعجولاو

 هنم ةعمدلا ئفطت يذلا كلذف ؛هللا ةيشخ
 [78*ه /ه] .رانلا نم لابجلا لائمأ

 9©«4 َنيِفْيَطُمْلِل ٌلِيَر© :رمع نبا أرق *«
 ٌبَرِل ساّنلأ موب ميل : غلب ىتح ١[ :نيففطملا]

 ىتح ىكبيف ؛4[١ :نيففطملا] 50 َنيِملْعْلا

 [":ه/١] .هذعب ام ةءارق نع عنتماو ءرخ

 نيتاه رمع نبا أرق ام :لاق عفان نع *

 0 0 0 1 0 طق قيتيألا

 00 2 - هب 0000 ة ملحم

 ءاصخحألا اذه نإ :لوقي مئ .[؟ م85

 ["٠ه/١] .ديدشل

 يف َنَكَو» :أرقت اكو ةشئاع تناك «
 لبت ىتح يكبتف ؟[58 :بازحألا] 4َنُكَيْوبي
 [44/؟] .اهرامخ

 رمع ناك :لاق 'رسحلا نب ماشه نع #

 ىتح « يكبيف 2« هقنختف «هدرو يف ةيالاب رمي

 هنويسحتي «داعي ىتح « هتيب مرلي مث ؟ طقسي

 [ه١1/1] .اًضيرم

 ناك :لاق قولغذ نب ريست نعا#
 ءهتيحل لبت ىتح «يكبي ميثخ نب عيبرلا

 يف انك ءاّماوقأ انكردأ :لوقيف ؛هعومد

 ]15١8/1-٠١9[ .اًضصوصل مهبنج

 :لاق نالجع نب نمحرلا دبع نع #*

 ماقق دج تاك حشو عييرلا نعطي

 َىِذَّلأ َب ٌبِسح مط :ةيآلا هذهب رمف «٠ «يلصي

 1١[. :ةيثاجلا] ةيآلا © . . . ٍتاَعَيسلَأ أحرج

 هذه زواج ام «حبصأ ىتح هتليل ثكمف

 [117/؟5] .ديدش ءاكبب ءاهريغ ىلإ ةيآلا

 ل :لاق

 [؟17؟/4] . شمع ىتح

 ناك :لاق حابر نب هللا دبع نع

 هذه أرق اذإ 00 زرحم نب ناوفص

 باقم َّىَأ أاَرملَظ نيِدْلا كعيبو» :ةبيآلا

 + لوقأ ىتح ىكب ةظةففف :ءارعشلا] © نوفي

 [؟14/7١] , ةةورور نضيف قلن[ ل

 ناك :لاق نامثع ىلوم ئناه نع *

 ربق ىلع ففقو اذإ ؛_ نافع نب  نامثع

 ]51/١[ . هتيحل لبي ىتح .«ىكب

 لهأ مدق امل :لاق حلاص يبأ نع ©

 .نآرقلا اوعمسو ءركب يبأ نامز نميلا

 هيف زورغملا ردصلا مظعأ :صيصقلا )١(
 .هطسو يف عالضألا فيسارش



 ءاكنلا

 ءانك اذكه :ركب وبأ لاقف ؛نوكبي اولعج

 [؟١/4] .بولقلا تسق مث

 ىلع تلخد :لاق ريبزلا نب ةورع نع *
 أرقت يهو هي ؛«يلصت يهو ءامسأ
 ٌَباَذَع اَنَقَوَو امَيَلَع هللا ىرمق# :ةيآلا هذه

 «تذاعتساف ؛[77 :روطلا] 4( ِوْمَتلَ

 تيتأ يلع لاط املف ؛ذيعتست يهو تمقف

 اهئاكب يف يهو .ءتعجر مث ءقوسلا
 [ه8/1؟] .ذيعتست

 تلخد :لاق راوس نب ثعشأ نع *#

 ءرحلا ديدش موي يف يشاقرلا ديزي ىلع
 موي يف درابلا ءاملا ىلع «ثعشأ.اي :لاقف

 ينقبيس ءهافهلاو :لاق مث ؛أامظلا

 ماص دق ناكو :لاق ؛يب عطقو .نودباعلا

 ]8١/9[ .ةنس نيعبرأو نيتنث

 يل لاق :لاق ديمح نب صفح نع
 هيلع تأرقف «يلع أرقا :ريرج نب دايز

 كىدع اَنْنَصََو © َكَيْدَم كل َيَس ّرلا»

 :حرشلا] 4069 َكَرْهع َسَعَأ هيأ © كنْدِ

 رهظ ضقنأ :دايز مأ نبا اي :لاقف ؟[

 يكبي امك يكبي لعجف ؟كي هللا لوسر

 [1917/4] .يبصلا

 تاذ تسلج :لاق يروثلا نايفس نع *

 ينتعمس تنأو «كيكبي ام ءديعس اي :هل

 «نايفس اي :ديعس لاق ؟ةنجلا لهأ ركذأ
 بقانم تركذ اذإو «ىكبأ نأ ينعنمي ام

 2ا؟ىوجا|
 يعوضوملا بيذهتلا 0“

 :نايفس لاق ؟لزعمب اهنع ينئيأر «ريخلا

 [7م8 - 37//] .يكبي نأ هل قحو

 ليت :لاق سنأ نب ب كلام نع *

 ىتح «ىكي ؛ خلع هللا لوسر ثيدح

 [1/*] . همح- رت

 يبأ نب ةعيبر ناك :لاق نايفس نع *

 مث ءهسأر ىطغف ءاسلاج اًموي نمحرلا دبع

 :لاق ؟كيكيي ام :هل ليقف ؛ىكبف عجطضا
 [؟١ هو /*] .ةيفخ ةوهشو ءرهاظ ءاير

 نب هللا دبع نب نوع نع #

 دوعسم نب هللا دبع تتأ امل :لاق - ةبتع

 :هل ليقف ؟ىكب  هاخأ ينعي - ةبتع ةافو

 «بسنلا يف يخأ ناك :لاق ؟يكبتأ

 بحأ امو : ةلبيَي هللا لوسر عم يبحاصو

 تومي نإ ؛هليق تنك ينأ كلذ عم

 تومأ نأ نم يلإ بحأ .هبستحأف

 [ 0/1 . ىتبستحيف

 تيقل ام :لاق فافخلا ءاطع نع *

 مأ يف نوكأ نأ فاخأ :لاق ؟كنأش

 [هق//] . ايقش باتكلا

 ىلع انلخد :لاق ديز نب دامح نع *

 :لاق .ءهذوعل هضرم يف عساو نب دمحم

 اي :اولاقف ؛ هيلع نذأتسي ءاكبلا ىيحي ءاجف

 ىلع ةملس وبأ كوخأ اذه هللا دبع ابأ



 ءايلوألا تيلحل

 ىيحي هنأ ملع دقو :دامح لاق  ءاكبلا

 متبسن موي مكمايأ رش نإ :لاقف ؛  ءاكبلا

 [" 1 /] . ءاكيلا ىلإ هيف

 ؛ىكبف «سيق دبع نب رماع ضرم *
 دقو «تلنك دقو .«كيكييام :هل ليقف

 قحأ نمو «يكبأ ال يل ام :لوقيف ؟تنك

 ىلع اًصرح ىكبأ ام هللاو ؟ىنم ءاكبلاب

 دعبل نكلو «توملا نم اًعزج الو ءايندلا

 ىف تيسمأ ىنإو ؛يداز ةلقو .ءيرفس

 ىلإ يردأ الف ؛رائ وأ ةلج ءطوبهو دوعص

 [48/6] .ريصأ امهيأ

 ءاكبلا نع يشرقلا هللا دبع وبأ لئس *

 ؟هيرتعي هجو يأ نم ءدبعلا يرتعي يذلا
 ؛ هئاقل ىلإ حيرتسم هئاكب يف يكابلا :لاقف

 «هنيبو هنيب نأك امع عجار ءعطقنم د الإ

 أشنأ مث «فعافشو ةحارتسا هيلع لخدف

 : لوقي

 اهعومد يدهت سيل نيعب تيكب

 يننأل تلقف ؟يكبت مك تيدونف
 ملكأ هيف تنك اًناوأ تدقف

 ىرأ ام ريغ مكنم يئازج ناكو

 هظحب انيف ناك نم اذك :لاقف

 ملعيف نيبي ىتح هرتسنو

 عمو خم

 ءاكدلا 57 2

 ةممح دنع يدبعلا نايح نب مره تاب *

 ةممح تابف :لاق لي هللا لوسر بحاص

 .حبصأ املف «حبصأ ىتح اهلك يكبي هتليل

 ؟كاكبأ ام ءةممح اي :نايح نب مره هل لاق

 .روبقلا رثعبت ءاهتحيبص ةليل تركذ :لاق

 «ءءامسلا موجن رئانتو ءاهيف نم جرختف
 اًنايحأ نابحطصي اناكو :لاق .كلذ ىناكبأف

 هللا نالأسيف «ناحيرلا ءوس نايتأيف «راهنلاب
 نايتأي مث ؛ناوعديو ءةنجلا ىلاعت

 ناقرتفي مث ءرانلا نم ناذوعتيف «نيدادحلا

 [497”7/؟] .امهلزانم ىلإ

 هيف اًرضحم عساو نب دمحم رضح #*
 ىحنتف «ماعطلاب اوتأ اوغرف املف «ءاكب

 اولاقف ؛سلجف «ةيحان عساو نب دمحم

 ماعطلا ىلإ وندت الأ ءركب ابأ اي :هل

 هنأك .ىكب نم لكأي امنإ :لاق ؟لكأتف
 عم وأ ءءاكبلا دعب ماعطلا مهيلع بيعي

 [*49//؟] .ءاكيلا

 نبا دارأ امل :لاق ريبزلا نب ةورع نع *

 «ماشلا نم ةتؤم ضرأ ىلإ جورخلا ةحاور

 :هل اولاقف «ىكبف ؛هنوعدوي نوملسملا هاتأ

 بح يب ام ؛هللاو امأ :لاق ؟كيكبي ام

 تعمس نكلو ؛مكل ةبابص الو ءايئدلا
 ْرْكْنَم نإَو# :ةيآلا هذه أرق كك هللا لوسر

 4 © اًيِضَْم امنع َكْيَر لع 06 اهماو ال
 الو ءرانلا دراو ينأ تملع دقف ١[ : ميرم]

 ]١18/1[ .دورولا دعب ردصلا فيك يردأ

 ناك :لاق صاوخلا ةسبنع نع *
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 اميرف «ينروزي  مالغلا نابأ نب  ةبتع
 «ةليل تاذ يدنع تابف :لاق ؛يدنع تاب

 املف ؛اًديدش ًءاكب رحسلا نم ىكبف

 ةليللا يبلق تعزف دق :هل تلق ؛ءحبصأ
 اي :لاق ؟يخأ اي كاذ ميفف ؛كئاكبب

 ضرعلا موي تركذ هللاو ينإ .ةسبنع

 ءهتنضتحاف طقسيل لام مث ؛هللا ىلع
 تدتشا دق «نابلقتي هينيع ىلإ رظنأ تلعجف

 ؛روخي لعجو .ديزأ مث :لاق ؛امهترمح
 توصب ينباجأف ؛ةبتع «ةبتع :هتيدانف

 هللا ىلع ضرعلا موي ركذ عطق :يفخ
 لعج مث ؛هددريو :لاق ؛نيبحملا لاصوأ

 «توملا ةجرشح هددريو ءاكبلا جرشحي

 تنأو كيبحم بذعت يالوم كارت :لوقيو
 ىتح اهددري لزي ملف :لاق ؟ميركلا يحلا

 [؟؟0/5] .يناكبأ هللاو

 عاود ءاكبلا :لاق يرملا حلاص نع *«

 ىلع تباجأ نإف «بونذلا يف ةركفلاب
 .فقوملا ىلإ اهتلقن الإو «بولقلا كلذ
 «تباجأ نإ .لاوهألاو دئادشلا كلتو

 قابطأ يف بلقتلا اهيلع ضرعاف الإو

 حياصتو ؛هيلع يشغو .ىكب مث .نارينلا
 [1517/5] .سانلا

 :لاق يسينألا لضفلا نب ىيحي نع *

 نب دمحم نع ركذي نم ضعب تعمس
 مئاق ةليل تاذ وه انيب هنأ :ردكنملا

 ىتح «هؤاكب رثكو ءىكبتسا ذإ ,ءيلصي
 ؟هاكبأ يذلا ام :هولأسو ؛هلهأ عزف

 ؛ءاكبلا يف ىدامتو «مهيلع مجعتساف

 ؛هرمأب هوربخأف ءمزاح يبأ ىلإ اولسرأف

 :لاق «يكبي وه اذإف «هيلإ مزاح وبأ ءاجف

 تعر دق ؟كاكبأ يذلا ام .يخأ اي

 هنإ :لاقف ؟كب ام مأ ؟ةلع نمفأ ؛كلهأ

 امو :لاق .َِبَق هللا باتك يف ةيآ يب ترم

 2 مي اًديو» :ىلاعت هللا لوق :لاق ؟يه

 ؛[407 :رمزلا] 4َنوُبِستحي اوْوكَي مل ام هلأ

 دتشاو ءهعم اًضيأ مزاح وبأ ىكبف :لاق
 :مزاح يبأل هلهأ ضعب لاقف .امهؤاكب

 ام مهربخأف ؛هتدزف ءهنع جرفتل كانئج

 ]١45/6[ .هاكبأ يذلا

 نأ :هخايشأ نع نايفس يبأ نع *
 ناملس ىلع لخد صاقو يبأ نب دعس

 ام :دعس هل لاقف ءناملس ىكبف ؛هدوعي

 ىلع درتو ءكباحصأ ىقلت ؟كيكبي
 يفوتو ءضوحلا قو هللا لوسر
 ام :لاقف ؛ضار كنع وهو خو هللا لوسر

 ىلع اًصرح الو «توملا نم اًعزج يكبأ
 ءانيلإ دهع و هللا لوسر نكلو ؛ايندلا
 دازك ايندلا نم مكدحأ ةغلب نكيل» :لاقف

 امنإو - يلوح دواسألا هذهو .«بكارلا

 لاقف ؛ اهوحنو ةباجنإ وأ «ةرهطم هلوح
 ؛كدعب هب ذخأن اًدهع انيلإ دهعا :دعس هل

 اذإ كمه دنع كير ركذا :هل لاقف

 دنعو ؛تمكح اذإ كمكح دنعو :تممه

 [148/1-155] . تمسق اذإ كدي



 مها
 ةنلضت"” ءايلوألا ةيلحل

 نم هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا تبحص

 رطش ماق «لزن اذإ ناكف ءةنيدملا ىلإ ةكم
 تناك فيك .«بويأ هلأسف :لاق ؛ليللا
 تلا كس تدلعو# أرك :لاَنق ؟هتءارق

 .[15 :ق] *0 دبع ُهْنِم َتُك ام َكِلَد ّقَلَأ

 ظفل . جيشنلا مكاذ يف رثكيو « لتري لعجف

 ]7017/1١[ .ةديبع يبأ

 نب ثيللا ناك :لوقي رامع نب روصنم *
 تملكتف ؛هافق ّدحأ ءرصمب ملكت اذإ دعس

 دق نالجر اذإف ءاّموي عماجلا دجسم يف
 ىلع افقوف .دجسملا باب نم الخد
 اوراشأف ؟ملكتملا نم 07 «ةقلحلا

 «ثيللا ثراحلا ابأ بجأ :الاقف «يلإ

 نم ىقلأ ءهاتأوساو 00 انأو تمقف

 ثيللا ىلع تلخد املف ؛اذكه دلرم

 يف ملكتملا تنأ :يل لاقف ءتملس

 لاقف ؛هللا كمحر ءمعلن :تلق ؟دجسملا

 يذلا مالكلا يلع درو ءسلجا :يل

 سلجملا كلذ يف تذخأف هب تملكت

 ؛ينع ىرسو «ىكبو خيشلا قّرف «هنيعب
 ىكبف ءرانلاو ةنجلا ةفص يف تذخأو

 :هديب يل لاق مث ؛هتمحر ىتح «خيشلا

 :تلق ؟كمساام :يل لاقف .«ءثتكسا

 ءرامع نبا :تلق ؟نم نبا :لاق ءروصنم

 :لاق ؛معن :تلق ؟يرسلا وبأ تنأ :لاق

 «كتيأر ىتح «ينتمي مل يذلا هلل دذمحلا

 نيب تفقوف .«تءاجف «ةيراج اي :لاق مث
 ءاذكو اذك سيكب ىنيئيج :اهل لاقف «هيدي

 اي :لاقف ؛رانيد فلا ديف سيكب تءاجف

 ءاكبلا

 اذه نصو .كيلإ اذه ذحخن «يرسلا ابأ

 «نيطالسلا باوبأ ىلع هب فقت نأ مالكلا

 دعب نيقولخملا نم اًدحأ نحدمت الو

 ةنس لك يف كلو «نيملاعلا برل كتحدم
 معنأ دق هللا نإ ؛هللا كمحر 5 ؛ اهلثم
 اًئيش يلع درت ال :لاق ؛نسح أو يلإ

 ال :لاق ؛تجرخو ءاهتضبقف ؛هب د

 «ةيناثلا ةعمجلا يف ناك املف ءيلع ئطبت

 يف تذخأف ءاّئيش ركذا :يل لاقف ؛هتيتأ
 رثكو «خيشلا ىكبف «تملكتف يل سلجم
 رظنا :لاق ؛ موقأ نأ تدرأ املف ؛هؤاكب

 ؛رانيد ةئامسمخ اذإف «ةداسولا ينث يف ام

 كتلصب يدهع .هللا كمحر :تلقف

 كلصأ اًئيش يلع درت ال :لاق ؛سمألاب

 ؛ةلخادلا ةعمجلا :تلق ؟كارأ ىتم «هب

 املف «يئاضعأ نم اًوضع تتف كنأك :لاق

 لاقف ؛اًعدوم هتيتأ «ةلخادلا ةعمجلا تناك

 «تملكتف «هب كركذأ ءيش يف ذخ : يل

 اي :يل لاق مث ؛هؤاكب رثكو .خيشلا ىكبف
 اذإف «ةداسولا ينث يف ام رظنا ءروصنم

 مث ؛جحلل اهدعأ :لاق ءرانيد ةئامثالث

 مارحإ بايث يتاه «ةيراج اي :لاق
 ؛اًيوث نوعبرأ هيف رازإب تءاجف ءروصنم
 لاقف ؛نيبوثب يفتكأ .هللا كمحر :تلق

 ءموق كبحصيف ءميرك لجر تنأ :يل
 بايثلا لمحت يتلا ةيراجلل لاقو ؛مهطعأف

 [”01- 6٠١" /إ9/] . كل ةيراجلا هذهو :هعم

 :لاق رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع *

 ال كنيع ىرأ يل ام :دئرم نب ديزيل تلق



 ياسا
 يعوضوملا تبيدهتلا ءاكنلا

 :تلق ؟هنع كعلأسم امو :لاق ؟فجت

 ,ىخأ اي :لاق ؛هب ىنعفني نأ هللا ىسع

 ذأ ةعيفع انأ نإ :ئتدعوت دق هلل نإ

 يندعوتي مل ول ءهللاو ؛رانلا يف يننجسي

 اًيرح تنكل ءمامحلا يف الإ «يننجسي نأ

 :هل تلقف :لاق ؛نيع يل فجت ال نأ

 امو :لاق ؟كتاولخ يف تنأ اذكهف

 ىنعفني نأ هللا ىسع :تلق ؟هنع كتلأسم

 نيح يل ضرعيل كلذ نإ هللاو :لاقف «هب
 ام نيبو ينيب لوحيف .يلهأ ىلإ نكسأ
 ضرعيف يدي نيب ماعطلا عضويل هنإو ءديرأ

 يكبت ىتح ءهلكأ نيبو ينيب لوحيف ءيل
 ام نوردي ام ءاننايبص يكبيو «يتأرما
 وما ربا كلذ نمسا اسيرلو ف اناكبا
 5 هب تصصخ ام ءاهحيو اي :لوقتف
 رقت ام ءايندلا ةايحلا ىف كعم نزحلا لوط

 [114 /0] . نيع كعم يل

 وهو «ليفطلا نب ثراحلا نب فوع *
 تعاب ةشئاع نأ :اهمأل ةشئاع يخأ نبا

 ءاهيلع نرجحأل :ريبزلا نبا لاق ؛اهعابر

 ملكأ ال نأ يلع هلل :انيهَو ةشئاع تلاقف
 تلاطف ؛ايندلا قراقأ ىتح «ريبزلا نبا

 «دحأ لكب ريبزلا نبا عفشتساف ءاهترجه

 هيف مثآ ال هللاو :تلاقف ؛هملكت نأ تبأف

 نب روسملا ملك ءاهترجه تلاط املف ءاّدبأ
 «ةشئاع دوسألا نب نمحرلا دبعو ء«ةمرخم

 اهقنتعاق ءريبزلا نبا مهعم اهيلع اولخدف
 هللا ىضر ةشئاع تكبو ءىكبف «ريبزلا نبا

 نيا اهدشانو ءاريثك ٌءاكب اهنع ىلاعت

 ءاهيلع اورثكأ املف ؛محرلاو هللا ريبزلا

 اهل عيتباف ءنميلا ىلإ تثعب مث ءهتملك

 مث :فوع لاق .اهتقتعأف «ةبقر نيعبرأ

 «يكبتف كلذ اهروذن ركذت كلذ دعب تعمس

 [44/؟] . اهرامخ اهعومد ليت ىتح

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع *
 هيف طفس زيزعلا دبع نب رمعل ناك :لاق
 يف تيب هل ناكو « لغو «رعش نم ةعارد

 ءطفسلا كلذ حتف «ليللا رخآ يف ناك اذإف
 ؛هقنع يف لغلا عضوو .ةعاردلا كلت سبلو

 علطي ىتح ؛يكبيو هبر يجاني لازي الف

 ]191١/8[ . طفسلا يف هديعي مث ؛رجفلا

 اهنأ :همأ نع ءاطع نب ىلعي نع *

 «لحكلا ورمع نب هللا ديعل عنصت تناك

 هيلع قلغيو :لاق ؛ءاكبلا نم رثكي ناكو

 يمأ تناكو :لاق ؛هانيع يكبيو ء«هباب

 [110/11 . لحكلا هل عنصت

 لخد اًبهار نأ :نارهم نب نوميم نع *

 :رمع هل لاق ءزيزعلا دبع نب رمع ىلع
 ؟كاذ ممف ؟ءاكبلا ميدت كنأ ربخأ ملأ

 تدهع «نينمؤملا ريمأ اي هللاو ينإ :لاق
 «مهئيد نم رثأ مهدنع ءيش أمو «سانلا

 ؛مهايند نم مهدنع رثآ ءمويلا ءيش امو

 ربلل ريخخ مويلا توملا نأ تملعف

 :رمع لاق ءجرخ املف :لاق .رجافلاو

 [41/4] . بهارلا بويأ ابأ اي قدص

 ابا نأ :لحج نب رشب نب ملاس نع #*



 ع ءايلوألا تيلحا
 عاكيلا كهف

 ام :هل ليقف ء.هضرم يف ىكب ةريره

 ىلع يكبأ ال ينإ امأ :لاقف ؟كيكبي

 دعب ىلع يكبأ ينكلو ءهذه مكايند
 يف تحبصأ ينأو .يداز ةلقو ءيرفس

 يردأ ال ءرانو ةنج ىلع .ءطبهم دوعص
 ]88/١*[ .يب ذخؤي امهيأ

 نب ورمع ناك :لاق رمع نب ىسيع نع
 فقيف اليل هسرف ىلع جرخي دقرف نب ةبتع
 دق ءروبقلا لهأ اي :لوقيف ؛رويقلا ىلع

 مث ؛لامعألا تعفر دقو «فحصلا تيوط

 ؛حبصي ىتح «هيمدق نيب فصيو « يكبي

 ]١158/4[ . حبصلا ةالص دهشيف «عجريف

 اومعز :لاق يرهزلا باهش نبا نع *

 ىلإ جورخلا دارأ نيح ىكب ةحاور نبا نأ

 :لاقف ؟يكبي هوأر نيح هلهأ ىكبف «ةتؤم

 ةبابص الو «ثوملا نم ءازج تيكب ام هللاو

 نإو» : ك5 هللا لوق نم تيكب ينكلو «مكل
 اكدتَم انتحر لع 36 اقيراو لإ كنت

 «ءاهدراو ين تنقيأف ١/[. :ميرم] 9

 ]١18/1[ .؟ال مأ ءاهنم وجنأأ ءردأ ملو

 اًرفن نأ :ةليبع نب هللا دبع نع *

 جوز «ييح تنب ةيفص ةرجح يف اوعمتجا

 .نآرقلا اولتو «هللا اوركذف يي يبنلا

 دوجسلا اذه :ةيمص مهتدانف ؛اودذجسو

 11١/91 .؟ءاكبلا نيأف «نآرقلا ةوالتو

 وبأ انيطخخ :لاق ريهز نب ةماسق نع *
 «ةرصبل اب هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم

 اوكبت مل نإف ءاوكبا «سانلا اهيأ اي :لاقف

 ىتح عومدلا نوكبي رانلا لهأ نإف ءاوكابتف

 تلسرأ ول ىتح «ءامدلا نوكبي مث ءعطقنت

 15١/1١1[ .ترجل نفسلا اهيف

 بيبح ناك :لاق رفعج نع رايس نع *
 ؛ءاكب سانلا رثكأ نم ءاّقيقر دمحم وبأ
 تلاقف ءاًريثك ءاكب ةليل تاذ ىكبف

 ابأ اي يكيت مل :  ةيسرافلاب  ةرمع
 : ةيسرافلاب بيبح اهل لاق ؟دمحم

 مل اًقيرط كلسأ نأ ديرأ ينإف «ينيعد

 [124/5] .لبق هكلسأ

 يف تملكت :لوقي رامع نب روصنم *
 نب ليضفو «ةئييع نب نايفس هيف ؛سلجم
 امأف ؛كرابملا نب هللا دبعو ءضايع

 مث ؛هانيع ترغرغتف :ةنييع نب نايفس
 ؛كرابملا نبا امأو ؛عومدلا نم اتفشن

 «بحتناف :ليضفلا امأو ؛هعومد تلاسف

 تلق .كرابملا نباو ليضف ماق املف

 ءيجي نأ كعنم ام ءدمحم ابأ اي :نايفسل

 دمكأ اذه :لاق ؟كبحاص نم ءاج ام كنم

 حارتسا ءتجرخ اذإ ةعمدلا نإو ؛نزحلل

 [*1]07/97 .بلقلا

 .هئاكب ةرثك نع نيسحلا نب يلع لئس *

 اطبس دقف بوقعي نإف «ينومولت ال :لاقف

 ملو «هانيع تضيبا ىتح ىكبف ءهدلو نم
 رشع ةعبرأ ىلإ ترظن دقو ؛تام هنأ ملعي

 ؛ةدحاو ةازغ يف يتيب لهأ نم الجر
 [15/9] . ؟يبلق نم بهذي مهنزح نورتفأ

 ميهأربإ نع * يف ىكب هنأ :يعخنلا



 ءاكنلا

 ام ءنارمع ابأ اي :هل اولاقف ءهضرم

 رظنأ انأو ؛ءيكبأ ال فيكو :لاق ؟كيكبي

 امإو ءهذهب امإ «ينرشبي يبر نم اًلوسر
 [١؟4/4] .؟هذهب

 دقل :لاق عساو نب دمحم نع #*

 هسأر نوكي «لجرلا ناك ءالاجر تكردأ

 لب دق «ةدحاو ةداسو ىلع هتأرما سأر عم

 هب رعشت ال ؛هعومد نم هذخ تحتام

 مهدحأ موقي الاجر تكردأ دقلو ؛ هتأرما

 الو .«هدخ ىلع هعومد ليستف .فصلا يف

 [7 41/91 . هبناج ىلإ يذلا هب رعشي

 تنك :لاق باتع نب عيبر نع *

 الجر عمسف «ريرج نب ةدايز عم يشمأ

 وهو هيلإ ترظنف :لاق ؛ةنامألاب فلحي

 امأ :لاقف ؟يكبي ام :تلق .يكبي

 كحت نئلف ؟ةنامألاب فلحي اذه تعمس

 ْ [191/4] .ةنامألاب فلحأ
 هب لجرب دشار يبأ نب عيبرلا رم *

 هب رمف «يكبيو هللا دمحي سلجف «ةنامز
 :لاق ؟هللا كمحر كيكبي ام :لاقف ؛لجر

 تهبشف ء«ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ تركذ

 لهأب رانلا لهأو «ةيفاعلا لهأب ةنجلا لهأ
 60/4/01 .يناكبأ يذلا كلذف ؛ءالبلا

 اودّوع :لاق  ينارادلا_ناميلس يبأ نع

 [؟174/9] . ركفتلا مكبولقو ءءاكبلا مكتيعأ

 نب قيقش تعمس :لاق مصاع نع *

 «يل رفغا بر :دجاس وهو لوقي ةملس

 يعوضوملا بيذهتلا 1 ١ ْ

 نم اًلوطف «ينع فعت نإ « ىنع فعا بر

 الو ء يل ملاظ ريغ « ينبذعت نإو «كلضف

 [١١٠؟/غ] .دجسملا ءارو نم

 نم بابذلا لثم هنيع نم جرخ نم :ةاروتلا
 باذع نم هللا هنمأ ءهللا ةيشخ نم ؛عمدلا

 ١/[ /هز . منهج

 نم ىكب لجر نم ام :لاق هنعو *

 «ضرألا ىلع هعومد ليستف .هللا ةيشخ

 عجري ىتح هادبأ «رانلا هبيصتق ءرطقتف

 نم ضرألا ىلع عقو اذإ ءءامسلا رطق

 [*55/85] .ءامسلا

 هللا ةيشخ نم يكبأ نأل :لاق هنعو *

 يلإ بحأ ؛يتنجو ىلع «يعومد ليستف

 [م15/0] .اًيهذ ىنزوب قدصتأ نأ نم

 هتثدحف :لاق ؛ينثدح :زيزعلا دبع نب رمع

 ريمأ اي :تلقف ؛اًديدش ءاكب هنم ىكب اًئيدح
 «ءاكبلا اذه يكبت كنأ تملع ول «نينمؤملا

 اي :لاقف ؛اذه نم نيلأ اًثيدح كتئدحل

 « سدعلا ةرجشلا هذه لكأن انإ «لوميم

 ةرزغم «بلقلل ةقرم  تملع ام  ىهو

 [7؟ 77 - ”؟ا/5/١ه] .دسجلل ةلذم .ةعمدلل

 ِهَِو يبنلا عم تبهذ :لاق سنأ نع *

 وأ ءاماعط هل تبرقف ءاهروزي نميأ مأ ىلإ

 مل امإو ءامئاص ناك نإ امإف ؛اًبارش

 املف - لك : يأ  همصاخت تلعجف ؟ هدري



 ءايلوألا تيلحا

 :رمعل ركب وبأ لاق ؛لك هللا لوسر يفوت

 ناك امك ءاهروزن نميأ مأ ىلإ انب مق

 ؛تكب امهتأر املف ءاهروزي لكي هللا لوسر
 «ىكبأ ام :تلاقف ؟كيكبي ام :اهل الاقف

 ىلإ راص دق لي هللا لوسر نأ ملعأل ينإ
 ربخل يكبأ ينكلو ؛هيف ناك امم ريخ
 ءءاكبلا ىلع امهتجيهف ءانع عطقنا ءامسلا
 [58/؟] .اهعم نايكبي العجف

 :انغلب :لاق ناقرب نب رفعج نع

 هنع ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس نأ

 يناكبأو «ثالث ينكحضأ :لوقي ناك

 ءايقدالا لمؤم نم تكحض ؛ثالث

 ؛هنع لقغي ال لفاغو ؛هبلطي توملاو

 طخسمأ يردي ال ءهيف ءلم كحاضو

 قارف :ثالث يناكبأو ؟هيضرم مأ «هبر

 عملطملا لوهو ؛هبزحو دمحم «ةبحألا

 يدي نيب فوقولاو ؛توملا تارمغ دنع
 رانلا ىلإ : يردأ ال نيح («نيملاعلا بر

 [207/11 ؟ةنجلا ىلإ مأ «يفارصنا

 أي :لاق ديزي نب دحاولا دبع نع

 الأ ؟نارينلا نم اًقوخ نوكبت الأ ءهاتوخإ
 هللا هذاعأ :رانلا نم اًفوخ ىكب نم هنإو

 نم اًفوخ نوكبت الأ :هاتوخإ اي ؛اهنم ىلاعت
 الأ :هاتوخإ اي ؟ةمايقلا موي شطعلا ةدش

 مايأ درابلا ءاملا ىلع اوكباف «ىلب ؟نوكبت

 رئاظح يف هومكيقسي نأ هلعل ءايندلا
 نم ”تاسمألاو ءامدقلا ريخ عم .ءسدقلا

 ءءادهشلاو ,نيقيدصلاو ؛نييبنلا

 مث :لاق .اًقيفر كئلوأ نسحو «نيحلاصلاو

 ءالبلا | "يب 8س ا

 [51 . هيلع يشغ ىتح « يكبي لعج

 ءالبلا

 عم انتيأر دقل :لاق ناوزغ نب ةبتع نع *

 عضت امك عضيل اندحأ نإ ىتح «ةلبحلا قرو

 ]111/١1-177[ .ءىش هطلاخي ام ءةاشلا

 انيلب :فوع نب نمحرلا دبع لاق *
 ملف ءارسلاب انيليو ؛انريصف ءءارضلاب

 ]1٠١/1[ .ربصن

 «ءيش نم ام :لاق هبثم نب بهو نع

 «ةبيصملا الإ ؛ربكي مث ءاريغص ودبي الإ
 [57/4] .رغصت مث ؛ةريبك ودبت اهنإف

 ءالبلا :لاق هبنم نب بهو نع

 [05/4] .ةبادلل لاكشلاك ءنمؤملل

 بيصأ نم :لاق هبنم نب بهو نع *
 قيرط هب كلس دقف ؛ءالبلا نم ءيشب

 [01/4] .مالسلاو ةالصلا مهيلع «ءايبنألا

 ءالبلا ٌّنلحيل :لاق دلجلا يبأ نع *

 ,مهريغ داري ال اًصوصخ ةالصلا لهأ ىلع

 نأ ىتح «نوعتري نونمآ مهلوح ممألاو

 [01/5] .اًيئارصن وأ اًيدوهي عجريل لجرلا

 هذه لثم :لاق يلاكبلا فون نع *

 اهل ىجري ءلماحلا ةأرملا لثم :ةمألا

 اذإ .ةمألا هذهو ؛اهدلو سأر ىلع جرفلا

 نود جرف اهل نكي مل «ءالبلا اهب جل
 [ه5/١٠] .ةعاسلا

 ءالبلا :لاق دمحم نب دينجلا نع *



 قكععا
 ءالبلا

 نيطلخملا ىلع ::هجوأ ةثالث ىلع

 صيحمت نيقداصلا ىلعو .ءتابوقع
 قدص نم ءايبثألا ىلعو ؛تايانج
 [؟١٠/١1/1] .تارايتخالا

 رضت ال :لاق ةرسيم نب ديزي نع *

 ؛ربص هعم ءالب الو ءركش اهعم ةمعن

 يف ةمعن نم ريخ «هللا ةعاط يف ءالبلو
 ١ [؟75/8] .هللا ةيصعم

 عم تنك :لاق هيودزب نب نامثع نع *

 «ةفرع موي ريبج ني ديعسو هبنم نب بهو
 :ديعسل بهو لاقف ؛رماع نبا ليخن تحت

 نم تفخ ذنم كل مك .هللادبع ابأ اي

 يهو يتأرما نع تجرخ :لاق ؟جاجحلا

 جرخ دقو ءاهنطب يف يذلا ينءاجف «لماح

 «مكلبق ناك نم نإ :بهو هل لاقف ؛ههجو

 اذإو ؛ءاحخر هّدع ءءالب مهدحأ باصأ اذإ

 [هال /45/4] .ءالب هذع ءءاخر هباصأ

 فلظ انبيصي اموق انك :لاق دعس نع *

 ءهتدشو كب هللا لوسر عم ةكمب شيعلا
 انرمو «كلذل انفرتعا ءءاليلا انباصأ املف

 عم ينتيأر دقلو ؛هل انربصو ءهيلع

 ليللا نم تجرخ «.ةكمب هو هللا لوسر
 تحت ءيش ةعقعقب عمسأ انأ ذإو ؛«لوبأ

 ءاهتذخأف ؛ريعب دلج ةعطق اذإف .يلوب

 نيب اهتعضوف ءاهتقرحأ مث ءاهتلسغف
 نم اهيلع تيبربتو «اهنتسا م نيرصح
 [97/11 .اثالث اهيلع تيوقف «ءاملا

 نب ةبتع بطخ :لاق نسحلا نع *

 يعوض وملا بذضفتلا ١1 |

 ربنم ىلع بطخ ريمأ لوأ ناكف «ناوزغ
 عم ةعبس عباص ينتيأر دقلو ؛ةرصبلا

 قرو الإ ءماعط انل امو هِي هللا لوسر

 ينأ ريغ ءانقادشأ تحرق ىتح ءرجشلا
 نب دعس نيبو ينيب اهتققشف ءةدرب تطقتلا

 «ةعبسلا طهرلا نم يقب امف :لاق ؛كلام

 ]١/*4[ .راصمألا نم رصم ىلع ءريمأ الإ

 امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع *

 رفن اناتأ ءركب وبأو هلي هللا لوسر جرخ
 ىلع اوفقوف «لهج وبأ مهيف شيرق نم
 :اولاقف ؛مهيلإ تجرخف ءركب يبأ باب
 :تلق :تلاق ؟ركب يبأ تدب اي كوبأ نيأ

 وبأ عفرف :تلاق ؛يبأ نيأ هللاو يردأ ال
 مطلف ءاثيبخ اًشحاف ناكو ءهدي لهج

 مث :تلاق ؛يطرق اهنم رخ .ةمطل يدخ

 [557/؟] .اوفرصتا

 لاق :لاق يطساولا ركب يبأ نع *

 لكب تيضر دق ءبر اي :ةزمح نب نونمس
 رشع ةعيرأ هلوب سبتحاف «يلع هيضقت ام
 ىلع ةيحلا يوتلت امك يوتلي ناكف ءاّموي
 قلطأ املف ؛الامشو اًئيمي بلقتي ءلمرلا

 تدشنأو .كيلإ تبت ءبر اي :لاق ءهلوب

 :نوئمس نع رفعج نع
 ينع كدص لوطب ضار انأ

 اكاوه كاذ نأل الإ سيل

 ىلع يريص افجلا نحتماف

 [١١1/١٠5]اجرب اقلعم ينعدو دولا

 ناك :لاق قاقزلا ركب يبأ نع *



 ءالبلا 2 اطفي" ءايلوألا ةيلحا

 يف تجرخ ينأ :يرصب باهذ بيس
 فصن يطسو يفو «ةكم ديرأ ةنسلا طسو

 تدمرف «لج فصن يفتك ىلعو «لج
 «لجلاب عومدلا تحسمف «ينيع ىدحإ
 ءمدلاو عومدلا تناكف .ناكملا حرقف

 ركس نم انأو «يتحرقو .ينيع نم ناليسي
 سمشلا ترثأ اذإو ؛هب سحأ مل يتدارإ

 .«ينيع ىلع ءاهتعضوو اهتبلق ءهيدي يف
 هيتلا يف تنكو ؛ءالبلاب ينم ءاضر

 ةعيرشلا ملع نأ :يبلقب رطخف .ءيدحو

 نم فتاه يب فتهف «ةقيقحلا ملع نيابي

 ال ةقيقح لك ءركب ابأ اي :ةيدابلا رجش
 ]44/١١"[ .رفك يهف «ةعيرش اهعبتت

 ناك لجرل يرباقملا ةقدص لاق *
 نإ :لاقف ؟كدجت فيك :هحبصيو هيخاوي

 نم تبصأ امم لقأ «ءالبلا نم يب يذلا

 ردقب ءءالبلا نم ينباصأ ولو .ىوهلا ةذل
 يلع عمتجال اذِإ :قوقلا ةذل نم تلن ام

 اًنايبأ دشني اًريثك ناكو .ءالبلا عيمج

 اًمطتخم كفني ام توملا ىرت امأ

 اهيوحيف اًسفن.ةيحان لك نم
 هلمؤت تناك المأ تصغن دق

 اهيكابو اهيعان يحلا يف ماقو

 مهمظعأ هيف ىلبت برتلا اونكسأو
 اهييحي هللا مث ةراضنلا دعب

 اورخد امو اهنم اوعمج ام راصو

 اهيئادأ هيوحي براقألا نم

 اهتدم مايأ يف كسفنل دهماف

 اهيف هتفلسأ امم هللا رفغتساو

 ةرظ لا

 ةرثك نع نيسحلا نب يلع لئثس *

 بوقعي نإف :؛ينومولت ال :لاقف .هئاكب

 تضيبا ىتح ىكبف ءهدلو نم اطبس دقف

 ترظن دقو ؛ثام هنأ ملعي ملو «هائيع

 يف يتيب لهأ نم الجر رشع ةعبرأ ىلإ
 نم بهذي مهنزح نورتفأ ؛ةدحاو ةازغ
 ١1١1/01[ . ؟يبلق

 ءربصلا اودوعت :لاق هب ةفيذح نع »

 عم نحن انباصأ امم دشأ مكنبيصي

 [؟م88/1] .لَو هللا لوسر

 تعمس :لاق مزاح يبأ نب سيق نع

 انتيأر دقل :لوقي - صاقو نبأ نفاد ادعم

 قرو الإ ماعط انل امو يلع هللا لوسر عم

 عضت امك اندحأ عضي وتح ءرجشلا

 [4؟/11 .ةاشلا

 لازااع :لاق ريبج حن ديعس نع.
 هلل سيل نأ تيأر ىتح «يباحصأب ءالبلا

 [؟81/4] .ءالبلا يب لزن ىتح ءةجاح ف

 ءاخرلاو «ةمعن ءالبلا دعي مل نم ءهيقفب

 [هه /ل] . ةييصم

 ىرأل ينإ :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 نأ ينعنمي امف «يسفن يف ههركأ ءءيشلا

 [1/41*7 .هلثمب ىلتبأ نأ ةيهارك الإ ءهبيعأ



 ءالبلا
 ومحب
 يعوضوملا تبيذشغتلا هك

 ءالبلا دهجي مل :لاق سوواط نع #*

 اًيضاق نوكي وأ «ىماتيلا لوتي مل نم
 ىلع اًريمأ وأ ءمهلاومأ يف سانلا نيب

 ]١17/1[. .مهباقر

 ام :لاق رجبأ نب كلملا دبع نع

 فيك رظنيل «ةيفاعب ىلتبم الإ سانلا نم

 فيك رظنيل «ةيلبب ىلتبم وأ ءهركش
 [88/8] .هريص

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 هركي امك ؛ءالبلا ىلع هدبع هركيل هللا نإ

 يبصلا لهأو ؛.مهضيرم ضيرملا لهأ
 برشا :نولوقيو ؛ءاودلا ىلع ءمهيبص
 [؟01/4] .اًريخ هتبقاع يف كل نإف ءاذه

 :لاق 4 دوعسم نب هللا دبع نع *
 ءرقفلاو توملا :تاهوركملا اذبح الأ

 امو ءرقفلا وأ ىنغلا الإ وه نإ هللا مياو

 نإ «ىنغلا ناك نإ ؛تيلتبا امهيأب يئابأ

 هيف نإ ءرقفلا ناك نإو ؛فطعلل هيف

 .[177١؟/1] .ربصلل

 امل :لاق ةصفح يبأ نب ملاس نع *

 تنأ :لاق ؛جاجحلا ريبج نب ديعس ىتأ

 «ريبج نب ديعس انأ :لاق ءريسك نب يقش

 يتتمس امك اَذِإ انأ :لاق «كنلتقأل :لاق

 «نيتعكر يلصأ ينوعد :لاق مث ؛يمأ

 :لاق .ىراصنلا ةلبق ىلإ هوهجو :لاق
 ١١6[. :ةرقبلا] هنأ ُهَحْو م أوو اَمَِيَدِد

 هب تذاع امب كنم ذيعتسأ ينإ :لاق مث

 كن نمل ُدوعأ ِفِإ» :تلاق :لاق ءميرم يلا

 :نايفس لاق .[18 :ميرم] ابقي َتنُك نإ

 الجر الإ ءريبج نب ديعس دعب لتقي مل
 [؟50/14] .اًدحاو

 يف عقو :لاق هنأ :سابع نبا نع *

 يهو تملسأف ؛مالسإلا كيرش مأ بلق

 ىدحإ مث «شيرق ءاسن ىدحإ يهو .ةكمب

 تلعج مث «تملسأف «يسودلا ركسعلا
 «نهوعدتف اًرس شيرق ءاسن ىلع لخدت

 اهرمأ رهظ ىتح ؛مالسإلا يف نهبغرتو
 الول :اولاقو ءاهوذخأف ءةكم لهأل

 كّدرنس نكلو .انلعفو كب انلعفل :«كموق

 سيل ريعب ىلع ينولمحف :تلاق ؛مهيلإ
 ينوكرت مث ؛هريغ الو أطوم «.ءيش يتحت

 :تلاق ؛ يننوقسي الو « يننومعطي "ال ءائالث

 ضرألا يف ام ىتح «ثالث ىلع تتأ امف
 اوناكو ءالزنم اولزنف :تلاق ؛هعمسأ ءىش

 ماعطلا ينع اوسبحو ءاهنم مه اولظتساو

 ىتح ءيلاح كلت لازت الف «بارشلاو

 ءالزنم اولزن دق مه امئيبف :تلاق ؛اولحتري
 اذإ ءاهن٠ اولظتساو «ءسمشلا يف ينوقثوأو

 اذإف ءهتلوانته «ءيردص ىلع ءيش دربأب انأ
 عزن مث ءاليلق هنم تبرشف «ءام نم ولد وه

 مث «هنم تبرشف «هتلوانتف داع مث .عفرف

 هنم تبرشف «هتلوانتف ءاّضيأ داع مث ءعفر

 مث ءاّرارم هب عنصف :تلاق ؛عفر مث ءاليلق
 تضفأ مث «تيور ىتح تبرشف ءتكرت



 با
 ءالغلا هكسنبا" ءايلوألا ةيلحل

 ءاوظقيتسا املف ؛ يبايثو يدسج ىلع هرئاس

 ؛ةئيهلا ةنسح ينوأرو «ءاملا رثأب مه اذإ

 ءانءاقس تذخأف «تللحتأ :يل اولاق

 «تلعف ام «هللاو ال :تلق ؟هنم تبرشف

 نئل :اولاق ؛اذكو اذك رمألا نم ناك هنكلو

 املف ؛انئيد نم ريخ كنيدل «ةقداص تنك

 ءاهوكرت امك اهودجو «مهتيقسأ ىلإ اورظن
 هلي ىبنلا ىلإ تلبقأو ؛كلذ دنع اوملسأف

 لخدو ءاهلبقف ءرهم ريغب هل اهسفن تبهوف
 [557-39/؟] .اهيلع

 رهظأ نم لوأ :لاق دهاجم نع #«

 ءركب وبأو هلع هللا لوسر :ةعبس مالسإلا

 ءرامعو «لالبو ءبيهصو ؛«بابخو
 هعنمف يكب هللا لوسر امأف ؛رامع مأ ةيمسو

 امأو ءهموق هعئمف ركب وبأ امأو «بلاط وبأ

 مل «ديدحلا عاردأ مهوسبلاف «نورخآلا

 دهجلا مهنم غلبف ءسمشلا يف مهورهص
 ديدحلا رح نم «غلبي نأ هللا ءاش ام

 وبأ مهاتأ يشعلا نم ناك املف ؛سمشلاو

 ؛مهمتشي لعجف ءةبرح هعمو هللا هنعل لهج
 ١*١1[ /1] . مهخبويو

 نب رماع نب ثراحلا ونب عاتبا #
 وه بيبخ ناكو ءابيبخ فانم دبع نب لفون

 ثراحلا تانب ضعب نم راعتساف ؛هلتق

 جردف ءاهايإ هتراعأف «اهب دحتسي ىسوم

 «ةلفاغ انأو :تلاق ؛هاتأ ىتح ءاهل ينب

 ىسوملاو ؛هذخف ىلع هسلجم هتدجوف
 .«بيبخ اهفرع ةعزف تعزفف :تلاق «هديب
 لعفأل تنك ام ؟هلتقأ نأ نيشختأ :لاقف
 ءطق اًريسأ تيأر ام «هللاو :تلاق ؛كلذ

 اموي هتدجو دقل ؛هللاو «بيبخ نم اًريخ

 قثومل هنإو هدي يف بنع نم اًمطق لكأي
 تناكو «ةرمث نم ةكمب امو ءديدحلا يف

 املف ؛اًبيبخ هللا هقزر قزرل هنإ :لوقت

 .لحلا يف هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخ
 «نيتعكر عكرأ ينوعد :بيبخ مهل لاق

 نأ اوبسحت نأ الول هللاو :لاق مث ؛هوكرتف

 ءاّدنع مهصحأ مهللا .تدزل عزج يب ام

 مث ؛اًدخأ مهنم قبت الو ءاّددب مهلتقاو

 :لاق

 اًملسم لتقأ نيح يلابأ تسلف

 يعرصم هللا يف ناك بنج يأ ىلع

 أشي نإو هلإلا تاذ يف كلذو

 عزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي
 [ذ١*- 1/1

 نب نامثع ىأر امل :لاق نامثع نع *

 نم هيلي هللا لوسر باحصأ هيف ام نوعظم

 نم نامأ يف «حوريو ودغي وهو «ءالبلا
 يودغ نإ «هللاو :لاق ؛ةريغملا نب , كيلولا

 لهأ نم لجر راوجب ءائمآ يحاورو

 نم نوقلي «ىينيد لهأو يباحصأو «كرشلا

 ريبك صقنل « ينبيصي ال ام ءالبلاو ىذألا

 «ةريغملا نب ديلولا ىلإ ىشمف ؛ ؛ يسفن يف

 «كتمذ تيفو *« سمش دبع ابأ اي :هل لاقف



 يعوضوملا بيذهتلا ١١4 ْ ءالخلا

 نبا اي مل :لاق ءكراوج كيلإ تددر دقو

 :لاق «ءيموق نم دحأ كاذأ هلعل ؟يخأ

 الو ءَقيَق هللا روجب ىضرأ ينكلو ءال
 ىلإ قلطناف :لاق ؛هريغب ريجتسأ نأ ديرأ

 امك «ةينالع يراوج ىلع ددراف .دجسملا

 ءاجرخ مث ءاقلطناف :لاق ؛ ةينالع كترجأ

 اذه :ديلولا مهل لاقف ءدجسملا ايتأ ىتح

 لاق «يراوج يلع دري ءاج دق .نامثع

 ميرك ايفو هتدجو .قدص دق :مهل
 ربجتسأ ال نأ تببحأ دق ىنكلو ؛راوجلا

 مث ؛هراوج هيلع تددر دقف «هللا ريغب

 نب كلام نب ةعيبر نب ديبلو «نامثع فرصنا

 «شيرق نم نسلجنملا يك يسيقلا بالك
 ديبل لاقف ءنامثع مهعم سلجف مهدشني

 : مهدشني وهو

 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 :لاقف .قدص :نامئع لاقف

 لئاز ةلاحم الميعن لكو ٠

 ةنجلا لهأ ميعن .تيذك :نامثع لاقف

 .لوزي ال

 ء«شيرق رشعم اي :ةعيبر نب ديبل لاق
 ثدح ىتمف «مكسيلج ىذؤي ناك ام .ءهللاو

 اذه نإ :موقلا نم لجر لاقف ؟اذه مكيف

 الف ءانئيد اوقراف دق .هعم ءاهفس يف هيفس
 هيلع ةرقا لوف ني فلست يف ندحتت
 ءامهرمأ  مظع يأ  يرس ىتح «نامثع
 هنيع مطلف ؛لجرلا كلذ هيلإ ماقف

 ىري «بيرق ةريغملا نب ديلولاو ءاهرضخف

 نبا اي هللاو امأ :لاقف ؛نامثع نم غلب ام

 «ةينغل اهباصأ امع كنيع تناك نإ .ىخأ

 ىلب :نامثع لاقف «ةعينم ةمذ يف تنك دقف

 ام ىلإ ةريقفل .ةحيحصلا ينيع نإ ءهللاو

 نم راوج يفل ينإو هللا يف اهتخأ باصأ
 ؛سمش دبع ابأ اي ءردقأو كنم زعأ وه
 نم بيصأ اميف نوعظم نب نامثع لاقف
 . هليغ

 اهلان برلا اضر يف ينيع كت نإف

 دتهمب سيل نيدلا يف دحلم ادي

 اوت انهنم نالسولا نوع دقن
 دعسي موق اي نمحرلا هضري نمو

 للضم يوغ متلق نإو ينإف
 دمحم لوسرلا نيد ىلع هيفس

 اننيد قحلاو هللا كاذب ديرأ

 يدتعيو انيلع يغبي نم مغر ىلع
 0 للا

 هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نب ماشه نع *

 وهو «لالبب رمي لفون نب ةقرو ناك :لاق
 :لوقيف ءدحأ دحأ :لوقي وهو .بذعي

 نب ةفرو لبقي مث «لالب اي هللا دحأ دحأ

 كلذ عنصي وهو .«فلخ نب ةيمأ ىلع لفون
 نكل هدي للاب فلحأ :لوقيف ؛لالبب

 رم ىتح ؛اًنانح هّنذختأل اذه ىلع هومتلتق

 نوعنصي مهو ءاّموي قيدصلا ركب وبأ هب
 اذه يف هللا يقتت الأ :ةيمأل لاقف ءكلذ

 «هتدسفأ تنأ :لاق ؟ىتم ىتح .«نيكسملا

 .لعفأ :ركب وبأ لاقف ؛ىرت امم هذقنأف



 ءايلوألا ةيلحا
 ا و ١

 ءالبلا م

 ىلع ىوقأو هنم دلجأ ءدوسأ مالغ يدنع

 :لاق «تلبق دق :لاق «هب هكيطعأ «كنيد

 «كلذ همالغ ركب وبأ هاطعأف ؛كل وه

 تس ةكم نم رجاهي نأ لبق مالسإلا

 ]١48/١[ .مهعباس لالب ءباقر

 ينب ضعبل ركب يبأ ىلوم لالب ناك *

 نب لالب وهو «مهيدّلوم نم اًدلوم حمج
 قداص ناكو ءهمأ مسا ناك .ءحابر

 هجرخي ةيمأ ناكف ؛بلقلا رهاط ,مالسإلا

 يف هرهظ ىلع هحرطيف «ةريهظلا تيمح اذإ
 «ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث ءةكم ءاحطب
 لازت ال :هل لوقي مث ءهردص ىلع عضوتف
 ءدمحمب رفكت وأ «تثومت ىتح ءاذكه

 يف وهو «لوقيف ؛ىزعلاو تاللا دبعتو
 ]144/1١[ ١ .دحأ دحأ :ءالبلا كلذ

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع رز نع #
 :ةعبس مالسإلارهظأ نم لوأ

 همأو ءرامعو ءركب وبأو هلي هللا لوسر
 امأف ؛دادقملاو «لالبو ءبيهصو ءةيمس

 يبأ همعب ىلاعت هللا هعنمف :هككي هللا لوسر

 .هموقب هللا هعنمف :ركب ويأ امأو «بلاط

 ءنوكرشملا مهذخأف :مهرئاس امأو

 يف مهورهص مث ءديدحلا عاردأ مهوسبلأو
 ىلع مهاتأو الإ ءدحأ مهنم امف .ءسمشلا

 هسفن هيلع تناه هنإف ءالالب الإ ءاودارأ ام
 هوطعأف ؛هموق ىلع ناهو ؛هللا يف

 باعش ىف هب نوفوطي اولعجف «نادلولا

 ]١45/١[ .دحأ دحأ :لوقي وهو ءةكم

 عم تلخد :لاق بهو نب ديعس نع #
 هل قيدص ىلع هنع ىلاعت هللا يضر ناملس

 هللا نإ :ناملس هل لاقف «هدوعي ةدنك نم

 مث «ءالبلاب نمؤملا هدبع يلتبي ىلاعت

 بتعتسيف «ىضم امل ةرافك نوكيف «هيفاعي
 هدبع يلتبي همسا زع هللا نإو ؛ىَقب اميف

 «ريعبلاك نوكيف «هيفاعي مث :ءالبلاب رجافلا
 ميف يردي الف .هوقلطأ مث ءلهأ هلقع
 نيح هوقلطأ ميف الو «هولقع نيح هولقع
 [؟5/11١ .هوقلطأ

 لوقت :لاق نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع #
 يوزت «نمؤملا كدبع ءبر اي :ةكئالملا

 لوقيف :لاق ؛ءالبلل هضرعتو ءايندلا هنع

 أوأر اذإف «هباوث نع مهل اوفشكا :ةكئالملل

 هباصأ ام هرضي ال ءبر اي :اولاق «هباوث

 «رفاكلا كدبع :نولوقيو :لاق .ايندلا ىف

 :لاق ةايتدلا هلا طسبتو ةءالبلا هنع يورت
 «هباقع نع مهل اوفشكا :ةكئالملل لوقيف

 ال «براي :اولاق «هباقع اوأر اذإف :لاق

 ]١18/5[ .ايندلا نم هباصأ ام هعفني

 يبأ جرخ :لاق ةورع نب ماشه نع *

 هلجر يف عقوف ؛كلملا دبع نب ديلولا ىلإ
 «هللا دبع ابأ اي :ديلولا هل لاقف ءةلكألا

 هنإو ءعطقف :لاق ءاهعطق كل ىرأ

 لخدو :لاق ؛ههجو روضت امف .ءمئاصل
 «باودلا ليطصإ  هدلو ريكأ هل نبا

 يف يبأ نم عمس امف ؛هتلتقف «ةباد هتسفرف



 2ك ا 1

 يعوضاوملا بيذشهتلا 107١ | ءالفلا

 :لاقف ؛ةنيدملا مدق ىتح ءءيش كلذ

 تذحأف ؛ةعبرأ فارطأ يل ناك هنإ ءمهللا

 ناكو ؛دمحلا كلف «ةثالث تيقبأو ءاّدحاو

 يل تيقبأو ءاّدحاو تذخأف «ةعبرأ نونب يل

 «تذخأ نئل «هللا ميأو ؛دمحلا كلف «ةثالث

 .تيفاع املاط .«تيلبأ نثلو «تيقبأ دقل

 صخش امل :براحم نب ةملسم نع

 هتتأ «ةنيدملا ىلإ ديلولا دنع نم ةورع

 ؛هلجرو هنبا يف هنوزعي ءراصنألاو شيرق
 ابأ اي :هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيع هل لاق

 ام ؛هللاو ءاريخ كب هللا عنص دق ءهللا دبع
 ام نسحأ ام :لاقف «يشملا ىلإ ةجاح كب

 ينعتمف ؛نينب ةعبس بهو ؛يلإ هللا عنص

 ؛ةتس ىقبأو ءاّدحاو ذخأ مث ءءاش ام مهب
 «نيدي :اًسمخ يل ىقبأو ءاوضع ذخأو

 [11/94/؟] .اًرصبو ءاًعمسو ءالجرو

 تمدق :لاق هنأ ءراسي نب ملسم نع *
 انأ اذإف «ةراجت ىلع ةماميلاو نيرحبلا

 تدصقف لزنم وحن نيربدمو نيلبقم سانلاب
 ءاهالصم يف ةسلاج ةأرماب انأ اذإف .هيلإ

 .ةنوزحم ةبيثك يه اذإو ءةظيلغ باي اهيلع
 ءاهدلو «تيأر نم لك اذإو ؛مالكلا ةليلق

 نولوغشم سانلاو ؛اهديبعو ءاهلوخو

 «ىتجاح تيضقف .تاراجتلاو تاعايبلاب

 انما :تلاقف ؛اهتعدوو ءاهتيتأ مث

 «ةجاحب انيلإ تئج اذإ انيتأت نأ :كيلإ
 ءاّئيح تئثيلف ءتفرصناف :لاق ؛انب لزنتف

 املف .ةجاح يف اهدلب ىلإ تهجوت ينإ مث

 تنك امم اًئيش اهلزنم نود درأ مل ءاهتمدق

 تيتأف ءاّدحأ رأ ملف ءاهلزنم تيتأف «تيأر

 ةأرما كحضب انأ اذإف «تحتفتساف «بابلا

 اهب انأ اذإف .تلخدف ؛«يل حتفف ءاهمالكو

 ةئسح بايث اهيلع اذإو ءتيب يف ةسلاج
 اهمالك تعمس يذلا كحضلا اذإو «ةقيقر

 اهتيب يف اهعم سيل ةأرما اذإو ءاهكحضو
 كتيأر دق :تلقو ؛تركنتساف طق ءيش

 ءبجعت ال :تلاق ؛هذه كلاحو .ىلوألا

 ينأ :ىلوألا يتلاح نم تيأر دق يذلا نإف

 ال تنكو ءةعسلاو ريخلا نم تيأر اميف تنك

 الو .ءلوخ الو ءدلو يف ةبيصمب باصأ
 الو ءتملس الإ ةراجت يف هجوأ الو ءلام

 نأ تفوختو «هيف تحبر الإ ءيش يل عاتبي
 ةبئتتكم تنكف ءريخ هللا دنع يل نوكي ال

 ريخ هللا دنع يل ناك ول :تلقو .كلذل

 يدلو يف بئاصملا يلع تلاوتف ؟ينالتبال

 يل يقب امو ءيلامو ءيلوخو «تيأر يذلا
 يب دارأ دق هللا نوكي نأ توجرف ءءيش هنم

 «كلذل تحرفف «ينركذو ؛ينالتباف اًريخ

 نب هللا دبع تيقلف «تفرصناف يسفن تباطو
 هللا محر :لاقف ؛اهربخب هتربخأف ءرمع

 «ليلقب الإ 886 يبنلا بويأ اهتافام ءهذه

 - اهوحن ةملك وأ اذه '”يفرطم قّرخت ينكل

 ام ريغ ىلع يل لمعف .حلصي هب تهجوف
 [؟9-51؟98/91 . كلذ ىننزحأف «ديرأ تنك

 .مالعأ وذ عبرم ءادر :فرطملا قل



 ءايلوألا ثيلحل

 :لاق  ديبع نبا ؛ينعي سنوي نع *

 هيلإ تبتكف «نوميم دالب لبق نوعاط ناك
 ىنغلب :ىلإ بتكف ؛هلهأ نع هلأسأ

 نم ثام هنأو :يلعأ نع ينئأست :كباتك
 ينأو ءاناسنإ رشع ةعبس يتصاخو يلهأ
 ينرسي مل «ربدأ اذإف «لبقأ اذإ ءالبلا هركأ

 هللا باتكب كيلعف «تنأ امأ ؛نكي مل هنأ

 - هوسن :ينعي  هنع اوهل دق سانلا نإو

 ثيداحأ :ثيداحألا هيلع اوراتخاو

 [40/4] .نيدلا يف ءارملاو كايإو .لاجرلا

 امع الالب رمع لأس :لاق يبعشلا نع *
 ريمأ اي :بابخ لاقف .ءنيكرشملا نم ىقل

 ام :رمع لاقف ؛يرهظ ىلإ رظنا «نينمؤملا
 امف ءاّران يل اودقوأ :لاق !مويلاك تيأر

 ]١44/١[ .يرهظ كدو الإ اهأفطأ

 نكي مل :لاق ترألا نب بابخ نع *

 مهبذع موي «؛هولأس ام ىطعأ الإ دحأ

 ىلع هنوعجضي اوناك ءاًيابخ الإ ءنوكرشملا
 ]١44/١[ . اًئيش هنم اوعمسي ملف «فضرلا

 د :لاق برضم نب ةثراح نع #*

 ملعأ ام :لاقف «ىوتكا دقو بابخ ىلع

 تثكم دقل ؛تيقل ام ءالبلا نم يقل دحأ

 ام للي هللا لوسر دهع ىلع

  اًقلأ نيعبرأ اذه يتيب ةيحان يف نإو
 لله هللا لوسر نأ الول مهارد :ينعي

 :توملا دحأ ئتمتي نأا- ىهن :ؤأ - اناهن

 ]1١54/١1[ . هتينمتل

 ءامهرد دجأ

 نب ةرم انيتأ :لاق يدبعلا ةزمح نع *

 ءالبلا هكنفلا# اب |

 بتكي مل بي هللا نإ الأ :لاقف «ليحارش

 هعاطأ نإو ءهيلع هاضمأ الإ ءءالب دبع ىلع

 هافو الإ ءاقزر دبعل بتكي ملو ؛دبعلا كلذ
 [15/4] .دبعلا كلذ هاصع نإو ءهايإ

 هيبأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع *
 ناك نإ :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 داز انل ام «ةيرسلا يف انئعبيل لك هللا لوسر
 ءرمتلا نم  بارجلا :ىنعي  فلسلا الإ

 ىتح «.ةضبق ةضبق ءاتنيب هبحانم ةفسقيف
 غلبي ناك امو :تلقف :لاق ؛ةرمت ىلإ ريصي

 دعبلو «ينب اي كلذ لقت ال :لاق ؟ةرمتلا نم

 [1098/1] . اهيلإ انطلتخاف ءاهاندقف نأ

 1و را رع اد
 ًاولوقي نأ اوكري نأ ساّنلأ نيم © مت»
 ح١ :توبكنعلا] 409 َنوَُتْفُي ال ْمُهَو اكمأ
 ىلإ يبنلا ثعبي ىلاعت هللا ناك :لاق .[؟
 نم هلجأ ءاضقنا ىلإ :مهيف ثبليف ءهتمأ
 لوقتف ؛هيلإ ىلاعت هللا هضبقي مث ءايندلا
 انإ :- مهنم ءاش نم وأ  هدعب نم ةمألا
 ىلاعت هللا لزنيف «هليبسو يبنلا جاهنم ىلع
 ناك ام ىلع مهنم تبث نمف «ءالبلا مهب
 فلاخ نمو ؛قداصلا وهف «يبنلا هيلع
 ["55] .باذكلا وهف «كلذ

 نايفس نب دمحم نب هللا ديع نع #

 ىلوم مساق يبأ نب دمحم ينثدح :لاق
 :لاق  ةئاملا براق دق ناكو - مشاه نبا

 ةانب تعانق ادب زمات ىازابج هداه ظعر
 هناوخإ ءاجف ؛هدبعتم ىلإ لمحو ءهالجرو



 ص
 ا ءالبلا

 ينودته .نكلو:.:يتوزعت ال :لاقف“ بفنوزعي
 ءيهلإ :لاق مث .يلإ هللا قاس امب

 ىلإ رظنأ «بئاغرلا ةلزنم يف تحبصأ

 ىلإ كتمعنب ددوتت تنأ «يهلإ ؟؛بئاجعلا

 ىذؤي نم ىلإ كددوت فيكف .كيذؤي نم
 ١5[ - ١"ه/١٠1] .كيف

 ىولبلا :لوقي هللا دبع نب لهس نع *
 .ةمحر ىولب :نيهجو ىلع هللا نم

 ثعبت :ةمحرلا ىولبف ؛ةبوقع ىولبو
 «ىلاعت هللا ىلإ هرقف راهظإ ىلع اهبحاص

 ثعبت :ةبوقعلا ىولبو ؛ريبدتلا كرتو
 [؟١٠١/١1] .هريبدتو هرايتخا ىلع اهبحاص

 نرُق :لاق ءاطع نب سابعلا يبأ نع *
 «ةينملاب ةنعفلا تئرق :ثالثب ءايشأ ةثالث

 ىولبلا تنرقو «رابتخالاب ةنحملا تنرقو
 [*:09؟/١٠] .ىواعدلاب

 ملعأ ام :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 هللا طسب لجر :ىلتبم الإ سانلا نم اًدحأ

 ؛هركش فيك رظنيف ءهقزر يف هل ىلاعت

 رظنيف ءهقزر نم هنع قْيَ هللا ضبق لجرو
 [#*ه8/٠] .هريص فيك

 هللا نإ :لاق درولا نب بيهو نع #

 قيضب هباصأ :دبع ةمارك دارأ اذإ ىلاعت

 يف فوخو :هدسج يف مقسو «هشاعم يف

 هيلع تيقب دقو توملا هب لزني ىتح «هايند

 هاقلي ىتح .توملا هيلع اهب ددش بونذ

 :دبع هيلع ناه اذإو ؛ءيش هيلع امو

 .هشاعم يف هيلع عسويو ؛هذسج ححصي

 يعوضوملا بيذهتلا

 «توملا هب لزني ىتح «هايند ىف هنمؤيو

 ىتح «توملا اهب هنع ففخي تانسح هلو

 ١[ هك ر/4م] . ءىش هدنع هل امو هاقلي

 :هل ليقف دسأ نب ثراحلا لئسو *

 فيك «نينمؤملل هللا نم ءالبلا هللا كمحر

 :تاجح ثالث ىلع ءالبلا :لاق ؟هببس

 ىلعو ؛تابوقعو مقن نيطلخملا ىلع
 ىلعو «تايانجلا صيحمت نيفنأتسملا

 . تارابتخالا قيرط نم نيفراعلا

 ؛هب اودبعت اميف مهتوافت فص :هل ليقف

 عزجلا بهذف :نوطلخملا امأ :لاق

 يف اوعقوف .ةلفغلا مهترسأو ءمهبولقب
 .هلل اوماقأف :نوفنأتسملا امأو ؛طخسلا

 اوصلخت ىتح «ءالبلا نطاوم يف ربصلاب

 امأو ؛ةنّؤومو ةدباكم دعب ءهنم اوجنو

 ّدَكَو هللا نع اضرلاب ءالبلا اوقلتف :نوفراعلا

 يف لدع هللا نأ اوملعو ءىضق اميف

 ةفرعمل «هوركملا لولحب اوّرسف ءءاضقلا
 .مهل هللا رايتخا بقاوع

 :ةيآلا هذه ىنعم امف :هل ا

 نيس كتم نيه هت نع كرات
 مل وأ ١"[. سيو
 نأ لبق نوكي ام ملع دق «ىلب :لاق ؟ملعي

 : ملت ٌّنَح :هلوق ىنعم نكلو ؛نوكي
 .مهداهج يف نيدهاجملا ىرن ىتح

 هللا نأ يور دقو ؛مهربص يف نيرباصلاو

 ينب ءايبنأ نم يبن ىلإ ىحوأ «ىلاعت
 نإو «يل نيديرملاب يفحل ينإ :ليئارسإ



 ءايلوألا ةيلحل

 امو «يلجأ نم نولمحتملا لمحت ام ينيعب

 ينارتأ ءيئاضر بلط يف نودباكملا دباكي
 ؟اًرثأ مهل ىسنأ وأ ؟اًلمع مهل عيضأ
 ىلع يلضفب دوجأ .دوجلا وذ انأو ؟فيك

 .يلإ نيلبقملاب فيكف «ينع نيلوملا
 بولق دافأ يذلا ام .هللا كمحر :ليق

 ةبطاخم يف ءهئع لقعلا لهأو نيفراعلا
 ةوقب هللا نم ةبطاخملا اوقلت :لاق ؟ةيآلا

 «هنم نوعمسي مهنأك ىتح هللا نع مهفلا

 نم ءالبلا تقو يف مهيلإ برقأ هنأو
 ىنيعب مهنأ اوملعف «مهنادبأ ىلإ مهسفنأ

 ةلاح يف اضرلاو «ربصلا ةماقإ ىلع اووقف

 ىلاعت هللاو .هللا نيعب اوناك ذإ ءنحملا

 مهبولق نع اوطقسأ نيحف ؟؛مهاري

 اوجلو «ةوق لايتحاب كلمتلاو «رايتخالا
 تلسيتساو «هيدي نيب فنكلا اوحرطو ء«هيلإ
 كيلم يدي نيب هتيدوبع قر يف مهحراوج
 لاقأو «ءمهتعرص كلذ دنع لاشف ءردتقم

 ءروتفلا يعاود نم مهطاحأو «مهترثع

 يف مهلخدأو ءعزجلا ةنايخ ضراع نمو
 ودعلا تاملم نم ةطاحإلا نسح «قدارس

 مهفعسأف ؛هرورغو هليوستو ؛هتاغزنو
 ةفرعملا نسح مهحنمو «هنم ريصلا داومب

 اوأجلأو «هيلإ مهرومأ اوضوفف ؛ضيوفتلاو

 نصح قيئوب اودنتساو ؛مهمومه هيلإ
 بيطو «ةيافكلا ميسن حور ءاجر ةاجنلا
 «ةقثلا نوكس اودهو «ةئينأمطلا شيع

 ءةنحملا تانوعم رتاوت رورس ىهتنمو
 ردق تادايزو ءةدئافلا ردق ميسج ميظعو

 ءالبلا ا كنف

 نوئكم مهنم ملع دق هنأ اوملعو ؛ةريصبلا

 لصح ام نوكيو ا يفخو مهرس
 ةي نم بولقلا ىف

 مهنم مظعف ايت م ا لاو
 روتف نماكم مهنم باغو «بلطلا صرح

 يف ءالؤهف «مهيف ةرذعملا ةفرعمل دجلا
 عاستا تالاحو «ةفرعملا نسح تاماقم

 ةزعب اوزتعاف «ةريصبلا ءاهب نسحو ةيادهلا
 . هللا ىلع دامتعالا

 يف هيلإ تراش امو ٠ مهييفي

 هللا كمحر «يبسح :لئاسلا هل لاقف

 ينتّرصبو «فرعأ نكأ مل ام ينتفّرع دقف

 ةملظ يبلق نع تفشكو ءرصبأ نكأ مل ام

 ءمهفلا ةدئافو ءملعلا رونب ءلهجلا

 ءيماقم يف ينّتبثو «نيقيلا تادايزو

 قيض نم ينتحورو «يتبغر ردق يف ينتدزو
 «ةاجنلا ليبس ىلإ هللا كدشرأف ؛يرطاخ

 ّيلو هنإ ؛هتفأرو هّنمب ؛باوصلل كقفوو
 [47 - ]947/١١ .ليمح

 «نمؤملا حلم ءالبلا :نونلا وذ لاق *
 [”7/9] .هلام دسف «ءالبلا مدع اذإ

 :هل ليق «نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع #
 «بصخلاو بدجلا يف نمسي ءيش يأ

 ؟بدجلاو بصخلا يف لزهي ين يأو

 بدجلا يف نمسي يذلاامأ :لاق

 ءركش يطعأ نإ «نمؤملا وهف ءبصخلاو
 بصخلا يف لزهي يذلاو ؛ربص يلتبا نإو

 مل يطعأ نإ ءرفاكلا وهف «بدجلاو

 وه ءيشو ءربصي مل يلتبا نإو ءركشي



 لتبتلا

 ةفلألا يهو .عطقني الو «ءلسعلا نم ىلحأ
 ]١١8/4[ .نينمؤملا نيب هللا اهلعج يتلا

 :لوقي ناك هنأ :هبتم نب بهو نع *

 سفنلاو ءقئاس لمعلاو .دئاق ناميإلا

 قيرطلا نع تدص :اهدئاق رتف نإ ءنورح

 :اهقئاس رتف نإو ءاهقئاسل مقتست ملو

 :اعمتجا اذإف ءاهدئاق عبتت ملو تنرح

 ًادبأ ميقتست الو ءاّمرك وأ اًعوط تماقتسا

 هرك املك ناك نإ ءهركلاو عوطلاب الإ
 ال نأ كشوأ ءهكرت هنيد نم اًئيش ناسنإلا
 [*1/4] .ءيش هنيد نم هعم ىقبي

 نأ :ءالبلا ةمالع نم :لاق هتعو *

 ]٠١8/4[ .ةعدب بحاص لجرلا نوكي

 نأ :هغلب هنأ :سنأ نب كلام نع «

 مالكلا اورثكت ال :لوقي ناك كلن ىسيع

 بلقلا نإف ؛مكيولق وسقتف ءهللا ركذ ريغب
 «نوملعت ال ءنكلو ؛هللا نم ديعب يساقلا

 ؛بابرأ مكنأك سائلا بونذ يف اورظنت الو

 سانلا امنإف ؛ديبع مكنأك اهيف اورظنا نكلو

 لهأ ءاومحراف ؛ىفاعمو «ىلتبم :نالجر

 [*78/5] .ةيفاعلا ىلع هللا اودمحاو «ءالبلا

 :لاق دواد نب ناميلس عيبرلا يبأ نع *

 ةروس أرقي امنأك ,ثدح اذإ يعفاشلا ناك

 اًضرم ضرمف ؛اًحيصف ناكو «نآرقلا نم

 كل اذه ناك نإ ءمهللا :لاقف ؛اًديدش

 ىيحي نب سيردإ كلذ غلبف ؛دزف :ىضر

 .هللا دبع ابأ اي :هيلإ ثعبف ؛ينالوخلا
 ؛ءالبلا لاجر نم تنأ الو ءانأ تسل

 مع أ
 يعوضوملا بيذهتلا | ١74

 يل هللا عدا .ورمع ابأ اي : هيلإ ثعبف :لاق

 ]1١78/9[ .ةيفاعلاب

 لتبتلا
 ناك :لاق ةملس نب دامح نع *«

 «ةنس نيعبرأ هشارف ىوط ىيميتلا ناميلس

 «ةنس نيرشع ضرألاب هبنج عضي ملو

 [؟94/*] .ناتأرما هل ناكو

 يراصنألا هللا دبع نب دمحم نع #

 هرهد ةماع يميتلا  ناميلس ناك :لاق

 سيلو دحاو ءوضوب حبصلاو ءاشعلا يلصي

 حبسي ناكو «يلصي وهو الإ ةالص تفو

 ؛رهدلا موصيو «برغملا ىلإ رصعلا دعب
 .نابجلا نم ديع موي سانلا فرصناو
 ءدجسملا اولخدف ءءامسلا مهباصأف

 « يلصي مئاق عطقنم لجر اذإف ؛هيف اوطاعتف

 [55- 8/*] . يميتلا ناميلس اذإف ءاورظنف

 ناك :لاق مهلد نب ىفوأ نع *

 قتعأف «قيقرو لام دايز نب ءالعلل

 .مهضعب عابو .مهضعب لصوو .ءمهضعب
 ؛امهتلغ لكأي نيئثا.وأ اًمالغ كسمأو

 كرتو ؛؟نيفيغر موي لك لكأي ناكف ءدبعتف
 ءاذحأ سلاجي نكي ملف «سانلا ةسلاجم

 .هلهأ ىلإ مجري مث ؛ةعامجلا يف يلصي

 عيشيو ءهلهأ ىلإ عجري مث ءعمجيو

 دوعيو .هلها ىللإ عجري مث ؛ةزاتجلا

 «.فعضف ؛هلهأ ىلإ عجري مث «ضيرملا

 نب سنأ هاتأف ؛اوعمتجاف «هناوخإ كلذ غلبف
 :اولاقو ؛سانلاو «.نسحلاو «كلام



 ءايلوألا ةيلحا
 ةراجتلا  ءاملعلا صخر عبتنت ا 7/8 مابه

 كعسي ال .ءكسفتن تكلهأ ءهللا كمحر

 اوغرف اذإ ىتح ؛تكاس وهو هوملكف ءاذه

 «ىلاعت هلل للذتأ امنإ :لاق مهمالك نم
 [؟4*/؟] .ينمحري هلعل

 :لاق  ىنارادلا  ناميلس يبأ نع ©

 قالص هلو موصب اًرْعلب ام لادبألا غلب ام
 «بولقلا ةعاجشو ءءاخسلاب نكلو
 دنع مهسفنأ مهمذو ءرودصلا ةمالسو

 [؟74/4] . مهسفنأ

 نإ :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع

 اهازيج لارج اونوكت نأ متببحأ
 نم ءيش هب لزني مل ءهبحأ نم هنإف هللا ءاش

 [*1؟/4] .هبحب الإ .هماكحأو هللا ريداقم

 يل لاق :لاق بشوح نب فلخ نع #*
 : هيلع تأرقف «يلع أرقا :دشار يبأ نب عيبرلا

 «ِنَمْلا َنِي بنر يف ْرْثُك نإ ساّنلا اهيأتي»
 ءةعدب نوكت نأ الول :لاقف .[6 :جحلا]

 [9لا/ /ه] .لابجلا يف تمه وأ ءتحسل

 :لاق هنأ هللا دبع نب نوع نبا نع *

 كيلع «ينب اي :لاقف ءهنبا لجر ىصوأ
 مويلا نوكت نأ تعطتسا نإو «هللا ىوقتب

 ءمويلا كنم ريخ اًدغو «سمأ كنم اًريخ

 ؛عدوم ةالص لصف .تيلص اذإو ؟لعفاف

 رقف اهنإف «تاجاحلا بلط ةرثكو كايإو
 [؟54/4] .هنم رذتعي امو كايإو ؛رضاح

 ءاملعلا صخر عبتت

 تذخأ ول :لاق يميتلا ناميلس نع *

 :ملاع لك ةلز وأ ءملاع لك ةصخرب

 وبأو ديعس ينثدح :يرهزلا نع *
 نإ :نولوقت مكنإ :لاق ةريره ابأ نأ :ةملس

 هيو يبنلا نع ثيدحلا رثكي ةريره ابأ
 ال راصنألاو نيرجاهملل ام :نولوقتو

 يبأ ثيدح لثم لك يبنلا نع نوثدحي

 ناك «نيرجاهملا نم يناوخإ نإو ؟ةريره
 لغشي ناكو ؛قاوسألاب قفصلا مهلغشي

 تنكو ؛مهلاومأ لمع راصنألا نم يناوخإ

 مزلأ ,ةفصلا نيكاسم نم اًنيكسم اًءرما

 نيح رضحأف «ينطب ءلم ىلع لكي يبنلا
 ["17417/1-44] .نوسني نيح يعأو «نوبيغي

 نب يلع انيلع جرخ :لاق دهاجم نع *

 تعج :لاقف ءاّرجتعم اًموي بلاط ىبأ

 تسرق اريل اقرب ةليفسلاه هرم
 انأ اذإف «ةنيدملا يلاوع يف ملعلا بلطأ

 «اهتيتأف لب ديرت اًردم تعمج دق ةأرماب

 تددمف ؛ةرمت ىلع بونذ لك اهتعطاقف

 مث ؛يادي تلجم ىتح ءاّيونذ ةرشع ةتس
 ءاهتيتأ مث ءهنم تبصأف ءءاملا تيت

 طسبو  اهيدي نيب اذكه يفكب تلقف

 ةتس يل تّدعف  امهعمجو هيدي ليعامسإ
 .هتربخأف هلك يبنلا تيتأف ؛ةرمت ةرشع

 يف ديز نب دامح لاقو .اهنم يعم لكأف
 ةعبس وأ هرشع ةتس تيقتساف :هثيدح

 رمتلاب تبهذف «ءيدي تلسغ مث ؛رشع
 اعدو اًريخ يل لاقف كي هللا لوسر ىلإ



 ةراجتلا
 عمجحب
 يعوضموملا بيذهتلا ظنشا#

 دهاجم نع ناحطلا ىسوم هاورو :يل

 ,هوحن

 ىلإ تئج :لاق ءىلع نع دهاجم نع
 اًولد :هبحاص يل لاثك «ناجبوأ باح

 «يفك تألمف ءةرمتب اًولد تولدف «ةرمتو

 ىلإ تئج مث ءءاملا نم تيرش مث
 ءهضعب لكأف .يفك ءلمب ِلك هللا لوسر
 ]١/١/[ .هضعب تلكأو

 نب ناميلس نأ :ةديرب نب هللا دبع نع *

 هعمو ةيواعم ةرمإ يف جح هنأ :هثدح ةعيبر

 ةباصع ىف «يبضلا ثراحلا نب رصتنملا

 ال .هللاو :اولاقف ؛ةرصبلا لهأ ءارق نم

 باحصأ نم الجر ىقلن ىتح عجرن
 ملف ؛ثيدحب انثدحي ءاّيضرم لَو دمحم
 نب هللا دبع نأ :انثدح ىتح .لأسن لزن
 لزان هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع

 نحن اذإف «هيلإ اندمعف ءةكم لفسأ يف

 «ةلحار ةئامثالث نولحتري ءميظع .لقئب
 نمل :انلق ؛ةلماز اتئامو ءةلحار ةئام اهنم

 ءورمع نب هللا دبعل :اولاقف ؟لقثلا اذه

 نم هنأ ثدحن انكو «هل اذه لكأ :انلقف

 هذه امأ :اولاقف ؟اًعتضاوت سانلا دشأ

 ؛اهيلع مهلمحي «هناومخإلف .ةلحار ةئاملا

 لهأ نم هيلع لزن نملف «ناتئاملا امأو

 كلذ نم انبجعف ؛هفايضألو هل ءراصمألا

 ءاذه نم اوبجعت ال :اولاقف ؛اًديدش اًبجع

 هنإو «ينغ لجر ورمع نب هللا دبع نإف

 لزن نمل دازلا نم رثكي نأ :هيلع اًمح ىري

 ؛هيلع انولد :انلقف ؛سانلا نم هيلع
 انقلطناف ؛مارحلا دجسملا يف هنإ :اولاقف

 ةبعكلا ربد يف هانداجو ىتح ءهبلطن

 :ح يف) - صمرأ ءريصق لجر ءاسلاج

 امم صمرلاو .ءفيحصت هلعلو «(ضمرأ

 - نيعلا ةبوطر نم نافجألا اياوز يف عمتجي

 « صيمق هيلع سيلو «ةمامعو نيديرب نيب

 [؟1/١91] .هلامش يف هيلعن قلع دق

 :لاق ءيبسارلا لئاو نب بويأ نع
 نبال راج لجر ينربخأف «ةنيدملا تمدق
 لبق نم فالآ ةعبرأ رمع نبا ىتأ هنأ :رمع

 ءرخآ ناسنإ لبق نم فالآ ةعبرأو ءةيواعم

 ىلإ ءاجف ؛ةفيطقو ءرخآ لبق نم نافلأو

 ؛ةئيسن مهردب هتلحارل اًملع ديري .قوسلا

 «هتيرس تيتأف ءهءاج يذلا تفرع دقف

 ىيش نع كلأسأ نأ ديرأ ينإ :تلقف

 تتأ دق سيلأ :تلق «ينيقدصت نأ بحأو

 لبق نم فالآ ةعبرأ نمحرلا دبع ابأ
 ءرخآ ناسنإ لبق نم فالآ ةعبرأو «ةيواعم

 «ىلب :تلاق ؟ةفيطقو ءرخآ لبق نم نافلأو

 !ةئيسن مهردب اًملع بلطي هتيأر ينإف :تلق
 ءةفيطقلا ذحخأف اهقّرف ىتح تابام :تلاق

 مث ءاههجوف بهذ مث «هرهظ ىلع اهاقلأف
 نوعنصت ام ءراجتلا رشعم اي :تلقف .ءاج

 فالأ ةرشع ةحرايلا هتتأ رمع نباو «اينذلاب

 هتلحارل بلطي مويلا حبصأف «حضو م

 [191- ؟95/1] .ةئيسن مهردب افلع

 موقأ نأ ينرسي ام :ءادردلا وبأ لاق #*



 ةراجتلا هَ اال ءايلوألا ةيلحل

 عيبأف ءدجسملا باب نم جردلا ىلع
 «رانيد ةثامثالث موي لك بيصأف ءيرتشأو
 :لوقأ ام ؛دجسملا يف اهلك ةالصلا دهشأ

 ءابرلا مرحيو ءعيبلا لحي مل ََيَق هللا نإ

 مهيهلت ال نيذلا نم نوكأ نأ بحأ :نكلو

 [؟١٠-504/1] . هللا ركذ نع عيب الو ةراجت

 :لاق ورمع نب هللادبع نع

 ةمألا هذه ءارقف نيأ :لاقيف ءنوعمجت

 ام :نولوقيف «نوزربتف :لاق ؟اهنيكاسمو

 ءائيلتبا ءبر اي :نولوقتف ؟مكدنع

 لاومألا تيلوو ءملعأ تنأو ءانربصف

 ؟متقدص :لاقيف :لاق ؛انريغ ناطلسلاو

 سانلا رئاس لبق ةنجلا نولخديف :لاق

 يوذ ىلع باسحلا ةدش ىقبتو «نامزب

 [؟84/11 .لاومألا

 نمم الجر نأ :ةرسيم نب ديزي نع #*
 ملو ءىعوأف ءادلوو هلام عمج :ىضم

 ءهذختا الإ .لاملا فانصأ نم اًقنص عدي

 «نيقيثو نيباب هيلع لعجو ءاّرصق ىنتباو
 عمج مث «هناملغ نم اًسرح هيلع لعجو
 ىلع دعقو ءاّماعط مهل عنصو ؛هلهأ

 «ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عقرو ءهريرس

 ؛مهماعط نم اوغرف املف ءنولكأي مهو
 ام تعمج دق نينسل يمعنا «سفن اي :لاق

 ىتح «ءهمالك نم ولخي ملف :لاق ؛كيفكي

 هيلع «لجر ةئيه يف توملا كلم هيلإ لبقأ
 هبشتي «ةالخم هقنع يف «بايثلا نم ناقلخ

 وهو «هعزفأ ةعرق بابلا عرقف ؛نيكاسملاب

 ام :اولاقف ؛ةملغلا هيلإ بئوف ءهشرف ىلع

 يل اوعدا :لاق ؟كنأش امو ؟تنأ

 :لاق ؟انالوم جرخي كيلإ :اولاق ءمكالوم

 مهيلإ لسرأف :لاق ؛هوعداف ءمعن

 ؟بايلا عرق يذلا اذه نم :مهالوم

 ءمتلعف الهف :لاق ؛هتئيهب هوريخأف

 ءاّضيأ لبقأ مث ءانلعف دق :اولاق ؟متلعفو

 ؛ىلوألا نم دشأ يه ةعرق بابلا عرقف

 هيلإ بثوف :لاق ءهشارف ىلع وهو :لاق

 :لاق ؟اًضيأ تكج دق :اولاقف ءسرحلا

 ينأ هوربخأو ءمكالوم يل اوعداف ءمعن

 يقلأ ىوعمس املف :لاق ؛توملا كلم

 «سرحلا ءاجف ؛عشختلاو لذلا مهيلع

 كلم مهل لاق يذلاب مهديس اوربخأف
 الوق هل اولوق :مهديس مهل لاقف .«توملا

 ؟هريغ دحأ هعم ذخأي له :هل اولوقو ءانيل

 لخدف :لاق «كلذب هوربخأف ءهوتأف :لاق

 تنأ ام كلام يف عنصاف مق :لاقف ءهيلع

 جرخأ ىتح اهنم جراخب تسل ينإف ءعناص
 نيح لاقف ؛هيدي نيب هلام رضحأو ؛كسفن

 نع ينتلغش تنأف «لام نم هللا كنعل :هآر

 ؛يبرل ىلختأ نأ ينتعنمو «يبر ةدابع

 دقو «ينتببس مل :لاقف «لاملا هللا قطنأف

 امل كتعفرف «سانلا نيعأ يف اًعيضو تنك

 ددس رضحت تنكو «يرثأ نم كيلع ىري
 هللا دبع رضحيو «لخدتف كولملا

 بطخت نكت ملأ ؟نولخدي الف نوحلاصلا

 بطخيو «حكنتف ؛ةداسلاو كولملا تانب
 ملأ ؟نوحكني الف «ءنوحلاصلا هللا دابع



 ةراجنلا
 عمد

 يعوضوملا بيذهتلا | ١4

 «ىصاعتأ الو ثبخلا لبس يف ينقفنت نكت

 ىصاعتأ مل هللا ليبس يف ينتقفنأ ولو

 انأ تقلخ امنإ ؛ينم هيف مولأ تنأف ؟كيلع

 «مثإب قلطنمف «بارت نم مدآ ينب اي متنأو

 ةلاهتلا لوقي ادكوف: ريح ةلطخمو
 ءهحور توملا كلم ىتأف ؛اورذحاف

 ]1710/8-14١[ .تامف

 مالغ بتك :لاق هللا دبع نع «

 نأ :زاوهألا نم هيلإ نانس يبأ نب ناسح

 ركسلا رتشاف «ةفأ هتباصأ ركسلا بصق

 ملف ءلجر نم هارتشاف :لاق ؛كلبق اميف

 حبر ىرتشا اميف اذإف «ليلق الإ هيلع ِتأي
 ءركسلا بحاص ىتأف :لاق ؛اًلأ نيثالث

 ملو يلإ بتك يمالغ نإ ءاذه اي :لاقف
 لاق ؛كنم هتيرتشا اميف ينلقأف .كملعأ

 ؛كل هتيّيطو نآلا ينتملعأ دق :رخآلا

 :لاق ؛هبلق لمتحي ملو .عجرف :لاق

 اذه تآ مل ينإ ءاذه اي :لاقو ءهاتأف

 درتست نأ بحأف .ءههجو لبق نم رمألا

 هدر ىتح «هب لاز امف :لاق ؛عيبلا اذه

 ]*/١١8[ .هيلع

 يبأ نب ناسح باحصأ نم رفن لبقأ *

 مهتقلتف ءرهنلا يف ةنيفس يف اًراجت .ءنانس

 زرألا كلذ اورتشاف ءزرألا لمحت ةنيفس

 اًمهس ناسحل اولعجا : مهضعب لاف ؛هلك

 كلذ اوعايف ءاولعفف ءانم لجر مهسك

 باصأق .ءمهاردلا فالآ اوحبرف «زرألا

 يفلأ ىلإ اودمعف ؛نافلأ ناسنإ لك

 ءاهب هوتأ مث ءسيك يف اهولعجف ءناسح

 ول متيأرأ :مهل لاقف ؛اهربخب هوربخأف

 ينمزلت تناك «ةعيضوب زرألا اذه متعب

 ال :لاق ءال :اولاق ؟مكعم ةعيضولا

 ]*/118-١1١5[ . اهب ىل ةجاح

 :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع *
 ءام لضف عاب ءورمع نب هللا دبعل اًمالغ نأ

 ال : هللا دبع لاقف ؛اًفلأ نيرشعب هل مع نم

 [1؟1١/١194] .هعيب لحي ال هنإف ءهعبت

 ءاج :لاق ليعامسإ نب لمؤم نع #*

 «نيزازخلا قوس ىلإ ماشلا لهأ نم لجر
 نب سنوي لاقف «ةثامعبرأب فرطم :لاقف
 يداشملا ىداتف ؛نيتثامب اندنع :ديبع

 ريشق ينب ىلإ سنوي قلطناف «ةالصلاب

 هتخأ نبا عاب دقو ؛ءاجف مهب يلصيل
 لاقف ؛ةئامعبرأب يماشلا نم فرطملا

 كاذ :لاق ؟مهاردلا هذه ام :سنوي

 :سنوي لاق «لجرلا اذ نم هانعب فرطملا
 تضرع يذلا فرطملا اذه ءهللا دبع اي

 ذخو هذخ تئش نإف ؛ءمهرد يتئامب كيلع
 نم :هل لاق ؛هعدف تئش نإو «نيتئام

 :لاق «ءنيملسملا نم لجر :لاق ؟تنأ

 :لاق ؟كمسا امو «تنأ نم هللاب كلأسأ

 نروكنل انإ «هللاوف :لاق ؛ديبع نب سنوي

 ءانيلع رمألا دتشا اذإف ءودعلا رحن يف

 ءانع جرف ديبع نب سنوي بر مهللا :انلق
 هللا ناحبس :سنوي لاقف .اذه هيبش وأ

 [16/*] . هللا ناحبس



 د ا
 | اة ءايلوألا ةيلحل

 :ناميلس يبأل تلق :لاق دمحأ نع #*

 نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع ناك

 ناك امنإ .ءتكسا :لاق ءنيرسوم فوع

 هللا نازخ نم نينزاخ نمحرلا دبعو نامثع
 :لاق .ريخلا هوجو يف ناقفني ءهضرأ يف

 اولماع مه :لوقي ناميلس ايأ تعمسو

 [؟1؟/5] .مهبولقب مهبر

 نم الجر نانس يبأ نب ناسح ناك

 وهو «ةرصبلاب كيرش هل «ةرصبلا راجت
 هكيرش ىلع زهجي ءزاوهألاب ميقم
 ءةنس لك سأر ناعمتجي مث «ةرصبلاب

 نم هتوق ذخأي ناكف ؛حبرلا نامستقيف

 هبحاص ناكو ؛يقب امب قدصتيو .ءهحبر
 ناسح مدقف ؛نيضرأ ذختيو اًرود ينبي

 «قّرفي نأ دارأ ام قّرفف ءةمدق ةرصبلا

 مهتجاح نكت مل تيب لهأ هل ركذف
 ؟اننوربخت متنك امأ :لاقف ؛ترهظ

 ثعبو «مهرد ةئام ثالث مهل ضرقتساف

 ]١١1/9[ .مهيلإ اهب

 تءاج :لاق راسي نب ديلولا نع *

 ءغيصلا نم ضفن دق بوث اهيلع ةأرما
 لاقف ءنانس ىبأ نب ناسح تلأسف

 ةنايبلا فيفا راعاو ادعو ةةكيرشل
 نزي هكيرش بهذف :لاق ؛ىطسولاو

 اي :اولاقف «نيتثئام اهل نز :لاق ؛نيمهرد

 اذكو اذك ءاذب ىضرت تناك هللا دبع ابأ

 مل ءيش يف تبهذ ينإ :لاقف ؟لئاس نم

 نم ةيقب اهب تيأر ينإ ءهيف اوبهذت

 ةراجتلا

 ىلع ةجاحلا اهلمحت نأ تيشخو «بابشلا
 ]1١1/9[ .هركي ام ضعب

  نسحلا تعمس :لاق ماشه نع *

 دحأ زعأ ام :هللاب فلحي  يرصبلا

 [ام9/] .هللا هلذأ الإ .مهردلا

 يتتآ تنك :لاق راوس نب هللا دبع نع *

 يف حبر اذإف ءهقوس يف ةملس نب دامح

 عبي ملف ءهتنوج دش «نيتبح وأ ةبح هبوث
 دجو اذإف ءهتوقي كاذ نأ نظأ تنكف ؛اًئيش

 [؟1/١٠5] .اًئيش هيلع دزي مل هتوق

 ديبع نب سنوي ناك :لاق ريهز نع *
 لاقف ءاّنوق بلطي لجر ءاجف ءاّزازخ
 «ةمزرلا مالغلا رشنف ءةمزرلا رشنا :همالغل

 هللا ىلص :لاقف ؛ةمزرلا ىلع هديب برضو

 هعيبي نأ ىبأو .هعفرا :لاقف ؛دمحم ىلع

 ]١1/8[ .هحدم نوكي نأ ةفاخم

 ملعأ ام :لاق ديبع نب سنوي نع *

 يف هبحاص هقفني بيط مهرد نم لقأ اًئيش
 امو «مالسإلا يف هيلإ نكسي خأ وأ ءقح

 [9//1] .ةلق الإ نادادزي

 الإ هْبْسُك الجر مه ام :لاق هئعو *

 [8//19] .هعضي نأ هّمه

 : نيئيش نم زعأ ءيش سيل :لاق هنعو *

 ]١7/8[ . ةنس ىلع لمعي لجرو «بيط مهرد
 مهرد :نامهرد امه امنإ :لاق هنعو *

 ؛هتذخأف .كل باط ىتح هنع تكسمأ

 ءٌقح هيف كيلع ىلاعت هلل بجو مهردو
 [١ا/ /*] .هتيّدأف



 ئيعوضوملا بيذضهتلا |[ ف مع ةراجتلا

 بيصي الو ؛هللا لضف نم هيف هنم ىرتشاف

 ]١7/9[ .اًمارح ناك الإ ءامهرد هنم

 يل لاق :لاق لضفلا يبأ نع #*
 لاملا سئب ءلضفلا ابأ اي :ديبع نب سنوي

 ام ؛نيدلا نم ريخخ وهو «ةبراضملا لام

 الو ءطق ءاضيب يف ءادوس ىلع طخ

 هنأ :اهتبصأ مهرد ةئامل لوقأ نأ عيطتسأ

 تلق ول هللا ميأو ؛ٌةرشع اهنم يل باط

 [17/*] .ةرم ريغ :اهلاق . ترربل ةسمخ

 رثكأ ىنغلا :لاق يمايألا ديبز نع *

 [”0/8ه] .سفنلا ىنغ

 نب سنوي عمتجا :لاق بذوش يبأ نع *
 .مارحلاو لالحلا اركاذتف .نوعو ديبع

 اًمهرد يلام يف ملعأ ام :لاق امهالكف

 [178/9] . الالح

 نب سنوي ينءاج :لاق نكس نع *
 اهنأ نم أرباو «اهعب :لاّف «ةاشب ديبع

 أربت الو ؛دتولا عزنتو «فلعملا بلقت

 عقي نأ لبق نّيبو ءأربا نكلو «عبت امدعب

 [1 8/91 . عيبلا

 ديبع نب سنوي ناك :لاق ةيمأ نع #

 هب ثعبيف «ةرصبلا نم مسيربإلا يرتشي
 ثعبي هليكو ناكو «سوسلاب هليكو ىلع

 عاتملا نأ ؛هيلإ هليكو بتك نإف ؛زخلاب هيلإ
 ىتح ءاَدبأ مهنم رتشي مل «ءدئاز مهدنع

 عاتملا نأ :هيلإ بتك هليكو نأ مهربخي

 [16 /9] .دئاز مهدنع

 تءاج :لاق ماطسب نب ةيمأ نع *

 :هل تلاقف ءزخ ةبجب ةأرما ديبع نب سنوي
 :تلاق ؟اهيعيبت مكب :لاقف ءاهرتشا

 «كاذ نم ريخ يه :لاق ؛ةئامسمخب

 ؛كاذ نم ريخ يه :لاق ؛ةئامتسب :تلاق

 ىتح .كاذ نم ريخ يه :لوقي لزي ملف

 ]*/١6[ .ةئامسمخب اهتلذب دقو ؛اًفلأ تغلب

 تلق :لاق ةملس يبأ نب ءاجر نع *
 كسفن كئثدحت امأ :نائس يبأ نب ناسحل
 ءيش يأبف :تلق .ىلب :لاق ؟ةقافلاب
 : كاذ ناكو اهل لوقأ :لاق ؟اهدرت

 .ةلعفلا عم نيسلجتف «ةاحسملا نيذخأت
 ؛امهب نيشيعت ؛«نيقناد وأ اًقناد نيبستكتف

 ]1١7/9[ . نكستف

 تناك :لاق رضم يبأ نب ملسم نع *

 انسلجف «ةعاضب انعم  ديبع نب - سنويل
 ؛سلاج سنويو ءانباسح يف رظنن اًموي
 ةملك :سنوي لاق ءانباسح نم انغرف املف

 :انلق ؟انباسح يف ةلخاد ؛نالف اهب ملكت

 اودر «حبرلا يف يل ةجاح ال :لاق ؛معن

 كرتو ؛هلام سأر ذخأو ؛يلام سأر يلع

 [11/9] .فاللآ ةعبرأ :هحبر

 تءاج :لاق لضفملا نب ناسغ نع *

 «ديبع نب سنوي ىلإ زخ فرطمب ةأرما
 ءهيلإ رظنف ؛قوسلا يف هضرعيل هيلإ هتقلأف
 ءاّمهرد نيتسب :تلاق ؟مكب :اهل لاقف



 ءايلوألا ةيلحل

 ؟هارت فيك :لاقف ءهراج ىلإ هاقلأف :لاق

 كلذ ىرأ :لاق ءةثامو نيرشعب :لاق

 :اهل لاقف :لاق ؛هنمث نم اًوحن وأ ءهنمث

 .ةردقلا :هعيب يف كلهأ يرمأتساف ١ يبهذأ

 نأ ىنورمأ دق :تلاق ؛ةئامو نيرشعو
 هيلا يعجرا :لاق ءنيتسب هعيبأ

 [15/9] .مهيرمأتساف

 يمرادلا ديعس نب دمحأ نع #

 نب ديعسو ليمش نب رضنلا تعمس :لاق

 لاقو ءريرحلا الغ :نالوقي رماع

 الغ اذإ ناك ءعضوم يف زخلا :امهدحأ

 ديبع نب سنوي ناكو ؛ةرصبلاب الغ كانه
 لجر نم ىرتشاف ؛كلذب ملعف ءارازخ
 «كلذ دعب ناك املف ءاّملأ نيئالثب اًعاتم
 ناك عاتملا نأ تملع له :هبحاصل لاق

 مل تملع ول :لاق ؟اذكو اذك ضرأب الغ

 ؛كلام ذخف «يلام يلإ مله :لاق ءعبأ

 [15/9] .اًقلأ نيئالثلا هيلع درف

 يلع لخد :لاق رانيد نب كلام نع *

 «كلام اي :لاقف ء«بتكأ انأو ديزي نب رباج

 نم هللا باتك لقنت ؟اذه الإ لمع كل ام

 بسكلا هللاو اذه ؟ةقرو ىلإ ةقرو

 ["51//؟] .لالحلا

 لهأ ٌدعن انك :لاق شمعألا نع *

 مويلا مهّدعنل انإو ءانرارش قوسلا

 [ه٠/ه] .انرايخ

 ركذ لاح :لاق دشار يبأ نب عيبرلا نع #

 [78/5] .ةراجتلا نم ريثك نيبو ينيب توملا

 ةراجتلا | اثار 1

 الول :لاق نائس ىبأ نب ناسح نع *

 [117/8] .ترجّتا ام نيكاسملا

 «لام نيعلا :لاق نادعم نب دلئاخ نع *
 هب عفتنا ام ءرملا لام ريخو ؛لام سفنلاو
 «كاري الو هارت ال ام مكلاومأ رشو ؛هلذتباو

 [؟8/١١] .كريغل هعفنو «كيلع هباسحو

 ينإ مهللا :لوقي ءادردلا وبأ ناك *

 امو :ليق .بلقلا ةقرفت نم كب ذوعأ
 لك يف يل عضوي نأ :لاق ؟بلقلا ةقرفت
 [؟؟4/8] .لام داو

 ريخ ال :لاق بيسملا نب ديعس نع

 هنم يطعي :هلح نم لاملا عمج ديري ال نميف

 [107/5] . سانلا نع ههجو هب فكيو ءهقح
 ةلغ ناك :لاق رائيد نب ورمع نع *

 [88/1] .اًيفاو املأ موي لك ةحلط

 نب نسحلل ةيراج انعب :لاق دايع نع *
 اندنع تمخدت اهنأ مهوربخأ :لاقف ءحلاص

 [854//] .اًمد ةرم

 لخد :لاق فلخ نب قاحسإ نع *
 ىأرف ءهعم انأو قوسلا حلاص نب نسحلا
 مث ؛ىكبف ءعنصي اذهو ءطيخي اذه

 مهيتأي ىتح ءنوللعي ءمهيلإ رظنا :لاق
 [؟؟9ة/7/] .توملا

 معن :لاق ردكنملا نب دمحم نع #
 ]١45/8[ .ىنغلا نك هللا ىوقت ىلع نوعلا

 سكب : لاق يرضبلا نسحخلا نعا#
 كناعفني ال ءرانيدلاو مهردلا :ناقيفرلا
 [68/9١؟] . كناقرافي ىتح



 ١ نان #
 يعوضموملا بيذشتلا "4 | ةراجتلا

 ال يخسلا اندجو :لاق يرهزلا نع *

 [و/١1/] .ةراجتلا هعفنت

 نب-ةرمض ناك :لاق ةأطرأ نع *

 دهزأ اذه :تلق ؛ةالصلا ىلإ ماق اذإ - بيبح

 :تلق ءايندلل لمع اذإف ءايندلا يف سانلا
 ]1٠١/5[ .ايندلا يف سانلا بغرأ اذه

 :ىلاعت هلوق يف يروثلا نايفس نع *

 نورتشي اوناك :لاق .ةيآلا ["9 :رونلا]

 تابوتكملا تاولصلا نوعدي الو «نوعيبيو
 ]//١6[ .ةعامجلا يف

 ناك :لاق ةداحج نب دمحم نع

 هءاج اذإ ناكف :سيباركلا عيبي ناذاز
 ةموس هماسو «نيفرطلا رش هارأ ءلجر

 [19494/4] .ةدحاو

 نوري اوناك :لاق قاحسإ يبأ نع *

 [*40/4] .نيدلا ىلع انوع ةعسلا

 ليق :لاق شايع نب ركب يبأ نع *«
 ؟لام كل نوكي نأ كرسي :يميتلا عمجمل

 ؟قدصتتو قتعتو جحتأ :اولاق ءال :لاق

 [١4/ه] .هب وجرأ ام ىلع سيل ءيش :لاق

 :بويأ يل لاق :لاق ديز نب دامح نع *

 ىلع اًميرك لازت ال كنإف ,كقوس مزلا
 :ةياور يفو .مهيلإ جتحت مل ام «كناوخإ
 ]/1١[]9/ ٠١[ .ةيفاعلا نم ىنغلا نإف

 نأ :ةليري نب هللادبع نع #«

 باصأ اذإف «هيديب لمعي ناك هن ناملس
 وعدي مث ؛اّكمس وأ اًمحل هب ىرتشا ءاًئيش

 ]٠٠١/١[ .هعم نولكأيف نيمذجملا

 ناملس نأ :يدهنلا نامثع ىبأ نع *

 ذك نم لكنا يشنأل نإ : لات يسبزافلا
 ]٠٠١/1١[ . يدي

 يل لاق :لاق صوحألا يبأ نع *

 :لاطبألا لمعب كيلع :يروثلا نايفس

 ىلع قافنإلاو «لالحلا نم بسكلا
 ["841/5] .لايعلا

 ٌرَجَت هبجعأ اذإ يروثلا نايفس ناك *

 [؟47/5] . لجوع نإ ىتفلا معن :لاق ءلجرلا

 تمدق :لاق يروثلا نايغس نع *

 اذإف ديبع نب سنوي ىلإ تسلجف ءةرصبلا

 اي :تلقف ؟ريطلا مهسوؤر ىلع نأك تنايتف

 دقف ءمكسوؤر اوعفرا ءءارقلا رشعم

 ءاونوكت الو ءاولمعاو .قيرطلا حضو

 هسأر سنوي عفرف ؟سانلا ىلع ةلاع

 اذحأ نملعأ الف ءاوموق :لاقف .مهيلإ

 نم ةشاعف بينكي ىتح «قايلاج مكي
 ام هللاوف :نايفس لاق .اوقرفتف ؛ههجو

 [881/5] .دعب هدنع مهتيأر

 نب دمحم ىناطعأ :لاق ةيقب نع ©

 الو ءاّتيز 5 رتشا :لاقف ءارانيد دايز

 ىرتشا اذإ ءموقلا تكردأ ينإف ؛سكامت

 ءيش يف سكامي مل ؛«ةعاضبلا مهدحأ

 [7١١؟/5] .هيرتشي امم

 بلط :لاق عساو نب دمحم نع ©

 نم هللا محرف «نادبألا ةاكز بساكملا

 [*60/؟] .اًبيط معطأو ءاّبيط لكأ



 ءايلوألا تيلحل

 لاملا ناك :لاق يروثلا نايفس نع *

 سرت وهف :مويلا امأف ءهركي ىضم اميف
 ]8٠١/5"[ .نمؤملا

 :لاق ىشعرملا ةداتق نب ةفيذح نع *

 ةرشع فلخأ نأ :يروثلا نايفس يل لاق

 نم يلإ بحأ ءاهيلع بساحأ مهرد فالآ

 [*80/53 . سانلا ىلإ جاتحأ نأ

 ابأ اي :لاقف يروثلا ىلإ لجر ءاج *
 :لاقف ؟ريناندلا هذه كسمت «.هللا دبع

 ءالؤه انب لدنمتل ريناندلا هذه الول ءتكسا
 ىف ناك نم :نايفس لاقو :لاق .كولملا

 نما نام هنإف .هحلصيلف ءءىش هذه نم هدي.

 [مم0/53 .هنيد هلذبي ام لوأ ناك : جاتحا
 ديز نب رباج نأ :ناهدلا حلاص نع *

 ىلإ ءاركلا يف :ثالث يف سكامي ال ناك

 يفو «قتعلل اهيرتشي ةبقرلا يفو ءةكم
 ديز نب رباج ناك :لاقو .ةيحضألا

 هب برقتُي ءيش لك يف سكامي ال
 [ملب /01 . كو هللا ىلإ

 ةعاضإ نم :لاق ريبج ني ديعس نع #
 ىف هقفنتف ءالالح هللا كقزري نأ :لاملا
 1 [؟1841/41 .هللا ةيصعم

 «ءاينغألا ةطلاخم :لاق نسحلا نع #
 ١949/51[ .قزرلل ةطخسم

 نب دمحم تيأر :لاق عيبرلا نع #

 ؛عيبلا ىلع هل اًرامح ضرعيو ءرمي عساو
 ول :لاق ؟ىل هاضرتأ :لجر هل لاقف

 ١ أ[ 1 .هعبأ مل «هتيضر

 ةراجتلا | ام 8اس ا

 أوفتباو# :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع *

 :لاق .ةيآلا 1٠١ :ةعمجلا] هلأ ٍلْضَف نم

 [144/8] .رحبلا يف ةراجتلا اوبلطا

 اوقفَتأ# :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع *

 [1117 :ةرقبلا] 4 ْرُثْبَسك اه ِتْبَيَط نم

 [1؟49/0] ةراجتلا نم :لاق

 شيع شيعأ :لاق هللا دبع نب ركب نع «

 «ثامف ؛ءارقفلا توم تومأو «.ءاينغألا

 [777/؟1 .نيدلا نم اًئيشل هيلع نإو

 بايث ةميق تناك :لاق.ديمح نع *
 ناكو ؛فالآ ةعبرأ :هللا دبع نب ركب

 .ءمهثدحي ؛نيكاسملاو ءارقفلا سلاجي
 [؟727/5] .كلذ مهبجعي هنإ :لوقيو

 ضعب لوقي :لاق رانيد نب كلام نع «*
 ملف «مثإ لك لصأ-يف ترظن :ملعلا لهأ
 هتع ىقلأ نمف ؛لاملا بح الإ .هدجأ

 ]5١/7"[ .حارتسا دقف «لاملا بح

 «لاملل ةرثكم قوسلا :لاق هئعو *

 ["88/؟] .نيدلل ةبهذم

 يف سانلل ظلغتل كنإ :هل ليقو #

 لالحلا اوبسكا :لاقف .ءمهماعطو مهسابل

 ["48/1] .متئش ام اوسبلاو

 ام :زيزعلا دبع نب ديعس لكس *
 ءموي عبش :لاق ؟قزرلا نم فافكلا

 [1/5] .موي عوجو
 نب هللا دبع ناك :لاق صفح ىبأ نع *

 هئازخا ىلع الإ ءاماعلع لعاب هلا يدع
 ]5/1١[ .ميتي



 عصب
 ةراجتلا

 نايفس ناك :طابسأ نب فسوي نع #*
 مهعفد امنإ ,«ءالؤه ةماع نإ :لوقي يروثلا

 هل تناكو ؛ةجاحلاو «لايعلا :كلذ ىلإ

 ام :لوقي ناكو ؛هناوخإ ضعب عم ةعاضب

 نامز يف  دعملا لاملا :يأ  ةدعلا تناك
 [*80/5] .نامزلا اذه يف اهنم حلصأ

 ريخخ ال :لاق بيسملا نب ديعس نع *

 ءهمحر هب لصي :لاملا اذه بحي ال نميف

 قلخ نع هب ينغتسيو «هتنامأ هب يدؤيو
 1 [١ا/* /5] .هبر

 اًماعط تعتبا ول :فرصم نب ةحلطل ليق *

 نم هللا ملعي نأ هركأ ينإ :لاق .هيف تحبرف
 [16 /0] . نيملسملا ىلع ءالغ يبلق

 ناك :لاق ناقرب نب رفعج نع #*
 ثالث لاملا يف :لوقي نارهم نب نوميم

 ناك .ةلصخ نم لجر اجن نإ ءلاصخ

 نم اجن نإو ؛نيتنثا نم وجني ال نأ اًنمق
 :ةثلاثلا نم وجني ال نأ اًنمق ناك «نيتنلا

 «بيط نم هلصأ نوكي نأ لاملل يغبني

 الإ هلخدي ملف ءهبسك ملسي يذلا مكيأف
 نأ هل يغبنيف .هذه نم ملس نإف ؟اًبيط
 نم ملس نإف ؛هلام يف يتلا قوقحلا :يدؤي

 سيل هتقفن يف نوكي نأ هل يغبنيف ءهذه

 1١[  م8/4] .رتقم الو فرسمب

 سلجن انك :لاق يلهذلا ركب يبأ نع *

 ايأ اي :لاقف «تآهاتأف ءنسحلا دنع

 ءمتهألا نب هللا دبع ىلع انلخد «كيعس

 رمعم ابأ اي :انلقف ءهسفنب دوجي وه اذإف

 يعوض وملا بيذضهتلا 1١84 1

 ءاعجو هللاو يندجأ :لاق ؟كدجت فيك

 نولوقت ام نكلو يب اَمَل الإ يننظأ الو
 دؤت مل ؟قودنصلا اذه يف فلأ ةئام يف

 :انلقف ؛محر اهنم لصوي ملو ءةاكز اهنم
 :لاق ؟اهعمجت تنك ملف ءرمعم ابأ اي

 ةوفجو «نامزلا ةعورل :اهعمجأ هللاو تنك

 :نسحلا لاقف ؛ةريشعلا ةرئاكمو «ناطلسلا

 «ناطيشلا هاتأ ىنأ ءسئابلا اذه اورظنا

 امع هناطلس ةوفجو «ءهنامز ةعور هرذحف

 هللاو جرخ ؛هيف هرمعو «هايإ هللا هعدوتسا

 كنع اهيأ ؛اًميلم اًميمذ ءاّئيزح ءاّبيثك هنم
 عدخ امك عدخت ال «ءثراولا اهيأ

 ءالالح لاملا اذه كاتأ «كمامأ كبحيوص
 كاتأ ءكيلع اًلابو نوكي نأ كايإو كايإف
 هيف بأدي ءاعونم اًعومج هل ناك نمم هللاو

 ؛رافقلاو زوافملا هيف عطقي «راهنلاو ليللا

 هعمج («هعنم قح نمو «هعمج لطاب نم
 ءةاكز هنم دؤي مل ؛هاكوأف هدلشو ءهاعوأف

 وذ ةمايقلا موي نإ ؛اًمحر هنم لصي ملو

 نأ :اًدغ تارسحلا مظعأ نإو «تارسح

 وأ «هريغ نازيم يف هلام مكدحأ ىري
 ءالام هللا هاتآ لجر ؟مكاذ فيك نوردت

 لخبف «هللا قوقح فونص يف هقافنإب هرمأو
 نازيم يف هاري وهف ؛ ثراولا اذه هئروف ءهب

 ال ةبوتو ؛لاقت ال ةرثع اهل ايف ؛هريغ
 [148 - 144/53 .لانت

 هلوق يف ليبحرش نب ورمع نع *
 تيل ني أول ُلْسْا ايي :ىلاعت
 :ةيأآلا [25ه١ :نونمؤملا] « اًسِلَص ًاولَمعَو



 ءايلوألا ةيلحا
 ةراجتلا 1 اف أد |

 لكأي 8# ميرم نبا ىسيع ناك :لاق

 ]١14/4[ .همأ لزغ نم

 «فوص رازإ سيلي :رانيد نب كلام ناك #

 ءورفف ؛ءاتشلا ناك اذإف ؛ةفيفخ ةءابعو

 «فحاصملا بتكي ناكو ؛ةءابعو ءلبكو

 ؛هدي لمع نم رثكأ رجألا نم اهيلع ذخأي الو
 بتكي ناكو ؛هلكأيف «لاقبلا دنع هعفديف

 [9358/1] .رهشأ ةعبرأ يف فحصملا

 :هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ لاق #

 نكلو .؛كدلوو كلام رثكي نأ ريخلا سيل

 «كملع رثكيو ؛ءكملح مظعي نأ ريخلا

 نإف ؛َكْو هللا ةدابع يف سانلا يرابت نأو

 «تأسأ نإو ؛ىلاعت هللا تدمح «تنسحأ

 ]71١١/1١[ . قو هللا ترفغتسا

 :لاق يسوسرطلا حلاص نب رمع نع #
 هنإ :لاقي ناكو  ءالجلا ىيحيو انأ تبهذ

 «هتلأسف هللا دبع يبأ ىلإ  لادبألا نم

 نوراهو ءريهزو «ناروب هبنج ىلإ ناكو
 ايأ اي هللا كمحر :تلقف ؛لامجلا

 ىلإ رصبأف ؟بولقلا نيلت مب «هللا دبع
 ءةعاس قرطأ مث «هنيعب مهزمغف « هباحصأ

 لكأب ينيب اي :لاقف ؛هسأر عفر مش

 رصن ىبأ ىلإ انأ امك تررمف ؛لالحلا

 هنو ان اي :هل تلقف «ثراحلا نب رشب

 لأ ركصِنِب الأ# :لاق ؟بولقلا نيلت مب
 :تلق .ةيآلا [18 :دعرلا] 4 ُبوُلَقْلا ُنيمطت نمت

 :لاقف ؛هللا ذبت يبأ دنع نم نيج. ينإف

 :تلق ؟هللا دبع وبأ كل لاق شيإ «هيه

 ؛لصألاب ءاج :لاقف «لالحلا لكأب

 ءنسحلا يبأ نب باهولا دبع ىلإ تررمف
 ؟بولقلا نيلت مب «نسحلا ابأ اي :تلقف

 «ُبرلتْلا ُنيِمطت هنأ ركصِنب الأ» :لاق

 نم تئج ينإف :تلق .ةيآلا [18 :دعرلا]

 نم هاتنجو ا هللا دبع يبأ دنع

 ؟هللا دبع وبأ لاق شيإ :يل لاقو ؛حرفلا

 كءاج :لاقف ا لكأب :لاق :تلق

 امك لصألا ءرهوجلاب كءاج ءرهوجلاب
 [4١؟/4] .لاق امك لصألا .لاق

 وبأل اق :لاق ةرم نب ورمع نع#

 تدرأف ءرجات انأو ِةلكي ىبنلا ثعُب : ءادردلا

 لاق «ةزاجتلاو ةدايحلا يل عمستمتت نأ
 ىلع تلبقأو «ةراجتلا تضفرف ؛اعمتجي

 ام هديب ءادردلا يبأ سفن يذلاو ؛ةدابعلا

 دجسملا باب ىلع اًثوناح مويلا يل نأ بحأ

 موي لك هيف حبر «ةالص هيف ينئطخي ال

 يفاهلك اهب قدصتأو اًرانيد نيعبرأ
 هركت امو «ءادردلا ايأ اي :هل ليق .هللا ليبس

 ]٠١1/1[ .باسحلا ةدش :لاق ؟كلذ نم

 ةبتع ناك :لاق نيسحلا نب دلخم نع

 لاقو «ناسح نب ماشه باب دنع انسلاجي
 ينبجعي ال هنإ :- ةبتع :ينعي - اًموي انل

 وه :هل انلقف ؟ةفرح هدي ىف نوكي ال لجر

 ؛فرتحت كارن امو قنا انسلاجت"

 يلام سأر «فرتحأل ينإ «ءىلب :لاقف

 «هعيبأو هلمعأ ءاّصوخ هب يرتشأ ءجوسط
 .يلام سأر جوسطف ؛جيساسط ثالثب

 [7351 - ]75١/5 .يربخ طاريقو



 هكنست؟ ةراجتلا

 نبال ناك :لاق سيق نب رمع نع #*

 مهنم مالغ لك ملكتي ءمالغ ةثام ريبزلا

 لك ملكي ريبزلا نبا ناكف ؛ىرخأ ةغلب

 هيلإ ترظن اذإ تنكف «هتغلب مهنم دحاو
 هللا دري مل لجر اذه :تلق ءهايند رمأ يف

 رمأ يف هيلإ ترظن اذإو .نيعع ةفرط
 ايندلا دري مل لجر اذه :تلق «.هترخأ

 ]814/١"[ .نيع ةفرط

 جرخ هنأ :هيبأ نع يميتلا ميهاربإ نع

 فالآ ةغيرأب اًيقر ىركشاف «ةرصبلا نإ
 ؛مهرد فالآ ةعبرأ حبرف .ءمهعاب مث ءمهرد

 «ةرصبلا ىلإ تدع كنأ ول ءتبأ اي :تلقف

 :لاقف ؛ مهيف تحيرف «ءالؤه لثم تيرتشاف

 اهب تحرف ام ؛هللاوف ؟اذه لوقت مل ءينب أي

 عجرأ نأ يسفن ثّدحأ الو ءاهتبصأ نيح

 [؟4/١١] . اهلثم بيصأف

 ام :لوقي ايركز يبأ نب هللا دبع *

 الو ءاّمهرد الو طق اًرانيد تسسم

 هب تمواس الو «هتعب الو طق اًئيش تيرتشا
 تيأرف ؛رصحلا ينباصأ هنإف «ةرم الإ

 دنع نوريج باب دنع نيقلعم نيبروج
 «تركذ مث ؟اذه مكب :تلقف « يف ريص

 مهرثكأو «ءسانلا ْشبأ نم ناكو !؛تكسف
 ١6١ ١8١[ /8] .اًمسيت

 بيطي ال :لاق عساو نب دمحم نع *

 نم ةراجت :لالخ عبرأ نم الإ «لاملا اذه

 نم ءاطع وأ «باتككب ثاريم وأ ؛لالح

 عتوسو ا هيرهط نعمل عا

 يعوضوملا بيذضهتلا

 ["ه8/1] .لداع مامإ عم نيملسملا

 بيصيف ءرجتي يلجعلا قروم ناك *

 هنم هدنعو ةعمج هيلع يتأت الف «لاملا
 «ةئامعبرأ ؛هيطعيف «خألا ىقلي ؛ءيش

 كدنع اهعض :لوقيف ؛ةئامثالث ؛ةئامسمخ

 «كلذ دعب هاقلي مث ءاهيلإ جاتحن ىتح

 ةجاح ال :خألا لوقيف ءاهب كنأش :لوقيف

 اهيذخآب نحن ام هللاو انإ :لوقيف ءاهيف يل

 [785/1] . اهب كنأشف ءاّدبأ

 :ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع *
 ةملك ينملع :ءادردلا يبأل لاق الجر نأ

 ءاًنالثو «نيتنثو :لاق ؛اهب كيو هللا ينعفني

 ناك ؛نهب لمع نم :اًسمحنو ءاعبرأو
 :لاق ؛العلا تاجردلا َنِك هللا ىلع هباوث

 ءاًبيط الإ بسكت الو ءاّبيط الإ لكأت ال

 َكْبَو هللا لسو ءاّبيط الإ كتيب لخدت الو
 ددعاف .تحبصأ اذإو «مويب اًموي كقزري

 تقحل دق كنأكف «تاومألا نم كسفن
 ءكبس نمف ؛ كيو هللا كضرع ٌبهو « مهب

 اذإو ؛َكَيق هلل هعدف «كلتاق وأ «ءكمتش وأ

 [؟7؟/1١] . كو هللا رفغتساف «تأسأ

 نب ةيواعم ينيقل :لاق ملسم نع #

 أم :يل لاقف .ءألكلا نم ءاج انأو «ةرق

 اذك يلهأل تيزعشا :تلق ؟تنأ تعنص

 :تلق ؟لالح نم تبصأو :لاق ءاذكو

 لك هب تردغ اميف ودغأ نأل :لاق «معن

 موصأو «ليللا موقأ نأ نم يلإ بحأ «موي
 [*.00/1] .راهنلا



 ةراجتلا ال ف حب ملام ءايلوألا ةيلحل

 تلق :لاق برح نب بيعش نع #*
 راّصق لجر يف لوقت ام :يروثلا نايفسل
 توقيو هتوقي ام هيف ناك ءامهرد بسك اذإ

 اذإو ؛ةعامج يف ةالصلا كردي ملو ,هلايع

 يف ةالصلا كردأ :قيناود عبرأ بسك

 توقيو هتوقي ام هيف نكي ملو .ةعامج

 بسكي :لاق ؟لضفأ امهيأ ؛هلايع

 ]/1١57/9-١97[ .هذحو يلصيو ءمهردلا

 عم انك :لوقي ةريغملا نب بوقعي نع *
 رهش يف داصحلا يف مهدأ نب ميهاربإ

 ول .قاحسإ ابأ اي :هل ليقف ءناضمر

 رشعلا موصنف «ةنيدملا ىلإ انب تلخد
 ؛ردقلا ةليل كردن ائلعل ءةنيدملاب رخاوألا

 «لمعلا اوديجأو ءانهاه اوميقأ :لاقف

 ["ا/4//] .ردقلا ةليل ةليل لكب مكلو

 تيأر :لاق ةريغملا نب ىسوم نع #*

 ؛ىلاعت هللا ركذيو «حبسيو ءربكي ءراهنلا

 هذه يف ءركب ابأ اي :لجر هل لاقف

 [؟0/؟/9] .ةلفغ ةعاس اهنإ :لاق ؟ةعاسلا

 :لاق ناحوص نب ديز ىلوم ملاس نع
 .قوسلا يف ناحوص نب ديز يالوم عم تنك
 ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس انيلع ٌرمف
 هل لاقف ؛ماعط نم اًقسو ىرتشا دقو «هنع

 تنأو ءاذه لعفت .هللادبع ابأ اي :ديز

 اذإ سفنلا نإ :لاقف ؟ِهَي هللا لوسر بحاص

 «ةدايعلل تغرفتو «تنأمطا ءاهقزر تزرحأ

 [1//707] . ساوسولا اهنم سيأو

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 يف بوتكم :لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 ةرفح رفح نمو ءرجف رجت نم :ةاروتلا
 [؟١/88] .اهيف عقو هبحاصل ءوس

 أمم ناك :لاق نيريس نب دمحم نع

 :ةراجتلا يف رفاسي نأ دارأ اذإ لجرلل لاقي

 يف كلازدق انءيللظاو «ىلاعت هللا قتا

 مل «كلذ ريغ نم هبلطت نإ كنإف ؛لالحلا
 [؟5/9] . كل ردق ام رثكأ بصت

 نم الجر نأ :نارهم نب نوميم نع

 هنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع ينب

 «يرازإ قرخت دق :لاقو ءاًرازإ كاسيت

 هركف ءستكا مث «كرازإ عطقا :هل لاقف

 :رمع نب هللا ديع هل لاقف ؟؛كلذ ىتفلا

 موقلا نم ننوكت ال .هللا قتا .كحيو
 يف ىلاعت هللا مهقزر ام نولعجي يذلا

 [601/1] .مهروهظ ىلعو «مهنوطب

 ناهبن نب ثراحلا لاق :رايس نع #*

 ىلإ تيدهأف .ةكم نم تمدق :ىمرجلا

 ؛هدنع تناكف :لاق :؛ةوكر نانيو نين كللاع

 .هسلجم يف تسلجف اًموي تئجف :لاق

 كلت دع لاسم فرانك ان نل لاكق
 :يل لاقف ؛يبلق يلع تلغش دقف «ةوكرلا
 ينءاج دجسملا تلخد اذإ ينإ ؛ثراح اي

 دق ةوكرلا نإ «؛كلام اي :لاقف ءناطيشلا

 ره تفل : يلق ىلع كاذع دك . تقرس

 يلع لخد :لاق رانيد نب كلام نع #

 فيك :هل تلقف «بتكأ انأو ديز نب رباج



 د يوادتلا

 معن :لاق ؟ءاثعشلا ايأ اي هذه يتعنص ىرت

 لقنت ءاذه نسحأ ام كتعنص ةعنصلا

 ةيآو ء«ةقرو ىلإ ةقرو نم كيه هللا باتك
 ال لالحلا اذه ؛ةملك ىلإ ةملكو ءةيآ ىلإ

 [48/] .هب سأب
 وبأ لاق :لاق يرصبلا نسحلا نع «

 ,ينايعأف ههجو نم لاملا تبلط :ءابهصلا

 لجر قزر ام ءهللا ميأو :نسحلا لاق .يل

 [(؟41/9] .زجاع وأ «يأرلا

 ناك هنأ :يدنكلا ةرسيم نب ديزي نع *

 عمجأ نأ نم يلإ بحأ اًساخن نوكأ

 ءالغلا هب صبرتأ .ضعب ىلع هضعب ماعطلا

 [؟ه/ه] .نيملسملا ىلع

 نإ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع
 .جاحلا .ءيلصملا ءمئاقلا ءمئاصلا

 نع هسفن ىنغأ نم :يزاغلا ءرمتعملا

 [1/8] . سانلا

 ؛ الغ محللا نإ : مهدأ نب ميهاربإل ليق *

 [*7/8] .هورتشت ال :يأ ءهوصخرأف :لاق

 قتا :لاق يخلبلا قيقش نع #«

 كبلق تدقع ام ىتم كنإف «ءاينغألا

 ابر مهتذختا دقف (مهيف تعمطو «مهعم

 [/ ا /4] . هللأ نود نم

 ناوزغ نب دمحم نب دمحأ نع #
 مزلت ال كنأ ينغلب :رشب يل لاق :يئارهلا

 ا امم

2 

 يعوض وملا بيذهتلا ا

 داعأ «فرصنأ تمق املف ؛مزلاف «قوسلا

 امنإ «يبلق يف هل نإو .قوسلا مزلا :يلع

 ]6١/8*[ . حبري مل نإو :دارأ

 اذإ :لاق ثراحلا نب رشب نع ه«

 هنإف .ءتوملا ركذاف ءرعسلا ءالغل تممتها

 [؟14/8] .ءالغلا مه كنع بهذي

 يتأي :لاقي ناك :لاق يعازوألا نع «

 كلذ يف ءيش لقأ ءنامز سانلا ىلع

 «لالح نم مهرد وأ ءسنؤم خأ :نامزلا
 [مهه /8] .ةنس يف لمع وأ

 عبو رتشا :لاق سينخ نب ركب نع »+

 ومني امك ومني هنإف ؟؛لاملا سأرب ولو
 54 /هن .عرزلا

 هباصأ نيح ميثخ نب عيبرلل ليق «
 نأ تملع دقل :لاقف ؛تيوادت ول :جلافلا

 ءادومثو ءاّداع تركذ نكلو «قح ءاودلا

 ءاّريثك كلذ نيب اًنورقو «ءسرلا باحصأو

 مهل تناكو ءعاجوألا مهيف تناك

 الو ءىقب ىوادملا الف ءءابطألا

 + ماكل رك الا ءانقأ ليقف يو اذنمنلا
 نم غرفتأف «ضارب يسفن نع انأ ام :لاق

 هللا اوفا سانلا نإ ؛سانلا مذ ىلإ اهمذ

 ىلع اونمأو «سانلا بونذ يف ىلاعت
 :لاق ؟تحبصأ فيك :هل ليقو ؛مهبونذ

 رظتننو ءانقازرأ لكأن «نيبنذم انحبصأ

 [ى١ا/ 1١5/97 . انلاجآ
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 ىكجتشا +لاتق نسمعألا ونعو

 «لسعلاب اهالطف ؛هلجر  يضاقلا  حيرش
 «هداؤع هيلع لخدف ؛سمشلا يف سلجو

 ؛حلاص :لاق ؟كدجلت فيك :اولاقف

 دق :لاقف ؟بيبطلا اهتيرأ الأ :اولاقف

 دعو :لاق ؟كل لاق ام :اولاق ؛تلعف

 [17 /4] . اًريخ

 هماهبإب جرخ هنأ :يضاقلا حيرش نع
 :لاق ؛بيبطلا اهتيرأ ول :اولاقف ؛ةحرق

 ١[ /؛] .اهجرخأ يذلا وه

 ىكتشا :لاق بيبح نب ةريغملا نع ©
 لمع ول :هل ليقف «رانيد نب كلام نطب

 :لاقف ؛نطبلا سبحت اهنإف ءةيلق كل
 ال ينأ ملعت كنإ مهللا «مكبط نم ينوعد

 « يجرفل الو «ينطبل ايندلا يف ءاقبلا 1 ةيرأ

 [؟44/5]و [851/9] .ايندلا يف ينقبت الف

 امل :لاق حلاص نب نسحلا نع

 ءهرصب عفر «حلاص نب يلع يخأ رضتحا
 ها 0 :لاقمكث

 ةفعو . هزكلاو كديقلاو نهب نيل
 تجرح مث 21159 :ءاسنلا] «اًقيِفَر َكِيلْوُأ

 بقث اذإف «هبنج ىلإ انرظنف :لاق ؛هسفن

 ملع امو «هفوج ىلإ لصو دقو «هبنج يف
 [519/9] .هلهأ نم اًدحأ هب

 ىلع تلخد :لاق شايع نب ركب وبأ *
 :تلقف «هيف يفوت يذلا هضرم يف شمعألا
 ؟هب عنصأ ام :لاق ؟بيبطلا كل وعدأ

 يف اهتحرطل ؛«يديب يسفن تناك ول هللاوف

 ءاّذحأ يب نذؤت الف .تم انأ اذإ ؛شحلا

 [١51/ه] .يدحل يف ينحرطاو «يب بهذاو

 عوطتلا

 لك :لوقي ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 ءاجف «هب دلي عوطتلا نم ءيش يف ناك نم

 ,عوطتلا ةذل اهتقو عطقي ملف .ةضيرف تقو
 ابأ عمسو :لاق ؛عودخم هعوطت يف وهف

 نم اًنيش مهلأ نمل يغبني سيل :لوقي ناميلس
 «رثألا يف هعمسي ىتح ءهب لمعي نأ ريخلا

 قبو هللا دمحو ءهب لمع ءرثألا يف هعمس اذإف

 [؟59/9] .هبلق نم قفو ام ىلع

 ناتعكر :لاق ةيطع نب ناسح نع هي

 ال ةعكر نيعبس نم ريخ «دبعلا امهيف نتسي
 [؛*ه/5] . امهيف نتسي

 يف قلخلا ةفآ :لاق درولا يبأ نبا نع

 .«ةضيرف عييضتو «ةلفانب لاغتشا :نيفرح

 امنإو ؛بلقلا ةأطاوم الب حراوج لمعو

 ]15/٠١*[ . لصألا عييضتب .لوصولا اوعنم

 عطقنا :لوقي سلغملا نب يرسلا نع
 نم لصتاو ؛«نيتلصخب هللا نع عطقنا نم

 عطقنا نم امأف ؛لاصخ عبرأب هللاب لصتا
 ةلفان ىلإ ىطختيف :نيتلصخب هللا نع

 رهاظب لمع :يناثلاو ءضرف عييضتب
 ؛بولقلا قدص هيلع ئطاوي مل حراوجلا
 موزلف :نولصتملا هب لصتا يذلا امأو

 ىلع ربصلاو «ةمدخلا يف ريمشتلاو .بابلا
 [1؟١٠ ]86١/ . تاماركلا تانايصو «هراكملا
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 نب رمع بتاك ةيقر يبأ نب ثيل نع ه*
 ىلإ بتك رمع نأ «هتفالخ يف زيزعلا دبع
 ذإ هنباو هيف فلختسا يذلا ماعلا يف هنبا

 امأ  كلملا دبع :هل لاقي ؛ةئيدملاب كاذ

 ةيصولاب تدهاعت نم قحأ نإف :دعب

 نم قحأ نإو «تنأ يسفن دعب ةحيصنلاو

 هللا نإو ؛تنأ ينع هظفحو كلذ ىعر

 اًناسحإ انيلإ نسحأ دق ءدمحلا هل ىلاعت

 ءهتماعو انرمأ فيطل يف ءاّعلاب اًريثك

 هايإو «ةمعنلا نم ربع ام مامتإ هللا ىلعو

 هللا لضف ركذاف ؛اهركش ىلع نوعلا لأسن

 ام ىلع كابأ نعأ مث ؛كيلعو كيبأ ىلع
 هنم هدنع نأ تننظ ام ىلعو «هيلع يوق

 كيلعو هيلع هب معنأ اميف لمعلا نع اًرجع
 «كتحصو كبابشو كسفن عارف ؛كلذ يف

 كناسل كيرحت رثكت نأ تعطتسا نإو

 «لعفاف ءاليلهتو اًحيبستو اًدمح هللا ركذب
 :اًئسح اًئيدح هب تلصو ام نسحأ نإف

 هل تعطق ام نسحأ نإو ؛هركذو هللا دمح

 نتتفت الو ؛هركذو هللا دمح :اًئيس اًثيدح

 نأ تيسع اميف كيلع هب هللا معنأ اميف

 ناك كابأ نإ «هيف سيل اميف كابأ هب ظرقت

 هيلع لضفي «هيبأ دنع هتوخإ ينارهظ نيب
 هللا ناك نإو ؛ريغصلا هنود ينديو ءريبكلا

 اًبسح يدلاو نم ينقزر دق :دمحلا هلو

 يذلا لضفأ ىرأ ءاّيضار هب تنك « اليمج

 دلوو «.تدلو ىتح ءاّقح يلع هذلو هربي

 هذه يف نآلاف ءرانلا نم اًيراهو «ةنجلا يف يغار ناك نمف ؟هبف نأ يلا لزنملا نم مكب جرخأ الو «كتاوخأ نم ةفئاط
 «روفغم بنذلاو «ةلوبقم ةبوتلاو (ةلاحلا

 غارفو «لمعلا ءاضقناو ؛«لجألا دافن لبق
 يف مهلامعأب مهنيديل «نيلقثلل هللا نم
 هيف عفنت الو «ةيدفلا هيف لبقت ال :نطوم
 .مهلامعأب سائلا هدري .ءتاعافشلا هيف لطبتو «تايفخلا هيف زربت «ةرذعملا

 نمل ذئموي ليوو «هللا عاطأ نجل دموي ىبوطف ؛مهلزانم ىلإ اًناتشأ هيف نوردصيو
 هللا ىلإ ٌدأو .ءكسفن هلل عضو كانغ يف دصتقاف :ىنغب هللا كالتبا نإف ؛هللا ىصع
 ام كلذ دنع لقو «كلام يف هقح ضئارف
 قر ٍلْضَم نم اًدنه9 :حلاصلا ةبعلا لاق

 .ةيآلا 14٠ :لملا] «ددكأ أ ركع نر
 عزز الع نأ فيلإ ليقي لأ كلمتك بجعت نأو .كلوقب رخفت نأ كايإو

 تأطخأ تنأ اذإف ؛كانغ لثم قزري مل نم ىلع ةليضفو «كبر ىلع كب ةماركل

 هتابيط لجعتو «ىنغلل ىغط نمم تنكو رقفلا زها لراس تل ورعان

 ينإ ءاذهب كظعأل ينإف ؛ايندلا ةايحلا يف
 ظعي مل ءرملا نأ ولو ؛يرمأ نم ريثكل مكحم ريغ «يسفن ىلع فارسإلا ريثكل
 سانلا لكاوت ًاَذإ ءهبر ةدابعل هل قلخ يذلا يف لمكيو <« هسفن مكحي ىتح هاخنأ
 لقو «مراحملا تلحتساو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عفري ًاذإو لا



 ءايلوألا ةيلحل

 يف ةحيصنلاب هلل نوعاسلاو نوظعاولا
 برو ِتومّسلا تر ُدْلل ِوَنَق8 ؛«ضرألا

 ف ةيزكلا_ هلو © نقلا تم أل
 469 2مل يتلا كم يَ

 [االال د ؟ا/هر/ه] .ملل_ معا

 : هنبال لاق هنأ ءهللا دبع نب نوع نع *

 نيقي هنع ىأن نمع هيأن نمم نك «ينب اي
 ءةمحرو نيل هنم اند نمم هّوندو ؛ةهازنو

 عاد هوند الو «ةمظعب الو ربكب هيأن سيل
 مامإ وهف ءهلبق نمب يدتقي «ةبالخ الو

 رضحي الو ؛هملع بزعي الو ؛هدعب نمل
 اميف وفعيو ءهبار اميف لجعي الو ؛هلهج

 يف ديزيو .هل يذلا يف ضمغي هل نيبتي
 «لومأم هنم ريخلاو ءهيلع يذلا ىحلا

 «نيلفاغلا عم ناك نإ «نومأم هنم رشلاو

 عم ناك نإو ء«ءنيركاذلا نم بتك

 هرغي ال ؛نيلفاغلا نم بتكي مل «نيركاذلا
 دق ام ءاصحإ ىسني الو ءهلهج نم ءانث

 ءنولوقي ام فام ءيْكُز نإ هملع
 ملعأ انأ :لوقي ؟؛نوملعي ال امل رفغتساو

 ؛يسفن نم يب ملعأ يبرو «يريغ نم يب

 ام يتأيو ءلمعلا يف هسفن ئطبتسي وهف
 ءلجو ىلع ةحلاصلا لامعألا نم يتأي

 تيبي ؛ركشي نأ هّمهو «يسميو ركذي لظي
 نم رذح امل اًرذح ءاخحرف حبصيو ءارذح

 ةمينغلا نم باصأ امل اًحرفو «ةلفغلا

 مل ؛هركي اميف هسفن هتصع نإ ؛ةمحرلاو

 ءدلخي اميف هتيغرف «تبحأ اميف اهعطي

 ؛ملحلاب ملعلا جزمي ؛دفني اميف هتداهزو

 اوكا
 ءانبألا ةيبرت ا

 ولخيو ءمهفيل قطنيو ءملسيل تمصيو

 ريخل تصني ال .ءملعيل قلاخيو «منغيل
 هل عمتسي الو ءوهسي وهو تصني نيح
 ءءاقدصألا هتنامأ ثدحي ال ءوغلي وهو
 نم لمعي الو ءءادعألا هتداهش متكي الو

 ءءايح اًئيش هنم كرتي الو «ًءاير اًئيش ريخلا

 نم هيلإ بحأ ءارقفلا عم ركذلا سلاجم
 .ءاينغألا عم وهللا سلاجم

 نم نيقيلاب بجعي نمم ينب اي نكت الو
 اجر اميف نيقيلا ىسنيو «بهذ اميف هسفن

 ءيش رّدق ول :بهذ اميف لوقي .ءبلطو
 اهيأ غتبا :يقب اميف لوقيو .ناكل
 قثي الو ؛نئمطم ريغ اًصخاش «ناسنإلا

 هسفن هبلغت ال .نمض دق امب قزرلا نم
 «نقيتسي ام ىلع اهبلغي الو «ءنظي ام ىلع
 مل نإ  هنظ نمو «كش يف هسفن نم وهف
 حص نإو «مدن مقس نإ ؛ِكِلَه يف - محرُي

 ,نتتفا ىنغتسا نإو «نزح رقتفا نإو «نمأ

 بغري ءدهز طشن نإو ءلسك بغر نإو
 «بغري اميف بصني الو «بصني نأ لبق-
 سلجأ لب .ىنعتأف لمعأ مل :لوقي
 «ةيصعملاب لمعيو ةرفغملا ىنمتي عا

 ليقأو يقبأ مث «ةرغو ةلفغ هرمع لوأ ناك
 لاط «ةرتفو لسك هرخآ ىف اذإف «ًةرثعلا
 دمألا هيلع لاطو «نتتفاف لمألا هيلع

 اميف سيلو ءرْمَع اميف هيلإ نلعأو «رتغاف
 ءركذت نم هيف ركذتي ام َرّمُْع ءرذعمب رمعأ
 ىطعأ نإ ؛رقوم ةمعنلاو بنذلا نم وهف
 ءاسأ ءردقي مل لاق عنم نإ وأ هَرَكْشُيِل ْنم
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 يعوضوملا بيذقتلا

 ءرذحي ملو ةاجنلا وجري ءرئأتساو دبعلا
 ركشي نأ قح ءركشي ملو ةدايزلا يغتبيو
 ملام فلكتي ءرذعي ال نأ قحأ وهو

 ءرثكأ لأسي نإ «رثكأ وه ام عيضيو ءرمؤي
 قفنيو ءريثكلا لأسي ءرتق قفنأ نإو

 عسوف هسفنل هردق نم ريخ هل ردق «ريسيلا

 هيفكي ام يطعأف ؛هباسح ففخو ؛هقزر هل

 نود ءهينغي اًئيش ىري سيلف ءهيهلي ام عنمو

 ءيتوأ ام ركش نع زجعي ؛هيغطي ىنغ

 يف هسفن ئطبتسي «يقب اميف ةدايزلا يغتبيو

 ركشلا نم هيلع أم ىسنيو «يتوأ ام ركش

 ال امب رمأيو «يهتني الف ىهني «ىفو اميف

 ءهبح يف رصقيو هضغب يف كلهي «يتأي
 هضغبو «هدنع سيل ام هبح هسفن نم هرغ
 الق نيحلاصلا بحي «ىهلثم هدنع ام ىلع

 وهو نيئيسملا ضغبيو ؛مهلامعأ لمعي
 ىلع ضغبلا يف ةرخآلا وجري :مهدحأ

 نم نيقيلا ىف تقملا ىشخي الو ؛هنظ

 :ىوهي ام ىلع ايندلا يف رداقي ال «ةسفن

 نم ردابي «ىقبي ام ةرخآلا نم لبقي الو

 «ىقبي ام ةرخآلا نم كرتيو ىنفي ام ايندلا

 يلتبا نإو ء«بات دق هنأ بسح يفوع نإ

 .داع

 لمعيو «نيدهازلا لوق ايندلا يف لوقي

 ءهتءاسإل ثوملا هركي «نيبغارلا لمع اهيف

 هركي «هتايح يف ةءاسإلا نع يهتني الو

 ال امل ةايحلا بحيو ؛عدي ال امل توملا

 نإو «عنقي مل ايندلا نم عنم نإ ؛عنصي
 ةوهشلا تضرع نإو «عبشي مل اهنم يطعأ

 هل ضرع نإو «ُعِقاَوَف لمعلا كيفكي :لاق
 ال .عرولا كيفكي :لاقو لسك لمعلا
 هتبغر هثعبت الو «لسكلا هتفاخم بهذت

 ء«لمع ريغب رجألا وجري .لمعلا ىلع
 ىعسي ال مث «لمألا لوطل ةبوتلا رخؤيو
 نم هل لفكت اميف هتبغرو «قلخ هل اميف

 «لمعلا نم هب رمأ اميف هتداهزو «قزرلا

 ىشخي «قزرلا نم هل غرف امل غرفتيو
 يف برلا ىشخي الو ؛هبر يف قلخلا

 ذيعي الو ءهقوف وه نمم هللاب ذوعي «هقلخ
 الو «توملا ىشخي ءهتحت وه نم هللاب

 نقيأ دقو ىشخي ام نمأي «توفلا وجري
 ؛هنم نقيت دقو وجري امم سأيي الو ؟هب

 رض نمأيو هب لمعي ال ملع عفن وجري
 نم هتحت نمب رخسي «هب نقيأ دق لهج
 «قحلا نم هيف هيلع ام ىسنيو ؛قلخلا

 ىسنيو «قزرلا يف هقوف وه نم ىلإ رظني
 هريغ ىلع فاخي «قلخلا نم هتحت نم

 نم رسيأب هسفنل وجريو «هبنذ نم ىندأب

 نم اهقلعيو هريغ نم ةروعلا رصبي ءهلمع
 نم اذكه ام :لاق نيقيلا ركذ نإ ءهسفن
 تنأ لمعت الفأ :ليق نإف ءمكلبق ناك

 نوكي نأ عيطتسي نم :لوقي ؟مهلمع

 هيلع بعصتسيو .«لدم لوقلل وهف .مهلثم
 «ىضرأو يفوع ام ةنامألا ىري «لمعلا

 بسحيل نيلي «ىلتباو طخسأ نإ ةنايخلاو
 ملعتي «ةنايخلل اهدصري وهف ةنامأ هدنع

 لجعتسي «ةوادعلل هب دصري ام ةقادصلل

 هيلع فخي «ءيطب ةنسحلا يف وهو ةئيسلاب



 ءايلوألا ةيلحل

 عم وغللا ءركذلا هيلع لقثيو ءرعشلا
 .ءارقفلا عم ركذلا نم هيلإ بحأ ءاينغألا

 اًمئاق تيبي الف «موصلا رخؤيو مونلا لجعتي
 حبصتلا همهو حبصيو ءامئاص حبصي الو

 ءاشعلا هّمهو يشميو ءرهسي ملو مونلا نم
 يدوعسملا نع جاجحلا داز - رطفم وهو

 مكر نإو «ضرتعا ىلص نإ  هتياور يف
 ء«فحلأ لأس نإو ءرقن دجس نإو «ضبر
 نإو ء«فلح ثدح نإو «فّوس لثس نإو
 ظعو نإو «فلخأ دعو نإو «؛ثنح فلح

 هكرتو ءرش هبلط ؛حرف حدُم نإو .حلك
 سانلا بيع نع هسفن يف هل سيل ءرزو
 ليمي لضف ناسحإلا يف اهل سيلو «لغش
 ةنايخلا لهأ ؛لدعلا مهنم ءاهل بحيو اهل

 نإ «ةوادع هل ةنامألا لهأو «ةناطب هل

 رب مق حس دو حض مل نس
 ضارعإ ضرعيو ءدوسحلا رظن رظني

 ءربدملاب لكأيو «رتقملاب رخسي ؛دوقحلا
 ءهسفن يف سيل امب دهاشلا ىضريو
 ءيرج ؛هيف ملعي ال امب بئاغلا طخسيو
 نم «ةنامألا نم ءيرب «ةنايخلا ىلع

 نم هنم وجني ال .«بدألا يشميو «بجعلا

 نإ ؛بحاص نم هنم ملسي الو «بناج
 نإ (كلمع كتدح نإو كلم هعتدع
 نإو ءكرض هتررس نإو ءكرس هتؤس

 نإو .ءكعجف هتنطاب نإو .«كلكأ هتقراف

 نإو .ءكدسح هتقفاو نإو .كتهب هتعبات

 دهزيو «لضفي نأ دسحي ؛كتقم هتفلاخ

 ءانبالا ةيبرت 0

 نأ دهزيو ءهلضف نم دسحي «لضفي نأ

 نسحأ نم ةأفاكم نع زجعي ؛هلمع لمعي

 ؛هيلع ىغب نميف طرفيو ء«هيلإ
 هناسل بلغي ؛ملعي ال امب ملكتيو ؛ملسيف

 «ءارملل ملعتي ؛هلوق هيلق طبضي الو ء«هبلق

 هنم رهظيف ؟؛ءايربكلا رهظيو ء«ءايرلل هقفتيو
 ردابي ؟!ىدبأ ام هنم ىفخي الو «ىفخأ ام

 ءايندلاب ردابي «ىقبي ام لكاويو «ىنفي ام

 [75# ]5١/14”  .ىوقتلاب لكاويو

 نامقل لاق :لاق رابحألا بعك نع

 مقأ «ينب اي :هنبا هب ظعي اميف ميكحلا

 دومع لثمك هللا نيد يف اهلثم نإف ءةالصلا

 تعفن «ماقتسا دومعلا نإف ءطاطسف

 لام اذإف ءلالظلاو بانطألاو داتوألا

 «بنط الو ءدتو عفني مل ء«ريغت وأ دومعلا

 بدألا لثم امنإو «ينب اي ؛لالظ الو

 لك نيب ءرادج يف قاط لثمك ءنسحلا
 تاحتاملكف .ءسورغم بشخ نيتقبط

 اذإ هللا نإ ؛هللا نذإب ءهبشخ هكسمأ «ةقبط

 اذإف ءهللا رظن نم علقي مل ء«ءئش هل دجس

 ؛هباجأو هعادت عمس («بر اي ابر اي :لاق

 ءاّدبع كل نكي «ءكبحاص نمل اًدبع نكو

 هللاو ءككوضغييف سائلل كدخ رعاصت الو

 لضف نم ينب اي قدصتو ؛اًنقم مهنم دشأ

 ئفطيو ءهلضف نم كدي :كبر كاطعأ ام

 ريقفلا ءراجلا محراو ؛هبضغ كنع

 فئاشلاو ءريسألاو كولمملاو «نيكسملاو

 هللا نإف ؛هسأر حسماو ءهندأف ءميتيلاو

 [14/5] .هدابع تمحر اذإ كمحري

 تصني ال



 ل

 يعوض يملا بيذهتلا |( لة ةه ءانبألا ةيبرت

 ةكمب ميقي وهو يروثلا نايفس يبأ نذأتسا

 عم هلزنم مدقي نأ - ةكم رواجم -

 هيقلف ءنايفس راد ىلإ اًدصاق ةفوكلا

 هئيا ناكو .«لئاسر هولمحو ءهوفلخم

 ؛نينس رشع وحن غلبو «كرحت دق دمحم

 أرقا :ربجل يبصلا لاق ءربج عدو املف

 ,مدقأ :هل لقو «يبأ ىلع مالسلا ينم

 ءةكم ربج ىفاو املف ؛هيلإ قاتشم ينإف

 وهو نايفس ىلإ راصو .فاوطلا ىضق

 رظن املف ؛هيلع نيعمتجم سائلا ثدحي

 ىتح «.هلأسي ناكو ءهيلإ سنأ ءربج ىلإ

 ؛هنبا لاق امو ءهوفلخم لاق ام هيلإ ىدأ

 «تيبلاب فاطو «سلجملا نم نايفس ماقف

 جرخو «تيبلا عدوو ءماقملا فلخ ىلصو

 لاقف ؛هبلط يف سانلاو .«حطبألا وحن

 ءموقلا ءالؤه ينع در ؛ماصع اي :ربجل

 ىتح :؛لاز امف .مويلا مهثدحأ ال ينإف

 دغ دعب :هل لاقف ءهللا ءاش نإ لزنملا وحن

 يضمتو «رحشلا موي هذعبو «ةيورتلا

 كنع نوذحأي سانلا ءالؤهو «ههعلتئو

 ؛هنم ءيشب لمع نم رجأ كل ىقبيف ءملعلا

 ينتيتأ نكلو .كنم اذهب ملعأ انأ :لاقف

 ميقأ نأ ينرمأتو ءهيضقأ نأ بجاو ضرفب
 قاتشم ينإو ؛ضرفلا عيضأو «ةلفان ىلع

 ففقوملا يف تمق اذإف «ينبا ىلإ

 «تجرخ اذإو ءانل عداف لما كتمللاو

 داز الب جرخف ؛ هللا ءاش نإ كقيرط انلعجاف

 ءاّرفن هنع تلأسف :ربج لاق ؛بحاص الو

 .مويلا كلذ اهافاو هنأ :هنع ينوربخأف

 «ىلصملاب هنبا يقلو ؛ةفوكلاب ديعلا ىلصو
 [“ه  ؛؟؛ 01 .ُةْنَلُك ؛هلزنم ىلإ لخدو

 باحصأ ضعب ينثدح :مثيهلا نع *

 تلخد :لاق ءقداصلا دمحم نب رفعج

 هيصوي وهو «هيدي نيب ىسومو ءرفعج ىلع
 نأ اهنم تظفح امم ناكف ؛ةيصولا هذهب

 ظفحاو ءيتيصو ليقا ءينب اي :لاق
 ءاّديعس شيعت :اهتظفح نإ كنإف «يتلاقم

 امب يضر نم «ينب اي ؛اًديمح تومتو
 يف ام ىلإ هنيع دم نمو «ىنغتسا ءهل مسق

 اهي نرد. مل نمو: ءارتقت تاما ةءزيغ ادي
 نمو ؛هئاضق يف هللا مهتا هل هللا همسق

 ؛هريغ ةلز مظعتسا ؛هسفن ةلز رغصتسا

 ةلز مظعتسا ءهريغ ةلز رغصتسا نمو

 «هريغ باجح فشك نم «ينب اي ؛هسفن
 فيس لس نمو ؛هتيب كااروش تفشكنا

 ءاّرئب هيخأل رفتحا نمو ؛هب لتق «يغبلا
 نمو ءرقح ءاهفسلا لخاد نمو ءاهيف طقس
 لخادم لخخد نمو ءرقو ءاملعلا طلاخ

 يرزت نأ كايإ ءينب اي ؛مهتا ءوسلا
 اميف لوخدلا كايإو .؛كب يرزيف .ءلاجرلا
 لق ءينب اي ؛كلذل لذتف .كينعي ال

 نيب نم ناشتست «كيلع وأ كل «قحلا
 ءاّيلات هللا باتكل نك «ينب اي ؟كنارقأ



 ءايلوألا ةيلحل

 نعو ءاّرمآ فورعملابو ءاّيشاف مالسإللو
 نملو ءالصاو كعطق نملو ءاّيهان ركنملا
 ؛اًيطعم كلأس نملو ءائدتبم كنع تكس

 يف ءانحشلا عرزت اهنإف ؛ةميمنلاو كايإو

 بويعل نفزعتلاو كانو لاجرلا بولف
 «سانلا بويعل ضرعتلا ةلزنمف «سانلا
 دوجلا تبلط اذإ «ينب اي ؛فدهلا ةلزنمب
 .«نداعم دوجلل نإف .هنداعمب كيلعف

 ءاًمورف لوصأللو ءالوصأ نداعمللو

 «نوساب'الا رهث ةييظي الون عازم مورقلار
 «ينب اي ؛بيط ندعمب الإ تباث لصأ الو

 ءراجفلا رزت الو ءرايخألا رزف «ترز نإ
 ال ةرجشو ءاهؤام رجفني ال ةرخص مهنإف

 اهبشع رهظي ال ضرأو ءاهقرو رضخي

 هذه كرت امف :ىسوم نب ىلع لاق

 [198/9-151] .يفوت نأ ىلإ «ةيصولا

 نب ةدابع لاق :لاق صفح يبأ نع *

 ةقيقح دجت نل 3 أي :هنبال تماصلا

 5 كباصأ ام نأ :ملعت ىتح ءناميإلا

 نكي مل كأطخأ امو .كئطخيل نكي
 :لوقي دو هللا لوسر تعمس ؛كييصيل
 ؛بتكا :لاقف ءملقلا هللا قلخ ام لّوأ نإ»

 | :لاق ؟بتكأ اذام .ءبر اي :لاق

 ينب 0 .«ةعاسلا موقت ىتح ءيش لك ريداقم

 » :لوقي هي هللا لوسر تعمس ينإ

 بيرغ .«ينم سيلف ءاذه ريغ ىلع تام

 نع ىيحي هب درفت ءميهاربإ ثيدح نم
 [؟18/8] .ديلولا

 مأ تءاج :لاق يلع نب نيسحلا نع #

 ءانبالا ةيبرت ةقفن# 8و

 :هل تلاقف «يعفاشلا ىلإ يسيرملا رشب

 نإو ؛كبحي اذه ينبا نإ ءهللا دبع ابأ اي

 اذه نع هتيهن ولف ءكّلِجأ هدنع تركذ
 سانلا هاداع دقف ءهيف وه ىذلا يأرلا

 ٌتدهشف .لعفأ :يعفاشلا لاقف ؛هيلع

 لاقف ءرشب هيلع لخد دقو ىعفاشلا

 هيفأ «هيلإ وعدت ام نع ينربخأ :يعفاشلا

 ةنسو «ضرتفم ضرفو «قطان باتك

 هيف ثحبلا سانلا ىلع بجوو ء؛ةمئاق

 باتك هيف سيل :رشب لاقف ؟لاؤسلاو

 ةنس الو ءضرتفم ضرف الو ءقطان
 ثحبلا فلسلا ىلع بجو الو «ةمئاق

 هل لاقف ؛هفالح انعسي ال هنأ الإ ءهيف

 ءأطخلا كسفن ىلع تررقأ دق :يعفاشلا

 «هقفلاو ءرابخألا يف مالكلا نع تنأ نيأف

 :لاقف ؟اذه كرتتو ءهيلع سانلا كيفاوتو

 لاق ءرشب جرخ املف ؛ةمهت هيف انل

 ١٠١ -١١١[ /9] .حلفي ال :يعفاشلا

 سيل «ينب اي :هنبال لاق «نامقل نع *#
 لاقو .سفن بيطك ميعن الو ؛ةحصك ءانغ

 نإ ءينب اي :هنبال نامقل لاق :كلام

 مهو .نودعوي ام مهيلع لواطت دق سانلا
 دق كنإو .نوبهذي عارس ةرخآلا ىلإ
 تلقتساو «تكك لثع ايتذلا ترويزدعتيا

 كيلإ برقأ ءاهيلإ ريست اًراد نإو ؛ةرخآلا

 ]٠١/1*[ .اهنم جرخت راد نم

 رجح ضعب ىلإ اًموي ىعفاشلا لخدأ *

 ريما ىلع ندافسل ةيكرلا ةوزابغ



 ءانبآلا ةيبرت

 دنع هدعقأف ؛مداخلا جارس هعمو «نينمؤملا

 «- ديشرلا دالوأ بدؤم  دمصلا دبع يبأ

 هللا دبع ايأ اي :يعفاشلل جارس لاقف
 «مهبدؤم وهو «نينمؤملا ريمأ دالوأ ءالؤه

 يبأ ىلع يعفاشلا لبقأف ؛مهب هتيصوأ ولف
 أدبت ام لوأ نكيل :هل لاقف ءدمصلا دبع

 حالصإ نينمؤملا ريمأ دالوأ حالصإ نم هب
 «كنيعب ةدوقعم مهنيعأ نإف .ءكسفن

 حيبقلاو «هنسحتست أم مهدنع نسحلاف

 الو هللا باتك مهملع ؛هتكرت ام مهدنع

 هنم مهكرتت الو ءهولميف هيلع مههركت
 نمو ءهّفعأ رعشلا نم مهّور مث .هورجهيف
 ملع نم مهّتجرخت الو ؛هفرشأ ثيدحلا

 ماحدزا نإف ؛هومكحي ىتح ؛ءهريغ ىلإ

 ١[ 4/5 .مهفلل ةلضم «مالكلا

 نب ةلص نإ :لاق ينانبلا تباث نع *

 ءهل نبا هعمو ءهل ىزغم يف ناك ميشأ

 ؛لتق ىتح لتاقف لمحف «كبستحأ

 ةذاعم :هتأرما دنع ءاسئلا تعمتجاف

 نتئج نتنك نإ اًبحرم :تلاقف .ةيودعلا

 نتئج نتنك نإو ؛نكب اًبحرمف «يننئنهتل
 [؟"ة/"] .نعجراف «كلذ ريغل

 نامقل نأ :بعك نع لوحكم نع *
 الو ءالقاع سرخأ نك «ينب اي :هنبال لاق
 كباعل ليسي نألو ؛اًلهاج اًقوطن نكت

 ال امع ناسللا فاك تنأو كردص ىلع

 سلجت نأ نم ءنسحأو كب لمجأ :كينعي

 يعوضوملا بذهتلا ةفحا# ١545

 لمع لكلو ؛كينعي ال امب قطنتف موق ىلإ
 ركفتلا ليلدو ءركفتلا لقعلا ليلدو :ليلد

 لقعلا ةيطمو «ةيطم ءيش لكلو ؛تمصلا

 امع ىهنت نأ اًلهج كب ىفكو .عضاوتلا

 سانلا ملسي نأ القع كب ىفكو «بكرت
 [1/1] .كّرش نم

 تعمس :لاق نابيش نب ميهاربإ نع *
 يبأ ترضح امل :لوقي ديبع نب ليعامسإ
 مكيلع «ينب اي :لاقو «هينب عمج «ةافولا

 .هودهاعتف نآرقلاب مكيلعو «هللا ىوقتب

 مكدحأ لتق ول ىتح ؛قدصلاب مكيلعو

 ام :هللاو ؛هب ٌرقأ ءدنع لثس مث اًليتق

 «ينب اي ؛نآرقلا تأرق ذنم ةبذك تبذك

 «نيملسملا ةماعل رودصلا ةمالسب مكيلعو

 «يباب نم جرخأ ال انأو ينتيأر دقل .هللاوف

 ءهل يسفن يف يذلاو الإ ءاًّملسم ىقلأ امو

 ال ينأ نوزتفأ ؟يسفنل يتسفنا يف يذلاك
 [مك - 26/5] ؟اًديخ الإ ىسفنل بحأ

 :هنبال لاق هنأ «ءلبج نيب ذاعم نع #

 كنأ نظت ال عدوم ةالص لصف «تيلص اذإ

 نمؤملا نأ «ينب اي ملعاو ءاّدبأ اهيلإ دوعت
 ةنسحو ءاهمّدق ةنسح : نيتنسح نيب تومي

 [؟"14/1] .اهرخأ

 ناك اذإ ناك :لاق هبنم نب بهو نع #

 َعيط ؛ةبهرلاو «ءايحلا :ناقلخ يبصلا يف

 م5741 .هدشرب

 لاق :لاق سوواط نب هللا ديع نع *
 بسنت ءالقعلا بحاص ءينب اي نايل



 ءايلوألا تيلحل
 ءانبآلا ةيبرت ( اة" 2ابهب ا|

 بحاصت الو ؛مهنم نكت مل نإو ٠ لإ

 ؛مهنم نكت مل نإو «مهيلإ بسنتف لاهجلا
 ءرملا ةياغو «ةياغ ءىش لكل نأ ءملعاو

 [4/*1] .هقلخ نسح

 رصبأ :لاق ةيطع نب ناسح نع
 «هلبأ جوز دق الجر هنفو ءادردلا وبأ

 ىوغأ كاذف «متكئش امب مهوجوز :لاقف

 [؟؟؟/١] .مهل

 :هلهأل لاق هنأ ءىميتلا ناميلس نع #

 مكتيفك متئش نإف «ليللا ئّرجن ىتح اومله

 [؟5/؟5] .هرخآ مكتيفك متئش نإو ءهلّوأ

 : هنبال لاق هنأ « نيسحلا نب ىلع نع *

 ضرعتت الو «بئاونلا ىلع ربصا ؛ينب اي
 يذلا رمألا ىلإ كاخأ بجت الو «قوقحلل

 [18/] .هل هتعفنم نم رثكأ «كيلع هترضم

 ال :لاق ردكنملا نب دمحم نع#

 نوفختسيو «مهيلع نوهتف «نايبصلا حزامت

 *١6[ /"] .كقسب

 تأرق :لاق ريثك يبأ نب ىبحي نع *
 مراكمب كلهأ أدبا .مدآ نبا :ةمكحلا يف

 [54/9] .ليلق مهعم ءاوثلا نإف «قالخألا

 ناك هابأ نأ :ةرق نب ةيواعم نع #
 «ينب اي :ءاشعلا اولص اذإ هينبل لوقي

 ليللا نم مكقزري نأ هللا لعل ءاومان

 [؟ة94/5] .اًديخ

 :لاق دادرلا هللا دبع نب دمحم نع #

 رطخي هل نبا ىلإ عساو نب دمحم رظن
 يردتأ ءكحيو «.لاعت :هل لاقف ؛هديب

 يتئامب اهتيرتشا كمأ ؟تنأ نم نبا

 نيملسملا يف هللا رّثك ال كوبأو ءمهرد

 [م .هيرض

 ال :لاق بلاط يبأ نب يلع نع#*

 ام يلابي ال ىتح ؛هلهأ مّيق لجرلا نوكي

 هيبوث يأ يلابي الو ءعوجلا ةروف هب دس

 [" ١5 //] .لذتبا

 نع يبراحملا ىلعي نب ىيحي نع #

 انك :لاق «ماشلا لهأ ةخيشم ضعب

 امثإ :« ريزعلا دبع نيازشع نأ قرت

 هنبا نم ىأر ام «ةدابعلا ىف هلخدأ

 ("ه4 - 8؟6*/ه] .كلملا دبع

 لجرلل يغبني :لاق يروثلا نايفس نع #

 هنإف «ثيدحلا بلط ىلع هدلو هركي نأ

 [58/5*7] .هنع لوؤسم

 زلت ناميلس لاق :لاق يعازوألا نع #

 اهنإف .هللا ةيشخب كيلع «ينئب اي :هنبال

 ]١141/5[ .ءىش لك تيلغ

 اذإ :لاق - يرصبلا - نسحلا نع #

 هلمع نإف «هلايع ىلع رتقي لجرلا تيأر
 [178/5] .ثبخأو ثبخأ هللا نيبو هنيب

 ديزأل ينإ :لاق ريبج نب ديعس نع

 [؟74/4] .اذه ينبا لجأ نم «يتالص يف

 نب رمع بتك :لاق يعازوألا نع #
 بدؤت ال :هلامع ضعب ىلإ زيزعلا دبع

 «هبنذ ردق ىلع الإ «كتيب لهأ نم اًدحأ
 ١:1] /هز] .اًدحاو اطوس الإ غلبت مل ولو

 ميثخ نب عيبرلا نأ :نيطيلا ملسم نع«



 ءانبألا ةيبرت

 ؟بعلأ بهذأ «هاتبأ اي :تلاقف ءهتنبا هتءاج

 [5١١/؟] .اًرييخ يلوقف ءيبهذا :لاق

 ناك :لاق يدبعلا ديز نب دمحم نع

 نورثكي هلهأ ىأر اذإ - نايح نب مره
 [121/5] .ةالصلاب مهرمأ ء,كحضلا

 :لاق راسي نب ملسم نب هللا دبع نع *#

 ال ناكو ءيلصي ال مالغ يبأل ناك

 يردأ ال :لوقي ؟ههنت ملأ :لوقأف ؛هبرضي

 [194/1] .ينبلغ دق ءهب عنصأ ام

 لجرلاب رمؤي :لاق يروثلا نايفس نع #
 اولكأ هلايع اذه :لاقيف ءةمايقلا موي

 [1817/97] .هتانسح

 حلصيل :ىلاعت هللا نإ :لاق دهاجم نع *

 [186 /*] .هدلو دلوو ءهدلو دبعلا حالصب

 تيأر :لاق يميتلا نايح يبأ نع *

 ام :هل تلقف ؛هنبا ةزانج يف يكبي اًعمجم

 دلاولا دجي ام هل دجأ ينإ :لاق ؟كيكبي

 ىلإ ؛يردأ ال ينإ ءهيلع يكبأو ءهكلول
 [40/5] ؟ران ىلإ وأ ءريصي ةنج

 لاح ىأرف .ةنيدملا يبارعأ لخد #*
 «سانلا نم مهعقومو ءردكنملا ينب

 :لاقف «لجر هيقلف ؛جرخ مث ءمهلضفو
 «ريخب :لاق ؟ةنيدملا لهأ تكرت فيك

 ينب لآ نم نوكت نأ تعطتسا نإو

 ]*/١5١[ .مهنم نكف ءردكنملا

 نمب ٍدتقت ال «ينب اي :لاق مزاح يبأ نع #
 نعوفعي الو .بيغلا رهظب هللا فاخي ال
 (0*9 /5] .بيشلا دنع حلصي الو «بيعلا

 يعوضوملا بيذهتلا | اة4ي وا

 ٌةداعس نم :لاق يروثلا تايفس نع *

 [ا/ا //] .هدلو ههبشي نأ ءءرملا

 يلإ يدهأ :لاق ديعس نب كرابم نع *#

 ؟ يشعلا ىلإ هسبحف ٠ صيبخ ناوخ نايفس

 دق لايعلا نإ :هل تلقف «تئجف :لاق

 قح مك ركذتأل ينإ :لاقف ؛هل اوقوشت

 [/5/9/] .هيف

 ءالام دبع كرت ام :لاق يبعشلا نع #
 ءهدلول هكرتي لام نم ءاّرجأ مظعأ هيف وه

 [”1/:غ] . سانلا نع هب ففعتي

  ةرم نب رارض  نائنس يبأ نع *

 تفلعو ءمويلا يلهأ تيقس دق :لاق

 مكعفنأ ءمكريخ :لوقي ناكو .ةاشلا

 [47؟/6] .هلهأل

 يل لاق :لاق ديز نب دامح نع #*

 ]٠١/5[ .مكلبق اهب تأدبل «لقب هجتسد

 :لاق  ةملس نب قيقش - لئاو يبأ نع #

 هللا ليبس يف لتاقي دلو يل نوكي نأل

 ]٠١5/4[ .فلأ ةئام نم يلإ بحأ

 نوهركي اوناك :لاق سيق نب ورمع نع #
 ؛هب ءيجيف ءيشلا هيلص لجرلا يطعي نأ

 ةهاريو ؛هلهأ ىلع يكبيف «نيكسملا هاريف

 [١٠؟/0] .هلهأ ىلع يكبيف «ريقفلا

 ترضح امل :لاق دعس نب لالب نع *

 ؟كينب عدا «ينب اي :يل لاق .ةافولا يبأ

 ءاضيب اًصمق مهوسبلأف ءيلهأ ترمأف

 ءرفكلا نم مهذيعأ ينإ مهللا :لاقف



 ءانبألا ةيبرت ّ اذ ءايلوألا تيلحل

 ىلإ رقفلاو ءءابسلا نمو «لمعلا ةلالضو
 ةنفلال .مدآ ينب

 ءيسي الجر رانيد نب كلام ىأر *

 ليقف ؛هلايعب ينمحرأ ام :لاقف ءهتالص
 .هتالص اذه هو «ىيحي ابأاي :هل

 هنمو ءمهريبك هنإ :لاق !هلايع محرتو

 [*84*/؟] .نوملعتي

 تام امل :لاق ةسانك نب دمحم نعغ *

 هتوم ناكو  ينادمهلا رذ نب رمع نب رذ
 :لاقف ؛نوكبي هتيب لهأ هابأ ءاج « ةأجف
 ءانرهق الو ءانملظ ام ءهللاو انإ ءمكل ام
 الو ءانب ئطخأ الو ,قحب انل بهذ الو

 املف ؛بتعم هللا ىلع انل امو ءانريغ ديرأ

 «ينب اي هللا كمحر :لاق ءهربق يف هعضو
 كيلع تنك دقلو ءاّراب يب تنك دقل ءهللاو

 ىلإ الو ء؛ةشحو نم كيلإ يب امو ءابدح
 الو ءزعب انل تبهذ الو ءةقاف هللا دعب دحأ

 نزحلا ينلغش دقلو «لذ نم انيلع تيقبأ

 لوه الول ءرذ اي ؛كيلع نزحلا نع كل
 «هيلإ ترص ام تينمتل ءهرشحمو علطملا
 اذامز كلل: ليك اب ركاب ىرعبش كينف
 ينتدعو كنإ .مهللا :لاق مث ؟تلق

 رذ ىلعف ءمهللا ءرذ ىلع ربصلاب باوثلا
 تبهو دق ينإ .مهللا ؛كتمحرو كتاولص
 ةلص رذل رذ ىلع رجأ نم يل تلعج ام

 كنإف ءهنع زواجتو ءاٌحيِبق هفرعت الف « ينم

 رذل تبهو دق ينإو ءمهللا ؛ينم هب محرأ
 كنإف .كيلإ هتءاسإ هل بهف «يلإ هتءاسإ
 .«فرصنيل بهذ املف .مركأو ينم دوجأ

 ولو .كانكرتو انفرصنا دق ءرذ اي :لاق

 [١1م/ه] .كانعفن ام انمقأ

 ةعرصلا تناك امل :لاق ماشه نع *

 نب ةملسم هيلع لخد ءرمع اهيف كله يتلا
 كنإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛كلملا دبع

 مهتكرتف «لاملا اذه نم كدلو هاوفأ ترفقأ

 «يلإ مهب تيصوأ ولف ءمهل ءيش ال ةلاع

 :لاقف :لاق ؛كتيب لهأ نم ىئارظن ىلإ وأ
 ترفقأ ينإ :كلوق امأ :لاق مث « ينودتسأ

 ام «هللاو ينإف ؛لاملا اذه نم يدلو هاوفأ

 سيل ام مهطعأ ملو .مهل وه اًقح مهتعنم
 وأ «يلإ مهب تيصوأ ول :كلوق امأو ؛مهل

 ييلوو ييصوف ؛كتيب لهأ نم يئارظن ىلإ

 ىلوتي وهو «باتكلا لزن يذلا هللا مهيف
 لجر امإ :نيلجر دحأ ينب ؛نيحلاصلا

 لجر امإو ؛اًّجرخم هل هللا لعجيسف «يقتي

 هيوقأل نكأ مل ينإف «يصاعملا ىلع بكم
 ةعضب مهو مهيلإ ثعب مث ؛هللا ةيصعم ىلع
 هانيع تفرذف .«مهيلإ رظنف :لاق ءاركذ رشع

 مهتكرت نيذلا ةيتفلا يسفنب :لاق مث ؛ىكبف

 دق .هللا دمحب ىلب .ءمهل ءيش ال ىليع

 اًدحأ اوقلت نل مكنإ :ينب يأ ؛ريخب مهتكرت

 ناك الإ ءنيدهاعملا نم الو .برعلا نم

 ليم مكمامأ نإ :ينب يأ ؛اًقمح مهيلع مكل
 مكوبأ لخديو ءاونغتست نأ نيب :نيرمأ نيب

 ؛ةنجلا مكوبأ لخديو ءاورقتفت نأو ؛رانلا

 ءةنجلا مكوبأ لخديو ءاورقتفت نأ ناكف

 ؛رانلا لخديو ءاونغتست نأ نم هيلإ بحأ

 [884 #70 /0] .هللا مكمصع ءاوموق



 نامقل لاق :لاق بشوح نب رهش نع *

 هب يهابتل ملعلا بلطت ال «ينب اي :هنبال
 هي ىئارت الو .ءاهفسلا هب يرامتو ءءاملعلا

 هيف ةداهز ملعلا عدت الو «سلاجملا يف
 اًموق تيأر اذإف .ةلاهجلا يف ةبغرو

 اَملاع كت نإف « مهعم سلجاف ءهللا نوركذي

 .كوملعي اًلهاج كت نإو .ءكملع كعفني

 كبيصيف ؛ةمحرب مهيلع علطي نأ هللا لعلو
 هللا نوركذي ال اًموق تيأر اذإو ؛مهعم اهب

 ءاّملاع كت نإ :كنإف ,مهعم سلجت الف
 ءالهاج كتنإو ؛كملع كعفنيال
 مهيلع علطي نأ هللا لعلو ؛اًلهج كوديزي

 [57 - 57/5] .مهعم اهب كبيصيف «هطخسب

 نب هللا دبع نع ثراحلا نب كلام نع *

 :هللا دبعل دقرف نب ةبتع لاق :لاق ةعيبر
 «كيخأ نبا ىلع يننيعت الأ هللا دبع اي

 هل لاقف ؟لمع نم هيف انأ ام ىلع يننيعي
 رظنف :لاق ؛كابأ عطأ ءورمع اي :هللا دبع
 :دضعم هل لاقف ءسلاج وهو دضعم ىلإ

 :ورمع لاقف ؛برتقاو دجساو ءمهعطت ال
 كاكف يف لمعأ دبع انأ امنإ «تبأ اي

 ؛يتبقر كاكف يف لمعأف ينعدف «يتبقر
 ينإ «ينب اي :لاقف ءةبتع ىكبف :لاق

 دلاولا بحو .هلل اًبح :نيبح كبحأل

 تنك دق كنإ «تبأ اي :ورمع لاق ؛هدلول
 تنك نإف ءافلأ نيعبس غلب دق لامب ينتيتأ
 ينعدف الإو ءهذخف اذ وهف ءهنع يلئاس

 :لاق ؛هضمأف :ةبتع هل لاق ؛هيضمأف

 ]16١/4[ .اًمهرد اهنم يقب امف ءاهاضمأف

 يعوضوملا بيذهتلا 3 انللوف ءانبالا ةيبرت

 نب هللا دبع يلع ىلمأ :لاق دمحأ نع

 ءاّراد ةكمب انلزن :لاق «ةصفح نب دمحأ

 نب ركب يبأب ىنكي «ءامرغلا خيش اهيف ناكو
 لزن :لاق ؛ةكم لهأ نم ناكو ء«ةعامس

 انأو رادلا هذه يف هللا دبع وبأ انيلع

 اذه مزلا :يمأ يل تلاقف :لاق ؛مالغ

 تنكف ؛حلاص لجر هنإف ءهمدخاف لجرلا

 ؛ثيدحلا بلطي جرخي ناكو ءهمدخأ

 هل تلاقف ؛ءاجف .هشامقو هعاتم قرسف

 اوقرسف ءقارسلا كيلع لخد :يمأ

 تلاقف ؟حاولألاب تلعف ام :لاقف ؟كشامق

 ءيش نع لأس امو ؛قاطلا يف :يمأ هل

 ١4١[  ا1ا/لؤ/4] .اهريغ

 وهو يئيدملا رفعج يبأب مزاح وبأ رم *
 اًبتتكم كارأ ىل ام :لاقف «نيزح بئتكم

 :لاق ؟كتربخأ تثش نإو ءاًبيزح
 كدلو تركذ :لاق ؟كءارو ام ءىنربخأ

 «لعفت الف :لاق ؛معن :لاق ؟كدعب نم

 مهيلع فخت الف ءءايلوأ هلل اوناك نإف

 ام لابت الف ءءادعأ هلل اوناك نإو ؛ةعيضلا

 [؟؟ /0] . كدعب اوقل

 :لاق يبلكلا دمحم نب ماشه نع 0

 «صاقو يبأ نب دعس دلو نم لجر ينثدح

 «باتكلا عدي نبا حيرشل ناك :لاق

 ساطرقب اعدف :لاق ؛بالكلا شراهيو

 :هبدؤم ىلإ بتكف «ةاودو

 اهب ىعسي بلكأل ةالصلا كرت

 سجرلا ةاوغلا: عم شارهلا بلط



 عمردصب ءايلوألا ةيلحا
 ءانبألا ةيبرت الثا

 ةمالمبهضعف كاتأ اذإف

 سيكألا بيدألا ةظعوم هظعو

 ةردبف هبرضب تممهاذإف

 سبحاف ةثالث اهب تبرض اذإف
 هسفنف تيتأ ام كنأب ملعاو

 [117 /4]سفنألا زعأ ينعرجت ام عم

 :لاق هنأ هللا دبع نب نوع نبا نع #«

 كيلع «ىينب اي :لاقف ءهنبا لجز ىصوأ
 مويلا نوكت نأ تعطتسا نإو هللا ىوقتب

 «مويلا كنم ًاريخ اًدغو «سمأ كنم اًريخ
 ءعدوم ةالص لصف «تيلص اذإو ؛لعفاف

 رقف اهنإف ,تاجاحلا بلط ةرثكو كايإو
 [7؟54/4] .هنم رذتعي امو كايإو ؛رضاح

 :لاق ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ©
 كبجعت ففيكو «ىنب يأ :لوقي ىبأ ناك

 هللا دابع نم ىرت نأ ءاشت ال كنار: فش

 ال «ينب اي ؟هتيأر الإ كنم ريخ وه نم

 :لوسن لدحا نع عي قنا ىرت

 لخديو ءةنجلا لخدت ىتح هللا الإ هلإ ال
 «رانلا لخدو .ةنجلا تلخد اذإف ؛رانلا

 [؟77/م] .هنم ريخ كنأ كل نيبت

 ىبأ اكق لاك لرقم د ةلام نعش

 :لاقف ءفرصم نب ةحلط ىلإ هنبا رشعم
 نأ َىَعْرَوَأ ّبَر# :ةيآلا هذهب هيلع نعتسا
 َتَمَشأ ىلا َكَتَمِْي ره

 «قيَبَرُد ىف ىل ْحِيَصأَو ُهنَصي اًكيَِم لمع

 [19/ه] ١8[. :فاقحألا]

 ل أ

 ْنَأَو َىَدِلَو َكَعَو َكَع َت

 «ٌدبعتم نبا ديز نب دحاولا دبعل ناك *

 هرمأعيمج هافك دق كلذ عم ناكو

 هب لجوف «ىتفلا تامف :لاق ءهجئاوحو

 هركذف :لاق ءاّديدش اًدجو دحاولا دبع

 صخغن دقل :لاقف ؟؛هانيع تعمدق «موي تاذ

 :لاقو ءعجر مث :لاق ؛هدعب ةايحلا يلع

 ]١٠١/5[ ؟ةصغنتم الإ ةايحلا له

 بويأ تيأر :لاق دامح نع #«

 هعم الإ «هقوس نم فرصني ال «ينايتخسلا
 ةروراق تيأر ىتح «هلايعل هلمحي ءيش
 ؛كلذ يف هل تلقف ءاهلمحي هديب نهدلا
 نإ لوفي نيسسلا تعيس ننإ :لاقت
 اذإف ءاتسح اًبدأ كو هللا نع ذحخأ نمؤملا

 هيلع كسمأ اذإو ءعسوأ هيلع عسوأ

 [و/8] .كسمأ

 ناميلس ابأ تعمس :لاق دمحأ نع *

 :هللا نع كلغش ام لك :لوقي ىنارادلا

 كيلع وهف ءدلو وأ «ءلام وأ لها قف ١

 ؛دمحم نب ناورم هب تثدحف ؛موؤشم

 :لاق ؛ناميلس وبأ هللاو قدص :لاقف

 ديري يذلا :لوقي ناميلس ابأ تعمسو
 دارأ نإ ؛ةرخآلل الو ايندلل ال قمحأ دلولا

 صخن ءعماجي وأ «ماني وأ ءلكأي نأ

 [؟54/9] .هلغش ءدبعتي نأ دارأ نإو ؛هيلع

 لاق :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع #*

 ايندلا يف لخخدت ال ءينب اي :هنبال نامقل
 كرت اهكرتت الو ؛كترخآب رضي اًلوخد 4

 [554/9] .سانلا ىلع الك نوكت

 تعمس :لاق يعافرلا ماشه يبأ نع *



 ءانبالا ةيبرت

 .ةكم ىلإ تجرخ :لوقي نامي نب ىيحي
 يبأ ئرقأ :نايفس نب ديعس يل لاقف
 ناينس تقف ؛مدقي :هل لقو «مالسلا

 :تلقف ؟ديعس لعفام :لاقف ءةكمب

 ؛ مدقأ :كل لوقيو «مالسلا كئرقي ءحلاص

 اومسامنإ :لاقو .جورخلابزهجتف
 ]4١/9[ .ءانبألاو ءابآلا اورب مهنأل «راربألا

 نب نمحرلا دبع نب ثعشألا نع #«
 انيلع مسق دق ديبز ناك :لاق هيبأ نع «ديبز
 اًنلثو «يلع اًئلثو هيلع اًئلث : اًنالثأ ليللا
 ؛هثلث موقيف ءأدبي اًديبز ناكو ؛يخأ ىلع

 ءالسك ينم ىأر اذإف ءهلجرب ينبرضي مث
 مث :لاق ؛كنع موقأ انأف «ينب اي من :لاق

 ىأر اذإف .هلجرب هبرضيف .«يخأ ىلإ ءيجي
 موقأ انأف ءينب ايمن :لاق ءالسك هنم

 [7"؟/5] .حبصي ىتح موقيف :لاق ؛كنع

 يناعد :لاق ةليمج يبأ نب يلع نع *

 :لاق ءهلزنم ىلإ ايركز يبأ نب هللا دبع
 اض :هل تلقف ؛فحاصم يلإ جرخأ مث

 لضف اهيف سيل :لاق ؟هذه لكب عنصت

 أرقت رخآلاو .هيف أرقأف دحاو امأ «ينع

 :لاق ؛ينبا هيف أرقي رخآو «ةأرملا هيف

 اهتاك هبايثو الإ ءاذبأ هارت ال تنكو

 [١ه١/ه] .ءاقث «ذئموي تلسغ

 يمايألا ديبز ناك :لاق دايز نع ©
 :نايبصلل لوقي ناكف ءهذجسم نذؤم

 مكل بهأ ءاوّلصف اولاعت ؛نايبص اي
 مث ءنولصيو نوئيجي اوناكف :لاق ؛زوجلا

 انف ل

” 

 يعوخاوملا بيذضتلا

 ؟اذهب عنصت ام :هل انلقف ؛هلوح نوطوحي

 ةسمخبب اًروج مهل قرتشأ « يلع اهو :لاق

 ["1/ه] .ةالصلا نودوعتيو «مهارد

 تعمس :لاق سامش نب ميهاربإ نع *

 جر مهدأ ناك :لوقي مهدأ نب ميهاربإ

 يف هعفرف «ءةكمب ميهاريإ دلوف ءاًحلاص

 ؛داهزلاو دابعلا كئلوأ عبتتي لعجو «ةقرخ

 دق هنأ ىريف ءهل هللا اوعدا :لوقيو

 ]9/١/90"[ .هيف مهضعبل بيجتسا

 نب لالبل نبا كله :لاق يعازوألا نع *

 هيلع يعدي لجر ءاجف «ةينيطنطسقلاب دعس
 كلأ :لالب هل لاقف ؛اًرانيد نيرشعو ةعضب

 :لاق ؟باتك كلف :لاق ءال :لاق ؟ةنيب

 لخدف :لاق ؛معن :لاق ؟فلحتف :لاق ءال

 تنك نإ :لاقو ؛ريناندلا هاطعأف ءهلزنم

 تنك نإو «ينبا نع تيدأ دقف ءاًقداص

 [؟؟؟/0] .ةقدص كيلع ىيهف ءابذاك

 تيقل :لاق سنوي نب ىسيع نع #

 بحاصب رتغت ال :يل لاقف «يروثلا نايفس
 تكي ؟طلخ الإ لاف عانس لف هلاع
 ةعاضي كل نأ ينغلب ءهللا دبع ابأ اي :هل

 :لاق ؛اهيف كل لمعيو ءرانيد ىتئام

 ؛هتيتأف ءتمدق مث ءرغشلا ىلإ تجرخف
 «ءتام ينيع ةرق نأ ترعشأ :لاقف

 :هل لاقي نبا هل ناكو :لاق ؟تحرتساف

 ["/817/5] .تام ءديعس

 تامامل :لاق ةنوعج نع #*

 لعج ءزيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع



 "تي ءايلوألا ةيلحل

 ريمأ اي :ةملسم هل لاقف ؛هيلع ينثي رمع

 :لاق ؟هيلإ دهعت تنك .يقب ول «نينمؤملا
 :لاق ؟هيلع ينثت تنأو ,َمِلَو :لاق ءال

 نيز ام ءهنم ينيع يف نيز نوكي نأ فاخأ
 [157/0] .هدلو نم دلاولا نيع يف

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #*

 نيتعكر نأل ءاّرجأ مظعأ لايعلا بحاص
 غرفتملاو ؛بزعلا نم نيعبس لدعت ءهنم

 بحاص اهدجي ال ام «ةدايعلا ةذل نم دجي

 نع هلغشي ءيش يف سيل هنأل ؛لايعلا
 [؟ اه /4] . ءيش

 نب رمع غلب :هيبأ نع ةشئاع نبا نع *

 فلأب اًضف ىرتشا هل اًنبا نأ :زيزعلا دبع

 ةميزع :رمع هيلإ بتكف ؛هب متختف ءمهرد

 تيرتشا يذلا صفلا تعب امل ؛كيلإ ينم
 تيرتشاو ؛هنمثب تقدصتو .مهرد فلأب
 هللا محر :هيلع تشقنو ءدحاو مهردب اصف

 [*05/8] .مالسلاو ؛هردق فرع اًءرما

 نلعب ةيراتلا نب ةرسع لع
 «ةنوعج اي :؛هل لاقف ءزيزعلا دبع نب رمع

 يردت ؛كتقمأ نأ كايإف «كتقمو دق ينإ
 نوبحي «معن :لاق ؟كنم كلهأ بحي ام

 ام نوبحي مهنكلو ءال :لاق ؛يحالص

 ءكرامغ يف اولكأو ءكداوس مهل ماقأ

 الو هللا قتاف ؛كرهظ ىلع اودربو
 [؟8/١7] .اًبيط الإ مهمعطت

 لاق :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع *

ف ترظن «ينب اي :هنبال 88 ناميلس
 ي

 23 سا
 سانلا فينصت - فرتلا الل

 «ةمكحلا يف ترظنو ؛يمه رثكف .ملعلا

 ةحصلا عم اذإف «ءترظنو ؛ينس ربكف

 عم اذإو ءاربك بابشلا عم اذإو ءاّمقس

 هيفسلا ةبرتو يتبرت اذإو ؛اًنوم ةايحلا
 ةمايقلا موي هلضفأ نأ الإ ؛ةدحاو

 ]17١5/5[ .ىلمعب

 زيزعلا دبع نب رمع نأ :يعازوألا نع #
 لك تيلو انأ اذإ «متنأ فيك :هينبل لاق

 :ةيثراحلا نبا هنبا لاقف ؟اًدنج مكنم لجر

 ؟هلعفت نأ ديرت ال اًرمأ انيلع ضرعت ّمِل

 ىلإ رئاصل هنإ ؟اذه ىطاسب نورتأ :لاق

 ؛مكقافخب هوسندت نأ هركأل ينإو «ىلب
 يلع اوسندت نأ يسفنل ىضرأ فيكف
 ْ 000 4/01 .؟ىنيد

 فرتلا

 اًموق نإ :لاق ينايتخسلا بويأ نع *
 نإو ؛مهعضي نأ الإ هللا ىبأيو «نومعنتي
 نأ الإ هللا ىبأيو ءنوعضاوتي اًماوقأ

 ]٠١/8[ .مهعفري

 سانلا فينصت

 لتاقل لوقن انك :لاق رمع نبا نع *

 لوقنو ءرانلا يف هنإ :تام اذإ نمؤملا
 يف هنإ :اهيلع تام ؛ةريبك باصأ نمل

 ال َهَّنَأ َّنإ# :ةيآلا هذه تلزن ىتح ؛رانلا

 نَسِل َكِلَد نوُم ام ٌرِْثَيَو دب َكَرْغُي نأ ُرْفْمَي
 انك ؛مهل بجون ملف .[48 :ءاسنلا] 4ُكآَكَي
 [147/5] .مهيلع فاخنو مهل وجرن



 نب رباج نع ةويح نب ءاجر نع *
 نومست متنك له :هل ليق هنأ ؛هللا دبع

 وأ «كرشلا وأ ءرفكلا :بونذلا نم اًئيش

 :لوقن انك انكلو .هللا ذاعم :لاقف ؟قافنلا

 ]١75/80[ .نيبنذم «نيئمؤم

 اندنع سانلا :لاق يروثلا نايفس نع *#

 «قالطلاو ءحاكنلا يف :نوئمؤم

 نحن يردن الف ءهللا دنع امأف ؛ماكحألاو
 [؟1/9/] .بونذلا لهأ

 ديدشتلا ممسل :يروثلا نايفس لاق *

 لهأل «هوجرتف نيللا عمسنو ءىشخنف

 الو ءىتوملا ىلع يضقن الو ؛ةلبقلا

 ىلإ ملعت ال ام لكنو ؛ءايحألا بساحن

 [؟5//] .مهيأرل انيأر مهتنو ءهملاع

 تيهتنا ول :لاق يئزملا ركب يبأ نع *
 صخغي نآلم وهو ةعمجلا موي دجسملا ىلإ

 ؟رش ءالؤه يأ :لئاق يل لاقف :«لاجرلاب

 اذإف ؟مهتعامجل شغأ مهيأ :يلئاقل تلقل

 ثنك امو ءمهرش وه :تلق ءاذه :لاق

 لمكتسم نمؤم هنأ مهريخ ىلع دهشأل

 .ةنجلا لهأ نم هنأ تدهشل اذإ «ناميرإلا

 قفانم هنأ مهّرش ىلع دهشأل تنك امو

 نم هنأ تدهشل اذِإ «ناميإلا نم ءيرب

 .مهنسحم ىلع ىشخأ ينكلو ءرانلا لهأ

 اذإ مهئيسمب مكنظ امف ءمهئثيسمل وجرأو
 مكنظ امو ءمهلتسحم ىلع تيشخ

 [/] . مهئيسمل توجر اذإ مهنسحمب

 نم ةاكزلاو ةالصلا :لاق هئعو#

 2م.
 يعوضوملا بذهتلا ا.ى##

 اندنع سانلاو ءديزي :ناميإلاو «ناميإلا

 «لضافتم ناميإلا نكلو «نوملسم نونمؤم
 [**/0/] .كنم اًناميإ لضفأ ليربجو

 تنأ :يروثلا نايفسل لجر لاق *

 انأف ءاّيردق تنك نإ :نايفس لاقف ؟يردق

 وبأ لاق .لح يف تنأف الإو ء«ءوس لجر

 «ةكم  ديز نبا ينعي روث مدق املو :دواد

 ناكف ءاّتوناح هلخدأف ءهديب نايفس ذخأ
 :فوص هيلع ناك لجرل نايفس لاقف ؛ هثدحي

 ديب كذخأ :يفوصلا لاقف ءةعدب اذه كسابل

 [7؟/7] .ةعدب ناكدلا كلاخدإو ءاذه

 «سنأ نب كلام ىلع لجر لخد *
 نميف لوقت ام .هللا دبع ايأ اي :لاقف

 :كلام لاقف ؟قولخم نآرقلا :لوقي

 امنإ ءهللا دبع ابأ اي :لاقف .هولتقا «ءقيدنز

 نم هعمسأ مل :لاّقف ءهتعمس اًمالك يكحأ

 اذه مظعو ؛كنم هتعمس امنإ ءدحأ

 [*؟8/5] .لوقلا

 تنك ول :لاق يعخنلا ميهاربإ نع #

 ءةلبقلا لهأ نم دحأ مد اًلحتسم
 [؟؟؟/4] .ةيبشخلا مد تللحتسال

 :لاق هنأ هللا دبع نب نوع نبا نع

 كيلع «ينب اي :لاقف ءهنبا لجر ىصوأ
 مويلا نوكت نأ تعطتسا نإو «هللا ىوقتب

 «مويلا كنم اًريخ اًدغو ءسمأ كنم اًريخ

 ؛عدوم ةالص لصف .تيلص اذإو ؛لعفاف

 رقف اهنإف ءتاجاحلا بلط ةرثكو كايإو

 [؟84/4] .هنم رذتعي ام كايإو ؛رضاح



 ءايلوألا تيلحل

 دنع انك :لاق ىيحي نب ةلمرح نعو #

 نآرقلا - مالك بحاص ناكو  درفلا

 ]١١/4[ .ترفك :ىعفاشلا لاقف ؛قولخم

 بتك ١١ فشصت

 هللا باتك دعب ام :لاق ىعفاشلا نع #

 أطوم :نم اًباوص رثكأ باتك ىلاعت
 [294/5] .كلام

 حالصإ هيف باتكلا متيأر اذإ :لاق هنعو #

 ]١44/4[ .ةحصلاب هل اودهشاف «قاحلإو

 نب دمحأ تلأس :لاق رامع يبأ نع *

 ام :لاقف ؛سنأ نب كلام باتك نع لبنح
 [ 0/51 هل نّيدت نمل «هئسحأ

 درلا باتك يف لبنح نب دمحأ رظن *

 نب دمحم :هعضو يذلا ةيمهجلا ىلع

 [؟994/4] .هنم بجعتف ؛ ملسأ

 :لاق يروباسينلا ةملسم نب دمحأ نع #

 لجر ةأرماب ءورمب هيوهار نب قاحسإ جوزت
 جوزتي مل يفوتف «يعفاشلا بتك هدنع ناك
 عضوف ؛يعفاشلا بتك لاحل الإ ءاهب

 عضوو «يعفاشلا باتك ىلع ريبكلا هعماج
 ءريغصلا يروثلا عماج ىلع ريغصلا هعماج

 ءروباسين :يذمرتلا ليعامسإ وبأ مدقو
 ؛يطيوبلا نع يعفاشلا بتك هدنع ناكو

 كيلإ يل :هيوهار نب قاحسإ هل لاقف
 ان ندناقلا ببكي تدع ل نأ ةةعتاج
 انف قلت ىلإ هباجأف ؛روباسينب تمد

 كم /

 بتكلا فينصت اءه#

 [(0*/ .جرخ ىتح ءاهب ثدح

 تعمس :لاق مكحلا دبع نبا نع #
 يبأل باتك يف تزظنت :لوقي ئعفاشلا

 ةثامو نوثالث وأ ءةئامو نورشع هيف «ةفينح

 يف «ةقرو نينامث هيف تدجوف ؛ةقرو
 اقالخ امإ :هيف تدجوو ؛ةالصلاو ءوضرلا

 وأ « نع هللا لوسر ةنسل وأ «باتكل

 فالخ وأ ءضقانت وأ ءلوق فالتخا

 ]9/*٠١[ .سايق

 لحر ناكو  فرطم نب دمحم نع *
 :ةقدصل تلق :لاق - يدرواملا ةقدص ىلإ

 ؟قولخم نآرقلا :لوقي لجر يف لوقت ام

 نب دمحم نإ :تلقف ؛يردأ ال :لاقف

 ؟مكعم وه :لاق ؛اًياتك هيف عضو دق ملسأ

 هب هتيتأف ؛هب يلنتئا :لاق ءمعن :تلق

 انك ءمكحيو :انل لاق ءدغلا نم ناك املف

 ترظن املف ءيبص اذه مكبحاص نأ نظن
 تنك دق ؛انباحصأ قاف دق وه اذإ «هيلإ

 :تلقل ؛نيطوس تبر ول :مويلا لبق
 برض ولف :مويلا امأف ؛قولخم نآرقلا

 [؟ 5١ /4] .هلقأ مل « يقنع

 :لاق هراو نب ملسم نب دمحم نع *

 يل ىرت ام :تلق «لبنح نب دمحأ تلأس

 يأر :راثآلا حتفنل اهيف رظنأ نأ بتكلا نم

 لاقف ؟يعازوألا وأ «ءيروشلا وأ .ءكلام

 :لاقف ؛كل هركذأ نأ مهّلجأ اًلوق يل

 ءاّياوص مهربكأ هنإف ؛ءيعفاشلاب كيلع
 ىرت امف :دمحأل تلق ؛رائآلل مهعبتأو



 ةدحضتلا

 نييقارعلا دنع ىتلا ؟يعفاشلا بتك يف

 :لاق ؟رصمب مهدنع يتلا وأ «كيلإ بحأ

 هنإف ءهرصمب اهعضو يتلا بتكلاب كيلع
 ؛اهمكحي ملو :قارعلاب بتكلا هذه عضو

 املف .مث كاذ مكحأف ءرصم ىلإ عجر مث

 ثدحتو .دلبلا ىلإ عوجرلا ىلع تمزع دق

 ىلع تمزعو «كلذ تكرت ؛كلذب سانلا

 [ةع/4] . رمصم ىلإ عوجرلا

 :يعفاشلا بتك نمو :نسحلا لاق *

 مل ؛ربقلا باذعو «ةيؤرلا يف ثيداحأ

 ءاذه نم ءيش يف ملكتي يعفاشلا نكي
 عضي نأ هركي ناك هنأل «هانج رختسا امنإو

 ]١1١١/4[ .اًئيش اذه ىف

 ةتلا

 ةحلط نب هللا دبع نب نارمع نع #*

 نب ديعس سفن نإ :لاق يعازخلا

 هللا تاذ ىف هيلع نوهأ تناك .ءبّيسملا

0 1 | 
 عم تمقأ :لاق ِهيفيَظ رذ ىبأ نع *

 .مالسإلا ينملعف « ءةكمب لي هللا لوسر

 :تلقف ؛اًئيش نآرقلا نم تأرقو

 ؛ينيد رهظأ نأ ديرأ ينإ هللا لوسر اي

 نأ كيلع فاخأ ىنإ» :ِلَك هللا لوسر لاقف

 :لاق ؛تلتق نإو ءهنم دب ال :تلق «لتقت

 اًقلح شيرقو .تثجف «ينع تكسف

 دهشأ :تلقق ءدجسملا يف نوثدحتي

 ؛هللا لوسر اًدمحم نأو ءهللا الإ هَل ال نأ

 يعوض اوملا بيذهتلا |[ 0 ملا

 ىتح «ينوبرضف اوماقف «قلخلا ضفتناف
 نوري اوناكو ءرمحأ بصن ينأك ينوكرت
 ىلإ تئجف .تقفأف ؛ينولتق دق مهنأ

 ؛لاحلا نم يب ام ىأرف هلي هللا لوسر

 :تلقف «؟؟كهنأملأ» :يللاقف

 يسفن يف ةجاح تناك هللا لوسر اي

 كي هللا لوسر عم تمقأف ؛اهتيضقف

 ء«يروهظ كغلب اذإف «كموقب قحلا» :لاقف
 [اوم/1] . ؟ينتأف

 جرخ امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع *
 ماقف «سانلا راشتسا ءردب ىلإ لك يبنلا

 هللا لوسر اي :لاقف ءورمع نب دادقملا

 .«.كعم نحنف .؛هب هللا كرمأ امل ضما

 ليقارسإ رب تلاق ابك لل لرش ناو

 َيَيَدَقَف 521 تنأ َبهذآف + : الغ ىسومل

 «نكلو ؛[؟4 :ةدئاملا] # توُدِعََ انهم اَنِإ

 مكعم انإ ءالتاقف كبرو تنأ بعذا

 ول :اًيبن قحلاب كئعب يذلا هللاو ؛نولتاقم
 كعم اندلاجل ءدامغلا كرب ىلإ انب ترس
 لَ هللا لوسر هل لاقف ؛هغلبت ىتح هنود نم

 [178/1] .هل اعدو ءاّريخ

 لِقَو هللا لوسر جرخ :لاق بيهص نع *

 تنكو ءركب وبأ هعم جرخو «ةنيدملا ىلإ
 نايتف ينذصو .هعم جورخلاب تممه دق

 ال موقأ كلت يتليل تلعجف ؛شيرق نع

 مكنع ص هللا هلغش دق :اولاقو ءدعقأ

 ءاوماقف ؛اًيكاش نكأ ملو .ءهنطبب

 امدعب سائ مهنم ينقحلف د «تجرخف



 ا
 1 اههم"ا ءايلوألا ةيلحل

 له :مهل تلقف ؛يدر نوديري ءترس

 ءبهذ نم يقاوأ مكيطعأ نأ مكل

 «يليبس نولختو ؛ةكمب يل نيتلحو

 .ةكم ىلإ مهتعبتف ءاولعفف ؟يل نوقثوتو
 نإف «بابلا ةفكسأ تحت اورفحا :تلقف

 ةيآب ةنالف ىلإ اوبهذاو «ىقاوألا اهتحت

 «تجرخف ؛نيتلحلا اوف ءاذكو اذك

 لبق ءابق و هللا لوسر ىلع تمدق ىتح
 ايأ اي» :لاق ينآر املف ءاهنم لوحتي نأ

 :تلقف ؛اًنالث ؟عيبلا حبر ءىيحي
 امو ءدحأ كيلإ ينقبس ام .هللا لوسر اي

 ]161١/1١[ .لكت ليربج الإ كربخأ

 امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع ©

 :هعم ركب وبأ جرخو هول هللا لوسر جرخ
 ةسمخ «هعم هلك هلام ركب وبأ لمتحا

 اهب ىلطناف ؛مهرد فالآ ةتس وأ «فالآ

 وبأ يدج انيلع لحخدف :تلاق ؛هعم

 .هللاو :لاقف ؛هرصب بهذ دقو .ةفاحق

 ؛هسفن عم هلامب مكعجف دق هارأل ينإ

 انل كرت دق هنإ «تبأ اي الك :تلق :تلاق

 ءاراجحأ تذخأف :تلاق ؛اًريثك اًريخ

 عضي يبأ ناك «تيبلا يف ةوك يف اهتعضوف

 مث ءاّبوث اهيلع تعضو مث هلام اهيف
 تبأ اي كدي عض :تلقف هديب تذخأ

 :لاقف ءهدي عضوف :لاق ؛لاملا اذه ىلع

 دقف اذه مكل كرت ناك نإ ءسأب ال

 الو :تلاق ؛غالب مكل اذه يفف «ءنسحأ

 نأ تدرأ ينكلو ءاًئيش انل كرت ام ءهللاو

 [05/2] .كلذب خيشلا نكسأ

 ةيزعتلا

 اًحلاص تدهش :لاق يعمصألا نع *
 نئثل :هل لاقف «هيبأ ىلع الجر ىزع يرملا

 يف ةظعوم كل ثدحت مل كتبيصم تناك

 ]١٠١/5  10٠1[ .كباف اهايإف ؛كسفن يف

 نب رمع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك *
 ىلع هيزعي «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع
 «ةرخآلا لهأ نم موق اّنِإف ءدعب امأ :هنبا
 ؛تاومآ ءانبآ تاومآ ءايتنلا انعسأ
 نع هيزعي «تيم ىلإ بتكي تيمل بجعلاو
 [؟15/6] .مالسلاو ؛تيم

 ناك :لاق نيسحلا نب ىلع نع *

 دق.هلأ نبعتأف قيد ريرعلا انيع نب رمعل
 اوخرصف «مهيزعي هلهأ ىلإ ءاجف ؛تام

 مكبحاص نإ :رمع مهل لاقف ؛ههجو يف

 مكقزري يذلا نإو ءمكقزري نكي مل اذه
 دسي مل اذه مكبحاص نإو .«تومي ال يح

 ؛هسفن ةرفح دس امنإ ءمكرفح نم اًئيش
 نأ هللاو دب ال «ةرفح مكنم ئرما لكل نإو

 ءايندلا قلت امل ىلاعت هللا نإ ؛اهدي

 اهلهأ ىلعو «بارخلاب اهيلع مكح
 الإ ءةربح راد تألتما الو ءءانفلاب

 ؛؟اوقرفت الإ ءاوعمتجا الو ؛ةربع تألتما

 نمو ضرألا ثري يذلا وه هللا نوكي ىتح
 ىلع كبيلف «ءاّيكاب مكنم ناك نمف ؛اهيلع
 ءمويلا مكبحاص هيلإ راص يذلا نإف ءهسفن

 [مم.٠ ]/559  . اًدغ هيلإ ريصي مكلك



 تامرحلا ميظعت

 ىنثدح :ديمحلا دبع نب نامثع نع
 زيزعلا دبع نب رمعل ابا نأ انغلب :لاق «يبأ
 .هنوزعي سانلا هيلع لخدف ؛اًريغص كان
 لاق ىتح ؛اليوط ملكتي ال تكاس وهو
 5 :لاق .عزج نمل اذ نإ :مهضعب
 كلم لخد .هلل دمحلا :لاقف ؛ملكت

 هنأكو «يضعبب بهذف «يترجح توملا
 [5/6] . يب بهذ

 بتك :لاق زيزعلا دبع نب نسحلا نع *

 :لاق ةملس يبأ نب ءاجر نع :ةرمض انيلإ
 نبرمع نب كلملاديع تامامل

 نأ ىهني راصمألا ىلإ بتك ءزيزعلا دبع
 ءهضبق بحأ هللا نإ :بتكو ؛هيلع حاني
 [":5/8] .هتبححم فلاخأ نأ هللاب ذوعأو

 نب كلملا دبع نأ :ديمح نب حلفأ نع «
 نب رمع هيلع فسأ .يفوت امل ناورم
 ناك دقو «شيعلا نم هعنم اًّفسأ زيزعلا دبع
 لاقف ؛ةليل نيعبس حسملا رعشتساف ءامعان

 ىضم نم نأ «تملعأ :دمحم نب مساقلا هل
 بئاصملا لابقتسا نوبحي اوناك انفلس نم

 حارف ؟للذتلاب معنلا ةهجاومو «لمجتلاب
 تار نم تاعطتم يف هيوياةياع نيارمم
 قرافو ؛رانيد ةثامنامث اهؤارش ؛«نميلا لهأ
 [187/1] . عنصي ناك ام

 نيح يروباسينلا ىيحي نب دمحم نع «

 لكل يغبني :لوقي «لبنح نب دمحأ ةافو هغلب
 نب دمحأ ىلع اوميقي نأ :دادغبب راد لهأ
 7١ ١[ /1ؤ] .مهرود يف ةحاينلا لبنح

 يعوض وملا بيذهتلا ا" 48

 نإ :لاقف ءالجر كامسلا نبا ىزع #*

 وأ ءاهلهأ عزج نإ :ةدحاو ةبيصملا
 نم مظعأ .رجألاب ةبيصملاو ؛اوربص
 [(؟ ١و _ ؟١+/4) . توملاب ةييصملا

 بيصأ دق :لجر ىلإ ميهاربإ رظن *
 ؛هناكد يف قيرحلا عقوو .ءعاتمو «لامب
 ؛هلقع يف طلوخ ىتح .هعزج دتشاف

 .هللا لام لاملا نإ .هللا دبع اي :لاقف

 ؛ءاش ذإ كنم هذخأو ءءاش ذإ هب كعّتم

 مامت نم نإف ءعّزجت الو ءهرمأل ربصاف

 ىلع هل ربصلا :ةيفاعلا ىلع هللا ركش
 دقف :رخأ نمو ءدجو :مّدق نمو ؛ةيلبلا

 سم م0 /4) .مدن

 دهشنل انك نإ :لاق شمعألا نعو #*
 نزح نم ءيزعن نم يردن الف «ةزانجلا
 6٠[ /] .موقلا

 تامرحلا ميظعت

 نأ تئبن :لاق ينايتخسلا بويأ نع ه*
 ناك دعا تيار اه لاقي ناك اموال
 سابع نبأ نم هللا تامرحل اًميظعت دشأ

 اذإ ءاشأ ول ؛هللاو ؛هنع ىلاعت هللا يضر

 [م١/04] .تيكبل «يكبأ نأ هتركذ

 عم تلبقأ :لاق ميحس نب سانخ نع #«
 يف تلقف .ةسائكلا نم ريرج نب دايز
 يكبي دايز لعجف ؛ةنامألاو ءال :يمالك
 اًرمأ تيتأ ينأ تنئظ ىتح ؛يكبيو
 ؟تلق ام هركُي ناكأ :هل تلقف ؛اًميظع



 اد ءايلوألا ةيلحا
 ملعلا ميظعت ا _هم#

 ريمأ باطخلا نب رمع ناك معن :لاق

 نع ىهني «هنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا

 [195/4] .يهنلا دشأ ةنامألاب فلحلا

 عم يشمأ تنك هلاك بانعوي عبر نه#

 ؛ةنامألاب فلحي اًلجر عمسف ءريرج نب دايز
 ام :تلق «يكبي وهو هيلإ ترظنف :لاق

 فلحي اذه تعمس امأ :لاقف ؟كيكبي

 :ىمدت ىتح ىئاشحأ كحت نئلف ؟ةنامألاب
 [1941/4] .ةنامألاب فلحأ نم يلإ بحأ

 ثتعمس :لاق ةسائك نب دمحم نع #

 .ءهملح بئناج كسنأ :لوقي رذ نب رمع

 امأ ؟ديرت هفسأفأ يصعب ىلع حجرا
 ملا 0 هع م

 انمقتنا اَنوُمَساَم

 سابا انباء[ نرعرلا هلك
 ؛لحي ال امع هزنتلاب ؛هللا ماقم اولِجأ

 ]1١١/0[ .يصع اذإ نّمؤي ال هللا نإف

 ناك ام :لاق عيطم يبأ نب مالس نع #

 الو ءةالص مهرثكأي - ديبع نب - سنوي

 نم ىح رضح ام ؛هللاو نكلو ؛اًموص

 ]١15/9[ .هل ئيهتم وهو الإ هللا قوقح

 تيأر ام :لاق ريبج نب ديعس نع #

 ؛هيلع صرحأ الو «تيبلا اذه ةمرحل ىعرأ

 تاذ ةيراج تيأر دقل ؛ةرصبلا لهأ نم

 وعدت تلعجف «ةبعكلا راتسأب تقلعت «ةليل

 [؟/1/4] .تتام ىتح ؛عرضتتو «يكبتو

 دق ليللا ىلإ رظن اذإ رذ نب رمع ناك *

 هللاو ؛ةباهم ليللو «ليللا ءاج :لاق «لبقأ
 ]١1١1١/5[ . باهي نأ قحأ

 ىلإ رظنت ال :لاق دعس نب لالب نع *

 [؟ ؟ /هز

 ميرق نب هللا دبع نب ميهاربإ نع *

 رم :لاق  ةنيدملا يضاق  «يراصنألا

 وهو مزاح نبا ىلع سنأ نب كلام
 مل ينإ :لاقف ءهل ليقف ؛هزاجف .ثدحي

 ذخأ نأ تهركف ءهيف سلجأ اًعضوم دجأ

 لا . مئاق انأو هيي هللا لوسر ثيدح

 . تيصع

 كلام ناكو *

 ءهشارف ىلع سلجو ءأضوت :ثدحي

 راقوب سولجلا يف نكمتو ءهتيحل حّرسو

 ؟كلذ يف هل ليقف ؛ثّدح مث «ةبيهو

 ثيدح مظعأ نأ بحأ :لاقف

 ىلع الإ هب ثدحأ الو هِي هللا لوسر

 يف ثدحي نأ هركي ناكو .انكمتم ةراهط

 :لاقف ؛لجعتسي وأ «مئاق وهو قيرطلا

 نعدهب ثدحأاممهفتأ نأ بحأ

 [”18/5] .نلي هللا لوسر

 نأ دارأ اذإ 0 سنأ نب

 ناك :لاق نوميم نب يدهم نع #

 ءيشلا ركذيو «رعشلا لثمتي نيريس نب دمحم

 «ةنسلا نم ثيدحلا ءاج اذإ ىتح ؛كحضيو

 [؟174/1؟] . ضعب ىلإ هضعب مضناو «حلك

 ثعب :لاق سنوي ني ىسيع نع #

 ىلإ مهرد فلأب ىسوم نب ىسيع

 ؛ائثيدح اهيف هل بتكيل ةفيحصو «شمعألا



 ءاملعلا ميظعت

 يف بتكو ءمهرد فلألا شمعألا ذخأف

 ّلْثظ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةفيحصلا

 ىتح ١[. :صالخإلا] 403 ٌدَحأ ُهَّنَأ ّوُه

 ؛هيلإ اهب ثعبو «ةفيحصلا ىوطو ءاهمتخ

 «ةلعافلا نبا اي :هيلإ ثعب ءاهيف رظن املف
 هيلإ بتكف ؟هللا باتك نسحأ ال ينأ تنئنظ
 ملو ؟ثيدحلا عيبأ ينأ تننظفأ :شمعألا
 [44/] .هسفنل لاملا سبحو ءهل بتكي

 تيتأ :لاق ناميلس نب يدهم نع *
 هدنع تدجوف « ناخرط نب  ناميلس

 نب رشبو «عيرز نب ديزيو ءديز نب دامح
 ال ناكف ؛نييرصبلا انباحصأو «لضفملا
 انزلا :هل لوقيف ؛هنحتمي ىتح اًدحأ ثدحي

 اذه نإ :هفلحتسا .معن :لاق نإف ؟ردقب
 اذه نأ فلح نإف ؟هب هللا نيدت يذلا كنيد

 مل نإو ؛ثيداحأ ةسمخ هئدح ؛هنيد

 ةينيافيلا .هثدحي مل «فلحي

 نب ديعس نب دمحم نب ةحلط نع *
 لع يظنخ نب: بلطنلا لخد': لاق ٍبيبتملا

 «عجطضم وهو هضرم يف بيسملا نب ديعس
 .ىنودعقأ :لاقف .«ثيدح نعهلأسف

 يي ثدحأ نأ هركأ ينإ :لاق ؛هودعقأف

 ]١59/1[ . عجطضم انأو ْهِو هللا لوسر

 ال نأ اورظنا :لاق شمعالا نع

 :ينعي - شابكلا ىلع ريناندلا هذه اورثنت

 [ه؟/ه] .- ثيدحلا

 تحت ؤلؤللا اورشنت ال :لاق هنعو *

 [ه7/ه] .ريزانخلا فالظأ

 يعوضوملا بيذهتلا 7

 اذإ شمعألا ناك :لأق ةبعش نع

 [05/0] .ملعلا مظعيو «عشختي ءثدح

 يميتلا ناميلس ناك :لاق ةبعش نع *

 للي ىبنلا ىلإ هعفرف «ثيدحلا ثدح اذإ

 ١ [*1/1] . ههجو ريغت

 لخدن انك :لاق سنأ نب كلام نع *

 ثيدح هل انركذ اذإف .ينايتخسلا بويأ ىلع
 [4 /5] .همحرت ضم نكي دي هللا لوسر

 ءاملعلا ميظعت

 نأ :نرهم نب نوميم نع #*
 لاقف «ةنيدملا مدق ناورم نب كلملا دبع

 ادحأ دجسملا يف ىرت له رظنا :هبجاحل

 نب ديعس الإ هيف ري ملف ؟يئاذح نم

 كرحتي ملف «هعبصأب هيلإ راشأف «بيسملا
 رت ملأ :لاقف ءبجاحلا هاتأ مث ؛ديعس

 ؟كتجاح امو :لاق ؟كيلإ ريشأ ينأ

 :لاقف «نيئمؤملا ريمأ ظقيتسا :لاقف

 نم اًدحأ دجسملا يف ىرت له ءرظنا
 ؛هثادح نم تسل 510 لاقف ؟يئاذح

 يف تدجو ام :لاقف .بجاحلا جرخف

 ءمقي ملف ءهيلإ ترشأ ءاّحيش الإ دجسملا

 لاقو ءظقيتسا نينمؤملا ريمأ نإ :هل تلق

 ؟يئاذح نم اًدحأ ىرت له ءرظنا :يل

 ؛نينمؤملا ريمأ ثاّدح نم تسل ينإ :لاق

 نب ديعس كلذ :ناورم نب كلملا دبع لاق

 [594١/؟] .هعد «بيسملا



 ءايلوألا ةيلحل

 اًميظعتو اًبح سانلا دشأ «هللاب مهملعأو

 [م4 51 هللا الإ هلإ ال لهأ ةمرحل

 ينثدح :لاق ةنييع نب نايفس نع

 يبأ نب دواد مدق اذإ انك :لاق «يبأ
 ءهتمسو «هتثيه ىلإ رظنن هاقلتن «دنه
 [55 /"] .هريمشتو

 تسلاج :لاق ىنايتخسلا بويأ نع
 [11/] .ةبيه هتلأس امف «نيئس عبرأ نسحلا

 ام :لاق ةلمرح نب نمحرلا دبع نع #
 «بيسملا نب ديعس ىلع ئرتجي ناسنإ ناك
 نذأتسي امك هنذأتسي ىتح ؛ءيش نع هلأسي
 [1 .ريمألا

 :ةثالث ءاملعلا :لاق ةبالق يبأ نع «

 ؛هملعب سانلا شاعو ءهملعب شاع ملاعف
 سائلا شعي ملو ءهملعب شاع ملاعو

 شعي ملو «هملعب شعي مل ملاعو ؛هملعب
 [؟م* /؟] .هملعب سانلا

 ملعلا ميلعت
 هللا ىحوأ :لاق رابحألا بعك نع ه«

 ملعت ؛ىسوم اي :86 ىسوم ىلإ ىلاعت
 يملعمل رونم ينإف ؛سانلا هملعو ءريخلا

 ال ىتح ؛مهروبق يف هيملعتمو ريخلا

 [ه/5:4/5] .مهناكمب اوشحوتسي

 نايفس تيأر :لاق قازرلا دبع نع *

 ءيبص ىلع يلمي ءءاعنصب يروثلا
 ]١/5/"[ .هل يلمتسيو

 ناك :لاق ةرسيم نب ميعن نع
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 ملعلا ميلعت .“|

 سانلا ئرقي يئالملا سيق نب ورمع

 «لجر لجر يدي نيب سلجي ناكف «نآرقلا

 يشمن اولاعت :لوقيف ؛مهمامأ يشمي

 [١٠؟/4] .اًعيمج
 ادحأ دجي مل اذإ يناسارخلا ءاطع ناك *

 [146/0] .مهثدح «نيكاسملا ىتأ «هثدحي

 أرقأ :لاق يعيبسلا قاحسإ يبأ نع

 يف نآرقلا يملسلا نمحرلا دبع وبأ

 [147/4] .ةئس نيعبرأ دجسملا

 نع هولأسف «جرخ اذإ شمعألا ناك

 يف سلجي ناك .هظفحي ملف «ثيدح

 لازي الف ؛هينيع يف هيديب لوقي ءسمشلا

 اذإف ءهركذي ىتح ءامهكرعيو ءامهكرعي
 ؟تلأس ءيش يأ نع ؛«تاه :لاق هركذ

 [0//40] .٠ هبيجيف

 مل ول :لاق يروثلا نايفس نع *

 يف مهتيتأل «ءثيدحلا باحصأ ينتأي

 [55/5"7] .مهتويب

 لاق الجر تعمس :لاق يسينخلا نع *

 كدنع ام ترشن كنأ ول :يروثلا نايفسل

 ضعب هب هللا عفتني نأ توجر ءملعلا نم
 :نايفس لاقف ؟كلذ ىلع رجؤتو «هدابع

 ءملعلا اذه بلطي يذلاب ملعأ ول ءهللاو

 يذلا انأ تنكل ؛هللا دنع ام الإ هب ديري ال
 امم «يدنع امب هثدحأف ءهلزنم يف هيتآ

 مو /57 .هب هللا هعفني نأ وجرأ



 يعوضموملا بيذهتلا هن رج ف

 :لوقي « ةلمرلاب ةزانج يف هعم نحنو زيريحم
 نم تيملا مهيف تام اذإو «سانلا تكردأ

 انافوت يذلا هلل دمحلا :اولاق «نيملسملا

 عمسأ تسلف «كلذ عطقنا مث ؛مالسإلا ىلع

 [147/ه] . كلذ لوقي اًدحأ مويلا

 نأ ول :لاق ضايع نب ليضفلا نع «*

 يف الإ اهتريص ام «ةباجتسم ةوعد يل
 ؟يلع ابأ اي كلذ فيكو :هل ليق «مامإلا

 مل .يسفن يف اهتريص ام ىتم :لاق

 حالصف «مامإلا يف اهتريص ىتمو «ينزجت
 فيكو :ليق ؛دالبلاو دايعلا حالص مامإلا

 امأ :لاق ؛اذه انل رّسف ؟يىلع ابأ اي كلذ

 ملظ سانلا نمأ اذإف ءدالبلا حالص

 اولزنو .ءتابارخلا اورمع ,مامإلا
 نم موق ىلإ رظنيف :دابعلا امأو «ضرألا
 بلط مهلغش دق :لوقيف «لهجلا لهأ

 ملعت نم ءمهعفني ام بلط نع ةشيعملا
 نيسمخ «ءراد يف مهعمجيف «هريغو نارقلا

 كل :لجرلل لوقي ءرثكأ وأ لقأ ءنيسمخ

 ؛مهنيد رمأ ءالؤه مّلعو .كحلصي ام
 امم ءمهيف نم كيو هللا جرخأ ام رظناو

 ناكف :لاق ؛مهيلع هدرف «ضرألا يكزي

 كرابملا نبا لّبقف ؛دالبلاو دابعلا حالص

 نسحي نم «ريخلا ملعم اي :لاقو :هتهبج

 [9؟ 11١/41 . ؟كريغ اذه

 و مَنَلا

 :لاق ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع *

 سا م

 أنما َنيِدلأَو ٌمُلوْسَرَو ُهَمأ مكّفلو اََنإ# : كو هلوق

 َنوُمْكَو مهو َةوَكْرلا َنونْؤُيَو َهرَلَّصلأ َتوُمقي ل
 باحصأ :لاق .[56 :ةدئاملا] ©

 ؟يلع وه :نولوقي :تلق ؛ِلي دمحم

 [186/] .مهنم يلع :لاق

 ىَنْحي اَمَنِإ : ىلاعت هلوق يف ةداتق نع هب

 :لاق .(58 :رطاف] «أًوتملُمْلا هداَبِع نم َهَنأ

 [**ه /] .اًملع ةبهرلاب ىفك :لاقي ناك

 «ِندَألأ َدَلَح ملثي» :سابع نبا نع *«
 :اهيلإ ترظن تنأ اذإ :لاق .[19 :رفاغ]

 «(ُثوُدُصلأ نحت اَمَو# ؟ال مأ «ةنايخلا ديرت
 ينزت :اهيلع تردق تنأ اذإ .[14 :رفاغ]

 ؟شمعألا تكس مث :لاق ؟ال مأ ءاهب

 :تلق :لاق ؟اهيلت يتلاب كربخأ الأ :لاقف

 نأ رداق ءقحلاب يضقي هللاو :لاق «ىلب

 ؟ةئيسلا ةئيسلابو «ةنسحلا ةنسحلاب يزجي
 ["97 /1] .ريصبلا عيمسلا وه هللا نإ

 يكملا سينخ نب ديزي نب دمحم نع
 هلوق نع لئس يروثلا نايفس تعمس :لاق
 :ءاسنلا] 4اًفيِعَص ٌنضالا قلو :ىلاعت

 «لجرلاب رمت ةأرملا :لاق ؟هفعض ام 4

 عفتني وه الو ءاهيلإ رظنلا نع هسفن كلمي الف
 [14 /9/] . ؟اذه نم فعضأ ءيش يأف ؛ اهب

 َّنإ# :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع ه«
 [١؟ :لمزمنا] 409 اًمِيجَو اَلَكَأ آَنْبَد

 [9١م/"] .ريمازملا :لاق

 :ىلاعت هلوق يف دعس نب لالب نع
 «ةَعيبَو ىِضَرَأ َّنِإ اوما َنلا ئياي»



 ءايلوألا ةيلحل

 :ةنتفلا عوقو دنع :لاق [55 :توبكنعلا]

 [7؟9/ه] . اهيلإ اورفف «ةعساو يضرأ

 :ناملاع امه امنإ :لاق ليضفلا نع

 :ايندلا ملاعف ؛ةرخآ ملاعو ءايند ملاع

 هملع :ةرخآلا ملاعو ءروشنم هملع

 اورذحاو «ةرخآلا ملاع اوعبتاف ؛روتسم

 هذه الت مث «هركسي مدعي ال ايندلا ملاع

 ِنابهَرلَاَو راجح ايلا سجق د ارزك َّش :ةيآلا

 [*؛ :ةبوتلا] «للول سايل َلْوَمَأ َنوُلُكْأَي

 فافتعلا ةنايحألا بسقف اةئآلا

 نإ :ليضفلا لاق مث ؛دابعلا :نايهرلاو

 ىرسك يزب هبشأ هيز :مكئاملع نم اًريثك
 مل اًدمحم نإ قي دمحمل هنم رصيقو

 «ةبصق ىلع ةبصق الو «ةنبل ىلع ةنبل عضي
 :لاق ؛هيلإ اومسف ءملع هل عفر نكل

 «ريثك ءاملعلا :لوقي ليضفلا تعمسو

 ملعلا نم داري امنإو «ليلق ءامكحلاو

 قوُأ َدَتَه ةَكِحْلا َتْوَي موو .ةمكحلا
 ول :لاقو .[؟54 :ةرقبلا] 4ًارنك م

 باوبأل اودغ ام ءربص انئاملع عم ناك

 حر ةفيسو ؛ كولملا : ينعي  ءالؤه

 لاقف ؛ءايبنألا ةثرو ءاملعلا :ليضفلل لوقي

 لاقو ؛ءايبنألا ةئرو ءامكحلا :ليضفلا

 لاقف ؛ريثك ءاملعلا :ليضفلل لجر

 [5؟/4] .ليلق ءامكحلا :ليضفلا

 نايفس تعمس :لاق قازرلا دبع نع *

 ريسفتلا نع ينولس :لوقي  يروثلا
 [ه 4 هال ل/] .ملاع امهب ينإف «كسانملاو

 2 اقرا“

 ُهََنِس بسك نع قبل :دهاجم نع *
 :لاق 8١[. :ةرقبلا] # ُمُثََيِطَح ءوب َتْطَْخَلَو

 : اًبنذ لمع املك «بولقلاب طيحت بونذلا
 نوكي ىتحو «بلقلا ىشغت ىتح ؛تعفترا
 .نارلا وه :لاق مث ؛هدي ضبق مث ؛اذه

 [1م* /*]
 لبس هجر رع ل

 َلَمَعَوط :ينوجلا نارمع يبأ نع #
 :لاق .[8 :ءارسإلا] 4اريِصَح َنَكْلِل ٌمْمهَج

 [810/5] . اًسبحمو ل
 ياو ع #

 :لاق 1١١[. :دلبلا] 409 َدَبقَمْلا َمحَنَفَأ القط

 [/؟ /ه] - منهج يف ةجرد 0 يه

 اَهَعْرَد ليلِسٍ :ىلاعت هلوق يف هنعو «*

 ول :لاق 9*6 :ةفاحلا] «ةرُكلْسَأَف اكانز َنوُعّيَس

 ءايندلا ديدح عيمجب تنزو اهنم ةقلح نأ

 [ماله/ه] .اهنزو ام

 ميسو :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع
 ٠١[. :نامقل] 4 ليو ةرهلظ ٌمَمَعِي خدم

 «قزرلاو «مالسإلاف :ةرهاظلا امأ :لاق

 بويعلا نم رتس امف :ةئطابلا امأو

 [5514/9] .بونذلاو

 ُثْيَح نم مُهِجيدسََم# :هلوق يف هنعو
 00 ا

 غبسن :لاق .[18؟ :فارعألا] 4َنوُمَلْعَي ال

 [0/0] . ركشلا مهعنمنو «معنلا مهيلع

 :ىلاعت هلوق يف ءريبج نب ديعس نع #
 ١٠١[. :فهكلا] «ادمَل كير وداع كرب الو#

 [؟م6/4] . اًذحأ هبر 5 يئاري ال :لاق



 معا
 ركفتلا

 :لاق .[44 :مورلا] «َنوُدَهْمَي م ميشا

 [ة -ريقلا ينك

 05 ٍراَنلَأ ىف َنْوْيَحْسش ١ م :دهاجم نع 0

 .(غ؛مه ماا 4 رس سس وقود مههوجُو

 [؟ةة؟ /*ز] .ردقلاب نوبذكملا مه :لاق

 هومر دس حس

 44 :ميهاربإ 0 ٍضْرأْلا ٌرْيَع ُضَرَأْل
 ؛اًنانج ريصتف .؛تاوامسلا لدبت :لاق

 :راحبلا ناكم ريصتف «ضرألا لدبتو

 عمال٠ /ه] .راثلا

 ركفتلا

 نب فسوي يل لاق :لاق قيبخخ نبأ نع *
 وهو انأو - يروثلا نايفس يل لاق : طابسأ

 ةرهطملا ينلوان ءفسوي اي - دجسملا يف

 انف ؛ًاضوتأ

 دقو .«تظقيتساف ؛تمنو «هدخ ىلع هراسي

 يف ةرهطملا اذإف ءهيلإ ترظنف ءرجفلا علط
 هللا دبع ابأ اي :تلقف ؛اهلاح ىلع هدي

 ينتلوان ذنم لزأ مل :لاق ؛رجفلا علط دق

 هذه ىلإ «ةرخآلا يف ركفتأ : ةرهطملا

 عه” راب] .ةعاسلا

 عضوو « هئيميب اهذخأف «هتلوأنف

 تعمس :لاق ناميلس نب رفعج نع

 ول :لوقي  اًدبعم ناكو  يدبعلا ةفيلخ

 هلبع ام «ةيور نع الإ دبعي مل هللا نأ

 ءيجم يف اوركفت نونئمؤملا نكلو ؛دحأ

 ؛ءىش لك كلمف ماج اذإ ليللا اذه

 ناطلس ءيجم يفو ؟ءيش لك ىطغو

 يعوض وملا بيذضتلا الكف

 يفو ؛ليللا ناطلس احمف «ءاج اذإ راهنلا

 «ءضرألاو ءامسلا نيب رشخسملا باحسلا

 ؛فيصلا يفو ؛ءاتشلا يفو .موجنلا يفو

 قلخ اميف نوركفتي نونمؤملا لاز ام ءهللاو

 ىتحو ؛مهبرب مهبولق تنقيأ ىتح ؛مهبر
 (*./5] .ةيور نع ىلاعت هللا اودبع امنأك

 :لاق يرقملا سيردإ نب ناميلس نع *
 يتأ املف «ةكمس حلاص نب نسحلا ىهتشا

 تبرطضاف ؛ةكمسلا ةرس ىلإ هدي دمو ءاهب
 ؛اًئيش هنم لكأي ملو «عفرف هب رمأف ءهدي
 امل تركذ ينإ :لاقف .كلذ يف هل ليقف

 ناسنإلا نم نتني ام لوأ نأ :يديب تبرض
 [م/م/0] .هقوذأ نأ ردقأ ملف هنطب

 بلقلا ركفتي ال :لاق نونلا يذ نع *

 ["م* /9] .ةبوقع هيلع ناك اذإ الإ هللا ريغل

 مأ تلأس :لاق هللا دبع نب نوع نع

 ؟ءادردلا يبأ لمع لضفأ ناك ام :ءادردلا

 [؟5/4] .رابتعالاو ركفتلا :تلاق

 يملسألا دايز نب ىلعألا دبع نع #
 ىلع اًمئاق ءاّموي يئاطلا ًادواد تيأر :لاق

 ابأ اي :تلقف ؛اًنوهبم «تارفلا ئطاش

 ىلإ رظنأ :لاق ؟انه كفقوي ام «ناميلس

 تارخسم رحبلا يف يرجت فيك ؛كلفلا
 [”ه/90] .ىلاعت هللا رمأب

 امير :لاق ديزي نب ماصع يبأ نع

 هيلإ رظنيف ءركفتلا يف نايفس ذخأي ناك
 ["49/9] .نونجم :لوقيف ءرظانلا

 غلبي نأ دارأ نم :لاق بعك نع «



 ءايلوألا ةيلحل

 ؛اًملاع نكي «ركفتلا رثكيلف «ةرخآلا فرش

 رثكيلو ؛اًينغ نكي «هموي توقب ضريلو
 هنع هللا ئفطي «ةاياطخ ركذ دنع ءاكبلا

 ١[ كح كالت /ه] . منهج روحب

 نإ :لاق حلاص نب *سسحلا نع #*

 َلاَمْتِم كت نإ اَهَّنإ# :هنبال لاق امل نامقل

 ءرّكفت ١١[. :نامقل] «ِلدرَخ ْنِّم َةَّبَح

 [؟0/١9] .تامف

 ناك :لاق طابسأ ني فسوي نع *

 [79/07] . امد لوبي «هركفت ةدش نم نايفس

 ريخ «ةعاس ركفت :لاق نسحلا نع *

 [؟5/١/7] .ةليل مايق نم

 هب لجرب دشار يبأ نب عيبرلا رم *
 هب رمف «ىكبيو هللا دمحي سلجف «ةنامز

 :لاق ؟هللا كمحر كيكبي ام :لاقف ؛لجر

 تهبشف ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ تركذ

 لهأب رانلا لهأو «ةيفاعلا لهأب ةنجلا لهأ
 [78/ه] .ىيناكبأ يذلا كلذف ؛ءالبلا

 اودّوع :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع #

 [؟74/9] . ركفتلا مكبولقو «ءاكبلا مكنيعأ

 مالكلا :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *

 : هللا معن يف ةركفلاو « نسح هللا ركذب

 [*14/4] .ةدابعلا لضفأ

 ركفتلا :لاق ةنييع نب نايفس نع #

 ءركفتي هنأ ىرت الأ ء.ةمحرلا حاتفم

 ؟بوتيف

 : لثمتي ناك هنأ هنعو

 وعجحب
 هي"

 ركفتلا

 ةركففشل تنتاك ءرمتلا اذ

 [0:5/9] ةربع هل ءيش لك يفف
 نم زوكب نسحلا ىتأ :لاق مالس نع *

 ؛ ىكب هيف ىلإ هاندأ املف «هيلع رطفيل ءام

 :مهلوق ءرانلا لهأ ةينمأ تركذ :لاقو

 ام تركذو :8وأَمْلا َّنِم اَِيَع اوُصِينَأ ْنأ#

 « تكلا لع اَمُهَمَّرَح هنأ كنإ# :اوبيجأ
 [189/5] 5٠[. :فارعألا]

 :ةفرعملا لانت :لاق نونلا يذ نع *#

 يفو ؟اهرّبد فيك ءرومألا يف رظنلاب
 «قئالخلا ىفو ؟اهرّدق كيك هيناقملا

 000 9*8 /9] .؟اهقلخ فيك
 نم الجر نأ :عسأو نب دمحم نع #

 يبأ ةافو دعب «رذ مأ ىلإ بكر ةرصبلا

 ءاهاتأف ؛رذ يبأ ةدابع نع اهلأسي :رذ

 رذ يبأ ةدابع نع ينيربختل كتئج :لاقف

 راهنلا ناك :تلاق ؛هنع ىلاعت هللا ىضر
 ]154/١[ .ركفتي اًيلاخ 596

 ليبس در :ىنارادلا ناميلس وبأ لاق *

 ىلإ صلختو ءسفنلا ةفرعمب :بجعلا
 ةقرل ضرعتو ءأطخلا ةلقب :بلقلا عامجإ
 بلجتساو «فوخلا لهأ ةسلاجمب :بلقلا

 باب سمتلاو «نزحلا ماودب :بلقلا رون
 هوجو سمتلاو «ةركفلا ماودب :نزحلا
 [؟531/4] .تاولخلا يف ةركفلا

 مأ تلأس :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 ؟ءادردلا ىبأ لمع لضفأ ناك ام :ءادردلا

 [908/1] .رابتعالاو ركفتلا :تلاق



 ىوقتلا - ديلقتلا

 نبا ركفي ملأ :لاق هبنم نب بهو نع *
 لقعي مث ءرصبي مث ءربتعيو مهفتي مث ءمدآ
 :اًملح هلل نأ :هل نيبتيف ؟ملعي ىتح هقفتيو

 ملعيهب :اًملعو «مالحألا قلخي هب
 ربديو «قلخلا نقتي اهب :ةمكحو ؛.ءاملعلا

 نل «مدآ نبا نإف ؛ةرخآلاو ايندلا رومأ اهب
 رادقم ال يذلا هللا ملع ردقملا هملعب غلبي
 هللا ملح قولخملا هملحب غلبي نلو ءهل
 غليي نلو ءهلك ىلخلا قلخ هب يذلا

 «قلخلا نقتي اهب يتلا :هللا ةمكح هتمكحب
 بر مدآ نبا هبشي فيكو ؛ريداقملا ردقيو

 نمك قولخملا نوكي فيكو ؟مدآ نبا

 [؟14 - ؟*/4) . ؟هقلخ

 ديلقتلا

 ال :لاق  دوعسم نب هللا دبع نع #

 «نمآ نمآ نإف :اًلجر هنيد مكدحأ ندلقي
 .«نيدتقم دب ال متنك نإف ؛رفك رفك نإو

 هيلع نمؤي ال يحلا نإف «تيملاب اودتقاف
 ]١5/1١[ ١ .ةتتفلا

 ؛ةعمإ مكدحأ نئوكي ال :لاق هنعو *

 :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي ةعمإلا امو :اولاق

 نإو ءيدتهأ اودتها نإ «سانلا عم انأ :لوقي

 هسفن مكدحأ نئطويل ءالأ ؛تللض اولض

 [1//171] .رفكي الأ «سانلا رفك نإ : ىلع

 ليبقتلا

 :تلاق .ءسنأ ةالوم ةليمج نع #*

 لاق ءفءاج اذإ 3-5 ينانبلا ب تباث ناك

 عميجص
 ا

 يحعوضوملا بيذغتلا اس#

 هب سمأ اًبيط ينيلوان ءةليمج اي :سنأ
 ىتح «ءىضري دل تباث مأ نبا نإف «٠ يدي

 دي تسم دق :لوقيو ؛يدي لبقي

 |[ . 2 هللا لوسر

 ىوقتلا

 نإ :لاق نالجع نب طيمش نع#

 ءهللا قزر بيط اولكأ «سايكألا مه نيقتملا
 [١؟5/9] .ةرخآلا ميعن لضف يف اوشاعو

 مهاتأ نيقتملا نإ :لاق هنعو *

 ىلع اوماقو ءفوخ ىلع اومانف هللا ديعو

 نم :لاقي :لاق ملسأ نب ديز نع *

 [؟؟؟/5] .اوهرك نإو «سانلا هبحأ هللا ىقتا

 :لاق ريمع نب ديبع نب هللا ديبع نع *
 قزرو ءىوقتلاب ذخأ نمل يغبني ال
 [؟05/5] .ايند بحاصل لذي نأ :عرولاب

 ]4//١91[ .ىقتلا اوغلبي مل

 :لوقي ةديبع وبأ ناك :لاق ةداتق نع

 ءدوسأ الو رمحأ ءدحأ سائلا نم ام

 ينم لضفأ هنأ ملعأ .حيصف الو يمجعأ

 يف نوكأ نأ تببحأ الإ ؛هللا ىوقتب

 ]٠١8/4[ .هخالسم

 هاتأ هنأ :نارهم نب نوميم نع *

 ام ريخب سانلا لازي ال :لاق .مهيف تنك

 ]84١/4[ .هللا اوقتا



 ءايلوألا ةيلحل
 يوقنلا ( "31" 8 بب |

 بيصي ال :لاق يروثلا نايفس نع #*

 نيبو هنيب ليحي. ىتح «ىوقتلا ةقيقح لجر
 مدي ا ىتحو «لالحلا نم اًرجاح مارحلا

 [184/11 .هنم هباشت امو «مثإلا

 رئاخذلا عفنأ :لاق يعفاشلا نع *

 [1١؟7/9] .ناودعلا اهرضأو :ىوقتلا

 نوكي ال :لاق هللا دبع نب ركب نع *

 «عمطلا ءيطب نوكي ىتح ءاّبقت لجرلا
 [؟؟5/1] . بضغلا ءيطب

 معن :لاق ردكنملا نب دمحم نع #

 ]*/١49[ .ىنغلا : كنق هللا ىوقت ىلع نوعلا

 هللا قتا :لاق كرابملا نب دمحم نع #

 هب دجت هللا ىوقت ىلع كسفن علطت ال ىوقت
 [؟44/4] .كبلق ىلع ةفآلا طلستو «كريغ

 نكي هللا قتي قتي نم :لاق ةداتق نع *

 ل ءةعم

 يداهلاو ءماني ال يذلا سراحلاو «بلغت

 [٠1١/؟]1 .لضي ال يذلا

 :لاق يبايرفلا فسوي نب دمحم نع #

 سانا قرأ :ئروعلا نايقسل تلق

 مانت تنأو ءيروثلا نايفس :نولوقي
 اذه كالم .ءتكسا :ىل لاقف ؟ليللا

 [4 - م .فوعلا ةرمآلا

 لاق :لوقي ناميلس نب عيبرلا نع *
 ال ةياغ سانلا ىضر «عيبر اي :يعفاشلا

 هنإف ءهمزلاف .ءكحلصي امي كيلعف ءكردت

 ءملعاو ؛مهاضر ىلإ ليبس ال

 نمو ؛سانلا نويع يف لج ء.نآرقلا ملعت

 ملعت نمو ؛هتجح تيوق «ثيدحلا ملعت

 قر «ةيبرعلا ملعت نمو ؛بيه ءوحنلا

 ؛هيأر لج ء«باسحلا ملعت نمو ؛هعبط

 رضي مل نمو ؟هردق لبن .هقفلا ملعت نمو

 :هلك كلذ كالمو .هملع هعفني مل ءهسفن

 [١١؟/9] .ىوقتلا

 الول :لاق هنأ هَ ءادردلا يبأ نع *

 يف ىقبأ ال نأ تببحأل ءلالخ ثالث

 الول :لاقف ؟نئه امو :تلاقف ؛ايندلا

 فالتخا يف يقلاخل دوجسلل يهجو عوضو

 أمظو «يتايحل ةمدقت نوكي ءراهنلاو ليللا
 مالكلا نوقتني ماوقأ ةدعاقمو ريا وعلا

 نأ :ىوقتلا مامتو ؛ةهكافلا ىقتنت امك

 لثم يف هيقتي ىتح ءدبعلا كيو هللا يقتي

 هنأ ىري ام ضعب كرتي ىتح «ةزذ لاقثم
 نوكي ءاّمارح نوكي نأ ةيشمخ لالح

 دق ىلاعت هللا نإ ؛مارحلا

 لاق ؛هيلإ مهريصي وه يذلا هدابعل نيب

 اريح ورد َلاََمْنِم ُلَمْمَي نَمْف# :ىلاعت
 مه زتأ ناكني لكلب نتن © يَ

 نرقحت الف .[1-8 :ةلزلزلا] 46 ْمرَي

 نم اًئيش الو ءهيقتت نأ رشلا نم اًئيش
 [؟١؟/١] .هلعفت نأ ريخلا

 نيبو هئيب اًرجاح

 ليف :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #

 هَل لج هللا يني نصو» : ءاهقفلا نم لجرل
 :قالطلا] 43 يحي ال ُثيَح نم ةقزربو (يي) اير

 انل لعجيل هنإ «هللاو :هيقفلا لاقف .[*-؟

 ؛لهأ وه ام ىوقتلا نم انغلب امو «جرخملا



 ىوقتلا

 هنإو ؟يغبني امك هائيقتا انوار هنو

 انإو .هانيقتا امو ءاّرسي انرمأ نم انل لعجيل
 [؟7-44؟148/14] .[ه :قالطلا] « رج ُ لي تاس ُهْنَع َرفَكَم هلأ ِنّنِي نمو# : ةثلاثلا وجرنل

 يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع #
 ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ د
 كيصوأ ينإف :دعب امأ ءهلامع ضعب
 هللا ىوقتب نإف ؛هتعاط موزلو .هللا ىوقتب
 مهل ققحت اهبو «هطخس نم هللا ءايلوأ اجن
 ترضن اهبو .مهءايبنأ اوقفار اهبو «هتيالو
 نم جرخملاو «نتفلا نم ايندلا يف ةمصع يشو :مهقلاخ ىلإ اورظن اهبو :ءمههوجو
 الإ يقب نمم لبقي ملو «ةمايقلا موي برك
 ةربع يقب نملو ءىضم نمع يضر ام لثمب
 ردابف ءةدحاو مهيف هللا ةلسو ء«ىضم اميف

 صلخيو ؛كمظكب ذخؤت نأ لبق كسفنب
 دقف ؛كلبق ناك نم ىلإ صلخ امك كيلإ
 افيكو .نوتومي فيك سانلا تيأر
 لجعي فيك «توملا تيأرو «نوقرفتي
 ناطلسلا اذو ؟هلمأ لمألا اذو ؟هتبوت بئاتلا
 .ةغلاب ةظعوم توملاب ىفكو ؟هناطلس
 ؛ةرخآلا ىف اًبغرمو ءايندلا نع اًلغاشو
 ءهدعي امو توملا رش نم هللاب ذوعنف
 نبلطت الو ؛هدعب ام ريخو هريخ هللا لأسنو
 فاخت لعف الو لوقب ايندلا ضرع نم اًئيش
 كيلإ يرجيس ردقلا نأ ملعاو ؛كبر هيلع كتقميو «كنيدب يرزُيف «كترخآب رضي نأ
 ديزم ريغب كايند نم كلمأ كيفويو «كقزرب
 هنم اًصوقنم الو «ةوق الو «كنم لوحي هيف

 يعوضوملا بيذهتلا | اهلل" مجح

 يف ففعتف ءرقفب هللا كاليأ نإ ؛فعضب

 امب ربتعاو .كبر ءاضقل تبخاو .كرقف
 تنم ىودءاب مالسإلا نم ؟كل هللا مسق

 نم افلخ مالسإلا يف نإف ءايندلا ةمعن نم

 ملعا ؛ةينافلا ايندلا نمو ءةضفلاو بهذلا

 هللا ناوضر ىلإ راص اًدبع رضي نل هنأ
 ءرقف نم ايندلا يف هباصأ ام «ةنجلا ىلإو

 ىلإ راص اًدبع عفني نل هنأو ؛ءالب وأ

 ايثدلا يف باصأ ام ءرانلا ىلإو هللا طخس

 سم ةنجلا لهأ دجي ام ؛ءاخنر وأ ةمعن نم

 لهأ دجي امو «مهايند يف مهباصأ هوركم

 لك .مهايند يف اهب اومعن ةذل معط رانلا

 اًيداغ نوعيشت ؛نكي مل نأك كلذ نم ءيش

 ىضقناو «هبحن ىضق دق هللا ىلإ اًحئار وأ

 مث ء«ضرألا نم عدص يف هنوبيغتو لجأ

 علخو «ةبحألا قراف ءدهمتم الو دسوتم ال
 هجاوو «بارتلا نكسو «بالسألا

 ام ىلإ اًريقف .هلمعب اًئهترم «باسحلا
 لوزن لبق هللا اوقتاف ؛كرت امع اًينغ ءمدق
 ينإ هللا ميأو ؛هتافاوم ءاضقناو .«توملا

 دنع ملعأ امو «ةلاقملا هذه مكل لوقأل

 ملعأ امم رثكأ بونذلا نم مكنم دحأ

 /5] .هيلإ بوتأو ءهللا رفغتسأو ؛يدنع
 [؟ 965 - 3م

 تلق :لاق دحألا دبع نب فسوي نع *

 حورتي :يعفاشلا لوق ىنعم :ينزملل

 :يندشنأف ؟امه ام رعشلا نم نيتيبب لجرلا

 هأنم ىطعي نأءرملاديري

 ادازأ اننمالإ ةتلحلا ئنانيو



 ءايلوألا ةيلحلا

 ادافتسا ام لضفأ هّللا ىوقتو

 [٠١ها١ر/ة]

 :ىوقتلا حتاوف :هللا دبع نب نوع نع *

 دبعلاو ؛قيفوتلا :اهميتاوحختو ؛ةينلا نسح

 سفنو «تاهبشو تاكله نيب كلذ نيب اميف

 ريغ ديكم ودعو ءاهولش ىلع بطحت
 َنَطِيَشلا َّدإ» :أرق مث ؛زجاع الو «لفاغ

 [؟60/4] .[1 :رطاف] © اًنُدَع ِهوُذِحاف ردع يل اع و

 تعمس :لاق نيكسم نب مالس نع #*

 نب رمع نإ :لوقي انباحصأ ضعب
 اهيأ اي :لاقف ءرينملا دعص زيزعلا دبع

 نم فلخ هللا ىوقت نإف .هللا اوقتا «سانلا

 اهيأ اي ؛فلخ هللا ىوقتل سيلو «ءيش لك
 هللا عاطأ نم اوعيطأ ءهللا اوقتا :سانلا

 [؟ةا/ل/ه] .هللا ىصع نم اوعيطت الو

 نب رمع نأ :شيرق نم لجر نع *
 كيلع :هلامع ضعب ىلإ دهع زيزعلا دبع
 نإف ؛كب لزني لاح لك يف هللا ىوقتب
 «ةديكملا غلبأو .ةدعلا لضفأ هللا ىوقت

 نم ءيش يف نكت الو ؛ةوقلا ىوقأو
 امو ءكسفنل اًسارتحا دشأ كودع ةوادع

 فوخأ بونذلا نإف ؛هللا يصاعم نم كعم

 ءمهردع ةديكم نم سانلا ىلع يدنع

 مهيلع رصنتسنو انودع يداعن امنإو

 ةوق انل نكت مل ؛كلذ الولو ءمهتيصعمب
 انتوق الو ءمهددعك سيل انددع نأل ؛مهب

 ال ءانتقمب مهيلع رصنن ال نإف ءمهتوقك

 ىوقنتلا كلا

 نم دحأ ةوادعل ننوكت الو ؛انتوقب مهبلغن

 دشأ الو ء,مكوبنذل مكنم رذحأ سانلا

 مكيلع نأ اوملعاو ؛مكبونذل مكنم اًدهاعت
 ام نوملعي ؛مكيلع ةظفح هللا ةكئالم
 اويحتساف «مكلزانمو مكريسم يف نولعفت
 مهوذؤت الؤ «مهتباحص اونسحأو ءمهنم

 ؛هللا ليبس يف متمعز متنأو هللا يصاعمب

 نلو ءانم رش انودع نإ :اولوقت الو

 دق موق نم مكف ؛انبنذأ نإو ءانيلع اورصني
 ؛مهبونذل مهنم رشأب مهيلع طخس وأ طلس

 امك ءمكسفنأ ىلع نوعلا هللا اولسو

 هللا لأسن ؛مكودع ىلع نوعلا هنولأست
 يف كعم نمب قفراو «ءمكلو انل كلذ

 الو «مهبعتي اًريسم مهمشجت الف ؛مهريسم

 اوقلي ىتح ءمهب قفري لزنم نع مهب رصقت
 الو «مهتوق صقني مل ءرفسلاو ؛مهودع

 «ميقم ودع ىلإ نوريست مكنإف ؛مهعارك
 اوقفرت الإو ءعاركلاو سفنألا ماج

 نكي ءمكريسم يف مكعاركو مكسفنأب
 يف مكيلع ةوقلا يف لضف مكودعل
 هللاو ءعاركلاو سفنألا مامج يف «مهتماقإ

 ةعمج لك يف كعم نمب مقأ ؛ناعتسملا

 اهب نوّمجي «ةحار مهل نوكتل «ةليلو اًموي
 مهتحلسأ نومريو ءمهعاركو مهسفنأ

 .حلصلا يرق نع كلزنم حنو «مهتعتمأو

 مهقوسل كباحصأ نم دحأ اهلخدي الو
 ىلع هنمأتو «هب قثت نم الإ «مهتجاحو
 الو ءاّملظ اهيف اوبيصي الف ؛هنيدو هسفن

 نم اًدحأ نوؤرزي الو ءاّمثإ اهنم اودوزتي



 ىوقتلا

 .ةمذو ةمرح مهل نإف ؛قحب الإ اًئيش اهلهأ

 ؛اهيلع ربصلاب اولتبا امك اهب ءافولاب متيلتبا
 لهأ ملظب برحلا لهأ ىلع اورصنتست الف

 نمم برعلا نم كنويع نكتلو .حلصلا
 نإف ؛ضرألا لهأ نم هحصن ىلإ نئمطت

 يف قدص نإو «هربخ كعفني ال بوذكلا

 سيلو .ءكيلع نيع شاغلا نإو ؛هضعب
 [م14١- ”0*/ه] . كل نيعب

 ؛ددشتم كنإ :مزاح يبأل لجر لاق *

 دقو ءددشتأ ال يل امو :مزاح وبأ لاقف

 :ةعبرأ امأ ؛اًودع رشع ةعبرأ يندصرت

 رفاكو «يندسحي نمؤمو ؛يننتفي ناطيشف
 «ةرشعلا امأو ؛ينضغبي قفانمو «ينلتقي

 ءرحلاو .ءشطعلاو ,ءعوجلا :اهنمف

 «ءضرملاو ءمرهلاو ؛يرعلاو .دربلاو
 الإ نهقيطأ الو ؛رانلاو ؛توملاو ءرقفلاو

 لضفأ اًحالس نهل دجأ الو ءمات حالسب
 [31”77/] .ىوقتلا نم

 نم نإ :لاق هللا دبع نب نوع نع

 تملع دق ام ىلإ يغتبت نأ :ىوقتلا مامت

 دق اميف صقتلا نإو «ملعت مل ام ملع اهنم
 امنإو ؛هيف ةدايزلا ءاغتبا كرت .ءتملع

 :هيف ةدايزلا ءاغتبا كرت ىلع لجرلا لمحي

 [1؟15/4] .ملع دق امب عافتنالا ةلق

 نب ركب يقل :لاق لوحألا مصاع نع *

 :ركب هل لاقف ؛بيبح نب قلط هللا دبع

 ؛هظفحن اًريسي اًئيش ىوقتلا نم انل فص

 هللا نم رون ىلع ءهللا ةعاطب لمعا :لاقف

 عميس
 يعوضوملا بيذهتلا |" "ىو

 كرت :ىوقتلاو ؛ هللا باوث وجرت

 ةفاخم هللا نم رون ىلع «يصاعملا

 [14/"] . و هللا باقع

 لوبقل اونوك :هنل# يلع لاق «
 هنإف ؛لمعلاب مكتم اًمامتها دشأ ؛ءملعلا

 لقي فيكو ءىوقتلا عم لمع لقي نل
 [ا؟ه/1] . لبقتي لمع

 يلإ بتك :لاق ناسيك نب بهو نع *
 نإف ءدعب امأ :ةظعومب ريبزلا نب هللا دبع
 ءاهب نوفرعي تامالع ىوقتلا لهأل

 ىلع ربص نم :مهسفنأ نم اهنوفرعيو
 «ءامعتلا ركشو ءءاضقلاب ىضرو «ءاليلا

 .«قوسلاك مامإلا امنإو ؛نآرقلا مكحل لذو

 قحلا قفن نإ ءاهيلإ لمح اهيف قفن ام
 نإو «قحلا لهأ هءاجو هيلإ لمح هدنع

 قفنو لطابلا لهأ ةءاج ةذنع لطابلا قفن

 ا

 لضفأ داز ال :دمحم نب رفعج لاق *

 نم نسحأ ءيش الو .ءيوقتلانم

 الو «لهجلا نم رضأ ودع الو «ءتمصلا

 ]*/<١15[ .بذكلا نم ىودأ ءاد

 :زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاق «
 هللا ىوقتب كيصوأ :لاق ؛ينصوأ

 نسححتو «ةنوؤملا كيلع ففخت :هراثيإو

 [؟51//ه] .ةنوعملا هللا نم كل

 : لجر ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك *
 ءاهريغ لبقي ال يذلا :هللا ىوقتب كيصوأ

 ؛اهيلع الإ بيثي الو ءاهلهأ الإ محري الو

 . ةهدذنع



 نو
 ءايلوألا ةيلحأ

 اهب نيلماعلاو ءريثك اهب نيظعاولا نإف

 [؟519/6] .ليلق

 ظ عضاوتلا |

 تيأر ام :لاق نيعم نب ىيحي نع #*

 «هيف ناك امم ءيشب انيلع رختفا ام «ةنس

 ]١141١/9[ .ريخلاو حالصلا نم

 حارجلا نب ةديبع ابأ نأ :ةداتق نع *

 ىءدوسأ الو رمحأ نم «ساثلا نم ام :لاق

 ملعأ ؛حيصف الو يمجع ءدبع الو رح
 نأ تببحأ الإ .هللا ىوقتب ينم لضفأ هنأ

 ]٠١1١/1[ .هخالسم يف نوكأ

 ناك :لاق ةرسيم نب ميعل نع#

 سانلا ئرقي يئالملا سيق نب ورمع
 «لجر لجر يدي نيب سلجي ناكف ؛نآرقلا

 ال .ىشم اذإ ناكو ؛مهنم غرفي ىتح

 يشمن اولاعت :لوقيف ؛مهمامأ يشمي

 [١٠؟/8] .اًعيمج

 سنكي ناك هنأ :ميثخ نب عيبرلا نع *
 ءاذه ىفكت كنإ :هل لقيف ؛هسفنب شحلا

 نم يبيصنب ذخآ نأ بحأ ىنإ :لاق

 [115/5] .ةنهملا

 تيب وأ  ةلمرلا يروثلا نايفس مدق امل

 لاعت : مهدأ نب ميهاربإ هيلإ لسرأ - سدقملا

 هيلإ ثعبت «قاحسإ ابأ اي :هل ليقف ءانثدح
 «هعضاوت فيك تدرأ امنإ :لاق ؟اذه لثمب

 [؟ا/تر/تكز . مهثدحف «ءاجف

 عضاوتلا يه ١" |

 تيأرام :لاق تباث نب يلع نع #

 ناك امنإ ؛طق سلجم ردص يف يروثلا

 نيب عمجيو .طئاحلا بتج ىلإ دعقي

 ["ا/8/5] .هيتبكر

 شمعألا ناك :لاق ميهاربإ نع *

 ديري «هتيب لهأ نود تيب لهأ ىلإ جوزتي
 ]٠٠١/1[ .عضاوتلا كلذب

 نب نامثع تيأر :لاق ينادمهلا نع *
 همالغ اهيلع هفلخو «ةلغب .ىلع وهو نافع

 [50/1] .ةفيلخ وهو «لئان

 نوعدت مكنإ :تلاق انو ةشئاع نع *

 [40/؟] .عضاوتلا :ةدابعلا لضفأ

 اوناك :لاق عقار نب بيسملا نع#
 ؛همنغ عرقي وهو «ةمقلع ىلع نولخدي

 0/1 .فلعيو بلحيو

 ءدحأ ينحدم ام :لاق فرطم نع #

 [198/1؟] .يسفن يلع ترغاصت الإ

 تعاض :لاق يروثلا نايفس نع

 [58/5] .يلإ جيتحا نيح ةمألا

 لضفأ :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع #
 :ةدابعلا لضفأو ءعرولا :لامعألا

 [58/9] .عضاوتلا

  ةرم نب رارض  نانس وبأ ناك #

 :لاقيف ؛هلمحيف «ءقوسلا نم ءيشلا يرتشي

 بحي ال ٌمَنِإ# :لوقيو ؛ىبأيف ءهلمحن تاه

 [97/8] .[77 :لحنلا] 4َنيبْكَتْسمْل

 اًمئان نامثع تيأر :لاق نسحلا نع ©



 عضاوتلا
 وعجم

 يعوض وملا بيذهتلا

 ءدحأ هلوح سيل ؛ةفحلم يف دجسملا يف

 ]5١/١1[ .نينمؤملا ريمأ وهو

 تعمس :لاق ةملس نب دامح نع *#

 اًماوقأ نإ :لوقي  ينايتخسلا  بويأ

 نإو ؛مهعضي نأ الإ هللا ىبأي ءنومعنتي

 نأ الإ هللا ىبأيو ءنوعضاوتي اًماوقأ

 ٠١[ /9] .مهعفري

 قاحسإ وبأو يبعشلا عمتجا #*

 نوع ريح كنا :ىبعشلا لاقف «- ىعيبسلا

 يك انا ف لاو هل + فاق دق احنا انأ هي
 [4/4*5] .نسأو ينم ريخ تنأ لب ؛كنم

 اولاق اًرفن نأ ريفن نب ريبج نع *
 الجر انيأر ام «هللاو :باطخلا نب رمعل
 الو ءقحلاب لّوقأ الو ءهطسقلاب ىضقأ

 «نينمؤملا ريمأ اي كنم نيقفانملا ىلع دشأ

 لاقف ؛96 هللا لوسر دعب سانلا ريخ تنأف
 انيأر دقل ءهللاو متبذك :كلام نب فوع

 نم :لاقف ؛ِةلكَت هللا لوسر دعب هنم اًريخ

 :رمع لاقف ؛ركب وبأ :لاقف ؟فوع ايوه

 وبأ ناك دقل هللاو ؛متبذكو .فوع قدص

 نم لضأ انأو «كسملا حير نم بيطأ ركب

 [4/0*1] . يلهأ ريعب

 :لاق طايخلا نامثع نب ديعس نع #*

 ابأ اي :لجر هلأسو  لوقي نونلا اذ تعمس

 ءعضاوتلا دارأ نم ؛هللا كمحر «ضيفلا

 يقلأ ام مهفا :هل لاقف - ؟هيلإ ليبسلا فيك

 بهذ هللا ناطلس ىلإ دارأ نم «كيلإ

 دنع ةريقح اهلك سوفنلا نأل ؛هسفن ناطلس

 رظني ال نأ :عضاوتلا فرشأ نمو ؛هتبيه

 :لك يبنلا لوق ىنعمو «هللا نود ةسفن ىلإ
 نم :لوقي .4هللا هعفر :هلل عضاوت نم»

 «هللا هعفر هللا ىلإ رقفلاو ةنكسملاب للذت

 [*54- *54/9] .هيلإ عاطقنالا رعب

 امل :لاق هيوهار نب قاحسإ نع #*

 «قازرلا دبع ىلإ لينح نب دمحأ جرخ
 ضعب نم هسفن ىركأف «ةقفنلا هب تعطقنا
 ناك دقو ؛ءاعنص ىفاو نأ ىلإ «نيلامحلا

 لبقي ملف «ةاساوملا هيلع اوضرع هباحصأ

 [174/4] . اًئيش دحأ نم

 نبا بحصأ تنك :لاق دهاجم نع *

 نأ تدرأ اذإف ؛رفسلا يف ا رمع

 تبكر اذإو ؛يباكر كسميف ينيتأي «بكرأ
 «ةرم ينءاجف :دهاجم لاق . يبايث ىّوس

 كنإ دهاجم اي :لاقف ؛كلذ تهرك ىنأكف

 [؟مه /*] .قلخلا قيض

 :تاملس لاق :لاق ريرج نع #*

 هلل عضاوت نم هنإف ؛هلل عضاوت هريرج اي
 اي ؛ةمايقلا موي هعفر ءايندلا يف ىلاعت

 ؟ةمايقلا موي تاملظلا ام يردت له ءريرج

 مهنيب سانلا ملظ :لاق ؛يردأ ال :تلق
 نأ داكأ ال اًديوع ذخأ مث :لاق ؛ايندلا يف

 ول ءريرجج اي :لاق !هيعبصأ نيب هارأ

 «هدجت مل دوعلا اذه لثم ةنجلا يف تبلط

 لخنلا نيأف ؛هللا دبع ابأ اي :تلق :لاق

 «بهذلاو ؤلؤللا اهلوصأ :لاق ؟رجشلاو

 [؟١؟/1] .رمثلا اهالعأو



 ءايلوألا ةيلحل

 لاق :لاق يراقلا رفعج يبأ نع *

 :لاق ؛همدخا رمع نبا عم جرخا :يالوم

 ءاملا كلذ لهأ وعدي هلزني ءام لك ناكف

 هدلو رباكأ ناكف :لاق ؛هعم نولكأي

 لكأي لجرلا ناكف :نولكأيف نولخدي
 «ةفحجلا لزنف ؛ثالئلاو نيتمقللا

 هاعدف ؛نايرع دوسأ مالغ ءاجو ءاوؤاجف

 دجأ ال ينإ :مالغلا لاقف ؛رمع نبا

 ىحنت رمع نبا تيأرف ءاوصارت دق اًعضوم

 ]7/١:*[ .هردص ىلإ هقزلأ ىتح

 ةليل ترمس :لاق ةويح نب ءاجر نع #

 ءجارسلا لتعاف ءزيزعلا دبع نب رمع دنع
 رمع ينرمأف ؛هحلصأ موقأ تبهذف

 داع مث ءههحلصأف ماق مث «سولجلاب
 نب رمع انأو تمق :لاقف ؛سلجف

 ؛زيزعلا دبع رمع انأو تسلجو ءزيزعلا دبع
 [١79؟/0] .هفيض مدختسا نإ لجرلاب مؤلو

 نب ديزي لبقأ :لاق رباج نبا نع *
 لوحكم ىلإ ناورم نب كلملا دبع

 ةعسوتلاب انممه «هانيأر املف «هباحصأو

 سلجي هوعد «مكناكم :لوحكم لاقف ؛هل
 ١84[ /0] . عضاوتلا ملعتي ؛كردأ ثيح

 سبل :لوقي ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 عم سلجو «فوصلا هللا دبع نب فرطم
 يبأ نإ :لاقف «كلذ يف هل ليقف ؛نيكاسملا
 كك يبرل عضاوتأ نأ بحأف ءاّرابج ناك

 [١٠٠/؟] .هرّيجت يبأ نع ففخي هلعلو

 انأ انيب :لاق نزح نب براضم نع #*

 عضاوتلا 1 ا

 :تقسسلاف ريكي لعو ذإ :«ليللا نم نينبا
 وبأ :لاقف ؟ربكملا اذه نم :تلق «يريعب

 ؟ريبكتلا اذه ام :تلقف «(ةريره وبأ) ره

 نأ ىلع :لاق ؟هم ىلع :تلق ءركش :لاق

 يلجر ةبقعب ناوزغ تنب ةربل اًريجأ تنك
 تقس ءاوبكر اذإ موقلا ناكو «ينطب ماعطو

 هللا اهينجوزف ؛مهتمدخ ءاولزن اذإو ؛مهب

 «تبكر موقلا بكر اذإ :انأو ؛يتأرما يهف

 ]4١/1١”[ . تمدخ اولزن اذإو

 لئس نسحلا نأ :ديبع نب سنوي نع #
 تيأر :لاقف ؟دجسملا يف نيلئاقلا نع

 وهو «دجسملا يف ليقي نافع نب نامثع

 ىصحلا رثأو ءموقيو :لاق ؛ةفيلخ ذئموي
 «نينمؤملا ريمأ اذه :لاقيف :لاق ؛هبنجب

 ]50/١[ .نينمؤملا ريمأ اذه

 ناك نم :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 ءهنيشي ال عضوم يف وأ «ةنسح ةروص يف

 ؛هلل عضاوت مث «قزرلا نم هيلع عسوو
 [؟ ١/4 . هللا ةصاخخ نم ناك

 نبا ناك :لاق ريثك نب حلفأ نع #

 نأ ىتح .الئاس دري ال هيو رمع

 نإو ؛هنحص يف هعم لكأيل موذجملا

 ]5٠0/9.[ .اًمد رطقت هعباصأ

 نم ثالث :لاق سيق نب ورمع نع #*
 نم ىلع مالسلاب أدبت نأ :عضاوتلا سوؤر

 نم نودلا سلجملاب ىضرت نأو «تيقل
 ةعمسلاو ءايرلا بحت ال نأو «فرشلا

 ]٠١١/0[ .هللا لمع يف ةحدملاو



 عا
 يعوضوملا بيذهتلا كفن" ةبوتلا

 - رمع نأ تئبن :لاق بويأ نع *

 عبارلا عضوملا كلذ هل ركذ  زيزعلا دبع

 هب هل اوضّرعف هلي يبنلا ربق هيف يذلا

 نأل :لاقف ؛ةنيدملا نم توند ول :اولاق

 بحأ ءرانلا الإ باذع لكب هللا ينبذعي

 كلذل ينأ ىرأ ينأ هللا ملعي نأ نم يلإ

 [؟؟ه/ه] . لهأ

 نبا تعمس :لاق يلجبلا سايإ نع *

 هللا ءار ءايندلا يف ىءار نم :لوقي دوعسم

 ءايندلا يف عمسي نمو ؛ةمايقلا موي هب

 لواطتي نمو ؛ةمايقلا موي هب هللا عمسُي

 ءاًعشخت عضاوتي نمو ؛هللا هعضي ءامظعت

 [188/15] .هللا هعفري

 هللا ىحوأ :لاق بذوش نبا نع #*

 ءيش يأل يردتأ : لت ىسوم ىلإ ىلاعت
 ؟يمالكبو يتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا

 يل عضاوتي مل هنأل :لاق ءبر ايال :لاق

 ]١1١/5[ .كعضاوت طق دحأ

 نإ :لاق ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع *

 :هل ليقف ءةالصلا هترضح خايشألا ضعب

 :لاق ؟كعنم ام :هل ليقف «ىبأف ءمدقت

 اومدق امنإ :لوقبف عراملا رمي نأ تقخ

 [*05/4] .مهريخ هنأل ءاذه

 اًموق نإ :لاق ينايتخسلا بويأ نع #

 نإو ؛مهعضي نأ الإ هللا ىبأيو «نومعنتي

 نأ الإ .هللا ىبأيو ءنوعضاوتي اًماوقأ

 ٠١[ /6] .مهعفري

 تلق :لاق ةملس نب ميمت نع 7

 :لاق ؟دهزلا ةياغ ام : طابسأ نب فسويل

 ام ىلع فسأت الو «لبقأ امب حرفت ال

 نأ :لاق ؟عضاوتلا ةياغ امف :تلق ؛ربدأ

 ل كالا ل ب كتيب نم جرخت
 [7؟8/4] .كنم ريخ هنأ تيأر

 ةبوتلا

 بئاتلا :لاقي ناك :لاق يبعشلا نع

 بحي هللا نإ ءهل بنذ ال نمك بنذلا نم

 هللا بحأ اذإف ؛نيرهطتملا بحيو نيباوتلا

 ءرضي مل بنذو ؛بنذ هرضي مل ءادبع
 [؟18/4] .لعفي مل بنذك

 لجر ناك :لاق يمس نب ثيغم نع #

 ركّداف ؛يصاعملاب لمعي مكلبق ناك نميف
 .هل رفغف ؛كنارفغ مهللا :لاقف ءاّموي

1/)])] 

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #*

 سانلا قرأ مهنإف «نيباوتلا اوسلاج
 [؟149/4] .اًبولق

 ةمينغ هذه :لاق مصاع ني دمحأ نع *
 ام كل رفغي .يقب اميف حلصأ :ةدراب

 ]1١8/9[ . ىضم



 ةبونلا ةهكفنلا# ءايلوألا ةيلحا نوف |

 مئارج :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 «مهنيعأ بصن ةمادنلاب ةبوصنم :نيباوتلا

 ام ركذ املك نيع ايندلا يف بئاتلل رقت

 [؟4/١0] .هسفن ىلع حرتجا

 سانلا ىرت له :لاق رذ يبأ نع *

 وأ يقت الإ ءريخ مهيف ام ؟مهرثكأ ام

 . بئات [|ا5 11

 كرت :لاق ىيحبصألا ىفش نع #*
 [15ا . ةيوتلا بلط نما رس ةئيطخلا

 ءاسأ نم :لاق نارهم نب نوميم نع *

 «ةينالع ءاسأ نمو ؛اًرس بئيلف ءارس

 «ريعي الو رفغي هللا نإف ؛ةينالع بتيلف
 [47/4] .نورفغي الو نوريعي سانلاو

 نب كلام ىلع تلخد :لاق مالس نع *

 يفو «جارس ريغب تيب يف وهو « اليل رانيد

 «ىيحي ابأ اي :هل انلقف ؛همدكي فيغر هدي
 ؟كزبخ هيلع عضت ءيش الأ ؟جارس الأ

 ام ىلع مدانل ينإ هللاوق «ينوعد :لاقف

 ]١1895/5[ . ىضم

 نأ ديرن ال نحن :لاق مزاح يبأ نع *

 ىتح بوتن ال نحنو ؛بوتن ىتح تومن
 عفرت مل ءتم اذإ كنأ .ملعاو ؛تومن

 ءريغص كنأش نإ ؛كتومب قاوسألا

 [787/9] . كسفن فرعاف

 ريخ ال :لاق نارهم نب نوميم نع *

 لجرو .بئات لجر :نيلجرل الإ ايندلا يف
 [م6/4] .تاجردلا يف لمعي

 تلق :لاق يريدجلا ديعس نع #«

 مث بنذي لجرلا ءديعس ابأ اي :نسحلل

 مث بنذي مث «ءبوتي مث بنذي مث ءابوتي
 الإ اذه ملعأ ام :لاق ؟ىتم ىتح ءبوتي

 ]٠١1/5[ .نينمؤملا قالخأ

 نأ :ينزملا هللا دبع نب ركب نع

 اهلسرأف «هناريج ضعبل ةيراجب علوأ اًباصق
 ءىرخأ ةيرق يف هل ةجاح ىلإ اهالوم

 ال :تلاقف ؛اهسفن نع اهدوارف ءاهعبتف

 ينكلو .كنم كل اًّبح دشأ انأل .لعفت

 ال انأو ءهنيفاخت تنأف :لاق ؛هللا فاخأ

 ىتح شطعلا هباصأف ءاّبئات عجرف !هفاخأ

 ضعبل لوسرب وه اذإف ؛هقنع عطقني داك

 ؟كل ام :لاقف «هلأسف «ليئارسإ ينب ءايبنأ

 .هوعدن ىتح لاعت :لاق ؛شطعلا :لاق

 ؛ةيرقلا لخدن ىتح «ةباحس انلظت ىتح

 انأف :لاق ؛وعدأف لمع نم يل ام :لاق
 «لوسرلا اعدف :لاق ؛تنأ نّمأو ءوعدأ

 ايهتنا ىتح «ةباحس امهتلظأف ءوه نّمأو
 .هناكم ىلإ باصقلا ذخأف ؛ةيرقلا ىلإ

 نأ ثمعز :هل لاقف ؛هعم ةباحسلا تلامو

 تنأو «توعد يذلا انأو ءلمع كل سيل

 كتعبت مث ؛ةباحس انتلظأق «تنّمأ يذلا
 :لوسرلا هل لاقف ؛هربخأف .كرمأب يئربختل

 نم دحأ سيل «ناكمب هللا نم بئاتلا نإ

 7٠١[ 7/91 .هناكمب سانلا

 ينكاس نم يسرافلا دمحم وبأ بيبح *

 باجم :تامركملا بحاص ناك «ةرصبلا
 «ةلجألا ىلع هلابقإ ببس ناكو ؛تاوعدلا



 يعوضموملا بيذهتلا 2 ا ةبوتلا

 سلجم هروضح :ةلجاعلا نع هلاقتناو

 هتظعوم تعقوف «نسحلا يبأ نب نسحلا

 ةقث ءهيف فرصتي ناك امع جرخف ءهبلق نم
 هسفن ىرتشاف ؛هنامضب اًيفتكمو ؛هللاب

 يف اًفلأ نيعبرأب قدصتو قو هللا نم
 لوأ يف فالآ ةرشعب قدصت :تاعفد عبرأ

 يسفن تيرتشا .بر اي :لاقف ءراهنلا
 ؛ىرخأ فالآ ةرشعب هعبتأ مث ؛اذهب كنم
 ؟هل ينتقفو امل اًركش هذه .بر اي :لاقف

 :لاقف ءىرخأ فالآ ةرشع ربحا م

 «ةيناثلاو ىلوألا ينم لبقت مل نإ .«بر اي
 فالآ ةرشعب قدصت مث ؛هذه لبقاف
 «ةثلاثلا ينم تلبق نإ «بر :لاقف ءىرخأ

 ]١5:5/5[ .اهل اًركش هذهف

 تعمس :لاق ناميلس نب رفعج نع *

 تبني فيك نوردتأ :لوقي رانيد نب كلام

 يبص رم نإف :اًدوع زرغ لجرك ؟ربلا
 ةاش هب ترم نإو ؛اهلصأ بهذ ءاهفتنف

 يقس نإ كشويو ؛اهلصأ بهذ ءاهتلكأ

 ءهب لظتسي لظ هل نوكي نأ هدهوعتو
 ءملاعلا مالك كلذك ؛اهنم لكؤي ةرمثو

 [957/؟] .نيئتطاخلل ءاود

 ابأ رضح امل :لاق ةدرب يبأ نع *

 اوركذا «ينب اي :لاق ءةافولا هِيَ ىسوم

 دبعتي لجر ناك :لاق ؛فيغرلا بحاص

 ال  ةنس نيعبس :لاق هارأ  ةعموص يف

 وأ ءهبشف :لاق ءدحاو موي يف الإ لزني
 اهعم ناكف .ةأرما هنيع يف ناطيشلا بش

 فشك مث :لاق ؛ٍلايل عبس وأ «مايأ ةعبس

 ناكف ؛اًبئات جرخف :؛هؤاطغ لجرلا نع

 ليللا هاوآف ءدجسو ىلص ةوطخ اطخ املك
 ءائيكسم رشع انثا هيلع ناك ناكد ىلإ

 نيلجر نيب هسفنب ىمرف «ءايعلا هكردأف

 ةليل لك مهيلإ ثعبي بهار مث ناكو ؛مهنم

 ءاجف ءاميغر ناسنإ لك يطعيف «ةفغرأب

 ناسنإ لك ىطعأف ءفيغرلا بحاص
 جرخ يذلا لجرلا كلذ ىلع رمو ءاًميغر
 ؛اًميغر هاطعأف «نيكسم هنأ نظف ءاّبئات
 مل كل ام :فيغرلا بحاصل كورتملا لاقف

 ؛ىنغ هنع كب ناك ام ؟يفيغر ينطعت

 له :لس .كنع هتكسمأ ينارتأ :لاقف
 ءال :اولاق ؟نيفيغر مكنم اًدحأ تيطعأ
 ال .هللاو .ءكنع هتكسمأ ىنارت :لاق

 ىلإ تئاثلا دمعف ؛اًئيش ةليللا كيطعأ

 لجرلا ىلإ هعفدف .هيلإ هعفد يذلا فيغرلا

 :لاق ؛اًئيم بئاتلا حبصأف ءكرث يذلا

 «يلايللا عبسلاب ةنس نوعبسلا تنزوف

 عبسلا تنزو مث ؛يلايللا عبسلا تحجرف

 لاقف ؛فيغرلا حجرف .فيغرلاب يلايللا
 بحاص اوركذا ءىنب اي :ىسوم وبأ

 2 1/*65] .فيغرلا

 مداخن وهو  راشب نب ميهاربإ نع *

 ابأاي :تلق :لاق  مهدأ نب ميهاربإ

 ترص ىتح كرمأ لئاوأ ناك فيك «قاحسإ

 «كب ىلوأ اذ ريغ :لاق ؟هيلإ ترص ام ىلإ
 نكلو ءهللا كمحر لوقت امك وه :هل تلقف

 هتلأسف ؛اًموي هب انعفني نأ هللا لعل « ين ربخأ

 هتلأسف ؛هللاب لغتشا .,كحيو :لاقف «ةيناثلا



 ءايلوألا ةيلحا

 ؛تيأر نإ «قاحسإ ابأ اي :تلقف «ةئلاثلا

 نم ناكو .خلب لهأ نم يبأ ناك :لاق

 ببحو ؛رسايملا نم ناكو ءناسارخ كولم

 يبلكو يسرف اًبكار تجرخف ءديصلا انيلإ
 وأ «تترآ راتف-.كلذك انآ امننييف"# نعي
 نم ءادن تعمسف ؛يسرف تكرحف .«بلعث

 ؛ترمأ اذب الو .تقلخ اذل سيل :يئارو

 ؛اًدحأ رأ ملف ء«ةرسيو ةنمي رظنأ تفقوف

 ءيسرف تكرح مث «سيلبإ هللا نعل :تلقف
 .ميهاربإ اي :كلذ نم رهجأ ءادن عمسأف

 تفقوف ؛ترمأ اذب الو ءتقلخ اذل سيل

 :تلقف ؛اًدحأ ىرأ الف .ةرسيو ةنمي رظنأ

 عمسأف ءيسرف تكرح مث .سيلبإ هللا نعل
 اذل ام ؛ميهاربإ اي :يجرس سوبرق نم ءادن

 :تلقف «تفقوف ؛ترمأ اذب الو .تقلخ

 بر نم ريذن ينءاج ؛تهبنأ .تهبنأ
 ىموي دعب هللا تيصع ال ؛هللاو .نيملاعلا

 «يلهأ نلإ تعترف 4 يمر نتمصع اما

 ةاعر ىلإ تئج مث ءيسرف نع تيلخف
 تيقلأو «ءاسكو ةبج هئم تذخأف أل

 ضرأ «قارعلا ىلإ تلبقأ مث ؛هيلإ يبايث
 ىلإ تلصو ىتح ؛ينعضت ضرأو «ينعفرت
 يل فصي ملف ءاّمايأ اهب تلمعف «قارعلا

 ضعب تلأسف ؛لالحلا نم ءيش اهنم

 تدرأ اذإ :يل اولاقف «لالحلا نع خياشملا

 ىلإ ترصف ؛ماشلا دالبي كيلعف .لالحلا

 :اهل لاقي ةنيدم ىلإ ترصف ءماشلا دالب
 اهب تلمعف :«- ةصيصملا :يهو  ةروصنملا
 ؛لالحلا نم ءيش يل فصي ملف ءاّمايأ

 ةبوتلا 77 ّ

 نإ :يل اولاقف ءخياشملا ضعب تلأسف

 «سوسرطب كيلعف «يفاصلا لالحلا تدرأ

 ؛ريثكلا لمعلاو .تاحابملا اهيف نإف

 : اًمايأ اهب تلمعف «ءسوسرط ىلإ تهجوتف
 انأ انيبف ؛داصحلا دصحأو «نيتاسبلا رظنأ

 ؛لجر ينءاج ذإ ءرحبلا باب ىلع دعاق
 نيتاسب يف تنكف «هناتسب هل رظنأ ينأ رثكأف

 هعمو «لبقأ دق مداخب انأ اذإف ؟ةريثك

 :حاص مث ءههسلجم يف دعقف ءهباحصأ

 بهذا :لاق ؛انأ اذ وه :تلقف ءروظان اي

 .هبيطأو هيلع ردقت نامر ربكأب انتأف
 مداخلا ذخأف ؛نامر ربكأب هتيتأف .تبهذف

 لاقف ؛ةضماح اهدجوف ءاهرسكف «ةنامر

 اذك ذنم انناتسب يف تنأ ءروظان اي :يل

 ال ءاننامر لكأتو ءانتهكاف لكأت .ذكو

 :ميهاربإ لاق ؟ضماحلا نم ولحلا فرعت

 ءاّئيش مكتهكاف نم تلكأ ام ؛هللاو :تلق

 راشأف ؛ضماحلا نم ولحلا فرعأ امو

 نوعمست امأ :لاقف ءهباحصأ ىلإ مداخلا

 كنأول .كارتأ :لاق مث ؟اذه مالك

 ؛اذه ىلع داز ام ءمهدأ نب ميهاربإ

 يتفص ركذ ءدغلا نم ناك املق ءفرصناف

 ءاجف «سانلا ضعب ينفرعف ءدجسملا يف

 دق هتيأر املف ؛سانلا نم قنع هعمو مداخلا

 ءهرجشلا فلخ تيفتخا ؛هباحصأ عم لبقأ

 مهو مهعم تطلتخاف «نولخاد سانلاو

 لئاوأ ناك اذهف ؛براه انأو ءنولخاد

 دالب ىلإ سوسرط نم يجورخو «يرمأ
 .لامرلا



 ا
 ديحوتلا

 نع :يخلبلا ناميلس ني سنوي ىورو
 :ةصقلا هذه يف دازو ءمهدأ نب ميهاربإ

 اًنوص عمس ذإ ءهضكري هسرف ىلع وه اذإ
 ؟ثبعلا اذه ام «ميهاربإ | : :هقوف نم
 اهإ خر دبع ٌخَتقَح انآ رثبينا)
 .[1 ديب 6 و َِ

 لزنف ؛ةقافلا مويل دازلاب كيلعو هللا قتا

 لمع يف ذخأو ءايتدلا ضفرو «هتباد نع

 [؟14 ”34/9] .ةرخآلا

 ابأ تعمس :لاق رفعج نب ميكح نع

 نم لجو تعمس :لوقي يئاربلا هللا دبع

 تكب :هئاكب يف لوقيو .يكبي دابعلا

 ءاهتعقاوم ىلإ اًخايترا بونذلا ىلإ انبولق
 ؛اهنم انيتأ يذلا ىلع اًنزح اننويع تكب مث

 نم هتمحرب بيصملا اهيأ ءيرعش تيلف
 يف ادغ انيلع يلوتسم ِنْيئاكُبلا ٌدَحأ ءاشي

 لبقت مل تنك نئل ؛كدنع ةمايقلا ةصرع

 ةبوألا كيلإ انل تناح دقل «ميرك اي ةبوتلا
 ٍتحبف ؛كهجوب تضرعأ نئلو «ميحر اي
 نئلو .كنع نيضرعملا نع تضرعأ

 «اتيلع كلوطب تنثمو «كتئمب تلوطت

 .نيبنذملا ىلع كنم كلذ ناك ام اًميدقلف
 ءماثآلا دقع انتقثوأ :لوقي هتعمسو :لاق

 انلوقع تلض دق .ىرايح ايندلا يف نحنف
 [8 1 . هللا نع

 بئاتلا بلق :هللا دبع نب نوع لاق *

 ام عيمج اهيف رثؤي ءةجاجزلا ةلزنمب
 «ةعيرس مهبولق ىلإ ةظعوملاو ءاهباصأ
 نم اهووادق ؛برقأ ةقرشلا ىلإ مهو

 يعوض اوملا بيذهتلا هشبل"

 ىلإ هتبوت هتعد بئات برلف «ةبوتلاب بونذلا
 اوسلاجو ؛اهيلع هتدفوأ ىتح ةنجلا

 نيباوتلا ىلإ هللا ةمحر نإف «نيباوتلا
 -181١[ 7860 /4] . برقأ

 :لاق ةويح نب ءاجر نب مصاع نع #

 :لوقيف ؛«بطخي زيزعلا دبع نب رمع ناك

 هللا رفغتسيلف «بنذب ملأ نم .ءسانلا اهيأ

 نإف ؟بتيلو هللا رفغتسيلف داع كإف ؟بتيلو

 اياطخ يه امنإف ؟بتيلو هللا رفغتسيلف ءداع
 لك كالهلا نإو «لاجرلا قانعأ يف ةقوطم
 [185/ه] .اهيلع رارصإلا كالهلا

 نيزيل ناطيشلا نإ :لاق ةمركع نع *

 أربت هبسك اذإف «هبسكي ىتح بنذلا دبعلل

 عرضتيو ءهنم يكبي دبعلا لازي الو ؛هنم

 كلذ هل رفغي ىتح ؛نيكتسيو «هبر ىلإ
 كلذ ىلع ناطيشلا مدنيف «هلبق امو بنذلا

 بنذلا هل رفغف ءهايإ هيسكأ نيح بنذلا

 [”ا"ه 45/91”  .هلبق امو

 نزح الإ «ىلبي نزح لك :لاق هنعو *

 ]٠١١/8[ .بئاتلا

 ديحوتلا |
 هنإ :لاق يكاطنألا هللا دبع يأ نع *

 .ديحوتلا صلاخب :دويعملا فرع نم
 كلملاو ءناطلسلاو ةردقلا ميظعو
 ءمغنلا رهاظتو .لدعلاو ءتوربجلاو

 حفصلا مركو ءناسحإلاو وفعلا ليمجو

 ليمجو ءءاطعلاو ّنملاو ءزواجتلاو



 ءايلوألا تيلحل

 عنقو «نيقولخملا نود هلبعف ؛هلاعفأ

 ميلأو هباقع ميظع نم يضرو «هتيافكب

 ركش ليبس ىلع امإو ؛هئازج ليزجو
 ىلع امإو ؛هبآم مركو «هبانج معنل «ةأفاكم

 .هيدايأ نسحل ءهيلإ قوشو ةبحم ليبس
 ميظعو «هئامعت رتاوتل .هناسحإ. ليمجو

 كلمي نم ةفرعم نم ءهحفص مركو 2« هرثس

 :روشنلاو ةايحلاو توملاو ءعفنلاو رضلا

 :هديححوت صالخإو هللا ةفرعم جرخت نأب

 .دوقعملا ةجحو :ةييكرخلا ةحص نم

 ةلالدو «ثوكلملا يف ماهلإلا ةليضفو

 دبعلا ةيانعو «قيفوتلا ةدعاسمو ءملعلا

 ىف ركفلاو «رابتخالل ريبدتلاو «ءهسفنب

 ءمهفلا صئاغو ءراكذألا نطو ؛رابتعالا

 لد امل ؛تثوكلملا يف ماهلإلا ةفرعم ذافثو

 يف أوُرظي ٌرَلوأ# :ىلاعت هلوق «ليزنتلا هيلع
 1 هم 0 ىو مر 77ش 1

 ني ُهَلَأ َقَلَح امو ٍضْرأْلاو ِتاومَسلأ توكلم
 .[186 :فارعألا] © ِءّْىَش

 «ءالقعلا نم نينقوملل تايآ انركذ اميفف

 ريبدتلل بابلألا يلوأ ىلاعت هللا بدن دقف

 راثآ دهاوش نم رهظ امب ءرايتعالاو

 صلاخو «هتيبوبر ىلع هب اولدتسيل ىهئرذق

 ؛اياربلا ئراب هنأ ءهعنص فطلو «هديحوت

 هلوق دعب نم ءركفلا نم هيلإ بدن ام امأو
 409 تقرت ثني ٍضْرَْلا يفرو# :ىلاعت

 يأ يشأ قو# :لاق ٠١[. :تايراذلا]
 لاوحألاف 1١[. :تايراذلا] 49 َدوْرِصُب سار ل

 | "#6 6و |

 . اًرصب

 ديحوتلا

 .ناتمومذم ناتلاحو ءةدومحم ةلاح :ةثالث

 «فطللا هيلإ لخد ام :ةدومحملا ةلاحلا

 ناتلاحلاو ؛ملعلاو لقعلا هيلع كّلدو

 ساوحلاو ؛نمألاو «ةلفغلا :ناتمومذملا

 بلقلا وهو .كلملا اهسداسو :ءسمخ

 ام ردق ىلعف ءرابخألل ةيدؤملا ساوحلاف

 ريبدت نوكي ءرابخألا نم ساوحلا تدأ

 نم ةلفغلا لاوحأ ررض فاخ نمو ؛كلملا

 ضرع نمو ؛هيلق نم دقفتلا رثكأ ءهبلق
 ؛رظنلا ةحص هبذكت مل ءهلقع ىلع هلاوحأ

 رظنلا هدافأ ءرصيلا مامأ رظنلا مدق نمو
 ربدت :لاق ؟رظنلا ىنعم امو :تلق

 :تلق ؛ردص اذإ هتقرعمو ءدرو اذإ ريخلا

 :لاق ؟اذام نوكي ءاّرصب رظنلا هدافأ اذإف

 دومحمب نيقيلا رصيلا هل حضويف ءاّريصب
 لبق لمعلا ةنوؤم كلذل لمتحيف «بقارعلا

 فقوي نأ لقاعلا ىلعو ؛باوثلا ءاغتبا

 ءاهموي يف اهرجتسيو «لمؤي ام ىلع هسفن
 كلذ دنعف ؛هدغ يف هيجتري ام اهرصبيو

 اهقدص امدنع زجعلا ريذاعم هسفن هيلإ ىقلت
 ال لقاعلاو ءعدخي ال ميلحلاف ؛دبعلا

 مهلأ نمو ءمهلأ ركف نمو ؛هسفن شغي
 ءمه ةيانعلا يفو «لقعلاو رومألا مكحتسا

 رورسو «لامعألا ليصحت حرفلا يفو

 رورسلا هيف بقعي ناظم رش لكلو ؛راربألا
 باصت ءرذحلا لافغإب مومهلا وأ :هدنع

 «هسفن حالسب هزدع نكمأ نمو ؛لتاقملا

 .ءقحلا لوبق ىلع سوفنلا ترطفف ؛لتق
 قحلا ترئاآف ءاهلامتساف ءىوهلا اهضراعف



 ديحوتلا

 ال ؛ىوهلاب اهلامعأ ترئآو .ىوعدلاب

 ىلإ لصوي امنإو «كشلاب لومأملا قحتسي
 رجاتلا لصي امك ءاهسانجأ ةفرعملا مهف

 ةوقبو ؛اهفانصأ ةفرعمب بايثلا حابرأ ىلإ
 ءيشلا ىلإ لصي الو ؛ىوهلا رهقي ءمزعلا
 هذخأ «ءيشلا كرت نم نوكي الو ءهدضب

 «كشلا لحمضيو «لطعتب نيقيلا ردق ىلع

 رانم رقتساو ؛نيقيلا لحمضي كشلا ىندأبو

 يو هللا ججح تماقو «ءايبنألاب ىدهلا

 عيضمو .هظحب ذخآف ؛لوقعلا يلوأب

 ؛كراتل رذع الو ءذخآل دمح الف .هسفنل

 مهيلع هئايبنأو ءهقلخ ىلع هللا ةجحف

 [156 ]594/9  .هباتك مالسلاو ةالصلا

 نمانلا ملكت امن: لاق نوميم ني ورفع نع#
 [49/4] . هللا الإ هْلِإ ال نم مظعأ «ءيشب

 نع رمع نبا لثس :لاق ةداتق نع *

 امك .ءلمع اهعم رضي له .هللا الإ هلِإ ال
 :رمع نبا لاق ؟لمع اهكرت عم عفني ال
 ]1١/1١*9[ .رتغت الو شع

 نب هللا دبعل انلق :لاق ينهجلا دبعم نع *

 الإ اًنيش ريخلا نم عدي مل لجر :رمع
 ؛ كيو هللا يف اًكاش ناك هنأ الإ ءهب لمع
 نم عدي مل لجرف :تلق ؛ةتبلا كله :لاق

 دهشي ناك هنأ الإ ءهب لمع الإ اًئيش رشلا
 هللا كوجر :اةمهح قارن نشا الزددلا" ال ذأ
 81١/١11[ .رتغت الو شع :لاق

 نكلو 9 :لاق ؟هلل الإ هَلإ ال ةنجلا

 يعوض وملا بيذهتلا افرا 7 ا

 ىتأ نم ؛نانسأ هلو الإ .حاتفم نم سيل

 تأي مل نمو ؛هل حتف ءهنائسأب بابلا

 [53/4] .هل حتفي مل ءهنانسأب بابلا

 تركذ اذإ :لاق يجاسلا هللا دبع نع *

 ]١7/9"[ .اهب تحرف باهولا :هلوق

 :ةفرعملا لانت :لاق نونلا يذ نع *
 يفو ؟اهرّبد فيك ءرومألا يف رظنلاب

 قئالخلا يفو ؟اهردق فيك «ريداقملا

 [*84/9] .؟اهقلخ فيك

 هللا الإ هلإ ال :لاقي :ةئيبع نب نايفس لاق *
 ال ءايندلا يف ءاملا ةلزنمب .ةرخآلا يف

 هللا لاق «ءاملا ىلع الإ ايندلا يف ءيش ىحي
 55 0 عم

 يع ءَْش لك هللا نب اَنلَعَعَوو :ىلاعت

 0 هللا الإ هلإ الف ٠" :ءايبنألا] 4َنُِْمتي

 هعم نكت مل نم ؛ايندلا يف ءاملا

 هعم تناك نمو تيم وهف ءهللا الإ هلإ ال

 [717/1/7] .يح وهف ءهللا الإ هلِإ ال

 لاق :لاق ديوس نب ثراحلا نع #8

 حبصأ ام :هريغ هلإ ال يذلاو :هللا دبع

 هللا مهيطعي نأ نوجري ام هللا دبع لآ دنع

 الإ ءاوس هب مهنع عفدي وأ ءاّريخ هب
 هب كرشي ال هللا دبع نأ ملع دق هللا نأ

 ]177/١1[ . اًئيش

 تعمس :لاق عفان نب هللا دبع نع *

 رئابكلا بكر ةلصر نا ول :قوقي اعلام

 نع ىلخت مث «هللاب كرشي ال نأ دعب ءاهلك
 لخد ؛- اًمالك ركذو  عدبلاو ءاوهألا هذه

 [؟60/5] .ةنجلا



 2س |
 لكوتلا - ةيروتلا | "ارت ءايلوألا تثيلحل

 يمس اونو اكفاتم ةيمسل هنأ :يكملاو

 امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع *

 :هعم ركب وبأ جرخخو هولك هللا لوسر جرخ
 ةسمخ 1 ا

 اهب قلطناف ؛مهرد فالآ ةتس وأ «فالآ

 وبأ يدج انيلع لخدف :تلاق ؛هعم

 .هللاو :لاقف ؛هرصب بهذ دقو «ةفاحق
 ؛هسفن عم هلامب مكعجف دق هارأل ينإ

 انل كرت دق هنإ ءتبأ اي الك :تلق :تلاق

 ءاراجحأ تذخأف :تلاق ؛اًريثك اًريخ

 عضي يبأ ناك ءتيبلا يف ةوك يف اهتعضوف

 مث ءاّبوث اهيلع تعضو مث ءهلام اهيف
 تبأ اي كدي عض :تلقف ءهديب تذخأ

 :لاقف ءهدي عضوف :لاق ؛لاملا اذه ىلع

 دقف اذه مكل كرت ناك نإ «سأب ال

 الو :تلاق ؛غالب مكل اذه يفف .نسحأ
 نأ تدرأ ىنكلو ءاّئيش انل كرت ام ءهللاو

 ْ [1]05/9 .كلذب خيشلا نكسأ

 تيار :لاق شفيعألا نغ#

 ىلع اًقولحم ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 نيباذكلا نعلا :هل نولوقي مهو ؛ةبطصملا
 :لاقف ؛ ويرهب ايف لو ناك

 «يلع تكسي مث  هآ «نيباذكلا نعلا مهللا

 [*ه4/١] .راتخملاو ءريبزلا نب هللا دبعو

 ؛ةماميلاب تنك :لاق يعازوألا نع *

 نم لجرب سانلا نحتمي ٍلاو اهيلعو
 وه امو «قفانم هنأ خلك هللا لوسر باحصأ

 «قتعلاو «قالطلاب مهيلع ذخأيو «نمؤمب

 تجرخف :لاق ؛كلذ هل اولعجف ؛اًئمؤم

 حابر يبأ نب ءاطع تيقلف ءروغلا كلذ يف
 كلذب ىرأ ام :لاقف «كلذ نع هتلأسف

 ْمُهْنِم ْاوُمَنَت نأ لإ :َكْيَك هللا لوقي ءاَسأب

 [ملأ# "17 /8] .[؟8 :نارمع لآ] 4ك

 ةليل برغملا عم ناك امل :عيبرلا لاق *
 :بوقعي نبا همع نبا هل لاق «ءيعفاشلا تام

 نورظتنت نوسلجت : لاق ؟يلصن ىتح لزنن

 :هل انلقف ؛ اندعص مث ءانلزنف ؟يسفن جورخ

 «ىقستساف «معن :لاق ؛هللا كحلصأ تيلص

 ءاملاب هوجزما :همع نبا هل لاقف ؛ءاتش ناكو

 ؛ لجرفسلا برب ال : يعفاشلا لاقف ؛نخسلا

 [14/4] .ةرخآلا ءاشعلا عم يفوتو

 ريبكلا ريفوت |

 [١إ//ه] . كتمدقت ام «ةليل ىف ىنم نسأ

 لكونتلا

 ول :لاق ينارادلا ناميلس ىبأ نع *
 انلعج الو ءطئاحلا انينب ام هللا ىلع انلكوت
 [261/5] .صوصللا ةفاخم اًقلغ رادلا بابل

 وبأ ناكو  يراوحلا نب ميهاربإ نع *

  هدذلع تيبيو «هبحي 10 ناميلس

 ءيش نم اه :ناميلس وبأ يل لاق :لاق
 هسفن ينعي تبث الإ نيدباعلا جرد نم

 لكوتلا اذه الإ  كلائه امب فراع



 ملا كاب ةقثلا  قحلا ىلع تابثلا
 ىف

 يعوضوملا بيذهتلا

 ماسك الإ ءهفرعأ ال ينإف «كرابملا

 [؟01/9] .تبثي سيل «حيرلا

 :ناميإلا ةورذ :لاق ءادردلا يبأ نع *

 .ردقلاب ىضرلاو .مكحلل ربصلا
 مالستسالاو «لكوتلا يف صاللخإلاو

 [؟١/717] . ك5 برلل

 لكوتلا :لاق ريبج نب ديعس نع *
 [؟104/4] .ناميإلا عامج : هللا ىلع

 :نونلا وذ لاق *

 نطوم لك يف زعلاو ىنغلا لوجي
 الكوت نإ ئرما بلق انطوتسيل

 هبسح هالوم ناك لكوتي نمو
 القعم لواحي اميف هل ناكو

 ["ا /4]

 «لكوتلاب كيلع :لاق هو ناملس نع
 أ 1 .تارم ثالث . لكوتلا ءيشلا معن

 ابأ اي :لاقف نونلا اذ لجر لأس *

 علخ :هل لاقف ؟لكوتلا ام .ضيتفلا
 يندز :هل لاقف ؛باسنألا عطقو «بابرألا

 يف سفنلا ءاقلإ :لاقف ؛ىرخأ ةلاح هيف

 [*40/9] .ةيبوبرلا نم اهجارخإو «ةيدوبعلا

 زعلا نإ :لاق يرصبلا نسحلا نع *
 اذإف «لكوتلا بلط يف نالوجي ينغلاو
 :دشنأو ؛انطوأ ارفظ

 نطوم لك يف زعلاو ىنغلا لوجي
 الكوت نإ ئرما بلق انطوتسيل

 هبسح هالوم ناك لكوتي نمو
 القعم لواحي اميف هل ناكو

 اهظح رودقمب يسفن تيضر اذإ
 اًلزنم سانلا لضفأ تناكو تلاعت

 (م" كت" ٠هرك]

 نسحأ :لاق يرونيدلا داشمم نع #*

 ةيؤر هسفن نم طقسأ نم :اًلام سائلا
 هرسل «تاولخلا يفاص ناكو «قلخلا
 نم ىلع هرومأ عيمج يف دمتعاو ءاّيعار

 [*ه»/١٠] .هنامضب اًقْباو ءاّيفاك هل ناك

 ناك :لاق طابسأ نب فسوي نع ه«
 الإ هيجني ال لجر لمع لمعا :لاقي

 ام الإ هبيصي ال لجر لكوت لكوتو «هلمع
 [؟١4  ؟8و/4] .هل بتك

 نب ريبزلا ملسأ :لاق دوسألا يبأ نع «

 قلعي ريبزلا مع ناك ؛ةنس ةرشع ينامث نبا وهو رجاهو «نينس ينامث نبا وهو ماوعلا
 وهو «رانلا هيلع نخديو ءريصح يف ريبزلا
 ال :ريبزلا لوقيف ؛رفكلا ىلإ عجرا :لوقي

 [24/1] .اًدبأ رفكأ

 نم :لاق يجاسلا هللا دبع ىبأ نع

 ءهيلق ىيح نمو ؛هتوق زرحأ دق ءهللاب قثو
 ]٠١/1*[ .هرظن يف كشي الو هللا يقل دقف

 نم :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 .هقلخ نسح ىف داز :هقزر يف هللاب قئثو

 «هتقفن يف هسفن تَخَسَو «ملحلا هيقعأو

 [107/4] .هتالص يف هسواسو تّلقو



 ناب ةقثلا نقل 7 ءايلوألا ةيلحل

 ابأ اي :- رانيد نب ةملس مزاح يبأل ليق ©

 [7797 /*] .سانلا يديأ يف امم يسايإو

 ىلإ لصو :لاق ةماسأ يبأ نع *

 فلأ نيرشع نم رثكأ هللا دبع نب نوع
 ول :هباحصأ هل لاقف ؛اهب قدصتف ءمهرد

 اهتدقتعا :لاقف ؛كدلول ةدقع تدقتعا
 وبأ لاق .يدلول هللا تدقتعاو ءيسفنل

 نسحأ نييدوعسملا يف نكي ملف : ةماسأ

 [؟47/4] .هللا دبع نب نوع دلو نم الاح

 تعمس :لاق عيكو نب نايفس نع #*

 امل هللا دبع نب نوع نأ ينغلب :لوقي يبأ

 .عابت نأ هل ةعيضب ىصوأ ؛ةافولا هترضح
 قدصتت :هل ليقف ؛هنع اهنمثب قدصتي نأو

 اذه مدقأ :لاق ؟كلايع عدتو .ءكتعيضب

 [؟47/4] .يلايعل هللا عدأو ءيسفنل

 ناك امل :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع #

 .هنيدب يصوي ريبزلا لعج ؛لمجلا موي
 ؛ءيش نع تزجع نإ .ينب اي :لوقيو
 ام .هللاوف :لاق ؛يالومب هيلع نعتساف

 نم «تبأ اي :تلق ىتح «دارأ ام تيرد

 تعقو ام .هللاوف :لاق ؛هللا :لاق ؟كالوم

 ىلوم اي :تلق الإ ,.هنيد نم ةبرك يف
 «ريبزلا لتقف ءهيضقيف ؛هنيد ضقا «ريبزلا
 نيضرأ الإ ءاّمهرد الو اًرائيد عدي ملو
 يذلا هنيد ناك امنإو ؛اًرودو «ةباغلاب اهنم
 :لاملاب هيتآي ناك لجرلا نأ :هيلعغ

 هنكلو ءال :ريبزلا لوقيف ؛هايإ هعدوتسيف

 تبسحقف ؛ةعيضلا هيلع ىشخأ ينإف «فلس

 ؛هتيضقف «فلأ ىفلأ هتدجوف «هيلع ام

 مسوملاب ريبزلا نب هللا دبع يداني ناكو

 عبرأ هل ناكو «يقابلا ةثرولا نيب تمسق

 اتثامو فلأ فلأ ةأرما لك باصأف ءةوسن

 5١/11 -4١[ .فلأ

 دارأ نم :لاق ميهاربإ نب قيقش نع #

 هبلق امهيأب «سانلا هدعوو هللا هدذعو

 [54/4] .قثوأ

 لمع نم :لاق يخلبلا قيقش نع *

 :اهلوأ «ةنجلا هللا هاطعأ ءلاصخ ثالثب

 ؟؛هحراوجو هناسلو هبلقب و هللا ةفرعم

 قثوأ ؛هللا دي يف امب نوكي نأ :يناثلاو

 هللا مسق امب ىضري :ثلاثلاو ؛هيدي يف امم

 ؛هيلع علطم ىلاعت هللا نأ نقيتسم وهو هل.

 ةماقإب الإ .هحراوج نم اًئيش كرحي الو
 ؛ةفرعملا قح كلذف ؛هللا دنع ةجحلا

 ؛عمط يف ىعست ال نأ :هللاب ةقثلا ريسفتو

 هللا نود وجرت الو ءعمط يف ملكتت الو

 الو ءهاوس هللا نود فاخت الو هاوس

 نم كرحي الو ءهاوس ءيش نم ىشخت

 ؛هتعاط. يف : ينعي هللا نود اًئيش هحراوج

 اضرلا ريسفتو :لاق ؛هتيصعم بانتجاو

 ءرقفلا نم نمأ :اهلوأ .ءلاصخ عبرأ ىلع

 فوخ :ثلاثلاو ؛ةلقلا بح :يناثلاو

 ال نأ :نامضلا ريسفتو :لاق ؛نامضلا



 ءارملاو لدجلا  راجلا

 ايندلا رمأ نم ءيش هدي يف عقو اذإ فاخي

 هذخأ يف هللا يدي نيب هتجح ميقي نأ

 [51/8] .ناك هوجولا يأ ىلع هئاطعإو

 راجلا

 اذه ينثدح :لاق ةينغ يبأ نبا نع *#

 يلإ لسرأ :تلاق .ءهتدج نع خيشلا
 يف دتوأ نأ ديرأ ينإ :فرصم نب ةحلط

 حتفاو ؛معن :هيلإ تلسرأف ؛اًدتو كطئاح

 ١[ 1 /6] .ةوك هيف

 :هنبال نامقل لاق :لاق ةمركع نع *

 نمزما ءىش سيلف :ةرارملا تقذ دق
 ءيش سيلف «ليقثلا لمحلا تلمحو ؛رقفلا
 نم مالكلا نأ ولو ؛ءوسلا راج نم لقثأ
 [7810 /5] . بهذ نم توكسلا ناكل ءةضف

 اذإ :لاق يروثلا نايفس نع

 .هنم كراج لينت نأ ديرت ال اًئيش تبرش

 ["55 1 .هراَوَق

 انءاج املك :لاق سنأ نب كلام نع #

 هب لزن ام انكرت «لجر نم لدجأ لجر
 [*؟4/5] .هلدجل دلي دمحم ىلع الط ليربج

 تيأر :لاق عساو نب دمحم نع #*

 اًبيرق دجسملا يف اًسانأو ءزرحم نب ناوفص
 ضفنو .ماقف ؛نولداجتي هباحصأو ءهنم

 [؟5١/؟] . برج متنأ امنإ :لاقو «هبوث

 هنيد لعج نم : زيزعلا دبع نب رمدع بتك *
 [9؟5/8] . هلغش رثكأ .تاموصخلل اًضرع

 وف 1
 يعوضعيوملا بيذهتلا | 574

 نم مصع نم حلفأ دق :لاق هنعو *

 ]١40/0[ .عمطلاو بضغلاو ؛ءارملا

 مكايإ :لوقي راسي نب ملسم ناك #*

 اهبو «ملاعلا لهج ةعاس اهنإف ءءارملاو

 [؟14/؟] .هتلز ناطيشلا يغتبي

 رذحا :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 مهفت الو ءهتنتف نمؤت ال هنإف «ءارملا

 ["؟6ه/ه] .هتمكح

 ٌّنيرامت ال :لاق نارهم نب نوميم نع *

 تيرام نإ كنإف ؛اًلهاج الو ءاّملاع

 تيرام نإو ءهملع كنع نزخ ءاّملاع
 [45/4] .كردصب نشخ ءالهاج

 ال كل ام ءبويأ ابأ اي :هل ليقو *

 ال ينإ :لاق ؟الف نع كل اخنأ قرافت

 [4؟/4] .هبراشأ الو ءهيرامأ

 اذإ :لاق يخركلا فورعم نع ©
 باب هيلع هللا حتف :اًريخ دبعب هللا دارأ

 دارأ اذإو ؛لدجلا باب هنع قلغأو .لمعلا

 حتفو ٠لمعلا باب هيلع قلغأ :اًرش هدبعب
 [؟8/١51] .لدجلا باب هيلع

 :لاق لبنح نب دمحأ نب حلاص نع *

 هربخي «يبأ ىلإ ىيحي نب هللا ديبع بتك
 كيلإ بتكأ نأ ينرمأ نينمؤملا ريمأ نأ

 ةلأسم ال «نآرقلا رمأ نم كلأسأ ءاباتك

 ؛ةريصبو ةفرعم ةلأسم نكلو «ناحتما

 نب هللا ديبع ىلإ هناك يبأ يلع ىلمأف
 هللا مشن. - حا نعمه. يودطإو ب نيت
 ابأ كتبقاع هللا نسحأ .ميحرلا نمحرلا



 عم |
 ءارملاو لدجلا انا ءايلوألا تيلحل

 نآرقلا يف ءارم» :لاق ِيكَي يبنلا نع ةريره هراكم كنع عفدو ءاهلك رومألا يف نسحلا

 هللا يضر يلإ تبتك دق ؛هتمحرب ايندلا

 نينمؤملا ريمأ هنع لأس يذلاب كنع ىلاعت

 هللا لأسأ ينإو «ينرضح امب نآرقلا رمأب

 ناك دق ؛نيئمؤملا ريمأ قيفوت ميدي نأ

 فالتخاو «لطابلا نم ضوخ يف سانلا
 ةفالخلا تضفأ ىتح «هيف نوسمتفي ديدش

 نينمؤملا رمأب هللا ىفنف ؛نينمؤملا ريمأ ىلإ
 هيف اوناك ام سانلا نع ىلجناو «ةعدب لك

 هللا فرصف «سلاجملا قيضو لذلا نم

 عقوو «نيئمؤملا ريمأي هب بهذو ءهلك كلذ
 هللا اوعدو ءاميظع اًعقوم نيملسملا نم كلذ

 بيجتسي نأ هللا لأسأو ؛نينمؤملا ريمأل

 متي نأو «ءاعدلا حلاص نينمؤملا ريمأ يف

 «هتيب يف ديزي نأو «نينمؤملا ريمأل كلذ

 نع ركذ دقف .هيلع وه ام ىلع هنيعيو
 اوبرضت ال :لاق هنأ سابع نب هللا دبع

 عقوي كلذ نإف «ضعبب هضعب هللا باتك

 نب هللا دبع نع ركذو ؛مكبولق يف كشلا
 بابب اًسولج اوناك ءارقف نأ :رمع

 هللا لقي ملأ :مهضعب لاقف لَو يبنلا
 ؟اذك هللا لقي ملأ :مهضعب لاقو ؟اذك

 ءجرخف هوكي هللا لوسر كلذ عمسف :لاق

 :لاقف ؛نامرلا بح ههجو ىف ئقف امنأك

 هضعب هللا باتك اوبرضت نأ 58 اذهبأ»

 لثم يف مكلبق ممألا تلض امنإ ؛ضعبب
 اورظنا ؛ءيش يف انه امم متسل مكنإ ؛اذه

 يذلا اورظناو ؟؛هب اولمعاف .هب مترمأ يذلا

 يبأ نع يورو .اهنع اوهتناف «هنع متيهن

 نم لجر  مهج يبأ نع يورو .«رفك

 :لاق لكك يبنلا نع 26 يبنلا باحصأ
 .ةرفك هيف ءارم نإف .نآرقلا ىف ذ اورامت الد

 ىلع مدق :سابعلا نب هللا دبع لاقو
 لأسي رمع لعجف «لجر باطخلا نب رمع
 دق «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛سانلا نع

 نبا لاقف ؛اذكو اذك مهنم نآرقلا أرق
 اوعراستي نأ بحأ ام هللاو :تلقف : سابع

 ؛ةعراسملا هذه نآرقلا يف اذه مهموي

 تقلطناف ؛هم :لاقو ءرمع ىنرهنف :لاق

 «كلذك انأ انيبف ءاّئيزح اًبئتكم يلزنم ىلإ
 ريمأ بجأ :لاقف «ءلجر يناتأ ذإ

 بايلاب وه اذإف .تجرخف ؛نينمؤملا
 :لاقو «يب الخف ؛يديب ذحخأف ؛ ينرظتني

 ؟اًمنآ لجرلا لاق امم تهرك يذلا ام

 اوعراستي ىتم «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 اوفلتخي ام ىتمو ءاوفلتخي ةعراسملا هذه

 ءاوفلتخي اومصتخي ام ىتمو ءاومصتخي
 «كوبأ هلل :لاق ؛اولتتقي اوفلتخي ام ىتمو

 تئج ىتح سائلا اهمتكأل تنك نإ ءهللاو

 [؟1١/- ]7١5/9 .اهب

 :لاق  ديبع نبا : ينعي - سنوي نع *

 هيلإ تبتكف «نوميم دالب لبق نوعاط ناك
 .كباتك ينغلب :يلإ بتكف ؛هلهأ نع هلأسأ

 يلهأ نم تام هنأو ءيلهأ نع ينلأست

 هركأ ينأو ءاناسنإ رشع ةعبس يتصاخو
 مل هنأ ينرسي مل ءربدأ اذإف «لبقأ اذإ ءالبلا

 نإو .هللا باتكب كيلعف «تنأ امأ ؛نكي



 نجلا  ةعمجلا

 اوراتخاو  هوسن :ىنعي  هنع اوهل دق سانلا

 كايإو :« لاجرلا ثيداحأ  ثيداحألا هيلع

 [40/4] .نيدلا يف ءارملاو

 ةعمجلا

 ةضيرف ةعمجلا :لاق يعفاشلا نع *

 22 هللاو ءةضيرف يعسلاو ءملسم لك ىلع

 ]١77/4[ .ملعأ

 ءهنع هاقلأ ةعمجلا موي ناك اذإف ء«هبايث

 [7؟؟/5] . بايثلا حلاص نم سبلو

 لجرلا نإ :لاق ةيطع نب ناسح نع #

 ال نأ :هيلع يعد «ةعمجلا موي رفاس اذإ

 ىلع ناعي الو ءهرفس يف بحاصي

 [/ه/5] . هتجاح

 ةقدصلا نإ :لاق رابحألا بعك نع *

 [؟1/١] .ةعمجلا موي فعاضت

 هّنإو ؛سنإلاو نجلا الإ ءقئالخلا هل

 هيف فعاضتو «ةتسحلا هيف فعاضتل

 [؟؟8/ه8] .ةئيسلا

 ناك :لاق رابحألا بعك نع #

 وع اذإف ؛ اًموي رطفيو اموي موصي مانا دواد

 هيف مظعأ «.ةعمج موي همايص قفاو

 مايصك .همايص :لوقي مث ؛ةقدصلا

 هيف رجألا ءلامعألا رئاس كلذكو

 فعضم . ]5/988١[

 يعوضموملا بيذغتلا | نكت

 ىري هنأ معز نم :لاق يعفاشلا نع *

 يف َنْبِو هللا لوقي .هتداهش انلطيأ نجلا

 ال ُتْيَح َنِم ٌمُليقَو وه مكسب ُمَّنِإ## :هباتك
 كوس
 ]١51/4[ .[؟ا/ :فارعألا] #و

 نع ىسيع نب رمع صفح يبأ نع *
 مهدأ نب ميهاربإ عم تجرخ :لاق ؛هيبأ
 ىلإ جرخ اذإ ميهاريإ ناكو .ةكم ىلإ
 انكو :لاق ؟قيرطلا ىلع ذخأي مل ءةكم

 ىلإ انتج ىتح «قيرطلا انرسف «ءاقفر ةعبرأ
 انلؤنو «ةنيدملاب اًئيب انيرتكاف :لاق ؛ةنيدملا

 ةمدخ :ةعبرأ نحن :ميهاربإ لاقف ؛هيف

 انراطفإو انشاعمل انحلصي امو تيبلا

 ةثالثلاو ءانم لجر ىلع موي لك انجئاوحو

 يف نورشتنيو دجسملا ىلإ نوبهذي

 :لاق ؛ءاذهشلا رياقمو ءءابق :مهجئاوح

 لجر لبقأ ذإ «تيبلا يف سولج اًمويل انإف

 ءفخ هلجر يفو ءديدج صيمق هيلع مدآ
 لخدف ؛هلمحي دوزم هعمو ؛ةمامع هيلعو
 :انلق ؟ميهاربإ نيأ :لاقو ءملسو ءانيلإ

 :لاق ؛ةجاح يف بهذ دقو ءهلزنم اذه

 عجرف :لاق ؛انملكي ملو ءىضمف

 ىلع دوزملاو .هعم لجرلاو ءميهاريإ

 ءاّمايأ تيبلا يف انعم ناكف :لاق ؛هقنع

 لجرلا ىحنت ءءاشع وأ ءادغ رضح اذإف

 نحن ائلبقأو :لاق ؛هدوزمب الخو ءةيحان

 لك يف ميهاريإو ءانئاشع وأ انئاذغ ىلع

 ءانعم لكأي نأ هلأسي الو ءهوعدي ال كلذ



 ءايلوألا ةيلحل

 لاق ؛ثالث دعب ناك املقف :لاقف

 هل لاق ؛جورخلا ديرأ ينإ :ميهاربإل

 :لاق ؛ةليللا :لاق ؟تمزع ىتمف : ميهاربإ

 لاق ؛هعم ميهاربإ بهذو ءبهذف جرخ مث

 ؛ةصق هل لجرلا اذه نإ :انباحصأ ضعب

 وهو ءانعم لكأي الو .هوعدي ال ميهاربإ
 رظنأف هنحتفأل هللاو ءدوزملا اذه ىلع لبقم

 ءماظع هيف اذإف ءهحتفف ءهيف ءيش يأ

 ءدوزملا ذخأف «لجرلا ءاجو ؛هدشف :لاق

 ءانهوجو يف رظنف :لاق ؛هطابر ركنأو
 انضعب لاق ءبهذ نأ املف ؛ىضمو

 لجرلا اذه ؛قاحسإ ابأ اي :ميهاربإل
 ام ؟هرمأ بجعأ ناك ام ءاندنع ناك يذلا

 دقلو ءهوعدت تنك امو ءانعم لكأي ناك

 هيف اذإف ءهدوزم يف رظنف نالف بهذ

 ركنأو .ميهاربإ هجو ريغتف :لاق ؛ماظع
 كبسحأ ام :لاقو ؛لجرلا ىلع كلذ

 يف ترظن مل ءاذه دعب رفس يف ينبحصت
 اناخأو ءنجلا نم لجر كاذ ؟هدوزم

 ءانءاج الإ هلخدأ دلب نم سيلف .هللا يف

 مث «يننيعيو ينسنؤي ءهيف يعم ناكف
 ىف رظن يذلا لجرلا تامف :لاق ؛فرصني

 1 [موه "844 /9] .ةنيدملاب هدوزم

 ميهاربإ عم تججح :لاق رسج نع 4#
 هيقلف «ةئامو نيسمخ ةنس  مهدأ نب -

 ىلعو .ءاسكو صيمق هيلع ؛لاوط خيش

 ىلع ملسف ؛ةطيرخ اهيف قلعم اًضع هقتاع

 نم ةيحات يف انرياسي لعج مث «عيماربإ
 بناج ىلإ لزن ءالزنم انلزن اذإف «قيرطلا

 نجلا |[ < بسب |

 مكنم دحأ نوكي ال :ميهاربإ انل لاقف ؟انم

 .ىيش نع هلئاسي الو ؛هلأسي الو ءهملكي

 ءرادب انلزن «ةكم انلخد املف ؛وه نم الو

 لعجف «رادلا ىصقأ نم قاور ىلإ دمعف

 انكف ؛اهيف هتطيرخخ قلعو .ةوك يف هاصع
 .لخد انجرخ اذإو ءجرخ انلخد اذإ

 نعوتتل و را يل عجب اان
 هترتسو «جرخملا يف انأ انيبف «يباحصأ

 ءاذحأ ري ملف ءرصبف لخد ذإ ءديرج
 ءرعب اهيف اذِإف ءاهحتفف ةطيرخلا ذخأف

 «يلإ رظنف «تحنحنتف ؛هنم لكأي لعجف
 دقفف ؛قلطناو ءءهاصعو هتطيرخ ذخأف

 اندحأ نأ نظف «ليللا نم هتءارق ميهاربإ

 اذه :ميهاربإ لاقف ؛ربخلا هتربخأف :هملك

 لَك يبنلا ىلع اودفو نيذلا نجلا نم

 نم ةثالث :لاق ؛ءارق ةعبس اوناكو

 مهنم قبي مل «ىونين نم ةعبرأو «نيبيصن

 ينبحصيف ءةنس لك يف يناقلي وهو ؟هريغ
 [موهم /ال] .فرصنأ ىتح

 انيتأ :لاق نمحرلا دبع نب ريثك نع
 ملع كلأ :هل انلقف «يدراطعلا ءاجر ابأ

 يقب له «نجلا نم كك يبنلا عياب نمب
 :كلذ نع مكربخأس :لاق ؟دحأ مهنم

 ةيح اذإف ءانتيبخأ انبرضف ءرصق ىلع انلزن
 انأ اذإف ؛اهتنفدف .ءتتامف ءبرطضت

 ىرأ الو .مكيلع مالسلا :ةريثك تاوصأب

 نجلا نحن :اولاق ؟متنأ نم :تلقف ؛ اًئيش

 ؛اَدذي اندنع تذختا ءاًريخ انع هللا كازج

 ءاهتربق يتلا ةيحلا :اولاق ؟يه امو :تلق



 ا افقنتا# ةنجلا
 ظ

 يعوض يوملال بيذهتلا

 ؛4ك يبنلا عياب نمم يقب نم رخآ تناك
 ةئام يل ؛مويلاانأو :ءاجر وبأ لاق

 [":6/59؟] .ةنس نوثالثو ةسمخو

 ةنجلا

 رمت نأ :دةيرهلا نم'نإ :لاق ةزم

 نوديرت ام :لوقتف «ةنجلا لهأب ةباحسلا

 ؛اورطمأ الإ اًئيش نونمتي الف ؟مكرطمأ نأ
 هللا يندهشأ نئل :ريثك لوقي :دلاخ لاق

 يراوج انيرطمأ :اهل نلوقأل .ءكلذ

 [؟14/8١١ه] .تانيزم

 :ةنجلا لخن :لاق ريبج نب ديعس نع

 درمز اهعوذجو ءرمحأ بهذ اهبّرك
 اهنم «ةنجلا لهأل ةوسك اهفعسو ءرضخأ
 لالقلا لاثمأ اهرمثو ؛مهللحو مهتاعطقم
 خم :نيلاو «لسعلا نم نلحا هءالذلاو
 [7؟47/4] .مجع هل سيل ءدبزلا

 :لاقي ناك :لاق ريبج نب ديعس نع *

 ءاليم نوعست ةنجلا لهأ نم لجرلا لوط
 اهتسلجو ءاليم نونامث ةأرملا لوطو

 هدسج يف يرجتل هتوهش نإو ؟؛بيرج
 [1؟810/4] .اهتذل دجي ءاّماع نيعبس

 هللا لوقي :لاق ةرسيم نب ديزي نع *

 «نيعئاط ةنجلا اولخدت نأ متيبأ :ىلاعت

 اهل اولمع ام ءيقلخ نم اًعطق اهل نعطقأل
 مهو ؛طق اًراهن الو اليل «ةعاس المع

 [؟4؟/0] .نينمؤملا يرارذ

 :هلوق يف :- يمس نب  ثيغم نع *
 يف ةرجش يه :لاق .[؟9 :دعرلا] «نوُط»

 مهلظي الإ ءراد لهأ ةنجلا يف سيل «ةئجلا

 ءرمثلا ناولأ نم اهيف ءاهناصغأ نم نصغ
 ىهتشا اذإف ؛تخبلا لاثمأ ريط اهيلع عقيو

 موقي ىتح ءيجيف ؛هاعد ءريطلا لجرلا

 هيبناج ىدحإ نم لكأيف :لاق ؛هناوخ ىلع
 امك دوعي مث ؛ءاوش رحخآلا نمو ءاّديدق
 [58/5] .ريطيف ؛ناك

 نم اًروصق ةنجلا يف نإ :ثيغم لاق *

 نم اًروصقو ؛ةضق نم اًروصقو ؛«بهذ
 اهلابج ؛دجربز نم اًروصقو «توقاسي
 [38/1] .نارفعزلاو كسملا اهبارتو ؛كسملا

 تانج يف :لاق رابحألا بعك نع *
 اهنع لكت ءءاضيب ةّولؤل نم «ةنيدم :ندع

 كلم الو .لسرم يبن اهري ملو ءراصبألا
 نم :مزعلا يلوأل هللا اهذعأ ؛برقم

 ؛نيدهاجملاو ءءادهشلاو ءنيلسرملا

 ًةانأو اًملحو اًلقع سانلا لضفأ مهنأل
 [ 0/5 .اًبلو

 : ىلاعت هلوق يف رابحألا بعك نع *
 :لاق .[*4 :ةعقاولا] 469 َةَعْوْرَت ٍشو#

 [ال4/0] .اًماع نيعبرأ ةريسم

 «طق ةنجلا ىلإ هللا رظن ام :لاق هنعو *

 ام ىلع اًبيط تدازف ؛كلهأل ىبيط :لاق الإ

 [مابو/ه] . اهلهأ يلعب نحل « تناك

 نورمآلاهيف :سودرفلا :لاق هئعو *

 [١78/ه] .ركذملا نع نوهانلاو .«فورعملاب



 ءايلوألا ةيلحلا

 موي ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق هنعو *

 «ةحفص فلأ نعيبس يف هئادغب ىتؤيل : ةمايقلا

 دجيف ؛رخآلاك سيل نول ةحفص لك يف

 [81/8*7] .لذر هيف سيل «هلّوأ ةذل رخآلل

 ريط اهيف :ىوأملا ةنج :لاق هنعو #*
 ]84١/8[ .ءادهشلا حاورأ اهيف عفري ءهرضخ

 :ةنجلا يف :لاق رابحألا بعك نع *
 نوعبس هالعأ يف «ءارمح ةتوقاي نم دومع

 هللا يف نيباحتملا لزانم يه ؛ةفرغ فلأ

 ؛هللا يف نوباحتملا :مههابج يف بوتكم

 .ةنجلا لهأ ىلع مهنم لجرلا فرشأ اذإ

 سمشلا ءيضت امك .؛ةنجلا لهأل ءاضأ
 نم لجر اذه :نولوقيف ؛ايندلا لهأل
 [؟4/١8] .هللا يف نيباحتملا

 مهيلع فاطي :لاق رابحألا بعك نع
 لك يف ءبهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب

 .ىرخألا يف سيل ماعطو نول ةفحص

 ىلع مالغ لك «مالغ فلأ :ةداتق لاقو

 [؟"8/١٠8] .هبحاص هيلع سيل لمع

 ءاّرادل هلل نإ :لاق رابحألا بعك نع *

 اهيف «ةؤلؤل قوف ةولؤل :وأ ءةرد قوف ةرد

 نوعبس رصق لك يف ءرصق فلأ نوعبس
 ؛تيب فلأ نوعبس راد لك يفو «راد فلأ

 وأ ءقيّذص وأ «يبن الإ ءاهئنكسيا ال

 يف مكحم وأ .لداع مامإ وأ ءديهش

 ]8١/8"[ .هسفن

 نإ :لاق  ةبابل يبأ ني دبع نع #*

 ءدجربز اهرمث ءةرجش ةنجلا يف

 عمحح
 ةنجلا اظنه

 ءاًححير هلا ثعبيف ؛ْولؤلو ءتوقايو

 عمسي مل' ءتاوصأ اهل عمسيف «قفصتف

 ]١١4/5[ .اهنم ذلأ تاوصأ

 لهأ نم لجرلا نإ :لاق هنعو *

 ءعجري الف ءهلهأ دنع نم جرخيل :ةنجلا

 ءافعض نيعبس هتجوز ىلإ اًقوش دادزي ىتح
 ]1١7/5[ .هفعض دادزتو

 :ىبوط :لاق بشوح نب رهش نع *
 ءاهنم ةنجلا رجش لك ءةنجلا يف ةرجش
 [51/5] .ةنجلا روس ءارو نم اهناصغأ

 ام لوأ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 كيصوأ :لاق ءين مدآ ىلاعت هللا ملك

 ءةنجلا كتلخدأ «نهب ينتيقل نإ ؛عبرأب

 ؛ةنجلا هتلخدأ .كدلو نم نهب ينيقل نمو

 ينيب ةدحاوو .ءكل.ةدحاوو «يل ةدحاو

 ؛سانلا نيبو كنيبو ينيب ةدحاوو .«كنيبو
 ؛اًئيش يب كرشت ال ينديعتف :يل يتلا امأف
 «لمع نم تلمع امف :كل ىتلا امأو
 كنمف :كنيبو ينيب يتلا امأو ؛هابآ كتيفو

 تس ىلا امأو ؛ةباجإلا ينمو ؛ءاعدلا

 «كسفنل تهرك امف :سانلا نيبو كنيبو
 [؟4/4] .كريغ ىلإ هتأت الف

 لمع نم :لاق يخلبلا قيقش نع #*
 :اهلوأ :؛ةنجلا هللا هاطعأ ءلاصخ ثالعب

 ؛هحراوجو هناسلو هبلقب َلَكو هللا ةفرعم

 قثوأ هللا دي يف امب نوكي نأ :يناثلاو

 هللا مسق امب ىضري :ثلاثلاو ؛هيدي يف امم

 هيلع علطم ىلاعت هللا نأ نقيتسم وهو ءهل



 ا
 يعوضوملا بيذهتلا طفش“ داهجلا

 ةماقإب الإ ءهحراوج نم اًئيش كرحي الو
 ؛ةفرعملا قح كلذف ؛هللا دنع ةجحلا

 «عمط يف ىعست ال نأ :هللاب ةقثلا ريسفتو

 هللا نود وجرت الو ءعمط يف ملكتت الو

 الو «هاوس هللا نود فاخت الو ءهاوس

 نم كرحي الو «هاوس ءيش نم ىشخت

 ءهتعاط يف :ينعي ءهللا نود اًئيش هحراوج

 اضرلا ريسفتو :لاق ؛ هتيصعم بانتجاو

 ءرقفلا نم نمأ :اهلوأ «لاصخ عبرأ ىلع

 فوخ :ثلاشلاو «ةلقلا بح :يناثلاو

 ال نأ :نامضلا ريسفتو :لاق ؛نامضلا

 ايندلا رمأ نم ءيش هدي يف عقو اذإ فاخي
 هذخأ ىف هللا يدي نيب هتجح ميقي نأ

 ]١/8"[ .ناك هوجولا يأ ىلع «هئاطعإو

 ىعدا نم :لاق  مصألا متاح نع *

 وهف ءهلام قافنإ ريغ نم ةنجلا بح

 [70/8] . باذك

 :ناملس لاق :لاق :لاق ريرج نع *

 هلل عضاوت نم هنإف هلل عضاوت «ريرج اي

 موي تاملظلا ام يردت له ءريرج اي

 سانلا ملظ :لاق «يردأ ال :تلق ؟ةمايقلا

 ال اًديوع ذخأ مث :لاق ؛ايندلا يف مهتيب

 «ريرج اي :لاق ؛هيعبصأ نيب هارأ نأ داكأ

 مل دوعلا اذه لثم ةنجلا يف تبلط ول

 نيأف ؛هللا دبع ابأ اي :تلق :لاق ءهدجت

 ]٠١7/١1[ .رمثلا اهالعأو ءبهذلاو

 . اًئيش طابرلا ىلع نولضفي

 داهجلا

 ال اوناك :لاق نادعم نب دلاخ نع «*

 [؟14١7/ه]

 قيرط لكل نإ :لاق نسحلا نع *

 :ةنجلا قيرط رصتخمو ًارصتخم

 [1هال/5] .داهجلا

 سرح نم :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 [77/1] .بجوأ دقو حبصأ «ةليل نيملسملا

 تيفاو :لاق يناربحلا دشار يبأ نع *

 - كي هللا لوسر سراف  دوسألا نب دادقملا

 ةفرايصلا توبات نم توبات ىلع اًسلاج

 ديري ءهمظع نم اهنع لضفأ دق ءصمحب
 «كيلإ هللا رذعأ دقل :هل تلقف ؛وزغلا

 أررِفنا# :ثوعبلا ةروس انيلع تتأ :لاقف

 [1075/1] 4١[. :ةبرتلا] «اًلاَقْيَو اًهاَقِخ

 :لاق  ةرميخم نب  مساقلا نع *

 هللا ليبس يف هطابر نم هثعب نم لجعتملا

 ىتح هتالص لبقت ال «همامإ نذإ ريغب
 [41/5] .هنعل الإ يشب رم 0 ؛ عجري

 انأ توزنغ :لوقي ديلولا ىبأ نع #*

 ءناسرف يعمو ؛- قدا نارتو
 «بكري نأ هتدرأف :لاق ؛هيلجر ىلع وهو

 سلج ىتح بكرف :لاق .ءتفلحف .ىبأف

 مث «كنيمي ترربأ دق :لاق ءجرسلا ىلع

 اّتس ةيرسلا كلت يف انرسف :لاق ؛لزن

 املف ؛هيلجر ىلع وهو ءاليم نيثالثو
 «ىتأ مث ء«هيلجر عقنأف ءرحبلا ىتأ ءانلزن
 ؛طئاحلا ىلع هيلجر عفرو «ىقلتساف



 مع |
 ءايلوألا ةيلحل

 ["80/ /0/1 . عنص هتيأر ءيش دشأ اذهف

 موي ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع *

 امهنإو ءميلس مأو «ةشئ
 يدع اييتوس مدخ ىرأ «ءناترمشم

 «موقلا هاوفأ يف اهناغرفت مث ءامهنوتم
 ناغرفتف ناهس ءاهنآلمتف ناعجرتو

 [١31/؟] .موقلا هاوفأ يف

 - ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع *
 نيب مهتايطعأ نوذخأي سانلا امئنيب :لاق

 ىلإ رظنف ءهسأر عفر ذإ هذ رمع يدي
 ؛هلأسف :لاق ؛ةبرض ههجو يف لجر

 ءاهيف ناك ةازغ يف هتباصأ هنأ :هربخأف

 فلأ لجرلا يطعأف ءاَقلأ هل اوّدع :لاقف
 :لاق مث ءةعاس لاملا لوح مث ؛؟مهرد

 ؛ىرخأ اًقلأ لجرلا يطعأف ءاّقلأ هل اودع
 فلأ هيطعي كلذ لك «تارم عبرأ هل لاق
 «هيطعي ام ةرثك نم لجرلا ىحتساف ؛مهرد

 انإ :هل ليقف ءهنع لأسف :لاق ؛جرخف
 .يطعأ ام ةرثك نم ىحتسا هنأ انيأر

 ثكم هنأ ول «هللاو امأ :رمع لاقف ؛جرخف

 ؛مهرد لاملا نم يقب ام هيطعأ تلز ام

 ترفخ هللا ليبس يف ةيرض برض لجر
 [؟هه رل/*] .ههجو

 ةشئاع تيأر هلأ

 انعم ارزغ :لاق راكب نب دمحأ نع

 دشأ ةدحاو لك «نيتازغ مهدأ نب ميهاربإ

 «ىكاطنألا سابع ةازغ :ىرخألا نم

 لو ءاشيهس دخأي علق :فاكسم ةازغو
 ءمورلا عاتم نم لكأي ال ناكو ؛اًلفن

 داهجلا ا

 الف «جاجدلاو «لسعلاو «فئارطلاب ءيجن
 ينكلو ؛لالح وه :لوقيو ؛هنم لكأي

 ناكو «هعم لمح امم لكأي ناك ؛هيف دهزأ

 «رانيد هنمث نوذرب ىلع ازغو :لاق .موصي
 ؛نوذربلا كلذ هب ضراعف ءرامح هل ناكو

 نم وأ بهذ نم اًسرف هتيطعأ ول :ناكو

 نم ةبرش لبقي الو .هلبق ناك ام ءةضف

 ذدحأي مل «نيتازغ رحبلا يف و ازغو ؛ءام

 [84/19"7] . ضرتفي الو «همهس

 مدقي مساقلا ناك :لاق يعازوألا نع #

 ىتح فرصني الف ءاعوطتم اظبارم انيلع

 اًدإَوظ :ةيآلا هذه لوأتي ناكف ؛نذأتسي
 38 1 يد 5 1 1 0 120 أذاك

 قح اوبهذي مل جياج يمأ جلع 0

 [م5/١] .[57 :رونلا] #هوئِذَْعَسي

 ازغ :لاق يكعلا ليضف نب دمحأ نع #

 نوملسملا رصحف «.دوسألا ةيواعم وبأ

 ناسنإل اًرجح يمري ال .جلع هيف انصح
 :أرقف ؛ةيواعم يبأ ىلإ اوكشف «هباصأ الإ

 4ْئر هلل تركو َكْيَر أل كنِيَن اَمَه
 .ءفقو املف ؛هنم ينورتشا .[19 :لافنألا]

 :اولاق ؟هللا نذإب نوديرت نيأ :لاق

 ام تعمس «بر يأ :لاقف ءريكاذملا

 ؛هللا مسب «ينولأس ام ينطعأف «ينولأس

 ءمهسلا رمف هللا نذإب ريكاذملا ىمر مث

 اذإ ىتح .عفترا سرحلا برق اذإ ىتح
 :لاقو ؛عقوف «هريكاذم يف جلعلا ذخأ

 [؟ا8/١/7] .هب مكنأش

 تمدنث ام :لاق ديبع نب سنوي نع *



 م |
 داهجلا

 تينفأ نوكأ الأ :يتمادن ءءيش ىلع

 ]5١0/8[ .داهجلا يف يرمع

 عم انك :لاق مصألا نب متاح نع ©

 موي يف «كرتلا وفاصم نحنو يخلبلا قيقش
 اًفويسو ءردنت اًسوؤر الإ هيف 2 ال

 قيقش يل لاقف ؛رصقت اًحامرو .عطقت

 كسفن ىرت فيك :- نيفصلا نيب نحنو -
 تفز يتلا ةليللا يف هلثم هارت ؟متاح اي
 ينكل :لاق .هللاو ال :تلق ؟كتآرما كيلإ

 يف هلثم مويلا اذه يف يسفن ىرأ «هللاو

 مان مث :لاق ؛ يتأرمأ اهيف تفز يتلا ةليللا

 ىتح ءهسأر ثحت هتقردو «نيفصلا نيب

 الجر تيأرو :متاح لاق ؛هطيطغ تعمس
 :تلقف .«يكبي مويلا كلذ يف انباحصأ نم
 ظح :تلق .يخأ لتق :لاق ؟كلام

 .هناوضر ىلإو هللا ىلإ ررص .كيخأ
 اًفسأ يكبأ ام .تكسا :يل لاقف :لاق
 : اًمسأ يكبأ ينكلو .هلتق ىلع الو ءهيلع

 مث .هلل هربص ناك فيك تيرد نوكأ نأ

 يف ينذخأف :متاح لاق ؛هب فيسلا عوقو

 ملف .«عيللل ينعجضأف ةنكرت مولا كلذ
 هللاب يبلق ناك ءالوغشم هب يبلق نكي

 انيبف «ّيف هل هللا نذأي اذام رظنأ ءالوغشم

 مهس هءاج ذإ ؛هنفج نم نيكسلا بلطي وه
 [54/8] . ينع هاقلأف ءهحبذف ءرئاغ

 سنوي رظن :لاق ميهاربإ نب دمحأ نع *
 «ىكبف ؛هتوم دنع هيمدق ىلإ  ديبع نب -

 :لاق ؟هللا دبع ابأ كيكبي ام :هل ليقف

 [14/9] . هللا ليبس يف اربغت مل «يامدق

 يع وضوملا هبيذضتلا ا هك“

 يف لتقلا :لاق دوعسم نبا نع #

 ةمايقلا موي اهلك اياطخلا رّفكي ؛هللا ليبس

 نإو ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي ءَنْيَدلا الإ
 «كتنامأ دأ :هل لاقيف ءهللا ليبس يف لتق
 تبهذ دق ءاهيلع ردقأ ال ءبر اي :لوقيف

 ىلإ هب اوقلطنا :لوقبف :لاق ءايندلا ينع

 «ةيبرملا تسئبو ؛مألا تسئبف «ةيواهلا

 :لاق ءاهرعق غلبي ىتح يوهيف اهيف ىقليف
 ءدعصي مث اهلمتحيف .هتنامأ هعم لثميو

 توهف ءهنم تلز جان هنأ ىأر اذإ ىتح

 لك يف ةنامألاو :لآق ؛اًدبأ اهعم ىوهو
 نم لسغلاو .مايصلاو ءوضولا يف « ءيش

 لاق .عئادولا كلذ نم دشأو .«ةبانجلا

 :هل تلقف ءبزاع نب ءاربلا تيقلف :ناذاز

 نب هللا دبع كوخأ لاق امعمست الأ

 ملأ ءقدص :لاقف ءهلوقب هتريخأف ؟دوعسم
 نأ حمي هنأ َّنإ# :لوقي ىلاعت هللا عمست

 كمه :ءاسنلا] «اَهيْهَأ علإ تتمألا انو

 نع قرزألا فسوي نسب قاحسإ هاور

 [؟4/١١] .هعفرف «كيرش

 ةشئاع امنيب :لاق كلام نب سنأ نع *

 ذإ ءاهتيب يف
 ريع :اولاق ؟اذه ام :تلاقف «.ةنيدملا

 ماشلا نم فوع نب نمحرلا دبعل تمدق

 :ةشئاع تلاقف  ةلحار ةئامعبس تناكو -

 ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع تيأر»

 اهاتأف ءنمحرلا دبع كلذ غلبف .«اًوبح

 ىنإف :لاق ءهتثدحف «هغلب امع اهلأسف

 هتف تيعو انوه -



 8 بعصا
 ءايلوألا ةيلحل

 اهسالحأو اهباتقأو اهلامحأب اهنأ كدهشأ
 [48/1] . قبو هللا ليبس يف

 نب ةلص نإ :لاق ينانبلا تباث نع #

 هل نبا هعمو هل ىزغم يف ناك ميشأ

 يتح لتاقف مدقت «ينب يأ :لاقف

 ؛لتق ىتح لتاقف لمحف ؛كيستحأ

 ةذاعم :هتأرما دنع ءاسنل ! تعمتجاف

 نتئج نتنك نإ اًبحرم :تلاّمف «ةيودعلا

 نتئج نتنك نإو ؛نكب اًبحرمف «يننئنهتل
 [؟*4/] . نعجراف كلذ ريغل

 :لاق  ةملس نب قيقش  لئاو يبأ نع #
 هللا ليبس يف لتاقي دلو يل نوكي نأل

 ]٠١6/4[ .فلأ ةثام نم ىلإ بحأ

 رذ نب رمع عمس :لاق نايفس نع #*

 َكْيرب َكَرَع اَم نال اًمأَي9 :لوقي الجر
 :لاقف .[1 :راطفنالا] 409 ٍمركللأ
 ١١١/51[ .لهجلا

  مصاع نب دمحأ  يكاطنألا نع *
 هربص لق نم :لهاجلا نأ ءملعا :لاق

 هودع دعاس لب ءهتاجنل هودع جالع ىلع

 هب كحضي نأ لهأ كلذف .هتدهاجم ىلع

 .دوجوم ريثك مالكلاو ؛نوكحاضلا

 ريثكلا ملعلا نإف .دوقفم زيزع هرهوجو
 «ةريثك لامعألاو «ليلقلا هنم جاتحي يذلا

 راجشألاو «ءليلق لامعألا يف قدصلاو

 «ريثك رشبلاو «ليلق اهترمث بيطو «ةريثك

 لهجلا | 7 1*

 تاف دق ام كردتساف ؛ليلق لوقعلا لهأو

 يقب اميف دسف دق ام حلصتساو «يقب امب

 ذخألا لبق كتلهم يف ردابو ء.حضو وأ
 دقف «ةلأسملا لبق باوجلا دعأو «مظكلاب

 لبق ايندلا ماكحل تاباوجلا دعت كتدجو

 تاياوجلا نم تددعأ اذامف ءكايإ مهتلأسم

 مدقتو ؟تاباوجلا قدص نم ءامسلا مكحل

 كنإف «راذتعالا رطخ هب عفدتل داهتجالا يف

 ةطاحإ عم «ةرذعملا كنم لبقي ال تيسع

 ؛كيلع ملعلا تاداهشو .كب ججحلا

 كل دب ال نمل ةناهتسالاب لوقعلا فارتعاو
 رمألا كيفاجي نأ لبق نم رذحاف ؛هئاقل نم

 دق ام حالصإ كتوفيف «كتلفغ مظع ىلع
 لبق نم ءِتأآ وه ام ايندلا مومه عم «تاف

 ذخألاو «لجألا عاطقنا دنع كنم سايإلا

 الإ لصوي ال نيح ءمعنلا لاوز عم مظكلاب
 تلقع نإ ةرسح نم اهل ايف ؛ةمادنلا ىلإ

 تفداص ول ةظعوم نم اهل ايو «ةرسحلا

 نم يسفنو كيصوم انأو ؛ةايح بولقلا نم
 ايندلا يف تشع «تلبق نإ «ةيصوب دعب

 نم تجرخو ءاّميلس اهيف اًبدؤم اًميكح

 يفو ءاطوبغم اهيف اًطبتغم اًريقف ايندلا
 [؟510/9] .اًّكلم اًهجوتم ةرخآلا

 نأ ول :لاق ضايع نب ليضفلا نع «
 يف الإ اهتريص ام «ةباجتسم ةوعد يل

 ؟يلع ابأ اي كلذ فيكو :هل ليق «مامإلا

 ء«ينزجت مل يسفن يف اهتريص ام ىتم :لاق

 مامإلا حالصق ؛مامإلا يف اهتريص ىتمو
 كلذ فيكو :ليق ءدالبلاو دابعلا حالص
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 ناطلسلا زئاوج

 امأ :لاق ءاذه انل رّسف ؟ىلع ابأ اي

 مامإلا ملظ سانلا نمأ اذإف ؛دالبلا حالص

 امأو ءضرألا اولزنو تابارخلا اورمع

 «لهجلا لهأ نم موق ىلإ رظنيف .دابعلا
 بلط نع ةشيعملا بلط مهلغش دق :لوقيف
 «هريغو دردلا علمت نيج عيحتا ام

 وأ لقأ نيسمخ - نيسمخ راد يف مهعمجيف

 .«ءكحلصي ام كل :لجرلل لوقي ءرثكأ

 ام رظناو ءمهنيد رمأ ءالؤه ملعو
 يكزيامم مهيف نم َقيو هللا جرخأ
 حالص ناكف :لاق مهيلع هدرف ءضرألا
 .هتهبج كرابملا نبا لّبقف ءدالبلاو دابعلا

 اذه نسحي نم ريخلا ملعم اي :لاقو

 [9؟  ة8/١5] .؟كريغ

 لع هللا لوسر تعمس :يلع لاق *

 لام الو ءلهجلا نم دشأ رقف ال» :لوقي

 [”76/19-5] .؟لقعلا نم دوعأ

 نيد اديبز :نطعأ اًريمأ نأ نيصح نع #*

 اهلبقي ملف .مهارد  يمايألا ثراحلا

 ]1١/0"[ .ديبز

 .ةكرب أي : هتيراجل لوقي  ةملس نب قيقش -

 الف «ءىشي - هليا :ىنعي - ىيحي ءاج اذإ

 ؛هيذخف ءيشب يباحصأ كءاج اذإو ؛هيلبقت

 ىلع اًيضاق هنئبا ىيحي ناكو :لاق

 ]4/*٠١[ .ةسانكلا

 يعوضوملا «بيذشتلا | انك“

 :لاق يفئاطلا ميلس نب ىيحي نع *

 ىلإ يمشاهلا ميهاربإ نب دمحم ثعب
 نأ ىبأف «رانيد يتئامب يروثلا نايفس
 ال كنأك ءهللا دبع ابأ اي :تلقف ؛اهلبقي

 يئابآ ناك ام ,ءىلب :لاق ؟اًلالح اهارت
 نأ هركأ نكلو .ةيطعلا يف الإ يدادجأو

 [50/7] .مهل لذأ

 يراصنألا ىسوم نب قاحسإ نع «
 ىلع همسقأ الام نومأملا يلإ عفد :لاق
 ؛ءافعضلا مهيف نإف «ثيدحلا باحصأ

 نب دمحأ الإ ءذخأ الإ دحأ مهنم ىقب امف

 [41/4] .ىبأ هنإف «لبنح

 يبأ نينمؤملا ريمأ ىلع ةعيبر مدق امل *

 ؛اهلبقي نأ ىبأف «ةزئاجب هل رمأ .سابعلا

 اهب يرتشي مهرد فالآ ةسمخب هل رمأف

 [؟155/] .اهلبقي نأ ىبأف «ةيراج

 انيلع مدق :؛لاق يطيويلا نع#
 ةيلإ لسرت ةديبز تناكف ءرصم يعفاشلا

 يعفاشلا اهمسقيف «بايثلاو يشولا مزرب
 ]١57/49[ .سانلا نيب

 نم ريمأ مسق :لاق بذوش نبا نع «*

 0 ءارق ىلع ةرصبلا ءارمأ

 نب دمحم ىبأو ؛لبقف ءرائيد نب كلام ىلإ

 زئاوج تلبق .ءكلام اي :لاقف .عساو
 لس ءركب ابأ اي :لاقف :لاق ؟ناطلسلا

 اهب ىرتشا ءركب ابأ اي :اولاقف ؛يئاسلج
 هللا كدشنأ :دمحم هل .لاقف ؛مهقتعأف اًباقر
 نأ لبق هيلع ناك ام ىلع هل ةعاسلا تلبقأ



 ءايلوألا ةيلحل

 يأ ىرت :لاق ؛ال مهللا :لاق ؛كيزجي

 :هئاسلجل كلام لاقف ؟كيلع لخد ءيش

 لثم هللا دبعي امنإ ءرامح كلام امنإ

 [*804/1] .عساو نب دمحم

 لهأ باصأ :لاق باهش نبا نع

 نب كلملا دبع نامز  ةجاح ةنيدملا

 :يلإ ليخ دقو ءدلبلا لهأ تّمعف - ناورم

 مل ام ءكلذ نم تيبلا لهأ انباصأ دق هنأ

 يتربخل كلذو «دلبلا لهأ نم اًدحأ بصي
 هيلإ ّتمأ دحأ نم له ؛تركذتف ؛يلهأب
 نأ هيلإ تجرخ نإ وجرأ ؟ةدوم وأ ءمحرب
 دحأ نم تملع امف ءاّئيش هنم بيصأ

 هللا ديب قزرلا نإ :تلق مث ؟؛هيلإ جرخأ

 تعضوف «قشمد تمدق ىتح «تجرخ مث
 تدمعف ءدجسملا ىلإ تودغ مث «يلحر

 ءدجسملا يف هتيأر سلجم مظعأ ىلإ
 نحن امنيبق ؛هيلإ تسلجف ءالهأ هرثكأو
 دنع نم لجر جرخ ذإ ,ءكلذ ىلع
 ةلاجيرلا مسجاك «ناوره نب كتل قع
 ىلإ لبقأف ؛ةئيه مهنسحأو ءمهلمجأو

 :يأ ءهل اوثحثحتف ؛هيف انأ يذلا سلجملا
 ريمأ ءاج دقل :لاقف ؛سلجف ءاوعسوأ

 ذنم هلثم هءاج ام «باتك مويلا نينمؤملا

 بتك :لاق ؟وه ام :اولاق ؛هللا هفلختسا

 «ليعامسإ نب ماشه :ةنيدملاب هلماع هيلإ

 دلو مأ نبا ريبزلا نب بعصمل اَنبا نأ ركذي
 ءهيف اهئاريم ذخأت نأ همأ تدارأف «تام

 ال هنأ معزو «ريبزلا نب ةورع اهعنمف
 يف «نينمؤملا ريمأ مهوتف ؛اهل ثاريم
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 بيسملا نب ديعس نم هعمس اًئيلح كلذ

 تاهمأ يف «باطخلا نب رمع نع ؛هركذي
 كلذ نينمؤملا ريمأ ظفحي ال ءدالوألا

 ءمكثدحأ انأ :باهش نبا لاق .ثيدحلا

 مث ؛يديب ذخأ ىتح ؛ةصيبق يلإ ماقف
 ىلع رادلا لخد ىتح «يب جرخ

 هيف يذلا تيبلا ىلإ ءاج مث :«كلملا دبع

 لاقف ؛مكيلع مالسلا :لاقف ؛كلملا دبع
 ؛مالسلا مكيلعو :اًبيجم كلملا دبع هل

 :كلملا دبع لاق ؟لخدنأ :ةصيبق هل لاقف
 ؛يديب ْذخآ وهو ةصيبق لخدف .لخدا

 ثدحي نيئمؤملا ريمأ اي اذه :لاقو

 بيسملا نبا نم تعمس يذلا ثيدحلاب

 :كلملا دبع لاقف ؛دالوألا تاهمأ ىف

 نب ديعس تعمس :تلقف :لاق د

 باطخلا نب رمع نأ :ركذي بيسملا

 تاهمأل رمأ :هنع ىلاعت هللا يضر

 ةميق نهئانبأ لاومأ يف نمّيقي نأ :دالوألا

 نم اًردص كلذب ثكمف ؛نقتعي مث «لدع

 هل ناك شيرق نم لجر يفوت مث «هتفالخ
 بجعي رمع ناك دقو ءدلو مأ نم نبا

 رمع ىلع مالغلا كلذ رمف «مالغلا كلذب
 هل لاقف «ٍلايلب هيبأ ةافو دعب دجسملا ىف

 ؟كنأ ين يا ننا"أي تلعق امد رمع
 ءاريخ نينمؤملا ريمأ اي ثلعف :لاق

 وأ ءيمأ اوقرتسي نأ نيب ينورّيخ

 ناكف «يبأ نم يئاريم نم ينوجرخي
 اوقرتسي نأ نم يلع نوهأ يبأ نم يثاريم

 يف ٌُترمأ امنإ ءٌتسلَوَأ :رمع لاق ؛يمأ
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 رمآ الو ءاّيأر ىرأ ام ,لدع ةميقب كلذ

 ىلع سلجف ماق مث ؛هيف متلق الإ ءارمأ
 يضر اذإ ىتح ؛هيلإ سانلا عمتجاف ءربنملا
 دق ينإ «سانلا اهيأ :لاق ,مهتعامج نم

 دق رمأب دالوألا تاهمأ يف ترمأ تنك

 ؛كلذ ريغ يأر يل ثدح دق مث ؛هومتملع

 اهكلمف ءدلو مأ هدنع تناك ئرما اميأف

 ال ةرح ىهف تام اذإف «شاع ام هنيميب

 نم :كلملا دبع لاق .اهيلع دحأل ليبس

 نب ملسم نب دمحم انأ :لاق ؟تنأ

 نإ .هللاو يأ :لاق .ءباهش نب هللا ديبع

 انل اًيذؤم ةنتفلا يف راغي بآل كل ناك

 لق «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف :لاق ءاهيف

 ال» .ءلجأ :لاق :حلاصلا ديعلا لاق امك

 :لاق .[4؟ :فسوي] مرآ 3 بيرث
 ينإف «يل ضرفا «نينمؤملا ريمأ اي :تلق

 ام دلبل كدلب نإ :لاق ؛ناويدلا نم عطقم

 مث ءرمألا اذه ناك ذنم اهيف دحأل انضرف

 نيب نامئاق وهو ينإو ؛ةصيبق ىلإ رظن
 ؛هل ضرفا نأ :هيلإ أموأ هنأكف ءهيدي

 :لاق ءنينمؤملا ريمأ كل ضرف دق :لاق

 ؛نينمؤملا ريمأ اي اهب انلصت ةلصو :تلق

 مهيف نإو يلهأ نم تجرخ دقل هللاو ينإف
 تّممع دقلو .هللا الإ اهملعي ام ةجاحل

 ريمأ كلصو دق :لاق ؛دلبلا لهأ ةجاحلا

 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق :لاق «نينمؤملا

 يلهأ تكرت دق هللاو ينإف ؛انمدخت مداخو

 زبخت نآلا اهنإ ؛يتخأ الإ مداخ مهل ام

 :لاق ؛مهل نحطتو ءمهل نجعتو ءمهل

 ةففش مدا
 يعوضوملا بيذغتلا

 نبا لاق .نينمؤملا ريمأ كمدخأ دقو

 ليعامسإ نب ماشه لإ تنك :تاهش
 ىلإ ثعبا نأ :يثيدح نم فرع دق ام عم

 يذلا ثيدحلا نع هلأساف .؛بيسملا نبا

 نع دالوألا تاهمأ يف ثدحي تعمس

 لثمب ماشه هيلإ بتكف ؛باطخلا نب رمع
 هنم صقن الو ءامرح هنع داز ام .يثيدح

 [ "535 "كم /*] . اًقرح

 يربكعلا جيرد نب رفعج يبأ نع *
 يف لبنح نب ذمحم نب دمحأ تبلط :لاق

 نع هلأسأل «نيتئامو نيثالثو تس ةنس
 يلصي جرخ :اولاقف ءهنع تلأسف «ةلأسم

 ىتح بردلا باب ىلع هل تسلجف ءاّجراخ
 يلع درف ءهيلع تملسف تمقف .ءاج

 ,الاوط ءايوضخم اًحيش ناكو  مالسلا

 انأو قاقزلا لخدف  ةرمسلا ديدش ءرمسأ
 رخآ انغلب املف «ةوطخب ةوطخ هيشامأ ءهعم

 راصو ءهلخدف ءجرفي باب اذإ «بردلا
 هللا كافع بهذا :لاقو ءهفلخ رظني

 ؛هللا كافاع بهذا :لاقف ءهيلع ٌتبغتف
 «بابلا ىلع دجسم اذإف .تفتلاف :لاق

 «سانلاب يلصي .مئاق « بوضخم خيشو

 لحرب جرب «مامإلا وتتيح بتصلجت
 هفلخت نعو ءلبنح نب دمحأ نع هتلأسف

 دنع هيلع يعدا :لاقف ؛همالك نع

 نب دمحم ءاجف «اّيولع هدنع نأ :ناطلسلا

 ملف .ءتشتفف «ةلحملاب طاحأف ءرصن

 مالك نم مجحأف ءركذ امم ءيش دجوي

 همع :لاق ؟خيشلا اذه نم :تلقف ؛ةماعلا



 ءايلوألا ةيلحا

 ؟هفلخ يلصي ال هل امف :تلق ؛قاحسإ

 مهنأل «هينبا الو ءاذ ملكي سيل :لاقف
 [1175/91 .ناطلسلا ةزئاج اوذخأ

 ريمأ جح :لاق عيبرلا نب لضفلا نع #
 ءاًعرسم تجرخف «يناتأف «نينمؤملا

 يلإ تلسرأ ول «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 ل ىف كاح دق «كحيو :لاقف :كتيتأ

 :تلقف ؛هلأسأ الجر يل رظناف «ءيش
 انب ضما :لاقف «ةنييع نب نايفس انهاه

 نم :لاقف .بابلا انعرقف :هانيتأف ؛هيلإ
 جرخف .نينمؤملا ريمأ بجأ :تلق ؟اذ

 ول «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءاًعرسم
 كانئج امل ذخ :لاقف ؛كتيتأ يلإ تلسرأ

 :هل لاق مث ءةعاس هثدحف ءهللا كمحر هل

 «سابع ابأ :لاق ءمعن :لاقف ؟نيد كيلع

 ىنغأ ام :لاق ءانجرخ املف ؛هنيد ضقا

 ؛هلأسأ الجر يل رظنا ءاًئيش كبحاص ينع

 :لاق .مامه نب قازرلا دبع انهاه :تلق

 «بابلا انعرقف ءهانيتأف «هيلإ انب ضما
 :تلق ؟اذه نم :لاقف ءاًعرسم جرخف

 ريمأ اي :لاقف .نينمؤملا ريمأ بجأ
 :لاقف ؛كتيتأ يلإ تلسرأ ول «نينمؤملا

 لاق مث «ةعاس هئداحف .هل كانثج امل ذخ

 ابأ :لاق ءمعن :لاق ؟نيد كيلع :هل

 ام :لاق ءانجرخ املف ؛هنيد ضقا « سابع

 الجر يل رظنا ءائيش كبحاص ينع ىنغأ

 «ضايع نب ليضفلا انهاه :تلق ؛هلأمأ
 مئاق وه اذإف .انيتأف ءهيلإ انب ضما :لاق

 :لاقف ءاهددري نآرقلا نم ةيآ ولتي ءيلصي
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 نم :لاقف .«بابلا تعرقف «بابلا عرقا
 :لاقف «نيئمؤملا ريمأ بجأ :تلق ؟اذه

 :تلقف ؛نينمؤملا ريمألو يلام

 دق سيلأ ؛ةعاط كيلع امأ :هللا ناحبس

 نمؤملل سيل» :لاق هنأ لَك يبنلا نع يور

 ىقترا مث «بابلا حتفف لزنف ؟«هسفن لذب

 ىلإ أجتلا مث .جارسلا أفطأف «ةفرغلا ىلإ
 انلعجف ءانلخدف ؛تيبلا اياوز نم ةيواز

 يلبق نوراه فك تقبسف ءانيديأب لوجن
 نإ اهنيلأ ام فك نم اهل اي :لاقف ؛هيلإ

 يف تلقف ءَقْبِو هللا باذع نم اًدغ تجن

 بلق ىقت نم مالكب ةليللا هنملكيل : يسفن
 هل كانئج امل ذخ :هل لاقف ؛يقت

 زيزعلا دبع نب رمع نإ :لاقف ؛هللا كمحر

 هللا دبع نب ملاس اعد ؛ةفالخلا يلو امل

 نب ءاجرو ءيظرقلا بعك نب دمحمو
 اذهب تيلتبا دق ينإ :مهل لاقف ءةويح

 ةفالخلا ٌدعف  ؟ىلع اوريشأف ء«ءالبلا
 -.ةيتن تاناتعأو تنأ اهتددعو «ءالب

 تدرأ نإ :هللا دبع نب ملاس هل لاقف

 نكيلو ءايندلا مصف .هللا باذع نم ةاجنلا

 نب دمحم هل لاقو ؛توملا اهنم كراطفإ

 هللا باذع نم ةاجنلا تدرأ نإ :بعك

 مهطسوأو ءاّبأ كدنع نينمؤملا ريبك نكيلف
 رفوف ءاّدلو كدنع مهرغصأو ءاحنأ كدنع

 ؛كدلو ىلع نّئحتو ءكاخأ مركأو ءكابأ

 ةاجنلا تدرأ نإ :ةويح نب ءاجر هل لاقو

 ام نيملسملل بحأف .هللا باذع نم اًدغ

 «كسفنل هركت ام مهل هركاو ؛كسفنل بحت
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 ينإف :كل لوقأ ينإو .تئش اذإ تم مث

 هيف ٌلزت اًموي .ءفوخلا دشأ كيلع فاخأ

 ؟اذه لثم هللا كمحر كعم لهف «مادقألا
 نوراه ىكبف ؟اذه لثمب كيلع ريشي نم وأ
 :هل تلقف ؛هيلع يشغ ىتح اًديدش َءاكب

 «عيبرلا نبا اي :لاقف «نينمؤملا ريمأب قفرا

 مث !انأ هب قفرأو ءكباحصأو تنأ هلتقت

 :لاقف ؛هللا كمحر يندز :هل لاقف «قافأ

 نب رمعل اًلماع نأ ىنغلب «نينمؤملا ريمأ اي

 :رمع هيلإ بتكف «هيلإ اكش زيزعلا دبع
 عم رانلا لهأ رهس لوط كركذأ ءيخأ اي

 نم كب فرصني نأ كايإو .دبألا دولخ

 عاطقناو ءدهعلا رخآ نوكيف ءهللا دنع

 . ءاجرلا

 «دالبلا ىوط .باتكلا أرق املف :لاق

 لاقف ؛زيزعلا دبع نب رمع ىلع مدق ىتح
 يبلق تعلخ :لاق ؟كمدقأام :هل

 ىتح ةيالو ىلإ دوعأ ال .كباتكب
 ًءاكب نوراه ىكيف :لاق ؛َكَك هللا ىقلأ

 ؛هللا كمحر يندز :هل لاق مث ؛اًديدش

 مع سابعلا نإ ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 :لاقف لكي يبنلا ىلإ ءاج كي ىفطصملا
 هل لاق «ةرامإ ىلع ينرّمأ ءهللا لوسر اي

 موي ةمادنو ةرسح ةرامإلا نإ» :ِيو يبنلا

 اًريمأ نوكت ال نأ تعطتسا نإف :ةمايقلا

 لاقف ؛اًديدش ًٌءاكب نوراه ىكبف .«لعفاف

 نسح اي :لاق ءّللا كمحر يندز :هل

 نع قي هللا كلأسي يذلا تنأ ءهجولا
 نأ تعطتسا نإف «ةمايقلا موي قلخلا اذه

 يعوضوملا بيذهتلا | 'ة4ي 2س |

 حبصت نأ كايإف ءرانلا نم هجولا اذه يقت

 «كتيعر نم دحأل شغ كبلق يفو يسمتو
 ءاّشاغ مهل حبصأ نم» :لاق لي يبنلا نإف

 لاقو ؛نوراه ىكبف .«ةنجلا ةحئار حري مل
 مل يبرل نيد «معن :لاق ؟نيد كيلع :هل

 «ينلأس نإ يل ليولاف ءهيلع ينبساحي
 مل نإ يل يلولاو «ينشقان نإ يل ليولاو
 نيد نم ينعأ امنإ :لاق ؛يتجح مهلأ
 امنإ ءاذهب ينرمأي مل يبر نإ :لاق ؛دابعلا

 فرمأ عيطأو .هدعو قدصأ نأ ينرمأ

 اّلِإ ىنإلاو َّنْلْي ُتْقَلَح اَمَر» :َدَهَه لاقف
00 
 نأ دير مو قي نب مهني برأ ا" © دونت
 روثلا رد كير َوْه هلا نإ © وول
 :هل لاقف [04 - ه5 :تايراذلا] 48 ٌنيِتَمْل

 ىلع اهقفنأف ءاهذخ ءرانيد فلأ هذه

 :لاقف ؛كتدابع ىلع اهب ّوقتو «كلايع

 «ةاجنلا قيرط ىلع كلدأ انأ ءهللا ناحبس

 هللا كملس اذه لثمب ينئفاكت تنأو
 انجرخف ءانملكي ملف «تمص مث ؛كقفوو

 لاق ء«بابلا ىلع انرص املف ؛هدنع نم

 ىلع ىنلدف «لجر ىلع ىنتللد اذإ :نوراه

 كليغدف ةنيملسملا ديس اذه. ءاذع لكم
 دق ءاذه اي :تلاقف ءهئاسن نم ةأرما هيلع

 ولف ءلاحلا قيض نم هيف نحن ام ىرت
 :اهل لاقف ؛هب انجرفتف «لاملا اذه تلبق

 ريعب مهل ناك موق لثمك :مكلثمو يلثم
 ءهورحن ءربك املف ءهبسك نم نولكأي
 اذه نوراه عمس املف ؛همحل اولكأف

 لبقي نأ ىسعف ءلخدن :لاق :مالكلا



 ءايلوألا ةيلحل

 يف سلجف جرخ ليضفلا ملع املف ؛لاملا

 «نوراه ءاجف «ةفرغلا باب ىلع حطسلا

 ؛هبيجي الف هملكي لعجف ءهبنج ىلإ سلجف

 ةيراج تجرحخ ذإ .ءكلذك نحن انيبف

 خيشلا تيذآ دق ءاذه اي :تلاقف .ءادوس

 ؛هللا كمحر فرصناف ؛ةليللاذنم

 ]1١6/8-٠١8[ .انفرصناف

 «يناعنصلا ريبزلا نب نامعنلا نع *

 اخأ فسوي نب دمحم نأ :ثدحي

 ىلإ ثعب ؛ىيحي نب بويأ وأ ءجاجحلا
 ؛ةثامسمخ وأ «رانيد ةتامعبسب سوواط

 نإف ءكنم اهذخأ نإ :لوسرلل ليقو

 :لاق ؛كيلإ نسحيو .ءكوسكيس ريمألا

 ء«دنجلا سوواط ىلع مدق ىتح اهب جرخف
 ثعب ةقفن «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف
 نم اهب يل ام :لاق ؛كيلإ اهب ريمألا

 لبيقي نأ ىبأف ءاهذخأ ىلع هدارأف ؛ةجاح

 مث «تيبلا ةوك يف اهب ىمرف ؛سوواط
 اوثبلف ؛اهذخأ دق :مهل لاقف ؛بهذ

 اًئيش سوواط نع مهغلب مث ءاتيح

 انيلإ ثعبيلف ءهيلإ اوثعبا :لاقف ؛هنوهركي
 لاملا :لاقف ءلوسرلا هءاجف ؛انل امب

 ام :لاق ؟ريمألا كيلإ هب ثعب يذلا

 ,مهربخأف لوسرلا عجرف ءائيش هنم تضبق

 يذلا اورظنا

 .هءاجف ءهوثعبف ءهيلإ هوثعباف ءاهب بهذ
 ابأايهب كتئنج يذلا لاسللا :لاقو

 ؟اًئيش كنم تضبق له :لاق ؟نمحرلا دبع

 ؟هتعضو نيأ ملعت له :هل لاق ءال :لاق

 :لاقف ؛قداص هنأ اوفرعف

 6 ابعو
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 رظنا :لاق ؛ةوكلا كلت يف ءمعن :لاق

 وه اذإف ءهلي دمف :لاق ؛هتعضو ثيح
 :لاق ؛توبكنعلا اهيلع تنب دق ةّرصلاب

 ١٠6[ 14/4] .مهيلإ اهب بهذف ءاهذخأف

 نومأملا لأس 0

 ءال :لاقف ؟راد كل له :سنأ نب كلام

 كل رتشا :لاقو ءرانيد فالآ ةثالث 07

 نومأملا دارأ مث :لاق ؛اًراداهب

 نأ تمزع ينإف :كلامل لاقو ءصوخشلا

 لمح امك .ًأطوملا ىلع سائلا لمحأ

 ام :هل لاقف ؛نآرقلا ىلع سانلا نامثع

 باحصأ نأ كلذو ؛ليبس كلذ ىلإ كل

 ءراصمألا يف هدعب اوقرتفا ِِللي يبنلا

 الو ءملع رصم لهأ لك دنعف ءاوثدحف

 لَم يبنلا نإف ؛كعم جورخلا ىلإ ليبس
 اوناك ول ءمهل ريخ ةنيدملاو» :لاق

 .اهثبخ يفنت ةنيدملا» :لاقو .«نوملعي

 هذهو .؛ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك

 متكش نإو ءهوذخف مكنش نإف «مكريئاند

 ["91/5] .هوعدف

 تعمس :لاق ةورع نب دمحم نع #

 ةبعشل يدهملا بهو :نولوقي انباحصأ
 فلأ هعطقأو ءاهمسقف ءمهرد فلأ نيئالث

 دجي ملف ؛ةرصبلا مدقف ؛ةرصبلاب بيرج
 [4١ا//9] .اهكرتف ءهل بيطي اًئيش

 ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم نع *

 تيأر :لوقي يبأ تعمس :لاق ىفقثلا

 :يروقلا ةايفس لإ هاجت تادف وماةناو



 ناطلسلا رئاوج

 ام :هل ليقف ؛هب حاصو «هرهتنا هر املف

 ءهمسقي لامي رمأ اًكيرش نإ :لاقف ؟هنأش

 اًكيرش نإ :نايفس لاق مث ؛لاملا اذه هالوف
 ]/١/0*[ .كريغ اذحأ هسندل بصي مل

 ميهاريإ نب نسحلا يبأ نع *
 نينمؤملا ريمأ نأ «تربخأ :لاق يضايبلا

 ؟كيلع جوزتأ :ةديبزل لاق ديشرلا نوراه
 جوزتت نأ كل لحي ال :ةديبز تلاق

 ينيب :ةديبز تلاق ؛ىلب :لاق ؛ءيلع

 نايقسب نيضرت :لاق «تئش نم كنيبو

 ىلإ هجوف :لاق ؛معن :تلاق ؛يروثلا

 هنأ معزت ةديبز نإ :لاقف «يروثلا نايفس

 يو 00 جوزتأ نأ يل لحي ال

 ََس ان أكن » واع هللا لاق

 مث 0 :ءاسنلا] 4و تللكو قثم امتلأ
 ديري ؟ةيآلا عمت :ناينس لاقف تكس

 «ةديم انين الآ ٌمفِح ني :ارقي نأ
 رمأف :لاق .لدعت ال تنأو .[* :ءاسنلا]

 نأ ىبأف ءمهرد فالآ ةرشعب نايفسل

 ىلع تلخد :لاق لئاو يبأ نع *

 «قورسم عم ةرصبلاب دايز نب هللا ديبع
 فالآ ةثالث «قرو نم لت هيدي نيب اذإف

 :لاقف :لاق ؛ناهبصأ جارخ نم فلأ

 «تومي لجرب كنظ ام «لئاو ابأ اي
 اذإ فيكف :تلقف :لاق ؟اذه لثم عديو

 ىلع زش كاذف":لآق ؟لولغ نم“ ناك
 «ةفوكلا تيتأ اذإ :يل لاقو :لاق ؛رش

 :لاق ؛فورعمب كبيصأ يلعل .ينتئاف

 [مالم/ك]

 يعوضوملا بيذهتلا 2 6١" |

 ترواش ينأ ول :تلق هتعجر املف

 :تلقف «هتيتأف :لاق ؛كلذ يف ةمقلع

 يل لاقف ءدايز نبا ىلع تلخد ينإ

 لبق هتيتأ ول :لاق ؟ىرت فيكف ءاذك

 امأف ءائيش كل لقأ مل «ينرمأتست نأ

 نأ قيقح ينإف ءينترمأتسا اذإ

 يل نأ ينرسي ام ؛هللاوو ؛كحصنأ

 سانلا هركأ ينإف :نيفلأ عم نيفلأ
 ؟لبش ابأ اي َّمِل :تلق :لاق ؛هيلع

 رثكأ ينم اوصقني نأ فاخأ ينإ :لاق

 عع 0 .مهنم صقتنأ امم

 نب ناميلس نأ :ةئييع نبا نع *
 يلإ عفرا :مزاح يبأل لاق كلملا دبع

 دق .ءتاهيأ تاهيأ :لاق ؛كتجاح

 جئاوحلا نزتخت ال نم ىلإ اهتعفر

 ينع ىوز امو .تعنق اهنم يناطعأ امف

 ىلع مزاح وبأ لخدو :لاق ؛تيضر
 سانلا رظنا :هل لاقف ءةنيدملا ريمأ

 لهأ بهذ ءريخلا لهأ تيندأ نإ «كبابب
 لهأ بهذ ءرشلا لهأ تيندأ نإو ؛رشلا

 [؟81/9/] .ريخلا

 بتك :لاق حلصلا نب ةعمز نع

 هيلع مزعي «مزاح يبأ ىلإ ةيمأ ينب ضعب
 امأ :هيلإ بتكف ؛هيلإ هجئاوح عفر الإ
 تعفر الإ يلع مزعت «كباتك ينءاج :دعب

 « هنود

 يجئاوح تعفر .تاهيهو .«يجئاوح كيلإ

 [؟ا//"] . تعنق



 ءايلوألا ةيلحل

 الجر تيأر ام :لاق ينزملا نع #*

 ديع ةليل هعم تجرخ .يعفاشلا نم مركأ
 ىتح «ةلأسم ىف هركاذأ انأو ءدجسملا نم

 :لاقف ؛سيكب مالغ هاتأف «هراد باب تيتأ
 ذحخ :كل لوقيو ءمالسلا كئرقي يالوم

 ءهمك ىف هلخدأو ءهنم هذخأ ؛سيكلا اذه

 انآ اي :لاقق 1 ةقلحلا دع لجو كنان
 ءيش الو .ةعاسلا يتأرما تدلو ءهللا دبع

 سيلو ءدعصو «سيكلا هيلإ عفدف ؟يدنع
 [181/4] .ءيش هعم

 نبا ثعب :لاق قوزرم نب رفعج نع *

 «نسحلاو «نيريس نسبا ىلإ ةريبه
 نبال لاقف ؛هيلع اولخدف :لاق ؛يبعشلاو

 تبرق ذنم تيأر اذام ءركب ابأ اي :نيريس

 :لاق ؛اًيشاف اًملظ تيأر :لاق ؟انياب نم

 نبا هيلإ تفتلاف .هبكنمب هيأ نبا هزمغف
 انأ امنإ «لأست تسل كنإ :لاقف «نيريس
 هتلالا ةييراب نسحلا ىلإ لسراف ؛لاصأ
 ىلإو ؛فالآ ةئالثب نيريس نبا ىلإو
 ملف نيريس نبا امأف ؟نيفلأب يبعشلا

 [؟58/1] . اهذخأي

 :هياحصأ ضعبل ىلع نب ناميلس لاق #

 دق يذلا اذه  مالغلا  ةبتع نيأ .كحيو
 يف هب جرخف :لاق ؟ةرصبلا لهأ هب نتتفا

 هب فقوف ءناّبجلا هب ىتأ ىتح «شيجلا
 .هسأر سكنم ملعي ال وهو «ةبتع ىلع

 «فقوف ؛ضرألا هيلع تكني دوع هديب

 مكيلعو :لاقف ؛هيلإ رظنف .هسأر عفرف
 فيك :لاق ؛هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 ناطلسلا رئاوج [| ا

 «نيلاح نيب لاحب :لاق ؟ةبتع اي تنأ

 ءريخب هللا ىلع مودق :لاق ؟امه ام :لاق

 تكني لعجو .هسأر سكن مث ءّرشب مأ
 ةبتع ىرأ : يلع نب ناميلس لاقف ؛ضرألا

 هيف انحبصأ ام يلابي الو ءهسفن زرحأ دق

 كل ترمأ دق «ةبتع اي :لاق مث ؛«انيسمأو

 ًاهيأ كنم اهلبقأ :لاق ؛مهرد يفلأب

 .ةجاح اهعم يل يضقت نأ ىلع ءريمألا
 امو :لاقف ءناميلس ّرسو ءمعن :لاق
 دق :لاق ؛اهنم ينيفعت :لاقف ؟كتجاح

 وهو اًفرصنم هنع ىلو مث :لاق ؛تلعف

 نحن ام ةبتع انيلإ رّصق :لوقيو «يكبي
 [5/“777] .هيف

 «ةمئره جرخ :لاق يعفاشلا نع *

 :لاقو «نوراه نينمؤملا ريمأ مالس ينأرقأف

 :لاق ؛رانيد فالآ ةسمخب كل رمصأدق

 نم ذخأف ؛ماجحي اعدف .لاملا هيلإ لمحف

 ذخأ مث ؛اًرانيد نيسمخ هاطعأف ؛هرعش
 اهقّرفف ءاررص ريناندلا كلت نم ٌرصو اًعافر

 مه نمو «ةرضحلاب مه نيذلا نييشرقلا يف
 نم لقأب الإ «هتيب ىلإ عجر ام ىتح ؛ةكمب
 [717١؟- ]١1١/8 .رانيد ةئام

 يولبلا دمحم نب هللا دبع نع *#
 سيردإ نب دمحمل ديشرلا رمأ :لاق

 رمأف ءاهلبقف ءرانيد فلأب يعفاشلا
 لارا امه هعانتاند اجا رثم هد اخ ديشرلا
 ىلإ ىهتنا ىتح «ةضبق ةضبق اهقرفي
 ؛ةدحاو ةضبق الإ هعم امو «رادلا جراخ

 ءاهب عفتنا :لاقو ءهمالغ ىلإ اهعفدف



5 
 ناطلسلا زئاوج

 اذهل :لاقف ؛كاذب ديشرلا جارس ربخأف

 ]١81١/9[ .هنتم يوقو ءهمه غرف

 لخد :لاق ميعن يبأ نب هللا دبع نع *

 «كلملا دبع نب ناميلس ىلع زيريحم نبا
 كنأ ىنغلب ءزيريحم نبااي :هل لاقف

 دقف :لاق .ءمعن :لاق ؟كنبا تجوز

 عفد دقف لجاعلا امأ :لاقف ؛هنع انقدصأ

 [١4١/ه] .هيلع وهف لجآلا امأو ءمهيلإ

 نب كلملا دبع نأ :ةعرز يبأ نع *

 كرتف «ةيراجب زيريحم نبا ىلإ ثعب ناورم

 ليقف ؛هلخدي نكي ملف ءهلزنم زيريحم نبا
 زيريحم نبا تيفن ؛نينمؤملا ريمأ اي :هل
 لجأ نم :لاق .؟ملو :لاق ؟هلزنم نع

 ثعبف :لاق ؛هيلإ اهب تثعب ىتلا ةيراجلا

 ]1١14١/0[ .اهذخأف ةللبلا دنع

 ىتأ هنأ :- ةرميخم نب  مساقلا نع *

 مث «ةزئاجب هزاجأف ءزيزعلا دبع نب رمع
 ءمساقلا كلذ هركف ؛ اًئيدح هثدحي نأ هلأس

 [4؟/5] . كتّيطع ينيثه :رمعل لاقو

 امل :لاق بذوش نب هللا دبع نع «

 سانلا عطقأ ناميلس يلوو «جاجحلا تام

 نبا لاقف ؛نوذخأي سانلا لعجف ؛تاوملا

 ؟سانلا ذخأ امك انذخأ ول :هيبأل نسحلا
 نيب ام يل نأ ول ينرسي ام ءتكسا :لاقف

 ]١١/5[ .بارت ليبنزب نيرسجلا

 عطقت نأل :لاق طابسأ نب فسوي نع #

 اذ نم لكآ نأ نم يلإ بحأ «يلجرو يدي

 [؟4؟/8] .- ءارمألا ةيطع : ينعي  اًئيش لاملا

 يعوضوملا بيذغهتلا ةفففا

 ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لخد *

 نم ةدع كردأ لجر اهب له :لاقف ءاّجاح

 لسرأف ؛مزاح وبأ ءمعن :اولاق ؟ةباحصلا

 ام ؛مزاح ابأ اي :لاق ءهاتأ املف «هيلإ

 ىنم تيأر ءافج يأو :لاق ؟ءافجلا اذه

 سياكل وجو لاق ؟وكتحوملا سما أَن
 ينتفرع ام «هللاو :لاق ؛ ينتأت ملو «ينرتأ

 تيأر ءافج يأف .كتيأر انأ الو ءاذه لبق

 :لاقف «يرهزلا ىلإ ناميلس تفتلاف ؟ىنم

 ابأ اي :لاقف ؛انأ تاطخأو :خيشلا تاما
 مترمع :لاقف ؟توملا هركن انل ام ءمزاح

 جورخلا نوهركتف «ةرخآلا متبرخو ءايندلا
 «تقدص :لاق ؛بارخلا ىلإ نارمعلا نم

 انل ام ءيرعش تيل «مزاح ابأ اي :لاقف
 كلمع ضرعا :لاق ؟اًدغ ىلاعت هللا دنع

 نم هدجأ نيأو :لاق ءْقِنؤ هللا باتك ىلع

 :ىلاعت هللا لاق :لاق ؟ىلاعت هللا باتك
 ىل َراَجُفْلا نإ, 09 رج ىل َراَرأل و
 لاق .[1-14 :راطفنالا] 46 ٍرِيمج

 : مزاح وبأ لاق ؟هللا ةمحر نيأف : ناميلس

 .[51 :فارعألا] 4َنيِسْحُمْلا سي ٌبرَق#

 ضرعلا فيك «يرعش تيل :ناميلس لاق
 امأ :مزاح وبأ لاق ؟اًدغ هللا ىلع

 امأو «هلهأ ىلع مدقي بئاغلاك ءنسحملا

 ؛هالوم ىلع هب مدقُي قبآلاك ؛ءيسملا

 دتشاو «هبيحن الع ىتح «ناميلس ىكبف
 نأ انل فيك «مزاح ابأ اي :لاقف ؛هؤاكب

 .فلصلا مكنع نوعدت :لاق ؟حلصن
 «ةيوسلاب اومسقتو «ةءورملاب اوكسمتو



 ناطلسلا زئاوج 7607 0 ءايلوألا ةيلحل

 ءمزاح ابأ اي :لاق ؛ةيضقلا يف اولدعتو

 هذخأت :لاق ؟كلذ نم ذخأملا فيكو

 ايأ اي :لاق ؛هلهأ يف هقحب هعضتو ءهقحب

 ولوأ :لاق ؟قئالخلا لضفأ نم ؛مزاح

 ؟لدعلا لدعأ امف :لاق ؛ىهنلاو ةءورملا

 ؟هفاختو هوجرت نم دنع قدص ةملك :لاق

 ءاعد :لاق ؟ةباجإ ءاعدلا عرسأ امف :لاق

 لضفأ امف :لاق ؛نيتسحملل نسحملا

 سئابلا دي ىلإ «لقملا دهج :لاق ؟ةقدصلا

 :لاق .ىذأ الو ءّنم اهعبتي ال «ريقفلا

 :لاق ؟سانلا سيكأ نم «مزاح ابأ اي

 مث ءاهب لمعف «ىلاعت هللا ةعاطب رفظ لجر
 قمحأ نمف :لاق ؛اهيلع سانلا لد

 هيخأ ىوه ىف ظاتغا لجر :لاق ؟قلخلا

 .هايندب هترخآ عابف هل ملاظ وهو
 نأ كل له .مزاح ابأاي :لاق

 ؟كنم بيصنو ءانم بيصتو ءانبحصت

 فاخأ ينإ :لاق ؟ملو :لاق ؛الك :لاق

 هللا ينقيذيف ءاليلق اًئيش مكيلإ نكرأ نأ
 ال مث ءتامملا فعضو ةايحلا فعض

 ,مزاح ابأ اي :لاق ؛اًريصن هنم يل نوكي

 ينلخدت ءمعن :لاق ؛كتجاح يلإ عفرا

 سيل :لاق ؛رانلا نم ىنجرختو «ةنجلا

 ؛اهاوس ةجاح يل امف :لاق ؛يلإ كاذ
 :لاق ؛يل هللا عداف ءمزاح ابأ اي :لاق

 ؛«كئايلوأ نم ناميلس ناك نإ مهللا «معن

 نم ناك نإو ءةرخآلاو ايثدلا ريخل هرّسيف

 بحت ام ىلإ هتيصانب ذخف «كئادعأ

 وبأ لاق ؛طق :ناميلس لاق ؛ىضرتو

 .هلهأ تنك نإ تبنطأو ترثكأ دق :مزاح

 يمرت نأ كتجاح امف ؛هلهأ نكت مل نإو

 :ناميلس لاق ؟رتو اهل سيل سوق نع
 :لاق ؟هيف نحن اميف لوقت ام «مزاح ابأ اي

 لب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينيفعت وأ

 اوبصغ كءابآ نإ :لاق ؟ىلإ اهيقلت ةحيصن
 ءفيسلاب ةونع هوذخأف ءرمألا اذه سانلا

 «سانلا نم عامتجا الو ءةروشم ريغ نم
 ولف ؛اولحتراو «ةميظغ ةلتقم هيف اولتق دقو

 نم لجر لاقف ؟مهل ليقو اولاق ام ترعش
 :مزاح وبأ لاق ؛تلق ام سئب :هئاسلج

 ءاملعلا ىلع ذخأ ىلاعت هللا نإ .تبذك

 .هتومتكي الو سانلل هتنيبيل «قاثيملا

 :لاق ؛ينصوأ .مزاح ابأ اي :لاق

 هللا هزن :زجوأو كيصوأ فوس ءمعن
 وأ ,كاهن ثيح كاري نأ همْظعو «ىلاعت

 «ىلو املف ءماق مث ؛كرمأ ثيح كدقفي

 ءرانيد ةئام هذه ,«مزاح ابأ اي :لاق

 ىمرف ؛ريثك اهلاثمأ يدنع كلو ءاهقفنأ
 فيكف ءكل اهاضرأ ام ءهللاو :لاقو ءاهب

 نوكي نأ هللاب كذيعأ ينأ ؟يسفنل اهاضرأ

 نإ ءالذب كيلع يّدرو ءالزه يايإ كلاؤس
 امل مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم

 تلد آمل ف َتَر# :لاق «ءنيدم ءام درو

 لأسف .[14 :صصقلا] 4ٌرِيِقم ٍرْيَخ ْنِم َّلِ

 ءسانلا لأسي ملو ءَقق هبر ةتَظ ىسوم
 امل ةاعرلا نطفت ملو «ناتيراجلا تنطفف

 :وهو امهايأايتأف ؛هيلإ اتنطف

 :بيعش لاق «هربخ هاتربخأف هت بيعش



 عجم
 يعوض وملا بيذضتلا ةلفتا# ناطلسلا زئاوج

 لاق مث ءاّعئاج اذه نوكي نأ يغبني

 ىهتتأاملف ءهيعدا ىبهذا :امهادحإل

 :تلاق مث ؛اههجو تطغو .هتمظعأ
 :صصقلا] 4كلَرْجبب َكَوعْنَي ف كإ»
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 َتْيَقَس ام َرْجأ كيِرْجِلا» :تلاق املف .[6 يح رمي
 ارم

 ال نأ دارأو .ءكلذ ع ىسوم هرك . © ان

 هنأل ءاهعبتي نأ نم ادب دجي ملو ءاهعبتي
 جرخف ؛فوخو ةعبسم ضرأ يف ناك
 تناكف ءزجع تاذ ةأرما تناكو .ءاهعم

 ه6 ىسومل فصتق ءاهبوث فرصت حايرلا
 ؛ىرخأ ضرعيو ءةرم ضغيف ءاهزجع
 لخدف ؛يفلخ ينوك .هللا ةمأ اي :لاقف

 ءأيهم ءاشعلاو .كنك# بيعش ىلإ ىسوم
 لاق ءال :85# ىسوم لاقف ءْلُك :لاقف
 ينكلو «ىلب :لاق ؟اًعئاج تسلأ :بيعش

 لمع نم اًئيش نوعيبي ال تيب لهأ نم
 نأ ىشخأ ءاّبهذ ضرألا ءلمب ةرخآلا
 لاق ؛امهل تيقس ام رجأ اذه نوكي

 هذه نكلو ءباش اي اال :88# بيعش

 ماعطإو .فيضلا ىرق ؛ ابا ةداعو يتداع

 .لكأف .ةل ىسوم سلجف :لاق ؛ماعطلا

 امع اًضوع رائيد ةثاملا هذه تناك نإف

 يف ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاف ءكتئدح

 نم ناك نإو ءهنم لحأ رارطضالا لاح
 نإ ءارظنو ءاكرش اهيف يلف «نيملسملا لام

 ينب نإ ؛اهيف يل ةجاح الف الإو «مهتيزاو

 .ءىقتلاو ىدهلا ىلع اولازي مل ليئارسإ

 مهئاملع ىلإ نوتأي مهؤارمأ تناك ثيح
 ءاوسفنو ءاوسكن املف .مهملع يف ةبغر

 اونمآو «ىلاعت هللا نيع نم اوطقسو
 نوتأي مهؤاملع ناك «توغاطلاو تبجلاب
 .مهايند يف مهنوكراشيو .مهئارمأ ىلإ
 :باهش نبا لاق ؛مهلتق يف مهعم اوكرشو

 ؟ضررعت يب وأ .ينعت يايإ ءمزاح ابأ اي
 ؛عمست ام نكلو «تدمتعا كايإ ام :لاق

 :لاق ؟هفرعت «,باهش نبا اي :ناميلس لاق
 هتملك ام ؛ةنس نيثالث ذنم يراج ءمعن
 هللا تيسن كنإ :مزاح وبأ لاق ؛طق ةملك
 نبا لاق ؛ينتبجأل هللا تبجأ ولو «ينتيسنف
 لاق ؟ينمتشت ءمزاح ابأاي :باهش

 كتمتش نكلو .ءكمتش ام :ناميلس

 راجلا ىلع راجلل نأ :تملع امأ .ءكسفن

 ءمزاح وبأ بهذ املف ؛ةبارقلا قحك اًقح

 ريمأ اي :ناميلس ءاسلج نم لجر لاق
 لثم مهلك سانلا نوكي نأ بحت «نينمؤملا
 [900 - 754/0] . ال :لاق ؟مزاح يبأ

 مدق :لاق ىيحي نب ريثك يبأ نع *
 نب رمعو «ةئيدملا كلملا دبع نب ناميلس
 ىلصف :لاق ؛اهيلع هلماع زيزعلا دبع
 .ةروصقملا باب حتف مث ءرهظلا سانلاب

 سانلا ليقتساو «بارحملا ىلإ دنتساو

 ريغ نع ميلس نب ناوفص ىلإ رظنف ءههجوب
 ؟لجرلا اذه نم ءرمع اي :لاقف ؛ةفرعم
 ريمأ اي :لاق ءهنم نسحأ اًنمس تيأر ام

 :لاق ؛ميلس نب ناوفص اذه «نينمؤملا
 ىتأف «رانيد ةثامسمخ هيف سيك «مالغ اي
 :همداخل لاقف ءرانيد ةئامسمخ يف سيكب
 ىتح «مالغلل هفصوف «يلصي اذه ىرت
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 ءايلوألا ةيلجل

 ىتح «سيكلاب مالغلا جرخف :لاق ؛ هتبثأ

 «ناوفص هيلإ رظن املف ء,ناوفص ىلإ سلج
 :لاقف :هيلع لبقأف ؛مّلس مث ءدجسو عكر
 «نينمؤملا ريمأ ىنرمأ :لاق ؟كتجاح ام

 اذه كيلإ عفدأ ذآ ىلإ «كيلإ رظني اذ وهو

 :لوقي وهو «رانيد ةئامسمخ هيف سيكلا

 ؛كلايع ىلعو كنامز ىلع هذهب نعتسا
 يذلاب انأ سيل :مالغلل ناوفص لاقف
 تسلأ :مالغلا هل لاقف :هيلإ تلسرأ
 انأ ءىلب :لاق ؟ميلس نب ناوفص

 ؛تلسرأ كيلإو :لاق ءميلس نب ناوفص
 .ملهف تبثتسا اذإف «تبثتساف بهذا :لاق

 .«ءكعم سيكلا كسمأف :مالغلا لاقف

 دقف تكسمأ نإ ءال :لاق ؛بهذأو

 انهاه انأو ؛تبثتساف بهذا نكلو .تذخأ

 ناوفص ذخأو «مالغلا ىلوف ؛سلاج

 جرخ ىتح ءاهب ري ملف ؛جرخو «هيلعن
 15١/01 -15١[ .ةنيدملا نم ناميلس

 .ماعط نم هلو يبنلا دعب تعبش مس ام :تلاق

 عبش ام ؛تيكبل يكبأ نأ تئشو الإ

 [457/7] .ضبق ىتح لَ دمحم لآ

 يف ثنك :لاق ةريره يبأ نع *©

 انكف .ةوجع ٍلك يبنلا انيلإ ثعبف «ةفصلا

 :هباحصأل لوقيو ؛عوجلا نم نيتنثلا نرقن
 ]99/1١”  54٠١0 .؟«اونرقاف تنرق دق ىنإ»

 :لوقي ناك ةريره ابأ نأ :دهاجم نع *

 عوجلا 1 انا

 دمتعأل تنك نإ ءوه الإ هّلِإ ال يذلا هللاو
 دشأل تنك نإو ءعوجلا نم يدبك ىلع
 تدعق دقلو ؛عوجلا نم ينطب ىلع رجحلا

 رمف ءهنم نوجرخي يذلا مهقيرط ىلع اًموي
 هللا باتك نم ةيآ نع هتلأسف ءركب وبأ ىب

 مث ؛لعفي ملو ٌرمف «ينعبتتسيل الإ هتلأس ام
 هللا باتك نم ةيآ نع هتلأسف ءرمع يب رم
 ملو ٌرمف «ينعبتتسيل الإ هتلأس ام :ىلاعت

 «مسبتو هِي مساقلا وبأ يب ٌرم مث ؛لعفي

 مث ؟يهجو يف امو «يسفن يف ام ةفرعو
 هللا لوسر اي كيبل :تلق اره ابأ اي) :لاق

 «لخدف ءهتعبتاو «ىضم مث «قحلا» :لاق

 اًنبل دجوف .تلخدف ل نذأو «تنذأتساو

 «؟نيللا اذه نيأ نمد :لاقف ؛حدق يف

 :لاقف ؛ةنالف وأ «نالف كل هادهأ :اولاقف

 هللا لوسر اي كيبل :تلقف «ره ابأ اي»

 :لاق ؛مهعداف .ةفصلا لهأ قحلا» :لاق

 نوولي ال .مالسإلا فايضأ :ةفصلا لهأو

 ثعب «ةقدص هتتأ اذإ ؛لام الو ءدحأ ىلع

 هتتأ اذإو ؛اًنيش اهنم لوانتي ملو ؛مهيلإ اهب
 ءاهتم باصأو ءمهيلإ لسرأ .ةيده
 [؟ا// ]١/ .اهيف مهكرشأو

 ئيتيار كقل :لاق ةريره يبأ نع *

 نيبو لك هللا لوسر ربثم نيب عرصأ

 لوقيف ؛اهنع ىلاعت هلا ىضر ةشئاع ةرجح
 يب ام ءنونج يب امو «نونجم هنإ :سانلا
 [م/8/1] .عوجلا الإ

 يطيقللا ىسوم نب قلاخلا دبع نع *
 ءاماع نيتس ْنِب5 هلل هسفن ديزي عوج :لاق



 جحجعوضووملا بيذهتلا 1 ّ عوجلا

 ؛هنول ريغتو «هندب كهنو «همسج لبذ ىتح
 هل ردقأ امف «ينطب ينبلغ :لوقي ناكو

 [50/9] .ةليح ىلع

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع «

 ايندلا حاتفمو .عوجلا ةرخآلا حاتفم

 [؟هةرقز] . عبشلا

 نإ :لاق يشاقرلاديزي نع #«

 لوألا ليعرلا يف «ىلاعت هلل نيعوجتملا
 ]/0١[ .ةمايقلا موي

 بلقلا عاج اذإ :لاق ناميلس يبأ نع *#

 «يورو عبش اذإو «قرو افص ءشطعو
 [؟55/89]) .رايو ّيمع

 :لاق  نسحلا يبأ نب - نسحلا نع

 ايندلا نئازخو «عوجت :8 فسرويل ليق
 ىسنأف .ءعبشأ نأ فاخأ :لاق ؟كديب

 [؟5/١71] . عايجلا

 عاج نم :لاق يروثلا نايفس نع #

 [*50/5] .رانلا لخد .ءتامف «لأسي ملو

 نيسلا آل :لاق دوسألا نب ورمع نع *

 ماعط نم يفوج األمأ الو ءاّدبأ اًروهشم

 [1655/0] .هاقلأ ىتح ؛اًدبأ راهنلاب

 :دايز يل لاق :لاق نالجع نع *

 :لاق !اًلقاع الجر كحيو ّيلع لخدأ
 ىفخي ال :لاق «ينعت نم فرعأ ال :تلق

 انأ اذإف ءتجرخف ؛هّدقو ههجو يف لقاعلا

 حيصف «ةماقلا ديدم ءهجولا نسح لجرب

 لاقف ؛لخدف «لخدا :تلفق ؛ناسللا

 يف كتروشم تدرأ دق ينإ ءاذه اي :دايز

 الو ءنقاح انأ :لاق ؟كدنع امف ءرمأ

 هلخدأ .ءنالجع اي :لاق ؛نقاحل يأر

 ام :هل لاقف ؛جرخخ مث :لاق ؛اضوتملا

 يأر الو ءعئاج ينإ :لاقف ؟كدنع

 .ماعطب تئا ؛نالجع اي :لاق .ءعئاجل

 ادب امع لس :لاقف ؛معطف :لاق «هب ىتأف

 هدنع دجو الإ «ءيش نع هلأس امف ؟كل

 :هلامع ىلإ دايز بتكف ؛ديري ام ضعب هنم
 مكنم دحأو «سانلا جئاوح يف اورظنت ال

 [*18 - 517/4] . عئاج وأ «نقاح

 دجأل ينإ :لاق رابحألا بعك نع *
 ةلزنمب ةمألا هذه يف نونوكي :موق تعن

 مهتنسلأ قطنت هرون ىلع مهبولق «ةينابهرلا
 نم ةكئالملا بجعت ءةمكحلا رونب

 ابأ اي :ليق ؛هللا ةبحمب مهلاصتاو مهداهتجا

 اوعّوج موق :لاق ؟مه نم .ءقاحسإ
 :ةمايقلا موي ىداني ءاهؤّمظو .هلل مهسفنأ

 نم نوطقتليف ءامظلاو عوجلا لهأ مقيل الأ

 ةدئام ىلإ مهب ىتؤيف :«فرغشلا نيب
 ناذآلا عمست ملو «نويعلا رت مل «ةيوصنم

 يف سانلاو ءاهيلع نوسلجيف ؛اهلثمب
 ["85 - *81/8] . باسحلا

 دعب ةدابعلا لضفأ :لاق لوحكم نع *

 ناكو :ركب لاق ؛أمظلاو عوجلا :ضئارفلا

 ءةظعوملل مهفأ نأمظلا عئاجلا :لاقي

 ةرثك :لاقي ناكو ؛عرسأ ةقرلا ىلإ هبلقو

 ]18١/8[ .ريخلا نم اًريثك عفدت .ماعطلا

 لكأآ ال تنك :لاق ةريره يبأ نع *

 قصلأو ءريرحلا سبلأ الو ءريمخلا



 هللا يف بحلا َُظ ؟ هاب 2 ءايلوألا ةيلحل

 ةيآلا لجرلا يرقتسأو ءعوجلا نم ينطب
 بلقني يك «يعم يه ؛هللا باتك نم
 سانلا ريمخ ناكو ؛ينمعطيف «يب

 ناكو «بلاط يبأ نب رفعج :نيكاسملل

 نإ ؛هتيب يف ناك ام انمعطيف ءانب بلقني
 قعلتف ءاهقشنف ءةكعلا انيلإ جرخيل ناك
 1١1//١١9[ .اهيف ام

 ريغلل ريخلا بح

 تعمس :لاق نابيش نب ميهاربإ نع #

 يبأ ترضح امل :لوقي ديبع نب ليعامسإ
 مكيلع ينب اي :لاقو ؛هينب عمج «ةافولا

 ,هودهاعتف نآرقلاب مكيلعو .هللا ىوقتب

 مكدحأ لتق ول ىتح ؛قدصلاب مكيلعو

 ام هللاو «هب ٌرقأ ءهنع لئس مث ءاليتق
 «ينب اي ؛نآرقلا تأرق ذنم ةبذك تبذك

 «نيملسملا ةماعل رودصلا ةمالسي مكيلعو

 «يباب نم جرخأ ال انأو ينتيأر دقل ءهللاوف

 هل يسفن يف يذلاو الإ ءاّملسم ىقلأ امو

 ال يتأ تورتفا ينقل نفت يف يلئاك
 [45 ]48/5  ؟اًريخ الإ يسفنل بحأ

 قلخلا نأ تددو :يعفاشلا لاق *

 هنم يلإ بسني الو .ملعلا اذه نوملعتي

 ]١١8/4[ . ءيش

 ملع لك نأ تددو :يعفاشلا لاق *

 الو ءهيلع رجوأ «سانلا هملعي .هملعأ

 ]11١59/4[ .ينودمحي

 :لاق يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع #

 لوقي باشخلا كاحضلا نب دمحأ تعمس

 ىري اميف تيأر :- نيثئاكبلا نم ناكو

 لعف ام :تلقف «سنوي نب حيرش :مئانلا

 «يل رفغ :لاقف ؟ثراحلا ابأ اي كبر كب

 رصق بنج ىلإ يرصق لعج ؛كلذ عمو
 :تلقف «يدنكلا ءاطع نب ريشب نب دمحم

 نم ربكأ اندئنع تنأ .ثراحلا ابأ اي

 ؛كاذ لقت ال :لاقف هريشب نب دمحم

 اّظح ريشب نب دمحمل لعج ىلاعت هللا نإف

 اذإ :ناك هنأل ءةنمؤمو نمؤم لك لمع يف
 نيموسلل نفغا مهللا :لاق هلا اعد
 «تاملسملاو نيملسملاو «تانمؤملاو

 ]1١/*1١[ .مهنم نيئاكلاو

 :لاق هنأ هللا دبع نب نوع نبا نع *

 كيلع «ينب اي :لاقف ؛هنبا لجر ىصوأ

 مويلا نوكت نأ تعطتسا نإو «هللا ىوقتب

 «مويلا كنم ًاريخ اًدغو «ءسمأ كنم اًريخ
 .عدوم ةالص لصف .«تيلص اذإو ؛لعفاف

 رف اهنإف ءتاجاحلا بلط ةرثكو كايإو
 [؟114/4] .هنم رذتعي امو كايإو ؛رضاح

 اًدحأ ترظان ام :لاق ىعفاشلا نع *

 ءددسيو «قفوي نأ تعا الإ ءطق

 ؛ ظفحو هللا نم ةياعر هيلع نوكيو «ناعيو

 هللا نّيب :لابأ ملو :الإ ءاّدحأ ترظان امو

 [118/4] .هناسل وأ «يناسل ىلع قحلا

 نم ءيش ام :لاق راسي نب ملسم نع *

 هلخد دق نوكي نأ فاخأ انأو الإ ءىلمع



 ا
 يعوض وملا هبيذهتلا | هللا يف بحلا

 « قو هللا يف بحلا نميل «يلع هدسفأ ام

 اة .هللا يف الإ بحأ يندجأ ال ينإف

 ملف «يل ةضرم تضرم :لاق هنعو *

 نم يسفن يف قثوأ ءيش يلمع يف نكي
 [15*/؟] . قبو هللا يف مهبحأ تنك موق

 تنك اام :لاق قارولا رواسم نع *

 هعنمأ مث ؛هللا يف كبحأ ينإ :لجرل لوقأ

 [؟ 910/901 .ايندلا نم اًئيش

 بحي نمؤملا :لاق نالجع نبا نع #*

 [؟؟6/ه] .ناك ثيح نمؤملا

 .«كل خأ :لاق دعس نب لالب نع #
 ريخ ؟؛هللا نم كظحب كرّكذ «كيقل املك

 كفك يف عضو :«كيقل املك «خأ نم كل

 [7؟7؟65/ه] .اًرانيد

 - رائيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 لقأف «ءهللا يف احنأ تببحأ اذإ :لاق

 1114/1 .هايند يف هتطلاخم

 بحلا :يميتلا عمجم دنع اوركذ #

 نم ام :لاقف ؛هللا يف ضغبلاو .هللا يف

 [10/5] .يدنع هلدعي ءيش

 ام :لاق  كرابملا نب هللا دبع نع *

 دجأ ال ينأ :ينايعأ امك ءءيش ينايعأ

 [158/4] .هللا يف اَننأ

 نم :الاق ناوفص يبأو ءابقم نع *

 وهف ؛هقح يف رّصقو ؛هلل الجر بحأ

 [؟؟ ه/4] .هبح يف بذاك

 نأ :كلذو ؛هل روفغم مئان برو ءهل

 امهدحأ ماقف .هللا يف ناباحتي نيلجرلا

 ملف .هءاعدو هتالص هللا يضرف .يلصي

 هاخنأ ركذف ءاًّئيش هئاعد نم هيلع دري

 «بر اي :لاقف ؛ليللا نم هتاعد يف كلذ

 وهو هل هللا رفغف ؛هل رفغا .ءنالف يخأ

 ["ؤ/1]5 . مئان

 لاق :لاق يروثلا نايفس نع

 لجرلا تيخاو اذإ :ةيفص ىبأ نب نامثع
 مل ؛هبناجأ ملف ءاندح ثدحأف ءهللا يف

 [”*/1]/0 .هللا يف يتاخاؤم نكت

 ركذو افسوي نب دمحم نع #*

 ؟حلاصلا خألا لثم نيأو :لاق  ناوخألا
 درفت دق وهو «كثاريم نومسقي كلهأ

 .كل وعدي .كتدجب

 عمتجا دقو «ءنيسحلا نب يلع نع

 لاقف ؛لوقلا كلذ هل اولاقف .«سان هيلع

 هنإف ءْقِيق هلل مالسإلا بح انوبحأ :مهل

 انيلع راص ىتح .مكبح انب حرب ام
 [5"1/*] .اًراع

 «نسحلا قلطنا :لاق رمتعملا نع *

 نب رذنملا - ةرضن يبأ ىلإ هعم تقلطناو
 :ةرضن وبأ هل لاقف .«هدوعن كلام

 هدي عضوف ؛هنم اندف «ديعس ابأ اي ينم
 :نسحلا لاقف ؛هدخت ليقو .هقنع ىلع

 لوح الول .هللاو كنإ ءةرضن ابأ اي
 نأ كناوخإ نم الاجر رسل «علطملا
 ابأ اي :اولاقف ؛انهاه ام اوقراف اونوكي

 ندا



 دا ءايلوألا ةيلحل
 جحلا ا

 ؛تارعدب عداد «ةروس أرقا ءديعس

 كلا ليحل هلأ ف وه لف# : :ارتحتقتف

 هللا دمحو 28 ء[١ :صالخإلا]

 مث 6 يبنلا ىلع ىلصو. هيلع ىنثأو
 محرأ تنأو ءرض اناخأ سم مهللا :لاق

 «نسحلا ىكبو ءىكبف :لاق ؛نيمحارلا

 :لاق ءمهيخأل ةمحر تيبلا لهأ ىكبف

 ؛هنم دشأ ًءاكب ىكب نسحلا تيأر امف

 تنأ نك ءديعس ابأ اي :ةرضن وبأ لاقو

 [ة8/8] .يلع يلصت يذلا

 :ةنجلا يف :لاق رابحألا بعك نع *

 نوعبس هالعأ ىف «ءارمح ةتوقاي نم دومع

 هللا يف نيباحتملا لزانم يه ؛ةفرغ فلأ

 ؛هللا يف نوباحتملا :مههابج يف بوتكم

 «ةنجلا لهأ ىلع مهنم لجرلا فرشأ اذإ
 سمشلا ءيضت امك :؛ةنجلا لهأل ءاضأ
 نم لجر اذه :نولوقيف ؛ايندلا لهأل

 ]84٠١/61"[ . هللا يف نيباحتملا

 يبلي ناك هنأ : هذ رمع نبا نع *

 «كيبل كيبل :ديزيو ؛َِو يبنلا ةيبلت
 يف ريخلاو كيبل ءكيدعسو كيبل

 «كيبلإ ءايهرتلاو ءايفرلاو ةكايدب
 ]١:8/١"[ .لمعلاو

 وعدي ناك رمع نبا نأ :عفان نع *

 «كنيدب ينمصعا مهللا :افصلا ىلع

 مهللا .كلوسر ةيعاوطو .«كتيعاوطو
 نمم ينلعجا مهللا «كدودح ينئبنج

 بحيو :كتكئالم بحيو .ءكبحي
 مهللا ؛نيحلاصلا كدابع بحيو .كلسر

 ىلإو ؛ءكتكئالم ىلإو .كيلإ ينببح
 مهللا ؛نيحلاصلا كدابع ىلإو .ءكلسر

 رفغاو «ىرسعلا ينبتجو «ىرسيلل ينرسي
 نم ينلعجاو «ىلوألاو ةرخآلا يف يل

 0 :تلق كنإ مهللا ؟نيقتملا ةمئأ

 ال كنإو ٠١[. :رفاغ] «15 تعنت م
 ينتيده ذإ مهللا ؛داعيملا فلخت

 هعزنت الو ءهنم ينعزنت الف «مالسولل

 وعدي ناك .هيلع انأو ينضبقت ىتح «ينم
 ىلع :ليوط هل ءاعد نم ءءاعدلا اذهب

 «عمجبو «تافرعبو «ةورملاو افصلا

 ["08/1] .فاوطلا يفو :«نيترمجلا

 اذإ ناك هنأ :رمع نبا نع عفان نع *

 هللا مسب :لاق ءدوسألا رجحلا ملتسا

 ]08/١"[ .ربكأ هللاو

 محازي رمع نبا ناك :لاق هنعو #*

 ءيجي مث .فعري ىتثح «نكرلا ىلع

 ]8/١:”7[ .هلسغيف

 :لاق يفقثلا هللا دبع نب دمحم نع *

 جرخ «مسوملاب ريبزلا نبا ةبطخ تدهش
 ىبلف «مرحم وهو «مويب ةيورتلا لبق انيلع
 هللا دمح مث ءطق اهتعمس ةيبلت نسحأب

 مكنإف ءدعب امأ :لاق مث ؛هيلع ىنثأو

 كك هللا ىلإ اًدوفو «ىتش قافآ نم متئج

 ناك نمف ءهدفو مركي نأ هللا ىلع قحف



 جحلا

 كالم نإف ؛لعفب مكلوق اوقدصف ؛بيخي

 بولقلا ء«ةينلا ةينلاو ءلعفلا لوقلا
 اهنإف ؛هذه مكمايأ يف هللا هللا ءبولقلا
 قافآ نم متئج «بونذلا اهيف رفغت مايأ
 الو لام بلط الو «ةراجت ريغ يف ىتش

 ىبلو «ىبل مث ءانه ام نوجرت ءايند
 رثكأ ناك ءطق اًموي تيأر امف ؛سانلا

 [م”85- ]06/١*” .ذتموي نم اًيكاب

 «قورسم جح :لاق قاحسإ يبأ نع *

 [46/1؟] .اًدجاس الإ تاب امف

 تئج :لاق هاباب نب هللا دبع نع *

 «ةفرعب  صاعلا نب  ورمع نب هللا دبع
 تلقف ؛مرحلا يف اطاطسف برض دق هتيأرو

 يتالص نوكت :لاق ؟اذه تعنص مل :هل

 تنك ؛يلهأ ىلإ تجرخ اذإف «مرحلا يف
 ["5 1 . لحلا يف

 ةعبس هعمو ميلس نب ناوفص جح #*

 سيل :هل ليقف «ةندب اهب ىرتشاف ءريناند
 ؛هندب اهب يرتشت ء«ريناند ةعبس الإ كعم

 اهيف مكل :لوقي ق5 هللا تعمس ينإ :لاق

 15١[ /#] .ريخ

 تفقو :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نع #

 هئاعد نم عمسأ ملف «تافرعب ليضفلا عم

 ىلع ىنميلا هدي اًعضاو هنأ الإ ءاًئيش
 ؛اًفيفخ ءاكب يكبي ءهسأر اًعضاوو ءهدخ

 عفرف ءمامإلا ضافأ ىتح «كلذك لزي ملف

 هللاو هاتأوساو :لاقف ؛ءامسلا ىلإ هسأر

 [88/8] .تارم ثالث ؛توفع نأ كنم

 ا
 يعوضوملا بيذهتلا ار#

 هيلعو جحي ردكتملا نب دمحم ناك *

 :لاقف ؟نيد كيلعو جحتأ :هل ليقف ؟نيد
 [5/0 .1494/8] .نيدلل ىضقأ جحلا

 «لجر هءاجو  يروثلا نايفس نع *

  جحلا ديرأ ينإ ءهللا دبع ابأ اي :لاقف

 نإف .كيلع مركي نم بحصت د ال :لاق

 اضفت نإو ؛كب ٌرضأ «ةقفنلا ىف هتيواس

 ]8٠١/5*[ .كلذتسا «كيلع

 ناك :لاق ردكنملا نب دمحم نع #

 ١6١[ /ع] .ىلاعت

 يتأن انك :لاق ةناوع يبأ نع *

 :وه لوقيف ءرشعلا مايأ يريرجلا ديعس

 ةلالملا ىلإ مدآ نباو «لغش مايأ يه

 ]6٠١/5( .برقأ

 ناك :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 ءةنس لك جحي يدهم نب  نمحرلا دبع
 «هتيصو لبقو .هيلإ ىصوأو ىوخأ تامف

 ]١5/8[ . جحلا ُكرتو .هماتيأ ىلع ماقو

 يل لاق :لاق درولا نب رمع نع *
 ةيشع كسفنب ولخت نأ تعطتسا نإ :ءاطع

 [9١ا0/ه ]8*/١4*. .لعفاف ءةفرع

 قدصتأ نأل :لاق ديز نب رباج نع *

 نم يلإ بحأ «نيكسم وأ ميتي ىلع مهردب
 [ة١5 /ع*ز .مالسإلا ةجح دعب ةجح

 ابأ تيأر :لاق ناجرج نب دمحم نع #
 «جاجحلا قباس  ديز نب رباج  ءاثعشلا



 ءايلوألا تيلحل

 [4ا /؟] .رشع يتنثا ءرشع ىدحإ ريسي

 يف ترظن :لاق ديز نب رباج نع #*

 الو «نديلا دهجت ةالصلا اذإف ءربلا لامعأ

 جحلاو «كلذ لثم مايصلاو «لاملا دهجت

 جحلا نأ تيأرف ؛ندبلاو لاملا دهجي

 [81//41 . هلك كلذ نم لضفأ

 يدهملل لاق هنأ يروثلا نايفس نع *

 ؟كتجح يف تقفنأ مك : ةفيلخلا

 نب رمع نكل :لاق ؛يردأ ام :لاق

 ؛اًرانيد رشع ةتس قفنأ :يردي باطخلا

 [الالا/ل /5] . اهرثكتساف

 ىلع راربألا جح :لاق سوواط نع 18

 [17/4 ٠5/47 .لاحرلا

 ًاسؤواط تيأر :لاق داور يبأ نبا نع #

 اوملكي مل «رصعلا اولص اذإ ءهل اًياحصأو

 ]١/4[ .ءاعدلا ىف اولهتباو ؛اًدحأ

 ةقدصلا :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 ؛داهجلاو «ةرمعلاو «جحلا : نم لضفأ

 هاريو .ءعجريو بكري كاذ :لاق مث

 هاري دل ءارس يطعي اذهو ؛سانلا

 [*و19/4] . كيو هللا الإ

 رمأ امل :لاق ريبج ني ديعس نع #
 :لاق ؛جحلاب سانلا يف نذؤي نأ ميهاربإ

 نأ مكرمأي هنإو ءاتيب ىنب دق هللا نإ
 «ناينبلا نم ءيش لك هباجأف :لاق ؛هوجحت

 [8* /؟] .ردم وأ ءرجش وأ « رجح نم

 ناك :لاق صفح يبأ نب ملاس نع *

 تلا | "١1رف د

 «ةئسلا ىلإ ةئسلا نم مرحي معن يبأ نبا
 ًءاير ناك ول كيبل :هتيبلت يف لوقي ناكو

 ]7١/0[ .كيبل «ءلحمضال

 يبأ نبا ناك :لاق ةمربش نبا نع *

 هاذآف ؛ةنسلا ىلإ ةنسلا نم مرحي مهعن

 نيب ةّبك تعقوف ءَقْيَو هبر اعدف «لمقلا

 [١7/ه] .هيدي

 تبتك :لاق تارفلا يبأ نب لفون نع *#

 تيبلل رمأي «زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةبجحلا

 : مهيلإ بتكف ؛هلبق نم لعفي امك «ةوسكب
 «ةعئاج دابكأ ىف كلذ لعجأ نأ تيأر ىنإ

 ]١05/01”7[ .تيبلا نم كلذب ىلوأ مهنإف

 لك فوطي :قراط نب دمحم ناك #*

 ]81١/0[ . اًعوبسأ نيعبس ةليلو موي

 يحتسأل ينإ :لاق هن نسحلا نع *

 ؛؟هتيب ىلإ شا ملو «هاقلأ نأ ناو نس

 [77/؟11] .هيلجر

 دقل :لاق بيسملا نب ديعس نع *
 [114/1] .ةجح نيعبرأ تججح

 تدهش :لاق بذوش نبا نع *#

 ؛ةئثامو تس ةنس «ةكمب سوواط ةزانج

 نيعبرأ جح .نمحرلا دبع ابأ اي
 ]1١/5[ .[ا”/4] .ةجح

 دوسألا جح :لاق قاحسإ يبأ نع
 حجح نيب ام «نينامث  يعخنلا ديزي نب



 عجب
 يعوضوملا بيذهتلا هذا" جحلا

 ا ا ا و

 05 ؛اًبكار

 ١[ ؟6/4ه] .امهرد

 تدهش :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 ةضسيلنم .اًفقوم نينامث

 بويأ جح :لاق ناسح ٠ نب ماشه نع *

 [ه /6] .ةجح ا ىنايتخسلا

 عم تجرخ :لاق بابخ نب لاله نع *

 «نيترم ةنس لك جرخي ناكو ريبج نب ديعس
 [ا .ةرمعلل ةرمو «جحلل ةرم

 نب نوميم جح :لاق قاحسإ يبأ نع *
 ]١48/4[ .ةرمعو ةجح نيتس نارهم

 ةزانج يف وهو لاق ةفينح يبأ نع *
 نينامث ةكم لخد دقل : ةقوس نب دمحم

 [5/ه] .ةرمعو ةجح نيب ام «ةرم

 نبا تيأر :لاق ليضف نب دمحم نع *

 لهأ هل جرفنادق .فاوطلا يف قراط

 اورزحف ؛ناتقرطم نالعن هيلع «فاوطلا

 يف فوطي وه اذإف .نامزلا كلذ يف هفاوط

 [م47/4] . خسارف رشع ةليللاو مويلا

 نب ةيراج نأ :ىلجعلا قروم نع #

 نب رماع ىلإ دعقف ءسدقملا تيب ىتأ ةمادق

 ؟كب ءاجح ام :لاقف ؟هب بحرف هللا دبع

 ءدجسملا اذه ىف ىلصأل تعج :لاق

 ؛كسيلج وه 00 لاقف ؛اًبعك ىقلألو

 ؟هيف ىلصت نأ الإ تتج امفأ :بعك لاقف

 موقي ءدبع نم ام :بعك لاق ؛معن :لاق

 ؛هبونذ نم جرخ الإ ءنيتعكر ليللا نم
 تيب ىلإ ءاج نمو ؛همأ هتدلو موي هتئيهك

 الو ةراجت ريغ نم هيف يلصيل «سدقملا

 ؛همأ هدلو موي هتئيهك عجر الإ ءعيب
 ةجحلو «نيتسيدقت نم لضفأ ةرمعلو
 [؟"0/١4] .نيترمع نم لضفأ

 لازي ال :لاق درولا نب بيهو نع *

 ام «ةيمأ ابأ اي :لوقيف .ينيتأي لجرلا
 هيفا اذام ؛تيبلا انهي كوطي :نميف ىرت
 دق ؛اًرفغ مهللا :لوقأف ؟رجألا نم

 ينولس لب :تلقف ؛كريغ اذه نع ينلأس

 دق ام ءاّعبس تيبلا اذهب فاط نم نع

 ءركشلا نم هيف هيلع ىلاعت هللا بجوأ
 :لاق ؟عبسلا كلذ فاوط هللا هقزر ثيح

 :هل لاقي يذلاك اونوكت ال :لوقي مث
 نإ ء.معن :لوقيف .ءاذكو اذك لمعت

 ]١٠68/8[ .رجألا نم كل متتسحأ

 ينإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 ءهب ضرمأ يذلا بنذلا فرعأف «ضرمأل

 :اهل تلقف ءىتخأ ىلع تلخدف :لاق

 :تلاق ةنوردلا نع طليونا هللا توعد

 ضرتعأ نأ الإ دجأ مل ول :لاق ءمعن

 :دمحأ لاق ؛جحلا عدأ مل ءرامحلا ىلع

 [؟597/4] .جحلا ىلإ جرخف

 ناميلس ايأ تيأرو :لاق دمحأ نع «

 ؛هيلع يشخف .يبلي نأ دارأ  ينارادلا



 ءايلوألا ةيلحل

 نأ ينغلب ءدمحأ اي :لاق «قافأ املف

 كيبل :لاقف ؛هلح ريغ نم جح اذإ لجرلا

 الو كيبل ال :برلا هل لاق «كيبل مهللا

 امف ؛كيدي يف ام درت ىتح «كيدعس

 :لاق .ىبل مث ؟اذه يل لاقي نأ يننمؤي

 ذاختا سيل :لوقي ناميلس ابأ تعمسو

 ىضقي ال «عرولا لهأ ةعاضب نم جحلا

 امو .فحصم هنم ىرتشي الو «نيد هنم

 [؟54 - 75 /9] .ةثرولا ىلإ دري لضف

 هيبأ نع دهاجم نب باهولا دبع نع #
 هللا تيب جاح يأ :رمع نبال تلق :لاق

 نم :لاق ؟اًرجأ مظعأو «ءلضفأ مارحلا
 القعو «ةقداص ةين :لاصخ ثالث عمج

 كلذ تركذف ؛لالح نم ةقفنو ءاّرفاو

 اذإ :تلقف ؛قدص :لاقف ءسايع نبال

 امف ءلالح نم هتقفن تناكو «هتين تقدص

 «جاجحلا ابأ اي :لاقف ؟هلقع ةلق هرضي

 :لاقف لَك هللا لوسر تلأس امع ىنتلأس
 كي هبر دبعلا عاطأ ام ءهديب يسفن يذلاو»
 الو ؛لقعلا نسح نم لضفأ ءىءيشب

 ءهتالص الو ءدبع موص ىلاعت هللا لبقي

 الو ؛هتقدص الو ءهترمع الو ؛هجح الو

 مل اذإ ربلا عاونأ نم هيف نوكي امم اًئيش
 قاف ءالهاج نأ ولو ؛لقعب لمعي
 ءدسفي ام ناك ؛ةدايعلا ىف نيدهتجملا

 بو ل م.م /ع] 00 امم رثكأ

 لاق :لاق ايندلا يبأ نب ركب يبأ نع *

 نونلا وذ عم تنك :نيدبعتملا ضعب

 مل ؛هللا كمحر :هل تلقف «ةكمب يرصملا

 عجب
 جحلا ل

 ؟ةبعكلاب رصي ملو :لبجلاب فوقولا راص
 لبجلاو :هللاّ تيب ةبعكلا نأل :لاق
 مهفقوأ «نيدفاو هودصق املف ءهللا باب

 «هللا كمحري :هل ليقف ؛نوعرضتي بابلاب

 راص فيك ءمارحلا رعشملاب فوقولاف
 ءهيلإ لوخدلاب مهل نذأ امل :لاق ؟مرحلاب
 ؛ةفلدزملا يهو «يناثلا باجحلاب مهفقوأ

 بيرقتب مهرمأ ءمهعرضت لاط املف
 يتلا بونذلا نم اهب اورهطتف «مهنابرق
 هيلإ ةرايزلاب نذأو ؛هنود اًباجح مهل تناك
 مايأ موصلا هرك ملف :هل ليق ؛ةراهط ىلع

 يف مهو هللا اوراز موقلا نأل :لاق ؟قيرشتلا
 دنع موصي نأ فيضلل يغبني الو هتفايض

 قلعتف هللا كمحري :هل ليق ؛هفاضأ نم

 وه :لاق ؟ىنعم يأل ؛ةبعكلا راتسأب لجرلا
 «ةيانج هيخأ نيبو هنيب نوكت «لجرلا لثم
 «هيلإ عرضتيو ءهل يدجتسيو ءهبوثب قلعتيف
 737١| /9] . هتيانجو همرج هل بهيل

 :لاق ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع *

 معن يبأ نب نمحرلا دبع عم عمجن انك
 ناسارخ يتأي مث ءنيزح توصب يبلي وهو
 وهو ةكم يفاوي مث «ءضرألا فارطأو

 :لاق ؟نيترم رهشلا يف رطفي ناكو ءمرحم
 ؛هدنع رطفي هباحصأ نم لجر هيلإ بلطف
 :لاق ؛اًنمسو اًبيلح اًنبل يل عمجا :لاقف

 تعقعقت ؛هنطب يف راص املف ءهبرشف
 [19/45] .هؤاعمأ

 بطخ :لاق ديعس نب ىيحي نع *

 مكنإ :لاقف «تافرعب زيزعلا دبع نب رمع



 عاح
 يعوضوملا بيذهتلا | "اة نزحلا  ةماجحلا

 نر ل ءدحاو ريغ دفو

 ءرهظلا متيضنأو ءديعبلاو بيرقلا

 ما له لا قباسلا سيلو ؛متلمرأو

 نم مويلا قباسلا نكلو ءهسرف الو هريعب
 [؟94- ؟9ا/ه] .هل هللا رفغ

 نم اًحيش تعمس :لاق نايفس نع «

 زيزعلا دبع نب رمع تعمس :لاق ءانخويش
 مهللا :لوقي وهو  ةفرعي ربنملا ىلع وهو -

 مهئيسمل عجارو ءمهتسحم ناسحإ يف دز
 :لاق ؛ةمحرلاب مهئارو نم طحو «ةبوتلا

 [57 /ه] .سانلا ىلإ هديب أموأو

 نم شمعألا ىرتكا :لاق عيكو نع *

 نأ نوجري موق هعم جرخو ؛يبارعأ
 ناكو ءمرحأ املف :لاق ؛هنم اوعمسي

 :ةميخ يف اًموي اوعمتجاف «مهيذؤي لامجلا

 ماقف ؛نوعمتجم مهو مهيلإ ءاجف

 دومعب هيلإ ماقو ءهرازإ دشف .شمعألا

 ابأ اي :اولاقف ؛هّبشو ءهبرضف «ةميخلا

 ؟مرحم تنأو ءهجشتف ؛هيلإ موقت «دمحم
 برض ءمارحإلا ةنس نم نإ :لاقف
 [مه/ه] .لامجلا

 «ئناه نب سيق نب رشب نب رمع نع *
 رماع لثس :لاق «ينادمهلا يناه وبأ
 هيو :ةيآلا هذه نع عم انارد يينغلا

 «ليج هَ لإ ًعاطَتسا نم ِتْيَلأ ٌجِح ساّنلأ َلَع
 نم 00 :لاق .ةيآلا [47 :نارمع لآ]

 نم رفك نمع هللا ىنغو .هل هللا رشي
 ["؟4/١9] .ينغ هنع هللا نإف : نيملاعلا

 ةضيرف ةعمجلا :لاق يعفاشلا نع *

 0 هللاو «ةضيرف يعسلاو ءملسم لك ىلع

 [8١ا/ /4] . ملعأ

 ةماجحلا

 :لاق  يعخنلا  ميهاربإ نع ده

 [؟7/4] .ةءاند ماجحلا ةآرم يف

 رظنلا

 نزحلا

 عم تلخد :لاق لاله نب ديمح نع ©

 دقو «يودعلا دايز نب ءالعلا ىلع نسحلا

 هيلع فدنت تخأ هل تناكو ؛نزحلا هلس

 :نسحلا هل لاقف ؛ةيشعو ةودغ نطقلا

 ىلع هانزحاو :لاقف ؟ءالع اي تنأ فيك

 هللاو اذه ىلإف اوموق :نسحلا لاق ؛نزحلا

 [؟4 - ؟47/؟] .نزحلا لالقتسا ىهتنا

 :لاق رامع نب روصنم نب ميلس نع *

 نب نايفش ىلع .تلخو :لوقي ئبأ تغمس

 تراثأ امله تلكعوو :.تدستا ةلييط
 ؛ءامسلا ىلإ هسأر عفر 000 نازحألا

 :لوقأ تأشنأف ؛هينيع ىف اهددرف

 اهتلبسأ اله ءدمحم ابأ اي هللا كمحر

 كيدخ ىلع يرجت اهتكرتو ءالابسإ
 ةعمدلا نإ ءهروصنم اي :يل لاقف ؟اًلاجس
 ؛فوجلا يف نزحلل ىقبأ ناك ءفوجلا يف

 «نازحألاب هبلق رمعي نأ :نايفس ىأر دقل

 الولو ؛اًناجشأ هيلع ةايحلا مايأ لعجي نأو

 .عومدلا لابسإ ىلإ حارتسال ءكلذ

 ["9//97] . عوجلا نم ىرأ ام ةكراشمو



 مب 1
 نزحلا انتل ءايلوألا ةيلحل

 ىلع نزحلا :مصألا متاح لاق *

 امأت ؛كيلع نزحو .كل نزح :نيهجو

 نم كتاف ءيش لكف :كيلع يذلا

 لكو ؛كيلع اذهف ءهيلع نزحتف ءايندلا
 ؛هيلع نزحتو «ةرخآلا نم كتاف ءيش

 كعم ناك اذإ :هريسفت ؛كل وهف

 ءامهيلع تنئزحو .«كنم اطقسف ءنامهرد

 «ةلز كنم تجرخ اذإو ؛ايندلل نزح اذهف

 هيلع نزحت امم ءيش وأ ءدسح وأ «ةبيغ وأ

 [الا//8] .كل وهف «مدنتو

 يأ :لجر هلأسو «نونلا يذ نع #*

 رورسلا :فراعلا بلق ىلع بلغأ لاوحأالا

 :لاقف ؟مومهلاو نزحلا مأ ءحرفلاو

 ءهنم هلمأت ام ليمج ىلإ مكايإو هللا انلصوأ

 هنأ :ملعأ هللاو ءيدنع اذه يف ملعلاو

 الو «لاح نود هيلإ راشي لاح كانه سيل

 : الغم كل برضأ انأو «ببس لود ببس

 هذه يف فراعلا لثم نأ .هللا كمحر ملعا

 «ةماركلا جاتب جّوت دق لجر لثم :رادلا

 نم قلع مث «تيب يف ريرس ىلع سلجأو
 باب ىلع لسرأو «هرعشب فيس هسأر قوف
 لك فرشي كلملاف «نايراض نادسأ تيبلا

 «بطعلاو كالهلا ىلع ةعاس دعب ةعاس

 .مامتلا ىلع حرفلاو «رورسلاب هل ىنأف

 [”51/9] .قيفوتلا هللايو

 000 0 نأ هي

 هلل ُدَمََلط :اولاق ةنجلا لهأ نأل ءرانلا

 كر رعو اس | صراع <

 يغبنيو [*4 :رطاف] «#نرحلا اًنع بهذ ىذلأ

 نم نوكي ال نأ فاخي نأ «قفشي مل نمل

 ْلَّب نكح اَنِإط :اولاق مهنأل «ةنجلا لهأ
 [؟16/4] 1١[. :روطلا] 4َنيِقِفَمُم اِلِهَأ 3

 - نايفس تخأ نبا  ةزمح نب يلع نع #

 ؛يناريدلا ىلإ نايفس لوبب تبهذ :لاق
 ؛هتيرأف ءريدلا باب نم جرخي ال ناكو

 ىلب :تلقف «يفينح لوب اذه سيل :لاقف

 كعم ءيجأ انأف :لاق ؛مهلضفأ نم ءهللاو

 :لاق «هسفنب ءاج دق :نايفسل تلقف ؛هيلإ

 ءهقرع سجو «هئطب سمفق ؛ هتلخدأف «هلحتدأ

 ام :لاق ؟تيأر ءيش يأ :تلقف ؛جرخ مث

 لجر اذه ءاذه لثم ةيفنحلا يف نأ تنئظ

 [؟ //] .هدبك نزحلا عطق دق

 :دشار يبأ نب عيبرلل ليق :كلام نع *#

 توملا ركذ نإ :لاق ؟ثدحتف سلجت الأ

 ؛يبلق يلع دسفأ ءةعاس يبلق قراف اذإ

 [71/ه] .هنم اًئزح رهظأ الجر رأ ملو

 :لاق - نسحلا يبأ نب - نسحلا نع *

 ءاًئيزح يسميو ءاًئيزح حبصي :نمؤملا
 يفكي ام هيفكيو «ءنزحلا يف بلقتيو

 [؟ال1/15١] .ةزينعلا

 نزحلل نإ :لاق يئاطلا دواد نع #«

 [؟ ه4 /ا/] . تاكرحل

 نأ امك :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 «غرفت ىتح كولملا اهنكست ال روصقلا
 نم نزحلا هنكسي ال ءهبلقلا كلذك

 ]٠١1١/8[ .غرفي ىتح فوخلا
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 | 511 نزحلا

 نزح الإ «ىلبي نزح لك :لاق هنعو *

 ]٠١١/4[ .بئاتلا

 دمك اذإ :لاق يشاقرلا لضفلا نع *
 ]٠١8/5[ .عطقنا رتف اذإو ءرتف نزحلا

 ءالج نزحلا :لاق ةنيبع يبأ نع *

 مث ؛ركفلا عضاوم متسيل هب «بولقلا

 [؟47/4] .ىكب

 تيأر ام :لاق ديبع نب سنوي نع #*
 :لوقي ناكف ؛نسحلا نم اًنزح لوطأ اًدحأ
 ءانلامعأ ىلع علطا دق هللا لعلو ءكحضن
 [14/] .اًئيش مكنم لبقأ ال :لاقف

 نزح :لاق ضايع نب ليضفلا نعو *

 ايندلا حرفو ءةرخآلا مهب بهذي ايندلا

 ]٠٠١/4[ .ةدابعلا ةوالحب بهذي

 مهلا :لاق  ناذاز نب  روصنم نع #

 رشألاو ءتانسحلا يف ديزي نزحلاو

 [04/8] .تائيسلا ىف ديزي رطبلاو

 نإ :لاق ديمح نب حلفأ نع *

 فسأ ؛ىفوت امل ناورم نب كلملا دبع

 نسددعس انا ريرعلا ديه ني ودع يع
 حسملا رعشتساف ؛ًامعان ناك دقو «شيعلا

 «لمجتلاب بئاصملا لابقتسا نوبحي

 نم رمع حارف ؟للذتلاب معنلا ةهجاومو
 لهأ تاربح نم تاعطقم ىف هموي ةيشع

 ام قرافو ؛رانيد ةئامئامث اهؤارش «نميلا

 [80 . عنصي ناك

 يعوض موملا بيذغتلا

 تلق :لاق قوزرم نب هللا دبع نع *
 لضفأ ام :داور يبأ نب زيزعلا دبعل

 ليللا يف نزحلا لوط :لاق ؟ةدابعلا

 ]١42/4[ .راهتلاو

 در : ينارادلا ناميلس وبأ لاق *

 ىلإ صلختو «سفنلا ةفرعمب : بجعلا ليبس
 ةقرل ضرعتو ءأطخلا ةلقب :بلقلا عامجإ
 بلجتساو «فوخلا لهأ ةسلاجمب :بلقلا

 باب سمتلاو ءنزحلا ماودب :بلقلا رون
 هوجو سمتلاو ؛ةركفلا ماودي :نزحلا

 [؟55/9] .تاولخلا يف ةركفلا

 :لاق -  يرصبلا نسحلا نع *

 لمعلا حيقلت :ايندلا يف نزحلا لوط

 ]5/*١١[ .حلاصلا

 بلقلا ىلع :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 ؛رورسلاو ءنزحلاو «حرفلا :ةيطغأ ةثالث

 «صيرح تنأف :دوجوملاب تحرف اذإف

 ىلع تنزح اذإو ؛مورحم صيرحلاو
 ؛بذعم طخاسلاو «طخاس تنأف :دوقفملا

 "بجعم تنأف :حدملاب تررس اذإو

 هلوق هلك كلذ ليلدو ؛لمعلا طبحي بجعلاو
 أوُحَيَفَت الو ْمُكَتاَف اَم َلَع اوسأت التبكل» : ىلاعت

 [*4/4] .[77 :ديدحلا] 4 كنك آمي

 :نرحي مل اذإ بلقلا نإ :لاق هنعو #

 :نكسي مل اذإ تيبلا نأ امك ؛برحخ

 [؟47/5] .برخ

 :-  يرصبلا نسحلا لاق *

 00 يسميو ءانيزح حبصي :نمؤملا



 ءايلوألا ةيلحا

 :نيتفاخم نيب هنأل ؛كلذ ريغ هعسي الو

 منصي هللا ام يردي ال :ىضم دق بنذ نيب

 ام يردي ال :يقب دق لجأ نيبو .هيف
 [177/؟] . كلاهملا نم هيف بيصي

 قحي :لاق - يرصبلا - نسحلا نع #*

 ةعاسلا نأو «هدروم توملا نأ :ملعي نمل

 ىلاعت هللا يدي نيب مايقلا نأو .هدعوم

 [١*/؟] .هنزح لوطي نأ :هدهشم

 نميف ناك :لاق هللا دبع نب ركب نع *

 هبرقي بجاح هل ناكو .كِلم :مكلبق ناك

 اهيأ :لوقي بجاحلا اذه ناكو «هينديو

 عدو ءنسحملا ىلإ نسحأ .كلملا

 هدسحف :لاق ؛هتءاسإ كفكت «ءيسملا

 ؛هب ىعسف «كلملا نم هبرق ىلع لجر
 وه «بجاحلا اذه نإ ءكلملا اهيأ :لاقف

 ىل فيكو :لاق ءرخبأ كنأ سانلا ربخي اذ

 كلم لخد اذإ :لاق ؟كلذ ملعأ نأب

 :لاق ؛هفنأ ىلع ضبقي هنإف ء«هملكتل هيندت

 ىلإ بجاحلا اعدف ءىعاسلا بهذف

 ؛موثلا اهيف رثكأو 0-0 ذختاو «هتوعد

 ءبجاحلا لخد ءدغلا نم ناك نأ املف
 ىلع ضبقف «ءيشب هملكيل كلملا هاندأف

 .ةاودلاب اعدف حنت :كلملا لاّقف ؛هيف

 اذهب بهذا :لاقو ؛همتخو ءاباتك هل بتكو

 املف  فلأ ةثام هتزئاج تناكو  نالف ىلإ

 يأ :لاقف «يعاسلا هلبقتسا «جرخ نأ
 .كلملا يلإ هعفد دق :لاق ؟اذه ءيش

 دسحلا | 13 دل

 رمو «باتكلا ذخأف ؛هل هبهوف «هبهوتساف
 اوعد «باتكلا اوحتف نأ املف «نالف ىلإ هب

 نإ .موق اي .هللا اوقتا :لاقف ؟نيحابذلاب

 ؛كلملا اودواع ولف .عقو طلغ اذه

 ناكو ؛كلملا ةدواعم انل أيهتي ال :اولاقف

 ءاذه يباتك لماح مكاتأ اذإ :باتكلا يف

 «نبتلا هوشحاو ءهوخلساو ءهوحبذاف

 ؛هدلج اوخلسو «هوحبذف ؛يلإ هوهجوو
 كلذ كلعلا ىار نأ انيك دل هن اوهجوز
 «يئثدحو «لاعت :بجاحلل لاقف ء«بجعت

 ىلع تضبق اذامل ؛كتيندأ امل :ينقدصاو

 يناعد اذه نإ ؛كلملا اهيأ :لاق ؟كفنأ

 «موثلا اهيف رثكأو «ةقرم ذختاو ءهتوعد ىلإ

 :تلق .«كلملا يناندأ نأ املف ؛ينمعطأق

 ىلإ عجرا :لاقف ؛موثلا حيرب كلملا ىذأتي

 لامب هلصوو ؛هلوقت تنك ام لقو «كناكم

 [778/1-1794] .هركذ امك وأ ؛ميظع

 نوكي امنإ ءدسحلا :ىعفاشلا لاق *

 ؛عئايطتلا يداعتو «رضتنلا مولا نم
 ؛ةينبلا جازم داسفو «بيكرتلا فالتخاو
 ليوط :دساحلا ؛لقعلا دقع فعضو

 [147/9] .تاجردلا مداع «تارسحلا

 وه لغلا :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 يقب امو ءرشلا وهف هنم جرخ امف .دسحلا

 نوكي نأ دحأ ملسي سيلو ؛لغلا وهف هنم

 داهجلا :لاقي ناكو ؛دسحلا نم ءيش هيف

 كداهجو .دحاو ودعلا داهجف :ةرشع

 [١م85/0] .ةعست كسفن



 ةمتاخلا نسح
 يعوض اوملا بيذهتلا | 'ا6ر مما

 هللا نإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 لكو ءقزرلا مسقي امك ةبحملا مسقي ىلاعت
 هنإف ءدسحلاو مكايإو ؛ىلاعت هللا نم اذ

 .قدصلاب َكْيق هللا لماع نم ؛ءاود هل سيل

 [494/8] .ةمكحلا يك هللا هئروأ

 لصأ :لاق  مصأالا متاح نع #

 «صرحلاو ءربكلا :ءايشأ ةثالث ةبيصملا

 [/4/4] .دسحلاو

 نب دامح تام :لاق ديبع نب سنوي نع #*

 [؟ة١٠/ك) . يلصي وهو «دجسملا ىف ةملس

 نب ناوقص ىتأ :لاق ديز نبا نع *

 يف وهو ردكنملا نب دمحم ىلإ ميلس
 كارأ ينأك هللا دبع ابأ اي :لاقف ءتوملا

 نوهي لاز امف :لاق ؟توملا كيلع قش دق

 نإ ذإ ىتح دمحم نع ىيلجنيو رمألا هيلع
 :دمحم هل لاق مث «حيباصملا هنأكل ههجو

 مث .ءكنيع تّرقل هيف انأ ام ىرت ول

 ١[ 117 701 هل ىضق

 «بايثب ءيجف ءاهسيلي بايثب اعدف ءضرأ

 اذك بايثب ينوتنا :لاقف ؛هبجعت ملف
 لك «بايثلا نم افانصأ دع ىتح ءاذكو
 .هتقفاو بايثب ءيج ىتح «هبجعي ال كلذ

 ءاذك ةبادذب ينوئثيج :لاق مث ؛اهسبلف

 ينوئيج :لاق مث ءهبجعت ملف اهب ءيجف

 ىتح ءهبجعت ملف ءاهب ءيجف ءاذك ةبادب

 .اهبكر املف ؛اهبكرف ءهتقفاو ةبادب ءيج
 هالعف ءةخفن هرخنم يف خفنف «سيلبإ ءاج

 ءهعم لويخلا تراسو ءراسو :لاق ؛اًربك

 سانلا ىلإ رظني ال ءهسأر عفار وهف :لاق

 ثر ءفيعض لجر هءاجف ؛اًمظعو اًربك

 «مالسلا هيلع دري ملف ءهيلع ملسف «ةئيهلا

 كيلإ يل هنإ :هل لاقف ؛هيلإ رظني ملو
 ءءاجف :لاق ؛همالك عمسي ملف ؛ةجاح

 ماجل لسرأ :لاقف ؛هتباد ماجلب ذخأ ىتح

 هطاعتي مل اًرمأ ينم تيطاعت دقف «يتباد

 :لاق «ةجاح كيلإ يل نإ :لاق ؛دحأ ينم

 :لاق ؛نآلا ءال :لاق ؛ىناقلتف لزنأ

 دق هنأ ىأر املف «هتباد ذاجت ىلع ةرهقت

 ءرس اهنإ :لاق ؟كتجاح :لاق ءهرهق

 هسأر ىندأف :لاق ؛كيلإ اهّرسأ نأ ديرأ

 :لاق ؛توملا كلم انأ :لاق ءهّراف ءهيلإ

 مث ؛هناسل برطضاو «هنول ريغتو .عطقناف
 يتلا هذه يضرأ يتآ ىتح ينعد :لاق

 مث «ءيبكوم نم عجرأو ءاهيلإ تجرخ
 ىرت ال هللاو :لاق ؛نيعباتلا يف يضمت

 نم عجرتال ءهللاو الو ءاذيأ كضرأ

 عجرأ ىتح ينعد :لاق ؛اًدبأ اذه كبكوم

 :لاق ؛تناك نإ ةجاح يضقأف ءيلهأ ىلإ

 :لاق .اًدبأ كلقثو كلهأ ىرت ال ءهللاو ال

 لاق ؛ةبشخ هنأك رخف ءهناكم هحور ضبقف

 اًدبع يقل هنأ :اًضيأ ينغلبو :يريرجلا

 هيلع ٌدرف ؛هيلع ملسف .كلت يف اًنمؤم
 :لاق «ةجاح كيلإ يل نإ :لاقف ؛مالسلا



 ءايلوألا ةيلحا

 اميف رس اهنإ :لاق ؛كتجاح ركذاف مله

 هّراسيل هسأر هيلإ ىندأف :لاق «كنيبو ينيب
 ؛«توملا كلم انأ :لاقف ءهّراسف ءهتجاحب

 تلاط نمب اًبحرم ءالهأو اًبحرم :لاق
 ضرألا يف ناك ام ,هللاوف «يلع هتبيغ

 لاقف :لاق ؛كنم هاقلأ نأ يلإ بحأ بئاغ
 يتلا كتجاح ضقا :توملا كلم هل

 ربكأ ةجاح يل ام :لاق ءاهل تجرخ
 :لاق ؛هللا ءاقل نم يلإ بحأ الو يدنع
 :لاق ؟كحور ضبقأ ءيش يأ ىلع رتخاف

 ترمأ ءمعن :لاق ؟كلذ ىلع ردقتو

 مث ءأضوتو ماقف ءاَّذِإ معن :لاق ؛كلذب

 ضبق ءاذجاس هآر املف ءدجسو عكر

 ]7١7/5 - "٠١[ .هحور

 قلخلا نسح

 :لاقي ناك :لاق يروثلا نايفس نع *

 [79/9] .برلا بضغ عئفطي بدألا نسح

 :لاقي ناك :لاق ضايع نب ليضفلا نع #

 «رايخألا ءايفصألاو «ءايبنألا قالخأ نم

 ءملحلا :ةثالث قئالخ :مهبولق ةرهاطلا

 [546/4] .ليللا مايق نم ظحو «ةانألاو

 تسلج :لاق لضفملا نب رشب نع *

 نأ دارأ املف ءهردكنملا نب دمحم ىلإ
 ١6[ /9] ؟نذأتأ :لاق ءموقي

 دنع لجر سطع :لاق ديمح نبا نع #

 ؟سطع اذإ سطاعلا لوقي شيإ :كرابملا

 قلخلا نسح هذاا | | ١

 :لاّقف < هلل دمحجحلا :لوقي :لاق

 7٠١ ١[ /4] . هللا كمحري

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *#

 يقتي امك «قالخألا ةءاند لجرلا قتيل

 [11 ١ /5] .مارحلا

 نونّيه نونمؤملا :لاق لوحكم نع *#

 ءداقنا هتدق نإ ؛فنألا لمجلا لثم «نوتنيل

 18١[ /ه] . خانتسا ةرخص ىلع هتخنأ نإو

 نمؤملا :لاق هللا دبع نب نوع نع #

 الو فلأي ال نميف ريخ الو ءفلاوم

 [؟84/4] .فلؤي

 .روّنس هلهأل تام اذإ حيرش ناك *

 نكي ملو «هراد فوج يف تيقلأف اهب رمأ
 ؛هراد فوج يف الإ ءعراش بغثم اهل
 [١؟ ]8/4*١  .ملسملا ىذأل ءاقتا

 «ساسأ ءيش لكل :لاق ةمركع نع *

 ]4١/9*[ .نسحلا قلخلا :مالسإلا ساسأو

 سيل :لاق ةيفئحلا نب دمحم نع *

 ال نم .«فورعملاب رشاعي مل نم «ميكحب
 هل هللا لعجي ىتح ؛هترشاعم نم ادب دجي

 [١ا/ه /*] .اًجرخمو اجرف

 بويأ نم :لاق ديز نب دامح نع #*

 دشأ طق هاجر تيأر آفا ىنايتخسلا

 اة /*ز .لاجرلا هوجو يف امسبت

 نوري اوناك :لاق نيريس نبا نع *

 1]١74/7[ .نيدلا ىلع انوع قلخلا نسح



 ىلإ بكري نأ دارأ ضرألا كولم نم
 «بايثب ءيجف ءاهسبلي بايثب اعدف :ضرأ
 ءاذكو اذك بايثب ينوتثئا :لاقف ؛هبجعت ملف

 ال كلذ لك «بايثلا نم اًفانصأ ّدع ىتح

 ؛اهسبلف «هتقفاو بايثب ءيج ىتح «هبجعي
 ءاهب ءيجف ءاذك ةبادب ينوئيج :لاق مث

 ءاذك ةبادب ينوئيج :لاق مث ءهبجعت ملف

 ةبادب ءيج ىتح .هبجعت ملف ءاهب ءيجف

 «سيلبإ ءاج ءاهبكر املف ؛اهبكرف «هتقفاو
 :لاق ؛اًريك هالعف «ةخفن هرخنم يف خفنف
 وهف :لاق ءهعم لويخلا تراسو ءراسو

 اًربك سانلا ىلإ رظني ال .هسأر عفار
 «ةتيهلا ثر .فيعض لجر هءاجف ؛اًمظعو

 رظني ملو «مالسلا هيلع دري ملف «هيلع ملسف
 ملف ؛ةجاح كيلإ يل هنإ :هل لاقف ؛هيلإ
 ماجلب ذخأ ىتح ءءاجف :لاق ؛همالك عمسي

 دقف ؛«يتباد ماجل لسرأ :لاقف ؛هتباد

 ؛دحأ ينم هطاعتي مل اًرمأ ينم تيطاعت

 لزنأ لاق .ةجاح كيلإ يل نإ :لاق
 ىلع هرهقف :لاق ؛نآلا ءال :لاق ؛يناقلتف

 :لاق ءهرهق دق هنأ ىأر املف «هتباد ماجل

 اهّرسأ نأ ديرأ ءرس اهنإ :لاق ؟كتجاح

 ءهّراسف ءهيلإ هسأر ىندأف :لاق ؛كيلإ

 .عطقناف :لاق ؛توملا كلم انأ :لاق

 :لاق مث ؛هناسل برطضاو «هئول ريغتو

 تجرخ يتلا هذه يضرأ يتآ ىتح ينعد

 يف يضخت مث يبكوم نم غجرأو .ءاهبلإ
 ءاّدبأ كضرأ ىرت ال هللاو :لاق ؛نيعباتلا

 ؛اًدبأ اذه كبكوم نم عجرت ال ءهللاو الو

 يعوضوملا بيذعتلا هةددمت# عادح

 يضقأف ؛يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ينعد :لاق

 ىرت ال «هللاو ال :لاق ؛تناك نإ ةجاح

 هحور ضبقف :لاق .اًدبأ كلقثو كلهأ

 : يريرجلا لاق ؛ةبشخ هنأك رخف «هناكم

 «كلت يف اًنمؤم اًدبع يقل هنأ :اًضيأ ينغلبو

 يل نإ :لاقف ؛مالسلا هيلع درف «هيلع ملسف

 ؛كتجاح ركذاف مله :لاق ؛ةجاح كيلإ

 ىندأف :لاق «كنيبو ينيب اميف رس اهنإ :لاق
 :لاقف ءهراسف ؛هتجاحب هراسيل هسأر هيلإ
 ءالهأو اًبحرم :لاق ؛توملا كلم انأ

 ام .هللاوف «يلع هتبيغ تلاط نمب اًبحرم
 هاقلأ نأ يلإ بحأ بئاغ ضرألا يف ناك

 صضقا :توملا كلم هل لاقف :لاق ؛كنم

 يل ام :لاق ءاهل تجرخ يتلا كتجاح

 نم يلإ بحأ الو يدنع ربكأ ةجاح
 ضبقأ ءيش يأ ىلع رتخاف :لاق ؛هللا ءاقل

 :لاق ؟كلذ ىلع ردقتو :لاق ؟كحور
 ماقف ءاذِإ معن :لاق ؛كلذب ترمأ ءمعت

 ءاّدجاس هآر املف ءدجسو عكر مث ءأضوتو
 [(؟5076/5١5-95] .هحور ضبفق

 تنك :لاق روعألا دعس نب ذاعم نع *

 ثدحف «حابر يبأ نب ءاطع دنع اًسلاج

 يف موقلا نم لجر ضرعف .؛ثيدحب
 ؛قالخألا هذه ام :لاقو ءبضغف «هثيدح

 نم ثيدحلا عمسأل ينإ ؟عئابطلا هذه امو

 ال ينأ هيرأف ءهب هنم ملعأ انأو «لجرلا

 ]1١/5*[ .هنم اًئيش نسحأ

 لاق :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 :ليق ؟ينغلا ءييحلا : سانلا ريخ :نامقل



 ءايلوألا ةيلحل

 للا :نكلو ءال :لاق ؟لاملا ىف ىنغلا

 ؛عفن هنع ىنغتسا اذإو «عفن هيلإ جيتحا اذإ

 يلابي ال نم :لاق ؟سانلا رش نمف :ليق

 [9:17/9] . اًئيسم سانلا هاري نأ

 لئاو ابأ تيأر ام :لاق مصاع نع *

 يف الو ةالص يف اًنفتلم - ةملس نب قيقش -

 هنأ الإ ؛طق ةباد بسي هتعمس الو ءاهريغ

 ينغي الو نمسي ال «عيرض نم جاجحلا

 كاذ ناك نإ :لاقف ءاهكراذت مث ؛عوج نم

 ؟جاجحلا يف ينئثتستو :تلقف ؛ كيلإ بحأ

 [١٠١؟/4] .اًبنذ اهدعن :لاقف

 امبرل :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع

 هب ملعأ انأو ءثيدحلاب لجرلا ىنثدح

 اميرلو ؟ ةتعمس ام ينأك هل تصنأف (ةئم

 ينم يشملاب ىلوأ وهو «لجرلا ىلإ تيشم
 نم خألا ىلإ رظنأ تنك دقلو ؛هيلإ

 معط دجأ ؛هفك يفك قرافي امف «يناوخإ

 17١[ - 5194/9] .يبلق يف كلذ

 :لاق نيسحلا نب يلع نب دمحم نع #

 ريخلا يطعأ دقف :قفرلاو قلخلا يطعأ نم

 هايند ىف هلاح نسحاو ؛ةحارلاو «هلك

 ناك :قلخلاو قفرلا مرج نمو ؛هترخآو

 نم الإ ؛ةيلبو رش لك ىلإ اًليبس هل كلذ
 [14١ا - 1857/9] . ىلاعت هللا همصع

 د٠سح نم ةثالث :لاق نونلا يذ نع *
 «نيرشاعملا ىلع فالخلا ةلق :ىقلخلا

 م
 اناا

 نع اًقك «هيف نوفلتخي اميف ةمئاللا سفنلا
 [*57/9] . مهبويع ةفرعم

 نبا بحصأ تنك :لاق دهاجم نع #

 نأ تدرأ اذإف ؛رفسلا يف اهب رمع

 تبكر اذإو ؛يباكر كسميف ينيتأي «بكرأ
 ءةرم ينءاجف :دهاجم لاق .ىبايث ىّوس

 ءدهاجم اي :لاقف ؛كلذ تهرك ينأكف

 [؟م86/] . قلخلا قيض كنإ

 توصلا نسح

 نسحأ :لاق  بيبح نب  قلط نع *
 تيأر ءأرق اذإ يذلا :نآرقلاب اًنوص سانلا

 [54/9] . كي هللا ىشخي هنأ

 نأرقيل :لاق 0 يا
 نم اًناوصأ نسحأ مهنإو ءلاجر نآرقلا

 هللا رظني ال ؛لبإلا ةأدحو «تافازعلا

 [؟ا/5//1] .ةمايقلا موي مهيلإ

 نآرقلاب هتوص نسح نم :لاق هنعو *

 نم ةبق ةنجلا يف هللا هاطعأ ءايندلا راد يف

 هللا هيطعيف  دجريز نم :لاق وأ  ءؤلؤل
 هروزي ام ءةنجلا يف توصلا نسح نم

 ["ا/ا/ /ه] .هيلإ نوعمسيف «ةنجلا لهأ

 نسح الجر تنك :لاق ةمقلع نع #

 دوعسم نب هللا دبع ناكف ؛نارقلاب توصلا

 هللا دبع :يل لوقيف ؛هينآف «يلإ ثعبي

 تعمس ينإف ءيمأو يبأ كادف لتر

 ةنيز توصلا نسح» :لوقي هلك هللا لوسر
 [75/4] .؟نآرقلا

 ثيدح يف لاق يعفاشلا نع *



 لإ

 نغتي مل نم انم سيل» :ه5 يبنلا
 هنكلو هب ىنغتسي نأ سيل هنإ :«نآرقلاب

 ]١41/4[ .اًئيزحتو اًردح هؤرقي

 ذذلت ام :يشاقرلا لضف لاق #*

 : يشب مهبولق تراطتسا الو «نوذذلتملا

 ال بلق لكو ؛نآرقلاب توصلا نسحك

 وهف نآرقلاب توصلا نسح ىلع "بجي
 [؟١ا5//1] .تيم بلق

 باش ناك :لاق  ينانبلا - تباث نع #*
 كل نإ :يئب اي «هظعت همأ تناكف ءوهز هب

 هللا رمأ هب لزن املف ؛كموي ركذاف ءاّموي

 تنك دق :لوقت تلعجف :همأ هيلع تّبكأ

 نإ :لوقأف «ينب اي اذه كعرصم كرذحأ

 نإ ءهمأ اي :لاقف ؛كموي ركذاف ءاموي كل

 ال نأ وجرأل ينإو «فورعملا ريثك ابر يل
 مل نإ يليو ؛هفورعم لضفب مويلا ينيذعي
 نشسح :هلوك تباث لوقي :لاق .يل رفغي

 [*؟5/؟]1 .كلت هتلاح يف قط هللاب هنظ

 هللا رمأي :لاق دعس نب لالب نع *

 :لاق ؛رائلا نم نيلجر جارخإب ىلاعت

 نافقويف ءامهلالغأو امهلسالسب ناجرخيف
 امكليقم امتدجو فيك :لوقيف ؛هيدي نيب

 أوسأو «ليقم رش :نالوقيف ؟امكريصمو
 امو ءامكيديأ تمدق امب :لوقيف ءريصم

 ؛رانلا ىلإ امهب رمأيف ؛ديبعلل مالظب انأ

 .برطضا :ًابيجو بلقلا بجو )١(

 يعوضوملال بيذصتلا ةففشب#“

 هلالغأو هلسالسب يضميف :امهدحأ امأف

 وهو يضميف :رخآلا امأو ءاهمحتقي ىتح
 ادغ يذلل لوقيف ءامهدرب رمأيف «تفلتي
 كلمح ام :اهمحتقا ىتح هلالغأو هلسالسب

 :لوقيف ؟اهتربتخا دقو .ءتلعف ام ىلع

 مل ام كتيصعم لابو نم تقذ دق ءبر اي
 يذلل لوقيو ؛اًيناث كطخسل ضرعتأ نكأ

 ام ىلع كلمح ام :تفلتي وهو ىضم

 كب ينظ اذه نكي مل :لاق ؟تعنص
 ناك :لاق ؟كنظ ناك امف :لاق ؛بر اي

 ينديعت ال كنأ ءاهنم ينتجرخأ ثيح ينظ
 رمأو «يب كنظ دنع ينإ :لاق ؛اهيلإ
 [؟؟57/8] .ةنجلا ىلإ امهفرصب

 هللا ناك ام :هللا دبع نب نوع نع #*
 لع ممر اهيل اند مكاءرت نم اناا

 لآ 4 خدت ٍراّثلَأ نس رفح امش

 0 ناك امو ؛[١٠ :نارمع

 ٌدهَج هس اوُمَكاَو» 000 الل
 ا 4 توحي نم دم تعي 3 يا

 ءانئاجبا هيج لاب تنغت نصت ؛[

 [؟4/”5] . تومي نم هللا نئعبيل

 ثيدح نع راكب نب يلع لئس #*

 وهو الإ «مكدحأ نتومي ال» :لاق ِيك يبنلا
 هللا كلعجي ال نأ :لاق .«هللاب نظلا نسحي

 ["امه/4] .ةلحاو راد يف راجفلاو

 د :لاق فرطم نب دمحم نع #

 هرضح امل جربعألا مزاح يبأ ىلع
 فيك «مزاح ابأ اي :انلقف ؛توملا

 نسح ءاّيجار ريخب يندجأ :لاق ؟كدجت



 ءايلوألا ةيلحل
 ومع
 رارسالا ظفح - نظلا نسح ةهففب#

 يوتسي ال «هللاو هنإ :لاق مث ؛هب نظلا

 «هسفنل ةرخآلا دقع رمعي «حارو ادغ نم

 «توملا هب لزني نأ لبق ءهمامأ اهمدقيف

 ؛هل موقتو ءاهل موقيف ءاهيلع مدقي ىتح
 اهرمعي ايندلا دقع ىف حارو اذغ نمو

 هل ظح ال ؛ةرخآلا ىلإ عجريو ؛هريغل

 [7؟47 - ]"/741١ .بيصن الو ءاهيف

 الإ لّوعي ام :لاق ىئاطلا دواد نع *

 وهف ءطيرفتلا امأف ؛نظلا نسح ىلع

 [*ه0//] .نادبألا ىلع يلوتسملا

 هيض امل ناع ط ني ماليا ريجتلا
 ىلعل «ءصخرلاب ىنثدح ءرمتعم اي :توملا

 [*1/] .هب نظلا نسحأ انأو َكَنق هللا ىقلأ

 ىلع لخُد :لاق حلاص نب هبر دبع نع *

 :هل ليقف ءهيف تام يذلا هضرم يف لوحكم

 الأ :لاقف هللا دبع ابأ كتيفاع هللا نسحأ

 عم ءاقبلا نم ريخ .هوفع ىجري نمب قاحل
 نيطايش :هريغ دازو .هرش نمؤي ال نم
 ]8//١/1[ .هدونجو «سيلبإو «ءسنإلا

 ليق ءروصنم نب رشب رضتحا املو *#

 يبر وجرأ انأ :لاق ءكنيدب صوأ :هل

 .تاماملف «ينيدل هوجرأ الفأ «يبنذل

 ]7١17/5[ .هناوخإ ضعب هنيد هلع ىضق

 نظلا نسح |

 نب رمع نإ :لاق بيهو نع

 كبحاصب نسحأ :لوقي ناك زيزعلا دبع
 [؟ا// /ه ,.148/8] .كبلغي مل ام «نظلا

 يل لاق :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *

 ئرما نم ةملك تعمس اذإ «ينب اي :ىبأ

 ام رشلا نم ءيش ىلع اهلي الف ءملسم

 [778/8] .ريخلا نم المحم اهل تدجو

 بجعلا نم :لاق يروثلا نايفس نع #*

 [017/9/] . ريخلا رشلا لهأب نظي نأ

 انأ تلخد :لاق قاحسإ نب ريمع نع #

 :لاقف ؛هدوعن يلع نب نسحلا ىلع لجرو
 كلأسن ال .هللاو ال :لاق ؛ىنلس «نالف اي

 مث :لاق ؛كلأسن مث ءهللا كيفاني نكح
 نأ لبق ينلس :لاقف ؛انيلإ جرخ مث ءلخد

 مث هللا كيفاعي لب :لاقف ؛ينلأست ال
 نم ةفئاط تيقلأ دقل :لاق ؛كلأسأ

 قسأ ملف ءاّرارم مسلا تيقس ينإو «يدبك
 ءدغلا نم هيلع تلخد مث ؛ةرملا هذه لثم

 ؛هسأر دنع نيسحلاو «هسفنب دوجي وهو

 ؟مل :لاق ؟مهتت نم .ءيخأ اي :لاقو

 يذلا نكي نإ :لاق ءمعن :لاق ؟هلتقتل

 الإو ءاليكنت دشأو اًسأب دشأ هللاف ؛نظأ

 مث ؛ءيرب يب لتقي نأ بحأ امف «نكي
 [8/1"7؟] .هيلع ىلاعت هللا ناوضر ىضق

 ةيمأو بأ درولا نب باهولا دبع لاق *

 اذه نم دحأ لخدي ال نأ تعطتسا نإ : لجرل

 ]١165/4[ .لعفاف ءهب نظلا تنسحأ الإ بابلا

 تنب ةصفح تميأت :لاق هيَ رمع نع *

 نم ناكو  يمهسلا ةفاذح نب سيئخ نم رمع
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 ناسللا ظفح

 يفوتف - اًردب دهش نمم هُو يبنلا باحصأ
 تعذنإ :تلقف ؟رك ابا ةيقلف ءةندملا

 يلإ عجري ملف ؛رمع تنب ةصفح كتحكنأ

 لَ هللا لوسر اهبطخف يلايل تئبلف ءائيش
 كلعل :لاقف ءركب وبأ ينيقلف ؛هايإ اهتحكنأف

 عجرأ ملف .ةصفح يلع تضرع نيح تدجو

 مل هنإف :لاق ءمعن :تلق :لاق ؟اًئيش كيلإ

 اهتضرع نيح اًئيش كيلإ عجرأ نأ ينعنمي
 لي هللا وسر تعمس ينأ الإ ءيلع
 كلك هللا لوسر رس يشفأل نكأ ملو ؛اهركذي

 ]9151/1١[ .اهتحكن ءاهكرت ولو

 ءرارحألا رودص :لاق نونلا يذ نع #*

 [مالال /4] .رارسألا روبق

 ناسللا ظفح

 ام قحأ :لاق هن رمع نبا نع #*

 ]9/١.*[ .هناسل :دبعلا رهط

 :لاقو ءاهمتي ملف ؟علا مهللا :لاقف ءهمداخ

 ]07/١."[ .اهلوقأ نأ بحأ ام ةملك هذه

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع #
 يف هنم تسل ام عد :لاقي ناك :لاق
 نزخاو «كينعي ال اميف قطنت الو ؛ ءيش

 [؟88/1] .كقرو نزخت امك .كناسل

 اولقأ :لاق ميثخ نب'عيبرلا نع *

 ءريبكتو «حيبست :عستب الإ ءمالكلا

 كذوعتو ءريخلا كلاؤسو ءديمحتو ؛ليلهتو

 نع كيهنو «فورعملاب كرمأو ءرشلا نم

 يعوضاوملا بيذضهتلا | فكتب“

 [4١٠١/؟] .نآرقلا ةءارقو ءركنملا

 نب عيبرلا انبحص :لاق نايفس نع #*

 ةملكب الإ ملكت امف «ةنس نيرشع ميثخ
 [١١١/؟] .دعصت

 :لاق ءهللا ميت ينب نم لجر نعو #

 «نينس رشع - ميثخ نب  عيبرلا تسلاج
 ءايندلا رمأ نم ءيش نع لأسي هتعمس امف
 لاقو ؟ةيح كتدلاو :ةرم لاق ؛نيترم الإ

 [ .؟اًدجسم مكل مك :ةرم

 دقل :لاق يلجعلا قورسم نع #*
 ةنس نيرشع ذنم اذكو اذك ةجاح هللا تلأس

 ضعب هلأسف ءاهنم تسيأ ال ءاهتيطعأ امف

 ال ام لوقأ ال نأ :لاق ؟يه ام :هلهأ

 [10 . ينينعي

 اذإ ناتلصخ :لاق ديبع نب سنوي نع #

 نم امهاوس ام حلص «ديعلا نم اتحلص

 ]*/٠١[ .هناسلو «هتالص :هرمأ

 نوع نبا داس ام :لاق ناطقلا ىيحي نع *

 داس امنإ نكلو ءايندلل مهكرتأ ناك نأ سانلا

 [”81-8//؟] . هناسل ظفحب : سانلا نوع نبأ

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 اظفح دشأ نوكي نأ نمؤملل ىغبني :لاق
 ]*/١*7[ .هيمدق مطوع ب هناسلل

 اذإ ناك هنأ :ديوس نب ثراحلا نع *

 ةرذ لاقثم لمعي نم :لوقي ؛لجرلا همتش
 ؛هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو «هري اًريخ

 [١؟17/4] .ىصحي كلذ لك

 دنع انك :لاق روصنم نب رشب نع



 ءايلوألا تيلحا

 ءاوفك :انل لاقف ءانملكتو انطغلف «بويأ

 هب تملكت ءيش لكب مكربخأ نأ تدرأ ول

 [8/9] .تلعفل ؛مويلا

 مل ينأ تددو :لاق رذ نب رمع نع #

 «مالكلا نم ادب تدجو ولو «تملكت نكأ

 اًهيقف هيف ترص اًنامز نإو ؛تملكت ام

 [؟؟7/4] .ءوس نامزَل

 ملكتي ءيش نم ام :لاق سوواط نع *

 يف هنينأ ىتح ءهيلع يصحأ الإ مدآ نبا هب
 [4/5] .هضرم

 نب هللا دبع ناك :لاق ةليمج يبأ نع *

 ءدحأ هسلجم يف ركذي ال ايركز يبأ

 متركذ نإو «مكانعأ هللا متركذ نإ :لوقي

 ]١44/8[ .مكانكرت سانلا

 مالك :لاق  يخركلا  فورعم نع *
 هللا نم نالذحن ءهينعي ال اميف دبعلا

 [51/8"7] .ىلاعت

 انشتف :لاق حلاصلا نب نسحلا نع #

 نق هن لقأ ءيش يف هدجنا ملك: عزولا
 [م؟1/9/] .ناسللا

 ىهتنا :لاق ةنييع نب نايفس نع

 ءمهيلع فقوف «نوثدحتي موق ىلإ ميكح
 «موق مالكب اوثدحت :لاقف ؛مهيلع ملسو

 ءمهمالك ىلإ عمسيل هللا نأ نوملعي

 [*.0؟/9/] .نوبتكي ةكئالملاو

 مل نم :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 ترثك ءهلمع نم همالك نأ :ملعي

 [؟١5/ه] .هبونذ

 ناسللا ظقح 2 افقد

 اذإ :لاق ثراحلا نب رشب نع #

 كيبجعأ اذإو «ءتمصاف مالكلا كبجعأ

 ا . ملكتف تمصلا

 يف تأرق :لاق ديزي نب روث نع#
 رشعم اي :لاق ل ىسيع نأ :ةاروتلا

 سانلا اوملكو «ءاّريثك هللا اوملك «نييراوحلا

 اولخا :لاق ؟هللا ملكن فيكو :اولاق ؛اًليلق

 [44/5] .هئاعدب اولخخا «هتاجانمبي

 ءجاجحلا بسي الجر نيريس نبا عمس
 ول كنإف ءلجرلا اهيأ هم :لاقف ؛هيلع لبقأف

 هتلمع بلذ رغصأ ناك «ةرخآلا تيفاو دق

 هلمع بنذ مظعأ نم كيلع مظعأ ءطق
 «لدع مكح ىلاعت هللا نأ ملعاو ؛ جاجحلا

 فوسف ؛هملظ نمل جاجحلا نم ذخأ نإ

 نلغشت الف ؛هملظ نمم جاجحلل ذخأي

 [؟ا/9/١] .دحأ بسب كسفن

 :لجر لاق :لاق رذتملا نب لالب نع *

 عيبرلا نم ةئيس مويلا جرختسأ مل نإ
 :تلق :لاق ؛اًدبأ اهجرختسأ مل ءدحأل

 :لاق ؛ة8كك6 ةمطاف نبا لتق «ديزي ابأ اي
 ّمُهَللا لق :ةيآلا هذه الت مث ءعجرتساف

 ٍةَكَّْنلاَو ِبْيَملا َمِللَع ٍضرأْلاَو ِتوَمَسلَأ َرِطاَ
 هِض أنك ام ىف َكِداَبِع نب كمت َتنأ
 :تلق :لاق 147 :رمزلا] 469 ترُشِتْحم

 «مهبايإ هللا ىلإ :لوقأ ام :لاق ؟لوقت ام

 [١1١/؟] .مهباسح هللا ىلعو

 :لاق ريزولا ىيحي نب دمحأ نع
 ليدانقلا قوس نم اًموي يعفاشلا جرخ



 مد
 ناسللا ظفح

 لجر اذإف ءهانعبتف ءهترجح ىلإ اهجوتم
 تفتلاف ؛ملعلا لهأ نم لجر ىلع هفسي

 نع مكعامسأ اوهزن :لاقف «يعفاشلا انيلإ
 نع مكتنسلأ نوهزنت امك ءانخلا عامتسا

 ؛لئاقلا كيرش عمتسملا نإف ءهب قطنلا

 يف ءيش ثبخأ ىلإ رظني هيفسلا نإو
 ؛مكتيعوأ يف هغرفي نأ صرحيف ءهئاعو
 امك ءاهّدار دعسل ءهيفسلا ةملك تّدر ولو
 [١1؟ /9] .اهلئاق اهب يقش

 نبا اي :حابر يبأ نب ءاطع انل لاق *

 نوهركي اوناك :مكلبق ناك نم نإ .يخأ

 لوضف نوّدعي اوناكو ءمالكلا لوضف

 أرقي نأ ىلاعت هللا باتك ادع ام مالكلا

 وأ ءركنم نع يهن وأ «فورعمب رمأ وأ
 دب ال يتلا كتشيعم يف «كتجاح يف قطنت
 .ءنيظفاحل مكيلع نإ ؟نوركنتأ ءاهنم

 لامشلا نعو نيميلا نع ؛نيبتاك اًمارك

 بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام ءديعق
 هيلع ترشن ول مكدحأ يحتسي امأ ؛ديتع

 ام رثكأ ءهراهن ردص اهالمأ يتلا هتفيحص

 1١١6"[ /8] .هايند الو هنيد رمأ نم سيل اهيف

 نإ :لاق - يعخنلا  ميهاربإ نع *

 .تقملا همالك ىلع مالكلاب ملكتيل لجرلا
 يف رذعلا هل هللا يقليف ءريخلا هب يوني

 دارأ ام :اولوقي ىتح ءسانلا بولق

 ملكتيل لجرلا نإو ؛رئيخلا الإ همالكب
 هريخلا هب ديري ال ءنسحلا مالكلا

 :اولوقي ىتح «سانلا بولق يف هللا يقليف
 5٠[ 7؟94/14] .ريخلا همالكب دارأ ام

 يعوضوملا بيذهتلا ا اهلا

 نيكلملا نأ ول :رانيد نب كلام لاق *

 مكيلع اودغ ءمكلامعأ ناخسني نيذللا
 نوخسني يتلا فحصلا نامثأ مكنوضاقتي

 لوضف نم ريثك نع متكسمأل «مكلامعأ اهيف
 ءمكير دنع نم فحصلا تناك اذإف ؛مكمالك

 [؟46 /؟] . ؟مكسفنأ ىلع نرعبرت الفأ

 تسلج :لاق راوس نب ثعشأ نع *

 «برغملا ىلإ رصعلا نيب ام ميهاربإ ىلإ

 مكحلا تعمس «ء.تام املف ؛ملكتي ملف

 امهتربخأف «ميهاربإ لاق :نالوقي اًدامحو

 ال هنإ امأ :الاقف ؛ملكتي ملق هيلإ يسولجب

 [5؟1/4] .لأسي ىتح ملكتي

 يبأو انأ تلبقأ :لاق رذ نب رمع نع «

 ,ورمع ابأ اي :يبأ هل لاقف ؛رماع راد ىلإ

 هيف لاق اميف لوقت ام :لاق .كيبل :لاق

 يأ :رماع لاق ؟نيلجرلا نيذه نم سانلا

 :لاق ؟نامثعو يلع :لاق ؟نيلجرلا نيذه

 ةمايقلا موي ءيجأ نأ ينغل .هللاو ينإ

 ىلاعت هللا يضر نامثعو يلعل اًميصخ

 [*؟4/١] .امهلو انل رفغو ءامهنع

 «يبأ ينثدح :عاجش نب ديلولا نع *
 ءيقوتلا ةدش نم رجبأ نبا ناك :لاق
 رجبأ نبا ناكو «ضيراعملاب ملكتي امنأك
 هللاب ذوعأ :لاق ؛ههركي اًئيش ىأر اذإ

 الف ؛ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا

 ؛ اًئيش هرك دق هنأ ملعُي ىتح ءاهددري لازي

 نم لوقي «يقوتلا ةدش نم رجبأ نبا ناكو

 ءرجبأ نبا ناكو ؛يبغ هنأك :هفرعي ال



 ءايلوألا ةيلحل

 ال نكلو «ةديدش ةدش هسفن نم جلاعي

 64 /] .ءيشب ملكتي

 «ةئيفس ىف فسوي نب دمحم ناك *

 ؟مكعم ام :اولاقف ؛نيراشعلا ىلإ ىهتناف

 ملف ءهوشتفف :لاق ءاوشتف :دمحم لاقف

 ام ىلإ اوعفرا :لاقف ؛اًئيش هعم اوبيصي

 اًشيتفن اوشعقف ءاوشتف :لاق مث ءمكعم

 :لاق هنظأ  اًئيش اوبيصي ملف ءاديدش

 دمحم عم ناكو :لاق  اًنالث وأ ءنيترم

 هل لاق ءانجرخ املف :لاق ؛اًرانيد نوتس

 :لاق ؟تلق ام هللا دبع اي :هباحصأ ضعب

 [0/8*5] .يلع نبهذ «نهلوقأ تنك تاملك

 ريغ ىنثدح :لاق ذاعم نب ذاعم نع «
 لاق هنو نب سنوي باحصأ نم دحاو

 ىنمتي «ةنس نيرشع ذنم الجر فرعأل ينإ
 امف ءنوع نبا مايأ نم موي هل ملسي نأ

 لجر تكسي نأ :كلذ سيلو ؛هيلع ردقي

 ملسي امك ؛ملسيف ملكتي ؛نكلو ؛ملكتي ال
 [”8/9] .نوع نبا

 دجت ال :لاق ديبع نب سنوي نع #

 ؛ناسللا ريغ ءهلك ربلا هعبتي ربلا نم اًئيش

 رطفيو ءمايصلا رثكي لجرلا دجت كنإف
 روزلا دهشيو ؛ليللا موقبو ءمارحلا ىلع

 «نكلو ؛- اذه وحن ءايشأ ركذو - راهنلاب
 كلذ فلاخيف ءقحب الإ ملكتي ال هدجت ال

 ]٠١/8[ .اًدبأ هلمع

 انعمتجا :لاق راشب نب ميهاربإ نع *
 الإ دحأ انم امف ءدجسم ىف موي تاذ

 5 هبب |
 ةةففب#

 ناسللا ظف

 ؛تكاس هنإف مهدأ نب ميهاريإ الإ ملكت

 رهظي مالكلا :لاقف ؟ملكتت ال مل :تلقف

 ال :تلقف «لقاعلا لقعو ءقمحألا قمح
 اذإ :مالكلا ؛مالكلا اذكه ناك اذإ ملكتن
 نم كتمالس ركذتف ءتوكسلاب تممتغا

 ]٠١/4[ .ناسللا للز

 تايزلا ناميلس نب ميهاربإ نع *
 عم اًسلاج تنك :لاق ةكمب يدبعلا

 تناك بوث ىلإ رظني لجر لعجف «نايفس
 يأ .هللا دبع ابأ اي :لاق مث «نايفس ىلع

 اوناك :نايفس لاقف ؟بوثلا اذه ناك ءيش
 [10 //] .مالكلا لوضف نوهركي

 :هغلب هنأ :- سنأ نب كلام نع «

 اورثكت ال :لوقي ناك لف ىسيع نأ

 نإف ؛مكبولق وسقتف هللا ركذ ريغب مالكلا

 ال نكلو هللا نم ديعب يساقلا بلقلا
 سانلا بونذ يف اورظنت الو ؛نوملعت

 مكنأك اهيف اورظنا نكلو ؛بابرأ مكنأك
 «ىلتبم :نالجر سانلا املإف ؛ديبع

 ءءالبلا لهأ اومحرافق ؛ىقاعمو

 (*984/5] .ةيفاعلا ىلع هللا اودمحاو

 عمتجا :لاق شايع نب ركب يبأ نع *
 ءمورلا كلمو .ءسراف كلم :كولم عبرأ

 عبرأب اوملكتف ؛نيصلا كلمو .دنهلا كلمو

 ؛ةدحاو سوق نع نهب يمر امنأك «تاملك

 .لقأ مل ام لوق ىلع انأ :مهدحأ لاقف

 :رخآلا لاقو ؛تلق ام در ىلع ىنم ردقأ
 ؛اهتكلم اهلقأ مل اذإو ينتكلم اهتلق اذإ



 ديعلل هللا ظفح
---- 
 يعوصضوملا بيذهتلا ا اهليت“

 دقو «لقأ مل ام ىلع مدنأ ال :رخآلا لاقو

 تبجع :رخآلا لاقو ؟؛تلق ام ىلع مدنأ

 «هترض هيلع تعقو نإ «ةملكلاب ملكتي نمل

 ]17١/4[ .هعفنت مل هيلع عفرت مل نإو

 ليعامسإ نب فلخ نب ةملس نع #*
 يف تذحخأ اذإ :يروثلا نايفسل تلق :لاق

 ىف تنك اذإو ؛كتركنأو «ء«تطشن ثيدحلا

 : نافع لاق تيم كانأك (تيدعللا ريغ
 [788/9] .ةنتف مالكلا نأ تملع امأ

 ال :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 نم دشأ «طابر الو .داهج الو ءجح

 «كناسل كمهي تحبصأ ول «ناسللا سبح

 ناسللا نجسو ؛ديدش مغ يف تحبصأ
 نمم اًمغ دشأ دحأ سيلو ؛ءنمؤملا نجس

 ليضفلا تعمسو :لاق .هناسل نجس
 كلغشف .كينعي ال اميف تملكت :لوقي

 تكرت .كينعي ام كلغش ولو «كينعي امع
 ١١١[ /8] . كينعي ال ام

 ينثدح :لاق عيبرلا نب نسحلا نع *

 تبحص :ماوعلا نب ريبزلا دلو نم لجر
 «ةفوكلا ىلإ نادابع نم رضنلا نب دمحم

 ؛ةفوكلاب انقرتفا ىتح .ملكتي هتعمس امف

 دارأ اذإ عنصي ناك فيك :يريبزلل تلقف

 دارأ اذإف ءهنبا هعم ناك :لاق ؟ةجاحلا

 ىضقف «هئبا ماقف «هيلإ رظن ءةجاحلا
 [؟4/48١] . هتجاح

 نإ لجو ءاج لاق يطازنإ نعال
 لاقف ءهمتشف .- يعخنلا سيق نب  ةمقلع

 2 رق ايستخلا اَم ر
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 ]٠٠١/9[ .وجرأ :لاق ؟تنأ نمؤمأ

 مهدأ نب ميهاربإ نأ ءابهو يبأ نع «

 - ايندلا مالك نم :ينعي - ثدحي هجر ئأر

 وجرت ءاذه كمالك :هل لاقف ءهيلع فقوف
 :لاق ؟هيلع نمأتف :لاق ؛ال :لاق ؟هيف

 ءهيف وجرت ال «ءيشب عنصت امف :لاق ءال

 ]١5/4[ ؟هيلع نمأت الو

 نب رمعل ليق :لاق يعفاشلا نع *

 ؟نيفص لهأ يف لوقت ام :زيزعلا دبع
 الف ءاهنم يدي هللا رهط ءامد كلت :لاق

 ]١١4/4[ .اهيف يناسل بضخأ نأ يل بأ

 دبعلل هتلا ظفح

 نب ميهاربإل ليق :لاق ءريثك نب رابجلا دبع
 :لاقف ؛انل رهظ دق عبسلا اذه وه :مهدأ

 :هادان .ءهيلإ رظن املف :لاق ءهينرأ

 ءءيشب انيف ترمأ تنك نإ ءةروسق اي
 ىلع كدوعف :الإو ءهب ترمأ امل ضماف

 ؛اًبهاذ ىلوو «هبنذب برضف :لاق ؛كئدب
 لبقأ مث «همالك هقف نيح هنم انبجعف :لاق

 انسرحا مهللا :اولوق :لاقف «ميهاربإ انيلع

 كفنكب انفنكاو مهللا «مانت ال يتلا كنيعب

 كتردقب انمحراو مهللا «ماري ال يذلا

 لاق .ءاجرلا تنأو كلهن الو ءانيلع

 ءةنس نيسمخو فين ذنم رفاسأ انأف : فلخ



 كب |
 ءايلوألا ةيلحل

 الإ زأ ملو ءطق صل ينتأي مل ءاهلوقأف
 [ه ]4/8  .طق اًريخ

 ىلاعت هللا نإ :لاق رابحألا بعك نع

 ينإ ءءابآلا نيد ءانبألا يضقت :لوقي

 نرقلا ءيتيصعم لهأ نم لجرلاب ذخآل

 ظفحأل ينإو ؛نورق ةئالثل ءنرقلا دعب
 ءنرقلا دعب نرقلا «يتعاط لهأ نم لجرلا

 [4/"] .نورق ةرشعل

 :ىلاعت هلوق يف :ريبج نب ديعس نع «
 :لاق .[47 :فهكلا] «اًكِيَص اًمُهِوْبَأ ناو#

 ءاهلهأ ىلإ عئادولاو تانامألا يدؤي ناك

 كردأ ىتح «ءهزنك هل ىلاعت هللا ظفحف

 [78ا//4] .امهزنك اجرختساف ءهادلو

 هللا نإ :لاق ردكنملا نب دمحم نع

 دلوو ءهدلو يف نمؤملا دبعلا ظفحي ىلاعت
 تاريود يفو «هتريود يف هظفحيو «هدلو

 ام «ةيفاعو ظفح يف نولازي امف ؛هلوح

 ]١48/9[ .مهينارهظ نيب ناك

 نم كلم جرخ :لاق شمعألا نع *

 عقرف «كلملا رطمف «هل هزتنم ىلإ كولملا

 ؛كنيذؤأل ءفكت مل نكل :لاقف ؛هسأر

 ثدرأ ءيش يأ :هل ليقف «رطملا كسمأف

 اذحأ عدأ ال نأ تدرأ :لاق ؟عئصت نأ

 ىلاعت هللا نأ ملعف ؛هتلتق الإ .هدخوي

 ]5١/5[ .نمؤملا هدبع ظفحي

 :لاق نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع #*
 نم هتيرذ يف ظفحُي فيك ؛نمؤملل ىبوط
 [١1١ا/4] .؟هذعب

 ةمكحلا  قحلا ههه"

 «ةنيفس يف فسوي نب دمحم ناك #

 ؟مكعم ام :اولاقف ؛نيراشعلا ىلإ ىهتناف

 3 هوشتفف :لاق ءاوشتف ءدمحم :لاقف

 ام يلإ اوعفرا :لاقف ؛اًئيش هعم اوبيصي

 اًشيتفت اوشتفف ءاوشتف :لاق مث ءمكعم
 :لاق هنظأ  اًئيش اوبيصي ملف ءاّديدش

 دمحم عم ناكو :لاق  اًنالث وأ .نيترم

 هل لاق ءانجرخ املف :لاق ؛اًرانيد نوتس

 :لاق ؟تلق ام «هللا دبع اي :هباحصأ ضعب

 [؟78/8] .ينع نيهذ «نهلوقأ تنك تاملك

 قحلا

 يذل قحلا فرعا :لاق ىعفاشلا نع #

 ]١١5/5[ .قحلا هللا قحأ اذإ ءقحلا

 دقحلا

 ترظن :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع #

 - دجاس وهو هلتق  ةكمب يلاخ لتاق ىلإ
 لزأ ملف «ءيش هيلع يبلق يف سجوف :لاق
 ءهتيقل نأ ؛باجأ ىتح «ىبلق ريدأ

 نم اًقبط هل تيرتشاو ءهيلع تملسف

 نع كلذ ّلسف :لاق ؛هيلإ تيدهأن .فطل

 ]١4/4[ . يبلق

 ةمكحلا

 يف بوتكم :لاق ةرق نب ةيواعم نع *

 الو «ءاهفسلا كملحب سلاجت ال :ةمكحلا

 [*:01/؟] .ءاملعلا كهفسب سلاجت

 يف بوتكم :لاق ريبزلا نب ةورع نع *



 ةمكحلا

 نكيلو ؛ةبيط كتملك نكتل :ةمكحلا

 نمم ؛«سانلا بحأ نكت :اطسب كهجو
 [178/5] .ءاطعلا مهطعي

  ةورف نب ناليح  دلجلا يبأ نع *

 هل ناك نم :ةمكحلا يف تأرق :لاق

 نمو ؛ظفاح هللا نم هل ناك ءظعاو سفن

 ؛اًّرع كلذب هللا هداز .سانلا فصنأ

 ززعتلا نم برقأ «هللا ةعاط ىف لذلاو

 [ه0/1] .ةيصعملاب

 نأ :هغلب هنأ :سنأ نب كلام نع *

 ام كب غلب ام :هل ليق ميكحلا نامقل

 ءادأو ءثيدحلا قدص :لاق ؟ىرت

 [78/71 .ينينعي ال ام يكرتو «ةنامألا

 تعمس :لاق ةئييع نب نايفس نع #*
 :ثالثب ةمكحلا رضحت :لوقي دلاخ ابأ

 حقلتو ؛ يعولاو .عامتسالاو .«.تاصنإلا

 راد ىلإ ةباثإلا :لاصخ ثالثب ةمكحلا

 ءرورغلا راد نع يفاجتلاو .دولخلا

 لوزن لبق توملل هدهاذعتسالاو

 [؟ م١8 /0/] .توملا

 نإ :لاق رامع نب روصنم نع #*

 ناسلب «نيفراعلا بولق يف قطنت ةمكحلا

 ناسلب «نيدهازلا بولق يفو ؛قيدصتلا
 ناسلب ءدابعلا بولق يفو ؛ليضفتلا

 ناسلب ؛نيديرملا بولق يفو ؛قيفوتلا
 ناسلب ءءاملعلا بولق يفو ؛ريكفتلا

 ءايندلا بئاصم نم عزج نمو .ريكذتلا
 ["917/9] .هنيد يف هتبيصم تلوحت

3 
 اك
 يعوض ءوملا بيذهتلا 0 ٠

 صلخأ ام :ةئييع نب نايفس لاق #

 ةمكحلا هللا تبنأ الإ ءاّموي نيعبرأ هلل دبع

 هرّضبو ءاهب هناسل قطنأو ءاّنابن هبلق يف
 [؟مه9/9] .اهءاودو اهءاد ءايندلا 5

 عمتجا :لاق شايع نب ركب يبأ نع *

 كلمو .سراف كلم :كولم عيرأ

 ؛نيصلا كلمو ءدنهلا كلمو ؛مورلا

 نع نهب يمر امنأك «تاملك عبرأب اوملكتف

 لوق ىلع انأ :مهدحأ لاقف ؛ةدحاو سرق

 ؛تلق ام در ىلع ينم ردقأ ءلقأ مل ام

 مل اذإو «ينتكلم اهتلق اذإ :رخألا لاقو

 ىلع مدنأ ال :رخآلا لاقو ؛اهتكلم اهلقأ
 لاقو ؛تلق ام ىلع مدنأ دقو .لقأ مل ام

 نإ ؛ةملكلاب ملكتي نمل تبجع :رخآلا

 مل هيلع عفرت مل نإو .هترض هيلع تعقو
 ١17١[ /8] .هعفنت

 :قطنلا ةلق :لاق رابحألا بعك نع *

 «ةنسح ةعر هنإف «تمصلاب مكيلعف .ةمكح

 اونسحأف ؛بونذلا نم ةفخو ءرزو ةلقو
 ؟ربصلاو تمصلا هباب نإف ءملحلا باب
 ريغ نم ءككاحضلا ضغبي ىلاعت هللا نإف

 بحيو ؟برأ ريغ ىلإ ءاشملاو ؛بجع
 نع لفغي الو ءعارك نوكي يذلا يلاولا

 ةلاض ةمكحلا ةملك نأ اوملعاو ؛هتيعر

 ءعفري نأ لبق ملعلاب مكيلعف ءملسملا

 [*59//ه] .هتاور بهذت نأ :هعفرو

 نم ميكح لاق :درولا نب بيهو لاق *

 ةرشع  ةمكحلا :لاق وأ  ةدابعلا :ءامكحلا



 مص |
 ءايلوألا تيلحل

 يف ةدحاوو «تمصلا يف اهنم ةعست : ءازجأ

 ىلع تمصلا نم ىسفن تدرأف ؛ةلزعلا

 «ةلزعلا ىلإ ترصف ؛هيلع ردقأ ملف ءءيش

 [4١؟/84] .ةعستلا يل تلصحف

 :لاق راشب نب ميهاربإ نب دمحأ نع *
 :لاقف «ةدابعلا نع مهدأ نب ميهاربإ تلأس

 نم الإ .ءتمصلاو ركفتلا :ةدايعلا نمار

 نع :ينعي فرح ينغلب دقلو ؛هللا ركذ

 نم غلب ام ءنامقل اي :هل ليق :لاق  نامقل

 «تيفك دق امع لأسأ ال :لاق ؟كتمكح

 نبا اي :لاق مث ؛ينينعي ال ام فلكتأ الو

 وأ .ءتمصي نأ :دبعلل يغبني امنإ ءراشب

 نم «هب عفني وأ «هب عفتني امب ملكتي
 ؛ريذحت وأ .فيوخت وأ «هيبنت وأ «ةظعوم

 ناك :لثم مالكلل ناك اذإ نأ :ملعاو

 ىقنأو «سايقملا يف نيبأو ءقطنملل حضوأ
 نبا اي ؛ثيدحلا بوعشل عسوأو «عمسلل

 توملا كلم روضح كبلق رصبل لثم :راشب
 فيك :رظناف ءكحور ضبقل هناوعأو

 ةلئاسمو «علطملا لوه :هل لّثمو ؟نوكت

 هل لثمو ؟نوكت فيك :رظناف ءريكنو ركنم
 «ضرعلاو ءاهعازفأو ءاهلاوهأو «ةمايقلا

 ؟نوكت فيك :رظناف «فوقولاو «باسحلاو

 [17/4] .هيلع اًيشغم عقو «ةخرص خرص مث

 رجألا :لاق هبنم نب بهو نع *
 لمعي ال نم هبجوتسي ال :نكلو «ءضورفم
 هرصبي الو ءهيغتبي ال نم هدجي الو .هل

 .هيلإ رظني ال نم

 ءاهيف بغري نمع ةبيرق كبك هللا ةعاطو

 اهيلع صرحي نمو ءاهيف دهز نمم ةديعب
 ال ءاهدجي ال اهبحي ال نمو ءاهعبتي

 نم اهكردي الو ءاهيلإ ىعس نم يوتسي
 . اهنع أطبأ

 نيهتو ءاهمركأ نم فرشت هللا ةعاطو
 ءاهيلع لدي نيك هللا باتكو ؛اهعاضأ نم

 ةمكحلاو ءاهيلع ضحي هللاب ناميإلاو
 نوكي الو «ميلحلا لجرلا ناسلب اهنيزت
 . نيم هللا عيطي ىتح ءاميلح ءرملا

 ال امكو ؛قمحأ الإ هللا يصعي الو

 فرعُي الو ءسمشلاب الإ راهنلا رون لمكي
 لمكي آل كلذك «نيمشلا بورقب الإ ليللا
 هللا يصعي الو .هللا ةعاطب الإ ملحلا
 «نيحانجب الإ ةبادلا ريطت ال امك «ميلح
 .ريطي نأ هل حانج ال نم عيطتسي الو

 الو ءهل لمعي ال نم هللا عيطي ال كلذك
 ثكم ال امكو ؛هعيطي ال نم هللا لمع قيطي

 ثكم ال كلذك «ئفطت ىتح ءاملا يف رانلل
 يدبي امكو ؛روبي ىتح «لمعلا نم ءايرلل

 .ءاهحضفيو ءاهيزخيو ءاهلبح ةينازلا رس
 ٌرغي ناك نم ئيسلا لمعلاب حضتفي كلذك
 ال اسلان اذإ ةييضلانرشلاب نييللا
 ةقرسلا قراسلا ةرذعم بذكت امكو ؛لعفي
 ةنضعس تلك كلدك تدع اهناط ني اذإ
 دري مل هنأ نيبتو ؛اهلمعي ناك اذإ ئراقلا

 [5؟/4] .ىلاعت هللا هجو هتءارقب

 يف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع *



 ةمكحلا
 يعوضوملا بيذهتلا ( 14'ي بم |

 ا تفل نيش هلا :ةيتكوعلا صعب
 لمعت الو ءملعت ام نملعت نأ :- كيلع

 لثم :كلذ لعم نإف ؛تملع دق امب
 .ةمزح همزحف ءاًبطح بطتحا دق لجر

 اهيلإ مضف ؛اهنع زجعف ءاهلمحيل بهذف
 [ماله /؟1] .ىرخأ

 دواد تلأس :لاق ديمح نب صفح نع #

 نجلا :دواد لاقف .ةلأسم نع يئاطلا

 سيلأ «برحلا ىقلي نأ دارأ اذإ براحملا

 عمج يف هرمع ىنفأ اذإف ؟هتلآ هل عمجي
 .لمعلا ةلآ ملعلا نإ ؟براحي ىتمف ةلآلا

 ]14١/1*[ . ؟لمعي ىتمف ءهيف هرمع ىنفأ اذإف

 تلاق :لاق ةرسيم نب سنوي نع
 تنأو ينسمتلت «مدآ نبا اي :ةمكحلا

 ,ملخت اهريخب لمعت زيفرحح ىف: يدب
 [؟5/١5] .؟ملعت ام رش عدتو

 ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نع *

 اهيف رثكي :اًنتف مكءارو نم نإ :لاق هنع
 هأرقي ىتح «نآرقلا حتتفيو «لاملا

 «ريبكلاو هريغصلاو «قفانملاو «نمؤملا

 :لوقي لئاق كشويف ؛دوسألاو ءرمحألاو

 ينوعبتي الف «نآرقلا سانلا ىلع أرقأ يل ام

 عدتبأ ىتح :هيلع ينوعبتي مهنظأ امف ؟هيلع
 ام نإف «عدتبا امو مكايإ مكايإ ؛هريغ مهل
 .ءميكحلا ةغيز مكرذحأو «ةلالض عدتبا

 ةملك ميكحلا يف لوقي ناطيشلا نإف
 ؛قحلا ةملك قفانملا لوقي دقو «ةلالضلا

 ؛اًرون ىحلا ىلع نإف .قحلا اولبقاف

 ميكحلا نأ :هللا كمحر انئيردي امو :اولاقف

 ةملك يه :لاق ؟ةلالضلا ةملك لوقي دق
 الف ؟هذه ام :نولوقتو ءهنم اهنوركنت

 عجاريو «ءيفي نأ كشوي هنإف ء.مكينشي

 ناميإلاو ملعلا نإو .ءنوفرعت ام ضعب

 امهاغتبا نم «ةمايقلا موي ىلإ امهناكم
 [؟83“* - ]585/١ .امهدجو

 امنإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع #
 ؛ةرخآ ملاعو ءايند ملاع :ناملاع امه

 ملاعو ءروشنم هملع :ايندلا ملاعف

 ملاع اوعبتاف ؛روتسم هملع :ةرخآلا

 مكدصي ال ايندلا ملاع اورذحاو «ةرخآلا

 اريك ّنِإ» :ةيآلا هذه الت مث ءهركسب
 َلْوْمَأ َنوُلأَي نمْدَو ٍراَبْخلا تت
 ريسفت .ةيآلا ["4 :ةبوعلا] لطلاب سايل

 مث ؛دابعلا :نابهرلاو ءءاملعلا :رابحألا

 هيز :مكئاملع نم اًريثك نإ :ليضفلا لاق

 كلك دمحمل هنم رصيقو ىرسك يزب هبشأ

 الو «ةنبل ىلع ةنبل عضي مل اًدمحم نإ

 ءملع هل عقر نكل .ةبصق ىلع ةبصق
 ليضفلا تعمسو :لاق ؛هيلإ اومسف

 «ليلق ءامكحلاو ءريثك ءاملعلا :لوقي

 َتْوُي نمَو9## ؛ةمكحلا ملعلا نم داري امنإو
 :ةرقبلا] «ارييَكح اريح قو دَنَه خجلا
 ام ءربص انئاملع عم ناك ول :لاقو 9

 ؛  كولملا :ينعي  ءالؤه باوبأل اودغ

 ءاملعلا :ليضفلل لوقي الجر تعمسو

 ءامكحلا :ليضفلا لاقف ؛ءايبنألا ةثرو

 :ليضفلل لجر لاقو ؛ءايبنألا ةثرو



 ومص
 1_١ ءايلوألا ثيلحل

 ءامكحلا :ليضفلا لاقف ؛ريثك ءاملعلا

 [4؟/8] .ليلق

 اولاق :لاق  ةنييع نب  نايفس نع ©
 سانلا صرحأ مكل ام :ءامكحلا ضعبل

 سانلا لمعأ انأل :اولاق ؟ملعلا بلط ىلع

 [5187- 58١ /#/] .هب

 نب كلملا دبع نب دمحم رفعج يبأ نع ©
 مك :نونلا يذل تلق :لاق ؛مشاه

 «باوبأ ةعيرأ :لاق ؟ةنطفلا ىلإ باوبألا

 مث «ةبحملا مث ءءاجرلا مث ,فوخلا اهلوأ

 :ضرفلاف :حيتافم ةعبرأ اهلو ؛قوشلا
 باب حاتفم :ةلفانلاو ,فوخلا باب حاتفم

 حاتفم :قوشلاو ةدابعلا بحو ءءاجرلا

 بلقلاب مئادلا هللا ركذو ؛ةبحملا باب

 ةجرد يهو ؛قوشلا باب حاتفم :ناسللاو

 هذه يف ءاقترالاب تممه اذإف «ةيالولا

 اذإف «فوخلا باب حاتفم لوانتف «ةجردلا

 ال اًحوتفم ةنطفلا باب ىلإ تلصتا :هتحتف
 ام قيطت كنظأ امف :هتلخد اذإف «هيلع قلغ

 .«فارشألا كفرش زوجي ٍظئنيح ؛هيف ىرت
 يأ ملعاو ؛كولملا كلُم ككلم ولعيو
 «ضرفلا لاني فوخلاب سيل :هنأ ؛ءيخأ

 ءاجرلاب الو ؛فوخلا لاني ضرفلاب :نكلو
 ؛ءاجرلا لانت ةلفانلاب : نكلو «ةلفانلا لانت

 .حيتافملا لائت باوبألاب سيل :هنأ امك

 ءملعاو ؛باوبألا لانت حيتافملاب :نكلو

 هيف لماكت دقف :صضرفلا هيف لماكت نم هنأ
 ءاج دقف :ةلفانلاب ءاج نمو .فوخلا

 دقف :ةدابعلا ةبحمب ءاج نمو ءءاجرلاب

 ةمكحلا

 هناسلو هبلق لغش نمو ءهللا ىلإ لصو
 قايتشالا رون هبلق ىف هللا فذق :ركذلاب

 :هيناعاف ءتوقلملا نس اةعو ةهسلا
 يذلا وه :َنيِق هللا نوكي ىتح ءهظفحاو

 ["/9 ]79/4/4  .هدابع نم ءاشي نم هلواني

 يف تأرق :لاق درولا نب بهو نع *

 :هتم نكر :ناكرأ ةعبرأ رفكلل :ةمكحلا

 :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو ؛بضغلا

 ]7١/4[ .فوخلا :هنم نكرو ؛عمطلا

 :لاق دئرم نب ةمقلع نع ديزي نع *
 مهنم نيعباتلا نم ةينامث ىلإ دهزلا ىهنتنا
 سلاجي ال ناكو «ينالوخلا ملسم وبأ

 رمأ نم ءيش يف ملكتي الو ءطق اًدحأ

 موي تاذ لخدف ؛هلع لوحت الإ :ايندلا

 اجرف ءاوعمتجا دق رفن ىلإ رظنف ءدجسملا

 «مهيلإ سلجف ؛ريخ ركذ ىلع اونوكي نأ
 باصأف «يمالغ مدق :لوقي مهضعب اذإف

 ؛يمالغ تزهج :رخآ لاقو ءاذكو اذك

 ام نوردتأ «هللا ناحبس :لاقف ءمهيلإ رظنف

 ؟مكلثمو يلثم
 «تفتلاف «لباو ريزغ رطم هباصأ لجرك

 ول :لاقف ؛نيميظع نيعرصمب وه اذإف

 اذه ينع بهذي ىتح تيبلا اذه تلخد

 .هل فقس ال تيبلا اذإف ءلخدف ءرطملا

 اونوكت نأ وجرأ انأو ءمكيلإ تسلج
 . ايندلا باحصأ متنأ اذإف ءريخو ركذ ىلع

 ترصق ول :ٌقرو ربك نيح لئاق هل لاقو

 ؟عنصت ام ضعب نع



 8ع

 يف ليخلا متلسرأ ول متيأرأ :لاقف

 ءاهعد :اهسرافل نولوقت متسل أ ؛ةليخل يحلا

 الف «ةياغلا متيأر اذإ ىتح ؛اهب قفراو

 ؟اًئيش اهنم اوقبتست
 .ىلب :اولاق

 لكل نإو «ةياغلا ترصيأ ىنإف :لاق

 قباسف «توملا عاس لك ةياغو «ةياغ عاس

 ١([ ؟0/؟] . قوبسمو

 نابرق :ةالصلا :دمحم نب رفعج نع #

 «فيعض لك داهج :جحلاو .يقت لك

 :لمع الب يعادلاو ءمايصلا :ندبلا ةاكزو

 قزرلا اولزنتساو ءرتو الب يمارلاك
 امو ؛ةاكزلاب مكلاومأ اونّصحو «ةقدصلاب

 «شيعلا فصن ريبدتلاو ءدصتقا نم لاع

 دحأ لايعلا ةلقو .لقعلا فصن ددوتلاو

 ءامهّقع دقف هيدلاو نزحأ نمو ؛نيراسيلا

 :هتبيصم دنع هذخف ىلع هدي برض نمو
 ننوكت ال ةعينصلاو ءهرجأ طبح دقف

 هللاو ؛نيدو بسح يذ دنع الإ :ةعينص

 «ةبيصملا ردق ىلع :ربصلا لزنم ىلاعت

 نمو ؛ةنوؤملا ردق ىلع :قزرلا لزنمو
 رذب نمو «ىلاعت هللا هقزر :هتشيعم ردق
 [156 ]١94/7  .ىلاعت هللا همرح : هتشيعم

 :ىبوط :ىنارادلا ناميلس وبأ لاق *

 بضغل خلا ةروسو .ىوهلا تاركس رذح نمل

 ىلع ربسصتف ١ ءايندلا نم ءيشب :حرفلاو

 . ىوقتلا ةرارم

 يعوضوملا بيذصهتلا ا ةمكحلا

 شامكنالاب :ةداجلا مزن نمل :ىبوطو

 باوثلاب :ايندلا نم صلختو ءرذحلاو
 .بلكلا عبسلا نم هبرهك ؛برهلاو

 :هروسأ كه تتما نسا : ىبولط
 لعجو «؛داعملل :ريخلا دقتعاو .ءداصتقالاب

 حرفيل :رذبلا يف قوتتو .ةعرزم :ايندلا
 .داصحلاب اًذغ

 ءرورغلا راد نم هبلقب لقتنا نمل :ىبوط
 تاوظح نم زربيف :اهيعس اهل عسي ملو

 هيلع تبرطضا «لاب ىلع هنم اهلهأو ايندلا
 .لاوحألا

 نمو ءامهحبر :ةرخآلل ايندلا كرت نم
 مأ لكو ؛امهرسخ :ايندلل ةرخآلا كرت

 ىلإ مهملست :ايندلا ونب :اهونب اهعبتي

 بارشو ءديدح نم عماقمو ءديدش يزخ
 شيع ىلإ مهملست :ةرخآلا ونبو ؛ديدصلا
 ءامو ءدودمم لظ يف ؛دبألا ميعنو ءدغر

 .دودخأ ريغب يرجت راهنأو .ءبوكسم

 ىوهي اهل وه نم :اًميكح نوكي فيكو
 ام ركذي نم :اًبهار نوكي فيكو ؟نوكر

 ؟بوذي الو هادي تفلسأ

 .ةرخآلا نع باجح :ايندلا ىف ركفلا

 يف ةركفلاو ؛ةيالولا لهأل ةبوقعو

 ؛؟بلقلا ييحتو ؛ةمكحلا ثروت :ةرخآلا

 هع عمل كلوب ايدل ىلإ راقت نحو
 :اهتنيزب ةلبقم اهيلإ رظن نمو ءاهرورغ



 بيم |
 ءايلوألا ةيلحل

 :هتفرعم تمت نمو ءاهبح هبلق يف باش
 هللا رمأ ناكو ؛هللا رمأ يف همه عمتجا

 [؟ا/م/94] .هلغش

 نم ةيتفب ءامكحلا نم ميكح رم *

 ؛ةبشعم ةضور ىلع دوعق مهو ءاملحلا

 مكفقوي ام ءءايحألا رشعم اي :لاقف

 .ربتعن اندعق :اولاق ؟ىتوملا ةجردمب

 ةايحلا مكلان يذلاب مكذيعأ ينإف :لاق

 هضفر ام ىلإ اونكرت نأ «ىتوملا نمز يف
 [14" ]145/1١- .ةايحلا مكلانأ نم

 :لاق  ةبتع نب هللا دبع نب_ نوع نع #

 سانلا نم هرصبي ال هنكلو «ريثك هللا نم ريخلا

 «ضورعم هللا نم سانلل وهو ءريسي الإ
 هدجي الو «هيلإ رظني ال نم هرصبي ال :هنكلو
 ؛هب ملعي ال نم هبجوتسي الو «هيغتبي ال نم
 ال هنإف ؟ءامسلا موجن ةرثك ىلإ اورت ملأ

 [؟18/14] .ءاملعلا الإ اهب يدتهي

 نم لجرل لاق هنأ هبنم نب بهو نع
 هيف اياعتي ال اًّبط كملعأ الأ :هئاسلج

 ءءاهقفلا هيف اياعتي ال اًهقفو ءءابطألا
 ىلب :لاق ؟ءاملحلا هيف اياعتي ال اًملحو

 ال يذلا بطلا امأ :لاق ؛هللا دبع ابأ اي

 ام الإ ءاّماعط لكأت الف :ءابطألا هيف اياعتي

 ؛هرخآ ىلع هتدمحو ؛هلوأ ىلع هللا تيمس

 نإف :ءاهقفلا هيف اياعتي ال يذلا هقفلا امأو

 ربخأف ءملع هيف كدنع ءيش نع تلئس

 حلحلا |_ 14“ ف

 ملحلا امأو ؛يردأ ال :لقف الإو ءكملعب

 «تمصلا رثكأف : ءاملحلا هيف اياعتي ال يذلا

 [*ه4/4] .ءيش نع لأست نأ الإ

 انمدق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع *

 حتف نيح هائقفاوف لكي هللا لوسر ىلع
  اناطعأف :لاق وأ انل مهسأف ءربيخ

 ربيخ حتف نع باغ دحأل مسق امو ءاهنم
 ءانتنيفس باحصأ انعم دهش نمل الإ ءاًئيش

 ناكف ؛مهعم اهل مسق ءهباحصأو رفعج عم

 لهأ :ينعي  انل نولوقي سانلا نم سان
 تلخدو :لاق ؛ةرجهلاب مكانقبس - ةنيفسلا

 هذه :رمع اهل لاقف ءسيمع تنب ءامسأ

 لاقف ؛معن :ءامسأ تلاق ؟ةيرحبلا ةيشبحلا

 قحأ نحن «ةرجهلاب مكانقبس :رمع
 :ةملك تلاقو ءتبضغف ؛َِي هللا لوسرب

 معطي كي هللا لوسر عم متنك ءهللاو الك

 راد يف انكو ء.مكلهاج ظعيو ؛مكعئاج

 يف ءاضغبلاو ءادعبلا - ضرأ :وأ

 هللا ميأو .هلوسرو هللا يف كلذو «ةشبحلا

 ىتح ءاّبارش برشأ الو ءاّماعط معطأ ال

 انك نحنف يلي هللا لوسرل تلق ام ركذأ

 هلك هللا لوسرل كلذ ركذأسو ءفاخنو ىذؤن

 الو «غيزأ الو ءبذكأ ال ؛هللاو ءهلأسأو

 :تلاق لكك يبنلا ءاج املف ؛كلذ ىلع ديزأ

 لاق ؛اذكو اذك لاق رمع نإ «هللا ىبن اي
 تلق :تلاق «؟هل تلق امف» :ِلي هللا لوسر
 هل ؛مكنم يب قحأب سيل» :لاق ؛اذكو اذك

 متنأ مكلو «ةدحاو ةرجه هباحصألو

 ىسوم ابأ تيأر دقلف :تلاق «ناترجه



00 
 ملحلا

 نع يننولأسي ءالاسرأ يننوتأي باحصأو
 حرفأ مه ءيش ايندلا نم ام ؛ثيدحلا اذه

 مهل لاق امم .مهسفنأ يف مظعأ الو هب

 تلاق :ةدرب وبأ لاق .ِةِللكت هللا لوسر

 ديعتسيل هنإو «ىسوم ابأ تيأر دقلف :ءامسأ
 «نيترم ةرجهلا مكلو» : ثيدحلا اذه ينم

 اله -ا/1/1] ."ّيلإو يشاجنلا ىلإ مترجاه

 ماق :لاق كلملا دبع نب سيق نع *

 هل ضرعو «هتلئاق ىلإ زيزعلا دبع نب رمع
 هنأ موقلا نظف :لاق ؛راموط هديب لجر

 سبحي نأ فاخف .نينمؤملا ريمأ ديري

 ريمأ تفتلاف ءراموطلاب هامرف ءهنود

 ؛هجشف .ههجو يف هباصأف «نينمؤملا
 وهو .ههجو ىلع ليست ءامدلا ىلإ ترظنف
 هل رمأو .باتكلاأرقف ؛سمشلا يف

 [*119/6] .هليبس ىلخو ءهتجاحب

 ىلإ لجر ءاج :لاق ينانبلا تباث نع *

 نإ :لاقف  لكأي وهو  ميشأ نب ةلص

 لاقف  هاخأ :ينعي تام وأ ءلتق اًنالف
 ذنم ىخأ ىلإ ىعن دقف لكف «نذإ :هل
 ميو تي َكَنإَل : كو هللا لاق ؛نييح
 [788/9] ٠"[. :رمزلا] 4067 يوت

 نب هللا دبعل مالغ ءاج :لاق رهزأ نع *

 :لاق ؛ةقانلا نيع تأقف :لاقف ؛نوع
 ءاهنيع تأقف :تلق :لاق ؛كيف هللا كراب

 تنأ :لوقأ :لاق ؟كيف هللا كراب :لوقتف

 [م”ة/"] . هللا هجول رح

 مفرأ ملحلا :لاق ةويح نب ءاجر نع *

 يعوضيوملا بيذهتلا ا اكدت"

 [109؟/8] .هب ىمست هللا نأل .لقعلا نم

 ال :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع #*

 الو ءبضغي ىتح ئرما ملح كبجعي
 يأ ىلع يردت ال كنإف ؛عمطي ىتح هتنامأ

 [19/9] .عقي هيقش

 لبقأ هنأ :يودعلا راوس يبأ نع *

 غلباذإ ىتح .تكسف ء.ىذألاب لجر هيلع
 نإ كبسح :لاق ؛لحخد وأ .ءهلزنم

 [؟5/١٠6] . ثئش

 هنأ :نايفس يبأ نب ةيواعم نع *
 نيرهش ءاطعلا سيح دقو «سانلا بطخ

 .ةيواعم اي :ملسم وبأ هل لاقف «ةثالث وأ

 لام الو ءكلامب سيل لاملا اذه نإ
 ىلإ ةيواعم راشأف .كمأ لام الو .كيبأ

 مث «لستغاف لزنو ءاوثكما نأ سانلا
 ملسم ابأ نإ «سانلا اهيأ :لاقف عجر

 لامب الو يلامب سيل لاملا اذه نأ ركذ

 ينإ «ءملسم وبأ قدصو .يمأ الو يبأ

 بضغلا» :لوقي يلي هللا لوسر تعمس

 ءاملاو ءرانلا نم ناطيشلاو «ناطيشلا نم

 مكدحأ بضغ اذإف ءرانلا ئفطي

 ىلع مكاياطع ىلع اودغا .«لستغيلف

 [االةو /ه] . كك هللا ةكرب

 ناك:لاق ضايع نب ليضفلا نع #*

 ءءايبتألا قالخأ نم :لاقي

 :مهبولق ةرهاطلا ءرايخألا ءايفصألاو

 نم ظحو «ةانالاو «ملحلا :ةثالث قئالخ

 [48/8] .ليللا مايق



 ءايلوألا تيلحل

 لاق :لاق  مهدأ نب  ميهاربإ نع #

 ةثالث ىف الإ اوفرعُي ال ةثالث :هنبال نامقل

 ذم الإ «ميلعلا فرس ال لاو
 «برحلا يف الإ :عاجشلا الو ؛بضغلا
 دنع الإ :كاخأ الو ؛نارقألا يقل اذإ

 ["مهؤ/9] .هيلإ كتجاح

 امل :لاق سابع نب هللا دبع نع *
 ريمأ اي :يلعل تلق ؛«ةيرورحلا تلزتعا

 يتآ يلعل «ةالصلا ينع دربأ «نينمؤملا

 ينإ :لاق ؛مهملكأف .موقلا ءالؤه

 نإ الك :تلق :لاق ؛كيلع مهفوختأ

 نم هيلع ردقأ ام نسحأ تسيلف ؛هللا ءاش

 نولئاق وهو مهيلع تلخد مث «ةيناميلا هذه

 رأ مل موق ىلع تلخدف ؛ةريهظلا رحن يف

 راثآ نم ةبلقم مههوجوو ء«لبإ نقث
 ابحرم :اولاقف «تلخدف :لاق ؛دوجسلا

 :لاق ؟كب ءاج ام ءسابع نبا اي كب

 لي هللا لوسر باحصأ ىلع : مكئدحأ تئج

 لاقف .هليوأتب ملعأ مهو يحولا لزن

 :مهضعب لاقو .هوئلحت ال :مهضعب

 ام :ينوربخأ :تلق :لاق ؛هنثدحنل

 باحصأو هب نمآ نم لوأو ءهئتخو

 ءاثالث هيلع مقنن :اولاق ؟هعم هللا لوسر

 مكح هنأ :نهالوأ :اولاق ؟نه امو :تلق

 : نطو هللا لاق دقو ءهللا نيد يف لاجرلا

 ةرظانملا  راوحلا | 541 ري |

 :لاق .غهال :ماعنألا] «ِهّي اَّلِإ ْمكَحْلا نإ#»
 ءابسي ملو «لكاق :اولاق ؟اذامو :تلق

 هل تّلح دقل ءاّرافك اوناك نئل ؛منغي ملو
 تمرح دقل «٠ نيئمؤم اوناك نإو «مهلاومأ

 :اولاق ؟اذامو :تلق :لاق ؛مهؤامد هيلع

 مل نإف ؛نينمؤملا ريمأ
 ؟نيرفاكلا ريمأ وهف «نينمؤملا ريمأ نكي
 نم مكيلع تأرق نإ متيأرأ :تلق :لاق

 ةنشس نم مكتئثدحو ءمكحملا هللا باتك

 :اولاق ؟نوعجرتأ .ءنوركدت ال ام كي مكيبن

 مككح هنإ :مكلوق امأ :تلق :لاق .معن

 مي :لوقي هنإف هللا نيد يف لاجرلا
 ُهلْتك نَصَو 0 متَأَو ديَصلا أولدقت ال اوما نذل

 وي مُكَمِيل :هلوق ىلإ 45ج اًديِمَتُم مم
 يف لاقو .8965 :ةدئاملا] «ِةْكَنَم ِلَدَع اَوَد
 امني َقاَقِش مسْفِح نإ ْنِإَوم :اهجوزو ةأرملا

 «ًهلم "0 0 و ىلْمَأ نم ب 35 أوُتَمْبَأَف

 لاجرل 0 هللا مكدشنأ .8"ه :ءاسنلا]

 تاذ حالصو .مهسفنأو مهئامد نقح يف

 ؟مهرد عبر اهنمث بنرأ يف مأ .قحأ مهنيب

 حالصو مهئامد نقح يف مهللا :اولاقف

 ؟هذه نم تجرخأ :لاق ؛مهتيب تاذ

 هنإ :مكلوق امأو :لاق ؛معن مهللا :اولاق

 نوّبستأ :ملغي ملو دبع ملو «لتاق

 نم نولحتست ام اهنم نولحتست مث ءمكمأ

 تسيل اهنأ متمعز نإو ؛؟مترفك دقف ءاهريغ

 0 دقف «مكمأب
 ْنِم َنيِمْؤَمْلاِب كوأ ُىَنلأا# :لوقي نيه هللا نإ

 ةورعيم»# رو »6
 2[ :بازسحأإلا] 4م ردجتوزأو يسن

 نع هسفن احمو



 قمر |
 يعوضموملا بذضتلا | 5 ةكر ةرظانملا  راوحلا

 اوراتخاف «نيتلالض نيب نوددرتت متنأف

 :اولاق ؟مذه نم تجرخأ ؛متئش امهيأ

 هسفن احم :مكلوق امأو :لاق ؛معن مهللا

 اعد كي هللا لوسر نإف «نينمؤملا ريمأ نم

 هنيب بتكي نأ ىلع ةيبيدحلا موي اًشيرق
 ىضاق ام اذه ؛بتكا» :لاقف ؛اًباتك مهنيبو

 ولو .هللاو :اولاقف «هللا لوسر دمحم هيلع

 نع كانددص ام ؛هللا لوسر كنأ ملعت انك

 نب دمحم بتكا نكلو ؛كانلتاق الو «ءتيبلا

 «هللا لوسرل ىنإ .هللاو» :لاقف ؛هللا دبع

 نب دمحم :ىلع اي بتكا ؛ينومتبذك نإو

 ؛يلع نم لضفأ ناك هللا لوسرف (هللا دبع

 ءمعن مهللا :اولاق ؟مهذه نم تجرخأ

 ةعيرأ يقبو ٍ؛اًملأ نورشع مهنم عجرف
 ]818/1-3١#[ .اولتقف «فالآ

 لثس:لاق ليبحرش نب ةرم نع *
 هفلاخف ءةضيرف نع ةعيبر نب ناملس

 نب ناملس بضغف «ليبحرش نب ورمع
 نب ورمع لاقف ؛هتوص عفرو «ةعيبر
 ؛ىلاعت هللا اهلزنأ كلذكل «هللاو :ليبحرش

 ام لوقلا :لاقف .يرعشألا ىسوم ابأ ايتأف

 ناك ام :ناملسل لاقو ؛ةرسيم وبأ لاق

 ؛لجر كدشرأ نإ بضغت نأ كل يغبني
 هرواست نأ كل يغبني ناك دق :ورمعل لاقو

 سانلاو ءهيلع درت الو  هراست :ينعي -

 1١47/41 “1١4( .نوعمسي

 نم ريمأ مسق :لاق بذوش نبا نع *

 ثعبف «ةرصبلا لهأ ءارق ىلع ةرصبلا ءارمأ

 نب دمحم ىبأو ؛ليقف ءرانيد نب كلام ىلإ

 رزئاوج تليق .كلام اي :لاقف ءعساو

 لس ءركب ابأ اي :لاقف :لاق ؟ناطلسلا

 اهب ىرتشا ءركب ابأ اي :اولاقف ؛يئاسلج

 هللا كدشنأ :دمحم هل لاقف ؛مهقتعأف اًباقر

 نأ لبق هيلع ناك ام ىلع هل ةعاسلا كبلقأ
 يأ ىرت :لاق ؛ال مهللا :لاق ؟كيزجي

 :هئاسلجل كلام لاقف ؟كيلع لخد ءىش
 لثم هللا دبعي امنإ «هرامح كلام امنإ

 [554/1] .عساو نب دمحم

 انمدق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع *

 حتف نيح هانقفاوف لك هللا لوسر ىلع
 ءاهنم  اناطعأف لاق وأ  انل مهسأف « رييخ

 ءاّئيش ربيخ حتف نع باغ دحأل مسق امو
 عم ءانتنيفس باحصأ انعم دهش نمل الإ
 ناكف ؛مهعم اهل مسق «هباحصأو رفعج
 لهأ :ينعي  انل نولوقي سانلا نم سان

 تلخدو :لاق ؛ةرجهلاب مكانقبس  ةنيفسلا

 هذه :رمع اهل لاقف ءسيمع تنب ءامسأ

 لاقف ؟معن :ءامسأ تلاق ؟ةيرحبلا ةيشبحلا

 قحأ نحن «ةرجهلاب مكانقبس :رمع
 :ةملك تلاقو ءتبضغف ؛ِةّيبَي هللا لوسرب

 معطي هيلع هللا لوسر عم منك «هللاو الك

 راد يف انكو ءمكلهاج ظعبو ءمكعئاج
 يف ءاضغبلاو ءادعبلا - ضرأ :وأ

 هللا ميأو ءهلوسرو هللا يف كلذو .ةشبحلا

 ىتح ءاًبارش برشأ الو ءاّماعط معطأ ال

 انك نحنف لت هللا لوسرل تلق ام ركذأ
 ٍلِلكَي هللا لوسرل كلذ ركذأسو .فاخنو ىذؤن

 الو ءغيزأ الو .بذكأ ال .هللاو ءهلأسأو



 اهنست 5 !ز ءايلوألا ةيلحل
 عم

 ءابحل

 :تلاق هك يبنلا ءاج املف ؛كلذ ىلع ديزأ

 لاق ؛اذكو اذك لاق رمع نإ ءهللا يبن اي

 تلق :تلاق «؟هل تلق امف» :ِِلك هللا لوسر

 هل .مكنم يب قحأب سيل١ :لاق ؛اذكو اذك

 متنأمكلو «ةدحاو ةرجه هباحصألو

 ىسوم ابأ تيأر دقلف :تلاق «ناترجه

 اذه نع ينولأسي ءالاسرأ ينوتأي هباحصأو
 هب حرفأ مه ءيش ايندلا نم ام ؛ثيدحلا

 مهل لاقامم .مهسفنأ يف مظعأ الو

 تلاق :ةدرب وبأ لاق .ِةِيَي هللا لوسر

 ديعتسيل هنإو «ىسوم ابأ تيأر دقلف :ءامسأ

 «نيترم ةرجهلا مكلو» :ثيدحلا اذه ينم

 [14/5-78] .؟ّيلإو يشاجنلا ىلإ مترجاه

 ءايحلا

 هللا نإ :لاق هنو ناملس نع ناذاز نع *

 هنم عزن :ةكله وأ ءاّرش دبعب دارأ اذإ ىلاعت

 ناك اذإف ؛اًقمم اًئيقم الإ هقلت ملف «ءايحلا

 هقلت ملف ؛ةمحرلا هنم تعزن ءاّئقمم اًنيقم

 هنم تعزن «كلذك ناك اذإف ءاظيلغ اظف الإ
 ناك اذإف ؛اًنوخم اتئاخ الإ هقلت ملف «ةنامألا
 ناكف ءهقنع نم مالسإلا ةقبر تعزن «كلذك

 ]7١4/1[ . اعلم اًثيعل

 هنأ « هي بلاط يبأ نب يلع نع #*

 لاقف «يبسب ِةيَي هللا لوسر ىلع مدق :لاق
 ءاّمداخ هيلسف .كابأ يتثئا :ةمطافل يلع

 فدسأ نيح اهابأ تنأف ؛لمعلا هب يقت
 ال :تلاق «؟ةينب اي كل ام :اهل لاقف

 نأ تيحتساو ؛كيلع ملسأل تئج «ءيش

 :يلع اهل لاق ءتعجر املف «ءائيش لأست

 ءاًئيش هلأسأ مل :تلاق ؟تلعف ام

 ةليللا ناك اذإ ىتح ؛هنم تييحتساو

 هيلسف .كابأ ىتثا :اهل لاق «ةلباقلا

 ءاهابأ تتأف ! لديعلا هب نيقتت ءاّمداخ
 ناك اذإ ىتح ؛اًئيش هلأست نأ تيحتساف

 ىتح ءاًعيمج انجرخ «ءًءاسم ةئلاثلا ةليللا

 ىتأ ام: :لاقف وي هللا لوسر انيتأ

 قش ءهللا لوسر اي :يلع لاقف «؟امكب

 يقتن اًمداخ انيطعت نأ اندرأف «لمعلا انيلع
 لها : لِ هللا لوسر امهل لاقف ؛ لمعلا هب

 «؟معنلا رمح نم امكل ريخ ىلع امكلدأ

 :لاق ؛معن ءهللا لوسر اي :يلع لاق
 «تاديمحتو .«.تاحيبستو «تاريبكت#

 فلأ ىلع اتيبتف ءامانت نأ اديرت نيح «ةئام

 ىلع اموقتف «ءناحبصت نيح اهلثمو ؛ةنسح

 ذنم ينتتاف امف :يلع لاقف ؛«ةنسح فلأ

 ةليل الإ دك هللا ل وسر نم اهتعمس

 رخآ نم اهتركذ ىتح ءاهتيسن ينإف «نيفص
 [591/1] .اهتلقف «ليللا

 ابأ نأ :هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نع *

 «سانلا بطحخت هثع ىلاعت هللا ىضر ركب

 اويرهتما يتسلل تدلع ان لاقت
 لظأل ينإ .هديب يسفن يذلاوف ؛َكَبِو هللا نم
 اًعقتم ءءاضفلا يف طتاغلا ىلإ بهذأ نيح
 ]4/١"7[ . كب يبر نم ًءايحتسا « يبوثب

 :لاق دهاجم نع رذ نب رمع نع #
 ءاوحو مدآ اجرخأ : نيكلملا ىلإ هللا ىحوأ

 مدآ تفتلاف ؛ينايصع دق امهنإف «ةنجلا نم



 قمر

 جورخلل يدعتسا :لاقو ءاّيكاب ءاوح ىلإ

 ؛ةيصعملا مؤش لوأ اذه .هللا راوج نم

 ليئاكيم لحو ءهسأر نع جاتلا ليربج لزنف
 نظف ؛نصغ هب قلعتو «هنيبج نع ليلكإلا
 هسأر سكنف «ةيوقعلاب لجوع دق هنأ مدآ

 :لاقف ؟ىنم اًرارف : هللا لاقف ؛وفعلا :لوقي

 : ]١1١/8[ . يديس كنم ًءايح لب

 لاق :لاق متاح نب دمحم نع #*

 لخدأف فنعنأ نأ نيب ترّيخ ول : ليضفلا

 ال نأ ترتخال ؛؟ثعبأ ال نأ نيبو «ةنجلا
 نم اذه :متاح نب دمحمل تلق ؛ ثعبأ

 ءايحلا قيرط نم اذه ءمعن :لاق ؟ءايحلا

 [24/8] . كي هللا نم

 نب ديعس تيتأ :لاق نيصح يبأ نع *

 مدق لجرلا اذه نإ :تلقف ءةكمب ريبج

 «كيلع هنمآ الو هللا دبع نب دلاخ : ينعي -

 «تررف دقل هللاو :لاقف ؛جرخاو ينعطأف

 ينإ ؛هللاو :تلق .هللا نم تييحتسا ىتح

 :لاق ؛اًديعس :كمأ كتمس امك كارأل

 .هذخأف ءهيلإ لسرأف ءةكم مدقف

 ينربخأف :لاق «هثيدح يف لصاو داز

 ني ديمي انيكأ) لاقل يعبأ ديزو
 «سفنلا بيط وه اذإف ءهب ءيج نيح ريبج
 «ديقلا ىلإ ترظنف ؛هرجح يف هل ةّينبو

 «رسجلا باب ىلإ هانعيتف :لاق ؛تكبف

 فاخن انإف .ءالفك انطعأ : سرحلا هل لاقف

 نميف تنكف :ديزي لاق ءكسفن قرغت نأ

 [؟1/6  ؟/4/4] .هب لفكت

 يعوضوملا بيذهتلا اظفنلا“ ءايحلا

 انك :لاق ةرق نب ةيواعم نب سايإ نع #
 ؛ءايحلا هدنع ركُذف «زيزعلا دبع نب رمع دنع

 وه لب :رمع لاقف ؛نيدلا نم ءايحلا :لاقف

 نع يبأ ينثدح :سايإ لاقف ؛هلك نيدلا

 هدنع ركذف هولي يبنلا دنع انك :لاق .يدج

 نم ءايحلا :هللا لوسر اي :اولاقف «ءايحلا
 نيدلا وه لب» :ِِلك هللا لوسر لاقف ؟نيدلا
 «ءايحلا نإ» :ِك هللا لوسر لاق مث .؟هلك
 يع ال «ناسللا يع يعلاو ءفافعلاو

 ندزي نهنإو ؛ناميإلا نم :لمعلاو «بلقلا
 ندزي امو ءايندلا نم نصقنيو ءةرخآلا يف

 .«ايندلا يف ندزي امم رثكأ «ةرخآلا نم

 ءزيزعلا دبع نب رمع ينرمأف :سايإ لاق
 انب ىلص مث ءهطخب اهبتكو «هيلع اهتيلمأف

 اًباجعإ ءاهعضي ام هفك يفل اهنإو .رهظلا
 1 [١1؟6/8] .اهب

 «كللذ نامثع ركذو لاق نسحلا نع *
 «تيبلا يف نوكيل ناك نإ :- هءايح ةدشو

 وغلا هدم: مشي امك ؟قلخم هيلع بابلاو
 ميقي نأ ءايحلا هعنمي «ءاملا هيلع ضيفيل

 ]857/١1[ .هبلص

 نأ بحأ :لاق مصاع نب دمحأ نع «

 سيل .يالوم فرعأ ىتح تومأال

 يتلا :ةفرعملا نكلو «هب رارقإلا :ةفرعملا

 [؟87؟/9] .تيبحتسا «تفرع اذإ

 ءايحلا اورثآ :لاق ريمع نب ديبع نع *«

 [؟ ؟ل/*] . سانلا نم ءايحلا ىلع ءهللأ نم

 :لاق ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع *



 ءايلوألا تيلحل

 هللا نم يحتسي مهدحأ نإو ءاماوقأ انكردأ

 ينعي :نايفس لاق .ليللا داوس يف ىلاعت
 [8ه1/4] .فشكتلا

 يبأ يل لاق :لاق زلجم يبأ نع *

 امف ؛ملظملا تيبلا يف لستغأل ينإ : ىسوم
 [750/1] . كِبو يبر نم ًءايح «يبلص ميقأ

 اذإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 لمكتسا دقف ءّكْيَق هبر نم دبعلا ىحتسا

 [؟ها//9] .ناميإلا

 مل ول «ملسملا نإ :لاق دهاجم نع *

 نم هعتمي هنم ًءايح الإ هيخأ نم بصي
 [؟١٠8/] .هافكل «يصاعملا

 لاق :لاق ةئييع نب نايفس نع #

 :ليق ؛ىنغلا «ءييحلا :ساتلا ريخ :نامقل

 يذلا < نكلوب ال لاق ؟لاملا يف ىتعلا
 ؛عفن هنع ينغتسا اذإو «عفن هيلإ جيتحا اذإ
 ىلابي ال نم :لاق ؟سانلا رش نمف :ليق

 ١ [90//0107] . اًئيسم سانلا هاري نأ

  يعخنلا ديزي نب  دوسألا ناك *

 ٌرضخي ىتح موصي «ةدابعلا يف اًدهتجم
 لوقي سيق نب ةمقلع ناكو ءرفصيؤ هدسج
 ةحار :لاق ؟دسجلا اذه بذعت مل :هل
 ؛ىكب ءرضتحا املف ؛ديرأ دسجلا اذه

 ال يل ام :لاق ؟عزجلا اذه ام :هل ليقف
 ول هللاو ؟ينم كلذب قحأ نمو ؟عزجأ

 ءايحلا ينّمهل بق هللا نم ةرفغملاب تيتأ

 هنيب نوكيل لجرلا نإ ؛هتعنص دق امم «هنم

 .هنع وفعيف «ريغصلا بنذلا لجرلا نيبو

 وب
 مدخلا  مئاخلا ةفسنل#

 دوسألا جح دقلو ؛هنم اًيحتسم لازي الف

 [١٠*/؟] .ةجح نينامث

 متاخلا

 هللا لأسي دمحم :هشقن ءاّمتاخ باهش نبا

 ["ا7/9١0] .ةيفاعلا

 متاخ ششن ناك :لاق ميهاربإ نع *#

 «قحب هلو ءهللاب :- يعخنلا ميه اريإ

 [؟؟94/4] . بابذ لاثمتو

 :لاق ع ا

 نع هلأسأ «ءيبعشلا ىلإ يبأ ينلسرأ

 شقنو .يباتك اهيف فرعأ :ةفيحص
 ل لاق ايي ىلع دنينكأ :ساخ
 ام نوبحكي ضاتنلا نإ «هركذت نأ الإ

 [*14/4] .اوؤاش ام نوشقنيو ءاوؤاش

 :سنأ نب كلام متاخ شقن ناك *

 ا لكرا توف بع

 63 ليكسإلا منيو هنأ ابْنَ اوُناَمَو :لاقف
 0 5 هَل ني َمَمْعَيب أوّبَقَنأَ
 م ١[. 0/4  ١/ا# :نارمع لآ] #ءَوُْس

 ىلع لجر شقن :لاق يعازوألا نع

 ]1١١7/8*"[ .هليبس ىلخ مث «ةليل ةرشع

 مدخلا



 مدخلا

 فيك «صمح لهأ اي :لاق :صمح

 لاقي ناكو  هيلإ هوكشف ؟مكلماع متدجو

 ءىرغصلاةفيوكلا :صمح لهأل

 :اًعبرأ وكشن :اولاق «_ لامعلا مهتياكشل

 :لاق ءراهنلا ىلاعتي ىتح انيلإ جرخي ال

 بيجي ال :اولاق ؟اذامو :لاق ءاهب مظعأ

 ؟اذامو :لاق ءةميظعو :لاق «ليلب اًدحأ

 هيف جرخي ال رهشلا يف موي هلو :اولاق
 :اولاق ؟اذامو :لاق ءةميظع :لاق ءانيلإ

 هذخأت :ينعي  مايألا نيب ةظنغلا ظنغي

 «هنيبو مهنيب رمع عمجف :لاق  ةتوم

 ام .مويلا هيف يبأر ليفت هل مهللا :لاقو

 ىتح انيلإ جرخي ال :اولاق ؟هنم نوكشت

 هركأل تنك نإ هللاو :لاق ءراهنلا ىلاعتي

 « ينيجع نجعأف .مداخ يلهأل سيل «هركذ

 «يزيخ زبخأ مث ءرمتخي ىتح سلجأ مث

 ام :لاقف ءمهيلإ جرخأ مث ءأضوتأ مث

 .ليلب ادذحأ بيجي ال :اولاق ؟هنم نوكشت

 ينإ ءهركذ هركأل تنك نإ ؟لوقت ام :لاق

 كك هلل ليللا تلعجو «مهل راهنلا تلعج

 يف اًموي هل نإ :اولاق ؟نوكشت امو :لاق

 ؟لوقت ام :لاق «هيف انيلإ جرخي ال رهشلا

 يل الو «يبايث لسغي مداخ يل سيل :لاق

 ءراهنلا رخآ نم مهيلإ جرخأ مث ءاهكلدأ
 ةظنغلا ظنغي :اولاق ؟هنم نوكشت ام :لاق

 تدهش :لاق ؟لوقت ام :لاق ءمايألا نيب

 دقو ءةكمب يراصنألا بيبخ عرصم

 يعوضوملا بيذهتلا | اهني مص

 ىلع هولمح مث ؛همحل شيرق تعضب
 ؟كناكم اًدمحم نأ بحتأ :اولاقف «ةعذج

 يلهأ يف ينأ بحأ ام ءهللاو :لاقف

 مث ؛ةكوشب كيش ِخَي اًدمحم نأو ءيدلوو
 مويلا كلذ تركذ امف ءدمحم اي :ىدان

 كرشم انأو لاحلا كلت يف يترصن يكرتو

 كيو هللا نأ تننظ الإ ءميظعلا هللاب نمؤأ ال

 :لاق ءاّدبأ بنذلا كلذب يلرفغيال

 هلل دمحلا :رمع لاقف. «ةظنغلا كلت ينبيصتف

 فلأب هيلإ ثعبف «يتسارف ليفي مل يذلا
 «نيعباتلا ىلع اهب نعتسا :لاقو ءرانيد

 نع انانغأ يذلا هلل دمحلا :هتأرما تلاقف
 نم ريخ يف كل لهف :اهل لاقف .كتمدخ

 ام جوحأ اهب انيتأي نم ىلإ اهعفدن ؟كلذ
 نم الجر اعدف ءمعت :تلاق ءاهيلإ نوكت

 :لاق مث ءاررص اهررصف ءهب قئي هتيب لهأ
 ميتي ىلإو «نالف لآ ةلمرأ ىلإ هذهب قلطنا
 ىلإو «نالف لآ نيكسم ىلإو «نالف لآ

 :لاقف «ةبيهذ اهنم تيقبف ؛نالف لآ ىلتبم

 الأ :تلاقف ء«هلمع ىلإ داع مث ءهذه يقفنأ

 :لاق ؟لاملا كلذ لعف ام اًمداخ انل يرتشت
 [؟45-؟148/1] .نينوكت ام جوحأ كيتأيس

 هنأ «ييض بلاط يبأ نب يلع نع *

 لاقف ءيبسب قي هللا لوسر ىلع مدق :لاق

 ءامداخ هيلسف .كابأ يتئا :ةمطافل يلع

 «تسمأ نيح اهابأ تتأف ؛لمعلا هب ىقت

 ال :تلاق «؟ةينب اي كل امه :اهل لاقف
 نأ تيحتساو ؛كيلع ملسأل تعج «ءيش

 :يلع اهل لاق .تعجر املف ءائيش لأست



 ءايلوألا تيلحل

 ءاّئيش هلأسأ مل :تلاق ؟تلعفام

 ةليللا ناك اذإ ىتح ؛هنم تييحتساو

 هيلسف .كابأ ىتثا :اهل لاق «ةلباقلا

 ءاهايأ تتأف ؛لمعلا هب نيقتت ءامداخ
 ناك اذإ ىتح ؛اًئيش هلأست نأ تيحتساف

 ىتح «ءاعيمج انجرخ «ًءاسم ةثلاثلا ةليللا

 ىتأام» :لاقف .لَي هللا لوسر انيتأ

 قش ء«هللا لوسر اي :يلع لاقف ؛؟امكب
 يقتن اًمداخ انيطعت نأ اندرأف «لمعلا انيلع

 له» :ِققَي هللا لوسر امهل لاقف ؛لمعلا هب

 ة؟معنلا رمح نم امكل ريخ ىلع امكلدأ

 :لاق ؛معن ءهللا لوسر اي :يلع لاق

 «تاديمحتو «تاحيبستو «تاريبكت»

 فلأ ىلع اتيبتف ءامانت نأ اديرت نيح «ةئام

 ىلع اموقتف «ناحبصت نيح اهلثمو ؛ةنسح

 ذنم ؛ينتتاف امف :يلع لاقف ؛«ةنسح فلأ

 ةليل الإ .ِةي هللا لوسر نم اهتعمس

 رخآ نم اهتركذ ىتح ءاهتيسن ينإف «نيفص
 [14/1] .اهتلقف ءليللا

 هنأك «يلصيف موقي قورسم ناك *

 لك اوتاه :هلهأل لوقي ناكو «بهار
 ىلإ موقأ نأ لبق «يل اهوركذاف ءةجاح
 [457/؟] .ةالصلا

 نيبو هنيب رتسلا يخري قورسم ناك *

 مهيلخيو ؛هتالص ىلع لبقيو .هلهأ

 [(ا0 1 . مهايندو

 ةالصلا يف عوشخلا 17 كشنا"

 تيما كح هنوركذي امو «سيق دبع

 معن :اولاق ؟هنودجتأ :لاق ؛ةالصلا

 ركا ءهللاو :لاق

 ينم اذه نوكي نأ نم يلإ بحأ ءيفوج

 [47/1] . يتالص يف

 هنأك :دجس 0

 عضتف ءهريفاصعلا ءىجنف ف «حورطم بوث

 [4١١/؟] .هيلع

 ركذ :لاق نايح نب رفعج نع #«

 ءةالصلا يف هتافتلا ةلق راسي نب ملسمل

 ]15١/1[ .؟يبلق نيأ مكيردي امو :لاقف

 راسي نب ملسم نأ :ديهشلا نب بيبح نع *

 امف «هبنج ىلإ قيرح عقوف «يلصي اًمئاق ناك
 [؟١9/؟] .رانلا تئفط ىتح «هب رعش

 نع راسي نب ملسم نب هللا دبع نع #
 لخدف ءموي تاذ يلصي ناك هنأ :هيبأ
 هل عمتجاو ءاوعزفف ءماشلا لهأ نم لجر

 مأ تلاق ءاوفرصنا املف ؛رادلا لهأ

 لهأ عزفف «يماشلا اذه لخد :هللا دبع

 ؛_ تلاق امك وأ  مهيلإ فرصنت ملف ءرادلا

 [؟0١5/؟1 .ترعش ام :لاق :تلاق

 :هلهأل لاق هنأ :راسي نب ملسم نع *

 انأو اوملكتف «ةجاح مكل تناك اذإ

 [550/؟] . ىلصأ

 نع راسي نب ملسم نب هللا دبع نع *
 تننظ الإ ءطق يلصي هتيأر ام :لاق « هيبأ

 [750/1؟] . ضيرم هنأ

 تيأرام :لاق نايح نب نوميم نع ©



 ةالصلا يف عوشخلا

 ةفيفخ ءطق هتالص يف اًمفتلم ءراسي نب ملسم

 يفةيحان تمدهنادقلو ؛ةليوط الو

 يفل هنإو «همدهل قوسلا لهأ عزفف ءدجسملا

 [1911/؟] .تفتلا امف ؛ةالصلا يف .دجسملا

 «لزنملا لخد اذإ راسي نب ملسم ناك *

 اذإو ؛ مالك مهل عمسي الف «تيبلا لهأ تكس

 [؟١191/؟] . اوكحضو اوملكت «يلصي ماق

 تيأر :لاق نوع نبب هللا دبع نع #*
 ال .دتو هنأك «يلصي راسي نب ملسم

 ؛ةرم مدق ىلع الو «ةرم مدق ىلع « ليمي

 [؟91/؟] . بوث هل كرحتي الو

 ميهاربإ ناك :لاق شمعألا نعا#

 [؟١١؟/4] . طئاح مذج هنأك «هرهظ ىلع

 ءيلصي ناذاز تيأر :لاق ديبز نع *

 [194/4] .هل رفح دق عذج هنأك

 اذإ - ةملس نب قيقش  لئاو وبأ ناك *

 تلعج ولو ؛ اججيشن جشني «هتيب يف ىلص

 ام «هاري دحأو هلعفي نأ ىلع «ايندلا هل

 ]١٠١١/4[ .هلعف

 ةرم نب ورمع تيأر ام :لاق ةعبش نع *

 ىتح «لتفني ال هنأ تننظ الإ ءطق ةالص يف
 [ة؛ /ه] .هداهتجا نم ؟ هل باجتسي

 :لاق - يحبصألا عتام نب - يفش نع *
 امهيكانم «ةالصلا يف نانوكيل نيلجرلا نإ

 ءامسلا نيب امك ءامهثيب املو ؛اًعيمج

 .ءتيب يف نانوكيل امهنإو ؟؛ضرألاو

 ءامهمايص نيب املو ؛دحاو امهمايص

 ول ١
 يعوضوملا بيذهتلا 1 اهلا"

 [1517/ه] .ضرألاو ءامسلا نيب امك

 ول :لاق يروثلا نب ركب يبأ نع *

 تومي :تلقل .ءيلصي اًروصنم تيأر
 [٠4/ه] .ةعاسلا

 نب ٌروصنم تيأر ول :لاق هئعو #
 يف دشار يبأ نب عيبرلاو ءاّمصاعو «رتعملا

 «مهرودص ىلع مهاحل اوعضو دق «ةالصلا

 ]4٠/5[ .ةالصلا راربأ نم مهنأ تفرع

 :لاق يدسألا نمحرلا دبع يبأ نع *

 «دمحم ابأ اي :زيزعلا دبع نب ديعسل تلق
 يف كل ضرعي يذلا ءاكبلا اذه ام

 كلاؤس امو :يخأ نبا اي :لاقف ؟ةالصلا

 نأ هللا لع ء.معاي :تلق ؟كلذ نع
 «يتالص يف تمق ام :ديعس لاقف ؛ينعفني

 فق .منهج يل تلّثم الإ

 ءيلصي ماق اذإ عيطم يبأ نب مالس ناك

 ]١88/1[ .كرحتي ال «ىقلم ءيش هنأك

 ةبعش تيأر ام :لاق نطق يبأ نع *

 الو ؛يسن دق هنأ تننظ الإ ءطق عكر

 دق هنأ تنئظ الإ ءنيتدجسلا نيب دعق

 ١46[ //] . يسن

 بتكي :لاق يروثلا نايفس نع *
 ]8١7/90"[ .اهنم لقع ام هتالص نم لجرلل

 نب قيقش تعمس :لاق مصاع نع #*

 بر :دجاس وهو لوقي  لئاو وبأ  ةملس

 «يتع فعت نإ «ينع فعا بر «ىل رفغا
 ملاظ ريغ «ينبذعت نإو .كلضف نم اًلوطف
 ىتح «يكبي مث :لاق ؛قوبسم الو ؛يل



 ةيشخلا د 4 516 ءايلوألا تيلحت

 ٠١١/41[ .دجسملا ءارو نم هبيحن عمسأ

 انأ تبهذ :لاق يئاطلا دلاخ يبأ نع *

 يف وأ «هيلع ملسن «يئاطلا دواد ىلإ يبأو

 نم ةفرش تعقوف «يلصي هتيأرف ؛ءيش
 تيأر امف ءهنم ئيزقلاب تعقوف نيسملا

 ىلع لبقأ لب ؛عزف الو ءاهل بهأت دواد

 [؟ةهار/ال] . هتالص

 نحن انيب :لاق يسوطلا ليعامسإ نع *
 لاقف ؛هيلع اًيشغم «ليضفلا دنع موي تاذ

 .كنم هملع دق ام كل هللا ركش :ليضفلا

 وأ ءىيسوطلا ليعامسإ تعمسو :لاق

 ءرورحإت ينس نعت امنيب :لاق «هريغ

 نب يلع انعمو ,مامإلا فلخ «ةادغلا

 نت تَرَ ٌنيِذ» :مامإلا أرقف ؟ليضف
 :تلق .مامإلا ملس املف .[55 :نمحرلا]

 ام :لاق ؟مامإلا أرق ام تعمس امأ ؛يلع اي

 :نمحرلا] «ٍفرطلا ٌتْرِصَق َنيِف# :تلق ؟وه
 «69 ديلا ىف ٌتروُسْنَت درغط [05
 :اهلبق ناك ام ينلغش :لاق ١[ : نمحرلا]

 [1944- 1917/41 .["ه :نمحرلا] 469

 ةيشخلا

 يبأ ىلإ لجر ءاج :لاق ةبعش يبأ نع *
 :رذ وبأ لاقف .ةقفن هيلع ضرعف « هلو رذ

 ةررحمو «لقنت رمحو ءاهبلحت زنعأ اندنع

 ينإ ؛انتوسك نم ةءابع لضفو ءانمدخت

 ]15/١[ . لضفلا ىلع بساحأ نأ فاخأ

 لبج نب ذاعم مدق :لاق سوواط نع ©

 لقتن «ترمأ ول :انل خايشأ هل لاقف ءانضرأ

 كل ينبنف ءبشخلاو ةراجحلا هذه نم كل
 هلمح فلكأ نأ فاخأ ينإ :لاقف ؛اًدجسم

 ]575/١[ . يرهظ ىلع ةمايقلا موي

 رمع نبارم :لاق مزاح يبأ نع

 ام :لاقف ؛قارعلا لهأ نم طقاس لجرب

 «نآرقلا هيلع ئرق اذإ هنإ :اولاق ؟هنأش

 امو ؛هللا ىشخن انإ :لاق ؛اذه هبيصي

 ]817/1١[ . طقسن

 ناك نإ :لاق ليذهلا يبأ نبا نع ه:

 مث .ءاملا ىلإ لصي نأ لبق لوبيل مهدحأ

 ["09/4] .ةعاسلا هيلع موقت نأ ةفاخم مميت

 :هل ليق اذإ عساو نب دمحم ناك #*

 ام :لاق ؟هللا دبع ابأ اي تحبصأ فيك

 ةرخآلا ىلإ موي لك لحري لجرب كنظ
 [*44/؟] ؟ةلحرم

 ىنحي امّنِإ© :ىلاعت هلوق يف ةداتق نع *

 :لاق .[18 :رطاف] 6امكْلُمْلا وداع نم َدَأ

 [ممه/؟] .اًملع ةبهرلاب ىفك :لاقي ناك

 ناك هنأ :بيسملا نب ديعس نع

 ملس ءمهللا :هسلجم يف لوقي نأ رثكي
 [1 1 .ملس

 ةنبا تعمس :لاق راتيد نب كلام نع *

 ؛مانت ال مل «تبأ اي :عيبرلل لوقت عيبرلا

 «راثلا تايبلا نإ :لاقف ؟نوماني سانلاو

 [116- 115/11 .ماني نأ كابأ عدت ال

 نم ٍتآ يناتأ ول :لاق فرطم نع *
 يف وأ «ةنجلا يفأ :ينرّيخف «ىلاعت يبر
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 ريصأ نأ ترتخا ؟اًبارت ريصأ وأ ءرانلا

 [1949/7] .اًبارث

 نيب تفقو ول :لاق دوعسم نبا نع #*

 نم كريخن ءرتخا : يل ليقف «رانلاو ةئجلا

 ؟اًدامر نوكت وأ ءكيلإ بحأ نوكت امهيأ

 [17/1] .اًدامر نوك نأ تببحأل

 يناتأ ول موي بر :لاق هيو ةفيذح نع #*

 تطلاخ دقف :مويلا امأف ؛كشأ مل توملا

 [؟58/1] . اهيف انأ ام يردأ ال «ءايشأ

 نم هبتنا اذإ عساو نب دمحم ناك *

 يف هل ليقف ؟هربد ىلإ هديب برض :همانم
 خسمأ نأ فاخأ هللاو ينإ :لاقف ؟كلذ
 [844/؟] .اًدرق

 ام :لاق بلاط يبأ نب يلع نع *
 ملو «ةنجلا تلخدأو القط تماول ينرسي

 ]04/١[ . بق يبر فرعأف ءربكأ

 يل لاق :لاق هللا دبع نب نوع نع

 نكلو «ةياورلا ةرثكب ملعلا سيل : هللأ كبع

 [؟١/١] .ةيشخل ا ملعلا

 تددو :لاق ىنايتخسلا بويأ نع ©

 :ينعي  اًفافك رمألا اذه نم تلفنأ ينأ
 [5/7] .- ثيدحلا

 عفري :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *

 ىرت ال ىتح .ءعوشخلا ةمألا هذه نم

 [1؟4/8ه] .اًعشاخ

 تهبتنا ام :لاق يخبسلا دقرف نع *

 نوكأ نأ ةفاخم «تننظ الإ ءطق مون نم

 [2ا//#] .تخسسم دفق

 نعط امل :لاق روسملا نع «

 عالط يل نأ ول .هللاو :لاق « يفض رمع

 هللا باذع نم هب تيدتفال ءاّبهذ ضرألا

 ]01/١[ .هارأ نأ لبق نم

 :نولوقي :لاق زيريحم نبا نع *
 نأ هللا ىشخأ ينإ ؛زيريحم نبا انربخأ

 ]١1١/5[ .ينءوسي اًعرصم كلذ :«ينعرصي

 ئفطي ال يئاوتسدلا ماشه ناك *«

 تيأر اذإ :لوقيو ءحبصلا ىلإ جارسلا

 [9798/5] .ربقلا ةملظ تركذ «ةملظلا

 سنوي نب هللا ذبع نب دمحأ نع *

 ءيصحأ ال ام يروثلا نايفس تعمس :لاق

 انملس ءمهللا ءملس مّلس ءمهللا :لوقي

 يف ةيفاعلا انقزرا ءمهللا ءريخ ىلإ اهنم
 [547/5] .ةرخآلاو ايندلا

 بلط سيل :لاق يروثلا نايفس نع *

 :ملعلا بلط امنإ «نالف نع نالف :ملعلا

 707١/51[ . يق هلل ةيشخلا

 مونلا نم ماق هنأ :شمعألا نع *

 ىلع هدي عضوف ءءاملا بصي ملف «ةجاحل

 يف هل ليقف ؛مان مث ءمميتف ءرادجلا

 ريغ ىلع تومأ نأ فاخأ :لاق ؟كلذ

 [44/5] .ءوضو

 ينأ تددو :لاق يروثلا نايفس نع *

 ءيلع ال ءافافك رمألا اذه نم وجنأ
 م . يل الو

 عم انك :لاق بشوح نب فلخ نع *«

 :أرقي الجر عمسف ءدشار يبأ نب عيبرلا



0 
 ةيشخلا | "ةالرف ءايلوألا ةيلحل

 لم لكأي مل هنإ :هدلو مأ تلاقف ؟ريبج يعل ََس 5-5 ف ا ضال هناي

 كنإ :ريبج نب عفان لاقف ؛هوملكف .ثالث «ِةَنطُت ني َّمُك بام نّي ٌكَكْفَلَح ان
 لهأل دب الو ءاهيف تمد ام ايندلا لهأ نم نم فلاخأ نأ 5 :لاقف .[5 :جحلا]
 ىتح «ينكسم تلياز ام ؛يلبق ناك

 [الال /ه] . تومأ

 هنم وجنأ نأ تددو :لاق يبعشلا نع #

 [18/4] .يل الو ءيلع ال ءاًفافك

 يف تدجو :لاق رابحألا بعك نع #
 نم بابذلا لثم هنيع نم جرخ نم :ةاروتلا
 باذع نم هللا هنْمأ هللا ةيشخ نم ءعمدلا

 [ماب ١ /ه] . منهج

 نم ىكب لجر نم ام :لاق هنعو *

 «ضرألا ىلع هعومد ليستف «هللا ةيشخ

 عجري ىتح ءاّدبأ «رانلا هبيصتق ءرطقتف

 نم ضرألا ىلع عقو اذإ ءءامسلا رطق

 [م55/8] .ءامسلا

 هللا ةيشخ نم يكبأ نأل :لاّم هنعو *

 نم يلإ بحأ ؛يتنجو ىلع يعومد ليستف

 [11/] .. اًيهذ ينزوب قدصتأ نأ

 اوتأف «ليهك نب ةملسو ةحلط عمتجا *#

 وهو - ةحلط هلوان مث ءةملس برشف «ليينب

 هنيمي نع

 كعنم ام :ةملس هل لاقف ؛ هئيمي نع يذلا

 هل لاقف ؛ةمختلا تفخ :لاق ؟برشت نأ

 .؟ةرخآلا ةمخت وأ ءايندلا ةمخت :ةملس

 ٠١[ - اة/ه]

 ىلع انلخد :لاق ديعس نب ىيحي نع *

 نب عفان انعمو ءهدوعن  بيسملا نب  ديعس

 هلوان مث ؛همشو ذخأف

 ؛اًئيش تلكأ ولف ءمهحلصي امم ايندلا

 انلاح لثم ىلع ناك نم لكأي فيك :لاق

 ىلإ وأ ءرانلا ىلإ اهب بهذي ةعضب ؟هذه
 نإف «كيفشي نأ هللا عدا :عفان لاق ؛ةنجلا

 نم كناكم هظيغي ناك دقت ناطيشلا

 نم ىلاعت هللا ينجرخأ لب :لاق ءدجسملا

 [لة5 - 56/7 .املاس مكنيب

 سانلا رثك ءعساو نب دمحم لقث امل *

 موق اذإف ,تلخدف :لاق ؛ةدايعلا يف هيلع

 «يلع لبقأف :لاق ؛دوعق نورخآو ؛مايق

 اذإ ينع ءالؤه ينغي ام «ينربخأ :لاقف

 يف تيقلأو ءاّدغ يمدقو يتيصانب ذخأ

 نومرجملا ف 3 :ةيآلا هذه الت مق ؟رانلا

 <© لقألا ىيتأي ذكي مكي
 ["44/5] 1١:[. : نمحرلا]

 نيأ نوردت فاتوخإاي :لاق هنعو «

 وه الإ ِهلِإ ال يذلا هللاو يب بهذي ؟يب بهذي

 [*48/1] .ينع وفعي وأ «رانلا ىلإ

 تعطتسا ول :لاق رانيد نب كلام نع *
 لزني نأ ةفاخم ؛منأ مل «مانأ ال نأ

 ءاناوعأ تدجو ولو «مئان انأو باذعلا

 اهيأ اي :اهلك ايندلا رئاس يف نوداني مهتقّرفل
 [؟597/؟] .رانلا ءرانلا ءسانلا

 ناك :لاق يلذهلا سايإ نب لفون نع *

 معن ناكو ءاّسيلج انل نمحرلا دبع
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 انلخد ىتح ءاّموي انب بلقنا هنأو «سيلجلا

 انيتأو ءجرخ مث «لستغاف لخدو «هتيب
 «تعضو املف ؛محلو زبخ اهيف ةفحصي

 :هل انلقف ؛فوع نب نمحرلا دبع ىكب
 كله :لاق ؟كيكبي ام ءدمحم ابأاي

 هتيب لهأو وه عبشي ملو هولك هللا لوسر
 امل ءاهل انرخأ انارأ الو ءريعشلا زبخ نم

 ]٠٠١/1١[ .اهنم ريخ وه

 د نعشملا كيؤي' وب تةويسألا ناك *

 ٌرضخي ىتح موصي ؛ةدابعلا يف اًدهتجم
 لوقي سيق نب ةمقلع ناكو ءرفصيو هدسج

 ةحار :لاق ؟دسجلا اذه بذعت مل :هل

 ؛ىكب ءهرضتحا املف ؛ديرأ دسجلا اذه

 ال يل ام :لاق ؟عزجلا اذه ام :هل ليقف
 ول هللاو ؟ينم كلذب قحأ نمو ,عزجأ

 ءايحلا ينّمهل كيو هللا نم ةرفغملاب تيتأ

 هنيب نوكيل لجرلا نإ ؛هتعنص دق امم «هنم
 ءهنع وفعيف ءريغصلا بنذلا لجرلا نيبو

 دوسألا جح دقلو ؛هنم اًيحتسم لازي الف

 [١٠*/؟] .ةجح نينامث

 نايح نب مره جرخ :لاق نسحلا نع #*

 نسق ةناحسلا اتانوي ماع وب هلا كيف

 نم ةرجش كنأ بحتأ :رماع نبال مره

 انإ «هللاو ال :رماع نبا لاقف ؟رجشلا هذه

 «نيلجرلا هقفأ ناكو مره هل لاق «كلذ

 نأ تددول .هللاو ينكل : هللاب امهملعأو

 يعوضموملا بيذصهتلا هففي# د

 هذه ينتلكأ دق ءرجشلا اذه نم ةرجش

 دباكأ ملو ؛اًرعب ينتفذق مث ؛ةلحارلا

 امإو «ةنجلا ىلإ امإ «ةمايقلا موي باسحلا

 فاخأ ينإ :رماع نبا اي كحيو ؛رانلا ىلإ

 [١٠١١/؟] .ىربكلا ةيهادلا

 قلطنا :لاق زعام نب ركب نع
 ىلإ دوعسم نب هللا دبعو ميثخ نب عيبرلا
 امل 4 نيفادعلا كلت رمق ةكارقلا طاق

 عجرف «هيلع اًيشغم رخ «نارينلا كلت ىأر
 ؛هبجي ملف ءعيبر اي عيبر اي :لاقف ؛هيلإ

 عجر مث «رصعلا سانلاب ىلصف «قلطناق

 مث ؛هبجي ملف «عيبر اي ءعيبر اي :هيلإ

 :عجر مث «برغملا سانلاب ىلصف «قلطنا

 هيرض ىتح «هبجي ملف ؛عيبر اي «عيبر اي

 ١٠١١[ /5] .رحّسلا درب

 عم انجرصخ :لاق لئاو يبأ نع

 هللا دبع ماقف ءدادح ىلع انررمف «ميثخ

 ءاهيلإ عيبر رظنف «رانلا يف ةديدح رظني

 انيتأ ىتح «هللا دبع ىضمف ؛طقسيل ليامتف

 ىأر املف ؛تارفلا ئطاش ىلع «نوتأ ىلع

 هذه أرق «هفوج ىف بهتلت رانلاو ؛هللا دبع

 أوُمِمَس ٍديِعَب ٍناَكَم ني مُهَتَأَر اَذإ 8 :ةيآلا

 اًناَكَم اَبْنِم أول اَذِإَو 29 ايِفَدو اظيَمت ا

 .عيبرلا قعصف : لاق . [ ١7-١7 : ناقرفلا ]

 مل :لاق ؛ هلهأ ىلإ هب انئتجف .هانلمتحاف



 ءايلوألا ةيلحل
 م 0|
 هنإ مث ءقفي ملف ءبرغملا ىلإ هطبار 1 : اني

 [١١٠/؟] .هلهأ ىلإ هللا دبع عجرف ؛قافأ

 نبا نذأتسا :لاق ةكيلم يبأ نبا نع *

 يل ةجاح ال :تلاقف «ةشئاع ىلع سابع

 :ركب يبأ نب نمحرلا دبع لاقف ؛هتيكزتب
 «كتيب حلاص نم سابع نبا نإ «هاتمأ اي

 لخذف ءهل نذأف :ثتلاق «كدوعي ءاج
 ام .هللاوف ءيرشبأ ءهمأ اي :لاقف ؛اهيلع

 الإ «ةبحألاو اًدمحم يقلت نأ نيبو كنيب

 نتحآأ تيك تنك .كدسج كحور قرافي نأ

 نكي ملو ءهيلإ لك هللا لوسر ءاسن

 :تلاق ؛اًبيط الإ بحي لي هللا لوسر

 «ءاوبألاب كتدالق تكله :لاق ٍ؛اًضيأ

 اودجي ملف ءاهطقتلي خلك هللا لوسر حبصأف

 اديِعَص أوُمَنَيَتَفظ :َكِيَ هللا لزتأف ءءام

 كببسب كلذ ناكف .[5" :ءاسنلا] اًبَيَط

 نم ةمألا هذهل ىلاعت هللا لزنأ ام :كتكربو

 .ناك ام حطسم رمأ نم ناكو ؛ةصخرلا

 عبس قوف نم كتءارب ىلاعت هللا لزنأف

 الإ «هيف هللا ركذي دجسم سيلف ؛هتاومس

 فارطأو ليللا ءانآ ءهيف ىلتي كنأشو

 كنم ىنعد «سابع نبا اي :تلاقف ؛راهنلا

 تنك ينأ تددول .«هللاوف «ءكتيكزت نمو

 [48/5؟] .ايسنم اًيسن

 :لوقي ناك هنأ :ةديبع نب ةلاضف نع *

 نم ةبح لاقثم ينم لبقت هللا نأ ملعأ نأل

 ءاهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ «لدرخ
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 ّنِم ُهّلَأ ُلّبَمَتِي اَمَّنِإ#© :لوقي ىلاعت هللا نأل

 [107/9] .[917 :ةدئاملا] 4َنيِقَّتَمْل

 سيوأ ناك :لاق ديز نب غبصأ نع *

 ,عوكرلا ةليل هذه :لوقي ىسمأ اذإ ينرقلا

 اذإ لوقي ناكو ؛حبصي ىتح مكريف

 ىتح دجسيف «دوجسلا .ةليل هذه :ىسمأ
 يف امب قدصت :ىسمأ اذإ ناكو ؛حبصي

 ؛بايثلاو ماعطلا نم «لضفلا نم «هتيب

 الف ءاعوج تام نم ءمهللا :لوقي مث

 [40/5] .هب ينذخاؤت

 نأ .باسحلا ىلع تفقو اذإ فاخأ ام
 اميف تلمع امف «ءتملع دق :ىل لاقي

 [؟١؟/1] .تملع

 لاقي نأ :فاخأ ام فوخأ :لاق هئعو *#

 ةيآ ىقبت ال ءتملع :تلق نإف ؟تلهج

 اهتضيرفب تذخأ الإ ,ةرجاز وأ ةرمآ

 له :ةرجازلاو ؟ترمتئا له :ةرمآلا

 «عفني ال ملع نم : هللاب ذوعأو ؟ترجدزا

 [(؟1/١١] .عمسي ال ءاعدو «عبشت ال سسهنو

 ناك هنأ : هنييَؤ رمع نبا نع عفان نع *
 جرحخ الإ .هلام نم ءيش هبجعي ال

 يف قدصت امبر ناكو :لاق ؛َقَيِو هلل هنم

 :لاق ؛اًملأ نيئالثب ءدحاولا سلجملا

 ءاّقلأ نيثالث :نيترم رماع نبا هاطعأو

 يننتفت نأ فاخأ ينإ ءعفان اي :لاقف



 ةسشخلا

 ؛؟رح تنأف «بهذا ءرماع نبا مهارد

 ءاّرفاسم الإ ءاّرهش محللا نمدي ال ناكو
 ء«رهشلا ثكمي ناكو :لاق ؛ناضمر يف وأ

 [؟١/48] .محل ةعزم هيف قوذي ال

 ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع *

 تلق :تلاق اهنأ :هنع ىلاعت هللا يضر

 امك .كفايضأل بلطت ال كلام :هل

 تعمس ينإ :لاقف ؟مهفايضأل كريغ بلطي

 ةبقع كمامأ نإ» :لوقي ِِلَي هللا لوسر

 بحأ انأف .«نولقثملا اهزوجي ال ءاّدوؤك
 [؟75/13 .ةبقعلا كلتل ففختأ نأ

 عقو :لاق نمحرلا دبع نب قراط نع *

 لاقف ؛اهيف رعتساف «ماشلاب نوعاطلا

 سيل هنأ الإ «نافوطلا الإ اذه ام : سانلا

 ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم غلبف ؛ءامب

 ام ينغلب دق هنإ :لاقف ؛اًبيطخ ماقف ءهنع

 كبك مكبر ةمحر هذه امنإو ءنولوقت
 نيحلاصلا تفكو لَو مكيبن ةوعدو

 :كلذ نم دشأ وه ام اوفاخ نكلو ؛مكلبق

 ؟ال هلزنم نم مكنم لجرلا ودغي نأ

 اوفاخو ؟قفانم مأ ءوه نمؤمأ :يردي

 [؟١/1] .نايبصلا ةرامإ

 رمع نبا ىلع تيأر :لاق ةعرق نع *
 ابأ اي :هل تلقف ؛؟ةبشخ وأ «ةنشخ اًبايث

 امم نيل بوثب كتيتأ ينإ «نمحرلا دبع
 نإف «كيلع يانيع رقتو «ناسارخب عنصي

 هينرأ :لاقف ؟ةبشخ وأ ءةنشخ اًبايث كيلع
 :لاقو «هديب هسملف :لاق «هيلإ رظنأ ىتح

 ا 3 ل

 يعوضوملا بيذهتلا ا_.ى# ب

 ؛نطق نم هنإ ءال :تلق ؟اذه ريرحأ

 نأ فاخأ ء.هسبلأ نأ فاحخأ ىنإ :لاق

 لك كب الا شاو :اروعف ةلاتعم نوكأ
 ]07/١"[ .روخف راتخم

 دنع لجر لاق :لاق قورسم نع *

 باحصأ نم نوكأ نأ بحأ ام :هللا دبع

 ؛يلإ بحأ «نيبرقملا نم نوكأ ؛نيميلا
 «لجر كانه نكل :هللا دبع لاقف :لاق

 ينعي  ثعبي مل ءتام اذإ هنأ ول دو

 ]1/*١1١[ .- هسفن

 هللا يضر يراصنألا سوأ نب دادش نع *
 «شارفلا لخد اذإ ناك هنأ :هنع ىلاعت

 :لوقيف ؛مونلا هيتأي ال ءهشارف ىلع بلقتي
 موقيف «مونلا ينم تبهذأ رانلا نإ «مهنلا

 [؟١/114] . حبصي ىتح « يلصيف

 نب هللا دبع تعمس :لاق ءكامس نع #

 تلحخد ءرمع نعط امل :لوقي سابع
 :نينمؤملا ويه اي رشبأ :هل تلقف هيلع

 كب عقدو ءراصمألا كب رّضم دق هللا نإف

 ىفأ :لاق ؛قزرلا كب ىشفأو «قافنلا

 :تلقف ؟سابع نبا اي يلع ينثت ةرامإلا

 هديب يسفن يذلاو :لاق ؛اهريغ يفو

 تلحخد امك ءاهنم تجرخ ىنأ تددول

 [ه؟6/1] .رزو الو ءرجأ ال «اهيف

 : هيض رمع لاق :لاق كاحضلا نع #*

 ادب ام ينونمسي «يلهأ شبك تنك ينتيل
 .نوكأ ام نمسأ تنك اذإ ىتح ءمهل

 يضعب اولعجف «نوبحي نم ضعب مهراز



 مسد ءايلوألا ةيلحل
 : |[. ادق

 ةشضخلا

 «ينولكأ مث ؛اًديدق ضعبو ءءاوش

 [51/1] .اًرشب كأ ملو ؛ةرذع ينوجرخأف

 ىدان ول :لاق باطخلا نب رمع نع *
 نولخاد مكنإ «سانلا اهيأ :ءامسلا نم ٍدانم

 ءاذحاو الجر الإ .نوعمجأ مكلك ةنجلا

 اهيأ :دانم ىدان ولو ؛وه نوكأ نأ تفخل

 الجر الإ ءرانلا نول اد مكنإ «سانلا

 ]57/1١[ .وه نوكأ نأ توجرل ءاّدحاو

 رمع سأر ناك :لاق رمع نبا نع
 هيف تام يذلا هضرم يف .يذخف ىلع

 :لاق «ضرألا ىلع يسأر عض :يل لاقف

 مأ يذخف ىلع ناك «ءكيلع امو :تلقف
 ؛ضرألا ىلع هعض :لاق ؟ضرألا ىلع

 يليو :لاقف «ضرألا ىلع هتعضرف :لاق

 ]05/١[ .يبر ينمحري مل نإ «يمأ ليوو

 ينغلب :لاق يمورلا نب هللا دبع نع *

 ةنجلا نيب ينأ ول :لاق هذ نامثع نأ

 «يب رمؤي امهتيأ ىلإ يردأ الو «رانلاو
 ىلإ ملعأ نأ لبق ءاّدامر نوكأ نأ ترتخال

 ]50/1١[ .ريصأ اهتيأ

 هدج نع هيبأ نع ميهاربإ نب دعس نع
 لاق  ماعطب ىتأ هنأ :فوع نب نمحرلا دبع

 لاقف اًمئاص ناك هبسحأ :ةبعش

 امدجن ملف «ةزمح لتق :نمحرلا دبع

 نب بعصم لتقو ؟ينم ريخ وهو +هيف هنفكن

 ؛هنفكنت ام دجن ملف ؛ينم ريخ وهو ءريمع
 :ةبعش لاق ؛انئيصأ دق ام اهنم ائبصأ دقو

 لاق مث انيطعأ ام انيطعأ :لاق وأ

 دق نوكي نأ ىشخأل ينإ :نمحرلا دبع

 :ةبعش لاق .ايندلا ىف انتابيط انل تلجع
 ]1٠١/1[ .لكأي ملو :لاق هنظأو

 ول هللاو :لاق هيو رذ ىبأ نع *

 «مكئاسن ىلإ متطسبنا ام : لعأ اع ذوي

 تددول «هللاو ؛مكشرف ىلع مترراقت الو

 ةرجش :ينقلخ موي ينقلخ َقْيِق هللا نأ

 ]154/١[ .اهرمث لكؤيو ءدضعت

 نب كلام نتخ  حلاص يبأ نع *

 كلام تومي :يسفن يف تلق :لاق - رانيد

 ؛هلمع ام ملعأ ال ءرادلا يف هعم انأو

 مث ءةرخآلا ءاشعلا هعم تيلصف :لاق

 يف .ةفيطق تسبلف ءتئج مث .تيضم
 «كلام ءاجو ؛ليللا نم نوكي ام لوطأ

 ىلإ ماق مث ؛لكأف «هفيغر برقف «لخدف

 لعجف ؛ هتيحلب ذأ ا «ةالصلا

 نينو" اي :لوقي

 ؛رانلا ىلع كلام ةبيش مّرحف «نيرخآلاو
 ينتبلغ ىتح .كلذك لاز ام «هللاوف :لاق

 ىلع وه اذإف ءتهبتنا مث :لاق ؛ينيع
 ؛ىرخأ رخؤيو ءالجر مدقي ؛لاحلا كلت

 نيلوألا تعمج اذإ ءبر اي :لوقيو

 ؛راتلا ىلع كلام ةبيش مّرحف ؛نيرخآلاو

 علط ىتح .كلذك لاز ام «هللاوف :لاق
 نئثل .هللاو ءيسفنل تلقف :لاق ؛رجفلا

 :لاق .اًدبأ هلاب نقلقأل ءينآرف كلام جرخ
 [7 40 /5] .هتكرتو «لزنملا ىلإ تئجف

 ءاطع انيتأ :لاق عروم نب ميعن نع #



 ةيشخلا

 .هيلع انلخدف  اًدباع ناكو  يميلسلا

 مل ءاطع تيل ءءاطعل ليو :لوقي لعجف
 «كلذك لزي ملف «ةعردم هيلعو ؛همأ هدلت

 دعي انركذف .ءسمشلا ترفصا ىتح

 ىف لوقي ناكو ؛هانكرتو ءانمقف ءانلزانم

 ءايثدلا نف سير عجزا مهللا ؟ةتاغذ
 محراو .«توملا دنع يعرصم محراو

 نيب يمايق محراو «يربق يف يتدحو
 [؟5//11] .كيدي

 تعمس :لاق ديزي نب دمحم نع #*

 ىلع يتأي هنأ :ينغلب :لوقي يروثلا نايفس

 كلذ يف مهبولق ئلتمت «نامز سانلا

 هلخدت الف ءايتدلا بح نم نامزلا

 «كلذ فرعت تنأو :نايفس لاق ؛ةيشخلا

 ؛ئلتمي ىتح .ءيش نم اًبارج تالم اذإ

 كلذل دجت مل «هريغ هيف لخدت نأ تدرأف

 [88/0/] .ءالخ نم

 وبأ ىوأ :لاق قاحسإ يبأ نع

 ؛هشارف ىلإ ليبحرش نب ورمع ةرسيم
 هل تلاقف «يندلت مل يمأ تيل اي :لاقف

 هللا نسحأ دق سيلأ ؛ةرسيم ابأ :هتأرما

 ؟اذك كب لعفو «مالسإلل كاده ؟كيلإ
 نودراو انأ انربخأ هللا نككلو ءىلب :لاق

 نورداص انأ انل نّيبي ملو ءرانلا ىلع

 ]١41١/4 -1١47[ .اهنع

 مأ تلاق :لاق يرصبلا ريكب يبأ نع *

 «ينب اي :اهنبال يظرقلا بعك نب دمحم

 ءاّبيط اًريبكو ءاّبيط اًريغص كفرعأ ينأ الول

 يعوضموملا بيذهتلا معا ميبخخ

 كارأ امل ءاقيوم اًبنذ تثدحأ كنأ تننظل

 :لاق ؛راهنلاو ليللا يف كسفنب عنصت

 يلع علطا هللا نوكي نأ يننمؤي امو هامأ اي

 :لاقف ؛ىنتقمف «ىبونذ ضعب ىف انأو

 نآرقلا بئاجع نأ عم ؟كل رفقا ل نفذ

 «ليللا يضقنيل هنإ ىتح ءاّرومأ يلع دروت
 [؟4/9١1] .يتجاح نم غرفأ ملو

 نبا لاق :لاق ةكيلم يبأ نبا نع *

 ءهنم اًبيرق تنك ءرمع نعظ امل : سابع

 ال اًدلج :تلقو ءهدسج ضعب تسسمف

 تلعج «ةرظن يلإ رظنف :لاق ؛رانلا هسمت

 ؟كلذب كملع امو :لاق ؛اهنم هل يثرأ

 تبحص (؛:نيئمؤملا ريمأ اي :تلق :لاق

 كقرافف ؛هتبححص تنسحأف هن هللا لوسر

 «نيملسملا تبحصو «ضار كنع وهو

 هللا ءاش نإ عهتقراقف ؟مهتيحض تدسعأو
 ؛نوضار كنع مهو ءمهتقراف تنأ نإ

 ىتبحص نص تركذامامأ :لاقف

 اًكم كلذ ناك امنإف .ِلي هللا لوسر
 ىرت يذلا نإو ءيلع هب ْنِم .َكَبَو هللا نم

 يفام يل تارولف عكس نم يب
 نم هب تيدتفال «ءيش نم ضرألا
 [ئ35- 75587/5] .هارأ نأ لبق ؛هللا باذع

 :ةيشخلا نإ :لاق ريبج نب ديعس نع *

 كتيشخ لوحت ىتح «ىلاعت هللا ىشخت نأ
 ؛ةيشخلا كلتف ؛كتيصعم نيبو كنيب

 دقف «هللا عاطأ نمف ءهللا ةعاط ركذلاو

 نإو ءركاذب سيلف ءهعطي مل نمو ؛هركذ



 ءايلوألا ةيلحل

 [؟75/4] .نآرقلا ةءارقو «حيبستلا رثكأ

 :لاق ىلجعلا رارض نب دمحأ نع #

 مسار زاخو ف لهو ىئاطلا دواد تيتأ

 هتيب ىلع سيلو «تيب الإ اهيف سيل «ةبرخ
 راد يف تنأ :موقلا ضعب هل لاقف ؛_ باب

 امأ «ءاّباب اذه كتيبل تذختا ولف ءةشحو

 ينيب ربقلا ةشحو تلاح :لاقف ؟شحوتست

 ["149 /7] .ايندلا ةشحو نيبو

 تناك :لاق ديمحلا دبع نب ريرج نع *

 كنيعل نإ «ينب اي :هل لوقت روصنم مأ

 ناكف ؛اًقمح كيلع كمسجلو ءاّقح كيلع

 نإف ءاًروصنم كنع يعد :روصنم اهل لوقي

 [١4/ه] .. اًليوط امون نيتخفنلا نيب

 اًسوواط نأ :رشب نب هللا دبع نع *

 ءدجسملا ىلإ ناقيرط هل ناك يناميلا

 ناكف ؛رخآ قيرطو «قوسلا يف قيرط
 اذإف ؛اًموي اذه يفو ءاّموي اذه يف ذخأي

 سوؤرلا كلت ىأرف .قوسلا قيرط يف رم
 [4/4] .ةليللا كلت سعني مل «ةيوشملا

 املع ءرملاب ىفك :لاق قورسم نع *

 نأ : ليه وملاب نفكر. شا ئقضتي نأ
 [48/9؟9] .هلمعب بجعي

 تعمس :لاق ىسوم نب لضفلا نع *«
 يوري :مامإلا نع لثسو «يروثلا نايفس
 [77 /7/] .نسح :لاقف ؟ربنملا ىلع ثيدحلا

 ثعمس :ءالعلا نب هللا دبع لاق *

 8س ا
 ةباطخلا ةفنبا"

 عمجلا يف بطخي زيزعلا دبع نب رمع
 عبسب اهحتتفي ءاهددري «ةدحاو ةبطخب
 ءهلمحن ؛هلل دمحلا نإ :تاملك

 نم هللاب ذوعنو ءهرفغتسنو «هئيعتسنو
 نم ءانلامعأ تائيس نمو ءائسفنأ رورش

 الف هللا للضي نمو .هل لضم الف هللا دهي

 هدحو هللا الإ هَلِإ ال نأ دهشأو «هل يداه

 ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال

 نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم
 يصري مث ؛ىوغ دقف هلوسرو هللا صعيب

 هتبطخ متخي مث ءملكتيو «هللا ىوقتب
 َفِداَبَيل :تايآلا ءالؤه ةءارقب ء«ةريخألا

 ىلإ [57 :رمزلا] «مهِيْمنأ َحَع ارت َنَل
 مل :ءالعلا نب هللا دبع لاق .رشعلا مامت

 م :؟/6ه] . هلبق يماقم «كلذ ةءارق عدي

 :لاق يمجربلا فيلخ نب بجاح نع #*

 سانلا بطخي زيزعلا دبع نب رمع تدهش
 ام نإ الأ :هتبطخ يف لاقف «ةفيلخن وهو

 نيد وهف :هابحاصو 5 هللا لوسر نس
 :امهاوس ٌّنس امو ؛هيلإ يهتننو ءهب ذفني
 [؟98/8] . هثجرن انإف

 :لاق يفقثلا هللا دبع نب دمحم نع *

 جرخ «مسوملاب ريبزلا نبا ةبطخ تدهش

 ىبلف ءمرحم وهو ؛«مويب ةيورتلا لبق انيلع
 هللا دمح مث ءطق اهتعمس ةيبلت نسحأب

 مكنإف .دعب امأ :لاق مث ؛هيلع ىنثأو

 كيك هللا ىلإ اًدوفو «ىتش قافآ نم متئج

 ناك نمف ءهدفو مركي نأ هللا ىلع قحف



 ةب.عأا
 يع وضوملا بيذعهتلا اح رمخلا - ةارملاب ولخلا

 ال هللا بلاط نإف هللا دنع ام بلطي ءاج

 كالم نإف ءلعفب مكلوق اوقدصف ؛بيخي

 بولقلاو «ةينلا ةينلاو .ءلعفلا لوقلا
 اهنإف ىذه مكمايأ يف هللا هللا .بولقلا

 قافآ نم متئج ؛؟بونذلا اهيف رفغت مايأ

 «ءلام بلط الو «ةراجت ريغ يف ءىتش

 ىبلو «ىبل مث ءانه ام نوجرت ءايند الو
 رثكأ ناك ءطق اًموي تيأر امف ؛سانلا

 ]08/١*[ .دئموي نم اًيكاب

 بطخ :لاق ديعس نب ىيحي نع *
 مكنإ :لاقف «تافرعي زيزعلا دبع نب رمع
 نم متصخش دق مكنإو .ءدحاو ريغ دفو

 ءرهظلا متيضنأو ءديعبلاو بيرقلا
 قبس نم مويلا قباسلا سيلو ؛متلمرأو

 نم مويلا قباسلا نكلو .هسرف الو هريعب
 [؟58 2 ”9ا//ه] .هل هللا رفغ

 نمام :لاق رانيد نب كلام نع

 ىلع هتبطخ تضرع الإ ,ءبطخي بيطخ
 ناك نإو .ءقدص اًقداص ناك نإف :هلمع

 ءران نم ضرقمب هاتفش تضرق ءاّبذاك

 ["19/4/؟] .احبن اتضرق املك

 نهوظفحا ةثالث : ةديبع نب سنوي لاق #

 أرقي ناطلس ىلع مكدحأ لخدي ال :ينع

 ةأرما عم مكدحأ نولخي الو .نآرقلا هيلع

 مكدحأ نكمي الو «نآرقلا اهيلع أرقي ةباش

 ]7١/8[ .ءاوهألا باحصأ نم هعمس

 ال ثالث :لاق نارهم نب نوميم نع *

 «ناطلسلا ىلع لخدت ال «نهب كسفن نولبت

 ىلع لخدت الو هللا ةعاطب هرمآ :تلق نإو
 الو ءهللا باتك اهملعأ :تلق نإو ؛ةأرما

 يردت ال كنإف ,ءىوه يذل كعمسي نيغصت

 [46/4] .هنم كبلقي قلعي ام

 .نوميم اي :نارهم نب نوميمل رمع لاق *
 :تلق نإو ءءارمألا ءالؤه ىلع لخدت ال

 نإو ؛ةأرماب نولخت الو .فورعملاب مهرمآ
 هنإف ءاّقاع ّنلصت الو .نآرقلا اهئرقأ :تلق
 [*4 /0] .هابأ عطق دقو كلصي نل

 قدص نم :لاق ريمع نب ديبع نع *

 «هراكملا يف ءوضولا غابسإ :هّريو ناميإلا
 لجرلا ولخي نأ :هّربو ناميإلا قدص نمو
 هلل الإ اهعدي ال ءاهعديف ءانسحلا ةأرملاب
 [؟58/8] .ىلاعت

 يغبني :لاق ثراحلا نب رشب نع

 اذه ىلع نوفكتعي نيذلا موقلا ءالؤهل

 مما .ةداهش مهل لبقت ال نأ :ركسملا

 الجر نإ :لاق مصألا نب ديزي نع *#

 لعجف ءركسف ؛برش ةيلهاجلا يف
 ىتح «هعدي ال :فلحف ءرمقلا لوانتي

 حدكيو هرخيو .ءةبثولا بئيف ؛هلزني

 ءرخ ىتح «.كلذ .لعفي لزي ملف ؛ههجو
 ءمكحيو :هلهأل لاق ءحبصأ املف ؛مانف
 نلزنتل :فلحت تنك :اولاق ؟ينأش ام



 ءايلوألا ةيلحل

 تيقل يذلا اذهف ؛رختف «بشتن هرمقلا

 ينلمح اًيارش تيأرأ :لاق ؛تيقل ام هنم

 دوعأ ال ءهللاو ال ؟رمقلا لزنأ نأ ىلع

 [48/4] .اًدبأ هيلإ

 فوخلا

 ءاجرلا :لاق يرصبلا نسحلا نع #

 ]٠65/7[ .نمؤملا اتيطم فوخلاو

 مهسفنأ يف مظاعت ام هللاو :لاق هنعو *

 فوخلا مهاكبأ نيح «ةنجلا هب اوبلط ام

 [ل 6 /] .ىلاعت هللا نم

 تلأس :لاق حيبص نب دمحم نع ل

 كيلإ بجعأ امهيأ :تلقف ءرذ نب رمع

 ؟ةعمدلا لاسرإ وأ ءدمكلا لوط :نيفئاخلل

 ؟حبسف صغ ءدمك اذإو ؛ىلسو ىغش

 [117؟/0] .مهل يلإ بجعأ ؛دمكلاف

 ىوهلا :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع #

 ام نأ :ملعاو ؛يفشي هللا فوخو «يدري

 ملعت نم تفخ اذإ .كاوه كبلق نع ليزي

 [18/4] .كاري هنأ

 لصأ :لاق ىنارادلا ناميلس يبأ نع *
 هللا نم فوخلا :ةرخآلاو ايندلا ىف ريخ لك

 [؟859/9] .ىلاعت

 لحخدتف .ىلصي هللا دبع نب رماع ناكو #*

 همك نم جرخت ىتح .هصيمق تحت ةيحلا

 يحنت الأ :هل ليقف ؛ديحي الف ءهبايثو

 هللا نم يحتسأل ينإ هللاو :لوقيف ؟ةيحلا

 فوخلا ا مسيو

 [88/؟] .هريغ اًئيش فاخأ نأ ىلاعت

 دنع انك :لاق ايركز نب ىيحي نع #*

 نع هتلأسف «ةباحس ترمف ءراكب نب يلع
 نأ ىشخت امأ ءتكسا :لاقف ا

 ]٠١١//[ .ةراجح اهيف سر

 اقوخ «ليللاب هدسج سمي ءاطع ناك *
 ؛خسم دق نوكي نأ ةفاخم ؛هيونذ نم

 ءءاطع اي كحيو :لوقي «هبتنا اذإ ناكو

 [77؟؟/5] . كحيو

 ففوخلا :لاق رانيد نب كلام نع «©

 نم دشأ ءلبقتي ال نأ لمعلا ىلع

 [الالال ]١/ . لمعلا

 فوخ نزو ول :لاق فرطم نع *

 ديزي ال ءًءاوس ادجول «هؤاجرو نمؤملا
 [؟8/1١؟] .هبيحاص ىلع امهدحأ

 ركذأل ينإ :لاق روصنم نب رشب نع *
 نع يسفن هب يهلأ ءايندلا رمأ نم ءيشلا
 [؟5/١41] .يلقع ىلع فاخأ ؛ةرخآلا ركذ

 ةمالع ةثالث :لاق نونلا يذ نع #«

 ةظحالمب تاهبشلا نع عرولا :فوخلا

 ؛ميظعتلل ةبقارم ناسللا ظفحو «ءديعولا

 بضغ نم اًقافشإ دمكلا ماودو

 [مك1/4] .ميلحلا

 هللا فخ :لاق ىسيع نب ءاضم نع *#

 ىلإ كئجلي ال ءهل لمعاو ءكمهلي
 [574/9] .ليلذ

 هللا لأسأل ينإ :لاق يروثلا نايفس نع

 ]٠١/7[ .هفوخ نم ينع بهذي نأ



 سا
 يعوضوملا بيذغفتلا هك فوخلا

 نأ ءىش ىلع فاخأ ام :لاق هنعو #

 ["35/5] .ثيدحلا الإ ءرانلا ينلخدي

 ىري نم ناك :لاق ةماسأ نعو *

 فاخي ةنيفس يف هنأك هاري «يروثلا نايفس

 «بر اي :لوقي 6هعمبست ام رثكأ «قرغلا

 ]5١/7[ .ملس مّلس

 تلق :لاق طابسأ نب فسوي نع #*

 تيبلا يف يل ضرع امير :عيكو يبأل
 :يل لاقق ؛بعرلا ينلخادي ءيش

 لك هنم فاخ هللا فاخ نم ءفسوي اي

 دعب اًئيش تفخ امف :فسوي لاق ؛ءىش

 [؟10/8] .هلوق

 نم :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 نمو ؛ءيش هرغي مل .ىلاعت هللا فاخ

 [48/8] .دحأ هعفني مل «هللا ريغ فاح

 ال ناكو .هفوخ دتشا دق ءاطع ناك *

 هدنع تركذ اذإف ؛اًدبأ ةنجلا هللا لأسي

 [؟55/9] .وفعلا هللا لأسن :لاق ةنجلا

 سنأي ىتم :هل ليقو نونلا يذ نع *
 امأ ؛هب سنأ هفاخ اذإ :لاقف ؟هبرب دبعلا

 نع يحن «بونذلا لصاو نم هنأ :متملع
 [؟85/9] .بوبحملا باب

 فوخ نزو ول :لاق قارولا رطم نع #

 دجوي مل «صبرتلا نازيمب هؤاجرو نمؤملا
 [77/9] . اًئيش هبحاص ىلع ديزي امهدحأ

 بيقر فوخلا :لاق ثوعلا يذ نع

 [" 46 /4] .نحملا عيفش 5 ءاجرلاو « لمعلا

 انركذ :لاق ينيدملا نب يلع نع

 ام :لاقف ؛ديعس نب ىيحي دنع ىميتلا

 ننام هللا م كغا لعر ندع حسا

 [؟8/] .هنم

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع

 أ :نمؤملل ىجرت ةلصخ لضفأ :لاق
 ءاهنسفت ىلع اقوغ نماحلا نشأ نونكي

 [؟*/6] .ملسم لكل هاجرأو

 يف انجرخ :لاق بهو نب ديزي نع *

 «سأرلا ىطغم ةمجأ يف لجر اذإف «ةيرس
 ءفيخم عضوم يف تنأ :انلقف ؛هانهبنأف

 :لاق مث ءهسأر فكشف ؟هيف فاخت امف

 اًئيش فاخأ يناري نأ هنم يحتسأل ينإ

 ]١1/1/5  ١9/5[ .هاوس

 :لوقي ناك هنأ «قورسم نب جيرم نع *

 كَ هللا نإف ءءاجرلا لبق ةفاخملا «ىنب اي

 «ةنجلا ىلإ اوضوخت نلف ءاّرانو ٌةنج قلخ
 ]١58/8[ .رانلا ىلع اورمت ىتح

 نمؤملا نإ :لاق ةقوس نب دمحم نع *
 دادزي الو ءنمسي ال .هللا فاخي يذلا

 [* /ه] . اًريغت الإ هنول

 بئاسلا يبأ نب ديلولا نب زيزعلا دبع نع
 طقاذحا تيار اه نوقي ىنا تع ةللاق
 ىلع نيبأ_عوشخلا :لاق وأ_فوخلا

 [؟8/١1] .زيزعلا دبع نب رمع نم ءههجو

 تكردأ :لاق نارهم نب نوميم نع

 اًفوخ ءءامسلا نم هينيع المي نكي مل نم
 [88/4] . يك هبر نم

 :نمؤملا :لاق يرصيلا نسحلا نع *



 8 «بي
 ءايلوألا ةيلحل

 ءلاق امك كبه هللا لاق ام نأ ملعي نم

 سانلا دشأو ءالمع سانلا نسحأ نمؤملاو

 نمأ ام ؛لام نم البج قفنأ ول ءافوخ

 اًريو اًحالص دادزي ال ؛نياعي نأ نود

 .وجنأ ال :لوقي ؛اًقرف دادزا الإ ؛ةدابعو

 «ريثك سانلا داوس :لوقي :ءقفانئملاو

 ئسنيف ؛يلع سأب الو «يل رفغيسو
 [857١/؟] .ىلاعت هللا ىلع ىنمتيو ءلمعلا

 لجر يل فصو :نونلا وذ لاق *

 امسو ؛«نيفلاخملا ىلع زرب دق «نميلاب

 بللاب يل ركُدو .نيدهتجملا ىلع
 ؛ةمحرلاو عضاوتلاب يل فصؤوو «ةمكحلاو

 تيضق املف ءاجاح تجرخف :لاق

 .همالك نم عمسأل ءهيلإ تيضم «يكسن

 .يعم اوناك سانو انأ .هتظعومب عفتنأو

 انعم ناكو .بلطأ ام لثم هنم نوبلطي
 «نيحلاصلا اميس هيلع باش

 ريغ نم هجولا رافصم ناكو ؛نيفئاخلا

 .ءشمع ريغ نم نينيعلا شمعأ «ضرم
 تخت 1 ريغ نم مسجلا لحان

 هنأك اًدبأ هارت ؛ةدحولاب سنأيو «ةولخلا

 ؛ةبئان هتحدف دق وأ «ةبيصملاب دهع بيرق

 باشلا أدبف ءهيلإ انسلجف ءانيلإ جرخف
 خيشلا هل ىدبأف ؛هحفاصو «هيلع مالسلاب

 مث ءاعيمج هيلع انملسف «بيحرتلاو رشبلا
 ىلاعت هللا نإ :لاقف ؛مالكلاب باشلا أدب

 ماقسل اًبيبط كلعج دق .هلضفو هّنمب

 يبو ؛بونذلا عاجوأل اججلاعمو ؛بولقلا

 نإف .ءلمكتسا دق ءادو ءلعف دق حرج

 فوخلا [|

 «كمحارم ضعيبب يل فطلتت نأ تيأر

 ام لس :خيشلا هل لاقف ؟كقفرب ينجلاعتو
 :باشلاهل لاقف ؟ىتف اي كل ادب
 ؟هللا نم فوخلا ةمالع ام ءهللا كمحري

 ريغ فوخ لك نم هفوخ هنمؤي نأ :لاقف
 نيبتي ىتم هللا كمحري :لاق مث ؛هفوخ

 هسفن لزنأ اذإ :لاق ؟هبر نم هفوخ دبعلل

 لك نم يمتحي وهف .ميقسلا ةلزنمب هللا نم
 ىلع ربصيو .ماقسلا ةفاخم «ماعطلا
 ؛انضلا لوط ةفاخم ءءاود لك ضضم
 تيفاع :لاقو .ةحيص ىتفلا حاصف

 ائهاب يقب مث «ءتيفشف تجلاعو «تغلبأف
 يف تننظ ىتح ءاياوج ريحي ال ؛ةعاس

 :لاق مث ؛هندب نم تجرخ دق هحور

 لاق ؟هلل بحملا ةمالع ام هللا كمحري
 :لاق ؛ةعيفر بحلا ةجرد نإ «ىبيبح- :هل

 نإ :لاق ؛يلاهفصت نأ بح انأف

 ءمهبولق نم مهل ىش .هلل نيبحملا
 هللا لالج زع ىلإ بولقلا رونب اورصبأف
 مهحاورأو ؛ةيوايند مهنادبأ تراصف

 نيب حرست «ةيوامس مهلوقعو «ةيبجح
 كلم دهاشتو «نايعلاك ةكئالملا فوفص

 «مهتعاطتسا غلبمب هودبعف ؛نيقيلاب رومألا
 افوخ الو ؛ةنج يف اًعمط ال هل مهبحب

 قمع نضفتلا قيشف لاق فران نم
 :لاق .هسفن اهيف تناك «ةحيص حاصو

 اذه :لوقي وهو ءهمثلي هيلع خيشلا بكتاف
 «نيدهتجملا ةجرد هذه «نيفئاخلا عرصم

 [م54 "تهر1] .نيقتملا نامأ اذه



000 
 فوخلا

 :لاق ءةبتع نب ورمعل ىلوم نع #*
 ؛ةراح ةعاس يف ءاّراح اًموي انظقيتسا

 «لبج يف هاندجوف «ةبتع نب ورمع انبلطف
 ىلإ 598 انكو ؛هلظت ةمامغو ءدجاس وهو

 هتيأرو ؛هتالص ةرثكل سراحتن الف .ءودعلا

 ءانيرهف ءدسألا ريئز انعمسف «يلصي ةليل

 امأ :هل انلقف ؛فرصني مل ءيلصي مئاق وهو

 هللا نم ىحتسأل ىنإ :لاق ؟دسألا تفخ
 0 عملك .هاوس اًئيش فاخأ نأ

 موي لاق ينزملا هللا دبع نب ركب نع #*

 اوناك ام لفحأ دجسملا لهأو  ةعمجلا

 لهأريخ ديب ذحن :يل ليق ول :- طق

 مهحصنأ ىلع ينولد :تلقل .دجسملا

 ولو .هديب تذخأ اذه :ليق اذإف ؛مهتماعل

 ىلع ينولد :تلقل «مهرش ديب ذخ :يل ليق
 نم يداني اًيدانم نأ ولو .مهتماعل مهشغأ

 لجر الإ مكنم ةنجلا لخدي ال هنأ :ءامسلا

 «سمتلي نأ ناسنإ لكل يغبني ناكل ءدحاو

 يداني اًيدانم نأ ولو .دحاولا كلذ نوكي نأ

 الإ مكنم رانلا لخدي ال هنأ :ءامسلا نم

 نأ ناسنإ لكل يغبني ناكل ء«دحاو لجر

 [؟؟4/؟] .دحاولا كلذ وه نوكي نأ «قرفي

 ىلع تلخد :لاق ةرق نب ةيواعم نع #

 ريبك يدنع ام :تلقف ءراسي نب ملسم

 ؛هنم فاخأو هللا وجزأ ينأ الإ ءلمع

 ءءىىش نم فاخ نم هللا ءاش ام :لاق

 5 ؛هبلط ءاًئيش اجر نمو ؛هنم رذح
 هل تضرع ديع فوخ بسح ام «يردأ

 يعوض موملا بيذضتلا ا

 يلتبا وأ ؟فاخي امل ءاهعدي ملف ءةوهش

 لاق ؟وجري امل «هيلع ربصي ملف «ءالبب
 ال انأو ءىسفن تيكز دق انأ اًذِإف :ةيواعم

 ١ [74؟/؟] . ملعأ

 نايفس ضرم :لاق ماثع نب يلع نع #*

 ببطتم ىلإ هئامب ثعبف «ةفوكلاب يروثلا

 لوب .كليو :لاق ءهيلإ رظن املف ؛ةفوكلاب
 ىرت ام رظنا ءلأست ام :لاقف ؟اذه نم

 قرحأ دق «لجر لوب ىرأ :لاق ؟هيف
 ]١4/98[ .هفوج نزحلاو ءهدبك فوخلا

 يل تلاق :لاق ميكح نب ةريغملا نع *

 دق ء«ةريغم أي :كلملا دبع تنب ةمطاف

 ةالص رثكأ وه نم :لاجرلا نم نوكي
 سانلا نم رأ مل ينكلو ؛رمع نم امايصو

 نم هبر نم اًقوخ دشأ ناك .ءطق اًدحأ

 يف هسفن ىقلأ «تيبلا لخد اذإ ناك ؛رمع
 ىتح «وعديو .«يكبي لازي الف ؛هلجسم

 كلذ لثم لعفيف ؛ظقيتسي مث «هانيع هبلغت
 [؟ ١" /6] . عمجأ هتليل

 سان داع :لاق ةدعج نب ىيحي نع *

 رشبأ :اولاق ءابابخ يك يبنلا باحصأ نم
 :لاقف ؛ةَي يبنلا ىلع درت «هللا دبع اي

 دقو «هالعأو تيبلا لفسأ اذهو ؟اذهب فيك

 مكدحأ يفكي امنإ» :ِلَي هللا لوسر انل لاق
 [510/1] .«بكارلا داز ردقك ءايندلا نم

 تيتأ :لاق يماشلا هللا دبع نع

 ؛ريبك خيش هنبا يلإ جرخف ءاّسوواط
 ؛هنبا انأ :لاقف ؟سوواط تنأ :تلقق



 ءايلوألا ةيلحل

 دق خيشلا نإف ءهنبا تنك نإف :تلق

 ؛فرخي ال ملاعلا نإ :لاقف .فرخ

 «لس :سوواط يل لاقف «هيلع تلخدف
 ؛كل تزجوأ «تزجوأ نإ :تلق ؛زجوأو

 :اذه يسلجم يف كل عمجأ نأ ديرت :لاق

 ؟ناقرفلاو ءروبزلاو «ليجنإلاو «ةاروتلا
 «ةفاخم ىلاعت هللا فخ :لاق ؛معن :تلق
 هجراو ؛هنم فوخأ ءيش كدنع نوكي ال

 بحأو ؛هايإ كفوخ نم دشأ وه «ءاجر

 ]١١/54[ . كسفنل بحت ام سانلل

 - مس

 ةليل يف انجرخ :لاق قيقش نع #*

 «مئان لجر اهيف ةمجأب انررمف ءةفوخم
 «هسأر دنع ىعرت يهو هسرفل ديق دقو

 اذه لثم يف مانت :هل انلقف ؛ءهانظقيأف

 يحتسأل ينإ :لاقف ؛هسأر عفرف ؟ناكملا

 اًئيش فاخأ ينأ ملعي نأ ءشرعلا يذ نم
 ]٠١١/4[ .مانف ءهسأر عضو مث ؛هنود

 نميلا قيرط يف يروثلا نايفس رم *
 ؛ةدئاز نب نعم اهيفو ءلزانملا ضعبب

 فلأ ةئام هتيطعأ «يناتأ نإ :نعم لاقف
 تمّلسف «هتيتأ ول :نايفسل انلقف ؛مهرد

 :هللا طخسي هنأ ىتغلب :نايفس لاقف ؛هيلع

 هركأف «ةدحاولا ةيلكلاو ءدحاولا ماقملا

 :مالكب ملكتأ وأ ءاًماقم موقأ نأ

 [14/97/] .يلع هللا طخسأ

 فوخلا :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 نم لضفأ ءاجرلاف ءتوملا هب لزن اذإف

 2و |
 فوخلا |

 ءائسحم هتحص يف ناك اذإ :لوقي ؛فوخلا

 اذإو هنظ نسحو ؛توملا دنع هؤاجر مظع

 دئع هئنظ ءاس ءاًكئيسم هتحص ىف ناك

 [45/4] .هؤاجر مظعي ملو «توملا

 تلخد :لاق رفمعج يبأ رسج نع #*

 :لاقف ؛ىحضألا مايأ ديبع نب سنوي ىلع
 ؛ةاش نم اذكو اذك انل ذخ ءرفعج ابأ اي

 ينم لبقتي هارأ ام 0 :لاق مث :لاق

 لّبقت نوكي ال نأ تيشخ :لاق وأ  اًئيش

 ام :اهنم داب

 نم نوكأ نأ - تيشخ دق :لاق وأ - ينارأ

 [15 -18/9] .رانلا لهأ

 تلق :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 :لاق ؟فوخلا ىهتنم ام :يريمنلا دايزل
 امف :تلق ؛تاءوسلا ماقم دنع هللا لالجإ

 لك ىلع هللا لمأت :لاق ؟ءاجرلا ىهتنم

 ]15١/5[ .تاللاحلا

 :لاق - نسحلا يبأ نب - نسحلا نع

 ءرانلاو ةنجلا نيب تفقو ول :هللا دبع لاق

 نوكأ وأ ءامهنم يناكم ملعأ نأ ت

 [؟ا/5/١] .اًبارت نوكأ نأ ترتخال ؟اًبارت

 :لاقف ءنونلا اذ لأس الجر نأ *#
 دابعلا بصنأ يذلا ام ءهللا كمحر

 دازلا ةلقو «ماقملا ركذ :لاقف ؟مهانضأو

 هغارف دعب لوقي هتعمس مث ؛ باسحلا فوخو

 «لامعلا نادبأ بوذت ال ملو :همالك نم

 .مهمامأ هللا ىلع ضرعلاو «مهلوقع لهذتو

 فوقو ةكئالملاو «مهيديأ نيب مهبتك ةءارقو



 فوخلا سا |

 رايخألا يف هرمأ نورظتني ءرابجلا يدي نيب
 ءمهسوفن يف اذه اولّثم :لاق مث ؛رارشألاو

 [*47/4] . مهنيعأ بصن هولعجاو

 لوقي ناك هنأ :هللا دبع نب نوع نع «
 أربأ وه نم هللا ىشخيل هنإ :سانلا ظعي نيح

 فيكو ءانكلمي ال نم ىشخنل انإو ءانم
 مث ؟ءيسملا نمأي فيك مأ ؟ءيربلا فاخي

 .هملع لضفب ءيربلا فاخي ؛يليو :لوقي

 [؟48/4] .هلقع صقنل ءيسملا نمأيو

 ىل لاق :لاق قيبح نب هللا دبع نع *

 ني مانت فنك «تيحع : طابسأ نب فسوي

 نيقيلا عم بلق لقعي وأ ؟ةفاخملا عم

 ىلع هللا قتح بوجو فرع نم ؟ةبساحملاب
 دوهجملا ءاطعإب ًادحأ هانيع لحتست مل هدابع

 ركذلل نكاسم بولقلا هللا قلخ ؛هسفن نم

 ةدسفم :تاوهشلا ؛تاوهشلل تراصف

 ؛هوجولل قالحإف «لاومألل فلتو .بولقلل
 فوخ الإ بولقلا نم تاوهشلا وحمت ال
 [588/4] .2؟0قلقم قوش وأ ءجعزم

 ليق :لاق رذنملا نب ةاطرأ نع

 ءاسرح تذختا ول :زيزعلا دبع نب رمعل
 نإف ؟كبارشو كماعط يف تزرتحاو
 نإ ءمهللا :لاقف ؛هلعفي كلبق ناك نم

 موي نود اًئيش فاخأ ينأ :ملعت تنك

 [147؟/0] .يفوخ نمؤت الف «.ةمايقلا

 :لاق  يرصبلا  نسحلا نمع #*

 نم بيوصتلاو برطضم لصالا يف مالكلا قلد

 .751/8 ةيملعلا بتكلا راد ةخسن

 يعوضاوملا بيذهتلا م

 امك َِيو هللا لاق ام نأ ملعي نم نمؤملا

 دشأو ءالمع سانلا نسحأ نمؤملاو .لاق
 ام ؛ءلام نم اًَلبج قفنأ ول ءافوخ سانلا

 اًربو اًحالص دادزي ال ؛«نياعي نأ نود نمأ

 ؛وجنأ ال :لوقي ءاّقرف دادزا الإ «ةدابعو

 رفغيسو ءريثك سانلا داوس :لوقي قفانملاو
 ءلمعلا ئسنيف «يلع سأب الو «يل
 [67١1/؟] .ىلاعت هللا ىلع ىنمتيو

 :لاق يسينألا لضفلا نب ىيحي نع *

 نب دمحم نع ركذي نم ضعب تعمس
 مئاق ةليل تاذ وه انيب فىنأ :ردكنملا

 عزف ىتح «هؤاكب رثكو «ىكبتسا ذإ «يلصي
 مجعتساف ؟هاكبأ يذلا ام هولأسو ءهلهأ
 ىلإ اولسرأف ؛ءاكبلا يف ىدامتو ءمهيلع

 مزاح وبأ ءاجف ءهرمأب هوربخأف ءمزاح يبأ

 ام ءيخأ اي :لاق ؛يكبي وه اذإف «هيلإ

 ؟ةلع نمفأ .كلهأ تعر دق .«كاكبأ يذلا
 يف ةيآ يب ترم هنإ :لاقف :لاق ؟كب ام مأ

 :لاق ؟يه امو :لاق .ِيَي هللا باتك
 مل اَم أ سّق مُكل اديَو# :ىلاعت هللا لوق

 ىكبف :لاق .[47 :رمزلا] 4َنوُبَِتحي اوكي
 ؛امهؤاكب دتشاو .هعم اًضيأ مزاح وبأ

 انئج :مزاح يبأل هلهأ ضعب لاقف :لاق

 ام مهربخأف :لاق ؟هتدزف ءهنع جرفتل كب

 ]/١45[ .امهاكبأ يذلا

 توعد :لاق غئاصلا نمؤملا دبع نع «

 ىلإ ةليل تاذ - يسيقلا ورمع نب  احابر

 «رحبسلا يف ءاجف  نادابعب نحنو - يلزنم



 8س |
 ءايلوألا ةيلحل

 ؛اًئيش هنم باصأف ءاّماعط هيلإ تبرقف
 :لاق ؛تعبش كارأ امف ءددزا :تلقف

 عبشأ فيك :لاقو «ينعزفأ ةحيص حاصف

 ميثألا ماعط موقزلا ةرجشو ءايندلا مايأ يف

 نيب نم ماعطلا تعفرف :لاق ؟يدي نيب

 ىف نحتنو + ء وش ىف تنأ :تناقف ؛هيذَي

 ١ 0000 94/51 .ءيش
 ةعاطلا لصأ :لاق مصألا متاح نع *

 ءءاجرلاو ءهفوخلا :ءايشأ ةثالث

 [ال5 -78/8] .بسحلاو

 نأ :يراصنألا هللا دبع نب رباج نع #

 نب ةبلعث :هل لاقي راصنألا نم ىتف

 ؛ِهِلَك يبنلا مدخي ناكف ءملسأ نمحرلا دبع

 نم لجر بابب رمف .ةجاح يف هثعب
 «لستغت يراصنألا ةأرما ىأرف ءراصنألا

 يحولا لزني نأ فاخو ؛اهيلإ رظنلا رركف

 ىلع اًيراه جرخف هولي هللا لوسر ىلع
 «ةنيدملاو ةكم نيب الابج ىتأف «ههجو

 نيعيرأ تلي هللا لوسر هدقفف ؛اهجلوف

 هير هعّدو :اولاق يتلا مايألا يهو ءاموي

 ىلع لزن ف ليربج نإ مث ؛ىلقو
 كبر نإ ءدمحم اي :لاقف دو هللا لوسر

 براهلا نإ :لوقيو «مالسلا كيلع أرقي
 نم يب ذوعتي «لابجلا هذه نيب كتمأ نم
 ءرمع ايا :ِهللي هللا لوسر لاقف ؛يران
 نب ةبلعثب ينايتأف ءاقلطنا .ناملس ايو

 «ةنيدملا باقنأ يف اجرخف «نمحرلا دبع

 :هل لاقي «ةنيدملا ءاعر نم عار امهيقلف

 كل له «ةقافر اي :رمع هل لاقف ؛ةقافر

 فوخلا ( "ا

 هل لاقف ؟لابجلا هذه نيب باشب ملع
 لاقف ؟منهج نم براهلا ديرت كلعل :ةقافر

 ؟منهج نم براه هنأ كملع امو :رمع هل

 جرخ «ليللا فوج ناك اذإ هنأل :لاق

 ىلع هدي اًعِضاو «لايجلا هذه نم انيلع

 يحور تضبق كتيل اي :لوقي وهو ءهسأر

 ملو .ءداسجألا يف يدسجو «حاورألا يف
 هايإ :رمع لاق ءءاضقلا لصف يف يندرجت

 ناك املف «ةقافر مهب قلطناف :لاق ؛ديرن

 كلت نيب نم مهيلع جرخ :ليللا فوج يف
 وهو ءهسأر مأ ىلع هدي اًعضاو «لابجلا

 يف يحور تضبق كتيلاي :لوقي
 ملو ءداسجألا يف يدسجو «حاورألا

 هيلع ادعف :لاق ؛ءاضقلا لصفل ىندرجت

 صالخلا «نامألا :لاقف هنضتحاف «رمع

 نب رمع انأ :رمع هل لاقف ؛رانلا نم

 ملع له ءهرمع اي :لاقف «باطخلا

 «يل ملع ال :لاق ؟يبنذب ْهلِو هللا لوسر

 لِي هللا لوسر ىكف «ءسمألاب كركذ هنأ الإ
 :لاقف ؛كبلط يف ناملسو انأ ينلسرأف

 وهو الإ هيلع ينلخدت ال ءرمعاي
 ءةالصلا تماق دق :لوقي لالبو ءىلصي
 اوقفاوف «ةنيدملا ىلإ هب البقأف ؛لعفأ :لاق

 رديف «ةادغلا ةالص يف وهو ِهِكَي هللا لوسر

 ةءارق عمس امف «فصلا ناملسو رمع

 ؛هيلع اًيشغم رخ ىتح هولي هللا لوسر

 ءرمع اي :لاق خي هللا لوسر مّلس املف
 نيةبلعث لعفام «ناملس ايو

 ,هللا لوسر اياذ وه :الاق ؟نمحرلا دبع



 فوخلا
 يعوضموملا بيذهتلا | 511 مد

 ةبلعث» :لاقف ءاّمئاق ٍدكي هللا لوسر ماقف

 0 كلا .لؤضر اي كيبل :لاق
 :لاق «؟ينع كبّيغ امه :لاقف

 ةبآ 0 كلدأ الفأ» :لاق ءهللا لوسر اي

 ىلب :لاق «؟اياطخلاو بونذلا رفكت
 يف انتآ «مهللا» :لق :لاق .هللا لوسر اي

 انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا

 مظعأ ٍيبنذ :لاق ؛« رانلا باذع

 لب» :ِلي هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي
 لَو هللا لوسر هرمأ مث «مظعأ هللا مالك

 ؛مايأ ةينامث ضرمف ءهلزنم ىلإ فارصنالاب

 :لاقف .ةقكَي هللا لوسر ىلإ ناملس ءاجف

 امل هيتأن ةبلعث يف كل له ءهللا لوسر اي

 «هيلإ انب اوموق» :كك هللا لوسر لاقف ؟هب
 لي هللا لوسر ذخأ ىيلع لخد املف
 نع هسأر لازأف ءهرجح يف هعضوف ءهسأر

 هل لاقف يي هللا وسر رجح

 نع كسأر تلزأ مل» :ةي هللا لوسر

 ؛نآلم بونذلا نم هنإ :لاق !؟يرجح

 بيبد لثم دجأ :لاق !؟دجت ام» :لاق

 امف» :لاق ءيمظعو يدلج نيب لمنلا

 لزنف :لاق ؛؟يبر ةرفغم :لاق 4؟يهتشت

 :لاقف كو هللا لوسر ىلع 8: ليربج
 ول :لوقيو ءمالسلا كيلع ئرقي كبر نإ
 ضرألا بارقيب ينيقل اذه يدبع نأ

 هل لاقف ء«ةرفغم اهبارقب هتيقل «ةئيطخ
 :لاق «؟كلذ هملعأ الفأ» :6 هللا لوسر

 حاصف «كلذب للي هللا لوسر هملعأف ؛ ىلب

 يلي هللا لوسر رمأف ؛تامف ءةحيص

 لعجف ؛هيلع ىلصو .هنفكو .هلسغب
 ؛هلمانأ فارطأ ىلع يشمي خلك هللا لوسر

 ىلع يشمت كانيأر هللا لوسر اي :اولاقف

 ينثعب يذلاو» :لاق ؟كلمانأ قارطأ

 ىلع يلجر عضأ نأ تردق ام : اّيبن قحلاب

 هعييشتل لزن نم ةحنجأ ةرثك نم «ضرألا

 [؟81- **./4] .«ةكئالملا نم

 :لاق كرابملا نب هللا دبع نع #*

 مكدشأ :نوكي نأ يغبني ءاّملع مكرثكأ

 ]1١8/4[ .افوخ

 يف تأرق :لاق درولا نب بهو نع #*

 :هنم نكر :ناكرأ ةعبرأ رفكلل :ةمكحلا

 :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو ؛بضغلا

 ]7١/4[ .فوخلا :هنم نكرو ؛عمطلا

  ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 لاقف ؛ليئارسإ ينب يف ناوخأ ناك :لاق
 هعلاج يرق كرش اج :هيحاصل مهدحأ

 فوخأ المع تلمع ام :لاقف ؟كدنع
 « لبثس يحارق نيب تررم يلا نم «يدنع

 ؟تمدن مث .ةلبتس امهدحأ نم تذخأف

 اهتذخأ يذلا حارقلا يف اهيقلأ نأ تدرأف

 اهتحرطف ءوه نيحارقلا يأ ردأ ملف «هنم

 اهتحرط دق نوكأ نأ فاخأف ؛امهدحأ ىف

 امف ؛هنم اهذخآ مل يذلا حارقلا يف

 نإ :لاق ؟كدنع تنأ هتلمع لمع فوخأ

 يف تمق اذإ :يدنع هتلمع لمع فوخأ
 ىلع لمحأ نوكأ نأ فاخأ «ةالصلا

 ىرخألا ىلع لمحأ ام قوف يلجر ىدحإ



 ءايلوألا ةيلحل

 :لاقف  امهمالك عمسي امهوبأو :لاق -

 «كيلإ امهضبقاف :نيقداص اناك نإ «مهللا

 يأ يردن امف .:لاق ءاتامف ؟؛انتتفي نأ لبق

 رأ بألا :ديزي لاق ؟لضفأ ءالؤه

 [؟45/4] . لضفأ

 ني ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ نع *#
 «يدج نع يبأ ينثدح «يناسغلا ىيحي

 اوعمجت ةيرورحلا نم اًسان نأ ينغلب :لاق

 نب رمع ىلإ تبتكف «لصوملا نم ةيحانب
 ءيلإ بتكف ؛كلذ هملعأ زيزعلا دبع

 لهأ نم الاجر يلإ لسرأ نأ :ينرمأي
 ءائهر مهنم ذخو ءاّئهر مهطعأو .لدجلا.

 ؛يلإ ديربلا نم بكارم ىلع مهلمحاو
 مهل عدي ملف «هيلع اومدقف .كلذ تلعفف
 كبيجن ائنسل :اولاقف ؛اهرسك الإ ةجح

 أربتو «,مهتعلتو «كتيب لهأ رّفكت ىتح
 ينلعجي مل هللا نإ :رمع لاقف ؛مهنم

 فوسف ءمتنأو انأ ىقبأ نإ :نكلو ءاناعل
 ؛ءاضيبلا ةجحملا ىلع مهايإو مكلمحأ

 :رمع مهل لاقف ؛هنم كلذ اولبقي نأ اوبأف

 ذم «قدصلا الإ مكنيد يف مكعسي ال هنإ
 اذك ذم :اولاق ؟نيدلا اذهب هللا متند مك
 متأربتو نوعرف متنعل لهف :لاق ؛ةنس اذكو

 مكعسو فيكف :لاق ؛ال :اولاق ؟هنم

 ناك دقو ؛يتيب لهأ كرت ينعسي الو ؛هكرت

 بيصملاو «ءيسملاو نسحملا مهيف
 ؛انهاه ام انغلب دق :اولاق ؟ئىطخملاو

 جراوخلا كا 5# ساس ا

 نم مهيديأ يف نم ذخ نأ :رمع يلإ بتكف
 نإو «مهنهر نم كدي يف نم لخو «كنهر

 ىلع «دالبلا يف اوحيسي نأ موقلا يأر ناك

 لوانت الو «ةمذلا لهأ ىلع ءداسف ريغ

 ؛اوؤاش ثيح اوبهذيلف «ةمئألا نم دحأ

 لهأو نيملسملا نم اًدحأ اولوانت مه نإو
 :مهيلإ بتكو ؛هللا ىلإ مهمكاحف «ةمذلا

 رمع هللا دبع نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ءاوجرخ نيذلا ةباصعلا ىلإ «نينمؤملا ريمأ
 يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف :دعب امأ

 ٌمدآ» :لوقي ىلاعت هللا نإف ءوه الإ هلإ ال
 همك ةلطعرتلاب .ةمكذلاب كن َكْيَر لبس لِ

 رقي : لوف ىلإ « نسا نم ىلإ َُلْوَكَم
 ينإو ١١5[. :لحنلا] 4َنريَمَمْلأب ُمَلَع

 .ءمكئاربك لعفك اولعفت نأ «هللا مكركذأ
 ءائرو اًرطب مهرايد نم اوجرخ نيذلا

 امب هللاو «هللا ليبس نع نودصيو «سانلا

 نم نوجرخت يبئذبفأ ؛طيحم نولمعي
 نوكهتنتو .ءامدلا نوكفستو «مكنيد
 رمعو ركب يبأ بونذ تناك ولف ؟مراحملا
 امهل تناك نإ «مهنيد نم مهتيعر ةجرخم

 ءمهتعامج يف مكؤابا تناك دقف ء«بونذ

 «نيملسملا ىلع مكتعرس امف ؛اوعزني ملف

 مسقأ ينإو ؟الجر نوعبرأو ةعضب متنأو
 ء«يدلو نم اًراكبأ متنك ول «هللاب مكل

 تقفدل «قحلا نم هيلإ مكوعدأ امع متيلوف
 رادلاو هللا هجو كلذب سمتلأ ؛مكءامد

 «ينومتششغتسا نإف ؛حصنلا اذهف ؛ةرخآلا

 الإ اوبأف ءنوحصانلا شغتسا ام اًميدقف



 يعوصضوملا بيذشهتلا | "4١غ ءاعدلا  ةنايخلا

 ىلإ اوراسو ءمهسوؤر اوقلحو «لاتقلا

 ءرمع باتك مهاتأف ءىيحي نب ىيحي
 رمع هللا دبع نم :لاتقلل مهقفاوم ىيحيو
 امأ :ىيحي نب ىيحي ىلإ نينمؤملا ريمأ
 الو» هللا باتك نم ةيآ تركذ ينإف .دعب
 «تركشلا ُتِحُي ال هنأ كرإ اود

 لتق :ناودعلا نم نإو ١94١٠[. :ةرقبلا]

 الو «ةأرما نلتقت الف ءنايبصلاو ءاسنلا

 ءاّيراه نبلطت الو ءاّريسأ نلتقت الو ءاّيبص
 ؛ هللا ءاش نإ حيرج ىلع نزهجت الو

 ]5/8:-81١[ .مالسلاو

 ةنايخلا

 ىفك :لاقي ناك :رانيد نب كلام لاق *
 [ما# /؟] . ةنوخلل ائيمأ نوكي نأ ةنايخ ءرملاب

 :ةنايخلا مظعأ :لاق شمعألا نعو *

 لاقو ءنينئاخلا ىلإ ةنامألا ءادأ
 نمل دهعلا ءافو :دهعلا ضقن :شمعألا

 [44/ه] .دهع هل سيل

 ءاعدلا |

 لاق :يرصملانوتلاوذ لاق *

 «ةباجإلا منم مكيلع فاخأ ام :نسحلا

 [*407/4] .ءاعدلا عنم مكيلع فاخأ امتإ

 تئج اذإ :لاق ديز نب رباج نع #*

 ءمهللا :لقو .بابلا ىلع فقف ؛ةعمجل

 نم برقأو ؛كيلإ هجوت نم هجوأ ينلعجا
 بلطو ؛كاعد نم حجنأو .كيلإ برقت
 [مهه/9] . كيلإ

 سيق دبع نب رماع لأس :لاق ةداتق نع *

 ءءاتشلا يف روهطلا هيلع نوهي نأ :هبر

 [57/] .راخب هلو ءاملاب ىتؤي ناكو

 اًحيش ناكو «ةيراس نب ضابرعلا نع *

 ناكو هِي هللا لوسر باحصأ نم اًريبك

 .مهللا :وعدي ناكو ؛هيلإ ضبقي نأ بحي
 ينضبقاف «يمظع نهوو « يئس تربك

 ]١2/5[ .كيلإ

 لوقي ناك هنأ :ميثخ نب عيبرلا نع *

 نسحي ال ؛ةجاح كيلإ وكشأ :هئاعد يف

 بوتأو ءاهنم رفغتسأو ؛كيلإ الإ اهئب
 [5١٠/؟] . كيلإ

 ناميلس يبأل تلق :لاق دمحأ نع «
 .مهللا :لوقي نأ لجرلل زوجي :ينارادلا

 هسفن يف فرع نإ :لاق ؟اًقيّدص ينلعجا

 نم نإف .دعتي الف الإو ءاّئيش مهلاصخ نم

 [؟56/9] .اًيدعت ءاعدلا

 ناك هنأ .«فرصم نب ةحلط نع #*

 يئاير يل رفغا مهللا :هئاعد يف لوقي

 ]١5/8[ . يتعمسو

 ءاعد :لاق  نادعم نب  دلاخ نع *

 اذإ : . ةباجإلا دارأ نم وأ  ةباجإلا

 [؟١ /ه] .اعد مث هيدي بلق « دححس

 لوقي ناك هنأ «بلاغ نب هللا دبع نع #

 هفس كيلإ وكشن انإ ءمهللا :هئاعد يف

 ءانلاجآ بارتقاو ءانلمع صقنو « انمالحأ

 [؟ها//7] .انم نيحلاصلا باهذو



 ءايلوألا ةيلحل

 غبز نم كب ذوعأ ينإ ءمهللا :هئاعد

 تايدرم نمو .«بونذلا تاعبتو «بولقلا
 [7؟4/8] .نتفلا تالضمو «لامعألا

 ناك هنأ «ءيميتلا ىلعألا دبع نع #

 ءاًعوشخ يندز «بر :هدوجس يف لوقي
 نيكف هلو ءاووتقت كل كوانتغا داز امك
 [48/8] . كل دوجسلا دعب رانلا يف انهوجو

 ينيقل :لاق رذ نب رمع نع *
 يف ةدسلا يف دشار يبأ نب عيبرلا

 :لاقو ؛يناحنف «يديب ذخأف .قوسلا
 دقف ءهاضر هللا لأس نم ءرذ ابأ اي

 [١١؟/٠ ءالث/0] .اًميظع اًرمأ هلأس

 نب زرك لأس :لاق ةمربش نبا نع #
 نأ ىلع «مظعألا همسا هيطعي نأ هبر ةربو

 هللا هاطعأف ءايندلا نم اًئيش هب لأسي ال

 نآرقلا متخي ىتح ىوقي نأ لأسف ؛كلذ
 [74/5] .تامتخ ثالث ةليللاو مويلا يف

 :هئاعد ىف لاق هنأ «ىنانبلا تباث نع *

 «ءاّدرف ندعدك ال كرار اي ء«ثعاب اي

 0 ممر .نيثراولا .ريخ تنأو

 اعد اذإ :لاق «يعخنلا ميهاربإ نع *

 يأ يردي ال هنإف ءهسفنب أدبيلف ءمكدحأ

 [778/5] .هل باجتسي ءاعدلا

 نم يفكي :لاق هد رذ يبأ نع *
 نم ململا يفكر اهربلا عم ءاغتلا
 ]١54/1١[ .ماعطلا

 ينإ مهللا :لاق هنأ زيريحم نبا نع *

 ]١4١/0[ . الماخ اًركذ كلأسأ

 ءاعدلا ةضلبا 7 |

 ينإ «مهللا :لاق نايح نب مره نع *

 هيف درمت «ءنامز رش نم كب ذوعأ

 هيف برقتو ءمهريبك هيف رمآتو «مهريغص
 [1 7 . مهلاجآ

 نم لجر نع «سيردإ يبأ نع *
 لعجا .مهللا :لوقي ناك «نميلا لهأ
 يقطنمو ءاركفت يتمصو اربع يرظن

 [7١؟/8] .اًركذ

 ىلع أرقأ تنك :لاق متسر نب ميلس نع #

 [ةه/6] . كنع لقعي نمم ينلعجا «مهللا

 لجر عّدو :لاق ةليمج يبأ نبا نع *

 ابأ اي هللا كظفح :لاقف .ةويح نب ءاجر

 نع لست ال ,يخأ نبا اي :لاقف ؛مادقملا
 [5/*17] .ناميؤلا ظفحي : لق نكلو ءهظفح

 ام :لوقي ناك هنأ «رابحألا بعك نع

 «هنولأسي هللا ىلإ مهدي نودمي «نيعبرأ نم

 الإ ؛محر ةعيطق الو ءاّملظ هنولأسي ال

 [08/6#] .هولأس ام هللا مهاطعأ

 ءاًئيش تبلط اذإ :لاق ةمثيخ نع #

 نوكي هلعلف ؛ةنجلا هللا لسف ءهتدجوف

 ]١١9/4[ .هيف كل باجتسي يذلا كموي

 .مهللا :لاق توميم نب ورمع نع *

 يف رجألاو «نيقيلاو ىدهلاو «ناميإلاو
 ]١65١/4[ .ىلوألاو ةرخآلا

 .مهللا :لاق  ةملس نب  قيقش نع

 ءانحماف :«ءايقشأ كدنع انتبتك تنك نإ



 يعوضوملا بيذهتلا ههشت# 2 نضل ءاعدلا

 ءءادعس انتبتك تنك نإو ؛ءاذعس انبتكاو

 «تبثتو «ءاشت ام وحمت كنإف ؛انتبثأف

 ]٠١١/4  ٠١4[ .باتكلا مأ كدنعو

 :لوقي ناك هنأ ءدوعسم نبا نع «

 ذاقن ال «مئاد اي «كل ءادب ال ءيداب اي

 مئاقلا تنأ «ىتوملا ييحت .ءيح اي .كل

 [؟54/4] .تبسك امب سفن لك ىلع

 دضعم ىلإ ثيهتنا :لاق ءمامه نع *
 «هتيتأف ءدجاس وهو - يلجعلا ديز وبأ -
 مونلا نم ينفشا ءمهللا :لوقيوهو

 [164/4] .هتالص يف ىضم مث «ريسيلاب
 :لاق ؛انل هللا عدا :سوواطل لجر لاق *

 [(/1 . كل وعدأف ةيشخ يبلق يف دجأ ام

 نأ نم انأل :لاق «مزاح يبأ نع «*

 عنمأ نأ نم ينم فوخأ ءءاعدلا عنمأ

 [؟41/* ىتدخحرلا/ل] .ةباجإلا

 هللا وعدن :لاق يلع نب دمحم نع *

 مل .هركن يذلا عقو اذإف ءبحن اميف
 [14ل//98] .بحأ اميف نق هللا فلاخن

 :لوقي ناك هنأ «ءنيسحلا نب يلع نع *
 عئاول يف نسحت نأ كب ذوعأ ينإ ؛مهللا

 نويعلا تايفخ يف حبقتو «يتينالع نويعلا
 ٌتنسحأو ٌتأسأ امك ءمهللا ؛يتريرس

 [14/8] .يلإ دعف ٌثدع اذإف «يلإ

 نيتأيل :لاق ردكنملا نب دمحم نع *
 نم الإ ءهيف صلخي ال نامز سانلا ىلع

 ]*/16١[ .قيرغلا ءاعدك اعد

  ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 يف مكمهت يتاللا مكجئاوح اولعجا :لاق

 ءاهيف ءاعدلا نإف ءةبوتكملا ةالصلا

 [؟08/4] .ةلفانلا ىلع اهلضفك

 :وعدي ناك هنأ «ريبج نب ذيعس نع «#

 «كيلع لكوتلا قدص كلأسأ ينإ «مهللا

 [774/45] . كب نظلا نسحو

 :لاق يكملا حلاص نب هللا دبع نع *

 :هل تلقف «يندوعي سوواط يلع لخد

 :لاقف ؛يل هللا عدا ءنمحرلا دبع ابأ اي

 اذإ رطضملا بيجي هنإف ءكسفنل عدا

 ]٠١/4[ .هاعد

 نم ناك :لاق دمحم نب ديعس نع *

 لاملا ةرثك ينمرحا ؛مهللا :سوواط ءاعد

 [4/4] .لمعلاو ناميإلا ينقزراو ءدلولاو

 ءمهللا :لاق  نالجع نب  طيمش نع

 تاعاس :انيلإ ايندلا تاعاس بحأ لعجا

 اهتاعاس ضغبأ لعجاو «كتدابعو «كركذ

 [1؟7/6] .انمونو ءانبرشو ءانلكأ :انيلإ

 ناك هنأ ءمهدأ نب ميهاربإ نع *

 نزت ال ةنجلا نأ ملعت كنإ ءمهللا :لوقي

 يئتسنآ تنأ اذإ ,.ةضوعب حانج يدنع

 يلع تلهسو «كبح ينتقزرو :؛كركذب
 ["8/4] .تئش نمل ةنجلا طعأف «كتعاط

 «ٌلالحلا لك ؟وعدت ديرت :لاق هنعو *

 ["4/8] .تعش امب ٌعداو

 ينلقنا «مهللا : ميهاربإ ءاعد ةماع ناكو *

 [م”"؟/+4] . كتعاط زرع ىلإ « كتيصعم لذ نم

 :- يخركلا - فورعم ءاعد نم ناكو #



 سبي |
 ءايلوآلا تيلحا

 رتسلاب الو «نيرورغم سانلا نيب انلعجت ال

 ,ءكاقلب نمؤي نمم انلعجا «نينوتفم
 كاشخيو «كئاطعب عئقيو ءكءاقلب ىضريو
 ["51/84] . كتيشخ قح

 نم :لاق طابسأ نب فسوي نع *

 نأ بحأ دقف .ءاقبلاب ملاظل اعد
 [؟20/8] .هللا ىصعُي

 ناك ل ىسوم نأ :رابحألا بعك نع

 «ةبوتلاب يبلق نّيل «مهللا :هئاعد يف لوقي

 [؟11/١ .رجحلاك اًيساق يبلق لعجت الو

 ءاعد ناك :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع

 «ءاطعلاب ركشلا جرختسم ناحبس : 826 دواد

 [1؟6/51 . ءاعدلاب ءالبلا جرختسمو

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع

 ءجلافلا ديز نب دحاولا دبع باصأ

 اذإف ؛ءوضولا تقو يف هقلطي نأ هللا لأسف

 ىلإ عجر اذإو ؛قلطنا ءأضوتي نأ دارأ

 ٠6[ 6/1 .جلافلا هيلع داع ء؛هريرس

 ةباجإلا :لاق ديز نب دحاولا دبع نع

 [15؟/5] .امهنيب ةقرف ال ءصالخإلاب ةنورقم

 نب كلام لثس :لاق بهو نبا نع *

 ؟يديس اي :لوقي وعدي لجرلا نع سنأ
 :ءايبنألا ءاعدب وعدي نأ ينبجعي :لاقف

 [؟؟5/١] .انبر انبر

 :وعدي ناك هنأ ءيرملا حلاص نع *

 انقزراو «كتعاط ىلع اًربص انقزرا ؛مهللا

 [1791/5] .رومألا مئازع دنع اًربص

 :لئاق يمانم يف يل لاق :لاق هنعو *

 ماعىلا ,7 "|

 «مهللا :لقف ءكل باجتسي نأ تببخأ اذإ

 «نونكملا «نوزخملا كمساب كلأسأ ينإ

 :رهظنملا ءرهاظلا ءرهطلا :كرابملا
 «ءيش يف هب توعد امف :لاق ؛سدقملا

 ١58/51[ .ةباجإلا تفرعت الإ

 :هئاعد يق لوقي ناك هنأ ءهنعو *

 الو ضهان ريغ افوخ كلأسأ ينإ ءمهللا

 اًيرقم ؛ءكتيصعم نع اًرجاح اًفوخ «عطاق
 ىلع اًريص كلأسأو ؛كتعاط ىلع
 [158/5] .كتيصعم نع اًريصو «كتعاط

 :لاق يرابهلا دمحم نب هللا دبع نع *

 هيلع سيتحاف «ضايع نب ليضف لتعا
 ؛هتقلطأ امل كايإ يبحب :لاقف ؛لوبلا

 ]٠١5/8[ .لابف :لاق

 يدنع تاب :لاق يسيقلا حاير نع «

 :هدوجس ىف لوقي هتعمسف «مالغلا ةبتع

 ءريطلا لصاوح نيب ةبتع رشحا ؛مهللا
 [؟1؟107- ؟؟؟ /5] .عابسلا نوطبو

 «بر :لوقي يميلسلا ءاطع ناك *

 «يتدحو ربقلا يفو «يتبرغ ايندلا يف محرا
 [؟؟4/1] .كيدي نيب اًدغ يماقم لوطو

 بجاح - عيبرلا نب ليضفلا نع #*
 ىلع تلخد :لاق . ديشرلا نوراه

 هيدي نيب اذإف ؛نينمؤملا ريمأ ءديشرلا
 لاقف ؛باذعلا نم عاونأو ءفويس ةرايص

 ريمأ اي كيبل :تلق ءلضف اي :يل
 يزاجحلا اذهب يلع :لاق ؛نينمؤملا

 انإو «هلل انإ :تلقف ؛- يعفاشلا :ينعي -



 مي ١ ءاعذلا
 و

 يعوضموملا بيذهتلا

 :لاق ؛لجرلا اذه بهذ ءنوعجار هيلإ

 ريمأ بجأ :هل تلقف ءيعفاشلا تيتأف

 «ىلصف ؛نيتعكر يلصأ :لاقف ؛نينمؤملا

 ىلإ اًعم انرصف ءهل تناك ةلغب بكر مث
 «لوألا زيلهدلا انلخد املف ءديشرلا راد

 زيلهدلا انلخد املف .هيتفش يعفاشلا كرح

 ةرضحب انلصو املف :هيتفش كرح «ىناثلا

 يرتسملا# يهوملا رس لإ اننا قإلا
 رذتعي هيدي نيب دعقو ءهعضوم هسلجأف ءهل

 نورظني .مايق نينمؤملا ريمأ ةصاخو ؛هيلإ
 وه اذإو .باذعلا عاونأ نم هل دعأ ام ىلإ

 نذأ مث ءاليوط اوثدحتف ؛هيدي نيب سلاج
 :تلق ءلضف اي :يل لاقف ؛فارصنالاب هل

 نيب لمحا :لاقف ؛نينمؤملا ريمأ اي كيبل

 ىلإ انرس املف .,تلمحف «ةردب هيدي
 رّيص يذلاب كتلأس :تلق .لوألا زيلهدلا

 تلق ام ينتفرع ام الإ ءاضر كيلع هبضغ
 لاقف ؟يضر ىتح نينمؤملا ريمأ هجو يف

 ديسلا:اهيأ كيبل :تلق ءلضف اي :ىل

 :ينع ظفحاو ءينم ذخ :لاق ؛هكقفلا

 :نارمع لآ] وم لإ َهلِإ ل ُدَتَأ ُهَّنَأ دهَم»

 ء«كسدق رونب ذوعأ ينإ .مهللا .ةيآلا 4

 لك نم .كلالج ةمظعبو :«كتراهط ةكرببو
 الإ .سنإلاو نجلا قراطو «ةفآو ةهاع

 ؛نمحر اي ءكنم ريخب قرطي اًقراط
 كيو ءذولأ نأ لبق يذالم كب ءمهللا
 هل تلذ نم اي .ثوغأ نأ لبق يئايغ

 ظيلاغم هل تعضمخو ؛«ةئعارفلا باقر

 ؛يراثد كؤانثو «يراعش كركذ «ةربابجلا

 يمونو ؛يراهنو يليل ؛كزرح ىف انأ
 ؛تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ء«ئرارقو

 «ينقو «كظفح تاقدارس يلع برضا

 :لضفلا لاق ؟نمحر اي كنم ريخب يننغأو

 ريثك ديشرلا ناكو «يئابق ةكرش يف اهتبتكف
 .بضغي نأ مه املك ناكف ءيلع بضغلا

 ام اذهف ؛ىضريف .ههجو يف امهكرحأ
 [74 -178/4] .يعفاشلا ةكرب نم تكردأ

 نم نإ :لاق درولا نب بيهو نع *

 يتنئا دبعلا يلصي نأ :دري ال يذلا ءاعدلا
 «نآرقلا مأب ةعكر لك يف أرقي ءةعكر ةرشع

 اذإف ءدحأ هللا وه لقو ءىسركلا ةيآو

 ئذلا ناحتم: لاق مث ءاتجاس رخ غرق
 فطعت يذلا ناحبس «هب لاقو زعلا سبل

 ىصحأ يذلا ناحبس «هب مّركتو دجملاب
 يغبني ال يذلا ناحبس ءهملعب ءيش لك

 نسا يف ناهيك هللا ةيسبعلا
 ءمركتلاو زعلا يذ ناحبس .لضفلاو

 كزع دقاعمب كلأسأ ؛لوطلا يذ ناحبس

 ؛كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو ؛ءكشرع نم
 .ىلعألا كدجو ءمظعألا كمسابو
 رب نهزواجي ال يتلا ؛تاماتلا كتاملكبو
 ىلعو .دمحم ىلع يلصت نأ :رجاف الو

 سيل ام ىلاعت هللا لأسي مث ؛دمحم لآ

 ناك هنأ ءانغلبو :بيهو لاق .ةيصعمب

 اونواعتيف ءمكءاهفس اهوملعت ال :لاقي
 ]١65/4[ . كيف هللا ةيصعم ىلع

 نأ ءانغلب :لاق درولا نب بيهو نع *
 مالكب يناميلا سوواط ينءاج :لاق ءاطع



 اة بسبو ا

 ءايلوألا ةيلحا

 نأ كايإ ءءاطع اي :لاقف ؛لوقلا نم ربحم

 كنود ىقلغ نم ىلإ «كجئاوح بلطت

 نمب كيلعو ؛هباجح اهنود لعجو «هباوبأ
 6١ ١[ /4] .ةباجإلا كدعوو «هلأست نأ كرمأ

 نأ ول :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 يف الإ اهترّيص ام ؛ةباجتسم ةوعد يل
 ؟يلع ابأ اي كلذ فيكو :هل ليق «مامإلا
 مل ؛ءيسفن يف اهتريص ام ىتم :لاق

 حالصف «مامإلا يف اهترّيص ىتمو «ينزجت
 فيكو :ليق ؛دالبلاو دابعلا حالص مامإلا

 امأ :لاق ؛اذه انل رّسف ؟يلع ابأ اي كلذ

 ملظ سانلا نمأ اذإف .دالبلا حالص

 اولزنو «تابارخلا اورمع «مامإلا

 نم موق ىلإ رظنيف :دابعلا امأو «ضرألا

 بلط مهلغش دق :لوقيف «ءلهجلا لهأ

 ملعت نم ؛مهعفني ام بلط نع ةشيعملا
 نيسمخ ءراد يف مهعمجيف ؛هريغو نآرقلا
 كل :لجرلل لوقي ءرثكأ وأ لقأ «نيسمخ
 ؛مهليد رمأ ءالؤه مّلعو «كحلصي ام

 امم ءمهيف نم نيو هللا جرخأ ام رظناو

 ناكف :لاق ؛مهيلع هّدرف «ضرألا يكزي
 كرابملا نبا لّبقف ؛دالبلاو دابعلا حالص
 نسحي نم «ريخلا ملعم اي :لاقو . هتهج

 [4؟ 41/81 .؟كريغ اذه

 :لوقي ناك هنأ ءةيطع نب ناسح نع #*

 ؛ناطيشلا رش نم كب ذوعأ ينإ .مهللا

 كب ذوعأو ؛مالقألا هب يرجت ام رش نمو
 نأ كب ذوعأو «يريغل ةربع ينلعجت نأ

 ذوعأو «ينم ينتيتآ امب دعسأ يريغ لعجت

 ءاعدلا 6 كاطسالا 41د

 سانلل نيزتأ نأ كب ذوعأو ءيب لزنيب
 لوقأ نأ كب ذوعأو ءكدنع يننيشي ءيشب

 ءمهللا ؛كهجو ريغ هب يغتبأ ال اّلوق
 «ينيذعت الو «ملاع يب كنإف «يل رفغا
 [74 7/51 .رداق يلع كنإف

 ناك :لاق رابحألا بعك نع #

 :لوقيو ءراهنلاو ليللا لبقتسي نت دواد

 تلزن ةبيصم لك نم مويلا ينصلخ ءمهللا
 يل لعجا .مهللا «ضرألا ىلإ ءامسلا نم

 ىلإ ءامسلا نم تلزن ةنسح لك يف اًمهس
 [؟5/5] .تارم ثالث ءضرألا

 لجر ءاج :لاق ديبع نب سنوي نع *

 ىكشف «- يسرافلا بيبح دمحم يبأ ىلإ
 «ضرقتساو بهذا :لاقف ؛هيلع اًئيد هيلإ
 ضرتقاف ءالجر ىتأف :لاق ؛نمضأ انأو
 ؛لمحم وبأ اهنمضو «مهرد ةئامسمخ هنم

 ءدمحم ابأ اي :لاقف ءلجرلا ءاج مث
 «معن :لاقف ؛اهسبح ينرضأ دق يمهارد

 ءدجسملا لخدو ءدمحم وبأ أضوتف .اًدغ

 :هل لاقف ءلجرلا ءاجو ؛ىلاعت هللا اعدو
 اًئيش دجسملا يف تدجو نإف .,بهذا

 دجسملا يف اذإف .ءبهذف :لاق ؛هذخف

 .بهذف ءمهرد ةئامسمخ اهيف ةرص

 ؛هيلإ عجرف ؛ةئامسمخ ىلع ديزت اهدجوف
 ؛ديزت مهاردلا كلت ءدمحم ابأ اي :لاقف

 «تخس برج تخسار ينأك نإ :لاقف

 اهئزوف اهنزو نم :ينعي كل يه .بهذا
 - ةحجار [له١ ك1



 ءاعدلا

 نم فرصتن انك :لاق رفعج نع *

 ابأ اًبيبح يتأنف «ينانبلا تباث سلجم
 ءاعيضمو هكاخ هةقدعلا ىلع ثحيف «دمحم

 :لوقي مث ؛هتيب يف قلعم نرقب قلعتف ءماق
 يف سيلف «يسفن تباطو .«تيذغت دق اه

 ىذغت دق مالغ الإ ءيلثم مالغ يحلا
 تقلخ .كينانحو كناحبس ؛يلبق

 تيطعأو .تيدهف ترّدقو .تيوسف
 توفعو .تيفاعو تينقأو .تينغأف
 .«تيطعأ ام ىلع دمحلا كلف ؛تيطعأو

 عطقني ال اًدمح ؛اكرابم اًبيط اًريثك اًدمح

 تنأاًدمح ؛هارخأدفني الو .هالوأ

 ميركلا تنأ ؛هابقع ةنجلا نوكتف ءهاهتنم

 لهأ تنأو ءءاطعلا ليزج تنأو «ىلعألا

 تنأو «تانسحلا يلو تنأو :ءامعنلا

 الو ءلئاس كيفحي ال ؛ميهاربإ ليلخ
 ؛لئاق لوق كحدم غلبي الو .«لئان كصقني

 رخي مث ؛ميركلا كهجول يهجو دجس
 ]١164/5[ .دجسيف

 هللا تلأس :ديز نب دحاولا دبع لاق *

 ءةنجلا يف يقيفر ينيري نأ ٍلايل ثالث

 ءدحاولا دبع اي :يل لوقي الئاق نأك تيأرف
 :تلقف ؛ءادوسلا ةنوميم ةنجلا يف كقيفر

 ثالفق ىلنب لآ يف :لاقف ؟يه نيأو

 ةةفوكلا لإ تح خف لاق : ةفوكلاب
 نيب ةنونجم يه :ليقف ؛اهنع تلأسف
 ديرأ :تلقف ؛انل تامينغ ىعرت ءائينارهظ

 .ناخلا ىلإ جرخا :اولاق ؛اهارأ نأ

 نيب اذإو ءيلصت ةمئاق يه اذإف .تجرخف

 ععحب
 يعوضوموملا بيذهتلا ةفهفا#

 نم ةبج اهيلع اذإف ؛اهل ةزاكع اهيدي

 الو .عابت ال :اهيلع بوتكم ءفوص
 باتذلا ال «بائذلا عم منغلا اذإو ؛ىرتشت

 ؛بائذلا نم عزفت منغلا الو ءمنغلا لكأت

 مث ؛اهتالص يف تزجوأ .ينتأر املف

 دعوملا سيل «ديز نبا اي عجرا :تلاق

 :اهل تلقف ؛مث دعوملا امنإ ءانهاه

 ؟ديز نبا ينأ كملعي امو ءهللا كمحر

 دونج حاورألا نأ تملع امأ :تلاقف

 ركانت امو .«فلتثا اهنم فراعت امف ؛ةدنجم

 :تلاقف ؛ىنيظع :اهل تلقف ؟فلتخا اهنم

 نبا ا :تلاقا مك ءظقوُي ظعاول اًنجعاَو
 ىلع طسقلا رياعم تعضو ول كنإ ءديز

 ام نونكم موتكمب :«كترّبخل كحراوج
 دبع نم أم :ينغلب هنإ :ديز نبا اي ؛اهيف

 ءاّيناث هيلإ ىغتباف ءاّئيش ايندلا نم يطعأ

 هل ودبيو ءهعم ةولخلا بح هللا هبلس الإ

 ةةقحرلا نينالا عنو: ءدعتلا برقلاةهي
 :لوقت تأشنأ مث

 باستحال ماق [كلظماو اني

 بونذلانماموقرجزي
 اًقح ميقسلا تنأو ىهنت

 بيجعلاركنملانماذه

 اذه لبق تحلصأ تنكول

 بيرق نم تبتوأكيغ
 يبيبح اي تلق امل ناك

 بولقلانم قدص عقوم
 يدامتلاو يغلا نع ىهنت

 بيرملاك يهنلا يف تنأو



 ما
 ءايلوألا تيلحا

 «منغلا عم بائذلا هذه ىرأ ينإ : اهل تلقف

 لكأت بائذلا الو ءبائذلا نم عزفت منغلا ال

 ينإف «ينع كيلإ :تلاقف ؟اذه شيأف «منغلا

 نيب حلصأف «يديس نيبو ينيب ام تحلصأ

 [١هؤف_- ٠ 4/5] . منغلاو بائذلا

 ناطقلا اًبلاغ تعمس :لاق رفعج نع +

 ايندلا راد يف محرا ؛مهللا :هئاعد يف لوقي
 ءانعرصم توملا لوزنل محراو ءانتبرغ

 طسب محراو ءانتشحو روبقلا يف سنآو

 ءانهوجو رشنمو ءانهاوفأ رغفو ءانيديأ
 [١م7/51] . كيدي نيب انفوقو محراو

 :لوقي ديز نيب دحاولا دبع نع#
 نود اًحرف كتبحمل ملعأ ال ,كتزعو
 لالج ىلإ رظنلا نم ءافتشالاو .كئاقل

 لحأ نم ايف ؛كتمارك راد يف كهجو
 نيلطابلا ثروأو «ةماركلا راد نيقداصلا

 نم «ينرضح نمو ينلعجا :ةمادنلا لزانم

 ؛ةبرقو ةلزنم مهمظعأو ءاقلز كئايلوأ لضفأ

 يزجت موي «يناوخإ ىلعو يلع كنم اًلضفت
 ةيناد اهفوطق «تائج مهقدصب نيقداصلا

 [165/5-180] .اهرمث مهيلع «ةيلدتم

 نب ةدبع نع وأ ؛«ةيطع نب ناسح نع *
 :ىسمأ اذإ لوقي ناك :لاق «ةبابل ىبأ

 ليللاب داو «راهنلاب :نمذ يذلا هك دمحلا
 انلعجا «مهللا ؛اًلضفو هنم ةمعن ءاّنكس

 ىنافاع يذلا هلل دمحلا ؛ نيركاشلا نم كل

 اميف «يلتبا دق ىلتبم برف ءاذه يموي يف
 يقب اميف ينفاع «مهللا ؛يرمع نم ىضم

 ءاعدلا 57١

 اذإو ؛رانلا باذع انقو ء«ةرخآلا ىفو «هنم

 :لوقي هنأ الإ ؛كلذ لثم لاق :حبصأ
 [7/5] .اًرصبم راهنلاب ءاجو

  ةورف نب ناليح  دلجلا يبأ نع *

 «ريبكلا هيف لمأي «نامز نم هللاب ذوعأ :لاق

 هيف قتعي الو ءريغصلاهيف توميو
 نونجري :ماوقأ نامزلا كلذ يفو ؛نوررحملا

 باجتسي الف ءنوعدي كلانه «نوفاخي الو
 بولق مهبولق :ماوقأ نامزلا كلذ يفو ؛مهل

 [548/5] .نومحارتي ال «بائذلا

 :لاق سينخ نب ديزي نب دمحم نع #*
 مربأ مهللا :اًريثك لوقي يروثلا نايفس ناك

 ,كّيلو هيف زعي ءاّديشر اًرمأ ةمألا هذهل

 كتعاطب هيف لمعيو .كودع هيف لذيو

 نم مك :لوقيو «ءسفنتي مث «ءكاضرو
 ]4١/9[ .هظيغب تام دق نمؤم

 ريس امل :لاق يريرجلا ديعس نع *

 «ماشلا ىلإ سيق دبع نب هللا دبع نب رماع
 ؛دبرملا رهظب ناك املف «هناوخإ هعّيش
 دقلف ءتاه :اولاق ءاونّمأف عاد ينإ :لاق

 نم «مهللا :لاقف ؛كنم اذه عئطبتسن انك

 نم ينجرخأو ءيلع بذكو «يب ىشو
 «مهللا ؛يناوخإ نيبو ينيب قرفو «ءيرصم
 لطأو :هةمسج حصأو «هدلوو هلام رثكأ

 [؟51/١1١] .هرمع

 ةباجإلا :لاق ديز نب دحاولا دبع نع

 [15١؟/1] .امهنيب ةقرف ال ءصالخإلاب ةنورقم

 عم تجرخ :لاق داقرلا يبأ نع



 دل

 هذ ةفيذح ىلإ تعفدف «مالغ انأو يالوم

 ةملكلاب ملكتيل لجرلا ناك نإ :لوقي وهو

 اهب ريصيف لكي هللا لوسر دهع ىلع

 يف مكدحأ نم اهعمسأل ينإو ءاّفانم
 نرمأتل .تارم عبرأ دحاولا دعقملا

 نضحتلو ءركنملا نع نوهنتلو فورعملاب

 اًعيمج هللا مكتحسيل وأ ءريخلا ىلع

 مث ؛مكرارش مكيلع نرّمأيل وأ «باذعب
 [174/1] .مكل باجتسي الف مكرايخ وعدي

 هنأ :يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع #

 انيرف هدوهمملا ىلإ ءاجظلا ئتري ناك
 همعطيف ؛قيرطلا يف هب هولبقتسا
 .كيف هللا كراب :نولوقيف .ءنيكاسملا

 ةشئاع تلاق :لوقيو .كرابو :لوقيف

 يعدو متقدصت اذإ :اهنع ىلاعت هللا يضر

 ام رجأ مكل ىقبي ىتح ءاودرف ءمكل

 [147/14] .هب متقدصت

 ىلع وعدي ناك رمع نبا نأ :عفان نع *
 .كنيدب يئمصعامهللا :افصلا

 مهللا ؛ءكلوسر ةيعاوطو ؛كتيعاوطو
 «كبحي نمم ينلعجا مهللا ,كدودح ينبنج

 بحيو «كلسر بحيو .«كتكئالم بحيو
 ىلإو ؛كيلإ ينبح مهللا ؛نيحلاصلا كدابع

 كدابع ىلإو .كلسر ىلإو .كتكئالم

 ينبنجو «ىرسيلل ينرسي مهللا ؛نيحلاصلا
 ؛ىلوألاو ةرخآلا يف يل رفغاو «.ىرسعلا

 كنإ مهللا ؛نيقتملا ةمئأ نم ينلعجاو

 ٠١[. :رفاغ] 4 بج تبت ةنرثنا» :تلق
 ينتيده ذإ مهللا ؛داعيملا فلخت ال كنإو

 « ينم هعزنت الو ءهنم ينعزنت الف ءمالسولل

 اذهب وعدي ناك .هيلع انأو ينضبقت ىتح
 افصلا ىلع :ليوط هل ءاعد نم «ءاعدلا

 نيبو .عمجبو ؛تافرعبو ء«ةورملاو
 ]5١8/١[ .فاوطلا يفو «نيترمجلا

 نم اهنيك ثعوت :لاق نايفس نع *

 زيزعلا دبع نب رمع تعمس :لاق ءانخويش
 مهللا :لوقي وهو - ةفرعب ربنملا ىلع وهو
 مهئيسمل عجارو .مهنسحم ناسحإ ىف دز

 :لاق ؛ةمحرلاب مهئارو نم ظحو «ةبوتلا
 [57/5] .سانلا ىلإ هديب أموأو

 نيب قيقش تعمس :لاق مصاع نع #*

 بر :دجاس وهو لوقي - لئاو وبأ - ةملس
 « ينع فعت نإ «ينع فعا بر يل رفغا

 ملاظ ريغ «ينبذعت نإو .كلضف نم اًلوطف
 ىتح «يكبي مل :لاق ؛قوبسم الو يل

 [١٠؟/4] .دجسملا ءارو نم هبيحن عمسأ

 سنوي نبب هللا دبع نب دمحأ نع #«

 ؛ يصحأ ال ام يروثلا نايفس تعمس :لاق

 انملس ؛مهللا «ملس ملس «مهللا :لوقي

 يف ةيفاعلا انقزرا ؛مهللا ءريخ ىلإ اهنم
 ["97/5] .ةرخآلاو ايندلا

 ءاطع انيتأ :لاق عروم نب ميعن نع #*

 هيلع انلخدف  اًدياع ةاكر د ينيلسلا

 مل ءاطع تيل ءءاطعل ليو :لوقي لعجق

 «كلذك لزي ملف «ةعردم هيلعو ؛همأ هدلت
 دعب انركذف ؛سمشلا ثرفصا ىتح
 يف لوقي ناكو ؛هانكرتو ءانمقف ءانلزانم



 ءايلوألا ةيلحل

 ءايندلا يف يتبرغ محرا مهللا :هئاعد

 محراو «توملا دنع يعرصم محراو

 نيب يمايق محراو ؛يربق يف يتدحو
 [؟5١//1] . كيدي

 اذإ :لاق ةدوس ضأ نب نامثع نع #*

 نم غرفي نأ دعب ةربقملا نع موقلا فرصنا

 هتمذق نم مهللا :نولوقي اوناك «تيملا

 هترخأ نمو ؛!قدص مدقم ىلإ همدقف ءانم

 ال ءمهللا ؛قدص رحخؤم ىلإ هرحخأف ءانم

 ]٠١94/5[ .هدعب انلضت الو ء«هرجأ انمرحت

 دهازلا :ىخلبلا قيقش لاق *

 امخحا هنري قيلجر# ةحفارتاو
 له «برغملا ديري رخآلاو «قرشملا
 «ةفلاخم امهتيغبو ءدحاو رمأ ىلع ناقفتي
 ءمهللا :بغارلا ءاعد ؟ىتش امهاوهو

 ينرصناو ءاّريخو ءاّدلوو ءاّلام ينقزرا
 «ءمهرورش ينع عفداو ,يئادعأ ىلع

 ؟مهنتفو «مهءالبو .«مهيغبو «ءمهدسحو
 ملع ينقزرا «مهللا :دهازلا ءاعدو .نيمآ

 نيقيو «نيلماعلا فوخو «نيفئاخلا
 ركشو ؛نينقوملا لكوتو «نيلكوتملا
 تابخإو «نيركاشلا ربصو «نيرباصلا
 دهزو ءنيتبخملا ةبانإو ,نيبلغملا
 ءايحألاو .ءادهشلاب ينقحلأو «نيقداصلا

 اذه .نيملاعلا بر نيمآ ؛نيقوزرملا

 بغارلا ءاعد نم ءىش نم له .هؤاعد

 كاذو ير ذه لاو ألا ؟ني طبخت
 ]7١/8[ .قيرط

 ام :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 ءاعدلا | 0

 نم قرأ وه الجر سانلا يق ترشاع

 نبا لاقو *:لاق ؛ يروثلا_نايفس

 امف «ةليللا دعب ةليللا هقمرأ تنكو :يدهم

 ضفتني مث «ليللا لوأ يف الإ ماني ناك

 ركذ ينلغش ءرانلا :يداني ءابوعرم اًعَرف

 بطاخي هنأك ؛؟تاوهشلاو مونلا نع رانلا

 «هبناج ىلإ ءامب وعدي مث ءتيبلا يف الجر
 مهللا :هئوضو رثإ ىلع لوقي مث ؛أضوتيف
 «بلطأ امي ملعم ريغ «يتجاحب ملاع كنإ

 «فوخلا نم ينقّرأ دق عزجلا نإ «مهللا
 ةغباسلا كتمعن نم اذه لكو «ينمؤي ملف

 لهأو كئايلوأب تلعف كلذكو ؛ىلع

 يل ناك ول نأ تملع دق :يهلإ .كتعاط
 ةفرط سانلا عم تمقأ ام «يلختلا يف رذع

 ءاكبلا ناكو «هتالص ىلع لبقي مث ؛نيع
 ال تنك ينإ ىتح «ةءارقلا نم هعنمي

 لاق ؛هئاكب ةرثك نم هتءارق عامس عيطتسأ

 ؛هيلإ رظنأ نأ ردقأ تنك امو :يدهم نبأ

 5١[ /ا9/] .هنم ةبيهو ًءايحتسا

 ضعب ناك :لاق ةرق يبأ نع #*
 نم ينيطعت تنأ ءمهللا :لوقي نيعباتلا
 انأو ينمرحت فيكف .كلأسأ نأ ريغ

 نكست نأ كلأسأ ينإ ؛مهللا ؟كلأسأ

 نم ةبرش ينيقست نأو «يبلق كتمظع

 ]18457/٠١[ . كبح سأك

 تعمس :لاق نيسحلا نب فسوي نع

 ىلع ايندلا عدخ تملكت :لوقي نونلا اذ
 نتف ءارقلا بولق تتامأو «ءاملعلا ةنسلأ



 2 سبعا
 نيدلا ىلإ ةوعدلا

 وأ ءاريحتم اًلهاج الإ ىرت تسلف ؛ايندلا
 ًَءاعو يعمس لعج نم ايف ؛اًنوتفم اًملاع

 نم ايو ؛هركذل اًعبنم يبلقو :هبئاجع ملعل
 ءاّمصتعم كلبحب ينلعجا :هبهاومب يلع نم

 ءالصتم كلايحيو ءاكسمتم كدوجبو

 يف كتفرعم ماودب :يدنع كتمعن لمكأو

 يتلل ينددسو ؛يقلخ تلمكأ امك ءيبلق

 ىلإ اًمومضم كلذ لعجاو .؛كيلإ ينغلبت
 ملعأ ىتح :ركشلل يندهاو «يدنع كئامعن

 عزنت الو ؛يبلق يف كنم ةدايزلا ناكم

 «ماركإلاو لالجلا اذ اي «يبلق نم كتبحم

 12 ديجحلاو ؛ةانيحلاو «نوسلاو:لاسفيلاو
 [7؟١41/6] .اًرخآو الوأ

 ىف انك :لاق ناسح نب نسحلا نع #*
 ءءاعدلا قف دعاف 1 يرملا علا سلجم
 ءءاعدلا عمسي فقوف ثنخم لجر رمف
 اناسقأل رفغا «مهللا :لوقي اححلاص قفاوو

 بونذلاب انثدحأو ءائيع اندمجأو ءاّبلق
 .اًدهع

 يف يؤرف ؛تامف «ثنخملا عمسف

 ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف ءمانملا

 .يل هللا رفغ :لاق

 ؟اذامب :ليق

 نكي مل ؛يرملا حلاص ءاعدب :لاق

 ةيصعملاب اًدهع ثدحأ دحأ موقلا يف

 رفغف «ةباجإلا هتوعد تقفاوف ينم
 [15ل/ 5ك :ك

 :ىلاعت هللا نإ :لاق ةمركع نع #*

 يعوضاوملا بيذهتلا هس

 ءرانلا نم الجرو «ةنجلا نم اًلِجر جرخأ
 :ةنجلا بحاصل لاق مث ؛هيدي نيب امهفقوف

 ؟ةنجلا يف كليقم تيأر فيك ؛يدبع
 نم ركذف ؛نولئاقلا هلاق ليقم ريخخ :لوقيف

 لاق مث ؛ميعنلا نم اهيف امو ءاهجاوزأ

 كليقم تيأر فيك «يدبع :رانلا بحاصل
 ؛نولئاقلا هلاق ليقم رش :لاقف ؟رانلا يف

 امو ءاهريبانزو ءاهتايحو ءاهبراقع ركذو
 : كَِك هبر هل لاقف ؛باذعلا ناولأ نم اهيف

 ؟رانلا نم كتيفعأ نإ ينيطعت اذام ؛يدبع
 ؟كيطعأ ام يدنع امو «يهلإ :دبعلا لاقف

 نم لبج كل ناك ول :برلا هل لاقف
 ؟رانلا نم كيفعأف «ىنيطعت ثنكأ ءبهذ

 دقل ءتبذك :برلا هل لاقف معن :لاقف
 :بهذ نم لبج نم رسيأ ايندلا يف كتلأس
 نأو ءكل بيجتسأف ىنوعدت نأ كتلأس
 ؛كيطعأف ينلأستو ءكل رفغأف ينرفغتست

 [؟9/١1] . اًبهاذ ىلوتت تنكف

 نيدلا ىلإ ةوعدلا

 هللا نأ تددو :لاق يرتخبلا يبأ نع ©

 [؟4/١8] .كولمم دبع ينأو ءعاطي ىلاعت

 امل راصنألا نأ :ريبزلا نب ةورع نع *

 ءاونقيأو ءهلوق عك هللا لوسر نم اوعمس
 ءهروقدصف ءهتوعد ىلإ مهسفنأ تنأمطاو

 ؛ريخلا بابسأ نم اوناك ءهب اونمآو
 اوعجرف «لباقلا ماعلا نم مسوملا هودعاوو

 نأ :ِلكَي هللا لوسر ىلإ اوثعي ؛مهموق ىلإ

 سانلا وعديف ءكلَبِق نم الجر انيلإ ثعبا



 ءايلوألا ةيلحل 00

 ثعبف ؛عبتي نأ ىندأ هنإف ءهللا باتك ىلإ

 اخأ  ريمع نب بعصم كي هللا لوسر مهيلإ

 ىلع منغ ينب لزنف  رادلا دبع ينب
 مهيلع صقيو «مهثدحي «ةرارز نب دعسأ

 نب دعس دنع بعصم لزي ملف ؛نآرقلا

 ىتح ؟؛هيدي ىلع هللا يدهيو ءوعدي هذاعم
 اهيف ملسأ الإ راصنألا رود نم راد لق

 ملسأو ءمهفارشأ ملسأو ء«ةلاحم ال سان

 ؛مهمانصأ ترسكو ؛«حومجلا نب ورمع

 و هللا لوسر ىلإ ريمع نب بعصم عجرو
 ]١//٠١1[ .ئرقملا :ىعدي ناكو

 ابأ نأ :فسوي نب هللا دبع نع #*
 ءمهقتعيف باقرلا يرتشي ناك بر دبع

 ؛اهقتعأف «ةيمور اًروجع اًموي ىرتشاف
 ىلإ اهي ثعبف «يوأ نيأ يردأ ام :تلاقف

 ىتأ ءدجسملا نم فرصنا املف .هلزنم

 ءاهنطار مث ,تلكأف ءاهاعدف ءءاشعلاب

 «تبأف «مالسإلا اهلأسف ؛همأ يه اذإف

 دعب اًموي ىتأف ؛غلبي ام اهرب نم غلبي ناكف

 اهنأ ربخأف ءةعمجلا موي رصعلا ةالص

 تباغ ىتح اًدذجاس رشف «تملسأ

 ]١5١/8[ .سمشلا

 نايفس مواقت :لاق نامي نب ىيحي نع *
 اناكف ءحبصلا ىلإ ةليل مهدأ نب ميهاربإو

 يأ ىف ءرصن ابأ اي :ليقف ءناركاذتي

 [ 1 .نيملسملا رومأ يف :لاق ؟ءيش

 ضرأ انلزن امل :تلاق ةملس مأ نع *

 «يشاجنلا :راج ريخ اهب انرواج «ةشبحلا

 نيدلا ىلإ ةوعدلا كهف"

 الو «ىذؤن هل هللا اندبعو ءانتيد ىلع انما

 شيرق تئثعب املف ؛ههركن اًئيش عمسن

 0 هللا دبع

 لسرأ ؛هتقراطب ىلإو يشاجنلا ىلإ مهايادهب
 املف ؛مهاعدف دلي هللا لوسر باحصأ ىلإ

 مهضعب لاق مث ءاوعمتجا 0 مهءاج

 ؟هومتئج اذإ لجرلل نولوقت ام :ضعبل

 هب انرمأ امو ءانملع ام هللاو لوقن :اولاق

 املف ؛نئاك وه ام كلذ ىف اًنئاك ءانيبن

 اورشنف «هتفقاسأ يشاجنلا اعد دقو ءهوؤاج
 ام :مهل لاقف .مهلأس مث «هلوح مهفحاصم

 ملو ءمكموق هيف متقراف يذلا نيدلا اذه

 نم دحأ نيد ىف الو «ينيد يف هب اولخدت

 هملك يذلا ناكف :لاق  ؟ممألا هذه
 اهيأ :هل لاقف بلاط يبأ نب رفعج

 دبعن ؛ةيلهاج لهأ اًموق انك ءكلملا

 «شحاوفلا يتأنو «ةتيملا لكأنو ءمانصألا

 لكأيو ءراوجلا ءيسنو ءماحرألا عطقنو
 ع ىتح ؛كلذ ىلع انكو .«فيعضلا انم يوقلا

 ! ىلاعت هللا ثعب

 هللا ىلإ اناعدف ءهفافعو هتنامأو ءهقدصو

 دبعن انك ام علخنو «هدبعنو هدحونل «ىلاعت
 ةراجحلا نم ءهنود نم انؤاباو نحنن

 هبسن افرع ءانم ةلريسز اكول

 ءادأو .ثيدحلا قدصب :انرمأو ؛نائوألاو

 «راوجلا نسحو ءمحرلا ةلصو «ةنامألا

 نع اناهنو ؛ءامدلاو مراحملا نع فكلاو

 «ميتيلا لام لكأو ءروزلا لوقو ءشحفلا

 هللادبعن نأ :انرمأو ؛ةنصحملا فذقو

 انرمأو ءائيش هب كرشن الو هدحو



 ع |
 ئيعوض موملا بيذهتلا ا سل" نيدلا ىلإ ةوعدلا

 دّدعف :لاق  مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاب

 .هب انمآو ءهاتقدصف  مالسإلا رومأ هيلع

 ؛ نص هللا نم هب ءاج ام ىلع هانعيتاو

 ءاّئيش هب كرشن ملف ءهدحو هللا اندبعف

 ؛انل لحأ ام انللحأو ءانيلع مرح ام انمّرحو

 نع انونتفو ءانوبذعف ءائموق انيلع ادعف
 نمم ناثوألا ةدابع ىلإ انوّدريل ءاننيد

 لحتسن انك ام لحتسن نأو ءَق هللا ةدابع
 ءانوملظو ءاتورهق املف ؛ثئابشخلا نم

 ؛اننيد نيبو انئيب اولاحو ءانيلع اوقيضو
 نم ىلع كانرتخاف ؛كدالب ىلإ انجرخ
 ال نأ انوجرو «كراوج يف انبغرو ءكاوس
 :يشاجنلا هل لاقف ؛كلملا اهيأ كدنع ملظن
 ؟ءيش نم هللا نع هب ءاج امم كعم له

 «يلع أرقا :هل لاقف ءمعن :رفعج هل لاقف

 ىكبف .صيعهك نم اًردص هيلع أرقف
 تكبو «هتيحل لضخأ ىتح «هللاو يشاجنلا
 نيح مهفحاصم اولضخأ ىتح .هتفقاسأ

 :يشاجنلا لاق مث ؛مهيلع يلت ام اوعّمس

 جرخيل «ىسوم هب ءاج يذلاو وه اذه نإ

 ال .هللاوف ءاقلطنا ؛ةدحاو ةاكشم نم

 :لاق مث ؛داكأ الو ءامكيلإ مهملسأ

 :مويسلاو - يضرأب مويس مئنأف ءاوبهذا

 «مرغ مكسم نم ءمرغ مكسم نم  نونمآلا
 «بهذ ربد يل نأ بحأ ام «مرغ مكسم نم

 ناسلب ربدلاو  مكنم الجر تيذآ ينأو
 ءامهاياده امهيلع اودر  لبجلا :ةشبحلا

 ينم هللا ذخأ ام .«هللاوف ؛اهب يل ةجاح الف

 ةوشرلا ذخآف ءيكلم يلع در نيح ةوشرلا

 ؛هيق مهعيطأف ءيف سانلا عاطأ امو ؛هيف

 امهيلع اًدودرم « نيحوبقم هدنع نم اجرخف

 ريخخ عم راد ريخب هدنع انمقأو ؟هب اءاج ام

 [118/1-115] .راج

 ناك الجر نأ :مصألا نب ديزي نع *
 .هسأبل رمع ىلإ دفقوي ناكو ءسأب اذ
 ءهدقف رمع نأو ؛ماشلا لهأ نم ناكو

 اذه يف عباتت :هل ليقف ءهنع لأسف
 نم بتكا :لاقف ؛هبتاك اعدف «بارشلا

 كيلع مالس .نالف ىلإ باطخلا نب رمع
 ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف

 باقعلا ديدش «بوتلا لباقو «بنذلا رفاغ

 مث - ريصملا هيلإ وه الإ هل ال ءلوطلا يذ
 هللا لبقي نأ هل اوعدو ءهدنع نم نّمأو ءاعد
 تتأاملف ؛ هيلع بوتي نأو .ءهبلقب

 :لوقيو ءاهأرقي لعج «لجرلا ةفيحصلا

 ؛يل رفغي نأ هللا يندعو دق «بنذلا رفاغ
 هللا ينرذح دق «باقعلا ديدش بوتلا لباقو
 ريخلا :لوطلاو .ءلوطلا يذ ؛هباقع

 ملف ؛ريصملا هيلإ وه الإ هّلِإ ال ؛ريثكلا

 عزن مث «ىكب مث ءهسفن ىلع اهددري لزي
 :لاق ا خب املف ؛عرنلا نسحأف

 لز مكل اََخَأ متيأر اذإ ءاوعنصاف اذكه
 نأ هللا 0 ءهوقفوو ءهودنذسف ؛ةلز

 ناطيشلل اًنارعأ اونوكت الو ؛هيلع بوتي
 [44  ةال/4] .هيلع

 ام :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #*

 [؟١5 /ه] .اًئيش ايدلا نم مهل تطسب ىتح



 ءايلوألا ةيلحا

 نوردتأ :لاق رانيد نب كلام نع *

 رم نإف ءادوع زرغ لجرك ؟ربلا تبني فيك

 هب ترم نإو ءاهلصأ بهذ ءاهفتنف يبص
 نإ كشويو ؛اهلصأ بهذ ءاهتلكأ ةاش

 لظتسي لظ هل نوكي نأ :دهوعتو «يقس
 مالك كلذك ءاهنم لكؤي ةرمثو ,هب
 [855/5] .نيئطاخلل ءاود «ملاعلا

 قدصلا نإ :لاق رانيد نب كلام نع *#

 تابن ودبي امك ءاّفيعض بلقلا يف ودبي
 اهفتن اذإف ءادحاو اًنصغ ودبي «ةلخنلا

 ءزنع اهتلكأ نإو ءاهلصأ بهذ ءيبص

 «ىقستو ءرشتنتف «ىقستف ءاهلصأ بهذ
 ءأطوي ليصأ لصأ اهل نوكي ىتح ءرشتنتف

 كلذك ؛اهنم لكؤي ةرمثو ءهل لظتسي لظو

 هدقفتيف ءاًفيعض بلقلا يف ودبي ,.قدصلا
 هدقفتيو «ىلاعت هللا ا .ةهبحاص

 ةكرب هللا هلعجي ىتح ؛هللا هديزيف .هبحاص

 ؛نيئتطاخلل ًءاود همالك نوكيو «هسفن ىلع

 مث ؟مهومتيأر امأ :كلام لوقي مث :لاق

 دقل «هللاو ىلب :لوقيف ؛هسفن ىلإ عجري
 ريبج نب ديعسو «نسحلا :مهانيأر
 همالكي هللا يبحي «مهنم لجرلا ؛ مههابشأو

 |8506 مهقرا] . سانلا نم مائفلا

 نب ةلص ناك :لاق ينانبلا تباث نع

 ءاهيف دبعتيف «ةنابجلا ىلإ جرخي ميشأ
 «نوبعليو نوهلي بابش ىلع رمي ناكف
 اودارأ موق نع ينوربخأ :مهل لوقيف

 اومانو «قيرطلا نع راهنلا اوداحف ءاّرفس
 ناكف :لاق ؟مهرفس نوعطقي ىتم «ليللاب

 عمرح
 نيدلا ىلإ ةوعدلا هككف#

 تاذ مهب رمق ؛مهظعيو مهب رمي «كلذك

 باش هبتناف :ةلاقملا هذه مهل لاقف « موي

 اذهب ينعي ال هنإ ءموق اي :لاقف .مهنم

 مث «مانن ليللابو ءوهلن راهنلاب نحن ءانريغ

 ىلإ هعم فلتخي لزي ملف «ةلص عبتا
 [؟98/؟] . تام ىتح «هعم دبعتيف «ةنابجلا

 عقو :لاق هنأ هذ سابع نبا نع *

 تملسأف «مالسإلا كيرش مأ بلق يف

 مث «شيرق ءاسن ىدحإ يهو «ةكمب يهو
 تحت تناكو «يؤل نب رماع يني ىدحإ

 مث ,تملسأف ؛يسودلا ركسعلا يبأ

 ءارس شيرق ءاسن ىلع لخدت تلعج

 ىتح ؛مالسإلا يف نهبغرتو ,نهوعدتف
 :اولاقو ءاهوذخأف ءةكم لهأل اهرمأ رهظ

 انكلو «انلعفو كب انلعفل :فلموق الول
 ريعب ىلع ينولمحف :تلاق ؛مهيلإ كدرنس

 مث «هريغ الو أطوم ؛ءيش يتحت سيل
 الو يننومعطي ال ءاثالث ينوكرت
 «ثالث يلع تتأامف :تلاق ؛ينوقسي

 :تلاق ؛هعمسأ ءيش ضرألا يف ام ىتح

 اًلْزنم اولزن اذإ اوناكو ءاّلزنم اولزنف
 ءاهنم مه اولظتساو ءسمشلا يف ينوقثوأ
 لازت الف «بارشلاو ماعطلا ينع اوسبحو

 امنيبف :تلاق ؛اولحتري ىتح «يلاح كلت

 يف ينوقثوأو ءالزنم اولزن دق مه
 دربأب انأ اذإ ءاهنم اولظتساو ءسمشلا
 ولد وه اذإف ءهتلوانتف ءيردص ىلع ءيش

 «عفرف عزن مث ءاليلق هنم تبرشف ءءام نم
 ءعفر مث ءهنم تبرشف «هتلوانتف ءداع مث



 نيدلا نع عافدلا

 ءاليلق هنم تبرشف «هتلوانتف ءاّضيأ داع من
 مث ءارارم هب عنصف :تلاق ؛؟عفر مث

 تضفأ مث «تيور ىتح تبرشف «تكرت

 املف ؛يبايثو يدسج ىلع هرئاس

 ينوأرو ءءاملا رثأب مه اذإ ءاوظقيتسا
 تذخأف .ءتللحتأ :يل اولاق ؛ةئيهلا ةنسح

 ام .هللاو ال :تلق ؟هنم تبرشف ءانءاقس

 ؛اذكو اذك رمألا نم ناك هنكلو .تلعف

 نم ريخ كنيدل .ةقداص تنك نئل :اولاق

 اهودجو ءمهتيقسأ ىلإ اورظن املف ؛اننيد
 تليقأو ؛كلذ دنع اوملسأف ءاهوكرت امك

 ءرهم ريغب هل اهسفن تبهوف لكك يبنلا ىلإ
 [379/-557/5؟] .اهيلع لخدو ءاهلبقف

 نيدلا نع عافدلا

 ةليل ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع *

 ينعد هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق ءراغلا

 ؛ءيش وأ ةيح تناك نإف .كلبق لخدألف

 وبأ لخدف «لخدا» :لاق «كلبق يل تناك
 ىأر املكف ءهيديب سمتلي لعجف ءركب
 ءرحجلا همقلأ مث ءهقشف هبوثب ءاج اًرحج

 يقبف :لاق ؛عمجأ هبوثيب كلذ لعف ىتح

 لخدأ مث ء.هيلع هبقع عضوف ءرحج
 هل لاق ءحبصأ املف :لاق هولك هللا لوسر

 ؛؟ركيب ابأ اي كبوث نيأف» :كي يبنلا

 .هدي لَو يبنلا عفرف ءعنص يذلا هربخأف
 يف يعم ركب ابأ لعجا ءمهللا» :لاقف
 :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ؛ةمايقلا موي يتجرد

 [99؟/١] . كل باجتسا دق هللا نإ

 2سيا ]|

 ئعوضوملا بيذهتلا ا 554

 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «

 ملو ءةنس ةرشع تس نبا وهو ريبزلا ملسأ

 .ةللكي هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع فلختي
 نإ :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نعو

 ؛ماوعلا نب ريبزلا :هفيس لس لجر لوأ

 ذخأ :ناطيشلا اهخفن ةخفن عمس

 سانلا قشي ريبزلا جرخف هوي هللا لوسر
 ءهيقلف ةكم ىلعأب لك يبنلاو « هفيسب

 تربخأ :لاق «؟ريبز اي كل ام١ :لاقف

 هل اعذو :هيلع ىلصف :لاق ؛تذخأ كنأ
 ]84/١1[ .هقيسلو

 امل :تلاق ءركب يبأ تنب ءامسأ نع *
 ؛ةنيدملا ىلإ جورخلا لَك هللا لوسر دارأ

 وبأ لاقف ؛ركب يبأ تيب يف هترفس تعنص

 ٍِكَي هللا لوسر ةرفسل اًقالعم ينيغبا :ركب
 «يقاطن الإ دجأ ام :تلقف ؛هتبرقل اًماصعو
 لعجف «نينثاب هتعطقف :تلاق ؛هيتاهف :لاق

 كلذلف ؛ةبرقلل ىرخألاو .ةرفسلل امهادحإ

 [50/؟] .نيقاطنلا تاذ تيمس

 :تلاق اهو ركب يبأ تنب ءامسأ نع #

 كردأ :هل ليقف ءركب يبأ لآ خيرصلا ىتأ

 ءرئادغ هل نإو ءاندنع نم جرخف «كبحاص

 ءمكليو :لوقيوهو ءدجسملا لخدف

 دقو هللا يبر :لوقي نأ الجر نولتقتأ

 نع اوهلف ؟مكبر نم تانيبلاب مكءاج
 ؛ركب يبأ ىلع اولبقأو هولي هللا لوسر

 نم اكينك سميا ال لعبف هركي وبآ انيلإ عجرق
 تكرابت :لوقي وهو ءهعم ءاج الإ ؛هرئادغ
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 ["51/1-9] .ماركإلاو لالجلا اذ اي

 ايندلا

 نسحلا تعمس :لاق نيزر نب ديعس #*

 «لمع راد ايندلا نإ :لوقي «هباحصأ ظعي

 :اهيف ةداهزلاو ءاهل صقنلاب اهبحص نم

 اهبحص نمو .ءاهتبحص هتعفنو ءاهب دعس

 ءاهب يقش :اهل ةبحملاو اهيف ةبغرلا ىلع
 هتملسأ مث قو هللا نم هظحب فحجأو
 هب هل ةقاط الو ءهيلع هل ربص ال ام ىلإ

 اهعاتمو ءريغص اهرمأف ؛هللا باذع نم

 ىلاعت هللاو-:«ترتكم هيلع ءانغلاو غ ليلق

 ىلإ اهنع نولّوحم اهلهأو ءاهثاريم يلو
 ءاوقلا لوط اهريعي: الو. ىلبت ل لزاتم

 هللاب الإ ةوق الو اورذحاف ؛نوجرخي اهنم
 ؛تلفملا كلذ ركذ اورثكأو «نطوملا كلذ

 وأ .كمه رثكأ ايندلا نم مدآ نبا اي عطقاو

 تقلخ ام ركذ عطقنيف .كب اهلابح نعطقتل
 .كبلق قحلا نع غيزيو «كسفن نم هل

 لزانم كلتو .كيدرتف ءايندلا ىلإ ليمتو

 ةيضفم ءاهعفن عطقنم ءاهرض ُنْيِب ءءوس
 باذعو ؛ةليوط ةمادن ىلإ اهلهأب هللاو
 الو ءاّرتغم مدآ نبا اي ننوكت الف ؛ديدش

 لوهلا نإف ءهنم نامألا كتأي مل ام نمأت

 امإ :؛كمامأ رومألا تاعظفمو مظعألا

 ءاهلاوهأ نم كيجنيو اهرش نم كيفاعي
 «ةفوخم «ةديدش لزانم يهو ؛ةكلهلا امإو

 «ددعاف كلذلف ؛بولقلل ةعزفم .ةروذحم

 عاتملا كنيهلي الو ..ءبرهاف اهرشن نمو

 يهف «كسفنب صبرت الو «ينافلا ليلقلا

 ىتم يردت ال كنإف ءاّدغ اًدغ :لقت الو

 سانلا نأ :اوملعاو ؛ريصت هللا ىلإ

 نوبرضي «ايندلا ةئيز ىف نيداج اوحبصأ

 ؛هيف وه امب بجعم لكو ءةرمغ لك يف

 امف ءهنم دادزي نأ ىلع صيرح هب ضار

 نم ناك امو ؛هيعس عاضو ءهلهأ رسخ دقف

 باصأ دقف «هللا ةعاط يفو هللا يف كلذ

 ؛مهظحب هيف اوقفوو «مهرمأ هجو هب هلهأ
 ءىضم ام ركذو .هدهعو هللا باتك مهدنع

 ؛مهءارو نمع ربخلاو «يفقب ام ركذو

 هرمأ :كلذ لبقو .مويلا هللا رمأ كلذك

 مث «لمع املو هللا يفاوم لكو «زراب

 دحأ ىلع هدابع يف هللا نم ءاضقلا نوكي
 اهل ايف ءهباوثو هتمحر هل ىضقمف : نيرمأ

 «هتبوقعو هطخس هل يضقمو ؛ةمأركو ةمعث

 ىلع قح .؛ءنكلو ؛ةمادنو ةرسح اهل ايف

 فرمأ اذه نأب :هللا نم نايبلا هءاج نم

 هللا دنع وه ام هنيع يف رغصي نأ عقاو وهو
 هللا دنع وه ام هسفن يف مظعي نأو «ريغص

 ةهاركلا نم هللا ركذ ام سيل ّوأ ؛ميظع

 بيطي ام «ناوهلاو توملا دعب اميف اهلهأل

 تنذأ دق اهنإف ؟هايند ةشيع نع ئرما سفن

 نمؤياالو ءاهميعن مودي ال «ءلاوزب
 مقسيو ءاهنيدج ىلبي ءاهعئتاجف

 ءاهلهأب ةلايم ءاهينغ رقتفيو ءاهحيحص



 ايثدلا

 نمل ةربع اهيفف ؛لاح لك ىلع مهب ةباعل
 ءمدأ نبا اي ؛رظتنم يلعف نايبو ءربتعا

 دق نأكو .«كتظفال يه راد يف مويلا تنأ

 نوكي ام مارصلا ىلإف ءاهرمأ كل ادب

 .رومألا دشأ ىلإ اهلهأب يضفي مث ءاًعيرس
 ءمدآ نبا اي هللا قتاف ؛اًرطخ اهمظعأو

 هنإف .كترخآل كايند يف كيعس نكيلو
 تولع ام الا وموتسدلا 3 ومنا نب
 الو «كلام كسفن نع نرخدت الف ؛كمامأ

 هكرات كنأ تملع دق ام كسفن عبتت

 ددعاو «ةّقشلا دعبل دوزت ءنكلو .كفلخ

 لبق .«كماقم لوطو «2كتايح مايأ .ةدعلا

 «لزان وه ام هللا ءاضق نم كب لزني نأ

 نبا اي تنأ اذإف ءديرت يذلا نود لوحيف

 ةمادنلا ينغت ال ثيح «تمدن دق مدآ

 «كسفن اهب ٌحستلو ءايندلا ضفرا ؛كنع

 :كلذ تلعف اذإ كنإف ؛لضمفلا اهنم عدو

 «لوزي ال ميعن نم «نامثألا حبرأ تبصأ

 هلهأل سيل ء,ديدش باذع نم توجنو

 لبق «هل تقلخ امل حدكاف «ةرتف الو ةحار

 كيلع قشيف ءرومألا كب قرفت نأ
 «كدسجب ايندلا بحاص ؛اهعامتجا

 «تيأر دق ام كعفنيلو .«كبلقب اهقرافو
 لاحو ءرمعلا نم كيدي نيب فلس دق امم

 نع هنإف هيف مه ام نيبو ايندلا لهأ نيب
 كدزيلو ؛هلابو فوخمو ءهؤانف ليلق
 اًرتحو ءاهيف اًدهز ءاهب اهلهأ باجعإ
 ملعاو ؛اوناك كلذك نيحلاصلا نإف ؛اهنم
 ال ءاّميظع اًرمأ بلطت كنأ :مدآ نبا اي

 يعوضوملا بيذهتلا 0 ا اننا" د

 بكرت الف ؛كلاهلا مورحملا الإ هيف رصقي
 «كظح عدت الو «هليبس ىرت تنأو رورغلا

 لوقمو لوؤسم تنأو «كيلع ضرع دقو
 تحبصأ اذإو .هكلمع صلخأف ؛كل

 ىلع نكف تيسمأ اذإو «توملا رظتناف
 نإو ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءكلذ
 يف هللا لزنأ امب لمع نم :سانلا ىجنأ
 هللا ةعاطب دابعلا رمأو «ءالبلاو ءاخرلا

 راد يف متحيصأ مكنإف ءهلوسر ةعاطو
 اهلهأل برضو ءةنتف تقلخ «ءةمومذم

 ءاهتابن جرخأ ؛ديبي هيلإ اوهتنا اذإ ءلجأ
 يذلاب مهربخأ مث «ةباد لك نم اهيف ثبو
 جرخأ اميف هدابع رمأو «نورئاص هيلإ مه
 اهليبس مهل نيبو ؛«هتعاطب كلذ نم مهل
 اهيلع مهدعوو  ةعاطلا ليبس :ينعي

 رجشمب مهتم نيل: ةنضبل يف معو: ةنجلا
 .هيلع ىفخي مهلامعأ نم ءيش سيلو ءهل

 ؛هل عيطمو صاع نيب ىتش اهيف مهيعس

 ريغ بيصنو «لمع امب هللا نم ءازج لكلو
 دهع اميف ىلاعت هللا عمسأ ملو ءصوقنم

 بغر «هباتك يف مهيلع لزنأو .هدابع ىلإ
 هل يضر الو ءهقلخ نم اًدحأ ايندلا يف

 لب ؛اهيلإ نوكرلا الو ءاهيف ةنينأمطلاب
 بيعلاب لاثمألا برضو «تايآلا فرص

 دقو ؛اهريغ يف بُغرو ءاهنع يهنلاو ءاهل
 ايتدلا هل تقلخ يذلا رمألا نأ :هدابعل نّيِب
 ءعلطملا لئاه ,نأشلا ميظع ءاهلهأو

 مهباوث هبشي ال راد ىلإ هارأ «هنع مهلقن

 راد اهنكل ؛اًباقع مهباقع الو ءاّباوث



 ءايلوآلا ةثيلحل

 دايعلا هيف ىلاعت هللا نيدي ءدولخ

 ريغتي ال «مهلزانم مهلزني مث «مهلامعأب
 هللا محرف ؛ميعن الو ءاهلهأ نع سؤب اهيف

 راد اذإ ىتح ءهدهج لالحلا بلط اًدبع

 ؛ههجو وه يذلا ههجو ههججو ءهدي يف
 كباصأ يذلا كرضي ام ءمدآ نبا اي كحيو

 ري كبل يفتح اذ[ ايشلا دنازق نب
 مم ع ها اكل مدهْلأ» ءةريخآلا

 حضف اذه .[؟ - ١ :رئاكتلا] 462 َرباَقمْل

 دنع «ةنجلا نع رثاكتلا مكاهلأ «موقلا

 دقل ء.هللاو ؛هتماركو ىلاعت هللا ةوعد

 ىف انل سيل :نولوقي اوناك ءاّماوقأ انبحص

 !تلطف افلح ايل نسل ةجاجت اكدنا
 ؛مهرهسو «مهحاورو ءمهؤدغب ؛ةنجلا

 .ءمهءامد اهيف اوقرهأ ىتح «ءهللاو معن

 ال ءمهل اًئينه ءاوجنو اوحلفأف ؛اوجرو
 هاقلت الو ءهشرتفي الو ءاّبوث مهدحأ يوطي
 ىتح ؛ اًقئاخ ءاًسئايتم ابتم ءاُليلذ ءامئاص الإ

 ءيش هيلإ برق نإ ءهلهأ ىلإ لخد اذإ
 :ءيش نع مهلأسي ال ءتكس الإو ؛هلكأ
 :لاق مث ؟اذه امو ءاذه ام

 تيمب حارتساف تام نم سيل

 ءايحألا تيم تيملاامنإ
 01 -"١1[

 يشرقلا ةريغملا يبأ نب هللا ديبع نع
 دعب امأ :ىسيع نب لضفلا يلإ بتك :لاق

 ءالبلاب راد :اهيف انحيصأ يتلا رادلا نإف

 ىلإ اهيف ام لك ءةفوصوم ءانفلابو ؛ةفوفحم

 وعجم
 انننلا 5 هفضل

 ءرورسو ءاخر يف اهلهأ انيب ءدافنو لاوز
 اهلاوحأ ؛روعوو ءاثعو يف مهترّيص ذإ

 نوبرضي «ةفرصنم اهتاقبطو ءةفلتخم

 اهيف شيعلا ؛اهئاخرب نوئحتميو ءاهئالبب

 ففيكو ؛مودي ال اهيق رورسلاو ءمومذم

 هبيوتتو .تافالاهريغت شيع مودي

 قوستو ءايازرلا اهيف عجفتو «تاعيجفلا
 ضارعأ اهب مه امنإ ؟ايانملا اهلهأ

 مهيمرت «ةفرشتسم مهل فوتحلاو ءةفدهتسم

 نم دب الو ؛اهمامحب مهاشغت ءاهماهسي

 رمأ «هعئاظفل ةنياعملاو ء«هعراشمب دورولا
 يف هيلع مزعو .هئاضق يف هللا نم قبس

 هيث الو يعلم هك سمن هن افجإ

 ءاهلظ صلقي رادب ثبخأف :الأ ءبرهم
 «نولزان رفس اهب مه امنإ ءاهلهأ ىنفيو
 تبلقنا دق نأك ءنوصخاش نعظ لهأو

 مهنم تحبصأف «لاحترالاب اودانتو «لحلا

 تركنتو ءاهمئاعد تراهنادق ءاّرافق

 ةسعوملا روبقلا اهبءاولتيكناو ةايعلاعم

 تسسأو «بارخلاب تنطيتسا يتلا

 اهنكاسو .برتقم اهلحمف «بارتلاب

 ةلحم يوذو ءنيشحوم لهأ نيب «برتغم
 الو «نارمعلاب نوسنأتسي ال ءنيعساشتم
 نوروازتي الو ءناوخإلا لصاوت نولصاوتي

 «لزانملا يف اوبرتقا دق «ناريجلا روازت

 مهلثم رأ ملف «لصاوتلا نع اولغاشتو

 مهنيب ام ىلع ءنوروازتي ال «ةلحم ناريج

 كلذ ىنأو ءرايدلا براقتو ءراوجلا نم

 مهتلكأو .ىلبلا هلكلكي مهنحط دقو ء مهنم



 ايندلا
 وى -

 يعوضوملا بيذهتلا | 1 د

 ةايحلا دعب اوراصو ؛ىرشلاو لدانجلا
 ؛اونهتراو «بابحألا مهب عجف دق ءاّنافو

 ام ىلإ انرص دق ناكو .ءبايإ مهل سيلف

 انّمضيو ؛عجضملا كلذ يف نهترنف ءاوراص
 ءراستعالاو رهقلاب ذخؤي «عدوتسملا كلذ
 .مالسلاو ءراذحلا قفش هنم عفني سيل

 :لاق ؟هيلإ تبتك ءيش يأف :هل تلق :لاق

 ]5١5/5-7١7[ .باوجلا ىلع ردقأ مل

 نب رمع ىلإ بتك هنأ :نسحلا نع *
 ديمح يبأل قايسلاو  زيزعلا دبع
 ىلإ وعدي ركفتلا نأ ءملعا :- يماشلا

 وعدي رشلا ىلع مدنلاو ؛هب لمعلاو ءريخلا
 - اريثك ناك نإو - ىنفي ام سيلو ءهكرت ىلإ
 لامتحاو ؛اًريزع هبلط نإو ؛ىقبي ام لدعي
 ةحارلا بقعت يتلا ؛ةعطقنملا ةنوؤملا
 ءةعطقنم ةحار ليجعت نم ريخ «ةليوطلا
 ءرادلا هذه رذحاف ؛ةيقاب ةنوؤم بقعت

 دق يتلا ةلتاخلا .ةعداخلا «ةعراصلا

 تلتقو ءاهرورغب تّرغو ءاهعدخب تنيزت
 ءاهباطخل تفّرشتو ءاهلمأب اهلهأ

 اهيلإ نويعلا «ةولجملا سورعلاك تحبصأق
 بولقلاو :ةقشاع اهل سوفنلاو «ةرظان

 يهو «ةغماد اهبابلألو ,ةهلاو اهيلإ
 يضانلاب يقابلا الف ؛ةلتاق مهلك اهجاوزأل

 لوألا نم ىأر امب رخآلا الو هربتعم
 ء«عفتنم براجتلا ةرثكب بيبللا الو «رجدزم
 ربخأ نيح هل قدصملاو هللاب فراعلا الو

 ءاّبح الإ اهل بولقلا تبأف ؛ركدم اهنع
 اذه امو ءاتض الإ اهب سوفنلا تبأو

 لقعي مل اًئيش قشع نمو ءاّمشع الإ اهلانم
 امهف ءهب رفظي وأ ؛هبلط يف تامو .هريغ
 ءاهب رفظ دق قشاعف ءاهل نابلاط ناقشاع

 داعملاو أدبملا اهب يسنو ءىغطو ءرتغاو

 ىتح ؛هلقع اهيف لهذو ءهبل اهب لغشف
 هل تناك ام ّرسأ هتءاجو ءهمدق اهتع تلز

 .هترسح ترسكو ءهتمادذث تمظعف ؛هتينم

 ءهتركس نم جلاع ام عم هتيرك تدتشاو

 .هملأب توملا تاركس هيلع تعمتجاو

 ام فوصوم ريغ .هتصغب توملا ةرسحو

 اهنم رفظي نأ لبق تام :رحخآو ؛هب لزن
 كردي مل ءهمغو هبركب بهذف ءهتجاحب

 بعتلا نم هسفن حري ملو ؛بلط ام اهنم
 امدقو «داز ريغب اًعيمج اجرخ ؛بصنلاو
 اهنإف ءهلك رذحلا اهرذحاف ؛داهم ريغ ىلع

 ؛لتقي اهمسو ءاهسم نيل :ةيحلا لثم

 امةلقل ءاهيف كبجعي امع ضرعأف
 امل ءاهمومه كنع عضو ءاهنم كبحصي

 نم هب تنقيأو ءاهعئاجف نم تنياع
 ام ءاخرل اهنم دئشا ام ددشو ءاهقارف

 ام رذحأ اهيف نوكت ام ٌرسأ نكو .«كبيصي

 اهيف نأمطا املك :اهبحاص نإف ءاهل نوكت

 «هرركمب اهنع هتصخشأ ؛هل رورس ىلإ

 هيلع الجر ىتثو ءاهنم ءيشب رفظ املكو
 اهيف عفانلاو ءراغ اهيف راسلاف ؛هب تبلقنا
 ءءالبلاب اهيف ءاخرلا لصو ؛راض اًدغ

 اهرورس ؛ءانف ىلإ اهيف ءاقبلا لعجو

 فعضلا اهيف ةايحلا رخآو «نزحلاب بوشم

 «قرافملا دهازلا رظن اهيلإ رظناف ؛نهولاو



 ءايلوألا تيلحل

 .ملعاو ؛قماولا قشاعلا رظن رظنت الو

 رورغملا عجفتو «نكاسلا يواثلا ليزت اهنأ

 ءاهرذحاف ؛رظتنيف اهيف ِتأ وه ام ىردي
 «ةلطاب اهلامآ نإو ءةبذاك اهينامأ نإف

 اهنم تنأو ردك اهوُمَصو ءدكن اهشيع

 ةيلب امإو «ةلئاز ةمعن امإ ءرطخ ىلع

 ةينم امإو ةعجوم ةبيصم امإو «ةلزان

 «لقع نإ ةشيعملا هيلع تدك دقلف ؛ةيضاق

 ىولبلا نمو «رطخ ىلع ءامعنتلا نم وهو

 ولف ؛نيقي ىلع ايانملا نمو ءرذح ىلع

 ءربخب اهنع ربخي مل ىلاعت قلاخلا ناك
 اهيف رمأي ملو ءالثم اهل برضي ملو
 «مئانلا تظقيأ دق رادلا تناكل ءدهزب

 هللا نم ءاج دقو ء«فيكف ؛لفاغلا تهبنو

 ىلاعت هللا دنع اهل الو ءردق َقْيِو هللا دنع

 ىلاعت هللا دنع نزت الو ءرغصلا نم نزو

 ةارث رادقم الو ءاصحلا نم ةاصح رادقم

 اميف اًقملخ قلخ الو «ىرثلا عيمج يف

 اهيلإ رظن الو ءايندلا نم هيلإ ضغبأ تغلب
 ىلع تضرع دقلو ؛اهل اًنقم اهقلخ ذنم

 هصقني ملو ءاهنئازخو اهحيتافمب كك انيبن
 ءاهلبقي نأ ىبأف «ةضوعب حانج هدنع كلذ

 هصقني الو اهل لوبقلا نم هعئم امو

 :ملع هنأ الإ - ءيش ىلاعت هللا دنع

 .هضغبأف اًئيش ضغبأ ىلاعت هللا نأ

 ؛هعضوف اًئيش عضوو «هرغصف اًئيش رغصو
 اهايإ هبح ىلع ليلدلا ناك ءاهلبق ولو

 ايندلا د ةةقفبا# دو أ

 ضغبأ ام بحي نأ هرك هنكلو ءاهلوبق
 مل ولو ءهكيلم عضو ام عفري نأو «هقلاخ
 هللا نأ الإ ءرادلا هذه رغص ىلع هلدي

 اًباوث اهريخ لعجي نأ :اهرقح ىلاعت
 اًباذع اهتبوقع لعجي نأو :نيعيطملل
 ءاهنم ةعاطلا باوث جرحأف ءنيصاعلل

 كلدي دقو ؛اهنع ةيصعملا ةبوقع جرخأو
 اهاوز ىلاعت هللا نأ :رادلا هذه رش ىلع

 اطسبو اًرابتحنا ,؛هئابحأو هئايبنأ نع
 رورغملا نظيو ءاّرارتغاو اًرابتعا «مهريغل

 ؛اهب همركأ امنإ «هنأ :اهيلع نوتفملاو اهب

 ِلِيَك ىفطصملا دمحمب عنص ام يسنو

 هل مالكلاب ال راتخملا ىسومو

 رجحلا دشف :8ِي دمحم امأف «هتاجانمبو

 : 82 ىسوم امأو ءعوجلا نم هنطب ىلع
 نم «هنطب قافص نم لقبلا ةرضحخ يئرف
 ىلإ ىوأ موي ىلاعت هللا لأس ام ؛هلازه
 دقلو ؛هعوج نم هلكأي اًماعط الإ «لظلا
 ىحوأ ىلاعت هللا نأ :هنع تاياورلا تءاج

 : هيلإ

 ءالبقم رقفلا تيأر اذإ ءىسوم اي نأ

 تيأر اذإو «نيحلاصلا راعشب اًبحرم :لقف
 تلجع بنذ :لقف «ءلبقأ دق ىنغلا
 حورلا بحاصب هتنّلُث :تعش نإو «هتبوقع
 :لوقي ناك ؛ةبيجع هرمأ يفف ءةملكلاو
 يسابلو «فوخلا يراعشو .عوجلا يمدأ

 ليللاب يجارسو «يلجر يتبادو .فوصلا

 «سمشلا ءاتشلا يف يتيالصو ءرمقلا

 عابسلل ضرألا تتبنأ ام يناحيرو يتهكافو



 ايتدلا

 سيلو ؛«ءيش يل سيلو تيبأ ؛ماعنألاو

 تعئر «؛تئشاولو « ينم ىنعأ دحأ

 يف مهنود سيلف .ةهك دواد نب ناميلسب

 ؛هتصاخ ىف ريعشلا زبخ لكأي .بجعلا
 «كمردلا سانلاو ءراكشخلا هلهأ معطيو

 ديلا لغو ؛ءحوسملا سبل «ليللا هنج اذإف
 لكأي ؛حبصي ىتح اًيكاب تابو «قنعلا ىلإ
 نم رعشلا سبليو ءماعطلا نم نشخلا
 اش نودهفيي اذه لك بتايتلا

 هللا رغص ام نورغصيو ءَقِق هللا ضغبأ

 .دهز هيف اميف نودهزيو «ىلاعت

 ءمهجاهنم دعب نوحلاصلا صتقا مث
 ءريعلاو دكلا اومزلأو .مهراثآب اوذخأو

 لجألا ةدم يف اوريصو ءركفتلا اوفطلأو

 ءانفلا ىلإ يذلا ءرورغلا عاتم نع ريصقلا

 اورظني ملو ءايندلا رخآ ىلإ اورظنو ءريصي
 ملو ءاهترارم ةبقاع ىلإ اورظنو ءاهلوأ ىلإ
 اومزلأ مث ؛اهتوالح ةلجاع ىلإ اورظني

 ةلزنمب مهسفنأ نم اهولزنأ ءربصلا مهسفنأ

 يف الإ ءاهنم عبشلا لحي ال يتلا «ةتيملا

 ام ردقب اهنم اولكأف ءاهيلإ ةرورضلا لاح
 .مويلا نكمو ءحورلا يقيو «سفنلا دري
 نتن دتشا دق يتلا ةفيجلا ةلزنمب اهولعجو

 هفنأ ىلع كسمأ اهب رم نم لكف ءاهحير

 الو ءرضلا لاحل اهنم نوبيصي مهف ءاهنم

 تنرقف «نتنلا نم عبشلا ىلإ اهنم نوهتني
 ؛مهسفنأ نم اهتلزنم هذه تناكو ءمهنع

 ءاّعبش اهنم لكآلا نم نوبجعي مهف

 :مهسفنأ يف نولوقيو ءاّرشأ اهب ذذلتملاو

 يعوضوملا بيذهتلا | ”"؟ يف 2 مع |

 امأ ؟لكألا نم نوفاخي ال ءالؤه ىرت امأ

 يف يخأ اي هللاو يهو ؟نتنلا حير نودجي

 ءةفوصرملا ةفيجلا نم نتنأ ةلجآلاو ةبقاعلا

 الف ءربصلا اولجعتسا اًماوقأ نأ ريغ

 حير يف أشن يذلاو «نتنلا حير نودجي
 نم دجي الو ءهنتن دجي ال ءنتنلا باهرإلا

 دقو ؛هدنع سلاجلاو ةراملا يذؤي ام هحير

 ءاهنع تام نم هنأ :اهنم لقاعلا يفكي

 ؛اًريقف اهيف ناك هنأ هّرس ءاّريثك الام كرتو
 ناك وأ ؛اًعيضو اهيف ناك هنأ :اًفيرش وأ

 وأ ؛ىلتبم اهيف ناك هنأ هرس :ىفاعم اهيف

 ؛ةقوس اهيف ناك هنأ هرس :اًنطلسم ناك

 اهلهأ عضوأ تنك كنأ كّرس :اهتقراف نإو

 كلذ ننملا ؛ةقاف اهيف مهدشأو «ةعض

 هللاو ؟اهرمأ لقعي نمل اهيزخ ىلع ليلدلا

 هدجو ءائيش اهنم دارأ نم :ايندلا تناك ول

 ريغ «بصن الو بلط ريغ نم هبنج ىلإ
 هللا قوقح هتمزل ءاًئيش اهنم ذخأ اذإ :هنأ

 ناكل ؛هباسح ىلع هفقوو ءهنع هلأسو ءهيف

 هتوق ردق الإ اهنم ذخأي ال نأ لقاعلل ىغبني
 دق ةيهاركو 2لاوسلا ركع نفك انو
 ةتاسنلا

 :مايأ ةثالث ءاهيف تركف اذإ ايندلا امنإو

 يغبني هيف تنأ مويو ءهوجرت ال ىضم موي
 تنأ يردت ال يتأي مويو ءهمنتغت نأ كل

 تومت كلعل يردت الو ؟ال مأ هلهأ نم
 امأو ؛بدؤم ميكحف :سمأ امأف ؛هلبق

 نإو ءسمأ نأ ريغ «عدوم قيدصف :مويلا
 كيدي يف ىقبأ دقف ءهسفنب كعجف دق ناك



 ءايلوألا ةيلحل

 كءاج دقف ءهتعضأ دق تنك نإو ءهتمكح

 «ةبيغلا ليوط كنع ناك دقو ءهنم فلخ

 اًضيأ اًدغو ؛ةلحرلا عيرس كنع نآلا وهو

 «لمعلاب ةقثلا ذخف ءهلمأ هنم كيدي يف

 ؛لجألا لولح لبق لمألاب رورغلا كرتاو

 ّمه وأ .دغ ّمه مويلا ىلع لخدت نأ كايإو
 تدرأو «كبعتو كنزح يف تدز «.هدعب ام

 ؛كمايأ كيفكي ام كموي يف عمجت نأ

 مظعو ءنزحلا دازو «لغشلا رثك «تاهيه

 ولو «لمألاب لمعلا دبعلا عاضأو «بعتلا
 «ءكبلق نم جرخ كدغ يف لمألا نأ
 مهل ترصتقاو «كلمع يف مويلا تنسحأ

 كاعد دغلا يف كنم لمألا نأ ريغ «كموي

 يف ديزملا ىلإ كاعدو .طيرفتلا ىلإ
 نفصأل ؛ترصتقاو تئش نئلو ؛بلاطلا
 ةعاس :نيتعاس نيب ةعاس ايندلا كل

 «اهيف تنأ ةعاسو «ةيتآ ةعاسو ءةيضام

 امهتحارل دجت سيلف :ةيقابلاو ةيضاملا امأف
 .اًملأ امهئالبل الو ءةذل

 كتعدخف ءاهيف تنأ ةعاس :ايندلا امنإو

 ىلإ كتريصو «ةنجلا نع ةعاسلا كلت

 لزن فيض  تلقع نإ - مويلا امنإو «رانلا

 هلزن تئسحأ نإف «كنع لحترم وهو .كب
 «كلذب كيلع ىنثأو .كل دهش «هارقو
 ملو .هتفايض تأسأ نإو ؛كيف قدصو

 ناموي امهو ؛كينيع يف لاج :هارق نسحت

 ءامهدحأ كب لزن .نيوخألا ةلزنمب

 كنيب اميف هارق نسحت ملو ؛هيلإ تأسأف
 دق ينإ :لاقف ؛هدعب رخآلا كءاجف «هنيبو

 ايندلا يدب لا

 وحمي يلإ كناسحإ نإف «يخأ دعب كتئج

 «تعنص ام كل رفغيو ءهيلإ كتءاسإ

 يخأ دعب كتئجو .كب تلزن ذإ كنودف
 نإ هنم فلخب ترفظ دقلف «كنع لحترملا

 تقحلأ نإو ؛تعضأ دق ام كرادق «تلقع

 كلهت نإ كقلخأ امف .لوألاب رخآلا

 نم يقب يذلا نأ .كيلع امهتداهشب

 تعمج ولف «لدع الو هل نمث ال ءرمعلا

 رمع نم يقب اًموي تلدع ام ءاهلك ايندلا

 نم هلدعت الو «مويلا عبت الف ؛هبحاص

 مظعأ روبقملا ننوكي الو «هنمث ريغب ايندلا

 .كل وهو كنم كيدي يف امل اًميظعت
 :هل ليق هربق يف انوفدم نأ ول :يرمعلف

 اهلعجت ءاهرخآ ىلإ اهلوأ ءايندلا هذه
 نم اهيف نومعنتي .كدعب نم كدلول
 «مهريغ مه كل سيلو تلك دقف «ككارو

 لمعت هيف كرثت موي مأ .كيلإ بحأ
 عم عمجيل ناك امو .«كلذ راتخال ؟كسفنل

 ةبغر ءهيلع مويلا راتخا الإ ءاّئيش مويلا

 ىلع رصتقا ول :لب ؛هل اًميظعتو «ءهيف
 تفصو ام فاعضأ نيب امو ءاهريخ ةعاس

 راتخا الإ ؛هاوسل نوكي هفاعضأو ؛كل

 نوكي كلذ فاعضأ ىلع .هسفنل ةعاسلا

 ءاهلوقي ةملك ىلع رصتقا ول :لب ؛هريغل
 .هفاعضأو كل تفصو ام نيبو ءهل بتكت

 مويلا دقتناف ؟هيلع ةدحاولا ةملكلا راتخال

 «ةملكلا مظعأو «ةعاسلا رصبأو «كسفنل

 الو ءةركسلا لوزن دنع ةرسحلا رذحاو

 هللا انعفن ؛ةجح مالكلا اذهل نوكت نأ نمأت
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 انذدلا

 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ؛بقاوعلا

 ١1١[  ١*1/؟] .هتاكربو

 نودلوي :لاق ؛يَض رذ يبأ نع #*

 نوصرحيو ؛بارخلل نورمعيو «توملل
 اذبح ءالأ ؛ىقبي ام نوكرتيو ءىنفي ام ىلع

 ]١/*15[ .رقفلاو ءتوملا :ناهوركملا

 ىلع كي رمع رم :لاق نسحلا نع *

 هباحصأ نأكف ءاهدنع سبتحاف ء«ةليزم
 نوصرحت يتلا مكايند هذه :لاقف ؛ اهب اوذأت

 ]14/١1[ .اهيلع نولكتت وأ ءاهيلع

 ايندلا امنإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع #*

 ةنضففلا .هردك يقبو هفوص بهذ «بغثلاك

 نوكأ ام رقأ :لاق يَ ةفيذح نع *
 ء«ةجاحلا يلهأ يلإ وكشي نيح :ائيع

 ءايندلا نم نمؤملا يمحيل ىلاعت هللا نإو

 مهضيرم ضيرملا لهأ يمحي امك
 [؟ 67/1 . ماعطلا

 دارأ نم :لاق دوعسم نب هللا ديع نع *

 ةرخآلا دارأ نمو ءةرخآلاب رضأ ايندلا

 ينافلاب اورضأف :موق اي ؛ايندلاب رضأ
 [ ؟م/1] . يقابلل

 فرعي مل نم :لاق ءادردلا يبأ نع *
 .هبرشم وأ همعطم ىف الإ ءهيلع هللا ةمعن

 مل نمو ؟ةباذغ رضع: هملع لك ٍدلقف
 1]5٠١/1[ .هل ايند الف ءايندلا نع اًينغ نكي

 ينإ .مهللا :لاق ءادردلا يبأ نع *

 امو :هل ليق ؛بلقلا ةقرفت نم كب ذوعأ

 يعوضوملا بيذهحتلا 1 6 (|

 لك يف يل عضوي نأ :لاق ؟بلقلا ةقرفت

 [514/1] .لام ٍداو

 ةنتف وأ ءانوزحم الك الإ :ايندلا نم

 |[ /1] . هرظتنت

 ناك نم كلهأ امنإ :لاق هنعو *

 امهو .مهردلاو رانيدلا اذه :مكلبق

 ]511/1١[ .مكاكلهم

 ؟نونبي مهو موق ىلع ءادردلا وبأ رم *

 ءاهبارخ ديري هللاو ءايندلا نوددجت :لاقف

 [؟١/18] .دارأ ام ىلع بلاغ هللاو

 .«برخلا عبتتي ءادردلا وبأ ناكو *

 كلهأ نيأ «نيبرخلا برخ اي :لوقيو

 [؟18/1] ؟نولوألا

 نإ ءالأ :لاق هيض بعك نب نبأ نع #
 نإو ءالثم ايندلل برض مدآ نبا ماعط
 [؟64/1] .هحّرقو هحلم

 ايند كرضت نل :لاق ةبالق يبأ نع *

 [؟8417/؟] . كي هلل اهتركش

 تبلط ام حبقأ نإ :لاق فرطم نع «
 [8١٠/؟] .ةرخآلا لمع :ايندلا هب

 كيفكي :لاق هللا دبع نب ركب نع *

 نم افك ولو ءهب تعئق ام كايند نم

 املكو ؛ءابخ لظو عام نم ةيرقو «رمت

 تدادزا ءيسشش ايندلا نم كيلع حتفي

 [؟90/9] .اًنقم اهل كسفن

 نبا :لاق - يرصبلا - نسحلا نع *



 ءايلوألا تيلحا

 ليلق نع اهنإف .ءكمدقب ضرألا أط ءمدآ
 ذنم ؛كرمع مده يف لزت مل كنإ ؛كربق

 ١[ 66 /1] .كمأ نطب نم تطقس

 ؛ ايندلا نم لغش امو مكايإ :لاق هنعو #

 ىلع لجر حتفي ال «لاغشألا ةريثك ايندلاف

 نأ بابلا كلذ كشوأ الإ « ا

 [18/1] .باويأ ةرشع هيلع حتفي

 «همهي اميف ئرما لك ءاذغ :لاق هنعو *

 ال هنإ ؛هركذ نم رثكأ .ءيشب مه نمو
 ىلع هايند رثآ نمو «هل ةرخآ ال نمل ةلجاع
 [44١/؟] .ةرخآ الو هل ايند الف ءهترخآ

 انحلطصا :لاق رائيد نب كلام نع *

 ءاّضعب انضعب رمأي الف ءايندلا بح ىلع
 هللا انرزي الو ءاضعب انضعب ىهني الو
 هللا باذع يأ ءيرعش تيلف ؛اذه ىلع

 ["*"/5] ؟لزني

 ةايحلا ةورهش بلغ نم :لاق هنعو *

 نم ناطيشلا قرفي يذلا كلذف ءايندلا

 ["57/؟] .هلظ

 ينثدح :لاق ةيواعم نب مثيحلا نع *#

 ءاينغألا نم لجر ناك :لاق يل خيش

 ةقئاف ةسيفن ةنبا هل تناكو ءةرصبلاب

 ونب كبطخ دق :اهوبأ اهل لاقف ؛لامجلا

 كارأ ؛تيبأف «يلاوملاو ءبرعلاو .مشاه

 :تلاقف ؛هباحصأو رائيد نب كلام نيديرت
 هل خأل بألا لاقف ؛يتياغ هللاو وه

 يتنبا ناكمب هريغاب «رانيد نب كلام
 نالف :هل لاقف ءهاتأف :لاق ؛هل اهاوهو

 ايندلا / ْ ماا و سس |

 ينأ ملعت كنإ :كل لوقيو ء«مالسلا كئرقي

 مهاشفأو ءالام ةنيدملا هذه لهأ رثكأ
 كتحيوه دقو ءةسيئفنا ةدنبا ىلو 4 ةعيض
 اًيجع :لجرلل كلام لاقف ؛يهو كنأشف
 تقلط دق ينأ ملعت ام وأ ؛نالف اي كل
 [م560 /5] ؟اثالث ايندلا

 تعمس :لاق ليفطلا نب نابأ نع #
 ؛كندبب ايندلا يف نك :نسحلل لوقي اًيلع

 ["7/؟] .كبلقب ةرخآلا يفو

 ناميلس نب زيزعلا دبع نب دمحم نع *
 نم تبجع :لوقي يبأ عمسأ تنك :لاق

 ؟هنيع ايندلا يف رقت فيك .توملا فرع

 ال فيك «مأ ؟هسفن اهب بيطت فيك ؛مأ

 [144/5] ؟اهيف هبلق عدصتي

 الول :لاق زيزعلا دبع نب دمحم نع *

 نأ لابأ مل ءاهتيمأ ةعدب وأ ءاهييحأ ةنس

 [197/0] .اًقاوف ايندلا يف ىقبأ ال

 متسبل مكنإ :لاق يخبسلا دقرف نع *

 ىلإ اورت ملأ ءلمعلا لبق غارفلا بايث
 ءهبايث ىئدأ سيلي فيك .لمع اذإ لعافلا

 متنأو ؟نيتّيقن نيبوث سبلو «لستغا غرف اذإف
 [407/] . لمعلا لبق غارفلا بايث نوسبلت

 نبا اي :لاق نالجع نب طيمش نع *#
 ترخأ نإف ءءاشعو ءادغ ايندلا امنإ «مدآ

 ىف كناويد ىسمأ .؛كءاشع ىلإ كءادغ

 [178 7/1 .نيمئاصلا ناويد

 يذؤر :لاق ديز نب ىسيع نع #

 عقري ءاًموي ينزوهلا قورسم نب جيرم



 انندلا

 يف هل ليقف ؛رقبلا لبزب هتيب يف اًقوقش
 اهعقرن «ةلبزم ايندلا امنإ :لاقف «كلذ

 [5١ه/8] .ليزلاب

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 نم ءىشلا بلطت نأ :ةمصعلا نم نإ

 ١ [؟4/*4] .هدجت الو ءايئدلا

 نأ :ريخلا مظعأ نم نإ :لاق هنعو
 امدنع ءاّميظع مالسإلا نم تيتوأ ام ىرت

 [747/4] .ايندلا كنع ىوز

 نب دمحأ :لاق ىلع نب رصن نع *

 اهعفدف ءايندلا هتتأ هنأل «لضفأ ناك لبنح
 [١م4/١] .هنع

 يلإ بتك :لاق نايفس نع #

 نم :ليدب لاق :ةصفارف نب جاجحلا

 ايندلا كرت هبحأ نمو «هبحأ هبر فرع
 «لفغي ىتح وهلي ال نمؤملاو ؛اهيف دهزو

 ]#/٠١8[ .نزح ركفت نإو

 ناك :لاق طيمش نب هللا ديبع نع

 نع مص :نالوقي يوافطلا ناليغو يبأ

 ايندلا ىف كراطفإ ةياغ لعجاو ءايندلا

 ١ [1١؟//*] .توملا

 ؟ايندلا سانلا بحأ مل :نونلا وذ لثس *

 «مهقازرأ ةنازخ اهلعج ىلاعت هللا نأل :لاق

 [50/8 50/9 /4] . اهيلإ مهنيعأ اودمف

 ايندلا :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع *

 ةطلاخم ىلع ربصيلف «دارأ نمف «ةفيج
 [؟48/4] .بالكلا

 ايندلا :لاق طايسأ نب فسوي نع *

 يعوضوملا بيذشتلا همس د

 [78/4] .نيملاظلا ميعن راد

 تربغأ ام :لاق فوع نب ليبش نع
 ]١١٠١/4[ .طق ايند بلط ىف يالجر

 نإو ءهتحرج هتكردأ نإف ءاهنم براهلا بلطت
 [؟788/9-59] .هتلتق اهل بلاطلا اهكردأ

 رذحا :دلاخ نب دومحمل لاق هنأ ( هنعو #

 [151/4] . ةريبك ىلإ رجي هنإف ءايندلا ريغص

 ايندلا تباط ام :لاق نونلا يذ نع #
 .هوفعي الإ ةرخآلا تباط الو ءهركذب الإ

 [”ا/؟/41 .هتيؤرب الإ نانجلا تباط الو

 سيل :لاق يكاطنألا هللا دبع ىبأ نع *
 :يأ - ايندلاب نحتمت ال نأ نم ريخ ءيىش

 [؟١8؟/9] .اهل ضرعتت ال

 امير :لاق حلاص نب نسحلا نع #

 اهلك ايندلا نأكو .مهرد يدنع امو تحبصأ

 [؟7؟9/171 . يفك يف يمهو «٠ يل تريص دق

 ركبل لاق هنأ ءيروثلا نايفس نع #*

 «كنديل ايندلا نم ذخ ؛ركب اي :دباعلا

 [؟97/١] .كبلقل ةرخآلا نمو

 يطعأ ام :لاق يروثلا نايفس نع #*

 هذخ :هل ليق الإ ءاّئيش ايندلا نم لجر

 ]٠١/97[ .اًئزح هلثمو

 فرعأل ينإ :لاق يروثلا نايفس نع
 لهأ ىلع هميلستب ايندلل لجرلا بح

 ["07/9] .ايندلا

 ردق فرعت نأ تدرأ اذإ :لاق هئعو *
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 [؟7/١/] .يه نم دنع رظناف ءايندلا

 مل ام ءمكل ايندلا ريخ :لاق هنعو *

 اهريخف ءاهب متيلتبا اذإف ؛اهنم هب اولتبت

 عدرالا ٠ اهتم مكيديأ نم جرخ ام ءمكل

 ةمينغ ايندلا :لاق ديز نب ديعس نع
 [17؛8/5] .ةرخآلا

 :لاق - نسحلا ىبأ نب نسحلا نع *

 هلننو هل اطيب مالا نع دج ام ناو

 الإ :اهيف هب ركم دق نوكي نأ فخي ملو
 امو ؛هيأر زجعو ءهملع صقن دق ناك

 دق هنأ نظي «ملسم دبع نع هللا اهكسمأ

 .ءهملع صقن دق ناك الإ :اهيف هل ريخ

 ]771١/5[ .هيأر زجعو

 :لاق - نسحلا ىب أ نب نسحلا نع ©

 الإ ءاهرخآ ىلإ ةيلرأ نم اهلك ايندلا ام
 «بحي ام همانم يف ىأرف «ةمون مان لجرك

 [؟ اك .هبتنا مث

 لسغت الأ ءديعس ابأ اي :هل ليقو *

 نم لجعأ رمألا :لاق ؟كصيمق

 [؟ ١/51 . كلذ

 ال ءاّماوقأ تكردأ دقل :لاق هنعو *

 الو ءايندلا نم مهيلع لبقأ امب نوحرفي
 ]77١/5[ . اهنم ربدأ ام ىلع نوسأيي

 ٠ لغم تيارا :لاق نامي نبا نع #*

 نايفس رصبأ الو .- يروثلا  نايفس

 ههجو فرصف هيلع ايندلا تلبقأ ؛هلثم
 [* /8/] .اهنع

 :لاق - نسحلا يبأ نب - نسحلا نع

 دعب مانصألا ليئارسإ ونب تدبع دقل ءهللاو

 [198/5] .ايندلا مهبحل .ءنمحرلا مهتدابع

 نمل لق :لاق ثراحلا نب رشب نع #
 [مه7/8] .لذلل أيهت : ايندلا بلط

 نمؤملا لثم :لاق موثلك نب ئناه نع *
 ملاعلا «بيبطلا دنع ضيرملا لثمك «ريقفلا

 ول ءاهيهتشي ءايشأ ىلإ هسفن علطت «هئادب
 ىلاعت هللا يمحي كلذك ؛هتكلهأ اهباصأ
 [1194/53 .ايندلا نم نمؤملا

 يتأ امنإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 لوطو ءايننلا بح :نيتلصخ نم سانلا
 [44/8] .لمألا

 امنإ :لاق يخركلا فورعم نع #

 ]51١/4"[ . يمري فينئكو « ىلغت ردق :ايثدلا

 نب فسوي يتأ :لاق يناسقرقلا نع *

 اهعضو مث ءاهلسغف ؛ةرمث ةروكابب طابسأ
 رظنيل قلخت مل ايندلا نإ :لاقو ؛هيدي نيب

 ىلإ اهب رظنيل تقلخ امنإو ءاهيلإ
 [؟40/4] .ةرخآلا

 ءاقل بح :لاق ثراحلا نب رشب نع #*

 «سانلا ءاقل كرتو ؛ايندلا بح «سانلا
 [*1]47/8 .ايندلا كرت

 لاق :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *
 ال نأ اررذحا :ملعلا لهأ ضعب

 هنإف ؛؟ ايندلا مكيطعيف .مكيلع هللا بضغي

 «سيلبإ :هليبع نم دبع ىلع بضغ

 ]91١/9[ .اهنم هل مسقو ءايئدلا هاطعأف

 نم :لاق ثراحلا نب رشب نع *



 ع. |
 انندلا

 يعوض مويوملا تيذمتلا ا "4# 8

 هتيب لعج نأ :َكَيلك هللا ىلع ايندلا ناوه

 [”عخ/4] .اًرعو

 نسحلا نع ملسم نب بشوح نع *
 لجر .ديعس ابأ اي :تلق ءهتلأس :لاق
 ءهنم لصيو ءهنم جحي وهف ءالام هللا هانآ
 لاقف ؟هيف معنتي نأ هلأ ءهنم قدصتيو

 ناك ام «هل ايئدلا تناك ول ءال :نسحلا

 مويل .«كلذ لضف مدقيو فافكلا الإ هل

 نم كسمتملا ناك امنإ ؛هتقافو هرقف

 مهنع ذخأ نمو هك هللا لوسر باحصأ
 اوذختي نأ نوهركي اوناك «نيعباتلا نم
 ءاهيلإ اونكريل ءايندلا ىف لاومألاو دقعلا

 نم هللا مهاثآ ام : اوناكف ؛مهروهظ دتشتلو

 لضف اومدقو .فافكلا هنم اوذخأ ءقزر

 مهجئاوح مث ؛مهتقافو مهرقف مويل كلذ
 مهنيب اميفو «مهايندو مهنيد رمأ يف دعب
 [154/5] . قبو هللا نيبو

 ايندلا :لاق  مكحلا يبأ - رايس نع *

 امهيأف ءديعلا بلق يف ناعمتجي ةرخآلاو

 [*1/4] .هل اًعبت رخآلا ناك ءبلغ

 ةتس ايندلا :لاق رابحألا بعك نع #*
 [17/5] .ةنس فالآ

 نم :لاق ثراحلا نب رشب نع #

 لوط هلأسي امنإف ءايندلا ىلاعت هللا لأس
 [7007/4] .فوقولا

 ءايندلا بحاص افجأ ام :لاق هنعو #

 [؟48/١6] .ههجو قفصأو

 :لوقي ناك هنأ «نارهم ني نوميم نع *

 «تاوهشلاب تفح دق «ةرضخ ةولح ايندلا

 ةرخآلا رمأو ؛ نطف رضاح ودع ناطيشلاو

 [50/4] .لجاع ايندلا رمأو .لجأ

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 ام ايندلل نولعجي ناك .مكلبق ناك نم نإ

 نولعجت «مويلا مكنإو ؛مهترخآ نع لضف

 [؟4؟/4] .مكايند نم لضف ام مكترخآل

 تينئمت :لاق لبنح نب دمحأ نع *

 :كلذ نم ىلع دشأ رمأ اذهو «توملا

 هلمحأ تنك سبحلاو برضلا ؟ايندلا ةنتف

 ١844[ /8] .ايئدلا ةنتف اذهو ٠ ىسفن ىف

 بلط نم :لاق ةرم نب ورمع نع #

 رضأ ايندلا بلط نمو ؛ايندلاب رضأ «ةرخآلا

 [56/0] يقابلل ينافلاب اورضأف ؛ةرخآلاب

 «دمأ ايندلا :لاق ريمع نب ديبع نع *

 [778 /9] .دبأ ةرخآلاو

 ايندلا لثم :لاق هبتم نب بهو نع

 تيضر نإ :نيترض لثم ءةرخآلاو

 [51/4] .ىرخألا تطخسأ ءامهادحإ

 :لاق - كيرش نب ديزي - يميتلا نع *

 ءمكنع تربدأو ؟هلئم اوبرهف ءايندلا

 [؟١1؟/4] .اهومتعبتاف

 نأ ىرحأ وهف «هيهتشت تنأو اًدبأ زبخلا

 رهسو «ليلق دربو «ليلق عوج ؛هيلإ دوعت
 [؟هال/9] .ايندلا كنع عطقي : ليلق

 تمرك نم :لاق ةيفنحلا نب دمحم نع *



 ءايلوألا ةيلحا

 [1/] ردق هنع ايندلل نكي مل ءهسفن هيلع

 :لاق  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 يقب امو ءملحف ايندلا نم ىضم ام
 [798/6] . ينامأف

 :نيئيش اينئدلا تدجو :لاق هنعو *

 ناك ام امأف ؛يريغل اًئيشو :يل وه اًئيشف
 «ءضرألاو تاوامسلا ةليحيب هتبلط :يريغل

 امك ؛ينم يريغ قزر عنميف ؛هيلإ لصأ مل
 [717 /9] . يريغ نم يقزر عنمي

 ام كينغي ناك نإ :لاق هنعو

 ناك نإو ؛كيفكي كشيع ىندأن «كيفكي
 ءيش ايندلا يف سيلف «كيفكي ام كينغي ال
 1 ْ [؟*8/] . كينغي

 الام هاطعأ الجر نأ :شمعألا نع *

 ؛اًنارفعز هب يرتشي «هءام ىلإ هب جرخي
 ام :لاقف «ميهاربإل كلذ تركذف :لاق
 [؟؟4/4] بلطلا اذه ايندلا نوبلطي اوناك

 رم ايندلا ولح :لاق سوواط نع *
 [7١؟/4] ةرخآلا ولح ايثدلا رمو «ةرخآلا

 لاق :لاق نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع *
 هنيل «هانبرج دق شيعلا لك : 886 ناميلس
 [118/4] .هاندأ هنم يفكي هاندجوف ءهديدشو

 لثم امنإ :لاق يروثلا نايفس نع #*

 هب رم «لسع هيلع فيغر لثم :ايندلا

 فيغرب رم اذإو ؛هيحانج عطقف .بابذ

 [48 //] .اًميلس هب رم «سباي

 اذإ :لاق ىناردلا ناميلس ىبأ نع *
 ةرخآلا تلحرت «بلقلا ىلإ ايندلا تءاج

 عمرصحب
 انندلا : ا ىف

 ئجت مل «بلقلا يف ايندلا تناك اذإو ؛هنم

 ءةميثل ايندلا نأل ؛اهمحزت ةرخآلا

 [؟9/١5] ةزيزع ةرخآلاو

 تطسب ام :لاق يروثلا نايفس نع *

 5 امو ءاّرارتغا الإ دحأ ىلع ايندلا

 [58/9/] .اًرايتخا الإ هنع

 :لاق رعسم نع *

 اهلهأ رتغا اهب ايندلاك رأ ملو
 هبحاص رهدلا شحوتسا نيقيلاك الو

 هذابع ٌكيلملا ىشخي يذلاك الو

 هبراه مان وأ سؤبلا فاخ توملا نم

177] 

 بح نم سيل :لاق ةنيبع نب نايفس نع *
 1779 /9] .هنم دب ال ام اهنم كبلط ايندلا

 نبا لجأك اّلجأ ايندلل نإ :لاق هنعو *
 [7078/0] .تتام اهلجأ ءاج اذإ «مدآ

 تررم :لاق لكوتملا نب ىيحي نع #

 «هديش دق ءانب ينبي لجرب «نايفس عم

 مل :تلق ؛هيلإ رظنت ال :يل لاقف ؛هقّوزف

 هانب امنإ ءاذه نإ :لاق ؟هللا دبع ابأ اي

 رظني مل رمي نم لك ناك ولو ؛هيلإ رظنُي
 ["م0٠ ]90/9/5”  .ءانبلا اذه نبي مل ءهيلإ

 بحي امنإ :لاق ةرب نب عيبرلا نع *

 يف ةدايزو اًمنغ هل هرمع ناك نم ءاقبلا

 اوه هل رتتساو هرمع نبغ نم امأف ؛هلمع

 [".00/5] .ةايحلا لوط يف هل ريخ الف

 أاوقتا :لاق رائيد نب كلام نع #*

 اهيف «- نيترم  ةراحسلا اوقتا ءةراحسلا



 2سم |
 هب ءافولاو نيدلا

 :يلعي  ءاملعلا بولق رخحست

 [؟81/51] .- ايندلا

 جرخت امب :يخركلا فورعم لئس ل

 دولا ءافصي :لامف ؟بلقلا نم ايندلا

 .ةلماعملا نسحو

 تيأر :لاق دايز نب ءالعلا نع +

 اذإف :هتعبتف اًئيش نوعبتي مونلا يف سانلا
 نم اهيلع «ءاروع «ءامته «ةريبك زوجع

 :تلاق ؟تنأ ام :تلقف ؛ةنيزو ةيلح لك

 نأ ىلاعت هللا لأسأ :تلق ءايندلا انأ

 تضغبأ نإ ,معن :تلاق «يلإ كضغبي

 [514- 1“ /] .مهاردلا

]51/4[ 

 ايندلا نإ :لاق ريمع نب ديبع نع #«

 بحي نم اهيطعي نأ :ىلاعت هللا ىلع ةنّيه

 نم الإ ناميإلا يطعي الو .بحي ال نمو
 77١[ /8] بحي

 انيلب :فوع نب نمحرلا دبع لاق *
 ملف ءءارسلاب انيلبو ؛انربصف ءءارضلاب
 ]٠٠١/١[ .ربصن

 بحأ نم :لاق يروثلا نايفس نع

 نم ةرخآلا فوخ عزن ءاهب ٌرسو ايندلا
 [094/9] .هبلق

 :لاق  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 كنإف ؛ةرخآلا ريثك نع لغشي ايندلا ريسي

 نحس '«ءريغا هب ةضفن لغشي : لجرلا دجت
 مهب مهلا بحاص نم اًمامتها دشأ وهل

 [7؟7 /7] .هسفن

 يعوضموملا بيذهتلا اى

 ىلإ وعدي ناطيشلاو «ةنتف ىلإ وعدت اينذلا

 ةماقإلا نم ريخ :هللا ءاقلو ؛ةئيطخ

 [١؟5/5] .امهعم

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع *
 كيصوأ :لجرل رمع لاق :لاق ءرانيد

 زرحو «نيزئافلا ةريخذ اهنإف هللا ىوقتب
 اهنإف ؛كنتغت 0 ايندلاو كايإو ؛نينمؤملا

 رغت اهنإ :كلبق ناك نمب كلذ تلعف دق

 ملستو ءاهب قئاولا عجفتو اهيلإ نينئمطملا
 ءاهاقبتسا نمل ىقبت الو ءاهيلع صيرحلا

 اهل ؛اهاوح نم اهنع فلتلا عفدي الو
 مل :كمامأ اهنم تمدق ام ؛ةجهب رظانم

 مل :كفلخ اهنم ترخأ امو .كقبسي

 [*4؟ ]1:١/8“  .كقحلب

 هب ءاقولاو نيدلا

 ىلع ناك :لاق ناميلس نب رمتعم نع «

 ليقف ؛ىلاعت هللا رفغتسي ناكف «نيد يبأ

 اذإ :لاق ؛نيدلا كنع يضقي هللا لس :هل

 1 7 نيدلا ينع ىضق 2 يل رفغ

 هيلع لجر نع :يروثلا نايفس لئس *
 [15/90/] .ال :لاق ؟محللا لكأيأ «نيد

 انلكأ اذإ :لاق فرصم نب ةحلط نع #

 لكأن مل اذإو ؛لخلاب انأدتبا «نيدلاب

 [١٠/ه] .مدألاب انلكأ «نيدلاب

 لاق :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 يب ,أ نب زيزعلا ديع

 ا ىلإ مهرد فالآ ةسمخ انضرقأ

 هل خأل داور ىب



 ءايلوألا تيلحل

 نج املف ؛هيلإ اهلمحو هرجاتلا دشف
 :لاق ؛هشارف ىلإ رجاتلا ىوأو .ليللا

 خيش تنأ ؟داور يبأ نبا اي تعنص ام

 ام يردأ الف ءريبك خيش انأو ءريبك

 هل فرعي الف ؟كب وأ يب هللا ثدحي

 اًملاس ٌتحبصأ نعل ؛هفرعأ ام يدلو

 املف ؛لح يف اهنم هلعجأف «هتيتأل
 ؛داور يبأ نب زيزرعلا دبع ىتأ « حبصأ

 زيزعلا دبع ناكو «ماقملا فلخ هباصأف

 ؛رجحلا يف ماقملا فلخ هسولج مظع

 تيأر .نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف
 ىتح هعطقأ نأ تهركف ءرمأ يف ةحرابلا

 :لاق ؟وه ام :لاق .ءهيف كرواشأ

 «كيلإ هتلمح يذلا لاملا يف تركفت

 ءريبك خيش انأو هريبك خيش تنأ اذإف

 وأ ىب ىلاعت هللا ثدحي ام يردأ الف

 فرعا انأ ئدنلو كل :ترعي الق كب
 لح يف اهنم كلعجأ نأ تيأآرو ءكل
 ١ .ةرخآلاو ايندلا يف

 هطعأ مهللا .هل رفغا مهللا :لاقف

 نم هرضح امب هل اعد مث ؛ىون ام لضفأ

 يف رواشت امنإ تنك نإ :هل لاقف «ءاعدلا

 هللا ىلع هانضرقتسا امنإف «لاملا اذه

 اذإف ءانع هب هللا رفك ءهب انممتغا املكف
 هركف :لاق ؛طقس هنأك «ءلح يف انتلعج

 ىتأامف :لاق ؛هفلاخي نأ رجاتلا

 هدلو هاتأف ءرجاتلا تام ىتح ءمسوملا

 ابأ اي :هل اولاقف ءمسوملا يف

 مل :مهل لاقف ؟انيبأ لام ؛نمحرلا دبع

 هب ءافولاو نيدلل 0 اناث"

 مكنيبو انئيب اميف داعيملا نكلو ءًايهتأ
 «هدنع نم موقلا ماقف ؛يتأي يذلا مسوملا

 ؛لاملا أيهتي مل «يتآلا مسوملا راد املف

 .ءعوشخلا نم كيلع نوهأ ينإ :لاقف

 ءهسأر عفرف :لاق «سانلا لاومأب بهذتو
 فاخي ناك ذم .مكابأ هللا محر :لاقف

 مكنيبو انئيب لجألا نكلو .ههبشو اذه

 لح يف متنأف الإو ؛يتأي يذلا مسوملا
 فلخ موي تاذ وه انيبف :لاق .متلق امم
 دق ناك هل مالغ هيلع درو ذإ «ماقملا
 ةرشعب - دنهلا وأ دنسلا ضرأ ىلإ هنم بره

 اي كيلع مالسلا :لاقف ءمهرد قالآ

 «كنم تبره يذلا كمالغ انأ «يالوم

 .دنهلا وأ دنسلا ضرأ ىلإ تعقو ىنإو

 فالآ ةرشع اهب هللا قزرو 5-5-6

 ؛اهيصخأ ال ام تاراجتلا نم يعمو ؛مهرد

 ءدمحلا كل :لوقي هتعمسف :نايفس لاق

 ةرشع انيلإ تقعبف «فالآ ةسمخ كانلأس

 ةرشعلا هذه 00 .ديجملا دبع اي ؛فالآ

 «مالسلا مهأرقأو ءاهايإ مهطعأف .فالآ

 ءمكيلإ م را هذه :لقو
 :لاقف ؛فالآ ةسمخ انل امنإ :اولاقف

 هنيب ناك يذلا ءاخإلل مكل ةسمخ ءمتقدص

 مهيديأ يف موقلا طقسأف :لاق ؟مكيبأ نيبو

 نم هب ءاج امو .موللا نم مهنم ءاج امل

 اهعقدف :لاق ءهيبأ ىلإ عجرف .مركلا
 «يعم ام ضبقي هذع :دبعلا لاقف ؛مهيلإ

 «فالآ ةسمخ هانلأس امنإ ءىنب اي :لاقف

 هللا هجول رح تنأ تالا ردع اتيلإ ثعبف



 هب ءاقولاو نيدلا

 [15١؟-151/48] . كل وهف كعم امو

 :هل تلقف ءرانيد ةئام لجر ينعدوتسا

 ىتح اهانقفنأ اهيلإ انجتحا نإ .يخأ يأ
 ءاهيلإ انجتحاو «معت :لاق .كيضقن

 دق انإ :تلقف ءهلوسر يناتأف ءاهانقفنأف

 يتيب يف سيلو :لاق ءاهيلإ انجتحا

 ال ابر اي :وعدأ تنكف لاق ءءيش

 تجرخف :لاق ؛اهّدأو «يتنامأ برخت

 لجر اذإف ءلخدأل يلجر تعضو نيحف
 ةرص يلإ عفدف ءهفرعأ ال يبكنمب ذخأي

 سانلا حبصأف ؛اهادأف ءرانيد ةئام اهيف
 نم اوملع امف .«كلذ نيأ نم نوردي ال
 نباو رماع تام ىتح كلذ نيَأ

 ينثعب :لاق ءربخي لجر اذإف ؛ردكتملا

 :ينعي  رماع هيلإ اهب
 اهركذت الو ءهيلإ اهعفدا :لاقف - ريبزلا
 نبا تومي وأ ءانأ تومأ ىثح

 انام ىتح ءاهتركذ امف :لاق ءردكنملا
 [١و# 1١6١ /0] .اًعيمج

 نب ذاعم نأ :يناسرخلا ءاطع نع #

 نم تايآ ٍي هللا لوسر ينمّلع :لاق لبج
 ملسم ضرألا يف ام .ءتاملكو نآرقلا

 وأ ءمراغ وأ .ءبوركم وهو .نهب وعدي
 ءهنع جرفو ءهنع هللا ىضق الإ نيد وذ

 مل ءاّموي لَك هلا لوسر نع تسبتحا

 اي كعنم ام :لاقف ؛ةعمجلا هعم لصأ

 اي :تلف ؛؟ةعمجلا ةالص نمذاعم

 يدوهيلا ايرام نبا انحويل ناك .هللا لوسر

 نب هللا دبع نبا

 اس

 تو
 يعوضموملا بيذهتلا

 يباب ىلع ناكو ءربت نم ةيقوأ يلع
 «كنود ينسبحي نأ تقفشأف «يندصري

 اي بحتأ» :لاق ؛يتعيض نع ينلغشيو
 معن :تلقف ؛؟كنيد هللا يضقي نأ ذاعم
 فللملا ِقْوُن كمل َكِيَم َّرُمّثلا ٍلْقظ :لاقف

 ريب ُهلَعَق نَم ٌفْزَرَبَول :هلوق ىلإ «4آ55 نَم

 نمحر .[577-77 :نارمع لآ] 4باسج

 ام امهنم يطعت ءامهميحرو ةرخآلاو ايندلا
 ينع ضقا ؛ءاشت ام امهنم عئمتو «ءاشت

 ءاّبهذ ضرألا ءلم كيلع ناك ولف .نيدلا

 ءءاطع ثيدح نم بيرغ .«كنع هللا هادأل

 [؟4/8١] ذاعم نع هلسرأ

 ديزي نب ميهاربإ نأ زيرح يبأ نع *
 ناك ديزي نب دوسألا نأ :هثدح يعخنلا

 اذإف ءارجات يعخنلل ىلوم نم ضرقتسي
 هل لاقف ؛جرخ هنإو اضق هؤاطع جرخ

 ناك هنإف ءاهنع ترخأ .ءتئش نإ :دوسألا

 هل لاقف ءءاطعلا اذه ىف قوقح انيلع

 دوسألاهدقنف :لماكي تبا :رجاتلا
 هل لاق ؛اهضبق اذإ ىتح ؛مهرد ةئامسمخ

 :دوسألا هل لاق ءاهذخف كنود :رجاتلا

 هل لاق .يلع تيبأف اذه كتلأس دق

 نب هللا دبع نع انثدحت كتعمس ينإ :رجاتلا

 » :لوقي ناك ِةَِي يبنلا نأ :دوعسم

 ول امهدحأ رجأ لثم هل ناك نيضرق ضرقأ

 [؟ا//5] هلبقف «هب قدصت

 بتكف .«نيد يلع ناك :لاق ملم نع

 ىتح يلع مدقأ نأ دواد نب بوقعي يلإ

 نب دمحم انيلع مدقف :لاق ؛كنيد يضقأ



 قبو هللا ركذ 2 556 رو ءايلوألا ةيلحل

 ؛كلذ يف هترواشف «نادابع يثراحلا رضنلا

 نأل - نيترم  ملسم اي «ملسم اي :لاقف
 نم ريخ «نيد كعمو «نيد كيلعو هللا ىقلت
 كعم سيلو «نيد كيلع سيلو فاقلت نأ

 [1 319 - ١7م4 /4] .نيد

 ابأ تعمس :لاق برح نب دمحم نع *

 ىلإ ةرسيم نب ديزي ينثعب :لوقي دشأار
 ابأ رم :هميرغ يل لاقف ؛هتمزلف ءهل ميرغ

 نم هتجرخأف «هقح ضبقيل يتأي فسوي
 ناكرأ نم نكر ىلع دعقف ءدجسمللا
 « يقح ينطعأ :هميرغل لاق مث «ةسينكلا

 :لاق ؟مل :لاق «ءيضاقلا تيإ :هل لاق

 ءيقح يلإ عفدا :هل لاق «هيلإ كمصاخأ

 تيإ .فسوي ابأ اي :تلقف .قلطناف الإو
 :لاق ؛كقح كيلإ عفدي ىتح «يضاقلا

 «ىضرأ ال مالكب ينملكي نأ ينئمؤي امو
 توُنِوَي ال َكْيَرَو الق :ىلاعت هللا لاق دقو

 [؟17/ه] .[529 :ءاسنلا]

 لحد :لاق رانيد ني ورمع نع *

 نب ةماسأ نب دمحم ىلع نيسحلا نب يلع
 ام :لاقف «يكبي لعجف ءهضرم يف ديز

 ؟وه مك :لاق ءنيد يلع :لاق ؟كنأش
 وهف :لاق ءرانيد فلأ رشع ةسمخ :لاق

 ]/١41[ . يلع

 ناك امل :لاق ريبزلا نب هللا ديع نع *

 .هنيدب يصوي ريبزلا لعج «لمجلا موي
 «ءيش نع تزجع نإ .ءينب اي :لوقيو

 ام هللاوف :لاق ؛يالومب هيلع نعتساف

 نم «تبأ اي :تلق ىتح ءدارأ ام تيرد

 تعقو ام ؛هللاوف :لاق ؛هللا :لاق ؟كالوم

 ىلوم اي :تلق الإ ءهئيد نم ةبرك يف

 .ريبزلا لتقف «هيضقيف ؛هنيد ضقا «ريبزلا
 نيضرأ الإ ءاّمهرد الو اًرانيد عدي ملو
 يذلا هنيد ناك امنإو ؛اًرودو «ةباغلاب اهنم

 «لاملاب هيتأي ناك لجرلا نأ :هيلع

 هنكلو «ال :ريبزلا لوقيف ؛هايإ هعدوتسيف

 تبسحف ؛ةعيضلا هيلع ىشخأ ينإف «فلس
 ناكو ؛هتيضقف فلأ يفلأ ةثدجوف هيلع ام

 عبرأ مسوملاب ريبزلا نب هللا دبع يداني

 انتأيلف نيد ريبزلا ىلع هل ناك نم :نينس
 تمسق «نينس عبرأ ىضم املف ؛هضقنلف
 عبرأ هل ناكو «يقابلا ةثرولا نيب

 اتتامو فلأ فلأ ةأرما لك باصأف ؛ةوسن

 [ة١ 50/11 .فلأ

 هيلعو جحي ردكتملا نب دمحم ناك

 :لاقف ؟نيد كيلعو جحتأ :هل ليقف ؛نيد

 [5/ه] 1145/81 .نيدلل ىضقأ جحلا

 :لاق هيَ بلاط ىبأ نب ىلع نع *«

 نم قحلا ءاطعإ :ةثالث لامعألا دشأ
 ةاساومو «لاح لك ىلع هللا ركذو .كسفن
 ]46/١1[ .لاملا يف خألا

 نأ ول :لاق يملسألا ةزرب يبأ نع
 رخآو ءاهيطعي ريناند هرجح يف الجر
 [مع/؟] .لضفأ ركاذلا ناكل كيه هللا ركذي



 3ك للا ركذ
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 لهأ جرخ :لاق رانيد نب كلام نع *

 ءيش بيطأ اوقوذي ملو ايندلا نم ايندلا

 :لاق ؟ىيحي ابأ ايوه امو :اولاق ءاهيف

 ["08/5؟] .هللا ةفرعم

 ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع #*

 ةبطر مهتنسلأ نيذلا نإ :لاق هنع
 وهو ةنجلا مهدحأ لخدي :َِي هللا ركذب

 [1/ه] [119/1] . كحضي

 «ةرم ةئاصم هللا رّبكأ نأل :لاق هتعو *#
 [119/1] رانيد ةئامب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ

 قتعأ هبنم نب ديعس ابأ نإ :هل ليقو #
 لام نم ررحم ةئثام نإ :لاقف ءررحم ةئام

 وه امب كتأبنأ تئش نإو ءريثكل لجر
 ليللاب موزلم ناميإ :كلذ نم لضفأ
 نم اًبطر كناسل لازي الو ءراهنلاو
 ]119/١[ . كي هللا ركذ

 :لاق يمرضحلا ةرم نسب ريثك نع #*

 مكربخأ الأ :لوقي ءادردلا ابأ تعمس

 .مككيلم ىلإ اهبحأو ءمكلامعأ ريخب
 اوزغت نأ نم ريخ «مكتاجرد يف اهامنأو

 اويرضتو مكباقر اويرضيف «مكودع
 ؟ريناندلاو مهاردلا ءاطعإ نم ريخ ءمهباقر

 :لاق ؟ءادردلا ابأ ايوه امو :اولاق

 ]119/١[ .ربكأ هللا ركذو ءهللا ركذ

 ىلع امو :لاق ينانبلا تباث نع *
 حبريف ءةعاس ءوي لك هللا ركذي نأ مكدحأ
 [#*7/5] .هموي

 نوسلجي اوناك :لاق ينانبلا تباث نع *

 انسلج انورت :نولوقيف «ىلاعت هللا نوركذي
 :اولاق «معن :اولاق اذإف ؟اذه انموي رشع
 اناطعأ دق هللا نوكي نأ وجرن ؛دمحلا هللف

 ]818/١[ .عمجأ اذه انموي

 دبعلا نأ انغلب :لاق ينانبلا تباث نع *

 . قْبك هللا يدي نيب ةمايقلا موي فقوي نمؤملا

 يندبعت تنكأ .يدبع اي :هل هللا لوقيف

 ؛معن «بر اي :لوقيف :لاق ؟يندبعي نميف
 نميف ينوعدت تنكأ :هل لوقيف :لاق

 :لوقيف ؛معن ءبر اي :لوقيف ؟ينوعدي
 :لوقي :لاق ؟ينركذي نميف ينركذت تنكأ

 ام ءيتزعو :هل لوقيف :لاق ؛معن .«بر اي
 الو .ءهيف كتركذ الإ طق نطوم يف ينتركذ
 مث ؛كل اهتبجتسا الإ طق ةوعدب ينتوعد

 دبعلا نإ» :ِهلكي هللا لوسر لاق :تباث لاق

 هل لجعت نأ امإ ؛ةوعد هل درت ال ملسملا

 ءةرخآلا يف هل رخدت نأ امإو ءايندلا يف
 [8؟14/؟] .«هاياطخ اهب هنع رفكي نأ امإو

 داّبعلا نم لجر نع ينانبلا تباث نع *
 ينركذي نيح ملعأل ينإ :هناوخإل اًموي لاق
 :اولاقف ؛كلذ نم اوعزفف :لاق.«يبر

 :اولاق ؛معن :لاق ؟كبر كركذي نيح ملعت

 ينإو :لاق ؟ينركذ هتركذ اذإ :لاق ؟ىتمو

 :لاق «يبر يل بيجتسي نيح ملعأل
 نيح ملعت :اولاق ؛هلوق نم اوبجعف

 ؛معن :لاق ؟كبك كبر كل بيجتسي

 لجو اذإ :لاق ؟كلذ ملعت فيكو :اولاق

 «يانئيع تضافو «يدلج رعشقاو «يبلق
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 دق نأ ملعأ مثف ءءاعدلا يف يل حتفو

 [*؟4/؟] .اوتكسف :لاق ؛يل بيجتسا

 ثعمس :لاقرفعج نع

 هللا ركذ لهأ نإ :لوقي  ينانبلااًثباث

 ماثآلا نم مهيلع نإو «هللا ركذ ىلإ نوسلجيل

 هللا ركذ نم نوموقيل مهنإو ؛لابجلا لاثمأك

 [م80/؟] .ءيش اهنم مهيلع ام اًلطع

 رمع ناك :لاق ةملس يبأ نع *

 : ىسوم يس لوقي هنع ىلاعت هللا يضر

 ]١08/1١[ .أرقيف ؛َكَيه انير انرّكذ

 هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع *
 عمسف «هل ريسم يف ىسوم يبأ عم انك :لاق

 :لاقف ؛ةحاصف عمسف ؛نوثدحتي سانلا

 ءالؤه نإف ءانبر ركذنلف مله ؟سنأ اي يل ام“

 مث ؛هناسلب ميدألا يرفي نأ مهدحأ داكي

 «ةرخآلا نع سانلاب أطبأ ام .ءسنأ اي :لاق
 تاوهشلا :تلق :لاق ؟اهنع مهربث امو
 تلجع :نكلو «هللاو ال :لاق ؛ناطيشلاو

 :اوئياع ولو ءةرخآلا ترخأو ءايندلا مهل

 [؟١69/1] اوليم امو ءاولدع ام

 يف ةليل ايحأ نم :لاق لوحكم نع *
 ]18١/8[ .همأ هتدلو مويك حبصأ ءهللا ركذ

 هللا رفغتسأ :لاق نم :لاق هئعو *

 بوتأو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا
 نم اًراف ناك ولو ءهبونذ ترفغ ؛هيلإ
 [١184/ه] . فحزلا

 اذإ :لاق يميتلا ىلعألا دبع نع #

 ؛رانلا الو ةنجلا اوركذي ملف «موق سلج

 [48/ه] .نيتميظعلا اولفغأ :ةكئالملا تلاق

 تلق :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع *
 نع رتفي ال كئاسل نإ :يناه نب ريمعل

 :لاق ؟ةليلو موي لك حبست مكف هللا ركذ

 [67١/ه] .عباصألا أطخت نأ الإ .فلأ ةئام

 8# دواد نأ :نادعم نب دلاخ نع *

 نيطعأل :لوقي ىلاعت هللا نإ :لاق

 يطعأ ام لضفأ يركذب نيلغاشتملا
 [71/0] .نيلئاسلا

 ركذلا :لاق ديعس نب لالب نع *

 هللا ركذو «ليفج نسح ناسللا ركذ :ناركذ

 [؟؟4/ه] .لضفأ مرحو لحأ ام دنع

 ناك :لاق حلجألا نب هللا دبع نع #*
 ال :اغل لوقف ةرغ نب رارض ناتس وبأ

 ؛هدحو لجرلا ءيجيل «ةعامج ينوئيجت

 ناك اذإو ؛متثدحت متعمتجا اذإ مكنإف

 سردي نأ نم لخي مل ؛هدحو لجرلا
 [11/8] .هبر ركذي وأ ءهبزح

 الجر نأ ول :لاق رابحألا بعك نع *

 ليخلا ىلع ءدجسملا باب ىلع لمح
 ؛اححس لاملا ىطعأو هللا ليبس يف قلبلا
 يف حبصلا ةالص دعب هللا ركذي رخآو

 ناكل ؛!سمشلا عملطت ىتح «هدجسملا

 [*464 - 788 /ه] .اًرجأ مظعأ ركاذلا

 شرعلا تحت اًيود ركذلل نإ :لاق هتعو #

 [0- 4 /5] . هبحاصب ركذي « لحنلا يودك

 ينامركلا دمحم نب هللا ديبع نع *

 رضنلا نب دمحم ىلع تلخد :لاق
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 يعموضوملا بيذضتلا

 ةسلاجم هركت كنأك :هل تلقف «يثراحلا

 امأ :هل تلق ؛لجأ :لاق ؛سانلا

 وهو ءشحوتسأ فيك :لاق ؟شحوتست
 [717/8] ؟ينركذ نم سيلج انأ :لوقي

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 ديس نإو «هلمع نم اًديس لجر لكل نإ
 [؟41/4] .ركذلا :يلمع

 ءافش :ركذلا سلاجم :لاق هنعو #

 [؟4/١4] .بولقلا

 لاقص :هللا ركذ :لاق هنعو

 [؟5/١41] .بولقلا

 :نيلفاغلا يف هللا ركذ :لاق هنعو

 نع لفاغلاو ؛نيرافلا نع لتاقملاك

 [؟4/١4] .نيلتاقملا نع رافلاك :نيركاذلا

 :سانلا ةلفغ يف هللا ركاذ :لاق هنعو *

 الول «لجرلا اهيمحي «ةمزهنملا ةئفلا لثمك

 نم الولو ؛ةئفلا تمزه «لجرلا كلذ

 ىف نم كله «سانلا ةلفغ يف هللا ركذي

 ١ [؟4/١4] اًعيمج ضرألا

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #

 ؛اهدنع هللا ركذنف «ءادردلا مأ يتأن انك

 انلعل :اهل ليقف ءموي تاذ تأكتاف :لاق

 ؟ءادردلا مأ اي كانللمأ دق نوكن نأ

 دق مكنأ متمعزأ :تلاقف .تسلجف

 ؛«ءيش لكب ةدابعلا تبلط دق ؟ينومتللمأ

 الو ءيردصل ىفشأ اًئيش تدجو امف
 لهأ ةسلاجم نم ديرأ ام كردأ نأ ىرحأ

 [؟11/4] . ركذلا

 اًبوث سبل نم :لاق رابحألا بعك نع *

 [*م8/] هل رفغ ؛هللا دمحف ءمهارد ةعبرأب

 «نادعم نب دلاخ ناك :لاق ةملس نع *

 «ةحيبست فلأ نيعبرأ :مويلا يف حبسي

 «تاماملف ؛نآرقلا نم أرقي ام ىوس

 هعبصأب لعج «لسغيل هريرس ىلع عضوو
 [؟8/١١] حيبستلا :ينعي  اهكرحي اذك

 :لاق اذإ دبعلل ركشيل هنإ :لاق هنعو *

 «ءيطو شارف ىلع ناك نإو ؛هلل دمحلا

 [؟8/١١] ءانسح ةباش هدنعو

 كن هللا ليلخ ميهاربإ ناك :لاق هنعو *

 «ةبح ةبح لكأ «بنعلا نم فطقب يتأ اذإ
 [؟8/١١] .ةبح لك ىلع هللا تما نكاو

 بلجأ :لاق دسأ نب ثراحلا نع *
 ةدش :نايسنلل هدرطأو ءركذلل ءايشألا

 هنأل ؛ىلوملا ركذب بلقلا نارمعب ةيانعلا

 لفغي ال :هبلق اهمزلأو «ةيانعلا مدق اذإ

 عرفتو ءركذلل جاه «ىلوملا ركذ نع هبلق
 ]48/1١[ .نايسنلا نم

 نم :لاق ايركز يبأ نب هللا دبع نع *

 مل «قربلا دنع هدمحبو هللا ناحبس :لاق

 ١9١[ /ه] . ةقعاص هيصت

 - يناسرخلا ةرسيم نب  ءاطع نع *

 لالحلا سلاجم يه :ركذلا سلاجم :لاق
 ١[ 55 /ه] .مارحلاو

 يحتسي امأ :لاق يفنحلا ناهام نع #*
 «بكري يتلا هتباد نوكت نأ :مكدحأ

 ؟هنم هلل اًركذ رثكأ ءسبلي يذلا هبوثو



 نو هللا ركن ا انء# ءايلوألا ةيلحل

 ءحيبستلاو ءريبكتلا :نم رتفي ال ناكو
 [*14/54] .ليلهتلاو

 [؟1/4] . اًفيعضت رثكأ

 :لاق ناتس يبأ نب ناسح نع *
 نع لتاقملاك :نيلفاغلا يف هللا ركاذ

 ]١1١19/7[ .نيربدملا

 ركذلا :نارهم نب نوميم نع
 نم لضفأو ؛ناسللاب هللا ركذ :ناركذ

 اذإ .ةيصعملا دنع هركذت نأ :كلذ

 [49/4] .اهيلع تفرشأ

 اوحّور :لاق ريهز نب ةماسق نع #

 ]*/٠١4[ .ركذلا ىعت برولقلا

 ىلإ اندمع 0 ا را

 ام ىلإ اندمعو ؟هائيتكف «سانلا حلصي ام

 ءحيبستلا : ا يلعب - ةافكرتت ءانحلصي

 [؟7؟/"] .- ريبكتلاو «ليلهتلاو

 هللا دارأ اذإ :لاق هايس نب نوميم نع #

 ]#/٠١[ .هركذ هيلإ ببح

 نم نوكي ال :لاق دهاجم نع *
 ءامئاق هللا ركذي ىتح :اًريثك هللا نيركاذلا

 [؟8* /9] . اًعجطضمو ءاّدعاقو

 :لاق  نسحلا يبأ نب - نسحلا نع *

 «هللا ركذي هشارف ىلإ يوأي ملسم نم ام
 هللا دنع بتُكو هلل ادِجسم هشارف ناك الإ

 [؟ا/1 /ك] .نيركاذلا نم

 : اريخ هدبعب

 ركذلا لهأ لثم نإ ءيئب اي :هنبال
 [*8/4] .ةملظلاو رونلا لثمك :ةلفغلاو

 نب هللا دبع نب  ةديبع يبأ نع *
 هللا ركذي لجرلا بلق ماد ام :لاق

 هنإف ءقوسلا يف ناك نإو ؛ةالصلا يف وهف

 ]7١4/4[ .مظعأ وهف ءهيتفش هب كرحي

 :لاق لكأ اذإ يروثلا نايفس ناك

 عسوأو .ةنوؤملا انافك يذلا هلل دمحلا

 [”ة*”/5] .قزرلا يف انيلع

 يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع #

 ىلع هللا ركذ :لامعألا دشأ :لاق  رقابلا

 ةاساومو ءكسفن نم كقافنإو «لاح لك

 [18* /*] .لاملاب خألا

 ناك :لاق قاحسإ يبأ نب سنوي نع *
 :دجسملا لخد اذإ نوميم نب ورمع

 ]148/4-١44[ .َنْبك هللا ركذ

 لكأ :لاق :نادعم نب دلاخ نع *
 [١١1؟/4] .تمصو لكأ نم ٌريخ ءدمحو

 ةحيبست :لوقي ريمع نب ديبع نع *
 :ةمايقلا موي نمؤم ةفيحص يف «هللا دمحب

 [7277/91 . اًبهذ لابجلا هعم ريست نأ نم ريخ

 - رقابلا يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع *#

 ريغو نمؤملا بيصت قعاوصلا :لاق
 [181/*] .ركاذلا بيصت الو ؛نمؤملا

 دبعلا نإ :لاق ةيطع نب ناسح نع

 اًفزر هلعجا مهللا :هماعط دنع لاق اذإ

 ىدأ دقف ؛باسح الو «هيف ةعبت ال ءاًبيط

 [74/5] .هركش



 كو هللا ركذ
 نيح لاق نم :لاق فورعم نع #*

 ؛هللا رفغتسأو هللا الإ هلِإ الو «هلل دمحلاو
 «كتمحرو كلضف نم كلاسأ ينإ «مهللا
 الإ ؛كاوس دحأ امهكلمي ال ؛كديب امهنإف

 ءاضقب لكوم كلم وهو  ليربجل هللا لاق

 ةجاح ضقا :ليربج اي دابعلا جئاوح

 [151/ - 555/4] . يدبع

 ناك :لاق دمحم نب كلملا دبع نع *

 ةالص دعب اًدحأ ملكي ال :يعازوألا

 دحأ هملك نإف ؛ هللا ركذي ىتح ءرجفلا

 [5/*147] . هباجأ

 :هللا دمح :لاق يروثلا نايفس نع #*

 اركشو اًركذ ءيش سيلو ءركشو ركذ

 [هر//] . ةريغ

 :مث ءةالصلا يف نآرقلا ةوالت :ركذلا

 ءموصلا :مث «ةالصلا ريغ يف نآرقلا ةوالت

 [307/71 .ركذلا :مث

 اًرعسم تيأر :لاق كامسلا نبا نع *#

 :لاق ؟ّثتم دق نمعلا :تلقف «مانملا يف

 ؟عفنأ تدجو لمعلا يأف :تلق ءىلب

 [؟8١- ؟1١1//ا/] . كي هللا ركذ :لاق

 لاق اذإ :لاق رابحألا بعك نع #*

 ءامسلا نيب ام تألم ءربكأ هللا :ديعلا

 ("الا/ /ه)] . ضرألاو

 نيح نهلوقأ تاملك الول :لاق هنعو *

 بالكلا عم دوهيلا ينتلعجل .حبصأو يسمأ

 يعوضوملا بيذهتلا عم لق

 هللا تاملكب ذوعأ :ةقهانلا رمحلا وأ ؛ةحيانلا

 ءرجاف الو رب نهزواجي ال ىتلا «تاماتلا

 الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسمي يذلا

 رش نمو «أربو أرذو قلخ ام رش نم ؛هنذإب
 [؟17/8- "ا/ا/ /0] . هبزحو ناطيشلا

 جرخ اذإ :لاق رابحألا بعك نع #*

 الو ءهللامسب :لاقف ءهتيب نم لجرلا

 ؛هللا ىلع تلكوت ؛هللاب الإ ةوق الو لوح

 :لاق ؛تيفكو «تظفحو ؛«تيده :هل ليق

 :لاق ؛ناطيشلا هلبقتسا ؛جرخ اذإو
 دقو ءاذه ىلع مكل ليبس ال :لوقيف
 ؛هريغ اوسمتلاف «يفكو .ءظفحو .يده

 [*84/ه] .هنع نوعدصيف :لاق

 ام :لاق يرصملا نونلا يذ نع *
 تباط الو ءهركذب الإ ايتدلا تباط

 الإ نانجلا تباط الو .هوفعب الإ ةرخآلا

 [”ا/؟/94] .هتيؤرب

 تنك :لاق يلامثلا ةزمح يبأ نع *

 نرطي ريفاصع اذإف «نيسحلا نب ىلع دنع

 له ءةزمح ابأ اي :لاقف ؛نخرصي ءهلوح
 :تلقف ؟ريفاصعلا ءالؤه لوقي ام يردت

 هلأستو نيك اهبر سدقت اهنإف :لاق ؛ال

 *١1[ /"] .اهموي توق

 :لاق نم :لاق سابع نبا نع *
 :لاق نمو ؛هللاركذ دقف «هللامسي

 هللا :لاق نمو ؛هللا ركش دقف ءهلل دمحلا

 «هللا الإ هلإ ال :لاق نمو ؛هللا مَع دقف «ربكأ
 ةوق الو لوح ال :لاق نمو ؛هللادحسو دقف



 ءايلوألا ةيلحل

 هل ناكو «ملستساو ءملسأدقف «هللاب الإ

 [577/1] . ةنجلا يف زنكو ءاهب

 الجر نأ :هللا دبع نب بيبح نع *
 :لاقف ؛وزغلا ديري وهو «ءادردلا ابأ أ

 هللا ركذا :لاقف ؛ىنصوأ «ءادردلا ابأ اي

 اذإو ؟ءارضلا ىف كركذي ءءارسلا يف

 ىلإ رظناف «ايندلا نم ءيش ىلع تفرشأ

 [؟١/94١] .ريصي ام

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #*
 :لاق ءهتيب نم جرح اذإ للا دبع ناك

 الو لوح ال للا ىلع تلكوت هللا مسب

 [؟4/١0] .هللاب الإ ةوق

 «ريبزلا يبأ نع ديعس نب ىيحي نع
 وهو «لبج نب ذاعم عمس نم ينربخأ :لاق

 الو :اولاق ٍ؛َكِنِه هللا ركذ نم هللا باذع

 ؟- تارم ثالث - كبي هللا ليبس يف فيسلا

 يفهفيسب بزضي نأ الإ ءال :لاق
 [770 - 784/١1 . عطقني ىتح قي هللا ليبس

 هللا يضر ذاعم نع ةيرحب يبأ نع «

 :ةلبع يمدآ لمع ام. :لاق «ةنغ ىلاغت
 ؛هللا ركذ نم .هللا باذع نم هل ىجنأ

 ذاهجلا الو ءننضرلا دبع ابآ اي ةاولاَق
 برضي نأ الإ ءالو :لاق ؟هللا ليبس يف

 لوقي ىلاعت هللا نأل «عطقني ىتح هفيسب

 ٌريَكَأ هَ ركَرَلَو# :هباتك يف
 [؟*ه/١1] .[15 :توبكتعلا]

 ىلاعت هللا يضر ليج نب ذاعم نع ©

 كو هلل ركن هكهفتا لا
 ةركب نم «ىلاعت هللا ركذأ نأل :لاق هنع

 ىلع لمحأ نأ نم يلإ بحأ ءليللا ىتح
 ىتح ةركب نم هللا ليبس يف ليخلا دايج

 [7؟ه/1] .ليللا

 لاق :لاق هبئم نب بهو نع #

 كركذ نم ءازج ام ءيهلإ :# ىسوم
 موي هلظأ ءىسوم اي :لاق ؟هبلقو هناسلب
 ؛يفنك يف هلعجأو ؛«يشرع لظب ةمايقلا

 :لاق ؟ىقشأ كدابع يأ ءبر اي :لاق

 اذإ ينركذي الو .,ةظعوم هعفنت ال نم

 [4ه5/4] .الخ

 اًباوج نأ :بشوح نب فلخ نع *
 هل لاقف ؛ركذلا دنع دعتري ناك :ىميمتلا

 ال نأ يلابأ امف .هكلمت تنك نإ :ميهاربإ
 دقف .ءهكلمت ال تنك نإو ؛كب دتعأ

 [؟4/١81] .كنم ريخ وه نم تفلاخ

 نم ةعاس سيل :لاق يعازوألا نع *

 ىلع ةضورعم يهو الإ ءايندلا تاعاس
 ةعاسو:«امويف انوي ةفانقلا عويالبعلا
 ىلاعت هللا ركذي مل ةعاس هب رمت الو ؛ةعاسف

 «تارسح اهيلع هسفث تعطقت الإ ءاهيف

 مويو «ةعاس عم ةعاس هب ترم اذإ فيكف

 ]١47/5[ ؟ةليل عم ةليلو «موي عم

 نم :لاق يرازفلا قاحسإ يبأ نع #
 تناك نإف :لاح لك ىلع هلل دمحلا :لاق

 تناك نإو ؛اًركش اهل تناك ءةمعن

 [؟ هه /خز .ءازع اهل تناك « ةييصم

 :لاق يسناولا ىسيع نب دمحم نع #



 كتي هلا ركن
 نب دمحم تئا :صوحألا وبأ يل لاق

 يف ىلاعت برلا ديجمت نع هلسف ءرضنلا
 ؛رضنلا نب دمحم تيتأف :لاق :عوكرلا

 يف ىلاعت برلا ديجمت اذه :لاقف

 ءهدمحبو ميظعلا يبر ناحبس :عوكرلا

 ىهتنم ال اًدمح .كدولخ عم ًادلاخ اًدمح
 نود هل دمأ ال اًذمح .كملع نود هل

 نود هلئاقل رجأ ال اًدمح :كتتيشم

 [؟؟* /4] .كاضر

 اذإ :لاق ةدوس يبأ نب نامثع نع *

 نم غرفي نأ دعب ةربقملا نع موقلا فرصنا
 هتمذق نم مهللا :نولوقي اوناك .ءتيملا

 هترخخأ نمو ؛قدص مدقم ىلإ همّدقف ءانم

 ال .مهللا ؛قدص رخؤم ىلإ هرحتأف ءانم

 ]٠١94/5[ .هدعب انلضت الو ءهرجأ انمرحت

 :لاق «هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع *
 موق يف تنك اذإ ءينب اي :يل لاق

 ءةجاح كل تديف .«ىلاعت هللا نوركذي

 مهل لازت ال كنإف ؛موقت نيح مهيلع مّلسف
 [04/؟] .اًسولج اوماد ام اكيرش

 ميشأ نب ةلص نأ :ينانبلا تباث نع *
 دشأ انأ ىموي يأب يردأ ام :لومي ناك

 وأ ءَِ هللا ركذ هيف تركاب اًموي ؟اًحرف

 ضرعيف «يتجاح ضعبل هيف تودغ اًموي
 [؟١41/؟] . ىلاعت هللا ركذ يل

 يسفن يذلاو :لاق ءازوجلا يبأ نع *

 ام ىتح .بلقلاب مزليل ناطيشلا نإ هديب
 يف مهنورت الأ ؛هللا ركذ هبحاص عيطتسي

 يعوضوملا بيذهتلا 2 1 انف“

 ال هموي ةماع مهدحأ ىلع يتأي ؟سلاجملا

 يبأ سفن يذلاو ؛اًفلاح الإ ءهللا ركذي

 الإ ءدرط بلقلا يف هل ام ؛هديب ءازوجلا
 َتركَد اًدإو# :أرق مث ؛هللا الإ هلإ ال :لوق

 <« زيك ع ألو زدمَم كلا ف كَ
 4٠[ /9] .[55 :ءارسإلا]

 مكمظعأ نإ :ريمع هللا ديبع لاق *

 نأ لاملاب متلخبو «هورهاست نأ ليللا
 ؛هولتاقت نأ ودعلا نع متزجعو ءهوقفنت

 يذلاو ؛هدمحبو هللا ناحبسب ؛مكيلعف

 نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ امهل هديب يسفن
 [؟709/] ةضفو بهذ يلبج

 ول :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع *
 صخرل ءركذلا كرت يف دحأل صخر
 الأ َكُبَياَدا :ىلاعت هللا لاق ؛ 2 ايركزل

 دي مالو وسم الإ هيأ ةّنكت سَ كُن
 دحأل صخر ولو 4١[. :نارمع لآ] © اريك

 يف نولتاقي نيذلل صخرلت ءركذلا كرت يف
 تأ اًهْيأكِي# :ىلاعت هللا لاق ؛هللا ليبس
 هنأ اررحدأو اتناك هّصِف رتبت اذإ أونَم

 [؟16/0] .[:5 :لافنألا] 4 اريك

 :لاق ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع *

 «قوسلا يف ركذي نأ بحيل :ىلاعت هللا نإ

 الإ ءلاح لك ىلع ركذي نأ بحيو
 [عمو/4] .ءالخلا

 ناسنإلا لاق اذإ :لاق ميهاربإ نع *

 نم ريجأ «تارم رشع ءميجرلا ناطيشلا



 ءايلوألا ةينحا

 ءاّيسمم اهلاق اذإو ؛!يسمي ىتح ناطيشلا

 [777/4] .حبصي ىتح «ناطيشلا نم ريجأ

 نب ديعس تيأر :لاق فيصخ نع #
 لبق ماقملا فلخ نيتعكر ىلص :ريبج
 ىلإ تيلصف «هتيتأف :لاق ؛حبصلا ةالص
 ملف ؛هللا باتك نم ةيآ نع هتلأسو ءهبنج
 علط اذإ :لاق ءحبصلا ىلص املف ؛ينبجي

 ىتح «هللا ركذب الإ ملكتت الف ءرجفلا

 ]18١/4[ .حبصلا يلصت

 :سوواط نبال تلق :لاق نايفس نع *

 ناك :لاق ؟بكر اذإ لوقي كوبأ ناك ام

 كلضف نم اذه ءدمحلا كل ءمهللا :لوقي

 هلل دمحلا ؛انير دمحلا كلف ءانيلع كتمعنو
 .نينرقم هل انك امو ءاذه انل رخس يذلا

 نم ناحبس :لوقي ءدعرلا عمس اذإ ناكو

 [2/4] .هل تحبس

 مكيلع :لاق هيو بعك نب َيِبأ نع *
 ىلع دبع نم سيل هنإف «ةنسلاو ليبسلاب
 تضافف ٠ َقيَو نمحرلا ركذ ءةنسو ليبس
 ؛رانلا هسمتف ءَنْبِو هللا ةيشخ نم هانيع

 ركذ ؛ةنسو ليبس ىلع دبع نم سيلو

 .ككو هللا ةفاخم نم هدلج رعشقاف «نمحرلا
 ءاهقرو سبي ةرجش لثمك هلثم ناك الإ

 .حيرلا اهتباصأ ذإ .كلذك يه انيبف

 هنع تتاحت الإ ءاهقرو اهنع تتاحتف

 ةرجشلا هذه نع تاحتامك «هبونذ

 ريخ ةثئسو ليبس يف اًداصتقا نإو ؛اهقرو

 ؛هتنسو هللا ليبس فالخ ىف داهتجا نم

 قبو هنا ركن [ 155 8سم |
 وأ اًداهتجا تناك نإف ءمكلامعأ اورظناف

 ءايبنألا جاهنم ىلع نوكت نأ ءاّداصتقا

 [1ه* . مهتلسو

 امل :لاق حلاص نب نسحلا نع #

 .هرصب عفر .حلاص نب يلع يخأ رضتحا

 5 جل َلوُسرلاَو هلا ٍعِطِي نموا :لاق مث

 ؛هسفن تجرخ مث :[14 :ءاسنلا] 49

 يف بقث اذإف ء«هبنج ىلإ انرظنف :لاق
 هب ملع امو ءهفوج ىلإ لصو دقو «هبنج
 [774/9] .هلهأ نم دحأ

 تدهش :لاق مصاع نب عمسم نع *#

 نم اًضيرم داع ديز نب دحاولا دبع
 «ةنجلا :لاق ؟يهتشت ام :لاقف ءهناوخإ

 هذه تناك اذإ ايندلا نم سأت مالعف :لاق

 نيلاجن ىلع هلاو ىسآ :لاغ ؟كتويش
 هللا معن دادعتب لاجرلا ةركاذمو ءركذلا
 «ءايندلا ريخ هللاو اذه :دحاولا دبع لاق

 ]١155/5[ .ةرخآلا ريخ كردي هبو

 :لاق هبنم نب بهو نب سيردإ نع *
 نب ناميلسل ناك :لاق «يبأ ينثدح

 «ريراوق هالعأ ءتيب فلأ #© دواد

 رمف ءاّموي حيرلا بكرف ؛ديدح هلفسأو
 :لاقف :ثاّرحلا هيلإ رظنف «ءثرحي ثاّرحب

 تلمحف ءاميظع اكلم دواد لآ ىتوأ دقل

 ؛ لن ناميلس نذأ يف هتقلأف ءهمالك حيرلا

 :لاقو «ثاّرحلا ىتأ ىتح «لزنف :لاق



 يعوض اوملا بيذهتلا 2 انكم !ز 5 كيو لا ركذ

 «كيلإ تيشم امنإو .,كلوق تعمس ينإ
 ةحيبستل :هيلع ردقت ال ام ىنمتت الئل

 انه نيا لدم لاقت اللا" ايلف ةنحأتو
 هللا بهذأ :ثاّرحلا لاقف ؛دواد لآ ىتوأ

 [955/4] . يمه تيهذأ امك 57

 ةملس تعمس :لاق قاحسإ نع

 توملا ىلإ قاتشمل ينإ :لوقي يطيوغلا

 نب نسحلا تقراف ذنم ءةنس نيعبرأ ذنم

 قتشي مل ول :لاق ؟ملو :هل تلق ؛ىيحي

 نأ هل ىغبني ناكل ءَنِيه هئاقل ىلإ لقاعلا
 ابأ 556 :لاق ؛توملا ىلإ قاتشي

 رمألا نأ ملعأ ول ءكحيو :لاقف ءناميلس
 يسفن جرخت نأ تببحأل .ءلوقي امك

 ةعاطلا عاطقناب فيك .ءنكلو .ةعاسلا

 دعب هاقلي امئإو ؟خزربلا يف سبحلاو

 ىرحأ ايندلا ىف وهف :دمحأ لاق .ثعبلا
 [5/07/4] .ركذلاب ينعي هاقلي نأ

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع

 ةئفلا لثمك سانلا ةلفغ يف هللا ركاذ

 كلذ الول ؛لجرلا اهيمحي ةمزهنملا
 هللا ركذي نم الولو ؛ ةئفلا تمزه لجرلا
 [؟41/4] .سانلا كله «سانلا ةلفغ يف

 ةوالحلا اودقفت :لاق نسحلا نع *

 «نآرقلا يفو «ةالصلا يف :ثالث يف
 اوضماف هويت تعلو نإَق ؛ركذلا يفو

 نأ ملعاف ءاهودجت مل نإف ءاورشبأو
 ]١9١/5[ .قلغم كباب

 هنأ ؛ذف بلاط يبأ نب يلع نع

 لاقف «يبسب خلي هللا لوسر ىلع مدق :لاق
 ءامداخ هيلسف .كابأ يتئإ :ةمطافل يلع

 «تسمأ نيح اهابأ تتأف ؛لمعلا هب ىقت
 ال :تلاق «؟ةينب اي كل ام) :اهل لاقف
 نأ تيحتساو ؛؟كيلع ملسأل تئج ءءيش
 : يلع اهل لاق ءتعجر املف ءاًئيش لأست

 ءاًنيش هلأسأ مل :تلاق ؟تلعفام

 ةليللا تلاك اذإ ىتح ؛هنم تييحتساو

 هيلسف .كابأ يتئإ :اهل لاق «ةلباقلا

 ءاهابأ تتأف ؛لمعلا هب نيقتت ءاّمداخ

 تناك اذإ ىتح ؛اًئيش هلأست نأ تيحتساف

 ىتح ءاًعيمج انجرخ ءءاسم ةثئلاثلا ةليللا

 ىتأام» :لاقف هولي هللا وسر انيتأ
 قش ء«هللا لوسر اي :يلع لاقف «؟امكب
 يقتن اًمداخ انيطعت نأ اندرأف لمعلا انيلع

 له» :ةكي هللا لوسر امهل لاقق :لمعلا هب

 ؛؟معنلا رمح نم امكل ريخ ىلع امكلدأ

 :لاق ؛معن ءهللا وسر اي :يلع لاق

 «تاديمحتو «تاحيبستو «تاريبكت»
 ىلع اتيبتف ءامانت نأ ناديرت نيح «ةئام

 «ناحبصت نيح اهلثمو ؛ةئسح فلأ

 :يلع لاقف ؛«ةنسح فلأ ىلع ناموقتف

 هِي هللا لوسر نم اهتعمس لنم «ينتتاف امف

 اهتركذ ىتح .اهتيسن ينإف «نيفص ةليل الإ
 [59/1] .اهتلقف «ليللا رخآا نم

 :ةيشخلا نإ :لاق ريبج نب ديعس نع
 كتيشخ لوحت ىتح «ىلاعت هللا ىشخت نأ
 ؛ةيشخلا كلتف ؛«كتيصعم نيبو كنيب

 دقف .هللا عاطأ نمف ءهللا ةعاط ركذلاو



 8م ا
 ممم ءايلوألا ةيلحا

 لذلا اس#

 نإو ءركاذب سيلف .هعطي مل نمو ؛هركذ
 [75/4] نآرقلا ةءارقو «حيبستلا رثكأ

 نأ رثكي ينالوخلا ملسم وبأ ناك *

 ؛نايبصلا عم ىتح ءريبكتلاب هتوص عفري
 ىري ىتح هللا اوركذا :لوقي ناكو

 [17١؟4/1] . نيناجم مكنأ لهاجلا

 ءىش سيل :لاق يروثلا نايفس نع

 :لثم ءمالكلا نم هياوث فعاضي
 [1؟/98] .هلل دمحلا

 هيف ءطيخ هل ناك هنأ :ةريره ىبأ نع *

 [م+/1] .هب حبسي ىتح : ماني الف «ةدقع افلأ

 انيلع لبقأ :لاق يدع يبأ نب نع *
 «ءنايتف اي :لاقف ؛دنه يبأ نب دواد

 تنك :هب عفتني نأ مكضعب لعل « مكر بخأ

 اذإف ؛قوسلا ىلإ فلتخأ «مالغ انأو

 نأ :يسفن ىلع تلعج :يتيب ىلإ تبلقنا
 اذإف ؛اذكو اذك ناكم ىلإ ىلاعت هللا ركذأ
 :ىسفن ىلع تلعج :ناكملا كلذ تغلب

 ؛اذكو اذك ناكم ىلإ ىلاعت هللا ركذأ نأ

 [47/] .لزنملا يتآ ىتح

 ىدحإ تلاكو .ةريسي نع #
 انل لاق :تلاق :« تارجاهملا

 نكيلع «نينمؤملا ءاسن اي :5 هللا لوسر
 ندقعاو «سيدقتلاو حيبستلاو ليلهتلاب

 ؛تالوؤسمو تاقطنتسم نهنإف ءلمانألاب

 [18/9] .«ةمحرلا نيسنتف «نلفغت الو

 نب يلع نب دمحم نب رفعج نع #*
 ال :يروثلا نايفس لاق امل :لاق نيسحلا

 .«كثدحأ انأ :هل لاق «ينثدحت ىتح موقأ

 ؛نايفس اي ؛ريخب كل ثيدحلا ةرثك امو

 اهءاقب تببحأف «ةمعنب كيلع هللا معنأ اذإ

 ءاهيلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف :اهماودو

 رثركحس نيل# :هباتك ىف لاق َكِ هللا نإف

 تأطبتسا اذإو .[7 :ميهاربإ] 4َتَديرَأ
 هللانإف ءرافغتسالا نم رثكأف :قزرلا

 ًاورفغَتْسأ # :هباتك يف لاق ىلاعت

 ©9 اَرَرْدَي ِْكَع ةمتلأ ٍلِيرر © انَّنَع نك

 لَمْتَو ٍتنَج كَل لعَتَو نيو ٍلولِب قدسي
 ايا.[15-١ :حونا 46 ركن ل

 وأ ناطلس نم رمأ كيزح اذإ ءنايفس

 الإ ةوق الو لوح ال :نم رثكأف :هريغ

 زونك نم زنكو «جرفلا حاتفم اهنإف ؛هللاب
 «ثالث :لاقو «هديب نايفس دقعف ؛ةنجلا

 وبأ هللاو اهلقع :رفعج لاق ؟ثالث يأو

 [1917 /"] .اهب هللا هنعفتيلو «هللا دبع

5-1 0 
 نإ محجر

 لذلا

 ام :لاق يرصملا نونلا يذ نع *

 هلذي نأ نم :هل زعأ وه زعب اًدبع هللا زعأ

 لذأ وه اًدبع هللا لذأ امو ؛هسفن لذ ىلع

 [99/4/4] .هسفن لذ نع هبجحي نأ نم :هل

 دنع تنك :لاق ىيحي نب ىيحي نع #

 اي :لاقف ؛لجر ءاج ذإ «ةنييع نب نايفس

 :ىنعي  ةنالف نم كيلإ وكشأ ءدمحم ابأ

 ءاهدبع ءايتعألا لذآ انآ >اهتارما
 عفر مث ءايلم نايفس قرطأف ؛«اهرقحأو

 دادزتل اهيلإ تبغر كلعل :لاقف ؛هسأر



2... | 
 يعوض وملا بيذشتلا . ا نامت“ ايندلا من

 نم :لاق ؛دمحم ايأ اي معن :لاقف ؟اًرع

 بهذ نمو ؛لذلاب يلتبا :زعلا ىلإ بهذ
 ىلإ بهذ نمو ءرقفلاب يلتبا :لاملا ىلإ
 ؛نيدلا عم لاملاو زعلا هل هللا عمجي :نيدلا

 :ةعبرأ ةوخإ انك :لاقف ءهثدحي أشنأ مث

 دمحمف ؛انأو «ميهاربإو «؛نارمعو ءدمحم

 ؛مهطسوأ تنكو ءانرغصأ نارمعو ءانربكأ

 يف بغر .جوزتي نأ دمحم دارأ املف

 ءاّبسح هنم ربكأ يه نم جوزتف «بسحلا

 يف بغر :نارمعو ؛لذلاب هللا هالتباف

 ءالام هنم رثكأ يه نم جوزتف «لاملا

 ملو «هيدي يف ام اوذخأ ءرقفلاب هللا هالتباف

 انيلع مدقف ءامهرمأ يف تيقبف ؛اًئيش هوطعي
 هيلع تصصقو ءهترواشف ءدشار نب رمعم

 نب ىيحي ثيدح ينركذف ؛يتوخ] ةصق
 ثيدح امأف ؛ةشئاع ثيدحو «ةدعج

 حكنت» :6 يبنلا لاق «ةدعج نب ىيحي
 اهبسحو اهنيد ىلع :عبرأ ىلع ةأرملا
 تبرت نيدلا تاذب كيلعف ءاهلامجو اهلامو
 :لاق 6 ىبنلا نأ :ةشئاع ثيدحو .؛«كادي

 ترتخاف .«ةنؤم نهرسيأ ةكرب ءاسنلا مظعأ»
 ةنسب ءادتقا :رهظلا فيفختو «نيدلا يسفنل

 عم لاملاو زعلا هللا عمجف ؛كي هللا لوسر
 15١[  ؟89//] .نيدلا

 يف :لوقي ءهللا ذيع نب رماع ناك *

 :ةرخآلا يفو «نازحألاو مومغلا :ايندلا
 ؟حرفلاو ةحارلا نيأف ؛باسحلاو رانلا

 «يقلخ يف ينرماؤت ملو ؛ينتقلخ يهلإ
 :يل تلق مث ءايندلا ايالب ينتنكسأو

 مل نإ كسمتسأ فيكف ؛كسمتسا
 تناك ول نأ :ملعتل كنإ «يهلإ ؟ينكسمت
 اهتلعجل ءاهينتلأس مث ءاهريفاذحب ايندلا يل

 [48/5] .يسفن يل بهف ؛كل

 امل :لاق هللا دبع نب بهوم نع *

 هيلإ بتك ءزيزعلا دبع نب رمع فلختسا

 امأ :هسفنب هيف أدب ءاّباتك يرصبلا نسحلا
 طبهأ امثإ ءةفيخم راد ايندلا نإف ءدعب

 نأ ءملعاو ؛ةبوقع اهيلإ ةنجلا نم مدآ

 اهمركأ نم .ةعرصلاك تسيل اهتعرص

 اهيف نكف ؛ليتق نيح لك يف اهلو «نهي
 ربصي ءهحرج يوادملاك نينمؤملا ريمأ اي

 ؛ءالبلا لوط ةفيخ ءءاودلا ةدش ىلع

 ]١548/5[ .مالسلاو

 ايندلا نإ :لاق بيسملا نب ديعس نع *

 : اهنم لذنأو ليمأ لذن لك ىلإ يهو «ةلذن

 ريغب اهبلطو ءاهقح ريغب اهذخأ نم
 [١17/؟] . اهليبس ريغ يف اهعضوو ءاههجو

 :لاق يرزجلا صفح يبأ رمع نع *

 ىلإ  اًدباع ناكو - ضيبألا وبأ بتك
 فلكت مل كنإف ءدعب امأ :هناوخإ ضعب

 تنأ نإف ؛ةدحاو اًسفن الإ ايندلا نم

 دسف نم داسفإ كرضي مل ءاهتحلصأ

 كعفني مل ءاهتدسفأ تنأ نإو ؛اهحالصب

 كنأ .ملعاو ؛اهداسفب حلص نم حالص

 نم يلابت ال ىتح ءايندلا نم ملست نل



 ايندلا من ا ءايلوألا تيلحل
 ]/1١١[ .دوسأ وأ ءرمحأ نم :اهلكأ

 :لاق  يفعجلا :ينعي - رباج نع #

 ينإ ءرباج اي :يلع نب دمحم يل لاق

 :تلق ؛بلقلا لغتشمل ينإو «نوزحمل

 «رباج اي :لاق ؟كبلق لغشو .كنزح ملو

 هللا نيد ءصلاخ باص هبلقو «لخد نم هنإ
 امو ءايندلا ام ءرباج اي ؛هاوس امع هلغش

 «هتبكر بكرم الإ وه له ؟نوكت نأ ىسع
 :رباج اي ؟اهتبصأ ةأرما وأ ءهتسبل بوث وأ

 ءاقبل ايندلا ىلإ اونئمطي مل نيئمؤملا نإ
 ملو «ءمهيلع ةرخآلا مودق اونمأي ملو ءاهيف
 نم مهناذآب اوعمس ام هللا ركذ نع مهمصي

 اوأر ام هللا رون نع مهمعي ملو «ةنئتفلا

 ؛راربألا باوثب اوزافف «ةنيزلا نم مهنيعأب

 «ةنؤم ايندلا لهأ رسيأ ىوقتلا لهأ نإ
 «كورّكذ تيسن نإ ؛ةنوعم كل مهرثكأو

 هللا قتحب نيلاّوق ؛كوناعأ تركذ نإو

 مهتبحم اوعطق هللا رمأب نيماّوق
 ىلإو َقْبك هللا ىلإ اورظنو ؛َكْبك هللا ةبحمب
 .ةعاطل ايندلا نم اوشحوتو , مهبولقب هتبحم

 نم مهيلإ روظنم كلذ نأ اوملعو ءمهكيلم
 .هب تلزن لزنمب ايندلا لزّْنأف ؛مهنأش
 ىف هتبصأ ٍلامك وأ ؛هنع تلحتراو

 هش قمم نبل تع حاف حي كماكت
 نم كاعرتسا ام ىلاعت هللا ظفحاو ؛ءيش

 [189 /98] .هتمكحو هنيد

 :الاق .ءسيوشو ءريمع نب دلاخ نع *

 ىلاعت هللا يضر ناوزغ نب ةبتع انبطخ

 تنذأ دق ايندلا نإ ءالأ :لاقف ؛هنع

 الإ اهنم قبي ملو ءءاذح تلوو ءمرصب

 راد يف مكنإو ؛ءانإلا ةبابصك ةبابص
 ؛مكترضحب ام ريخب اولقتناف ءاهنع نولقتنت
 و هللا لوسر عم ةعبس عباس ينتيأر دقلو

 ىتح ءرجشلا قرو الإ لكأن ماعط انل ام

 .[165/9] .ثيدحلا ؛انقادشأ تحرق

 دبع بيصي ال :لاق كي رمع نبا نع *
 هتاجرد صقن الإ ءايندلا نم اًئيش

 ["05/1] . اميرك هيلع ناك نإو ؛ نك هللا دنع

 ةثراح نب ديز يفوت :هل ليقو #

 اي :هل ليق هللا همحر :لاق ءيراصنألا
 :لاق ءفلأ ةئتام كرت «نمحرلا دبع ابأ

 1]١05/١1"[ .هكرتت مل يه نكل

 نيأ :لوقي الجر عمس هنأ :هنعو *

 ؟ةرخآلا يف نويغارلا ءايندلا يف نودهازلا

 ؛رمعو ركب يبأو و يبنلا ريق هارأف

 [م.7 - 5١5/11 ؟لأست ءالؤه نع :لاقو

 نإ :لاقف زيزعلا دبع نب رمع بطخ #*
 هللا بتك راد مك «رارق رادب تسيل ايندلا

 اهنم اهلهأ ىلع بتكو ءءانفلا اهيلع

 ليلق امع .قثوم رماع مكف ؛نعظلا
 ليلق امع .طبتغم ميقم مكو .«برخم

 «ةلحرلا اهنم هللا مكمحر اونسحأف «نعظي

 ءاودوزتو «ةلقنلا نم مكرضحي ام نسحأب

 ءيفك ايندلا امنإ ؛ىوقتلا دازلا ريخ نإف

 ايندلا يف مدآ نبا انيب .بهذف صلق لالظ

 هللا هاعد ذإ «نيعلا ريرق اهبو ءاهيف سفاني

 ءهايندو هراثآ هبلسف ءهفتح مويب هامرو ردقب



 يأرلا مذ
 عجل
 ئيعدوضوملا بيذهتلا هه

 نإ ؛هانغمو هعناصم نيرخآ موقل رّيصو

 رست اهنإ ءرضت ام ردقب رست ال ايندلا
 [14؟/8] .اًليوط اًنزح ّرجتو ءاّليلق

 فروع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع *
 ركب يبأ ىلع تلخد :لاق ءهيبأ نع

 يفوت يذلا هضرم يف هنع ىلاعت هللا يضر

 دق ايندلا تيأر :لاقف ؛هيلع تملسف «هيف

 نوذختتسو «ةيئاج يهو ءلبقت املو تلبقأ

 نوملأتو «جابيدلا دئاضنو ءريرحلا روتس
 مكدحأ نأك «يرزألا فوصلا عئاجض

 مدقي نئل :هللاوو ؛نادعسلا كسح ىلع

 هل ريخ ءدح ريغ يف هقنع برضيف مكدحأ

 [*4/1] .ايندلا ةرمغ يف حبسي نأ نم

 نالجر :لاق نالجع نب طيمش نع *

 وهف ءايندلا يطعأ لجر :ايندلا يف نابذعم

 تيوز ريقفو ؛اهب لوغشمو ءاهيف بوعتم
 .تارسح اهيلع عطقتت هسفنف ءايندلا هنع

11] 

 حضف :لاق - يرصبلا  نسحلا نع #

 بل يذل اهيف كرتي ملف ءايندلا توملا
 ]١44/5[ .اححرف

 موي لك :لاق نالجع نب طيمش نع #
 لكو «نزحت ال تنأو كلجأ نم صقني

 ام تيطعأ دق ؛كقزر نم يفوتست موي
 ليلقب ال ؟كيغطي ام بلطت تنأو ؛كيفكي
 نيبتسي فيكف ؟عبشت ريثك نم الو ءعنقت

 وه ام ركش نع زجع دق نم لهج ملاعلل
 فيك مأ ؟ةدايزلا بلط يف رتغم وهو هيف

 ايندلا نم يضقنت ال نم ةرخآلل لمعي

 بجعلاف ؟هتبغر اهيف يضقنت الو «هتوهش
 وهو .قحلا رادب قدصمل :بجعلا لك
 ]١784/7[ .رورغلا رادل ىعسي

 ناك :لاق ةرسيم نب ديزي نع *
 اودجو ولو ؛ةيندلا :ايندلا نومسي انخايشأ

 اذإ اوناك ؛اهوّمسل ءهنم اًرش اًمسا اهل

 كيلإ كيلإ :اولاق ءايند مهدحأ ىلإ تلبقأ
 انإ .كب انل ةجاح ال «ةريزنخ ايانع

 [7ه/ه] . انهْلِإ فرعت

 نبا عم يشمأ تنك :لاق دهاجم نع *

 اي :لق :لاقف ؛ةيرحخن ىلع رمف ءرمع
 ام ؛ةبرخ اي :تلقف ؟كلهأ لعف ام ءةبرخ

 ءاوبهذ :رمع نبالاقف ؟كلهأ لعف

 [؟17/1] .مهلامعأ تيقبو

 تدهش :لاق رمع نب نمحرلا دبع *
 يرتشي نأ دارأو .يدهم نب نمحرلا دبع
 املف ءدادغب لهأ نم لجر نم هل ةفيصو
 .يأرلا نم اًبتك عضو هنأ ربخأ ءهنع ماق

 نم هللاب ذوعن :لوقي لعجف ؛كلذ عدتباو

 املف ؛هاندأو هبرق هاتأ اذإ ناكو ءهرش

 «ضيرم نمحرلا دبعو «لخد هتيأر ؛هءاج
 اي :هل لاقف ؛دعقف ءهيلع دري ملف ءملسف

 تعدتبا كنإ ؟كنع ىنغلب ءىش ام ءاذه

 دارأف ؟ يأرلا نم هيف اًباتك تكفر وأ ءاّبتك

 ؛ةفينح يبأ يف هيأر ءوسب هيلإ برقتي نأ
 اًدر اًباتك تعضو امنإ ءديعس ابأ اي :لاقف



 يارلا مذ ءايلوألا ةيلحل

 يبأ ىلع درت :هل لاقف ؛ةفينح يبأ ىلع

 ؟نيحلاصلا راثآو ْهْفي هللا لوسر راثآب ةفينح
 ةفينح ىبأ ىلع درت امنإ :لاقف ءال :لاقف

 اًمأف (ةيشلابعلا راثآو قي هللا لوسر راثآب

 نم جرخا ؛لطابلاب لطابلا درف تلق ام
 ةمرح عبتأ وأ ءعضأ تنك امف ء«يراد

 ؛ملكتي بهذف ؛اذكو اذكب ولو ءكدنع
 نكمتت وأ «ملكتت نأ كيلع مرحم :هل لاقف

 [4/5] .جرخو ماقف ؛يراد يف

 تبق :لاق دايز نب دحاولا دبع نع #*

 ؛اهلك هللا دودح متلطع :ليذهلا نب رفزل

 اوأردا :متلقف ؟كلذ يف مكتجح ام :انلقف

 ىلإ مترص اذإ ىتح ؛تاهبشلاب دودحلا
 لتقي ال» :ِلَي يبنلا لوق :دودحلا مظعأ

 ؟رفاكب نمؤم لتقي :متلق ملف .«رفاكب نمؤم
 «هب مترمأ ام متكرتو ءهنع متيهن ام متلعفف

 ٠١[ /9] .مالكلا نم هوحنو اذه

 ءيدهم نب نمحرلا دبع نع #
 :لاقف .ءيأرلا باحصأ هدنع ركذو

 4 حالا م20 رسع< مدع 22 يدر
 نس أولكّص دف موف جاوهأ وعيتت الرج

 00 7 , 7 # 0 0 لا

 هوم نع أولَضَو ارييكح ًاولكضأو لبق
 ٠١[ /9] .11// :ةدئاملا] «ليبحتلأ

 نإ :يدهم نب نمحرلا دبعل ليق *
 ىلع اًدر «ةئسلا يف اًباتك فنص دق انالف
 هللا باتكب اًدر :نمحرلا دبع لاقف ؛نالق

 الطاب :لاق ؛مالكب :ليق ؟ةللَع هيبن ةنسو

 ٠١ -1١١[ /9] .لطابب

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 «نيدلا رمأ يف لوقي نأ لجرلا ىلع مرحي

 :كلذب ينعي ةقث نم هعمس اًئيش الإ

 [*/9] .- يأرلا باحصأ

 زيزعلا دبع نب رمع نأ :يعازوألا نع *

 ناك نم قدصي ام يأرلا نم اوذخ :لاق

 ؛مهل فالخ وه ام اوذخأت الو .مكلبق

 ]97١/0[ .ملعأو مكنم ريخ مهنإف

 ميهاربإ تيأر ام :لاق شمعألا نع #

 [؟1؟؟/4] .طق ءيش يف هيأرب لوقي

 باحصأ :لاق يعخنلا ميهأربإ نع *

 [1؟؟/4] .نئنسلا باحصأ ءادعأ :يأرلا

 هذه اوملعت :لاق يروثلا نايفس نع #
 لثم ييأر :لقف «هيأرب لاق نمف ءراثآلا

 ["507/5] . كيأر

 درن نأ ديرن انك :لاق يديمحلا نع *

 فيك نسحن ملف «يأرلا باحصأ ىلع
 حتفف ء.يعفاشلا انءاج ىتح ؛مهيلع درن

 [ة5/8] .انل

 لبقي ال ثالث :لاق دعس نب لالب نع *
 ؛يأرلاو ءرفكلاو ءكرشلا :لمع نهعم

 هللا باتك كرتي :لاق ؟يأرلا امو :ليق

 [|ا5 1 .هيأرب لمعيو « هيبن ةنسو

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 بحاص  نسحلا نب دمحم ىلع تلخد

 .ءاعوضوم اًباتك هدنع تيأرف  يأرلا

 ءأطخأ دق وه اذإف ءهيف ترظنو ءهتذخأف

 ؟اذه ام :تلقف ؛أطخلا ىلع ساقو
 .ةيلاعلا يبأ نع ةدلخ يبأ ثيدح :لاقف



 يارلا مذ
 #يج
 يعوضوملا بيذهتلا 0

 ىلع هلوأت دقو ءربدلا نم جرخي دودلا يف

 سيل اذه :تلقف ؛هيلع ساقو «هليوأت ريغ

 :لاقف ؛هتربخأف ؟وه فيك :لاق ءاذكه

 هياتك نم ضرقف :ضارقمب اعدو «تقدص

 ]٠١/4[ .ةقرو اذكو اذك

 تلخد :لاق ةمربش نب هللا دبع نع *

 لاقف دمحم نب رفعج ىلع ةفيئح وبأو انأ
 اذه :لاق ؟كعم اذه نم :ىليل يبأ نبال
 :لاق ؛نيدلا رمأ ىف ذاقنو ءرصب هل لجر

 ؛معن :لاق داري نيدلا رمأ سيقي هلعل

 ؟كمسا ام :ةفينح يبأل رفعج لاقف :لاق

 تسق له .نامعن اي :لاق ءنامعن :لاق

 ؟يسأر سيقأ فيك :لاق ؟دعب كسأر

 ام تملع له ءاًئيش نسحت كارأ ام :لاق

 يف ةرارملاو ءنينيعلا يف ةحولملا

 ةبوذعلاو «نيرخنملا ىف ةرارحلاو «نينذألا

 كارأ ام :لاق ءال :لاق ؟نيتفشلا يف
 :ةملك تملع لهف :لاق ؛اًئيش نسحت

 ىبأ نبا لاقف ؟ناميإ اهرخآو ءرفك اهلوأ
 كي انربخأ .هللا لوسر نبا اي :ىليل

 ينربخأ :لاقف ؛اهنع هتلأس يتلا ءايشألا

 :لاق ٍكيَك هللا لوسر نأ :يدج نع يبا

 مدآ نبال لعج :هلضفو هنمب ىلاعت هللا نإ»
 .ناتمحش امهنأل :نينيعلا يف ةحولملا

 هّتمب ىلاعت هللا نإو ؛اتباذل كلذ الولو

 لعج :مدآ نبا ىلع هتمحرو هلضفو
 «باودلا نم اًباجح «نينذألا يف ةرارملا

 ىلإ تسمتلاو «ةباد سأرلا تلخد نإف

 تسمتلا «ةرارملا تقاذ اذإف .غامدلا

 هلضفو هتمب ىلاعت هللا نإو ؛جورخلا

 يف ةرارحلا لعج :مدآ نبا ىلع هتمحرو

 الولو .حيرلا امهب قشنتسي «نيرخنملا
 هنمب ىلاعت هللا نإو ؛غامدلا نتنأل .كلذ

 يف ةبوذعلا لعج :مدآ نبال هتمحرو همركو

 «ءيش لك ماعطتسا امهب دجي «نيتفشلا

 :لاق .هقطنم ةوالح اهب سانلا عمسيو

 ءرفك اهلوأ يتلا ةملكلا نع ينربخأف

 ال :دبعلا لاق اذإ :لاقف ؟ناميإ اهرخآو

 وهن «هللا الإ :لاق اذإف ؛رفك دقف ءهلإ
 اي :لاقف «ةفينح يبأ ىلع لبقأ مث .ناميإ

 نأ «يدج نع يبأ ينثدح .نامعت

 رمأ ساق نم لوأ» :لاق 2ع هللا لوسر

 :هل ىلاعت هللا لاق ءسيلبإ :هيأرب نيدلا

 ينتقلخ «هنم ريخ انأ :لاقف . مدآل دجسا

 نيدلا ساق نمف «نيط نم هتقلخو ءران نم
 «سيلبإب ةمايقلا موي ىلاعت هللا هنرق هيأرب
 يف ةمربش نبا داز .سايقلاب هعبتا هنأل

 لثق :مظعأ امهيأ :رفعج لاق مث :هثيدح

 :لاق ؛سفنلا لتق :لاق ؟انزلا وأ .سفنلا

 «نيدهاش سفنلا لتق يف لبق َكِيِق هللا نإف

 :لاق مث ؛ةعبرأ الإ انزلا يف ليقي ملو

 :لاق ؟موصلا مأ «ةالصلا :مظعأ امهيأ

 يضقت ضئاحلا لاب امف :لاق ؛ةالصلا

 كحيو فيكف ؟ةالصلا يضقت الو «موصلا
 سقت الو .هللا قتا ؟كسايق كل موقي

 [191 - 193/9] .كيأرب نيدلا

 تلق :لاق ناقرب نب رفعج نع #*

 هسفن ئطبتسي انالف نإ :نارهم نب نوميمل



 ءايلوألا تيلحل

 الف ةدوملا تتبث اذإ :لاق ؛كترايز نم

 [41/4] .ثكملا لاط نإو سأب

 سولجلا هركي نمحرلا دبع ناكو *

 نأ هركيو ءءاوهألا باحصأ ىلإ

 ىرتأ :هل ليقف ؛مهيرامي وأ ءمهسلاجي
 نأ دارأ ؛ةموصخ هل تناك اذإ لجرلل

 كيشم ءال :لاق ؟مهيتأي نأ هدهع بتكي

 بحاص رقو نميف ءاج دقو ؛ريقوت مهيلإ
 [4 - 2/9] .ءاج ام ةعدب

 يبعشلا لئس :لاق ملسم نب حلاص 37

 نب رمع اهيف لاق :لاقف ؛ةلأسم نع

 بلاط يبأ نب يلع لاقو ءاذك باطخلا

 :لاق ؟ىرت ام :يبعشلل تلقف ؛اذك اهيف

 كتربخأ اذإ ؟امهلوق دعب ييأرب عنصت ام

 ةيفا مدل .هيلع لبق يأرب

 رماع يل لاق :ملسم نب حلاص نع *

 «راثآلا متكرت مكنأب ءمتكله امنإ :يبعشلا

 ءالؤه يلإ ضغب دقلو ؛سبياقملاب متذخأو

 ةسانك نم ىلإ ضغبأل هنإ ىتح ءّدجسملا
 |0001 .- يأرلا باحصأ :ينعي - يراد

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 الإ ءسانلا بيعل غّرفت اًدحأ بسحأ ام

 [؟49/4] .هسفن نع اهلفغ ةلفغ نم

 بنذلا

 نإ :لاق - يرصبلا  نسحلا نع *
 ءاتيرح يسميو ءائيزح حبصي :نمؤملا

 بنذنلا - سانلا مذ هفضل

 :نيتفاخم نيب هنأل ؛كلذ ريغ هعسي الو

 عنصي هللا ام يردي ال « ىضم دق بئنذ نيب

 ام يردي ال ءيقب دق لجأ نيبو ؛هيف
 [7١؟7/؟] .كلاهملا نم هيف عنصي

 هعم تتام :تامام اذإ ءرملا ةداعس

 [168 /5] . هبونذ

 لمعلا :لاق حلاص نب نسحلا نع #

 «بلقلا يف رونو «ندبلا ىف ةوق :ةنسحلاب

 نهو :ةئيسلاب لمعلاو ؛رصبلا يف ءوضو
 يف ىمعو «بلقلت ةلا يف ةملظ ةو .ندبلا يف

 ]/77٠/90[ ءرصبلا

 مايق تمرح :لاق يروثلا نايفس نع *

 [17/7] .رهشأ ةسمخ :هتثدحأ بنذب ليللا

 :بنذ لكل ترفغتسا دق ءاّبنذ نوعبرأو

 [94/5] .ةرم فلأ ةئام

 :ريغصلا بنذلا نإ :لاق ةداتق نع *
 ىتح («هبحاص ىلع هلثم هريغ ىلإ عمتجي

 مكبيهأ نأ :ملعتل انإ ءيرمعلو ؛هكلهي

 نع مكعروأ ءبنذلا نم ريغصلل

 ["*5/؟] .ريبكلا

 :لاق :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع *

 .«بونذلا مظعأ نإ :46 ميرم نب ىسيع
 «قداص ينأ ملعي هللا :لجرلا لوقي نأ

 [١؟86/5] . بذاك هنأ ملعي هللاو

 حلصأ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ينإو ؛نوكأ ام رقفأ :نوكأ ام



 ا
 يعوضوملا بيذغتلا | "١" بتنذلا

 مظعأ :لاق يميتلا ميهاربإ نع * قلحخ يف كلذ فرعأف .هللا يصعأل

 امب دبعلا ثدحي نأ : هلا دنع بنذلا ]٠١4/8[ .يرامح

 [؟5/54١] .هيلع ىلاعت هللا رتس ايها 2 نات عسألا متاح نعا#

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #«# «صرحلاو هربكلا :ءايشأ ةثالث ةبيصملا

 اوّرعو ؛هللا ةعاط دنع اوّلذ :نولوقي اوناك 0/4/4] .دسحلاو

 [؟1ا!/5] .ةيصعملا دنع
 نإ :لاق ؛ينظع : متاحل لجر لاقو #*

 يف هصعاف «كالوم يصعت نأ ديرت تنك

 [م4* /خ] .كاري ال عضوم

 ىلإ رظنت ال :لاق ديعس نب لالب نع *
 نم ىلإ رظنا نكلو .«ةئيطخلا رغص

 [؟؟؟/85] . تيصع

 تيأر اذإ :لاق مصألا مزاح يبأ نع *

 «هيصحت تنأو كيلع همعن عباتي كبر

 .هرذحاف ]*/١14[

 ناك ام :لاق نوميم نب ورمع نع #*
 ناك هنكلو ءةالصلاو مايصلا ريثكب يبأ

 [8؟/4] .هللا يصعي نأ هركي

 ةمثيخ تعمس :لاق شمعألا نع *
 ىلع ناطيشلا اًؤرجت ال :نولوقي انئباحصأو

 [111/4] .مكدحأ

 :هل ليق هنأ ءهريبج نب ديعس نع *

 نم حرتجا لجر :لاق ؟سانلا دبعأ نم

 رقتحا ,هبونذ ركذ املكف «بونذلا

 [؟7/9/4] .هلمع

 نم :لاق ينزملا هللا دبع نب ركب نع #

 راثلا لخد :كحضي وهو ةئيطخلا تأي

 [188/5] . يكبي وهو

 مكنإ :لاق صرق نب ةدابع نع #*
 نم مكنيعأ يف قدأ يه ءالامعأ نولمعتل
 9ِكك هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك ءرعشلا
 [15١/؟] .تاقبوملا نم

 :لاق ةويح نب ءاجر نب مصاع نع

 :لوقيف بطخي زيزعلا دبع نب رمع ناك
 هللا رفغتسيلف «بنذب ملأ نم ءسانلا اهيأ
 «بتيلو «هللا رفغتسيلف ءداع نإف .«بتيلو
 امئإف ؛بتيلو .هللا رفغتسيلف ءداع نإف

 .ءلاجرلا قانعأ يف ةقوطم اياطخ يه

 رارصإلا :كالهلا لك كالهلا نإو
 [؟45/ه] .اهيلع

 ةلزتمب بلقلا :لاق دهاجم نع «

 ضبقنا ءاّبنذ لجرلا بنذأ اذإف .فكلا

 اًعبصإ اهلك هعباصأ ضبقنت ىتح ءعبصإ
 اوناكف ؛هيلع عبطي مث :لاق ءاًّعبصإ
 :ىلاعت هللا لاق .ءنارلا كلذ نأ :نوري

 <09 نوبيكي اوك ان ميلف لع دان نب انع»
 [*م85 /8] ١5[. :نيففطملا]

 تلق :لاق يريدجلا ديعس نع #

 مث بنذي لجرلا ءديعس ابأ اي :نسحلل
 مث بنذي مث ءبوتي مث بنذي مث ءبوتي



 ءايلوألا ةيلحل
 ينذلا | 1 سس ا

 الإ اذه ملعأ ام :لاق ؟ىتم ىتح ء«بوتي

 ]٠١1١/5[ .نينمؤملا قالخأ

 نأ :يراصنألا هللا دبع نب رباج نع *
 نب ةبلعث هل لاقي راصنألا نم ىتف

 مدخي ناكف ءملسأ :نمحرلا دبع
 تابب رمف ءةجاح ىف هثعب ؛ِِلَو يبنلا

 يراصنألا ةأرما ىأرف ءراصنألا نم لجر

 لزني نأ فاخو ؛اهيلإ رظنلا رركف «لستغت

 راه جرخف لَك هللا لوسر ىلع يحولا
 ةكم نيب الابج ىتأف .هههجو ىلع

 ِقِلَك هللا لوسر هدقفف ؛اهجلوف «ةنيدملاو
 :اولاق يتلا مايألا يهو ءاّموي نيعبرأ

 لزن الت ليربج نإ مث ؟ىلقو هبر هعّدو

 نإ ءدمحم اي :لاقف هِي هللا لوسر ىلع

 نإ :لوقيو «مالسلا كيلع أرقي كبر
 ذوعتي «لابجلا هذه نيب كتمأ نم براهلا

 ايد :كي هللا لوسر لاقف ؟يران نم ىب

 يتايتاف ةقلطلا املس ايو نهم
 باقنأ يف اجرخف «نمحرلا دبع نب ةبلعتب
 «ةنيدملا ءاعر نم عار امهيقلف «ةنيدملا
 «ةقافر اي :رمع هل لاقف ؛ةقافر :هل لاقي

 لاقف ؟لابجلا هذه نيب باشب ملع كل له
 ؟منهج نم براهلا ديرث كلعل :ةقافر هل
 نم براه هنأ كملع امو :رمع هل لاقف

 «ليللا فوج ناك اذإ هنأل :لاق ؟منهج

 هدي اًعِضاو لابجلا هذه نم انيلع جرخ

 تضبق كتيل اي :لوقي وهو ءهسأر ىلع

 يف يدسجو «حاورألا يف يحور
 ءءاضقلا لصف يف يندرجت ملو .داسجألا

 مهب قلطناف :لاق ؛ديرن هايإ :رمع لاق

 جرخ :ليللا فوج يف ناك املف «ةقافر

 هدي اًعِضاو «لابجلا كلت نيب نم مهيلع
 تضبق كتيل اي :لوقي وهو ءهسأر مأ ىلع
 يف يدسجو ؛حاورألا يف يحور
 ؛ءاضقلا لصفل يندرجت ملو ءداسجألا

 :لاقف ءهنضتحاف ءرمع هيلع ادعف :لاق

 هل لاقف ؛رانلا نم صالخلا «نامألا

 اي :لاقف «باطخلا نب رمع انأ :رمع

 ؟يبنذب كي هللا لوسر.ملع له ءرمع
 «سمألاب كركذ هنأ الإ «يل ملع ال :لاق

 انأ ينلسرأف هيلو هللا وسر ىكبف

 ال ءرمع اي :لاقف ؛كبلط يف ناملسو

 لالبو ,ءيلصي وهو الإ ءهيلع ينلخدت
 ؛لعفأ :لاق ءةالصلا تماق 1

 كي هللا لوسر اوققاوف «ةنيدملا ىلإ هب البقأف
 ناملسو رمع رديف «ةادغلا ةالص يف وهو
 كج هللا لوسر ةءارق عمس امف ءفصلا

 ملس املف ؛هيلع اًيشغم رخ ىتح
 «ناملس ايو ءرمع اي :لاق قلي هللا لوسر

 وه :الاق ؟نمحرلا دبع نب ةبلعث لعف ام
 إي هللا لوسر ماقف «هللالوسر اياذ
 اي كيبل :لاق «ةيلعث» :لاقف ءاّمئاق

 كبيغ ام) :لاقف ءهيلإ رظنف ءهللا لوسر

 هيي هللا لوسر اي يبتذ :لاق :؟ينع
 بونذلا رفكت ةيآ ىلع كلدأ الفأ» :لاق

 :لاق لإ لوسر اي ناب لاق «؟اياطقيلاو
 ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ «مهللا»

 يبنذ :لاق ؛«راتلا باذع انقو ءةنسح



 يعوضوملا بيذهتلا 84 0 بنذلا

 :كك هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي مظعأ

 د5 هللا لوسر هرمأ مث «مظعأ هللا مالك لبا

 ؛مايأ ةينامث ضرمف ءهلزنم ىلإ فارصنالاب
 اي :لاقف لَو هللا لوسر ىلإ ناملس ءاجف
 ؟هب امل هيتأن ةبلعث يف كل له ءهللا لوسر

 املف «هيلإ انب اوموق» :ِك هللا لوسر لاقف
 ءهسأر 6# هللا لوسر ذخأ ءهيلع لخد

 رجح نع هسأر لازأف .هرجح يف هعضوف

 :إ6 هللا لوسر هل لاقف .لي هللا لوسر
 هنإ :لاق «؟يرجح نع كسأر تلزأ مل»

 :لاق «؟دجت ام» :لاق ؛نآلم بونذلا نم

 ءيمظعو يدلج نيب لمنلا بيبد لثم دجأ
 ؛يبر ةرفغم :لاق «؟يهتشت امف» :لاق

 .هلَي هللا لوسر ىلع 86# ليربج لرتف :لاق

 ءمالسلا كيلع أرقي كبر نإ :لاقف

 بارقب ينيقل اذه يدبع نأ ول :لوقيو

 لاقف «ةرفغم اهبارقب هتيقل «ةئيطخ ضرألا
 «؟كلذ هملعأ الفأ» :85 هللا لوسر هل

 «كلذب 8 هللا لوسر هملعأف ؛ىلب :لاق
 لي هللا لوسر رمأف ؛تامف ءةحيص حاصف

 لعجف ؛هيلع ىلصو ءهنفكو ءهلسغب
 ؛هلمانأ فارطأ ىلع يشمي لي هللا لوسر

 ىلع ىشمت كانيأر .هللا لوسر اي :اولاقف

 ينشعب يذلاو» :لاق ؟كلمانأ فارطأ
 ىلع يلجر عضأ نأ تردق ام :اًيين قحلاب
 هعييشتل لزن نم ةحنجأ ةرثك نم «ضرألا
 [مم#١  ”ع*./و] .؟ةكئالملا نم

 : اًيولق سانلا قرأ :لاق لوحكم نع *
 [١٠18/ه] .اًبونذ مهلقأ

 بحاص اي :لاق هنأ « سابع نبا نع *

 عبتي املو «هتبقاع ءوس نم نمأت ال «بنذلا

 ةلق نإف «هتلمع اذإ بنذلا نم مظعأ بنذلا

 لامشلا ىلعو نيميلا ىلع نمم كئايح
 يذلا بنذلا نم مظعأ «بنذلا ىلع تنأو
 هللا ام يردت ال تنأو ككحضو ؛هتلمع

 كحرفو ؛بنذلا نم مظعأ ..كب عناص

 ؟بنذلا نم مظعأ «هب ترفظ اذإ بنذلاب

 نم مظعأ «كتاف اذإ بنذلا ىلع كنزحو

 اذإ حيرلا نم كفوخو ؛هب ترفظ اذإ بنذلا

 الو «بنذلا ىلع تنأو كباب رتس تكرح
 مظعأ «كيلإ هللا رظن نم كداؤف برطضي
 ام يردت له .كحيو ؛هتلمع اذإ بنذلا نم

 ىلاعت هللا هالتباف ؛# بويأ بنذ ناك
 ناك امنإ ؟هلام باهذو ءهدسج ىف ءالبلاب

 نيكسم هب ناعتسا هنأ : © توبا بنذ

 رمأي ملو «هنعي ملف ءهنع هؤردي ملظ ىلع
 اذه ملظ نع ملاظلا َهْنَيَو هفورعمب

 [276 - 3814/11 . كيو هللا هالتباف «نيكسملا

 هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع *
 دق الإ هوسات الر ونوس متاع لاف
 نإف ؛لالحلا نم هقزر هل ىلاعت هللا بتك

 نإو ؛ىلاعت هللا هاتآ ءهيتأي ىتح ربص

 هللا هصقن ؛مارحلا نم ا لوانتف ءعزج

 ]7/1١"[ .لالحلا هقزر نم

 رذح :لاق هنأ هيض ءادردلا يبأ نع *

 ثيح نم نينمؤملا بولق هضغبت نأ ؤرما
 :تلق ؟اذه ام يردتأ :لاق مث ءرعشي ال

 ءّدو هللا يصاعمب ولخي دبعلا :لاق ءال



 ءايلوألا ةيلحا

 نم نينمؤملا بولق يف هضغب هللا يقليف
 [؟1١/15] .رعشي ال ثيح

 هبكر امل هنأ «نيريس نب دمحم نع #

 اذه فرعأل ينإ :لاقف ؛كلذل متغا «نيدلا

 [؟5/١1] .ةنس نيعبرأ ذنم هتبصأ بنذب «مغلا

 نبا لاق :لاق يرسلا نب هللا دبع نع *

 يلع لمح يذلا بنذلا فرعأل ينإ :نيريس

 نيعبرأ نم لجرل تلق ؛وه ام نيدلا هب
 ناميلس ايأ هب ثدحف ؛سلفم اي :ةنس

 نم اوفرعف «مهبونذ تّلق :لاقف ينارادلا

 سيلف «كبونذو انبونذ ترثكو ؛نوتؤي نيأ
 [؟71/1] .يتؤن نيأ نم يردن

 ناك ول :لاق عساو نب دمحم نع #

 اوندت نأ متردق ام ءحير بونذلل دجوي

 ("1/] . يحير نتن نم « ينم

 يف رجافلا فرعيل هنإ :لاق هئعو *

 ["ه١/؟] .ههجو

 هلل نإ :لاق  رائيد نب كلام نع *

 يف مكسفنأ نم نهودهاعتف «تابوقع ىلاعت
 اًنهوو «ةشيعملا يف اكتض :نادبألاو بلقلا
 ["514/11 .قزرلا يف ةطخسو ةدابعلا يف

 رمتعملا وبأ  هيبأ نع رمتعم نع #
 لجرلا نإ :لاق  ناخرط نب ناميلس

 ]١/9*[ .هتلذم هيلع حبصيف «بنذلا بنذيل

 عيطم لك :لاق نونلا يذ نع #*

 لكو ءشحوتسم صاع لكو «سنأتسم
 لكو ءبراه فئاخ لكو ءليلذ بحم
 1757/41 .بلاط جار

 بتتلا 5 ضل"

 لمعيل دبعلا نإ :لاق نسحلا نع *

 [؟188/7/] . اًبيثك هب لازي امف «بنذلا

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع *

 ملو «ةحرابلا رتوأ مل :ناميلس يبأل تلق

 يف حبصلا لصأ ملو ءرجفلا يتعكر لصأ
 سيل هللاو ءكادي تبسك امب :لاق ؛ةعامج

 [؟58/4] .اهتبصأ ةوهش ؛ديبعلل مالظب

 الجر تعمس :ميهاربإ نب دمحأ نع *
 نب نمحرلا دبع ثدحي ناهبصأ لهأ نم

 فسوي نب دمحم وخأ بتك :لاق ءيدهم

 اي :هيلإ بتكف ؛لامعلا ربخ هيلإ وكشي
 ؛هيف متنأ ام ركذت :كباتك ينغلب ءيخأ

 نأ ةيصعملاب لمع نمل يغبني سيل هنأو
 الن هيف تأ ام را انو :ةيوععلا كتي
 [؟75/4] .بونذلا مؤش نم

 ال دهاجم ناك :لاق شمعألا نع *

 ؛اهيلإ رظني بهذ الإ «ةبوجعأب عمسي

 رثب ىلإ ءتومرضح ىلإ بهذو :لاق
 :لاق لباب ىلإ بهذو :لاق .,توهرب
 لاقف :لاق ؛دهاجمل قيدص لاو اهيلعو

 ؟تورامو توراه ىلع ضرعت :دهاجم

 :لاقف «ةرحسلا نم الجر اعدف :لاق

 توراه هيلع ضرعاو ءاذهب بهذا

 ال نأ ءطرشب :يدوهيلا لاقف ؛تورامو

 يب بهذف :دهاجم لاق ؛امهدنع هللا وعدي

 مث: لاق“ ارجل اهنم علقت فعلت ىلإ
 ىهتنا ىتح ؛يب ىوهف .«يلجرب ذخ :لاق
 «نيسكنم «نيقلعتم امه اذإف ؛امهيلإ



 «يعوضموملا بيذهتلا [ "اا ا ىثذلا

 :تلق ءامهتيأر املف ؛نيميظعلا نيلبجلاك

 :لاق ؛ابرطضاف ءامكقلاخ هللا ناحبس
 :لاق ؛تكدكدت دق ايندلا لابج نأكف

 قافأ :لاق ؛يدوهيلا ىلعو يلع يشغف

 تكلهأ دق مق :لاقف ءيلبق يدوهيلا

 [1848/9] .ينتكلهأو كسفن

 - يناسرخلا ةرسيم نب  ءاطع نع

 اذإ :سمخ ناك .ءسمحخ ناك اذإ :لاق

 اذإو ؛ةلزلزلاو فسخلا ناك ءابرلا لكأ

 رهظ اذإو ؛رطملا طحق «ماكحلا راج

 .ةاكزلا تعتم اذإو ؛توملا رثك «انزلا

 لهأ ىلع يدعت اذإو ؛ةيشاملا تكله

 ]1١99/8-٠١٠١[ .ةلودلا تناك «.ةمذلا

 تمقأ :لاق ينرادلا ناميلس يبأ نع *#
 «ةكم تلخدف ءملتحأ مل ةنس نيرشع

 ىتح تحبصأ امف اند اهب تثدحأف

 كلذ ناك ءيش يأف :هل تلقف ؛تملتحا

 يف ءاشعلا ةالص تكرت :لاق ؟ثدحلا

 امف ء.ةعامج يف مارحلا دجسملا

 [9//151] . تملتحا ىتح «تحبصأ

 نب رمع نأ :شيرق نم لجر نع *
 كيلع :هلامع ضعب ىلإ دهع زيزعلا دبع
 نإف ؛كب لزني لاح لك ىف هللا ىوقتب

 «ةديكملا غلبأو «ةدعلا لضفأ هللا ىوقت
 نم ءيش يف نكت الو ؛ةوقلا ىوقأو

 امو .ءكسفنل اًسارتحا دشأ كودع ةوادع

 فوخأ بونذلا نإف ؛هللا ىصاعم نم كعم

 انإو ءمهودع ةديكم نم سانلا ىلع يدنع

 . مهتيصعمب مهيلع رصنتسنو انودع يداعن

 نأ ؛مهب ةوق انل نكت مل «كلذ الولو

 ءمهتوقك انتوق الو ءمهددعك سيل انددع

 مهبلغن ال ءانتقمب مهيلع رصنن ال نإف

 سانلا نم دحأ ةوادعل ننوكت الو ؛انتوقب

 اًدهاعت دشأ الو ءمكيونذل مكنم رذحأ

 مكيلع نأ اوملعاو ؛مكبونذل مكنم

 ام نوملعي ءمكيلع ةظفح هللا ةكئالم

 اويحتساف «مكلزانمو مكريسم يف نولعفت

 مهوذؤت الو «مهتباحص اونسحأو ءمهنم
 ؛هللا ليبس يف متمعز متنأو .هللا يصاعمب

 نلو ءانم رش انودع نإ :اولوقت الو

 دق موق نم مكف ؛انبنذأ نإو ءانيلع اورصني

 ؛مهبونذل مهنم رشأب مهيلع طخس وأ طلس
 امك .مكسفنأ ىلع نوعلا هللا اولسو

 هللا لأسن ؛مكودع ىلع نوعلا هنولأست

 يف كعم نمب قفراو ءمكلو انل كلذ

 الو « مهبعتي أًريسم مهمشجت اللف ؟مهريسم

 اوقلي ىتح «مهب قفري لزنم نع مهب رصقت

 الو .مهتوق صقني مل ءرفسلاو ؛مهودع
 «ميقم ودع ىلإ نوريست مكنإف ؛مهعارك

 اوقفرت الإو ءعاركلاو سفنألا ماج
 نكي .ءمكريسم يف مكعاركو مكسفنأب

 يف مكيلع ةوقلا يف لضف مكودعل
 هللاو ءعاركلاو سفنألا مامج يف :مهتماقإ

 ةعمج لك يف كعم نمب مقأ ؛ناعتسملا

 اهب نوّمجي :؛ةحار.مهل نوكتل «ًةليلو اًموي

 مهتحلسأ نومريو ؛مهعاركو مهسفنأ

 «حلصلا ىرق نع كلزنم ٌمنو .مهتعتمأو



 ءايلوألا تيلحا
 يأرلا 1" | 2

 مهقوسل كباحصأ نم دحأ اهلخدي الو

 ىلع هنمأتو «هب قثت نم الإ ءمهتجاحو
 الو ءاّملظ اهيف اوبيصي الف ؛هنيدو هسفن

 نم اًدحأ نوؤزري الو ءاّمثإ اهنم اودوزتي
 ءةمذو ةمرح مهل نإف ؛قحب الإ اًئيش اهلهأ

 ؛ اهيلع ربصلاب اولتبا امك اهب ءافولاب متيلتبا
 لهأ ملظب برحلا لهأ ىلع اورصنتست الف

 نمم برعلا نم كنويع نكتلو :حلصلا
 نإف ؛ضرألا لهأ نم هحصن ىلإ نئمطت
 يف قدص تنإو .هربخ كعفني ال بوذكلا
 سيلو «؛كيلع نيع شاغلا نإو ؛هضعب
 [804 - ١" /ه] .كل نيعب

 حلصأ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ينإو ؛نوكأ ام رقفأ :نوكأ ام

 قلخ يف كلذ فرعأف ءهللا يصعأل
 ]٠١5/4[ ١ .يرامح

 لمعلا :لاق حلاص نب نسحلا نع #*

 «بلقلا يف رونو .ندبلا يف ةوق :ةنسحلاب
 نهو :ةئيسلاب لمعلاو ؛رصبلا يف ءوضو
 يف ىمعو «بلقلا يف ةملظو «ندبلا يف

 ["80. //] .رصبلا

 تلخد :لاق يرفجلا دواد يبأ نع

 ؛يكبي وه اذإف ءهتيب ةربو نب زرك ىلع
 يباب نإ :لاق ؟كيكبي ام :هل تلقف

 يبزح تعنمو «لبسمل يرتس نإو «قلغم
 بنذ نم الإ ءوه امو ؛ةحرابلا هأرقأ نأ

 عبو /ه] . هتثدحأ

 هنأ  رانيد ني ةملس مزاح يبأ نع *

 اذإف «يصاعملاب لمعي لجرلا دجت :لاق

 «فيكو ءال :لاق ؟توملا بحت :هل لبق

 ام كرتت الفأ :هل لاقيف ؟يدنع ام يدنعو

 ديرأ ام :لوقيف ؟ىصاعملا نم لمعت

 . !هكرتأ ىتح ترها نأ بحأ امو «هكرت

 [؟71؟ /*]

 ا هس
 اوذخ :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع

 الو ءمكلبق ناك نم هلاق ام يأرلا نم
 اوناك مهنإف ءمهل فالخ وه ام اوذخأت

 [ملد /ه] .ملعأو مكنم اًريخ

 ذنم ييأرب تيتفأ ام :لاق ةداتق نع *

 [م8ه/؟] .ةنس نيثالث

 دنع تنك :لاق لوحألا مصاع نع

 اي :لاقف «لجر هيلع لخدف «نيريس نبا
 ظفحأ ام :لاق ؟اذك ىف لوقت ام ءركب ابأ

 هكا اهبف لقفل ااعلعف ؟اكيع ايش

 كلذ نع عجرأ مث «ييأرب اهيف لوقأ :لاق

 [؟58/؟1 .هللاو ال ؟يأرلا

 نبا يقل :لاق يبضلا كاحضلا نع #*

 اي :لاقف .فاوطلا يف ديز نب رباج رمع

 كنإو «ةرصبلا لهأ ءاهقف نم كنإ «رباج
 وأ «قطان نآرقب الإ :ٌنّيتفت الف «ىتفتستس
 :كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ؛ةيضام ةّنس

 [1]*/45 .تكلهأو «تكله دقف

 بويأ لئس :لاق ديز نب دامح نع *

 ؛ءيش هيف ينغلبي مل :لاقف ءءيش نع



 ىؤرلا

 [4 /*] .يعأر

 ال كل ام :بويأل ليق :لاق هنعو *

 ليق :لاقف ؟ يأرلا ينعي اذه يف رظنت
 غضم هركأ :لاقف ؟رتجت الأ :رامحلل

 [8/9] .لطابلا

 لاق جر نأ :نيسحلا نب دلخم نع *

 ؛ةنجلا يف كنأك تيأر :دايز نب ءالعلل

 اذحأ ناطيشلا دجو امأ .كحيو :هل لاقف

 [؟18/؟] . كريغو يريغ ءهب رخسي

 نب كلام تعمس :لاق رفعج نع

 اذه نع يودعلا دايز نب ماشه لأسي رائيد

 زهجت :لاقف ؛لئموي هب انثدحف .«ثيدحلا

 .جحلا ديري وهو «ماشلا لهأ نم لجر
 «قارعلا تئا :لاقف ءهمانم يف تآ هاتأف
 تئاف «يدع ينب تئا مث .ةرصبلا تئا مث

 ةينثلا مصقأ لجر هنإف ءدايز نب ءالعلا اهب

 ايؤر :لاقف :لاق ؛ةنجلاب هّرشبف ؛ماسب

 ةليللا تناك اذإ ىتح ؛ءيشب تسيل

 ىتأت الأ :لاقف .تآ هاتأف ءدقر «ةيناثلا

 تناك اذإ ىتح ؛كلذ لثم ركذف ؟قارعلا

 الأ :لاقف .ديعوب هءاج «.ةئلاثلا ةليللا

 يتأت مث «ةرصبلا يتأت مث «قارعلا يتأت

 لجر «دايز نب ءالعلا ىقلتف «يدع ينب

 ؟ةنجلاب هرّشيف ءماسب ةينثلا مصقأ ؛ةعبر
 «قارعلا ىلإ هزاهج ذخأو حبصأف :لاق

 يف هاتأ يذلا اذإ ءتويبلا نم جرخ املف

 يعوض وهوملا بيذهتلا | ' ريق ا

 لزن اذإف ءراس ام هيدي نيب ريسي همانم

 «ةفوكلا لخد ىتح هاري لزي ملف «هدقف

 ءجرخف .ةفوكلا نم زهجتف :لاق ؛هدقفف

 مدق ىتح ءراس ام هيدي نيب ريسي هآرف

 راد لخدف «يدع ينب ىتأف ؛ةرصيلا

 باب ىلع لجرلا فقوف .دايز نب ءالعلا
 ؛هيلإ تجرخف :ماشه لاق ؛ملسق ؛ءالعلا

 :تلق ؟دايز نب ءالعلا تنأ :يل لاقف

 عضف هللا كمحر لزنا :تلقو ءال

 نيأ ءال :لاقف ؛كعاتم عضو .«كلجر

 ؛دجسملا يف وه :تلق ؟دايز نب ءالعلا

 ءدجسملا يف سلجي ءالعلا ناكو :لاق

 :ماشه لاق ؛ثدحيو «تاوعدب وعديو

 ىلصو «هثيدح نم ففخف «.ءالعلا تيتأف

 ءمسبت ءالعلا هآر املف ءءاج مث ؟نيتعكر

 ؛يبحاص هللاو اذه :لاقف «هتينث تدبف

 لحر تططح اله :ءالعلا لاقف :لاق

 هل تلق دق :لاق ؟هتلزنأ اله «لجرلا

 لزنا :ءالعلالاقف :لاق ؛ىبأف

 ؛ينلخدأ :لجرلا لاقف :لاق ؛هللا كمحر
 اي :لاقؤ ءهلزنم ءالعلا لخدف :لاق

 :لاق ءرخآلا تيبلا ىلإ يلوحت ءءامسأ

 ءهايؤرب هرّشبو «لجرلا لخخدو .ءتلوحتف

 «ءالعلا ماقو :لاق ؛بكرف ءجرخ مث

 :لاق وأ  مايأ ةثالث ىكبو «هباب قلغأف

 الو اًماعط اهيف قوذي ال  مايأ ةعبس
 هتعمسف :ماشه لاق ؛هباب حتفي الو ءاّبارش

 :لاق ؛انأ ءانأ :هئاكب لالخ ىف لوقي

 نأ تيشخو «هباب حتفن نأ هباهن انكف



 ءايلوألا ةيلحل

 «كلذ هل تركذف «.نسحلا تيتأف «تومي

 الو «.لكأي ال ءاّثيم الإ هارأ ال :تلقو

 ىتح ءنسحلا ءاجف :لاق ؛اًيكاب «برشي

 ؛يخأ اي حتفا :لاقو ءهباب هيلع برض
 باب حتفف :لاق ءنسحلا مالك عمس املف
 هملكف ؛ميلع هب هللاو .ءيش رضلا نم هبو

 لهأ نمو «هللا كمحر :لاق مث «نسحلا

 ؟تنأ كسفن لتاقفأ ءهللا ءاش نإ ةنجلا

 نسحللو يل ءالعلا انثدح :ماشه لاق

 تنك ام اهب اوثدحتت ال :لاقو ؛ايؤرلاب

 [11:5- ؟1:5/9] .اًيح

 نب ملسم تيأر :رانيد نب كلام لاق

 تملسف «ةنسب هتوم دعب يمانم يف راسي
 ال مل :تلقف ؛مالسلا يلع دري ملف ءهيلع

 فيكف ءتيم انأ :لاق ؟مالسلا يلع درت

 موي تيقل اذام :تلقف ؟مالسلا درأ

 لزالزو ءالازهأ تيقل نق :لاق ؟تويلا
 دعب ناك اذامو :تلق ءاّدادش اًماظع

 ؟ميركلا نم نوكي هارت امو :لاق ؟كلذ
 «تائيسلا نع انل افعو «تانسحلا انهم لبق

 كلام ناكف :تلاق ؛تاعبتلا انع نمضو

 مث «قهشيو ءيكبي وهو ءاذهب ثدحي

 ءاضيرم اًمايأ كلذ دعب ثبلف ؛هيلع ىشغي
 هبلق نأ ىرن انكف ؛هضرم يف تام مث

 [؟156 - 144/51 .عدص

 تيأر :لاق نيريس نب دمحم نع
 نم هاقاس اذإف ء«مانملا يف يل اًسيلج

 :لاقف ؟كب هللا عنص ام :هل تلقف ؛بهذ

 لدب ينلدبأو «ةنجلا ينلخدأو ؛ءيل رفغ

 ىؤرلا دما

 يف امهب حرسأ ءبهذ نم نيقاس ؛يقاس
 :لاق ادام: تلق ؟تعش فريح ةعحلا

 [9/#77] .قيرطلا نع ىذألا لزعب

 نبا ىلإ لجر ءاج :لاق رمعم نع *
 نأك :مانملا يف تيأر :لاقف «نيريس

 ؛ءاوس اهتفذقف ءةّولّول تمقتلا ةمامح

 نم ظفحأ تيأرام «ةداتق كاذ :لاقف

 [7014/5؟] .ةداتق

 امنإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 لك ىلإ ايؤرلا ةرثكو ساوسولا ءيجي
 ايؤرلا هنع عطقنا ءصلخأ اذإف «فيعض

 امبرو :ناميلس وبأ لاق ؛ساوسولا ةرثكو
 [؟10/9] .ايؤرلا ىرأ ال نينس تمقأ

 تام امل :لاق ةئييع نب نايفس نع #*

 حيباصملا نأك :تيأر ءمادك نب زعسم

 وهو :نايفس لاق ؛تئفط دق جرسلاو

 [؟9/١١] .ءاملعلا توم

 اًرعسم تيأر :لاق كامسلا نبا نع #

 :تلقف «مانملا يف  ماذك نب رعسم

 ئاغ تلق ىلي لاق ؟تع دق نسبلا

 . كيك هللا ركذ :لاق ؟عفنأ تدجو لمعلا

 [؟ ١8 - ؟١ 14 //]

 تيأر :لاق لضفملا نب رشب نع *

 ابأ اي :تلقف «مانملا يف روصنم نب رشب
 تدجو :لاق ؟كب هللا عئص ام ءدمحم

 .يسفن ىلع لمحأ تنك امم نوهأ رمألا

 [؟4؟ - ؟؛ ١ /ك]

 نم ناك ام :لاق ةملس نب دامح نع *



 ىؤرلا

 :ينعي - تيار ىتح ءاّدبأ ثدحأ نأ ينأش

 نإف «؛ثدح :يل لاقف  ينايتخسلا بويأ

 ]١6١/5[ .نولبقي سانلا

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع
 يروثلا نايفس تيار :لوقن يبأ تعمس

 تدجو ءيش يأ :تلقف ؛مانملا يف

 ["55/5] .ثيدحلا :لاق ؟لضفأ

 تيأر :لاق طايسأ نب فسوي نع #*

 يأ :هل تلقف ؛مانملا يف يروثلا نايفس
 ءنآرقلا :لاق ؟لضفأ تدجو لامعألا

 ىولو ءههجو لوحف ؟ثيدحلا :تلقف
 ["5ا//5] .هقنع

 نب ريرج تغخأ نبا سيردإ نع *

 ؛مونلا يف ةبعش تيأر :لاق ؛مزاح

 ؟كيلع دشأ تدجو لامعألا يأ :تلقف

 [167/7/] .لاجرلا يف زوجتلا :لاق

 لجر ىأر :لاق بهو يأ نع *

 لعف ام :لاقف ؛مانملا يف يلع نب ليهس

 نبا اهينملع ةملكب توجن :لاق ؟كبر كب
 :لاق ؟ةملكلا كلت ام :هل تلق «كرابملا

 ]191١/4[ .كوفع بر اي :لجرلا لوق

 :لاق مركم نب نيسحلا نب دمحم نع #
 نب دمحأ تيأر ءراهنلاب تددس اذإ تنك

 تيأر ؛راهنلا يف تطلخ اذإو ؟ليللاب لبنح
 ١177[ /4] .نيعم نب ىبحي ليللا يف

 نع نيريس نبا لأس اذإ لجرلا ناك *
 ال .ةظقيلا ىف هللا قتا :هل لاق ؛ايؤرلا

 ا .مانملا يف تيأر ام كرضي

 يعوضوملا بيذهتلا

 تيأر :لاق ةلاضف نب دمحم نع ©

 نيا اوروز :لاقف ؛مونلا يف كو يبنلا

 [مة /* .هلوسرو

 :لاق ةبتع نب هللا ديع نب نوع نع #

 ؛مهتسلاجم كرتف ءاّموق سلاجي لجر ناك
 تكرت :هل ليقق ءهمانم يف يتأف

 نيعبس كدعب مهل رفغ دقل ؟مهتسلاجم
 ]١617/4[ .ةرم

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 ؛ةرخآلا ريثك نع لغشي ايندلا ريسي :لاق

 ءهريغ مهب هسفن لغشي :لجرلا دجت كنإف

 مهلا بحاص نم اًمامتها دشأ وهل ىتح

 [؟31 /8] .هسفن مهب

 يف تيأر :لاق ريثك نب رضنلا نع *

 فرش نم نيتفرش نيب الجر مانملا
 طارص اذه نإ الأ :يداني اًمئاق ء.دجسملا

 ]4١/9[ . اًميقتسم نوع نبا

 بر تيأر :لاق ةلقصم نب ةبقر نع #*

 «يلالجو يتزعو :لاقف ؟مانملا يف ةزعلا

 .- يميتلا :ينعي  ناميلس ىوثم ّنمركأل
 م ع1

 ينانا لاف نشب نب يلع نعا#

 ؛يناهبصألا ءدهازلا ءىسيع نب ميهاربإ
 ["5/*847] .نايفس عماجب مكيلع :لاقف

 تيأر :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 ؛ىنصوأ :تلقف ؛مانملا يف يروثلا نايفس

 ["1/*4] .سانلا ةفرعم نم للقأ :لاقف
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 ىؤرلا .1" " | ءايلوألا ةيلحل

 ملف «ةلبقلا كلام لبقتساف ؛هلحر دشي :لاق يلجبلا نيعأ نب ميهاربإ نع *

 :هتيحلو «مانملا يف يروثلا نايفس تيأر
 «ثتحعنص ام :تلقف ؛ءارفص ءارمح

 امو :تلق ؛ةرفسلا عم انأ :لاق ؟كتيدف

 [*84/5] .ةرربلا ماركلا :لاق ؟ةرفسلا

 تيأر :لاق ميكح يبأ نب ديزي نع *#

 هللا لوسر اي :تلقف ؛مانملا يف ِْك يبنلا

 «يروثلا نايفس :هل لاقي .؛كتمأ نم لجر

 سأب ال .معن :ِفك يبنلا لاقف ؟هب سأب ال
 تيأر كنأ :كنع انثدح هنإ :هل تلقف ؛هب

 نيح ءامسلا يف «مالسلا هيلع يبنلا فسوي
 [*48/5] .قدص :لاقف ؟كب يرسأ

 تيأر :لاق ملسم نب ديلولا نع *
 هيلع تضرعف ,مانملا يف دنع يبنلا

 اي :تلقف ؛ههرك هنأكف ءسانلا

 كيلع :لاق ؟رمأت نمب ؛هللا لوسر

 [*88/5] . يروثلا نايفسب

 تيأر :لاق داقرلا بأ نب ةدئاز نع *

 كب لعف ام :هل تلقف ؛مانملا يف يروثلا

 «يلع عّسوو «ةنجلا ينلخدأ :لاق ؟كبر

 ام :لوقيو همك ىلإ هديب يموي لعجو
 ام نإو «ةقرخلا هذه الإ ؛مهايند نم تلن

 [ م4 /5 . مهيلع دودرمل انلث

 انك :لاق ناميلس نب رفعج نع

 «ةيشع تاذ رائيد نب كلام ىلإ اًسولج

 يف تيأر ينإ :لاقف ؛لجر ءاجف
 «سانلا اهيأ اي :يداني دانم نأك :مانملا

 نم لوأ اًبشوح تيأرف ؛هللا ىلإ ليحرلا

 لعفف ؛رصعلا ىلص ىتح ؛يكبي لزي
 بهذ :لاق مث ءاهلك تاولصلا يف كلذ

 بشوح بهذ .ءتسدلاب ,ءبشوح
 [1919/51 .تسدلاب

 كلام ىلع تلد :فلخ لاق

 ام رظنا :يل لاقف ؛- سنأ نب كلام

 - يريصح :وأ  يالصم تحت ىرت

 ؛هأرقا :لاقف ءباتكب انأ ذإف ءترظنف

 :لاقف: ءهناوخإ ضعب هل اهآر ايؤر هيف اذإف

 دق هدجسم يف «مانملا يف عك يبنلا تيأر

 لق ينإ :مهل لاقف .ءهيلع سانلا عمتجا

 - اًملع :وأ - اًبيط يربنم تحت مكل تأبخ

 ءسانلا ىلع هقرفي نأ اكلام ترمأو
 دقني ءاَذإ :نولوقي مهو «سانلا فرصناف
 .ىكب مث ؛ِهِلَك هللا لوسر هب هرمأ ام كلام

 ["15/5] .هنع تمقف

 يزورملا محازم نب ليعامسإ لاق *

 نم :؛كرايملا نبا باحصأ نم ناكو

 «مانملا يف ِةلكَي يبنلا تيأر :لاق  دايعلا

 ؟كدعب لأسن نم .هللا لوسر اي :تلقف
 [815/5] .سنأ نب كلام :لاق

 ناكو - نييثيللا ىلوم هللا دبع يبأ نع
 ىف كي هللا لوسر تيأر :لاق  اًراتخم

 كلاقَو ءهلوح سائلاو ءادعاق دجسملا

 هلك هللا لوسر يدي نيبو «هيدي نيب مئاق

 ؛ةضبق ةضبق هنم ذخأي وهو ءكسم
 ىلع اهرشني كلامو .«كلام ىلإ اهعفديف
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 يعوضاوملا بيذهتلا

 «ملعلا :كلذ تلّوأف :فرطم لاق ؛سانلا
 [915/5] .ةنسلا عابتاو

 ءةليل ّتب ام :لاق سنأ نب كلام نع *

 [915/5] .يَو هللا لوسر تيأر الإ

 :لاق يبيجتلا حمر نب دمحم نع #

 :تلقف ؟مئانلا ىري اميف يلو يبنلا تيأر

 كلام يف انيلع فلتخا دق ءهللا لوسر اي

 ثرو كلام :لاق ؟ملعأ امهيأف «ثيللاو

 [815] .- يملع :هانعم - يثيدح

 دايز يل لاق :لاق يرملا حلاص نع *

 يف تآ يناتأ :ليوط نمز ذنم يريمنلا
 نم كتداع ىلإ دايز اي مق :لاقف «يمانم

 هللاو يهنف «ليللا مايق نم كظحو «ذدجهتلا

 اهل رسكتيو «كندب نهوت ةمون نم كل ريخ
 هللاو ينبلغ مث ءاًعزف تظقيتساف ؛كبلق

 مق :لاقف ءهريغ وأ «كلذ يناتأف ؛مونلا
 ؛نيدباعلل الإ ايندلا يف ريخ الف ءدايز اي

 [107/5] .اًهرَف تبثوف :لاق

 يف هوتأ اًسانأ نأ :ناطقلا بلاغ نع *

 مهموي مهعم همسقف مهل ثاريم ةمسق

 هشارف ىلإ ىوآ ءىسمأ اذإ ىتح ؛عمجأ
 هتبلغف ءهل دجسم ىلع أكتاف ءبغل دقو
 هل تلاق ؛بّروثي نذؤملا هاتأف ءهنيع

 بوثي هللا كمحري نذؤملا ىرت الأ :ةأرملا

 كنإف «ىنيرذ .ءكحيو :لاق .ءكسأر ىلع

 بّوشف :لاق ؛مويلا تيقل امب ةلهاج
 اهل لوقيو ؛هثعبت كلذ لك ةأرملاو ءاّرارم
 .ماقف ؛ليللا فصتنا ىتح «يئيرذ :كلذ

 الو ؛مامإلا ىلص مك ركذي ملف .ىلصف
 ءةرم نيرشعو اًعبرأ ةبوتكملا داعأف ؛هفرع
 مئانلا ىري اميف ىأرف ؛هعجضم ذخأ مث

 يف دجوف «ةجيرك ىلإ هلزنم نم قلطني هنأ
 ةثالث هيف سيك هعمو «ريناند ةعبرأ قيرطلا

 كلت نم باب يف ريناندلا حرطف «باوبأ
 اذإف هريثك ريغ تشثبلف :لاق «باوبألا

 :ةعبرألا ريناندلا ركذي نم اهدشني ريناندلا

 سماغتأ تلعجف :لاق ؛اًراره .هللا كمحر

 اي :تلقف .كلذ دعب هتوعد مث «هنع

 تبهذف ؛؟كريناند هذه «ريناندلا بحاص

 سيكلا اذإف «ريئاندلا هيطعال سيكلا حتفأل

 اي :تلقف ؛ريناندلا تبهذو ءقرخت دق

 «تبهذ دق كريئاند نإ «ريئاثدلا بحاص

 :لاقو «يبوث ةيحانب طبضف ؛اهءارش ذخف

 تظقيتساف ؛اهنايعأب يريناند الإ لبقأ ال

 نبا ىلع تودغف «يبوث ةيحانب ذخآ وهو

 كنإ امأ :لاقف ؛هيلع تصصقف .؛نيريس

 «ةرخآلاءاشعلاةالص نع تمن

 [5/*18] .اهلثمل دعت الو .هللا رفغتساف

 تدهش :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 اي :لاقف ؛رانيد نب كلام ىلإ ءاج اًبشوح

 اًيدانم نأك :ةحرابلا تيأر «ءىيحي ابأ

 «ليحرلا ءسانلا اهيأ اي :لوقي «يداني

 الإ .ءلحتري اًدحأ تيأر امف ؛ليحرلا
 كلام حاصف :لاق ؛عساو نب دمحم

 ["45/1] .هيلع اًيشغم رخو ءةحيص

 هير ىأر نم :لاق نيريس نبا نع *
 [؟756 7/191 .ةنجلا لخد «مانملا ىف ىلاعت
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 يبأل لاق الجر نأ :ةبالق يبأ نع *

 نتا :لاق ؛اًمد لوبأ ينأك تيأر :ركب

 4 ؛معن :لاق ؟ضئاح يهو كتأرما

 [7١الا//١] .دعت الو هللا قتا

 نبا دنع تنك :لاق رائيد نب دلاخ نع #

 ءركب ابأ اي :لاقف ؛لجر هاتأف «نيريس

 اهل ةلبلب نم برشأ ينأك مانملا يف تيأر
 رخآلاو ءاّبنع امهدحأ تدجوف ءنابقثم
 «ةأرما كل «هللا قتا : نيريس نبا لاق ؛اًحلم

 [7ال0/ - 77/؟] . اهتخأ ىلإ فلاخت تنأو

 يف تأر ةأرما نأ :بيبح نع

 نبا ىلع تصقف ءةيح بلحت اهنأ :مانملا

 «ةرطف نبللا :نيريس نبا لاقف ؛نيريس

 يف ةرطفلا نم تسيلو ءودع ةيحلاو

 لهأاهيلع لخدي ةأرما هذه ؛ءيش
 [؟ا///1؟] .ءاوهألا

 :بشوحل ديز نب دحاولا دبع لاق #*

 ءانلبق «ءكبر ىلع تمدق نإ ءرشب ابأ اي
 ترص يذلاب انربخت نأ ىلع تردقف
 ىف بشوح تامف :لاق ؛لعفاف «ءهيلإ

 لا «نامزب دحاولا ديع لبق نوعاطلا

 .ءيمانم يف هتيأر مث :دحاولا دبع

 ؟انيتأت نأ اندعت ملأ ءرشب ابأ اي :تلقف

 :تلقف ؛نآلا تحرتسا امنإ «ىلب :لاق

 ؛هللا وفعب انوجن :لاقف ؟مكلاح فيك

 يف كاذ :لاق ؟نسحلاف :تلق :لاق

 امق :تلق ؛اناري الو ءىري ال «نييلع

 سلاجمب مكيلع :لاق ؟هي انرمأت يذلا

 كافكو .ءكالومب نظلا نسحو ءركذلا
 ]١144/5[ .اًريخخ امهب

 نادعس نب ثيغم نب هللا دبع نع *

 نارمع تنب ةنبا ينتثدح :لاق «يركشيلا

 ماني ال نأ هللا دهاع دق ناكو  اهيبأ نع
 :يبأ لاق :تلاق  اًبلغتسم الإ اًدبأ ليلب

 الولو ءةايحلا لوط هللا ةعاط ىلإ تئج

 ام نآرقلا ةءارقو ءدوجسلاو «عوكرلا

 :لاق ؛اًقاوف ايندلا يف شيعأ نأ تيلاب

 ىتح .كلذ ىلع اًدوهجم لزي ملف

 «يمانم يف هتيأرف :تلاق هن تام

 ذنم كب دهع ال هئإ .ءتبأ اي :تلقف

 نم نيدهعت فيكف «ةينب اي :لاق ءانتقراف

 روبقلا قيض ىلإ راصو «ةايحلا قراف
 فيك «تبأ اي :تلقف :تلاق ؟اهتملظو

 اي لاح ريخ :لاق ؟انتقراف ذنم كلاح
 كل تدني «للراتيكا انك

 انقزرب حارنو ىدغت انهاه نحن امبلا

 مكغلب يذلا امف :تلقف :تلاق ؛ةنجلا نم

 ةوالتلا ةرثكو ءحلاصلا ريمضلا :لاق ؟اذه
 ]١7,8/5[ .هللا باتكل

 تجرخ :لاق نيسحلا نب ب دلشم نع *

 ءيطساولا ىيحيو «مالغلا ةبتعو «انأ

 ةصيصملا انلزنف :لاق ؛يبضلا خرمشمو

 نأك :مانملا يف ةليل تيأرف .ءنصحلا يف

 نافكأ ةثالث هعمو ءءامسلا نم لزن اكلم
 ءائفك ةبتع سبلأف ءةنجلا نافكأ نم

 :لاق ؛اًمفك رخآ الجرو ءاّنفك ىيحيو

 «ءايؤرلاب مهثدحأل مهتوعد «تحبصأ املف

 انئثْوَب
 :ةينب
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 دمحم ابأ اي ركذت ال :ةبتع يل لاقف

 مئانل ينإف ءارهشأ ثكمف :لاق ؛ايؤرلا

 «ينكرحي ناسنإ اذإف «ةليل ريرس ىلع
 :تلقف ؛ةبتع اذإف ءيسأر تعفرف :لاق

 يلع صق .سلجا :يل لاقف ؟كتجاح ام

 عفرف «هتثدحف .تسلجف :لاق ؛ايؤرلا

 ؛ماق مث ءوه ام يردأ ال اًئيش لاقف ءهدي

 بحاص اذإف «تهبتناف «ءيسأر تعضوو
 «ىتباد تجرسأف :لاق ءرّون دق رونتلا

 «بابلا ىلع سلاج ةبتعب اذإف «تئجو
 امل  ةبتع لاقو :لاق ؛هسرف نانع هديب

 ظيغي اًسرف يل اورتشا : بلح درو

 ىتح ءانفقوف :لاق ءهوأر اذإ نيكرشملا

 ءجرخف «.بابلا حتفف ؛يلاولا ءاج اذإ

 هعم ناسنإ اذإف ءالجار خرمشم ناكو

 :لاق ءروث اي :يداني .بابلا ىلع سرف
 روث يف كل له :تلّقف ءدهنم توندف

 ذحخأف :لاق ؛معن :لاق ؟روث ناكم

 ءانيضمو :لاق ؛هيكرف .سرفلا خرمشم
 ؛ودع راثآ اذإف .ءةندأ ىلإ انيهتنا ىتح

 ربخب انئيجي نم :يلاولا يل لاقف :لاق

 يف جرخف ءانأ ع لاقف :لاق ؟ءالؤه

 جرخف ءرثألا عبتي هباحصأ نم سانأ

 الجر الإ ءاّعيمج اولتقف .ودعلا مهيلع

 :لاق ءانيضمو :لاق ؛انيلإ عجر ؛تلفأ

 دقو «ةبتع دسج ضايب :تيأر ام لوأف
 تس هردصب اذإف :لاق ؛بلسو «ءلتق

 ىلع هدي اذإو «تانعط عبس وأ «تانعط

 تيأرف :دلخم لاق ءهتنقدف :لاق ؛هجرف

 يعوضوملا بيذصهتلا | "1”؟ به

 يف ء«لتق ةنسل ةبتع دعب انءاج اًباش
 ؟كب هللا منص ام :تلق :لاق «ءمانملا

 :لاق ؛نيقوزرملا ءادهشلاب ينقحلأ :لاق

 كل ءهباحصأو ةبتع نع ينربخأ :تلق
 :لاق ؟بابحلا ةيرق ىلتق :لاق ؟ملع مهب
 يف نوفورعم مهنإ :لاق ءمعن :تلق

 [؟؟5//9] .تاومسلا توكلم

 ءاطع تامامل :لاق حلاص نع #*

 هتيأرف ءاّديدش اًنزح هيلع تنزح ءىميلسلا
 تسلأ ءدمحم ابأ اي :تلقف ؛يمانم يف

 اذامف :تلق ؛ىلب :لاق ؟ىتوملا ةرمز ىف

 هللاو ترص :لاقف ؟توملا ذعي هيلإ ترص
 :لاق ؛روكش روفغ برو ءريثك ريخ ىلإ
 نزحلا ليوط تنك دقل .هللاو امأ :تلق
 امأ :لاقو ءمسبتف :لاق ؛ايندلا راد يف

 ةحار كلذ ينبقعأ دقل ءرشب ابأ اي هللاو

 يأ يفف :تلق ؛اًمئاد اًحرفو ءةليوط
 هللا معنأ نيذلا عم انأ :لاق ؟تنأ تاجردلا
 ءنيقيدصلاو ءنييبنلا نم ء.مهيلع
 كئلوأ نسحو .ءنيحلاصلاو ءءادهشلاو

 [ذ١ال؟ /كز . اًقيفر

 نب ورمع لاق :لاق لئاو يبأ نع #*

 تلخد ينأك :مانملا يف تيأر ؛ليبجرش

 نمل :تلقف ءةبورضم بابق اذإف ءةنجلا
 اناكو - بشوحو عالكلا يذل :ليقف ؟اذه

 رامع نيأف :تلق ؛ ةيواعم عم التق

 لتق دقو :تلق ؛كمامأ :اولاق ؟هباحصأو

 هللا اوقل مهنإ :لاقف ؟اًضعب مهضعب

 ]4/*١5[ .ةرفغملا عساو هودجوف



 ءايلوألا ةيلحل
 يؤرلا ا ضخ" قسم |

 يف انك :لاق ديز نب دحاولا دبع نعع *

 ءمظعألا ركسعلا يف نحنو ءانل ةازغ
 أرقأ تمقو «يباحصأ مانف ءالزنم انلزنف
 ينابلاغت يانيع تلعجف :لاق ؛يئزج

 املف ؛يئزج تممتتسا ىتح ءامهبلاغأو

 تنك ول :تلق «يعجضم تذخأو «تغرف

 «يندبل حورأ ناك «يباحصأ مان امك تمن

 تلقف :لاق ؛ىئزج تأرق ءتحبصأ اذإف

 يمرس ام ههلاو ؛يبسشن نف ةلاقملا له
 سانلا نم دحأ اهعمس الو «ياتفش اهب

 :يمانم يف تيأرف ءتمن مث :لاق ؛ ينم

 .ءيلع فقو دق اًليمج اًباش ىرأ يتأك

 اي :تلقف ؛ةضفلا اهنأك ءاضيب ةقرو هديبو

 ؟كديب اهارأ يتلا ةقرولا هذه ام «ىتف

 اهيف اذإف .ترظنف .«يلإ اهعفدف :لاق

 : بوتكم

 ةلفغ ىلع ءاش نم ماني

 لكتت الف توملاك مونلاو

 امكهيف لامعألاعطقنت

 لقتنملا نع ايندلا عطقنت

 :لاق ؛هرأ ملف «ينع ىتفلا بّيغتو :لاق

 ءاريثك مالكلا اذه ددري دحاولا دبع ناكف

 «نيلصملا نيب مونلا قرف :لوقيو ؛ يكبيو

 «نيمئاصلا نيبو ؛ةالصلا يف مهتذل نيبو

 [١١؟/5] .مايصلا يف مهتذل نيو

 نيكلم نأك تيأر :لاق يعازوألا نع *

 ؛ةزعلا بر يدي نيب ينافقوأو يب اجرع
 يذلا ,.نمحرلا دبع يدبع تنأ :يل لاقف

 :تلقف ؟ركنملا نع ىهنيو «فورعملاب رمأي
 اطبهف :لاق ؛ملعأ تنأ ءبر يأ كتزعب

 [14؟/5] . يناكم ىلإ يناّدر ىتح «يب

 ةزعلا هبر تيأر :لاق يعازوألا نع *
 «نمحرلا دبع اي :يل لاقف ؛مانملا يف

 نع ىهنتو .فورعملاب رمأت يذلا تنأ

 :تلقف ؛بر اي كلضفب :تلق ؟ركنملا

 ىلعو :لاقف ؛مالسإلا ىلع ينتمأ «بر اي
 [5١"-5145؟/5] .ةنسلا

 ليلخ نب رفعج نب ميهاربإ نع *
 يذمرتلا رفعج ابأ تعمس :لاق «يرعملا

 تيأرف ؛يأرلا بتك بتكأ نأ تدرأ :لوقي

 «هللا لوسر اي :تلقف ؟ مانملا يف ِهِك يبنلا

 ؛يتنس هنم قفاو ام :لاق ؟كلام يأر بتكأ

 يأر بتكأف .هللا وسر اي :تلقف

 «يأرب سيل هنإ :ِهِللك يبنلا لاقف ؟يعفاشلا

 ٠٠١[ /4] . يتنس قلاع نميولع هو هل

 سبح :لاق دمحم نب ميهاربإ نع *

 ؛عيشتلا ببسب ةعيشلا نم موق عم يعفاشلا
 ءرّبعملا اًنالف عدا :لاقف ءاّموي يلإ هجوف
 ينأك «ةحرابلا تيأر :لاقف ؛هل هتوعدف

 يبأ نب يلع عم «ةانق ىلع بولصم
 :كايؤر تقدص نإ :لاقف ؛بلاط

 لمح مث ؛كرمأ رشتناو ءتركذو «ترهش

 هبلج ام ضعبب هملكف ءمهعم ديشرلا ىلإ
 [1؟1-١5؟8/9] .هنع ىلُخف ءهب

 :لاق ديز نب دحاولا دبع نع #*

 لماحتأ تنكف «يقاس يف ةلع ينتباصأ



 هيو
 يعوض وملا بيذهتلا ا فشت“ ىؤرلا

 نم اهيلع تمقف :لاق ؛ةالصلل اهيلع
 مث ءتسلجف ءاّعجو تدهجأف ؛ليللا
 يسأر تعضوو .؛يبارحم يف يرازإ تففل
 انأ اذإ .كلذك انأ انيبف ؛تمنف ءهيلع

 راوج نيب رطخت ءائسح ايندلا قوفت ةيراجب

 نم ّنهو يلع تفقو ىتح «تانيزم
 الو ءنعفرا :نهضعبل تلاقف ؛اهفلخ
 يننلمتحاف «يوحن نلبقأف :لاق ؛هنجهت

 ؛يمانم يف نهيلإ رظنأ انأو ءضرألا نع

 يتاللا يراوجلا نم نهريغل تلاق مث
 .هل نثطوو ءهندهمو .ءهنشرفا :اهعم
 « اًياشح عبس يتحت نشرفف :لاق ؛هندسوو

 تحت نعضوو الثم ايندلا يف نهل رأ مل

 تلاق مث ؛اًناسح اًرضح قفارم يسأر
 شرفلا ىلع هنلعجا :يننلمح يئالل

 كلت ىلع تلعجف :لاق ؛هنجهت ال ءاّديور

 نم هب رمأت امو ءاهيلإ رظنأ انأو .شرفلا
 :لاق «ناحيرلاب هنففحا :تلاق مث ؛ينأش

 مث ؛شرفلا هب تحف «نيمسايب يتأف
 عضوم ىلع اهدي تعضوف :ىيلإ تماق

 ءيقاس يف اهدجأ تنك يتلا يتلع

 :تلاق مث ؛اهديب ناكملا كلذ تحسمف

 ؛رورضم ريغ .كتالص ىلإ هللا كافش مق
 تطشنأ دق ىنإو «هللاو .تظقيتساف :لاق

 دعب ةلعلا كلت ثيكتشا امف «لاقع نم

 نم اهقطنم ةوالح بهذ الو .كلت يتليل

 ريغ .«كتالص ىلإ هللا كافش مق :يبلق

 [5١؟-5/١51١1] .رورضم

 ابأ تيأر :لاق ةجراخ نب مثيهلا نع *

 بطر قبط همادق «مونلا يف شايع نب ركب
 انوعدت الأ ءركب ابأ اي :هل تلقف ؛ركس

 لاقف  ماعطلا ىلع اًيهش تنك دقو  ؟هيلإ

 ال ؛ةنجلا لهأ ماعط اذه ءمئثيه اي :يل
 ؟تلن مبو :تلق :لاق ؛ايندلا لهأ هلكأي

 يلع ىضم دقو ءاذه نع ينلأست :لاق

 اهيف ةليل لك يف متخأ ؛ةنس نونامثو تس
 [:0/4] . ؟نآرقلا

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم نع

 تيأر :ةكمب نحنو يتمع يل تلاق :لاق

 امو :اهل تلقف ؛اًبجع ةليللا هذه يف

 تام :لوقي الئاق نأك تيأر :تلاق ؟وه
 :يعفاشلا لاق ؛ضرألا لهأ ملعأ ةليللا
 نب كلام تام موي وه اذإف ؛كلذ انبسحف

 مم: /5] .سنأ

 تيأر :دمحم نب زيزعلا دبع لاق *«
 نم :لوقي اًلئاق نأك ؛مئانلا ىري اميف

 ام :يل لاقف ؛هتيتأف ؟رضحي نم ؛« رضحي

 ءرضحي نم :لوقت كتعمس :تلق ؟ديرت

 ىنعم نع كلأسأ .كتيتأف ؟رضحي نم
 يذلا مئاقلا ىرت امأ :يل لاقف ؛كمالك

 بتارم ىلعأ نع مهربخيو «سانلا بطخي
 عمستو ءهقحلت كلعلف «كردأف ؟ءايلوألا
 اذإف ءهتيتأف :لاق ؛هفارصنا لبق همالك

 نم دبع لان ام :لوقي وهو ءهلوح سانلا

 نإ .قوشلا نم ىلعأ ؛ةلزنم نمحرلا
 ؛لزنو ءمّلس مث :لاق ؛دومحم قوشلا

 :لاق ؟اذه نم :يبنج ىلإ لجرل تلقف
 دواد اذه :لاق ءال :تلق ؟هفرعت امأ



 ءايلوألا ثيلحت

 :لاقف .هنم يمانم يف تبجعف ؛يئاطلا

 داودل يذلل ءهللاو ؟تيأر امم بجعتأ

 لاقو :لاق ؛رثكأو اذه نم مظعأ هللا دنع

 ["50//] . بئاغ ىلإ قاتشي امنإ :دواد

 نأ :ديعس نب ىيحي نب كلام نع #

 لَ يبنلا جوز ةشئاع اهدنع تناك ةأرما
 ةأرما تلاقف ؛ةوسن اهعمو ءاهنع يضرو

 «تملسأ دقل «ةنجلا نلخدأل ءهللاو : نهنم
 مانملا يف تيتأف ؛تقرس امو «تينز امو
 ؟ةنجلا نلخدتل ةيلأتملا تنأ :اهل ليقف
 «كينغي ال امب نيلخبت تنأو ءفيك
 املف :لاق ؟كينعي ال اميف نيملكتو

 ةشئاع ىلع تلخد .ةأرملا تحبصأ

 ؛تأر امب اهتربخأف ءاهنع ىلاعت هللا يضر'
 كدنع نك يتاللا ةوسنلا يعمجا :تلاقف
 عل نيبلا تلسر اف علف ام كلك نيج
 [814/53 .مانملا يف تأر امب نهتثدحف

 رباكأ نم ناكو  الجلا ىيحي نع #*

 2 يبنلا تيأر :لاق  مهلضافأو سانلا

 يبا نباو «ةينيضا يف اًمقاو ءمانملا يف

 لبنح نب دمحأو ؛هترسي نع اًسلاج داؤد

 كك يبنلا تفتلاف ؛هنيمي نع اًسلاج

 نإَّق# :لاقف ءداؤد يبأ نبا ىلإ راشأو

 ابي اُسََل اَموَك اي اَنكَو دَقَك ماله ايي َرْثكَي
 ىلإ راشأو [84 :ماعنألا] #تيفَكَب

 [197/4] .لبنح نب دمحأ

 يروثلا نايفس تيأر :لاق ةصيبق نع #
 :لاقف ؟كيبر كب لعف ام :تلقف مونلا يف

 عمعحح
 يؤرلا |

 اًئينه :يل لاقف ؛اًحافك يبر ىلإ ترظن

 اًماوق تنك دقف ءديعس نبا اي كنع ىئاضر
 بلقو ءقاتشم ةربعب ءىجدلا لبقأ اذإ
 «هتدرأ رصق يأ رتخاف «كثئودف ؛ديمع

 [47 //] .ديعب ريغ كنم ينإف «ينرزو

 نأ ينغلب :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ؛همانم يف كَم يبنلا ىأر يرصبلا نسحلا

 نم :لاق ؛ينظع «هللا لوسر اي :لاقف

 هدغ ناك نمو ؛نوبغم وهف ءهاموي ىوتسا

 مل نمو ؛نوعلم وهف ءهموي نم اًرش
 يف وهف .ءهسفن نم ناصقنلا دهاعتي

 توملاف ءناصقن يف ناك نمو ؛ناصقن
 [*0/8] .هل ريخ

 تيأر :لاق ملسم نب ليعامسإ نع *

 ناكو .تماق دق ةمايقلا نأك ءمانملا يف

 ماقف .نوقباسلا مقيل ءالأ :يداني اًيدانم
 ءالأ :ةيناكلا ىدان مث ؛يروثلا نايفس

 مث ؟صاوخلا ملاس ماقف ءنوقباسلا مقيل

 ماقف «نوقباسلا مقيل ءالأ :ةثلاثلا ىدان

 انثدح ام :كلذ تلّوأف ؛ مهدأ نب ميهاربإ

 ؛«سنأ نع ديمح نع ةملس نب دامح
 نرق لكل» :ِهْلكي هللا لوسر لاق :لاق

 [؟78/4] .؟قباس

 ينربخأ :لاق يروثلا نايفس نع #*
 يف تيأر :لاق ءنيحلاصلا نم لجر

 لك نم اهيلع ءءاطمش اًدوجع يمانم

 انأ :تلاقف ؟تنأ نم :تلقف ؛ةيلح

 ءكّرش نم هللابذوعأ :تلقف ؛ايندلا



 قععجج
 يعوضومل هتبيذهتلا هل ىؤرلا

 «يرش نم هللا كذيعي نأ تدرأ نإ :تلاقف
 2١ - 8١[ /7] .مهردلاو رانيدلا ضغبأف

 ىأر :لاق صفح نب ةريغم نع *

 نأك :ايؤر همانم يف فسوي نب جاجحلا

 هتتافو ءامهادحإ ذخأف ءهاتتأ نيواروح

 .«كلملا دبع ىلإ كلذب بتكف ؛ىرخألا

 ؛دمحم ابأ اي اًئينه :كلملا دبع هيلإ بتكف
 تأطخأ :لاقف .«نيريس نبا كلذ غلبف

 ءامهادحإ كردي ءناتنتف هذه ؛ةرفحلا هتسأ

 .مجامجلا كردأف :لاق ؛ىرخألا هتوفتو

 [؟917/؟] .ىرخألا هتتافو

 «نيريس نبا ىأر :لاق ةريغم نع *©
 ىف ذخأف ؛ايرثلا تمدقت ءازوجلا نأك

 ترسو ءنسحلا تومي :لاق ؛هتيصو

 [57/ /5] .ينم فرشأ وه ؛هدعب

 لاق :لاق فقشم نب ثراحلا نع *

 قعلأ ينأك «تيأر ينإ : نيريس نبال لجر

 هللا قتا :لاقف ؛رهوج نم ماج نم اًلسع

 «نآرقلا تأرق لجر كنإف ؛نآرقلا دواعو

 :نيريس نبال لجر لاقو :لاق .هتيسن مث

 :لاق ؟تبنت ال اًضرأ ثرحأ ينأك «تيأر

 [؟78/1] . كتأرما نع لزعت لجر تنأ

 :لاق يرصبلا ديزي نب كرابم نع *
 يف تيأر :نيريس نبال لجر لاق

 ال وهو «يبوث لديعا ينأك ءمانملا

 .كيخأل مراصم لجر تنأ :لاق ؛ىقني

 «تيأر :نيريس نبال لجر لاقو :لاق

 :لاق ؛ضرألاو ءامسلا نيب ريطأ ينأك

 [؟078/1] .ىنملا رثكت لجر تنأ

 لجر ءاج :لاق ناسح نب ماشه نع لي

 ينإ :لاقف «- هدنع انأو  نيريس نبا ىلإ

 ؛بهذ نم اّجات يسأر ىلع ينأك «تيأر
 يف كابأ نإف للا قتا : ريوس لل هل لاقف

 ديري وهو ءهرصب بهذ دقو «ةبرغ ضرأ
 ءمالكلا لجرلا هدار امف :لاق ؛هيتأت نأ
 اًباتك جرخأف «هتزجح يف هدي لخدأ ىتح

 يف هنأو ءهرصب باهذ هيف ركذي «هيبأ نم
 [؟028/] .هيلإ نايتإلاب رمأيو «ةبرغ ضرأ

 هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع *

 مانأ تنكو ءاّبزع اًباش اًمالغ تنك :لاق

 يو هللا لوسر دهع ىلع دجسملا يف
 اذإ لَك هللا لوسر ةايح ىف لجرلا ناكو
 نأ تينمتف :لاق ؛هيلع اهصق ءايؤرلا ىأر
 لي هللا لوسر ىلع اهصقأ ايؤر ىرأ

 نيكلم نأك ؛مونلا يف تيأرف :لاق
 يه اذإف ءرانلا ىلإ يب ابهذف .يناذخأ

 نرقك ءيش رانلل اذإو ءرئبلا يطك ةيوطم

 اذإو «ب رثبلا نرقك نيئرق :ينعي - رئبلا
 :لوقأ تلعجف ءمهتفرع دق سان اهيف
 ؛رانلا نم هللاب ذوعأ ءرانثلا نم هللاب ذوعأ

 ؛عرت نل :يل لاقف ءرخآ كلم امهيقلف

 لجرلا معن» :لاقف ؛ِلكك هللا لوسر ىلع
 لاق ؛«ليللا نم ىلصي ناك ول هللا دبع

 نم ماني ال كلذ دعب هللا دبع ناكف :ملاس
 [50/11 .اليلق الإ ليللا

 مدسق :لاق سنأ نب شيرق نع *



 ديلا
 ءايلوألا ثيلحل

 هنبا ىلع لخدف ءرفس نم ةرق نب ةيواعم
 ام «مويلا اذه نإ :لاقف ؛ةيواعم نب سايإ

 يف تيأر ينإ ءاّيح هيف نوكأ نأ يغبني
 ءةياغ ىلإ قبتسن يبأو ينأك «مونلا

 ؛مويلا يبأ نس تغلب دقو ٍ؛اًعم اهانكردأف

 م../؟] .اًئيم الإ رخأ امق

 ناك الجر نأ انغلب :لاق ديلولا نع *
 «مانملا يف تآ يناتأ :لاق ؛ناسارخ ضعبب

 «قلطناف «ناورم ينب جشأ ماق اذإ :لاقف

 املك لأسأ تلعجف ؛لدع مامإ هنإف «هعيابق

 ءزيزعلا دبع نب رمع ماق ىتح «ةفيلخ ماق
 ناك املف ؛مانملا يف تارم ثالث يناتأف

 ؛هيلإ تلحرف «يندعوأف «ينربز «كلذ رخآ

 «ثيدحلا هتثدحف ء«هتيقل ءتمدق املف.
 نيأو .تنأ نيأ نمو .ءكمساام :لاقف

 ريمأ نمو :لاق ؛ناسارخب :تلقف ؟كلزنم

 «كانه كقيدص نمو «هب تنأ يذلا ناكملا

 ةعبرأ ينسبح مث ؛ةلأسملا فطلأف ؟كودعو

 نب رمع ىلوم «محازم ىلإ توكشف ءرهشأ
 :لاق ؛كيف بتك هنإ :لاقف هزيزعلا دبع
 «كيف تبتك ينإ :لاقف ءرهشأ دعب يناعدف

 .ءكودعو كقيدص لبق نم هب رسأ ام ينئاجف

 ؛«ةعاطلاو «عمسلا ىلع :ينعيابف ؛ملهف

 كيلع سيلف .كلذ تكرت اذإف ؛لدعلاو

 ؟ةجاح كبأ :لاق ءهتعيابق :لاق ؛ةعيب

 كتيتأ امنإ «لاملا يف ينغ انأ ءال :تلقف

 ا 83 تقسو هتعدوف ؛ اذهل

 :لاق هنأ ءدعس نب ثيللا نع #*

 يتأي ناكف ؛ماشلا لهأ نم لجر دهشتسا

 يؤرلا ةفحتا

 ؛مانملا يف ةعمج ةليل لك هيبأ ىلإ

 هنع باغف :لاق ؛هب نيناتسيو .هثدحيف

 ؛ىرخألا ةعمجلا يف هءاج مث ءةعمج

 يلع ٌّقشو :ينتنزحأ دقل «ينب اي :هل لاقف

 أ :كنع ينلغش امنإ :لاقف ؛كفلخت

 نب رمع اوقلتي نأ اورمأ ءادهشلا

 كلهم دنع كلذو .هانيقلتف ءزيزعلا دبع

 ]41١/0"[ .زيزعلا دبع نب رمع

 نأ امنيب :لاق درولا نب بيهو نع #*

 ىري اميف تيأرذ ذم اقعتلا مفلح هات
 ينب باب نم لخد دلخاد نأك «مئانلا

 يلو «سانلا اهيأ اي :لوقي وهو «ةبيش

 ىلإ راشأف ؟نم :تلقف ؛هللا باتك مكيلع

 ةعيب تءاجف ؛ر م ع :بوتكم اذإف ءهرفظ

 [ما//ه] .زيزعلا دبع نب رمع

 يبعشلا تخأ تناك :لاق يبعشلا نع

 قيشعا تحأ تتاكو «نادمه ىشعأ دنع

 ابأ اي :ىشعألا لاقف ؛يبعشلا دنع نادمه

 ةطنح هيف اًثيب تلخد ينأك «تيأر ءورمع

 .ةطنح ةضبق ينيميب تضبقف ءريعشو

 «تجرخ مث ؛ريعش ةضبق يراسيب تضبقو
 يف اذإو ءريعش ينيمي يف اذإف .ترظنف

 «كايؤر تقدص نعل :لاق ؛ةطنح يراسي

 ىشعألا لاقف ؛رعشلاب نآرقلا نلدبتستل

 مامإ :كلذ ليق ناكو ءربك امدعب رعشلا

 [76/4] . مهئرقمو يحلا

 تعمس :لاق ناميلس نب رفعج نع
 تيأر :لوقي هبنم نب بهول اًسيلج



 عمي
 يعوض وملا بيذهتلا |( #54 ةيعرلاو يعارلا

 ؟كتمأ نم لادبألا نيأ «هللا لوسر اي

 اي :تلقف ؛ماشلا لبق هديب أموأف

 :لاق ؟دحأ مهنم قارعلاب امأ ءهشلأ لوسر

 [*48/؟] .عساو نب دمحم ؛ىلب

 نب رمع نأ :نيسح نب نايفس نع «*

 ليقف ؛اًيكاب موي تاذ ظقيتسا زيزعلا دبع
 :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كنأش ام :هل

 ام اذإ :لاقف .ءيلع فقو اًخيش تيأر

 نكو .هلإلا شخاف اهدنعف «نوعبرألا كتتأ
 [؟14/8] .اًراذح توملل

 :لاق ريرضلا ريثك نب ىيحي نع #
 ام ىلإ :تلقف «.مونلا يف اًديبز تيأر

 ىلإ :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي ترص

 تدجو لمعلا يأف :تلق ؛هللا ةمحر

 يبأ نب يلع ثبحو ءةالصلا :لاق ؟لضفأ

 [*؟/8] . بلاط

 تودغ :لاق ناميلس نب رفعج نع #

 نم يداني اًيدانم نأك ءمانملا يف ةليللا
 ءايح ىلع اونوك ءدوهيلا هابشأ اي :ءامسلا

 [45/*] . ني هللا نم

 تيأر :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

  مانملا يف : ينعي  رمتعملا نب روصنم

 نأ تدك :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف

 نإ :نايفس لاق ؛يبن لمعب هللا ىقلأ

 [6/١4ه] .اهراهن موصيو

 :لاق «هيبأ نع ةرمض نب ةبتع نع *

 فيك :اهل تلقف «مونلا يف يتمع تيقل
 يخأ نبا اي هللاو انأ :تلاق ؟هّمع اي تنأ

 تيطعأ ىتح ؛هلك يلمع تيفو «ريخب
 ]٠١4/5[ .هتمعطأ طالخأ باوث

 يلع ادغ :لاق ديز نب دامح نع

 لبق ةعمجلا موي  ةزمح وبأ  نوميم
 ةحرايلا تبأر ينإ :لاقف :لاق ؛ةالصلا

 ام :امهل تلقف ءمونلا يف رمعو ركب ابأ
 بويأ ىلع يلصن انئج :الاق ؟امكب ءاج
 .هتومب ملع نكي ملو :لاق ؛ينايتخسلا

 [ه /] .ةحرابلا بويأ تام دق :هل تلقف

 تيأر :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ءةجرف هبنج ىلإو «مانملا يف لَك هللا لوسر

 يبأ سلجم اذه :لاقف ؛سلجأل تبهذف
 امهيأ :ةماسأ يبأل تلقف .يرازفلا قاحسإ

 ناكو ءهسفن لجر ليضف ناك :لاق ؟لضفأ

 ]١48/8[ .ةماع لجر قاحسإ وبأ

 تبتك :لاق تارفلا ىبأ نب لفون نع *

 تيبلل رمأي «زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةبجحلا
 :مهيلإ بتكف ؟؛هلبق نم لعفي امك ,ةوسكب
 «ةعئاج دابكأ يف كلذ لعجأ نأ تيأر ينإ

 [م05/6] ةقيبلا نم ةللذب ىلوأ مهنإف

 نب رمع بتك :لاق ةنوعج نع #
 ءدعب امأ :مسوملا لهأ ىلإ زيزعلا دبع

 رهشلا يف «هيلإ أربأو .هللا دهشأ ينإف



 ءايلوألا ةيلحل

 جحلا مويو «مارحلا دلبلاو «مارحلا

 .مكملظ نم ملظ نِم ءيرب ينأ :ربكألا

 نوكأ نأ ءمكيلع ىدتعا نم ناودعو

 الإ ؛هتلمعت وأ «هتيضر وأ ؛كلذب ترمأ

 «يلع يفخ اًرمأ وأ «ينم اًمهو نوكي نأ

 اًعوضوم كلذ نوكي نأ وجرأو ؛هدمعتأ مل

 صرحلا ينم ملع اذإ .يل اروفغم ؛ينع
 مولظم ىلع نذإ ال هنإو الأ ؛داهتجالاو

 يأو الأ ؛مولظم لك لوعم انأو «ينود

 ملو .قحلا نع بغر يلامع نم لماع
 هل ةعاط الف .ءةئنسلاو باتكلاب لمعي

 ىتح .مكيلإ هرمأ تريص دقو ؛مكيلع
 ةلود ال هنإو الأ ؛ميمذ وهو قحلا عجاري

 يف مكئارقف ىلع ةرثأ الو ءمكئاينغأ نيب

 يف درو دراو اميأو الأ ؛مكئيف نم ءيش

 اذه نم اًماع وأ اًضصاخ هب هللا حلصي رمأ

 ثالث ىلإ ءرانيد يتئام نيب ام هلف :نيدلا

 ءةنسحلا نم ىون ام ردق ىلع «رانيد ةئام

 مل اًءرمأ هللا محر ؛ةقشملا نم مسجتو

 نمل اًمح هب هللا ييحي ءرفس همظاعتي
 «مككسانم نع مكلغشأ نأ الولو ءهءارو

 هللا اهايحأ قحلا نم اًرومأ مكل تمسرل

 ؛مكنع هللا اهتامأ لطابلا نم اًرومأو .مكل

 اودمحت الف «ءكلذب دحوتملا وه هللا ناكو

 تنك :يسفن ىلإ ينلكو ول هنإف ءهريغ
 [198* -747/5] .مكيلع مالسلاو ؛يريغك

 مل ول :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 «ةدحاولا ةيآلا هذه الإ «ةفرعملا لهأل نكي

 ءاجرلا - هللا ةيؤر هللا ا |

 اي نإ © مآ زَي بْيطظ :اهب اوفتكال
 [734/4] . 137 ب 73٠ :ةمايقلا] 4# ةَري

 لهأ دارأ ءيسش يأ :لاق هنعو #*

 لأس ام الإ «ءاودارأ ام «هللاو ؟ةفرعملا

 [؟ "5غ /ةز . ال ىسوم

 ابرلا

 سانلا عنامتي الشل :لاق ؟ابرلا

 [(ا5 2/1 .فورعملا

 انبيهذ :لاق بئاسلا نب ءاطع نع #*

 ؛هتوم دنع يملسلا نمحرلا دبع ابأ يجرن
 هل تمص دقو «يبر وجرأل نإ :لاقف

 [147/4] .اناضمر نينامث

 َدِهَج قحلا اذه نإ :لاق نسحلا نع #

 :تيقاروت نيبو مهنيب لاحو .«نانلا

 ءهلضف فرع نم الإ هيلع ربص ام .هللاوف

 [1484- 1917/5] .هتبقاع اجرو

 ليبس سأيلا :لاق يئاطلا دواد نع *

 ىلإ نحت بولقلا نكلو ءهذه انلامعأ
 [*ه9/07/] .ءاجرلا

 هللاب نمآ ام :لاق كرابملا نب دمحم نع

 [؟1]44/4 .هل هللا نمض اميف اًقولخم اجر نم

 تيأرام :لاق ذاعم نب ذاعم نع *

 نبا نم مالسإلا لهأل ءاجر مظعأ اًدحأ
 ءدهاش انأو جاجحلا هل ركُذ دقل ؛نوع



 ملعلا بلط يف ةلحرلا
 و [
 يعوض اوملا بيذهتلا ا هينا“

 ءجاجحلل رفغتست كنأ نومعزي مهنإ :ليقف
 نيب نم جاجحلل رفغتسأ ال يل ام :لاقف

 نأ يلابأ تنك امو ؟هنيبو ينيب امو ؟سانلا

 اذإ ناكو :ذاعم لاق ؛ةعاسلا هل رفغتسأ

 هللا نإ :لاق ءبيعب لجرلا هذنع ركذ

 ]1١/5[ .ميحر ىلاعت

 اجر نم :لاق هنأ راسي نب ملسم نع *

 بره «ءيش نم فاخ نمو ؛هبلط ءاًّئيش

 ٌئرما ءاجر بسح ام ؛يردأ امو ؛هنم

 ؟وجري امل هيلع ربصي مل «ءالب هل ضرع

 تضرع ئرما فوخ بسح ام « يردأ امو

 [؟5؟/؟] . ؟ىشخي امل ءاهعدي مل ةوهش هل

 لاق :لاق لوغم نب كلام نع #*

 «توملا دعب مهل هللا ةمارك نم نونمؤملا

 يف تعطقتلو «مهرئارم ايندلا يف تقشنال
 [07/ه] .مهفاوجأ ايندلا

 يحلا نم ةأرما انيب :لاق لوحكم نع #*

 ةمئاق - دروتسملا تنب ةعرافلا :اهل لاقي

 ءةافص ىلع اًدجاس سيليإب يه اذإ «دبعتت

 ؛نينجلا حيرسك هيدخ ىلع هعومد ليست

 لوط كنع ينغي ام «ءسيلبإ اي :هل تلاقف

 ءةحلاصلا ةأرملا اهتيأ :لاقف ؟دوجسلا

 يب ٌربأ اذإ وجرأ :حلاصلا خيشلا تنب

 هللا ةمحر وجري سيلبإ اذه :يوردلا

 [1845١1؟/8] . هللا ديبع نحن فيكف

 ءاجرلا :لاق - يرصبلا  نسحلا نع #

 [185/1؟] .نمؤملا اّيطم فوخلاو

 فوخلا :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 ؛اًحيحص لجرلا ماد ام ءءاجرلا نم لضفأ

 نم لضفأ ءاجرلاف .ءتوملا هب لزن اذإف
 هتحص ىف ناك اذإ :لوقي ؛فوخلا

 اطفي  ترقلا البطل اجور ولم«
 هنظ ءاس ءاًئيسم هتححص ىف ناك اذإو ءهنظ

 [45/4] .هؤاجر طع علو «توملا دنع

 ملعلا بلط يف ةلحرلا |

 :لاق يلجبلا دامح نب رصن نع *

 يبأ نع ليئارسإ نع :ثدحأ ةبعش ينعمس

 «لبإلا ةيعر بوانتن انك :لاق ءرماع

 لِي هللا لوسر ىلإ تئج مث .تأضوتف
 هتعمسف ؛هنم توندف ءهلوح هباحصأ اذإو

 ءدجسملا لخد مث ءأضوت نم» :لوقي

 نم مدقت ام هل هللا رفغ :نيتعكر ىلصف

 ركذف ؛...خب خب :تلقف ؛«هينذ

 تيحنتف «ةبعش ينمطلف :لاق .ثيدحلا

 لاقف ؟يكبي هل ام :لاقف ؛يكبأ ةيحان يف

 لاقف ءهيلإ تأسأ كنإ :سيردإ نبا هل

 نع ليئارسإ نع :ثّدحي ام رظنا :ةبعش

 نم :قاحسإ يبأل تلق انأ ,قاحسإ ىبأ
 ينثدح :لاقف ؟ثيدحلا اذهب كثدح

 عمس :تلقف «ةبقع نع ءاطع نب هللا دبع

 رعسمو ؟ةبقع نم ءاطع نب هللا دبع
 ءاطع نب هللا ديع :رعسم لاقف ؛رضاح

 .جحلا درأ ملو .ةكمب هيلإ تلحرف ءةكمب
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 ةمحرلا 1 ءايلوألا ةيلحل

 ءاطع نب هللا دبع تلأسف ؛ثيدحلا تدرأ

 ميهاربإ نب دعس :لاقف ؛ثيدحلا نع
 دعس :سنأ نب كلام لاقف ءينثدح

 ىلإ تلحرف ؛ماعلا جحي مل «ةنيدملاب
 :لاقف ءاذعس هنع تلأسف ؛ةئيدملا

 قارخم نب دايز مكدنع نم ثيدحلا
 ؟ثيدحلا اذه ءيش يأ :تلقف «ينثدح

 راص ذإ ءاّيكم راص ذإ ءيفوك وه انيب
 ءةرصبلا تيتأف ؛اًيرصب نام قإ اينو

 سيل :لاقف .ءقارخم نب دايز تلأسف

 نأ نم دب ال :تلقف ؛كتباب نم ثيدحلا

 بشوح نب رهش ينثدح :لاقف هب ينربخت
 املف ءرماع نب ةبقع نع ةناحير يبأ نع
 ؛ثيدحلا اذه يلع رمد :تلق ءارهش ركذ

 ول .هللاو :ةبعش لاق :دامح نب رصن لاق

 لَك هللا لوسر نع ثيدحلا اذه يل حص

 نمو «يلامو ؛يلهأ نم يلإ بحأ ناك
 [1544- ١54/91 .نيعمجأ سانلا

 ىلإ تلحر :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 :يتاندار يندركال نددت ناح اننا نع
 تبحأ :تلت ؟كدنأ يذلا ام :يل لاقو
 نمو «ىخأ اي :لاق ؛كيلإ رظنلاو ؛كءاقل

 لاف منا سعأ ان: يدنع يق أذ ءانأ
 ثيدح «معن :تلق ؟هنع لأست ءيش كعم

 لاقف «هيبأ نع كلام نب كارع نب هللا دبع

 نب كارع نب هللا دبع انثئدح هءمعن :ىسيع

 لاق :لاق «ةريره يبأ نع هيبأ نع كلام

 هدبع يف ملسملا ىلع سيل» : لكي هللا لوسر

 ["ه5/4] .«ةقدص هسرف ىف الو

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 ىلإ جرخو ءاّيشام سوسرط ىلإ يبأ جرخ
 ثالث ؛ججح سمخل ججحو ءايشام نميلا

 :لوقي نأ دحأل نكمي الو ؛اًيشام اهنم

 اذإ الإ ءاّموي يحاونلا هذه يف يبأ ىأر

 ىلع سانلا ربصأ ناكو ؛ةعمجلا ىلإ جرخ

 نكي مل هيف ناك اميف هد ٌرشبو «ةدحولا
 اذ ىلإ جرخي ناكف ؛ةدحولا ىلع ربصي

 1187 /94] .ةعاس اذ ىلإو .ةعاس

 :لاق كرابملا نب هللا دبع نع

 نم مهدأ نب ميهاريإو ءانأ تجرخ
 ؛ملعلا بلطن ىتف نوتس نحنو «ناسارخ

 [14/9] . يريغ ذخآ مهنم ام

 يف تجرخ :لاق شيبح نب رز نع *
 ينضرح نإ .هللا ميأو ؛ةفوكلا لهأل دفو

 باحصأ ءاقل الإ ءةدافولا ىلع

 ؛راصنألاو نيرجاهملا نم كي هللا لوسر

 ءبعك نب بأ تمزل «ةئيدملا تمدق املف

 ]181١/4[ .فوع نب نمحرلا دبعو

 «لاسع نب ناوفص تيتأ :لاق هنعو *

 يغتبأ تئج :تلقف ؟كي ءاج ام :لاقف

 هتيب نم جرخ لجر نم ام :لاق ؛ملعلا

 ةكئالملا هل تعضو الإ ءملعلا ءاغتبا
 [187/4] .لمعي امب ءاضر ءاهتحنجأ

 ةمحرلا

 ىلص :لاق  ةنييع نب  نايفس نع *

 يلصت :هل ليقف ؛لجر ىلع ردكنملا نبا



 مرو
 يعوضوملا بيذهتلا |_ تكرر ةمحرلا

 نأ هللا نم ييحتسأ ينإ .:لاقف ؟نالف ىلع

 [؟ 99 /9] .هقلخ

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #*

 ةجرد :قلخلل ةمحرلاو 0- هلنأ نع اضرلا

 [؟17؟/96] .نيلسرملا

 نبال ناك :لاق نوع نبا نع

 لهأ نم الإ اهيركي ال «لزانم نيريس
 ءاج اذإ :لاق ؟كلذ يف هل ليقف ؛ةمذلا

 عّورأ نأ هركأو ىفتعرز رهشلا سأر

 [؟58/؟] .اًملسم

 ام .نيكاسملا الول :لاق ةبعش نع *
 ]١697/9[ .اوطعُيل ثّدحأ ينإف «تئّدح

 ام .يل جئاوح الول :لاق هئعو #*

 ةوسنل لأساي ناكو .مكتئدح

 [6١ا//07] .فاعض

 :لاق تايبج نب نمحرلا ديع نع *

 ةمحر :لاق ؟لاحلا ريغت نم كب ىرن
 [١٠؟ /هز] .مهسفنأ نع مهتلفغ نم « سانلل

 َدعأ امع ءالؤه لفغأ ام :لاقو «ىكب
 [١٠؟/ه] . مهل

 اًبر مكل نإ :لاق دعس نب لالب نع *

 ليقي :عيرسب مكدحأ باقع ىلإ سيل
 «لبقملا نم ليقيو .ةبوتلا لبقيو «ةرثعلا

 [777/ه] .ريدملا ىلع فطعيو

 تيأر ام :لاق ليمش نب رضنلا نع *

 ىأر اذإ .ةبعش نم نيكسمل محرأ
 بيغي ىتح ؛هيلإ رظني لازي ال ؟نيكسملا
 1١45 -١57[ /9/] .ههجو نع

 مل :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع *#
 ؛همحر الإ ءطق ناسنإ ىلإ ىلاعت هللا رظني

 هنكلو ؛مهمحرل ءرانلا لهأ ىلإ رظن ولو
 [814/1] .مهيلإ رظني ال هنأ ىضق

 امنإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 لح امدنع :يصاعملا لهأ ىلع بضغلا

 اميف تركفت اذإف ؛اهيلع مهيلإ كرظن
 تلخد ءةرخآلا ةبوقع نم هيلإ نوريصي
 [؟7؟/5] . بلقلا مهل ةمحرلا

 :لاق - يمس نب  ثيغم نع #*

 ةعموص يف ليئارسإ ينب نم بهار دبعت
 بغ ىف اموي رظنف :لاق ؛ةئس نيتس

 ول :لاقف «ضرألا هتبجعأف ءءامسلا

 ترظنو «ءضرألا يف تيشمف «تلزن
 ؛فيغرب هعم لزنو «لزنف :لاق «اهيف

 ملف ءهل تفشكتف «ةأرما هل تضرعف
 هكردأن ءاهيلع عقو نأ هسفن كلمي

 :لاق ؛لاحلا كلت ىلع وهو توملا

 ؛تامو .فيغرلا هاطعأف ءلئاس ءاجو

 ين تقول ةكم نحس لمحبي نسف
 ىف تعضوف «.هتئيطخب ءيجو :لاق ؛ةفك

 ل ىثح ؛هلمعب تحجرف .ةفك

 حجرف :لاق ؛هلمع عم عضْوف .فيغرلاب
 [594/5] . هتئيطخب
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 ةالصب مكبلاطي .مويلا هّلل مكتامأ نإ متيأرأ

 فيك «هيف شيعن ال موي ءال :اولاق ؟دغ

 الامكف :قيقش لاق ؟هتالصب انبلاطي

 قزر هنم اوبلطت ال متنأف ءدغ ةالصب مكبلاطي

 [54/8] .دغ ىلإ اوريصت ال نأ ىسع ؛دغ

 نب ةرم انيتأ :لاق يدبعلا ةزمح نع #*

 بتكي مل َِيو هللا نإ الأ :لاقف «ليحارش

 هعاطأ نإو ءهيلع هاضمأ الإ «ءالب ديع ىلع

 هاقو الإ ءاًقزر دبعل بتكي ملو ؛دبعلا كلذ

 [ 5/1 .دبعلا كلذ هاصع نإف «هايإ

 :لاق لكأ اذإ يروثلا نايفس ناك *
 عسوأو .ةنوّوملا اناقك يذلا هلل دمحلا

 [ .قزرلا يف انيلع

 نم نإ :لاق هبنم نب بهو نع #*
 ءافلتخم قلخلا قلخ نأ :َنِيِق هللا ةمكح

 .هريداقمو هقلحخ

 ال ءايندلا تماد ام مودي :قلحخ هنمف

 . همرهت الو «مايألا هصقنت

 «ةهمرهتو مايألا هصقنت :قلخ هنمو

 . هتيمتو « هيلبتو

 .قزري الو ءمعطي ال : قلخ هنمو

 ؛قزريو معطي :قلعح هئثئمو

 .هقزر هعم قلخو ل هللا هقلحخ

 يف اًقلخ :كلذ نم ىلاعت هللا قلخ مث
 ام قزر لعج مث ؛رحبلا يف اًقلخو ءربلا

 هلو طويلا يف رجلا قحاب الو. رتكبلا» ىف
 الو ءربلا باود رحبلا باود قزر عفني

 ام جرخ اذإ ؛رحبلا باود ربلا باود قرز
 ان عم اذزرو فلم ةرتلا ىلإ صكلا نق
 نم كلذ يفو ؛كله :رحبلا ىلإ ربلا يف
 دق نمل «ةربع رحبلاو ربلا يف هللا قلخ

 نم هللا مسق اميف مدآ نبا ربتعيلف
 امك الإ ءءيش اهيف نوكي ال هنأ :قازرألا

 نأ دحأ عيطتسي الو .هقلخ نيب همسق

 عيطتست ال امك ؛اهطلخي نأ الو ءاهريغي

 باود قازرأب شيعت نأ :ربلا باود

 الو ؛اهلك تتام :هيلإ رطضت ولو ؛رحبلا
 قازرأب شيعت نأ :رحبلا باود عيطتست

 كلذ اهكلهأ :هيلإ رطضت ولو ؛ربلا باود
 اميف اهنم ةباد لك ترقتسا اذإف ؛هلك

 .اهحلصأو .«كلذ اهايحأ :تقزر

 عنتقو ءرقتسا اذإ :مدآ نبا كلذكو

 «كلذ هايحأ :هللا قزر نم هتمسقب

 هصقن «هريغ قزر ىطاعت اذإو ؛هحلصأو

 [؟5/4١] .هرضو .كلذ

 نب يلع نب دمحم نب رفعج نع #
 ال :يروثلا نايفس لاق امل :لاق نيسحلا
 «كئدحأ انأ :هل لاق «ينثدحت ىتح موقأ
 «نايفس اي ؛ريخخب كل ثيدحلا ةرثك امو

 اهءاقب تببحأف «ةمعنب كيلع هللا معنأ اذإ



 قزرلا
 عد
 ئعوض اوملا بيذعتلا ةذهفت#ا

 ءاهيلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف :اهماودو

 رتركحَس نيل :هباتك يف لاق َقْيك هللا نإف

 تأطيتسا اذإو .[9 :ميهاربإ] «كتَديِردَ
 هللا نإف ءرافغتسالا نم رثكأف :قزرلا

 مَنِإ ْمُكَيَر اورِْنَتَس» :هباتك يف لاق ىلاعت
 (©© اَرَرْنُم ٌككع هاشلأ ٍلِسرُي © ُمَفَع ناك

 لمقتَو ِنَج كل لسع َنبَو لوم ُرَدِْو
 اي ١-05 :حونا 4( وبن دل

 وأ ناطلس نم رمأ كبزح اذإ ءنايفس

 الإ ةوق الو لوح ال :نم رثكأف :هريغ
 زونك نم زنكو ءجرفلا حاتفم اهنإف .هللاب
 «ثاللث :لاقو ءهديب نايفس دقعف ؛ةنجلا

 وبأ هللاو اهلقع :رفعج لاق ؟ثالث يأو

 ]*/١57[ .اهب هللا هتعفنيلو ءهللا دبع

 نكشي ال :لاق هبنم نب بهو نع *
 قازرألاعقوي قو هللا نأ :مدآ نبا

 اًئيش مدآ نبا للقت نإف .ةملتخمو ةلضافتم

 الو يق هللا ىلإ ةبغر هدزيلف :هقزر نم

 ءهريغ هب رعشو ءاذه هللا علطا ول :نلوقي
 هقلخ وه يذلا ءيشلا هللا علطي ال فيكف

 ؟هردقو

 امم كلذ ريغ يف :مدآ نبا ربتعي ال َوأ

 يف مهنيب لّضف هللا نإف «سانلا هيف لضافتي

 ءلوقعلاو ءناولألاو ء.ماسجألا

 نأ :مدآ نبا ىلع ربكي الف ؛مالحألاو

 الو «ةشيعملاو قزرلا يف هيلع هللا لضفي
 هملع يف هيلع لضف دق هنأ :هيلع ربكي

 .هلقعو

 يف هقزر يذلا نأ : مدآ نبا ملعي ال َوأ

 دحاو يف هل نكي مل ءهرمع نم ناوأ ةثالث

 هقزري فوس : هنأ ؛ةليح الو بسك نهنم

 :عبارلا نمزلا يف

 يف ناك نيح «.هنامزأ نم نمز لوأ

 لام ريغ نم قزريو ءهيف قلخي ءهمأ محر

 رح هيف هيذؤي ال .نيكم رارق يف ءهبسك
 .همهي ءيش الو ءرق الو

 ةلزنملا كلت نم هلوحي نأ :هللا دارأ مث

 : يناثلا نمزلا يف هل ثدحيو ؛اهريغ ىلإ

 لوح ريغ نم «هينغيو هيفكي ءهمأ نم اًقزر
 .ةوقاالو

 «نبللا كلذ نم همصعي نأ هللا دارأ مث

 هثدحي قزر يف :ثلاثلا نمزلا يف هلوحيو

 يف ةمحرلا هل لعجي «هيوبأ بسك نم هل

 امهسفنأ ىلع هارثؤي ىتح ءامهبولق

 ال ءامهينعي امب هحور اينعتسيو ءامهبسكب
 الو .ءبسكب كلذ نم ءيش يف امهنيعي

 .لقعي ىتح اهلاتحي ةليح

 هنإف :اًبسكو ةليح هل نأ هسفن ثدحيو

 هانغأ نم الإ «عبارلا نمزلا يف هينغي نل
 . اهلبق يتلا ثالثلا نامزألا يف هقزرو

 الإ :ةرذعم الو ءهل لاقم الف

 مدآ نبا نإف ؛هقلخ يذلا وه هللا ةمحرب

 نع هلقعو هملح هب رصقي .كشلا ريثك
 ركفت ولو «هرمأ يف ركفتي الو هللا ملع
 نأ :ملع ملعي ىتحو .مهفو مهفي ىتح
 يذلا هقلخ :ففرعي اهب ىتلا هللا ةمالع

 [؟50/4] .قلخ امل هقزرو ءقلخ



 ءايلوألا ةيلحل
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 ةوشرلا - ريغصلا ةمحر ا مال

 شيبح نب ديزي نب دمحم نب هللا ديبع نع #
 يبأ نع هغلب هنأ :ركذي يبأ تعمس :لاق

 :مزاح ابأ اي :هل اولاقف ؛هوتأ مهنأ :مزاح

 نم مكمغي امو :لاقف ؟رعسلا الغ دق ىرت امأ

 يذلا وه :صخرلا يف انقزري يذلا نإ ؟كلذ

 [79/7] .ءالغلا يف انقزري

 ريغصلا ةمحر

 هللا دبع وبأ  ءاطع نب دمحأ نع

 هسفن مالغلا ةبتع تعزان :لاق - يعوبريلا

 «لباق ىلإ ينع يعفدنا :اهل لاقف ءاّمحل

 ناك اذإ ىتح ؛؟نينس عبس اهعفادي لاز امف

 «سالفأ فصنو اًقئاد ذخأ «ةعباسلا يف

 اي :لاقف ؛اًرابخ ديز نب دحاولا دبع

 اهدعأ امك ءاهنم تييحتسا دقو « نينس

 نم ةعطقو نيفيغر يل ذخف ءاهفلجأو
 ءهب هاتأ املف ؟؛فصنلاو قنادلا اذهب ءمحل

 تنأ تسلأ «نالف اي :لاق .«يبصب وه اذإ

 ؛ىلب :لاق ؟كوبأ تام دقو «نالف نبا

 :لاقو ءهسأر حسميو يكبي لعجف :لاق

 يف يتوهش ريصت نأ ءايندلا نم ينيع ةرق

 مث ءدعم ناك ام هلوانف ؛ميتيلا اذه نطب

 امو اًنيكشي ويح لع ممل َنوْممظيَوط :أرق
 [7م:/5] .[ه :ناسنإلا) 402 ايل

 ٍهِكَي يبنلا ناك :لاق ركب يبأ نع #*

 دجاس وهو نسحلا ءيجيف ءانب يلصي

 وأ هرهظ ىلع ريصي ىتح - ريغص يبص -

 ىلص املف ءاّقيفر اًعفر هعفريف «هتبقر
 عنصتل كنإ .هللا لوسر اي :اولاق ؛هتالص
 :لاقف ؟دحأب هعنصت ال اًئيش ىبصلا اذهب

 ديس انه تبا ناوي يم اسيرت اذنه نإ»
 نم نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا ىسعو
 [*ه/91 .؟نيملسملا

 ىلإ يدهأ :لاق نارهم نب نوميم نع *«

 ؛اهدرف «ةهكافو حافت زيزعلا دبع نب رمع
 نم دحأ ىلإ متثعب دق مكنأ نملعأ ال :لاقو
 نكي ملأ :هل ليق ؛ءيشب يلمع لهأ

 «ىلب :لاق ؟ةيدهلا لبقي للك هللا لوسر

 [؟554/8] .ةوشر اندعب نملو انل اهنكلو

 ىهتشا :لاق رجاهم نب ورمع نع #
 نم اًئيش اندنع نأ ول :لاقف ءاًحافت رمع

 ءهلهأ نم لجر ماقف ؟؛بيط هنإف «حافت
 «لوسرلا هب ءاج املف ءاًحافت هيلإ ىدهأف

 ؛هنسحأو ءهحير بيطأو ؛هبيطأ ام :لاق

 «مالسلا نالف ىلع أرقاو «مالغ اي عفرا

 ثيحب اندنع تعقو دق كتيده نإ :هل لقو

 اي :هل تلقف :رجاهم نب ورمع لاق .بحت

 لهأ نم لجر .«كمع نبا ؛نينمؤملا ريمأ
 لكاي ناك ِخك يبنلا نأ كغلب دقو «كتيب
 نإ :لاق ؛ةفدصلا لكأي الو ء«ةيدهلا

 انل يهو ؛ةيده خو يبنلل تناك ةيدهلا
 [؟4١/ه] .ةوشر

 تيدهأ :لاق يخليلا قيقش نع

 :هل تلق ؟يلع هّدرف ءابوث يروثلا نايفسل



 اضرلا

 عمسي نمم انأ تنسل «هللا دبع ابأ اي

 كنأ تملع :لاق ؛ يلع هدرت ىتح ثيدحلا

 كوخأ نكلو .؛ثيدحلا عمسي نمم سيل
 يبلق نيلي نأ فاخأف «ثيدحلا ينم عمسي
 [* /0] .هريغل نيلي امم رثكأ ؛كيخأل

 ةثالث ةاضقلا تناك :لاق ةمركع نع *
 دحاو ثامف ؛- ليئارسإ ينب يف ينعي -

 ام اوضقف ؛هناكم رخآلا لعجف (ءمهنم

 ىلع اكلم هللا ثعيف ءاوضقي نأ هللا ءاش

 اهعم ةرقب يقسي لجر ىلع رمف ؛سرف
 ءسرفلا لجعلا عبتف «لجعلا اعدف «لجع
 هللا دبع اي :لاقف ؛لجعلا بحاص هعبتف

 نبا وهو «يلجع :كلملا لاقو «يلجع

 :لاقف ؛هايعأ ىتح ءهمصاخف ؛ يسرف

 ؛تيضر دق :لاق «كنيبو ينيب يضاقلا

 :لاق ؛ةاضقلا دحأ ىلإ اعفتراف :لاق

 يب رم هنإ :لاقف ءلجعلا بحاص ملكتف
 نأ ىبأف ءهعبتف «ءيلجع اعدف «هسرف ىلع

 ىري مل «تارد ثالث كلملا عمو - هدري

 :لاقف ؛ةرد يضاقلا ىطعأف  اهلثم سانلا
 ؟يل اذه غوسي فيك :لاقف ؛يل ضقا
 عبت نإف «ةرقبلاو سرفلا جرخت :لاق
 لعقف :لاق ؛ترذع :سرفلا لجعلا

 مث ؛كلذ لثم لعفف ءرخآلا ىتأ مث ؛كلذ
 «ةردلا هلوانو ءامهتصق اصقف «ثلاثلا ىتأ

 امكنيب يضقأ ال :لاقو ؛اهذخأي ملف
 ؛كلملا لاقف ؛ضئاح ينإف .«مويلا

 :لاقف ؟لجرلا ضيحي له ؛هللا ناحبس
 ؟الجع سرفلا جتنت لهو «هللا ناحبس

 يعوضاوملا بيذهتلا ةمثا ق5 ءربهب

 [73737 0 ”717/9] .ةرقبلا بحاصل ىضقف

 اضرلا

 نب كلام عمتجا :لاق رفعج نع

 ينإ :كلام لاق ؛عساو نب دمحمو رانيد

 ءشيع نم ماوق هل «هنيد هعم الجر طبغأل

 نيدمحم لاقف ؛ِّيِه هبر نع ضار

 سيل «هنيد هعم ءالجر طبغأل ينإ :عساو
 :لاق ؛هبر نع ضار ءايتذلا نم ءيش هعم

 اًدمحم نأ نوري مهو ءموقلا فرصناف

 [؟49/؟] .نيلجرلا ىرقأ

 دبع نم ام :لاق بعك نب يبأ نع *
 وه ام هب هللا هلدبأ الإ قي هلل اًئيش كرت
 امو ؛!بستحي ال ثيح نم ,هنم ريخ
 ءحلصي ال ثيح نم هذخأف ءدبع هب نواهت
 نم ءهنم هيلع دشأ وه ام هللا هاتأ الإ

 [؟١/87] . بستحي ال ثيح

 ريسي وهو - لاق هنأ هيو رامع نع *

 نأ ملعأ ول ءمهللا :- تارفلا طش ىلع
 .طقسأف ىدرتأ نأ :نسع.اقل ئضرأ

 :ينع كل ىضرأ نأ تملع ولو ؛تلعف

 هيف قرغأف ءاملا اذه يف يسفن يقلأ نأ
 ]147/١[ .تلعف

 نم :لاق بيسملا نب ديعس نع *

 [77/5١؟1 .هيلإ سانلا رقتفا .هللاب ىنغتسا

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #*

 :قلخلل ةمحرلاو ءْقََو هللا نع اضرلا
 [؟57؟/91] .نيلسرملا ةجرد



 اضرلا فس 3 ءايلوألا ةيلحل

 ينسحلا ىيحي نب - نيسحلا نع *

 :لاق ؟هئايلوأ يف هتمالع ام :لئسو

 يتلا لامعألل ءايندلا راد يف مهققوي
 [مطم/خ] . مهنع اهب ىضري

 ةجرد :لاق ضايع نب ليضفلا نع #

 ؛نيبرقملا ةجرد :َكيو هللا نع اضرلا

 «حور الإ :ىلاعت هللا نيبو مهنيب سيل

 [ة9/8] .ناحيرو

 :اضرلا :ديز نب دحاولا دبع نع *

 حارتسمو ءايندلا ةتجو .مظعألا هللأ باب

 [55/5] .نيدباعلا

 نبا تام :لاق صاوخلا ناميلس نع #

 ناكف «زيزعلا دبع نب رمع هرضحف ء«لجر

 نم لجر لاقف ؛ءازعلا نسح لجرلا

 :ناميلس لاقف ؛ربصلا وأ :زيزعلا دبع

 نوكي نأ :اضرلا ءاضرلا نود ربصلا

 كلذ يأب اًيضار ةبيصملا لوزن لبق لجرلا
 لوزن دعب نوكي نأ :ريصلاو .ناك
 [71ا//4] ٠ ربصي ةبيصملا

 يل لاق :لاق ئراقلا رضم نع نب

 نم اًئيش بسحأ ام :ديز نب دحاولا دبع

 الو ؛اضرلا الإ ءربصلا مدقتي لامعألا

 ؛اضرلا نم ءفرشأ الو عفرأ ةجرد ملعأ

 ا" /"] .ةبحملا سأر يهو

 :لاق يراوحلا يْبأ نب دمحأ نع *

 فرعأ امو ؛دح دهزلل الو .دح عرولل الو

 تثدح :دسأ لاق ؛ءيش لك نم اًفرط الإ

 «ءيش لكب يضر نم :لاقف «ناميلس هب

 لك يف عروت نمو ؛اضرلا دح غلب دقف
 يف دهز نمو ؛عرولا دح غلب دقف « ءيش

 [158/9] .دهزلا دح غلب دقف «ءيش لك

 حبصأ نم :لاق مصألا متاح نع

 بلقتي وهف ءءايشأ ةعبرأ يف ميقتسم وهو

 مث .هللاب ةقثلا :اهلوأ ؛هللااضر يف

 ؛ةفرعملا مث ءصالخإلا مث «لكوتلا

 [78/8] .ةفرعملاب متت :اهلك ءايشألاو

 تعمس :لاق طيمش نب هللا ديبع نع *

 اورثآ هللا ءايلوأ نإ :لوقي يبأ

 نإو ؛مهسقنأ ىوه ىلع َقْيِق هللا ىضر

 اومغرأف ءمهل ةنحم مهؤاوهأ تناك

 ءاوحلقأف ؛مهبر ءاضرل اًريثك مهسفنأ

 [١؟9//"] .اوحجنأو

 لمع نم :لاق «يخلبلا قيقش نع *

 :اهلوأ ءةنجلا هللا هاطعأ ءلاصخ ثالثب

 ؛هحراوج هناسلو هبلقب َْيك هللا ةفرعم

 قئوأ ءهللا دي يف امب نوكي نأ :يناثلاو

 هللا مسق امب ىضري :ثلاثلاو ؛هيدي يف امم

 «هيلع علطم ىلاعت هللا نأ نقيتسم وهو ءهل

 ةماقإب الإ ءهحراوج نم اًئيش كرحي الو

 ؛ةفرعملا قح كلذف ؛هللا دنع ةجحلا

 «عمط يف ىعست ال نأ :هللاب ةقثلا ريسفتو

 هللا نود وجرت الو «عمط يف ملكتت الو

 الو اوس هللا نود فاخت الو ءهاوس

 نم كرحي الو ؛هاوس ءيش نم ىشخت



 2و قفرلا
 يعوضموملا هتبيذغضتلا اي#

 ءهتعاط يف : ينعي هللا نود اًئيش هحراوج

 انركزلا سيقتو : لاف ةةحيفحم تايحجاو
 ءرقفلا نم نمأ :اهلوأ ءلاصخ عبرأ ىلع

 فوخ :ثلاثلاو ؛ةلقلا بح :يناثلاو

 ال نأ :نامضلا ريسفتو :لاق ؛نامضلا

 : ايندلا رمأ نم ءيش هدي يف عقو اذإ فاخي

 هذخأ يف «هللا يدي نيب هتجح ميقي نأ

 ]5١/4[ .ناك هوجولا يأ ىلع ؛هئاطعإو

 نفد ثيح زيزعلا دبع نب رمع دهش *
 ىوسو «ءهتفد امل :لاق «كلملا دبع هئبا

 نيتبشخ هدنع اوعضو «ضرألاب هربق هيلع
 ىرخألاو «هسأر دنع امهادحإ :نوتيز نم

 .ةلبقلا نيبو هنيب هربق لعج مث ؛هيلجر دنع
 :لاقف ؛سانلا هب طاحأو ءاّمئاق ىوتساو

 ؛كيبأب اًراب تنك دقل «ينب اي هللا كمحر

 اًرورسم يل هللا كبهو ذنم تلز ام ءهللاو

 كي دشأ طق تنكاام «هللاو الو ؛كب

 «كيف هللا نم يظحب ىجرأ الو ءارورسم
 يذلا لزنملا اذه يف كتعضو ذنم

 كل رفغو «هللا كمحرف ؛هيلإ هللا كرّيص

 هللا محرو ءكلمع نسحأب كازجو «كبنذ
 وأ دهاش نم ء«ريخب كل عفشي عفاش لك

 انمّلسو .هللا ءاضقب انيضر ؛بئاغ

 مث ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هللا رمأل

 ["هال  ”ه5/8] .فرصنا

 نيدلا ناكرأ : هللا دبع نب لهس لاق *

 ءاضرلاو ء.نيقيلاو ءقدصلا :ةعبرأ

 ةمالعو ءريصلا :قدصلا ةمالعف ؛بحلاو

 كرت :اضرلا ةمالعو ؛ةحيصنلا :نيقيلا

 ربصلاو «راثيإلا : بحلا ةمالعو ؛ف الخلا

 [195؟-١٠/51١1] .قدصلل دهشي

 قفرلا
 ىلع لخد الجر نأ :ةبالق يبأ نع *

 :لاقف ؟اذه ام :لاقف ؛نجعي وهو ناملس

 - ةعنص يف :لاق وأ - لمع يف مداخلا انثعب

 :لاق وأ  نيلمع هيلع عمجن نأ انهركف

 ؛مالسلا كئرقي نالف :لاق مث ؟- نيتعنص

 ؛اذكو اذك ذنم :لاق ؟تمدق ىتم :لاق

 تناك ءاهدؤت مل ول كنإ امأ :لاقف :لاق
 ]201/١[ .اهدؤت مل ةنامأ

 قارُع دعأل ينإ :لاق هيَذ ناملس نع *

 [١٠؟/1١ .ىمداخب نظأ نأ ةفاخم ءردقلا

 اوفلكت ال :لاق ءادردلا ىبأ نع *

 هنإف «كسفن كيلع «مدآ نبا ؛مهبر نود

 «هنزح لطي :سانلا يف ىري ام عبتن نم
 [؟١/١١] .هظيغ فشي الو

 ىف هقفر :لجرلا هقف نم :لاق هنعو *

 [؟11/١١ .هتشيعم

 ةريره ايأ نأ :لكوتملا يبأ نع *

 عفرف ءاهلمعب مهتمغ دق ةيجنز هل تناك
 « صاصقلا الول :لاقف ءاموي طوسلا اهيلع

 ينيفوي نمم كعيبأس ينكلو ؛هب كيشغأل

 [884/1] . هلل تنأف «ىبهذا .كنمث

 ىأر الجر نأ :انغلب :لاق نامثع نع #



 8س |
 ءايلوألا ةيلحل

 ًاوبتي وهو ءهنع ىلاعت هللا ىضر رذ ابأ

 :لاقف ؟رذ ابأ اي ديرت ام :هل لاقف ؛اًناكم

 «يتيطم هذه يسفن «هيف مانأ اًعضوم بلطأ

 [1506/1] . ينغلبت مل ءاهب قفرأ مل نإ

 ِِلَط يبنلا ناك :لاق ةركب يبأ نع *

 دجاس وهو نسحلا ءيجيف ءانب يلصي
 وأ هرهظ ىلع ريضي ىتح ءاويغصا يصد
 ىلص املف ءاميفر اًعفر هعفريف «هتبقر
 عنصتل كنإ هللا لوسر اي :اولاق ؛هتالص

 :لاقف ؛دحأب هعنصت ال اًئيش يبصلا اذهب

 ءديس اذه ينبا نإو «يتناحير اذه نإ»

 نم نيتثف نيب هب حلصي نأ هللا ىسعو
 [؟ه/؟] .؟نيملسملا

 دنع تنك :لاق يفعجلا نيسح نع ©

 ءهل مالغ قبأ دقو ءرجبأ نب كلملا ديع

 ءاج ىتح «ملعي ملف «ناباب هل ناكو
 ءنالف :كلملا دبع هل لاقف ؛مالغلا

 يأ نم «ةالص كل لبقت مل ؟تقبأ كحيو
 ام ؟انم كل ريخ دحأأ ؟تجرخ باب

 يأ نم ءانم كل اًريخ دحأ دجت كبسحأ
 اذه نم :لاق ؟تبهذ نيح تجرخ باب

 هللا رفغتسأو ءهنم لخدا :لاق ؛بابلا

 هبسحأ هنإف ءهيمعطأ .ةنالف اي ؛كل

 [46/ه] .اًعئاج

 ناوزغ نب دمحم نب دمحأ نع
 ثراحلا نب رشب ٍىل لاق :لاق .يئارهلا

 مكيلع :- نيتئامو نيرشعو سمح ةنس -

 اوتيبت نألف ؛ةقفنلا يف داصتقالاو «قفرلاب

 قفرلا | 5و يو

 اوتيبت نأ نم يلإ بحأ ؛لام مكلو اًعايج
 4٠/43*[ .لام مكل سيلو اًعابش

 بذعت ال :لاق نارهم نب نوميم نع #
 لك يف كولمملا برضت الو ,كولمملا

 اذإف ؛هل كاذ ظفحا .ءنكلو ؛بنذ

 هللا ةيصعم ىلع هبقاعف ب هللا ىصع

 كنيب بنذأ يتلا بونذلا هرّكذو «ىلاعت

 [مق  م4ه/4] .هنيبو

 ىلع ماقأ اًسوواط نأ :رمعم نع #

 ]٠١/4[ .جحلا هتاف ىتح «ضيرم هل قيفر

 لاق :لاق ءامسأ نب ةيريوج نع *

 هيبأل زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع
 اذه يف كيأرل ذفنت نأ كعنمي ام :رمع

 يب يلغت نأ يلابأ تنك ام «هللاوف ؟رمألا

 :رمع لاقف ؛رمألا ذافنإ يف رودقلا كبو

 نإف ءبعصلا ةضاير سانلا ضورأ يلا

 يلع تلجع نإو ؛يبأرل تيضم هللا يناقبأ

 نإ فاخأ ينإ ؛يتين هللا ملع دقف ةينم

 ىلإ ينوئجلي نأ لوقت يتلاب سانلا تهداب

 الإ ءيجي ال ريخ يف ريخ الو .فيسلا
 [؟6/١81] .فيسلاب

 ناك :لاق يفقثلا نامثع يبأ نع #*

 لغب ىلع لمعي مالغ زيزعلا دبع نب رمعل
 اًموي هءاجف ؛موي لك مهردب هيتأي ءهل
 :لاقف ؟كل ادب ام :لاقف «فصنو مهردب

 تبعتأ كنكلو ءال :لاق ؛قوسلا تقفن

 [؟0/١5] .مايأ ةثالث هحرأ ءلغبلا

 نب رمع نأ :شيرق نم لجر نع *



0 
 يعوض يوملا بيذهتلا 1 ةهليا مئامنلاو ىقرلا

 كيلع :هلامع ضعب ىلإ دهع زيزعلا دبع
 نإف ؛كب لزني لاح لك يف هللا ىوقتب
 .ةديكملا غلبأو «ةدعلا لضفأ هللا ىوقت

 نم ءيش يف نكت الو ؛ ةوقلا ىوقأو

 ةديكم نم سانلا دشأ كودع ةوادع

 رصنتسنو انودع يداعث امنإو ءمهودع

 انل نكت مل .كلذ الولو «مهتيصعمب مهيلع
 الو ءمهددعك سيل انددع نأل ؛مهب ةوق

 ءانتقمب مهيلع رصنن ال نإف ءمهتوقك انتوق
 دحأ ةوادعل ننوكت الو ؛انتوقب مهيلغن ال

 دشأ الو ءمكبونذل مكنم رذحأ سانلا نم
 مكيلع نأ اوملعاو ؛مكيونذل مكنم اًدهاعت

 ام نوملعي ءمكيلع ةظفح هللا ةكئالم
 اويحتساف «مكلزانمو مكريسم يف نولعفت
 مهوذؤت الو «مهتباحص اونسحأو ءمهنم

 ؛هللا ليبس يف متمعز متنأو هللا يصاعمب

 نلو ءانم رش انودع نإ :اولوقت الو

 دق موق نم مكف ؛انينذأ نإو ءانيلع اورصني
 ؛مهبونذل مهنم رشأب مهيلع طخس وأ طلس

 امك .مكسفنأ ىلع نوعلا هللا اولسو

 هللا لأسن ؛مكودع ىلع نوعلا هنولأست
 يف كعم نمب قفراو ءمكلو انل كلذ
 الو .مهبعتي اًريسم مهمشجت الف ؛مهريسم

 اوقلي ىتح «مهب قفري لزنم نع مهب رصقت
 الو .مهتوق صقني مل «رفسلاو ؛مهودع

 «ميقم ودع ىلإ نوريست مكنإف ؛مهعارك
 اوقفرت الإو ءعاركلاو سفنألا ماج
 نكي ءمكريسم يف مكعاركو مكسفنأب
 يف مكيلع ةوقلا يف لضف مكودعل

 هللاو ءعاركلاو سفنألا مامج يف ءمهتماقإ
 ةعمج لك يف كعم نمب مقأ ؛ناعتسملا

 اهب نومجي «ةحار مهل نوكتل ليلو اًموي
 مهتحلسأ نومريو ؛مهعاركو مهسفنأ
 ء«حلصلا ىرق نع كلزنم حنو «مهتعتمأو
 مهقوسل كباحصأ نم دحأ اهلحخدي الو
 ىلع هنمأتو هب قثت نم الإ .مهتجاحو

 الو ءاملظ اهيف اوبيصي الف ؛هنيدو هسفن

 نم اًدحأ نوؤزري الو ءاّمثآ اهنم اودوزتي
 ءةمذو ةمرح مهل نإف ؟قحب الإ اًئيش اهلهأ

 ؛اهيلع ربصلاب اولتبا امك اهب ءافولاب متيلتبا
 لهأ ملظب برحلا لهأ ىلع اورصنتست الف
 نمم برعلا نم كنويع نكتلو .حلصلا
 نإف ؛ضرألا لهأ نم هحصن ىلإ نئمطت
 يف قدص نإو ءهربخ كعفني ال بوذكلا

 سيلو «ءكيلع نيع شاغلا نإو ؛هضعب
 [8205- 507 /ه] . كل نيعب

 لئاو ابأ تيأر ام :لاق مصاع نع #

 يف الو ةالص يف اًئفتلم  ةملس نب قيقش -
 هنأ الإ ؛طق ةباد بسي هتعمس الو ءاهريغ

 معطأ مهللا :لاقف ءاّموي جاجحلا ركذ

 ينغي الو نمسي ال رص نما علا

 كاذ ناك نإ :لاقف ءاهكرادت مث ؛عوج نم

 ؟جاجحلا يف ينثتستو :تلقف كل
 [١٠؟/4] .اًبينذ اهدعن :لاقف

 عم تنك :ايركز نب بلصلا لاق *

 املف «زاوهألا قيرط يف فسوي نب دمحم



 ءايئوألا ثيلحل

 يف يل لاق هدرج دابشد رصق انلزن

 تيتأف :لاق ؟؛ فكي يراكملل لق :نحسلا

 هتعذل دق هتدجوف ءهل تلقف «يراكملا

 «هتيتأف لاق ؛ىنثجي هل لق :لاق .برقعلا

 ال لزق المحس ىلإ تفجرت هل تلقت
 .صلخي هل لق :دمحم لاقف ؛هنكمي

 .هلجر رجي وهو لماحتف :لاق :لاقيو

 كدي عض :هل لاقف ءدمحم ىلإ ىهتنا ىتح

 عضوف :لاق «ءكتعذل يذلا عضوملا ىلع

 ءاّئيش هيلع أرق مث ءعضوملا كلذ ىلع هدي
 ءتفكأو .ماقأف :لاق ؛هعجو نكسف

 هللا دبع ايأ اي :هل تلقف :لاق ؛انلمحتو

 مأ :لاق ؟هيلع تأرق يذلا ءيش يأ

 .أرقن دوعن نحنو :تلصلا لاق .باتكلا

 59١[ 70/8] .عمسأ موق نم هنأ الإ

 يلهأ باصأ :لاق يرملا حلاص نع *

 ءنآرقلا اهيلع تأرقف ؛جلافلا حير

 :لاقف ءناطقلا اًبلاغ هب تئدحف ؛تقافف

 كنأ ول .هللاو ؟كلذ نم بجعت امو

 «ييحف «نآرقلا هيلع أرق اًئيم نأ :ينتثدح

 ]17١/5[ .اًبجع يدنع كلذ ناك ام

 نب سايإ نع ناميلس نب رمتعم نع *
 قلطنا :لاق رمتعملا هامس  نالف

 ةرضن ىبأ ىلإ هعم تقلطناو ؛نسحلا

 ابأ اي ينم ندا :ةرضت وبأ هل لاقف ءهدوعت
 «هقنع ىلع هدي عضوف «هنم أانلق «ديعس

 «ةرضن ابأ اي :نسحلا لاقف ؛هدخ لّبقو

 الاجر رسل ؛علطملا لوه الول ءهللاو كنإ
 ؛انهاه ام اوقراف اونوكي نأ كناوخإ نم

 ناضمر | لع نول

 عداو ءةروس أرقا ءديعس ابأ اي :اولاقف

 409 دل ُهَّسَأ ّوُه لْق# :أرقق ؛تاوعدب

 هللا دمحو .نيتذوعملاو ١[« :صالخإلا]

 مث لك يبنلا ىلع ىلصو ءهيلع ىنثأو
 محرأ تنأو ءرض اناخأ سم مهللا :لاق

 «نسحلا ىكبو .ىكبف :لاق ؛نيمحارلا

 امف :لاق «مهيخأل ةمحر تيبلا لهأ ىكبف

 لاقو ؛هنم دشأ ءاكب ىكب نسحلا تيأر

 يذلا تنأ نك ءديعس ابأ اي :ةرضن وبأ

 [ةىل/#“] . يلع يلصت

 ناضمر

 نب رمع نأ :هيإذ سابع نبا نع *
 يف سلج هئع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 نم هولي هللا لوسر باحضأ نم طهر
 ملكتف ءردقلا ةليل اوركذف «نيرجاهملا

 بح امن يح ايت حسب نم يحل
 :رمع لاقف ؛مالكلا اهيف موقلا عجارتف
 ؟ملكتت ال تماص سابع نبا اي كل ام
 نبا لاق ؛ةثادحلا كعنمت الو ءملكت
 هللا نإ «:نينمؤملا ريمأ اي :تلقف : سابع

 ايندلا مايأ لعجف ءرتولا بحي رتو ىلاعت
 ءعبس نم ناسنإلا قلخو ءعبس ىلع رودت
 انقوف قلخو «عبس نم انقازرأ قلخو
 نيضرأ انتحت قلخو ءاًعبس تاوامس

 يف ىهنو ءاّعبس يناثملا نم ىطعأو ءاّعبس
 مسقو «عبس نع نيبرقألا حاكن نع هباتك
 ين عقنو عم ىلع ةياتك يف :تاريقلا
 فاطو «عبس ىلع انداسجأ نم دوجسلا



 2 موعا
 ناضمر

 افصلا نيبو ءاّعبس ةبعكلاب قو هللا لوسر
 ةماقإل :عبسب رامجلا ىمرو ءاعبس ةورملاو
 يف اهارأف ءهباتك يف ركذ امم هللا ركذ

 هللاو ءناضمر رهش نم رخاوألا عبسلا

 ينقفاو ام :لاقو ءهرمع بجعتف ؛ملعأ

 اذه الإ هلي هللا لوسر نع دحأاهيف

 نإ ؛هسأر نوؤش وتست مل يذلا «مالغلا

 رشعلا يف اهوسمتلا» :لاق هيك هللا لوسر

 ينيدؤي نم «ءالؤه اي :لاق مث .«رخاوألا

 [918 - 711/1] ؟سابع نبا ءادأك اذه يف

 ني  دوسألا ناك :لاق ميهاربإ نع *

 :ناضمر يف نآرقلا متخي  يعخنلا ديزي
 برغملا نيب يب ماني ناكو ؛نيتليل لك يف

 ديرك نارغلا تحب ناكو ءءاشعلاو

 ]٠١/5[ .ٍلايل تس لك يف :ناضمر

 ءاجر وبأ ناك :لاق بهشألا يبأ نع *#

 «ناضمر مايق يف انب متخي - يدراطعلا

 [:05/11 .مايأ ةرشع لكل

 نآرقلا متخي ريبج نب ديعس ناك *

 رهش يف «ءءاشعلاو برغملا نيب اميف
 [؟7؟/4] .ناضمر

 يف متخأ تنك :لاق يعفاشلا نع *

 ]4/9*١[ .ةرم نيتس ناضمر

 ةرضح وعدي ريثك يبأ نب ىيحي ناك *
 ملسو «ناضمرل ينملس مهللا :ناضمر رهش

 [59/61 .اًلبقتم ينم هملستو .ناضمر يل

 يبأ نب ةعيبر لاق :لاق يعفاشلا نع *

 ءناضمر نم اًموي رطفأ نم :نمحرلا دبع

 يعوضوملا بيذهتلا انك

 راتحا َنْه هللا نآل ءاّموي رشع 01

 :يعفاشلا لاق ؛اًرهش رشع ىنثا نم اًرهش

 بج ٍرْدَتلا َُلِيط :ىلاعت هللا لاق 76
 كرت نمف .[* :ردقلا] 4069 ٍرْبَس فلَأ ْنَي

 يلصي نأ هيلع بجو «ردقلا ةليل ةالصلا

 ]١١١/9[ .هسايق ىلع ؛رهش فلأ

 ماحللا ديبع نع نابأ نب دمحم نع
 هيلإ ماقف «يبعشلا عم يشمأ تنك :لاق

 يف لوقت ام ءورمع ابأ اي :لاقف .ءلجر

 ء«مويب ناضمر رهش لبق نوموصي موف
 :لاق ؟ملو :لاق ؟اًموي هذعب نوموصيو

 :لاق ؛رهشلا نم ءيش مهتوفي ال ىتح

 لبق اومدقي «ليئارسإ ونب تكله اذكه

 نينثا اوماصف ءاّموي هدعبو ءاّموي رهشلا
 ءاج ءنرقلا كلذ بهذ املف ؛اًموي نيثالثو

 «نيمويب رهشلا لبق اومدقتف «نورخآ موق
 نيثالثو ةعبرأ اوماص ىتح «نيمويب هدعبو

 ؛اًموي نيسمخ مهموص غلب ىتح ؛اًموي
 ]51١6/14[ .هتيؤرل اورطفأو «ءهتيؤرل اوموص

 نب نمحرلا دبع ناك :لاق ةريغم نع #

 اذإ انكو «نيترم ناضمر يف رطفي معن يبأ
 نإ :لاق ؟مكحلا ابأ اي تنأ فيك :هل انلق

 اًراجف نكن نإو ؛ءايقتأ ماركف ءاّراربأ نكن

 [54/0] .ءايقشأ مائلف

 يبأ ناك :لاق دعس نب ميهاربإ نع *
 ىدحإ ةليل تناك اذإ - ميهاربإ ننس دعس -

 سمخو ؛«نيرشعو ثالثو .نيرشعو

 عستو «سيرّشعو عبسو «نيرشعو



 ءايلوألا ةيلحا

 ؛نآرقلا متخي ىتح ءرطفي مل :نيرشعو
 ءاشعلاو برغملا نيب اميف رطفي ناكو
 ىلإ ينلسري ءرطفأ اذإ اًريثك ناكو «ةرخآلا
 ]*/١1١[ .هعم نولكأي نيكاسم

 يمرلا
 دوادل تلق :لاق ىنامحلا ىيحي نع *

 ام «ناميلس ابأ اي :- يتاطلا ريصن نب -
 ؛هملعتأ نأ بحأ ينإف ؟يمرلا يف ىرت

 يه :نكلو .ءنسحل يمرلا نإ :لاق
 ما . اهمطقت» ب رظناف «كمايأ

] 

 - عيطم يبأ نبا :ينعي  مالس نع #

 امل زيزعلا دبع نب رمع نأ «تئبن :لاق
 اذإف «لجر هيلع لخدف ءحير تجاه ؛ماق
 ريمأ اي :هل ليقف ؛نوللا عقتنم وه

 لهو «كحيو :لاق ؟كل ام «نينمؤملا
 ["1/6] ؟حيرلاب الإ ءطق ةمأ تكله

 هللا سبح ول :لاق رابحألا بعك نع #*

 نيب ام نتنأل ءمايأ ةثالث سانلا نع حيرلا
 ["/8/61 .ضرألاو ءامسلا

 :لاق ميحرلا دبع نب رهاقلا دبع نع *
 سانلا عزفف ءءارمح ةرصبلاب حير تجاه

 يتءارجاو :لوقيو .يكبي ةبتع لعجف ءاهل

 [؟؟28/5] .طيرارقلاب رمتلا يئارشو «كيلع

 نيزت نم :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 هنم ىلاعت هللا ملعي ءءيشب سانلل

 ءايرلا  يمرلا 0" | 5

 [؟9/١0] .هللا هناش :كلذ ريغ

 امل لاق هنأ ءسوأ نب دادش نع *

 فاحنأ ام فوخأ نإ :ةافولا هترضح

 [7؟18/1] .ةيفخلا ةوهشلاو ءءايرلا : مكيلع

 هللا لبقي ال :لاق طابسأ نب فسوي نع #

 [؟40/8] .ءاير نم ةبح لاقثم هيف المع

 وأ ءمهّبس نم :لاق عيكو نع ©

 [؟14/8] .ءايرلا نم فرط وهف ءمهفذق

 نإ :لاق «ةلبع نع ىعازوألا نع *

 ]1/*1١[ .هل مهنمآ :ءايرلا نم سانلا برقأ

 لوح ءىكب اذإ سيق نب ورمع ناك *
 نإ :هباحصأل لوقيو ؛طئاحلا ىلإ ههجو

 ١١ ٠[ /ه] .ماكز اذه

 : ىلاعت هلوق يف ءريبج نب ديعس نع #
 1٠١[. :فهكلا] ادت كير َوَداَبِب رب ال
 [؟88/4] .اًدحأ هبر ةدابعب يئاري ال :لاق

 كاتأ اذإ :سيق نب ثراحلا لاق *

 ؛ءارم كنإ :لاقف ءيلصت تنأو ناطيشلا

 [1*؟/4] .اًلوط هدزف

 كرت :لاق ضايع نب ليضفلا نع
 لمعلاو «ءايرلا وه : سانلا لجأ نم لمعلا

 [45ه/8] .كرشلا وه :سانلا لجأ نم

 ىفو دقف ءاّسمخ ىقاو نم :لاق هنعو #

 ءانرلاو ةيكعلا :: ىالاو ادا نك
 [40/8] .ةوهشلاو «ءارزإلاو ءربكلاو

 نم شحوتسا نم :لاق هنعو *

 نم ملسي مل «سانلاب سنأتساو «ةدحولا

 ]٠١94/8[ .ءايرلا



 ءايرلا
 ج1
 يعوض اوملا بيذهتلا اةةذهكلا"

 نب دادش نع عيبرلا نب دومحم نع *
 مث «قوسلا ىلإ اًموي هعم جرخ هنأ ءسوأ
 مث ؛هبوثب ىجستو ءعجطضاف «فرصنا
 دعبي ال «بيرغلا انأ :لاق ام رثكأف ؟ىكب

 :هل تلق ءهنع كلذ بهذ املف ؛مالسإلا

 ؛هعنصت كتيأر ام ءاّئيش مويلا تعنص دقل

 ةوهشلاو ءكرشلا :مكيلع فاخأ :لاق

 فاخت مالسإلا دعّبأ :هل تلق ؛ةيفخلا

 «دومحم اي كمأ كتلكت :لاق ؟كرشلا انيلع

 اًهَلِإ للا عم لعجت نأ الإ كرش نم امَوأ
 (ثا/١٠ ]759/1  ؟رخآ

 نب دمحم تبحص :هللا دبع لاق *

 يلصي هرأ مل .ةنس نيرشعو اًقّين ملسأ
 موي الإ ؛عوطتلا نم نيتعكر هأرأ ثيح

 ؛هارأ ثيح أرقي الو .حبسي الو ؛ةعمجلا

 ؛ ينم هتينالعو هرسب ملعأ دحأ نكي ملو
 تردق ول نأ :ةرم اذك اذك فلحي هتعمسو

 «تلعفل .«ياكلم يناري ال ثيح عوطتأ نأ

 نم افوخ كلذ عيطتسأ ال .نكلو
 نم ريسيلا» :لاق لي ىبنلا نأل « ءايرلا
 ءاريغص اًرجح ذعأ مك .؛«كرش ءايرلا

 ؟اًرجح اذه سيلأ :لاقف ءهفك ىلع هعضوف

 لبجلا اذه سيلَّوأ :لاق «ىلب :تلق
 ىلع عقي مسالاف :لاق ؛ىلب :تلق ؟اًرجح
 «ءايرلا كلذكف ؛رجح هنأ ءريغصلاو ريبكلا

 [؟9/*4] . كرش هريثكو هليلق

 :لاق يروصلا كرابملا نب دمحم نع *

 لامعأو «ءبولقلاب هلل نيقداصلا لامعأ

 .قدص نمف ؛سانلل حراوجلاب نيئارملا

 ال ءهب هللا ملعل ءهلل لمعلا فقوم فقيلف

 [؟98/4] .هلمع ناكمل سانلا ملعل

 امهيأ يردأ ال :مصألا متاح لاق *
 ؟ءايرلا وأ ءبجعلا ءاقتا :سانلا ىلع دشأ

 ؛كيلع لخدي ءايرلاو .ءكيف لخاد بجعلا
 نأ :امهلثمو «ءايرلا نم كيلع دشأ بجعلا

 بلكو ءروقع بلك تيبلا يف كعم نوكي
 ؟كيلع دشأ امهيأف «تيبلا جراخ رخآ

 :لخادلاف ؟لخادلا جراخلا وأ ءكعم

 [الا/ -7/4] . ءايرلا : جراخلاو «بجعلا

 نأ ول :كرابملا نب هللا دبع لاق *

 امهدحأ دارأفق «قيرطلا يف ابحطصا نيلجر

 ءهبحاص لجأل امهكرتف «نيتعكر يلصي نأ

 لجأ نم امهالص نإو ؛ءاير كلذ ناك
 [ا8/١] .كرش وهف ءهبحاص

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع #
 :لوقيو ءءايرلا فصي ناك هنأ «هيبأ نع

 ءاهل كسفن هتيضرو «ءكسفن نم ناك ام

 نم ناك امو ؛اًهّهْناف .ءكسفن نم هنإف

 «ناطيشلا نم هنإف «كسفن هتهركف «كسفن

 [5؟١/*] .هللاب ذّوعتف

 ينابيشلا ورمع يبأ نب ىيحي نع
 نم نيبوث زيريحم نبا سبل :الاق ءءاجرو

 ذوعأ :لاقف ؛كولخبيو كودهزي نأ هركأ

 ؛اًدذحأ يكزأ وأ ءيسفن يكزأ نأ هللاب

 «نيضيبأ «نيبوث هل ىرتشاف ءرمأف :لاق

 ]9/6”*١[ .امهسبلف « نيرصم



 ءايلوألا تيلحل

 ةثالث ىلع ءايرلا :مصألا متاح لاق *

 ؛رهاظلا ناهجوو ؛نطابلا هجو :هجوأ
 هنإف ءداسفلاو «فارسإلاف :رهاظلا امأف

 كش ال ءاير اذه نأ :مكحت نأ كل زّوج

 «فارسإلا :هللا نيد يف زوجي ال هنإف هيف

 لجرلا تيأر اذإف :نطابلا امأو ؛داسفلاو

 نأ كل زوجي ال هنإف ,.قدصتيو «موصي

 كلذ ملعي ال :هنإف ؛ءايرلاب هيلع مكحت

 م41 . #3 هللا الإ

 تعمس :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 رئارسو «مكايإ :ركذي وهو  ناحطلا اًدلاخ
 :لاق ؟كرشلا رئارس فيكو :تلق  كرشلا

 ["149/4] .ودحلا هقحلي ىتح ءهدوجسو

 رشب ناك :لاق روصنم نب لهس نع *

 الجر ىأرو «ةالصلا لاطأف ءاّموي يلصي

 ال :لجرلل لاقف ؛رشب هل نطفف ءهيلإ رظني
 دق سيلبإ نإف «ينم تيأر ام كبجعي
 [؟41/5] .اذكو اذك ةكئالملا عم هللا دبع

 نأ «ينغلب :لوقي يروثلا نايفس نع *

 هب لازي الف ءارس لمعلا لمعي ديعلا
 ؛ةينالعلا يف بتكيف ءهبلغي ىتح «ناطيشلا
 نأ بحي ىتح ءهب ناطيشلا لازي ال مث
 يف تبثيف ؛ةينالعلا نم خسنيف ؛هيلع دمحي
 ١/9/1" - 1١"[ .ءايرلا

 دارأ نم :لاق يليقعلا ليدب نع *

 .ههجوب هيلع هللا لبقأ :هللا هجو هملعي

 لمع نمو ؛هيلإ دابعلا بولقب لبقأو

 ءايرلا | "ةي سوي |

 فرصو «ههجو هنع فرص :ىلاعت هللا ريغل
 [5؟ /”] .هنع دابعلا بولقب

 الجز تيار :لاق لومكت نع #

 هتمهتاف ؛ىكب دجسو عكر املكو ءيلصي
 [144/6] .ٌةنس ءاكبلا تمرحف «يئاري هنأ

 نم ءاكبلا :لاق ةرسيم نب ديزي نع #

 ,عزفلاو .نزحلاو ءحرفلا نم : ءايشأ ةعبس
 نم ءاكبو ءركشلاو ؛ءايرلاو ءعجولاو
 هنم ةعمدلا ئفطت يذلا كلذف ؛هللا ةيشخ
 [؟ه /ه] .رانلا نم لابجلا لاثمأ

 بأ ني ةعيرر ناك :لاق"ةاينس نه ا#
 مث .هسأر ىطغف ءاّسلاج اًموي نمحرلا دبع
 :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف ؛ ىكبف عجطضا

 [؟ه9/©] .ةيفخخ ةوهشو ءرهاظ ءاير

 نبا تعمس :لاق يلجبلا سايإ نع *
 ءايندلا يف ىءار نم :لوقيدوعسم

 يف عمسُي نمو ؛ةمايقلا موي هب هللا ىءار
 نمو ؛ةمايقلا موي هب هللا عمسي «ءايندلا
 عضاوتي نمو ؛هللا هعضي ءاّمظعت لواطتي
 [18/11 .هللا هعفري ءاًعْشخت

 لجر يقل :لاق هبنم نب بهو نع
 ؟كتالص فيك .بهار اي :لاقف ؛اًبهار
 ركذب عمس اًدحأ بسحأ ام :بهارلا لاق

 يلصي ال «ةعاس هيلع ىتأف «رانلاو ةنجلا
 ام :لاق ؟توملا ركذ فيكف :لاق ؛اهيف

 تيأر الإ .ىرخأ عضأ الو ءاّمدق عفرأ

 كتالص فيك 000 لاق ؛تيم ينأ

 .«يكبأو يلصأل ينإ :لاق ؟لجرلا اهيأ



 يعوض وملا بيذشهتلا | ”ةدرب للا دهزلا  ةاكزلا

 لاق ؛ينيع عومد نم بشعلا تبني ىتح

 تنأو ؛كحضت تب نإ :كنإ امأ :بهارلا

 «يكبت نأ نم كل ريخ ؛كتئيطخب فرتعم

 عفري ال :يئارملا نإف ؛كلمعب ٍءارم تنأو

 [؟8/4١] .لمع هل

 امك :«كتانسح متكا :لاق رشب نع *

 [45/4] .كتائيس متكت

 لك نأ ول :نارهم نب نوميم لاق *

 الإ بسكي ملو .هبسك دهاعت انم ناسنإ
 جاتحا ام .هيلع ام جرخأ مث ءاّبيط

 [40 /4] .ءارقفلا جاتحا الو .ءاينغألا

 ناك :لاق يبصحيلا نب

 ايندلا يف سانلا دهزأ :لوقي هبنم نب بهو
 ضري مل نم  اًصرح اهيلع اًبكم ناك نإو -
 نإو ءبيطلا لالحلا بسكلاب الإ اهنم
  اهنع اًضرعم ناك نإو  اهيف سانلا بغرأ

 وأ ءالالح :اهيف هبسك ناك ام لابي مل نم
 نم :ايندلا يف سانلا دوجأ نإو ؛اًمارح

 امب اًليخب سانلا هآر نإو .هللا قوقحب داج
 :ايندلا يف سانلا لخبأ نإو .كلذ ىوس
 اًداوج سانلا هآر نإو ؛هللا قوقحب لخب نم

 [43/4] . كلذ ىوس امب

 انيلإ بتك :لاق ناقرب نب رفعج #*

 :فجرلا اذه نإ :زيزعلا دبع نيرمع

 ىلإ تبتك دقو ؛دايعلا هب هللا بقاعي ءىش

 ب هللا دبع نع 6

 ءاذكو اذك موي اوجرخي نأ :راصمألا لهأ

 ءاذكو اذك ةعاس يف ءاذكو اذك رهش يف

 ءقدصتي نأ مكنم دارأ نمو ؛اوجرخاف

 نم َمَلَأ د8 :لاق ىلاعت هللا نإف .لعفيلف

 : ىلعألا] 4069 نش ِدْيَن نأ كو © كَ
 : 2 مكوبأ لاق امك اولوقو 4 -١8[.

 ةيمنتو 0 نت 35 نو نقنأ تقلع اع
 .[77 :فرعاألا] 4َنرِسَخْلا ني نويت

 يل َرِْتَت اًلَوط :حون لاق امك اولوقو
 0 لا

 لإ َهَّلِإ الط :نونلا وذ لاق امك اولوقو
 #نييلبظلا نص تنكح ْنإ قكتنحبس تأ

 [”06 ]04/6”  .[4ل/ :ءايبنألا]

 انزلا

 منهجل نإ :لاق يناسارخلا ءاطع نع *

 ءاّرحو ءايركو ءاّمغ اهدشأ «باوبأ ةعبس

 دعب اوبكر نيذلا ةانزلل :اًحير اهنتنأو

 [١ةىد/ه] .ملعلا

 دهزلا

 ةعبرأ غلبف ءهنع ىلاعت هللا يضر ناملس

 [9١1إ//١1] .امهرد رشع

 تلخد :لاق نارهم نب نوميم نع *

 ىوسي ام هيف ناك امف ءرمع نبا لزنم

 ]01/1١"[ . اذه ىناسليط



 ءايلوألا ةيلحل

 نيا بطخ * :لاق هسصحعلا نع د

 يتنث هيف رازإ هيلعو «ةفيلخ وهو .باطخلا
 ]8/١[ .ةعقر ةرشع

 دشأ نيمهردلا وذ :لاق رذ بأ نع #

 ]154/1١[ .مهردلا يذ نم اًباسح

 لجرلا نوكيأ :يروثلا نايفسل ليق *

 نإ ءمعل :لاق ؟لاملا هل نوكيو ءادهاز

 .ركش ىطعأ نإو ءربص ىلتبا اذإ :ناك

 [خرخ د خا

 نك :لاق عيطم يبأ نب مالس نع *

 كنم ركشأ .كنيد ىف كيلع هللا ةمعنل

 [188/5] .كايند يف كيلع هللا ةمعنل

 تقفنأ ام :لاق يروثلا نايفس نع #
 [؟7/0/ لقا /5] .ءانب ىف امهرد

 يف دهزلا ام :يروثلا نايفس لئس
 ]/١5/9[ .ةلزنملا طوقس :لاق ؟ايندلا

 يدنع ناك اذإ :لاق ةبعش نع #

 نم ىنئاف ام ىلابأ امف ءبصقو قيفد

 ١[ 42 /9/] .ايندلا

 أم :لاق ديز نب دحاولا دبع نع #

 ةرصبلا هيلع توح ام عيمج يل نأ « ينرسي

 [5//1817] .نيسلفب ةرمثلاو لاومألا نم

 اًدحأ تيأرام :لاق رائيد نب ورمع نع #

 «باهش نبا نم مهردلاو رانيدلا هيلع نوهأ

 ["ال1 /9] .ةرعبلا لثم الإ هدنع تناك امو

 ءاهنم كتاف ام ىلع ىسأت ال نأ :ايندلا

 ]١40/8[ .اهنم كاتأ امب حرفت الو

 تلأس :لاق حضاو نب بيسملا نع #

 :لاق ؟وه ام .دهزلا نع طابسأ نب فسوي

 هللا مرح ام امأف هللا لحأ اميف دهزت نأ

 [؟8//1] . هللا كبذع ءهتبكترا نإف

 تلق :لاق ةملس نب ميمت نع #*

 :لاق ؟دهزلا ةياغ ام :طابسأ نب فسويل

 ام ىلع فسأت الو «لبقأ امب حرفت ال

 نأ :لاق ؟عضاوتلا ةياغ امف :تلق ؛ربدأ

 الإ ءاّدحأ ىقلت الف .كتيب نم جرخت
 [؟88/4] .كنم ريخ هنأ تيأر

 دهزلا :لاق طابسأ نب فسوي نع #

 يف دهزلا نم دشأ .ةسايرلا يف

 [؟؟8/4] .ايندلا

 ؛دهزلاب كيلع :لاق يعفاشلا نع

 يلحلا نم نسحأ ءدهازلا ىلع دهزلاف

 ]1١/4[ .دهاشلا ىلع

 ناك :لاق ملسم نب نارمع نع #

 «نالف يطعأ :هل ليق اذإ «ةلفغ نب ديوس
 يترسك يبسح :لاق ؛نالف يلوو

 ١[ 75/5] . يحلمو

 نم :لاقف ءدهزلا نع يرهزلا لئس *
 مارحلا بلغي ملو ءهركش لالحلا هعنمي مل

 ["ا/1 77 كحال //] . هربص

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع #
 «يلصوملا اًتابس لأس ءاضملا تعمس

 ىضفأ ءيش يأ ىلإ ءدمحم ابأ اي :لاقف
 [؟4؟/8] .هب سنألا ىلإ :لاقف ؟دهزلا مهب



 دهزلا

 ةمالع نم :لاق يئاطلا دواد نع *

 لك كرت :ايندلا يف نيدهازلا نيديرملا

 [”44/0/] .نوديري ام ديري ال سيلج

 دهز امنإ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 اوكرشي نأ ءاقتا ءايندلا يف نودهازلا

 [؟8/١] .مهلهج يف لاهجلاو ىقمحلا

 ىنب الجر نأ :باطخلا نب رمع غلب *

 هذه يف نأ بسحأ تنك ام :لاقف ؛رجآلاب
 نبآ# :هلوق ديري :لاق .نوعرف لثم ةمألا

 ُنَسْنهَنَي يل ٌدِقْوََمطو ؛[*1 :رفاغ] كاَكْرَص يل
 [*.04/07] .[*8 :صصقلا] #ِنيِظلأ َّلَع

 هل خأب رم هنأ :مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ءاًضرأ ذختا دقو ءدهزلاب هفرعي ناك

 :لاق ؟اذهام :لاقف ؛اًرجش سرغو

 نم كعنمي ناك امف :لاق ؛اًصيخر هانبصأ

 ]١/4*[ .؟اهؤالغ الإ ءىضم اميف ايندلا

 :عساو نب دمحمل لجر لاق #*

 يف اكلم نوكت نأ كيصوأ :لاق ؛ينصوأ
 ؟كلذب يل فيك :لاق ؛ةرخالاو ايندلا

 ["01/؟] .ايندلا يف دهزلا :لاق

 تنك :لاق دعس نب ميهاربإ نع

 ءمارحلا دجسملا يف يروثلا نايفس عم

 مث ؛هيلع أكتاف ءىصحلا نم ةموك مّوكف

 نم ريخ اذه ءميهاربإ اي :لاق
 [؟؟ ]7١/7  .مهتّرسأ

 ىف دهزلا :لاق يروثلا نايفس نعو #

 دهزلا لوأو ؛سانلا يف دهزلا وه :ايندلا

 [14/9/] .كسفن يف كدهز :سانلا يف

 يعوضوملا بيذعصهتلا و |

 :لاق ينهجلا ىسيع نب دامح نع #*

 ءاًئيش لكأ دق ءةكمب يروثلا نايفس تيأر

 :تلق ؛امهكلدف «لمرلا ىف هدي لخدأف

 [؟1/7] .لئالق مايأ

 رباص الأ :لاق ريصقلا نارمع نع #

 نأ مكبولق ىلع مارح ؛لئالق مايأل ميرك
 يف اودهزت ىتح «ناميإلا معط اودجت

 [١الا//5] .ايندلا

 هيت ناملس ناك :لاق بذوش نع #*

 اذه ام :هل لاقيف ؛ةيقز هسأر قلحي

 شيع شيعلا امنإ :لاقف ؟هللا دبع ابأ اي

 ]١94/1١[ .ةرخآلا

 مل ؛لقبلاو لخلاب يضر نم .ةماسأ ابأ اي

 [ ١ /] .سانلا هليعتسي

 سانلا :لاق رانيد نب كلام نع *

 دهازلا امنإ «دهاز رانيد نب كلام :نولوقي

 ءايندلا هتتأ يذلا :زيزعلا دبع نب رمع

 [؟هال/ه] .اهكرتف

 سيل :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 ءاهيف حارتساو ايندلا مغ ىقلأ نم :دهازلا

 بعتو ءاهمغ ىقلأ نم :دهازلا امنإ

 [؟/*/9] . هترخآل

 سبلي ناكو «دهزلا يفخي بابر نب نوراه
 [هه/9] .هبايث تحت فوصلا



 ءايلوألا تيلجا

 مل نمو ؛ةرخآلا فرع ءايندلا فرع

 لاق ؛ةرخآلا فرعي مل ءايندلا فرعي

 [؟9؟/4] .دهزلا :ىنعي :دمحأ

 .طق اًصيمق ءاطع ىلع تيأر امو ؛ءاطع

 ةسمخ يواسي اًبوث هيلع تيأر امو
 [" 1١١/8 .مهارد

 تمؤوق :لاق ةويح نب ءاجر نع *:

 ينئاب ةفيلخ وهو زيزعلا دبع نب رمع بايث
 ءمعادرو .هصيمق :ركذف ؛اًمهرد رشع

 .هتوسنلقو «هتمامعو ؛هليوارسو «هءابخو

 [م7* /ه] .هيفخو

 بحأ ام :لاق نارهم نب نوميم نع ©
 ةسمخب نارح ىلإ اهرلا باب نيب ام يل نأ
 [ مع /:] . مهارد

 ؛دهزلا نع ةئييع نب نايفس لكس *
 الو ,كركش لحلا بلغي ال نأ :لاقف

 [515/9] .كربص مارحلا

 ىلع تلخد :لاق ةمالس نب ميعن نع #

 اًموث لكأي هتدجوف ءزيزعلا دبع نب رمع
 8١[ 6 /ءز] .حلمو تير اًقولسم

 ؛« ةملس نب قيقش - لئاو يبأ نع *

 هيف نوكي ناكف .«بصق نم صخ هل ناكو

 ؛هب قدصتو «هضقن :ازغ اذإف ؛هسرفو وه

 ]٠١/4[ .هانب أشنأ :عجر اذإف

 نأ ول :لاق طابسأ نب فسوي نع #*

 :هل انلق ام ؛ءادردلا ىبأو «ناملسو

 2 ع. |
 دهزلا اأا_ءىء#

 يف الإ نوكي ال :دهزلا نأل ؛دهاز

 ال ضحملا لالحلاو ءضحملا لالحلا
 [8/84*7] .مويلا فرعُي

 ملعأ ال :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 ]*/١١[ .رذقتلا : ينعي «نيدلا نم رذقلا

 :لوقي يبأ تعمس :لاق عيكو نع *

 تيبلا يف يمايألا ثراحلا نب ديبز ىأر
 لك ناكم يل نأ بحأ ام :لاقف ؛اًرعب

 [*0/8] .اًمهرد ةرعب

 رتسي ْنأل :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 ["5/9] .هرهظي نأ نم هل ريخ ءدهزلا لجرلا

 نودهزي :لاق كرايملا نب دمحم نع *

 عاطقنا نولعجيو ءمهسفنأل ةراجتلا يف

 [؟9194/9] .مهريغ ىلإ سوفنلا

 تيأر :لاق تباث نب يلع نع #*

 لك تمّوقف .ةكم قيرط يف يروثلا نايفس
 عبرأو ءامهرد :هيلعن ىتح «هيلع ءيش
 [7/8/5”7] .قناود

 :لاق يعخنلا هللا دبع نب نسحلا نع *

 ءانوذربو ءهراد :الإةمقلع كرتي مل
 موقي ناك هل ىلومل هب ىصوأو ؛اًمحصمو
 [1/١٠٠؟] .هضرم يف هيلع

 دهازلا :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #

 ال :وأ ؛اهحدمي الو ءايندلا مذي ال :اًمح

 الو «تلبقأ اذإ اهب حرفي الو ءاهيلإ رظني
 [؟1551/9] . تربدأ اذإ اهيلع نزحي

 رصقب دهزلا بلجتسا :لاق هنعو #*

 سايإلاب عمطلا بابسأ عفداو «لمألا



 مسد
 يعوضوملا يبيذهتلا اف دهزلا

 ةحصب بلقلا ةحار ىلإ صلختو «عونقلاو
 [؟55/94] . ضيوفتلا

 - بيبح نب  ةرمض ناك :لاق ةأطرأ نع *
 سانلا دهزأ اذه :تلق ؛ةالصلا ىلإ ماق اذإ

 اذه :تلق ءايندلل لمع اذإف ؛ايندلا يف
 ]1١/5[ . ايندلا يف سانلا بغرأ

 :لوقي الجر عمس هنأ ءرمع نبا نع *
 يف نوبغارلا ءايندلا يف نودهازلا نيأ

 ءركب يبأو لي يبنلا ربق هارأف ؟ةرخآلا

 ]007/١[ .؟لأست ءالؤه نع :لاقف ؛رمعو

 :يلعل ليق :لاق سيق نب ورمع نع *
 :لاق ؟كصيمق عقرت مل «نينمؤملا نيف | اي

 ]١/“47[ .نمؤملا هب يدنتقيو «بلقلا عشخي

 اًمامإ ناكو ءيدزألا ديعس يبأ نع *

 ىتأ اًيلع تيأر :لاق ؛دزألا ةمئأ نم

 حلاص صيمق هدنع نم :لاقو .ءقوسلا
 ءاجف ؛يدنع :لجر لاقف ؟مهارد ةثالثب

 ؟كلذ نم ريخ هلعل :لاق .هبجعأف ءهب

 اًيلع تيأرف :لاق ؛هنمث كاذ ءال :لاق

 .هاطعأف ءهبوث نم مهاردلا طاير ضرقي
 فارطأ نع لضفي وه اذإف ؛هسيلف

 نع لضف ام عطقف هب رمأف ؛هعباصأ
 ]1١/*8[ .هعباصأ فارطأ

 :لاق .هيبأ نع مقرألا نب يلع نع #

 «قوسلا يف هل اًميس عيبي وهو اًيلع تيأر
 ؟فيسلا اذه ينم يرتشي نم :لوقيو
 هب تفشك املاطل .ءةيحلا قلف يذلاوف

 ناك ولو ؛ِلَو هللا لوسر هجو نع بركلا

 ]١1/*47[ .هتعب ام ءرازإ نمث يدنع

 :لاقف ؛هيذي نيب همادق عضوُف « جذولافب

 3 1 د درعا نأ هركأ نكل ؛معطلا

 [م1/1] .

0020 

 ىلاعت هللا يضر ناملسل لاق ةفيذح نأ

 ؟اًنيب كل ينبأ الأ .هللا دبع ابأ اي :امهنع

 ىتح .كديور :لاق ؛+ كلذ هركف_:لاق

 هيف تعجطضا اذإ : اًيب كل ينبأ ينإ : كربخأ

 نم كالجرو «ءبناجلا اذه نم كسأر

 ؛«كسأر باصأ :تمق اذإو ؛رخآلا بناجلا

 [؟١/7١] . يسفن يف كنأك :ناملس لاق

 :لاق يراصنألا دعس نب ريمع نع *

 .ءصمح ىلع اًلماع باطخلا نب رمع هئعب
 رمع لاقف :هربخ هيتأي ال اًلوح ثكمف
 الإ هارأ ام هللاوف ءريمع ىلإ بتكا :هبتاكل

 «لبقأف اذه يباتك كءاج اذإ :انناخ دق

 نيح نيملسملا ءيف نم تيبج امب لبقأو
 ءهبارج ريمع ذخأف ؛اذه يباتك يف رظنت

 هتوادإ ىلعو ءهتعصقو هداز هيف لعجف

 صمح نم يشمي لبقأ مث «هتزنع ذخأو
 دقو ءمدقف :لاق «ةنيدملا لخد ىتح

 .هترعش تلاطو .ههجو ربغاو ءهنول بحش
 كيلع مالسلا :لاقو رمع ىلع لخدف

 لاقف «هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي

 نم ىرت ام :ريمع لاقف ؟كنأش ام :رمع



 #8 ا
 ءايلوألا ةيلحل

 00 تسلأ ؟ينأش

 امو :لاق ءاهنرقب اهّرجأ ايندلا يعم «مدلا

 - لامب ءاج دق هنأ هِيَ رمع نظف - ؟كعم

 يداز هيف لعجأ يبارج يعم :لاقف

 0 ءاهيف لكآ « يتعصقو

 يئوضو اهيف لمحأ .يتوادإو ؛«يبايثو

 اهب دهاجأو اهيلع أكوتأ «يتزنعو .يبارشو
 عبت الإ ايندلا ام هللاو ءضرع نإ ًاودع
 :رمع لاق ؛ىعاتمل

 كل عربتي دحأ كل ناك امأ ةلاق بعت

 مهتلأس امو ءاولعف ام :لاق ؟اهبكرت ةبادب

 تجرخ نوملسملا سئب :رمع لاقف «كلذ

 ءرمع اي هللا قتا :ريمع هل لاقق «مهدنع نم

 نولصي مهتيأر دقو «ةبيغلا نع هللا كاهن دق

 يأو ؟كتئعب نيأف :رمع لاق «ةادغلا ةالص
 ريمأ اي كلاؤس امو :لاق ؟تعئص ءيش

 لاقف هللا ناحبس :رمع لاقف ؟نيئمؤملا

 ام كمغأ نأ ىشخأ ينأ الول امأ :ريمع

 تعمجف ءدلبلا تيتأ ىتح ينتثعب «كتربخأ

 ىتح «مهئيف ةيابج مهتيلوف ءاهلهأ ءاحلص
 هنم كلان ولو .هعضاوم هتعضو هوعمج اذإ

 ؟ءيشب انتئج امف :لاق ؛هب كتيتأل ءيش

 :لاق ءاّدهع ريمعل اوددج :لاق ءال :لاق

 دحأل الو .,كل تلمع ال ءيشل كلذ نإ
 دقل ءملسأ مل لب تملس ام هللاو .كدعب

 ام اذهف هللا كازخأ يأ :ينارصنل تلق

 موي يمايأ ىقشأ نإو ءرمع اي هل ينتضرع
 هل نذأف «هنذأتساف ءرمع اي كعم تفلخ

 . هلزنم ىلإ عجرف

 :لاق ؟يشمت تئجف همه *  اس ه

 دهزلا هكا"

 لاقف .لايمأ ةنيدملا نيبو هنيبو :لاق

 دق الإ هارأ ام :ريمع فرصنلا نيح رمع

 «ثراحلا :هل لاقي الجر ثعيف ءانئاخ

 ىلإ قلطنا :هل لاقف ءرائيد ةئام هاطعأو

 نإف .ءفيض كنأك هب لزنت ىتح ريمع
 ةلاح تيأر نإو «لبقأف ءيش رثأ تيأر

 ءرانيدلا ةئاملا هذه هيلإ عفداف ةديدش

 سلاج ريمعب وه اذإف «,ثراحلا قلطناف

 ملسف .طئاحلا بناج ىلإ هصيمق يلفي
 لزنا:ريمع هل لاقف ءلجرلا هيلع

 نم :لاقف هلأس مث .لزنف هللا كمحر

 فيكف :لاق 0 :لاق ؟تئج نيأ
 :لاق ءاًحلاص :لاق ؟نينمؤملا ريمأ تكرت

 «نيحلاص :لاق ؟نيملسملا تكرت فيكف

 .ىلب :لاق ؟دودحلا ميقي سيلأ :لاق

 «هبرض نم تامف ةشحاف ىتأ هل انا برض

 ال ينإف ءرمع نعأ مهللا :ريمع لاقف

 هب لزنف :لاق .«كل هبح اًديدش الإ هملعأ

 ريعش نم ةصرق الإ مهل سيلو «مايأ ةثالث

 مهاتأ ىتح «نووطيو اهب هنوصخي اوناك

 ءانتعجأ دق كنإ :ريمع هل لاقف .ءدهجلا

 :لاق .لعفاف انع لوحتت نأ تيأر نإف

 ثعب :لاقف .هيلإ اهعفدف ريئاندلا جرخأف

 ءاهب نعتساف ؛نينمؤملا ريمأ كيلإ اهب
 ءاهيف يل ةجاح ال :لاقو ءحاصف :لاق

 ءاهيلإ تجتحا نإ :هتأرما هل تلاقف ءاهدر

 هللاو :ريمع لاقف ءاهعضاوم اهعضف الزو

 هتأرما تقشف ء«هيف اهلعجأ ءيش يل ام

 اهلعجف «ةقرخ هتطعأف ءاهعرد لفسأ



 يعوضومل بيذهتلا 2 4 2 رهزلا

 جاجحل مزمز ولدب حتمأف «ةوق يل نأ ءادهشلا ءانبأ نيب اهمسقو جرخ مث ءاهيف

 يل نأ ول تددو :رمع لاف هللا تيب .ءارقفلاو

 اهني ةيطعي هنأ نكي لوضرلاو عخروك

 ريمأ ينم أرقأ :ريمع هل لاقف « 026:7

 ىلإ 000 عجرف «مالسلا ةيتيوملا
 ريمأ اي تيأر :لاق ؟تيأر ام :لاقف ءرمع

 عنص امف :لاق ءاذيدش لاح نينمؤملا

 هيلإ بتكف :لاق .ءيردأ ال :لاق ؟ريئاندلاب

 نم هعضت الف اذه ىباتك كءاج اذإ ءرمع

 هللا يضر رمع ىلإ لبقأف «لبقُت ىتح كدي
 أم :رمع هل لاقق «هيلع لخدف هنع نلاعت
 «تعنص ام تعنص :لاق ؟ريئاندلاب تعنص

 كيلع دشنأ :لاق ؟اهنع كلاؤس امو

 اهتمدق :لاق ءاهب تعنص ام ينربختل

 قسوب هل رمأف ءهللا كمحر :لاق ءيسفنل

 الف «ماعطلا امأ :لاقف « نيبوثو ماعط نم

 لزنملا يف تكرت دق ءهيف يل ةجاح

 دق كلذ لكأ نأ ىلإ ءريعش نم نيعاص
 «ماعطلا ذخأي ملو «قرزلاب ىلاعت هللا ءاج

 ةيراع نالف مأ نإ :لاقف نايوثلا امأو

 نأ ثيلي ملف ءهلزنم ىلإ عجرو امهذخأف
 ؛هيلع قشف كلذ رمع غلبف هُهْنكك كله

 نوؤاشملا هعمو يشمي جرخف ءهيلع محرتو
 ّنمتيل :هباحصأل لاقف :دقرغلا عيقب ىلإ
 تددو :لجر لاقف ء؛ةينمأ مكنم لجر لك
 قتعأف ءالام يدنع نأ نينمؤملا ريمأ اي
 :رخآ لاقو ءاذكو اذك نيه هللا هجول

 ءالام يدنع نأ نينمؤملا ريمأ اي تددو

 ول تددو :رخآ لاقو هللا ليبس يف قفنأف

 يف هب نيعتسأ دعس نب ريمع لثم الجر
 749/1١1 76١[ .نيملسملا لامعأ

 :لاق ءهيبأ نع ةورع نب ماشه نع #

 نب ةديبع يبأ ىلع باطخلا نب رمع لخد
 ةسفنط ىلع عجطضم وه اذإف ءحارجلا

 الأ : رمع هل لاقف ؛ةبيقحلا اًدسوتم ؛هلحر
 ريمأاي :لاقف ؟كباحصأ ذختا ام ذختت

 رمعم لاقو .ليقملا ينغلبي اذه :نينمؤملا
 سانلا هاقلت «ماشلا رمع مدق امل : هثيدح يف

 نيأ :رمع لاقف ؛ضرألا لهأ ءامظعو
 :اولاق ؛ةديبع وبأ :لاق ؟نم :اولاق ؟يخأ

 مث .هقنتعاف «لزن هاتأ املف ؛كيتأينآلا

 «هفيس الإ ءهتيب يف ري ملف «هتيب هيلع لخد
 ١1 -"٠١([ .هلحرو «ةهسرتو

 ةفيذح نإ :لاق نيريس نبا نع

 مدق «نئادملا مدق امل :هنع ىلاعت هللا يضر

 «فيغر هديبو ءفاكإ ىلع ءرامح ىلع

 ]١//71/7[ .رامحلا ىلع لكأي وهو ؛قرعو
 :لاق نين و رمع نأ نسحلا نع#

 ينإ ؛اًشيع مكقرأو ءاماعط مكبيطأو امال مكنيلأ نم تنكل ءتئش ول ينإ ؛هللاو

 ىنتكلو ؛قيالصو «بانصو ءءالص نعو ءةمنسأو هركارك نع لهجأ ام :هللاو
 :لاقق ؛هولعف رمأب اًموق رّيع قو هللا تعمس

 :فاقحألا] ٠١[ .ةيآلا ]44/1١[



 ءايلوألا ةيلحل

 يبأب رم رذ ابأ نأ :تباث نع«

 دقل :لاقف ؛هل نيب ينبي وهو 32 ءادرذلا

 :لاقف ؛لاجرلا قتاوع ىلع رخصلا تلمح
 هللا ىضر رذ وبأ هل لاقف ؛هينبأ تيب وه امنإ

 كلعل «يخأ اي :لاقف ؛كلذ لثم هنع ىلاعت
 ول :لاق ؛كلذ نم كسفن يف يلع تدجو

 ناك .ءكلهأ ةرذع يف تنأو كب تررم

 [158/1] .هيف كتيأر امم يلإ بحأ

 تيأر :لاق شارخ نب هللا دبع نع

 يف «ةذبرلاب هنع ىلاعت هللا يضر رذ ابأ
 اسمان ةأرما هتحتو «ءادوس هل ةلظ

 :هل ليقف ؟قلاوج ةعطق ىلع سلاج وهو
 :لاقف دلو كن ىتقسي- انما: قوما كلتا
 ىانفلا راد يف مهذخأي يذلا هلل دمحلا

 :اولاق ؛ءاقبلا راد يف مهرخديو

 نأل :لاق ؟هذه ريغ ةأرما تذختا ول

 ءرذ ابأ اي

 ةأرما نم يلإ بحأ «ينعضت ةأرما جوزتأ

 نيلأ اًطاسب تذختا ول :هل اولاقف ؛ينعفرت

 امم ذخ ءاّرفغ مهللا :لاق ؟اذه نم

 ]5150/3-15١[ . كل ادب ام تلوخ

 لخد هنأ .يبحرلا ءامسأ يبأ نع *

 وهو ءهنع ىلاعت هللا يضر رذ يبأ ىلع
 سيل «ةثعش ءادوس هل ةأرما هدنعو «ةذبرلاب

 :لاقف :لاق ؛قولخلاو دساجملا رثأ اهيلع

 ؟ءادوسلا هذه هب ىنرمأت ام ىلإ نورظنت الأ
 «قارعلا تيتأ اًذإف «قارعلا يتآ نأ ينرمأت

 :يلإ دهع يليلخ نإو ؛مهايندب يلع اولام
 ضحد اذ اًقيرط منهج رسج نود نأ

 ال
 دهزلا ا

 انلامحأ يفو هيلع يتأن نإ اثإو .ةلزمو

 هنلع نات دأ نع ءوجنن نأ ىرحأ ؛ راذتقا

 ]١/1"١[ .ريقاوم نحو

 نب يلع تيأر :لاق يلاكبلا فون نع ©

 ؛موجنلا ىلإ رظنف ءجرخ بلاط يبأ
 ؟قمار مأ تنأ دقارأ هفون اي :لاقف

 :لاقف ؛نينمؤملا ريمأ اي قمار لب :تلق

 ءايندلا يف نيدهازلل ىبوط .ءفون اي
 اوذختا موق كئلوأ ؛ةرخآلا يف نيبغارلا

 اهءامو ءاّشارف اهبارتو ءاطاسب ضرألا

 ؛اًراعشو اًراثد ءاعدلاو نآرقلاو ءاًبيط

 ؛896 حيسملا جاهنم ىلع ايندلا اوضرق
 : ىسيع ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ «فون اي

 نم اَئيب اولخدي ال نأ «ليئارسإ ينب ْرُم نأ

 راصبأو ؛:ةرهاط بولقب الإ ءيتويب
 بيجتسأ ال ينإف ؛ةيقن ٍديأو .ةعشاخ
 هدنع يقلخ نم دحألو «مهنم دحأل

 الو ءارعاش نكت ال .هفون اي ؛ةملظم

 الو ءاّيباج الو ءاّيطرش الو ءاقيرع
 نم ةعاس يف ماق ءِدِكَيَظ دواد نإف ؛اًراشع

 الإ دبع وعدي .ال ءةعاس اهنإ :لاقف ؛ليللا

 ءاميرع :نوكي نأ الإ ءاهيف هل بيجتسا

 وأ ءارزاشع وأ ءاّيباج وأ ءاّيطرش وأ

 بحاص وأ  روبتطلا وهو - ةبطرع بحاص
 ]874/١[ .لبطلا وهو  ةبوك

 ا ؛ ديز نب نمحرلا دبع نع *

 نم لجر هب لزن هنأ «ةعيبر نب رماع نع هيبأ
 هيف ملكو ءهاوثم رماع مركأف «برعلا



 ميل.(
 يعوضموملا بيذهتلا | "ا دهزلا

 ىنإ :لاقف ءلجرلا هءاجف ؛ِلك هللا لوسر
 ىف ام ايدو هك كلا لؤسار تعظقتابا
 عطقأ نأ تدرأ دقو .هنم لضفأ ِداو برعلا

 نم كبقعلو «؛كل نوكت .ةعطق هنم كل

 ىف ىل ةجاح ال :رماع لاق ؛كدعب

 نع انتلهذأ ةروس مويلا تلزن «كتعيطق
 يف ْمُهَو مهباسح نياّتإإ ٌبرقأ# :ايندلا
 ما وهم

 ١[ ؟8/1] ١[. : ءايبنألا] 409 َنوُضِرْعُم ملف

 : َذ يلع ناك :لاق شمعألا نع *
 هئيجي ءيش نم وه لكأيو «٠ يشعيو .يدغي

 [مه1١/7] .ةنيدملا نم

 :لاق 0
 هنو بلاط ىب بأ نب يلع ىلع تلخد

 ؟ةنزلفا لكس دعت لع وهو «قنروخلاب
 لعج دق هللا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف

 تنأو .لاملا اذه يف كتيب لهألو كل
 ام ءهللاو :لاقف ؟عنصت ام كسفنب منصت

 يتفيطقل اهنإو ءاًئيش مكلام نم مكأزرأ

 يلزنم نم اهب تجرخ يتلا
 [1]47/1 .- ةنيدملا

 ثعب :لاق ردكتملا نب ركب يبأ نع #

 ىلإ  ماشلا ريمأ وهو  ةملسم نب بيبح
 اهب نعتسا :لاقو ءرانيد ةئامثالثب رذ يبأ

 اهب عجرا :رذ وبأ لاقف ؛كتجاح ىلع

 انل ام ؟اهنم هللاب رغأ اًدحأ دجو امأ ء.هيلإ

 حورت منغ نم ةلثو ءهب ىراوتن لظ الإ
 ؛اهتمدخب ائيلع تقدصت انل ةالومو ءانيلع

 [151/1] . لضفلا فوختأل ينإ مث

 نم :لاق وأ

 الأ :هل ليق :لاق هنيَذ رذ ىبأ نع «
 :لاق ؟نالفو نالف ذختا امك «ةعيض ذختت
 ينيفكي امنإو ؟اًريمأ نوكأ نأب عنصأ امو

 ةعمجلا يفو ءنبل وأ ءام ةبرش :موي لك

 [115 1 .حمق نم زيفق

 ءهللاو :لاق يرصبلا - نسحلا نع #*

 يف مهدحأل ىوط ام «اّماوقأ تكردأ دقل

 هل ءطق بوث هتيب

 ضرألا نيبو هنيب لعج امو ءطق ماعط
 تددول :لوقيل مهدحأ ناك نإو ؛طق اًئيش

 ؛ةرجآلا لثم يفوج يف ةلكأ تلكأ ينأ

 يف ىقبت ةرجآلا نأ انغلب :لوقيو :لاق

 :اًماوقأ تكردأ دقلو ءةنس ةئامثالث ءاملا

 :لاق ءميظعلا لاملا ثريل مهدحأ ناك نإ

 :لاق ؛دهجلا ديدش دوهجمل هللاو هنإو

 نأ تملع دق ينإ .يخأ اي :هيخأل لوقيف
 نأ فاخأ ينكلو ؛لالح وهو «ثاريم اذ

 ةجاح ال كل وهف ؛يلمعو يبلق ىلع دسفي
 ءاذبأ ءيش هنم أزري الف :لاق ؛هيف يل

 [45/1١؟] .دهجلا ديدش .ءدوهجسم هنإو

 لخد نم :لاق رائيد نب كلام نع *

 ءانأ امأ ؛لالح هل وهف ءائيش ذخأف ءىتيب

 ناكو ؛حاتفم ىلإ الو «لفق ىلإ جاتحأ الف

 :لوقيف ءدجسملا لالح نم ةاصحلا ذخأي
 تشع ام ايندلا يف ينتأزجأ هذه نأ تددول

 ماعطلا نم اهصم ىلع ديزأ ال -

 نأ ءيل حلص ول :لوقي ناكو ؛بارشلاو



 ءايلوألا ةيلحل

 [*9//509] .تلعفل «ةعطقب يدترأو «ةعطقب

 هنأ ءيملسألا ريدح نب دلاخ نع *

 نم شارف هتحتو «ءادردلا يبأ ىلع لخد

 «فوص ءاسك هيلعو .ءفوص وأ دلج

 ؛قرع دقو «عجو وهو ءفوص ةيتبسو
 «قروت كشارف تيسك ءفعش.ول *لانقف
 ريمأ هب ثعبيامم «يزعرم ءاسكو

 نعظنل انإو ءاّراد انل نإ :لاق ؛نينمؤملا

 [؟؟؟/١] .لمعن اهلو اهيلإ

 ءاطع ناك :لاق نسحلا نمصع #*

 ناكو ءمهرد فالآ ةسمخ :هيَ ناملس

 نم اًقلأ نيثالث ءاهز ىلع اًريمأ

 ىف ساثلا بطخي ناكو ؛نيملسملا

 ءاهضعب سبليو ءاهضعب شرتفي :ةءابع
 نم لكأيو ؛هاضمأ هؤاطع جرخ اذإو

 ١94[  9١ال/١] .هدي فيفس

 نأ :ملسم نب ليبحرش نع *

 ماعط سانلا معطي ناك بو نامشع

 لخلا لكأيف ءهتيب لخديو :ةرامإلا
 ]1١/ ١"([ .تيرلاو

 دهع ىلع .عوجلا ةدش نم ينطب

 نوعبرأل مويلا يتقدص نإو لكي هللا لوسر
 امك _- م6/] .رانيد فلأ

 نأ ءىينغلب :لاق شمعألا نع #*

 نيذلا مكريخ سيل :لوقي هي ةفيذح
 نوكرتي نيذلا الو «ةرخآلل ايندلا نوكرتي

 دهزلا مال |

 نم نولوانتي نيذلا :نكلو ؛ايندلل ةرخآلا

 [؟١/07/8]1 .لك

 ذاهلا نب دادش نب كلملا ديع نع

 ةعمجلا موي نافع نب نامثع تيأر :لاق

 «ظيلغ يندع رازإ هيلع ءربنملا ىلع
 ةطيرو ؛مهارد ةسمخ وأ «مهارد ةعبرأ

 ]5١/١[ .ةقشمم ةيفوك

 - ةشئاعل اًعيضر ناكو  ديعس ىبأ نع #

 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ىلع تلخد :لاق
 مأ اي :تلق ؛اهل ةبقن طيخت يهو ءاهنع
 ؟َقْكص هللا عسوأ دق سيلأ ءنينمؤملا

 [48/؟] .هل قلخ ال نمل ديدج ال :تلاق

 ةقشمم

 تاذ ا ال آب ديز نب رباج

 نم ىضم :لاقف ؛ناقلخ نالعن هيلع «موي

 يلإ بحأ ناتاه يالعن «ةنس نوتس يرمع

 [88/] .هتمدق اًريخ كي الإ ءىضم امم

 تلخد :لاق نيكسم نب مالس نع #

 تام يذلا هضرم يف رانيد نب كلام ىلع

 لومرم «لثأ ريرس هيف تيبلا اذإف «هيف
 تحت اذإو ؛ىروب ةعطق هيلعو .طيرشلاب

 ؛ةرغاصو ةوكر اذإو ءءاسك ةعطق هسأر

 نيفيغر هسأر تحت نم جرخأف .هسأر عقرف

 يف نيفيغرلا كلذ رسكي دعقف «نيسباي
 ؛«لتبا دق زبخلا نأ نظ اذإ ىتح «ءاملا
 ةقلعم ةلخود اذإف .ةلخودلا ىنلوان :لاق

 اهيف ةرص اهنم جرخأف ءاهتعضوف :؛ةسباي
 «ىيحي ابأ اي :تلقف ؛ندا :يل لاقو ؛حلم
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 ئعوضوملا بيذهتلا انك دهزلا

 كابا تاهيه :لاقف :لاق هي :

 عب 1508 0 ءاملا يف

 :لاق ميركلا دبع نب ةيواعم نع #*
 :مهضعب لاقف ؛دهزلا نسحلا دنع اوركذ

 لاقو ءمعطملا :مهضعب لاقو .سابللا
 يف متسل :نسحلا لاقو ؛اذك :مهضعب

 وه :لاق ءاّدحأ ىأر اذإ :دهازلا «ءيش

 ["14/5] . ينم لضفأ

 :لاق يخلبلا ميهاربإ نب قيقش نع *
 اهيف لجرلا ىمسي :دهزلا نم باوبأ ةرشع
 ىمس ءاهفلاخ اذإف ءاهلعف اذإ اًدهاز

 يف داهزلاب هبشتي يذلا :دهزتملاو ءاّدهزتم

 .هلوقو .هعوشخو «هتعمسو «هتيؤر

 .هسيلمو ؛همعطمو .هجرخمو ءهلخدمو

 ايتدلا بحو ؛هصرحو .هلعفو ءهيكرمو
 اضر هاضر ىرت :هفالخب هيلع دهشي
 طاسب هتلجعو همالك يف هطاسبو «نيبغارلا
 .هلواطتو ءهيغبو ء.هدسحو و ؛نيبغارلا

 افجو ءهقلخ ءوسو فرخفو ءهربكو

 لدي ؛هينعي ال اميف هضوخ لوطو «هناسل

 عوشخ ىلع ال ءدهزتملا قافن ىلع
 اذإو ءةفصلا هذه نم رذحاف ؛دهازلا

 هذه :دهاز هنأ معزي نميف تدجو

 نأ هل جراف ءكل اهفصأ يتلا لاصخلا

 .داهزلا قيرط ضعب يف نوكي

 هركو «ةئيس هتءاسو «ةنسح هتّرسأ اذإ

 اذإ امأف ؛ربلا نم لعفي مل امي دمحي نأ

 ريزنخلا محل هركي امك ههركي «لعفي مل

 .مدلاو ةتيملاو

 اهيف فرص .ءلاصخلا هذه فرع اذإو
 صقن ءاهتاعاسو هتليلو «هتاعاسو هراهت

 .همامأ امب همغ لاطو ءهلمأ

 لاط ءهل قلخ ام ريغب هسفن لغش اذإف

 هلغش نم كرتو «ثنوتفم هنأ ملعو «هنزح

 نودجي اذهبف ؛ةعاسلا كلت ىف ةعاطلا نع
 بزح نم نوزرتحي هبو .دهزلا ةوالح

 . ناطيشلا

 «لسعلا نم ىلحأ :مهدنع هللا ركذ نإو
 بذعلا ءاملا نم ىفشأو ءدربلا نم دريأو

 .فئاصلا مويلا يف ناشطعلا دنع يفاصلا

 مهل فصي نم عم مهتسلاجم نوكتو
 ىهشأو .مهيلإ بحأ ءمهظعيو داهزلا

 .ءمهاردلاو «ريئاندلا مهيطعي نمم :مهدنع

 ال .مهبولقب كلذو ؛ةجاحلا دنع

 . مهتتسلأب

 .هبونذ ىلع ءاكبلاب مهدحأ ولخي نأو

 هنم لبقي ال نأ :ديدشلا فوخلا ىلعو

 . لمعي ام

 هنأك .ءطاشنلاو مسبتلا نم سانلل رهظيو

 .ةبهر وذ ال «ةبغر وذ

 دحأ نم ريخ هنأ :هسفن ثدحي ال نأو

 بولذ فرعي الو «هبونذ فرعي نأو
 ري
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 ءايلوألا ةيلحا

 «ةرشعلا باوبألا هذه هيف تناك اذإف

 نإ هكلسي نأ وجرأف ؛داهزلا قيرط يف ناك

 هذه ولتت باوبأ ةعيسو ؛هللا ءاش

 يلتبا نم عم ةرشاعملا نسحو

 .مهدنع اميف ةبغرل ال «مهترشاعمب

 ؛ايثدلا ىلع نيبكنملا نم برهلاو

 ءاهنع روفنلاو ؛راطيبلا نم رامحلا برهك

 .هباوث وجري الو

 «بونذلا ىلع نيئاكبلا ةسلاجمو

 .مهسفنألو هسفنل ةمحرلاو

 .هبلقب ال «هرهاظب نيملاعلا ةبطاخمو
 «توملا دعب نئاكلا نم فوختي الو

 .دئادشلاو «لاوهألاو

 ءداهزلا قيرط كلس :كلذ لف اذإف
 [317 - 53/4] .ةدايعلا لضفأ لانو

 نمؤملا :لاق رابحألا بعك نع #

 نم نانمآ :حلاصلا كولمملاو .دهازلا

 هدبع بحأ اذإ هللا نإ ؛مهرايد يف

 تاجرد هفرعيل «ايندلا هنع قوز :نمؤملا

 طسب :رفاكلا هدبع ضغبأ اذإو ؛ةنجلا يف

 ؛رانلا ىف تاكرد هلفسي ىتح ءايثدلا ىف هل

 دهزلا ] كهل

 نيرباصلا هدايعل هللا لوقيو :بعك لاق

 نإف ءاونزحت الو ءاورشبأ :رقفلاب نيضارلا
 امم ةضوعب حانج هللا دنع تنزو ول ايندلا

 لاقو .اًئيش اهنم مهتيطعأ ام «يدنع مكل

 ءارقفلا هدابع هللا ىلإ ىكتشا اذإ :بعك

 ءاونزحت الو ءاورشبأ :مهل ليق «ةجاحلا

 ةنجلا ىلإ نوقباسلاو «ءاينغألا ةداس مكنإف

 [”56 ]54/0  . ةمايقلا موي

  نسحلا نق نب  نسحلا نع

 يوط اه ءاّماوقأ تكردأ دقل .هللاو :لاق

 يف رمأ امو ءطق بوث هتيب يف مهدحأل
 هنيب لعج امو ءطق ماعط ةعنصب هلهأ

 ناك نإو ؛طق اًشارف ضرألا نيبو
 .ةلكأ تلكأ ينأ تددول :لوقيل مهدحأ

 :لاق .ةرجآلا لثم يفوج يف ريصت

 ءاملا يف ىقبت ةرجآلا نأ انغلب :لوقيو

 [؟3197/5] .ةنس ةئامثاللك

 :لاق يفعجلا رمع نب صفح نع #*
 همأ نع ثرو دق «يئاطلا دواد ناك

 نيثالث اهتوقتي ثكمف ؛مهرد ةئامعبرأ

 قوقس ضقني لعج تدفن املف ءاّماع

 ء«بشخلا عاب ىتح ءاهعيبيف ةريودلا
 فصن يف يقب ىتح ؛نبللاو «يراوبلاو

 نبللا اذه نم هراد طئاح ناكو ؛ففقس

 ؛تاسانكلا هنم لعجي يذلا «يمزرعلا

 اًمالغ نأ ول ءريصق ءوفرم ءفالخ بابو
 هلا قيدص ءاجو ءرادلا ىلإ طقس ءبثو

 «هذه ينتيطعأ ول «ناميلس ابأ اي :لاقف



 يعوض وملا بيذهتلا هاش رهزلا

 5 ؟هيلإ اهعفد ىتح «ءهب لاز امف ؛هب عفتنت

 ؛ةرخآلا ءاشعلا دعب هيقلف ءاهيف ركف
 ؟ىخأ اي ملو :لاق .يلع اهددرا :لاقف

 ريغ ءىيش اهيف لخدي نأ فاحخأ :لاق
 1 [*141/9] . اهذخأف ؛بيط

 اًدقرف يتأن انك :لاق رفعج نع ©

 :لوقيف ؛انملعيف «ةبيش نحنو «يخبسلا

 رازإلا اودش ءاّديدش اًنامز مكئارو نم نإ

 ءمقللا اورغصو «نوطبلا فاصنأ ىلع

 لكأ اذإف ؛ءاملا اوصمو .غضملا اودشو

 عستتف «هرازإ نم نّلحي الف ءمكدحأ

 ىلع دعقيلف «لكأيل سلج اذإو ؛هؤاعمأ

 الف «غرف اذإو ؛هنطبب هيذخف قزليلو «هييلإ
 نإف ءاوفتحاو ؛بهذيلو ,«ءيجيلو ءدعقي
 تلخدو :لاق .اًديدش اًنامز مكئارو نم

 لخ هيدي نيبو ءريبك خيش وهو ءدقرف ىلع
 مث ءهفوج يف ةمقللاب لوقي وهو .ضماح
 ؟بوقعي ابأ اي اذه لعفت مل :تلقف ؛لكأي

 [(ا8 . حاكنلا ينع عطقيل :لاق

 قالخألا نوعأ :هبنم نب بهو لاق *

 اهعرسأو ؛ايندلا يف ةداهزلا :نيدلا ىلع

 :ىوهلا عابتا نمو ؛ىوهلا عابتا :اًءدر

 لاملا بح نمو ؛فرشلاو لاملا بح

 كاهتنا نمو ؛مراحملا د :فرشلاو

 هلأ بضغو + ليك هللا سضخي بضعي :مراحملا

 ]5١/14[ و ل

 دهازلا :يخلبلا قيقش * لاق #

 «قرشملا اهدحأ ديري :ةيلجرك :بغارلاو

 رمأ ىلع ناقفتي له «برغملا ديري رخآلاو
 ؟ىتش امهاوه «ةفلاخم امهتيغبو ءدحاو
 ءالام ينقزرا ءمهللا :بغارلا ءاعد
 «يئادعأ ىلع ينرصناو ءاّريخو ءاّدلوو

 «مهيغبو ءمهلسحو «مهرورش ينع عفداو
 :دهازلا ءاعدو .نيمأ ؛مهتنتفو ءمهءالبو

 فرخو «نيفئاخلا ملع ينقزرا .مهللا
 لكوتو «نيلكوتملا نيقيو .ءنيلماعلا
 ربصو «نيرباصلا ركشو .نينقوملا

 ةبانإو ءنيبلغملا تابخإو «نيركاشلا
 ينقحلأو «نيقداصلا دهزو «نيتبخملا
 بر نيمآ ؛نيقوزرملا ءايحألاو .ءادهشلاب
 نم ءىش نم له .هؤاعد اذه .نيملاعلا
 اذبه ءهللاو ال ؟هب طيحي بغارلا ءاعد
 ]7١/8[ .قيرط كاذو «قيرط

 :دهازلا :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 امو «ليقلاو لاقلاو .؛ثيداحألا نم يفتكي
 رو مالو :نلاعتا هلا لوفي .هنوكي امو.ناك
 موي ام كرد آَمَو ©9 ٍِلْتْل لستلا نزف © ذ 7
 «© ةيزكت دبي 35 © لق
 اذا# :لاقي موي .[18 - 1١1 :تالسرملا]

 «© اع َدَيَع نيا ةيفتب قك كبك
 ١4[. ]7١/8[ :ءارسإلا]

 داهزلا برقأ :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 داهزلا بحأو ؛افوخ مهدشأ :َقيَو هللا نم

 داهزلا لضفأو ءالمع هل مهنسحأ :هللا ىلإ
 مركأو «ةبغر هدنع اميف مهمظعأ :هللا دنع

 داهزلا متأو ىهل مهاقتأ :هيلع داهزلا

 ءاردص مهملسأو ءاًسفن مهاخسأ :اده



 نعل ا ءايلوألا ةيلحل
--5 

 دهزلا

 ]7١/4[ .اًئيقي مهرثكأ :اًدهز داهزلا لمكأو

 ءاج :لاق دهازلا بارت يبأ نع *

 ابأاي 0 ءمصألا 00 ىلإ لجر

 «دهزلا س ر ءيش يأ « نمحرلاديع

 سأر :لاقف 00 رخآو ءدهزلا طسوو

 ءربصلا :هطسوو ؛هللاب ةقثلا :دهزلا

 .صالخإلا :هرخآو

 ةثالث ىلإ سانلا وعدأ انأو :متاح لاق

 ىلإو «ةقثلا ىلإو «ةفرعملا ىلإ :ءايشأ

 . لكوتلا

 نأ :ملعت نأف :ءاضقلا ةفرعم امأف
 كلذ نأ تملع اذإف ءههنم لدع ءاضقلا

 ىلإ وكشت نأ كل يغبني ال هنإف ءهنم لدع

 يغبني هنكلو ءطخست وأ «متهت وأ «سانلا

 .ربصتو «ىضرت نأ :كل

 «نيقولخملا نم سايألاف :ةقثلا امأو

 نم ءاضقلا عفرت نأ :سايألا ةمالعو

 ءمهنم ءاضقلا تعفر اذإف «نيقولخملا

 مل اذإو ؛كنم اوحارتساو «مهنم تحرتسا

 نأ كل دب ال هنإف ءمهنم ءاضقلا عفرت

 تلعف اذإف ؛مهل عنصتختو ىهل نيزتن

 ةو ءميظع رمأ يف تعقو دقف .كلذ

 تعضو اذإف ؛عنصتو ميظع رمأ يف اوعقو
 تسيأو ءمهتمحر دقف «ثوملا مهيلع

 مجم
 هللا دوعومب بلقلا ةئينأمطف : لكوتلا امأو

 :دوعوملاب هيطنع تنك اذإف ؛ىلاعت

 . اًذبأ رقتفت : ال ىنغ تينغتسا

 :دهازلاو ءمسا :دهزلاو :متاح لاق

 :اهلوأ ءعيارش ثالث دهزللو ؛لجرلا

 «لكوتلا ىلع ةماقتسالاو ؛ةفرعملاب ربصلا

 .ءاطعلاب اضرلاو

 تلزنأ اذإف :ةفرعملاب ربصلا ريسفت امأف

 كاري كيو هللا نأ :كبلقب ملعت نأ «ةدشلا

 فرعتو «بستحتو ء«ربصتو .كلاح ىلع
 .ربصلا كلذ باوث

 0 نوكت نأ :ربصلا باوث ةفرعمو
 نأ ملعتو ءريصلا كلذ يف سفنلا

 0 امإ :نيهجو ىلع تقولاو ؛اًنقو ءيش
 اذإف ؛توملا ءيجي نأ امإو «جرفلا ءيجي

 :ذطئنيح تنأف «كدنع نائيشلا ناذه ناك

 .رباص فراع

 :لكوتلاف : لكوتلا ىلع ةماقتسالا امأو

 ناك اذإف ؛بلقلاب قيدصتو «ناسللاب رارقإ

 هنإف هيف كش ال قزار هنأ اًقدصم اًرقم

 ملعت نأ :نيينعم ىلع ةماقتسالاو «ميقتسي
 ءيش لك نأو «كريغل اًئيشو كل اًئيش نأ

 ولو «هلانت ال كريغل يذلاو «كتوفي ال كل
 ال كل ام ناك اذإف ؛ةليح لكب تلتحا

 ؛اًنكاس اًقثاو نوكت نأ كل ىغبنيف «كتوفي

 كربشل ام. لابت ال” 5كنأ تمتع اذإف
 قدص ةمالعو .هيف عمطت ال نأ كل يغبنيف

 ةفعسم ةركت نأ :ةيعيشلا نين

 . ضورعملاب

 ىلع لزني ءاطعلاف :ءاطعلاب اضرلا امأو

 كيلع بجيف «تنأ ىرهت ءاطع :نيهجو



 دهزلا
 يعوضموملا بيذهتلا | تلق" 85

 هل يذلا ءاطعلا امأو ؟؛دمحلاو ءركشلا

 ءىضرت نأ :كيلع بجيف :ىوهت
 [96  الهرذ] .ربصتو

 ىتأ :لاق نسحلا نب فسوي نع #*
 :هلأسف ءنونلا اذ ةرصبلا لهأ نم لجر

 اذإ :لاق ؟قلخلا ةلزع يل حبصت ىتم
 حصي ىتمف :لاق ؛كسفن ةلزع ىلع تيوق

 يف اًدهاز تنك اذإ :لاق ؟دهزلل يبلط

 كِدخشي ان عيمج نب اًيراع «.كسفن

 :هللا نع كلغش ام عيمج نأل ءهللا نع
 رهاطل كلذ تركذف :فسوي لاق .ايند يه

 رايخأ لزن اذه :لاقف ؛يسدقلا

 [”07/9] .نيلسرملا

 :زيزعلا دبع نب رمع نع ءاطع نع *

 ناك يذلا هتقو نع اًموي ةعمجلا رخأ هنأ
 مويلا ةعمجلا ترخخآ :هل انلقف ؛هيف يلصي

 بايثلاب بهذ مالغلا نإ :لاق .كتقو نع
 هل سيل هنأ انفرعف ؛اهب سبحف ءاهلسغي
 انأو ينتيأر دق ينإ امأ :لاق مث ؛اهريغ

 امزجعي نأ فاخأل ينإو «ةنيدملاب

 لاق مث ؛طقف يتوسك نع هللا ينقزر

 : لثمتي

 رباوغلا يلايللا ىرخأ ةدوع هل

 فيفا

 ىف دهزلا :لاق يروثلا نايفس نع *

 «ظيغلا لكأب سيل ؛لمألا رصق :ايندلا
 [*85/5] .ابعلا سلو

 بويأ ناك :لاق ديز نب دامح نع

 نإو «لجر قو هللا قتيل :لوقي ينايتخسلا
 ؛سانلا ىلع اًباذع هدهز نلعجي الف «دهز

 نأ نم ريخ ءهدهز لجرلا ىفخي نألف

 ؛هدهز يفخي نمم بويأ ناكو .هنلعي
 سبحم هشارف ىلع اذإف «ةرم هيلع انلخدف
 ؛انباحصأ ضعب هعفر وأ .هتعفرف ءهرمحأ

 [1/0] .فيلب ةوشحم ةفصخ اذإف

 سبلي :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع *
 « فصنو مهارد ةثالث اهتميق هان مهدحأ

 امفأ ؛مهارد ةسمخ هبلق يف هتوهشو

 وبأ لاق ؟هسايل هتوهش زواجت نأ يحتسي
 نم هبلق يف قبي مل اذإو :ناميلس
 «ةءابع عردتي نأ هل زاج ءءيش تاوهشلا

 مالعأ نم ملع ةءابعلا نأل ؛قيرطلا مزليو

 نيضيبأ نيبوثب هدهز رتس هنأ ولو ءدهزلا

 [؟50/4] .هل ملسأ ناك «سانلا ةطلخب

 نب رمع نأ :ديعم نب دمحم نع #*
 ىراسأ نم ىراسأب لسرأ زيزعلا دبع
 ىراسأ نم ىراسأ مهب ىدافف «مورلا

 ىلع تلخد اذإ تنكف :لاق ؛نيملسملا
 «مورلا ءامظع هيلع تلخدف .مورلا كلم
 وه اذإف ءاموي تلخدف :لاق ؛تجرحخ

 ؛اًنيزح ءاّبتتكم ؛ضرألا يف سلاج
 يردت امو :لاق ؟كلملا نأش ام :تلقف

 تام :لاق ؟ثدح امو :تلق ؟ثدح ام

 نب رمع :لاق ؟نم :تلق ؛حلاصلا لجرلا

 :مورلا كلم لاق مث :لاق ؛زيزعلا دبع

 ىتوملا ييحي دحأ ناك ول ءهنأ بسحأل



 ءايلؤألا ةيلحل

 نب رمع مهايحأل ءذظ ميرم نب ىسيع دعب
 نم بجعأ تسل :لاق مث ؛زيزعلا دبع

 ءايندلا ىضفرو ءهباب قلغأ :بهارلا

 نمم :بجعتأ نكلو ؛دبعتو «بهرتو

 مث ءاهضفرف ءهيمدق تحت ايندلا تناك

 [؟14) 594 :/ه] . بهذ

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع *

 دمحم انآ ان :. ةنيغ نيد قايقسلا تلق

 اذإ نم :لاق ؟ايندلا يف دهزلا ءيش يأ

 يلتباو ؛اهركشف اي يعل معنأ

 [؟7* /7] .دهازلا كلذف ؛ربصف ء«ةيلبب

 دهز اذإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 يف ةمكحلا هللا تبنأ :ايندلا يف دبعلا

 بويع :هرّضبو ؛هناسل اهب قلطأو «هبلق
 [؟844/5] .اهءاودو ءاهءادو «ايئدلا

 ءرحبلا يف  مهدأ نب  ميهاربإ ازغ *

 لاقف ؛ همهس  ريئاند ةثالثب يننأف

 «ريصحلا اذه ىلع اهعض :لوسرلل

 «ريناندلا هذه ذخ :يل لاق مث ؛اهعضوف

 لقف .ءطايخلا دمحم ىبأ ىلإ اهب بهذاف

 كيد كيلع نأ ركذت كعممسس ىتإ هل
 :تلقف ءاهب هتيتأف :لاق ؛كنيد اهب ضقاف
 اهب يضقتل «كيلإ اهب ينلسرأ ميهاربإ نإ
 هتمحر دق ىئإف ءهيلإ اهدر :لاقف .؛كنيد

 د عانت ىف هلكأ دق يذلا لمقلا نم

 هاي تعصف -: لاق دلع قع وبلا ريناتق
 :لاقف :لاق يلعب نأ ىبأ هنإ :تلقف

 ءاقفر نم خيش لاقف ؛ريصحلا ىلع اهعض

 دهزلا 00 6

 - لايع ل احا ابأ اي انأف :ميهاربإ

 «كانه اهكنود :لاق ؛ اهيلإ جاتحأ :لاق

 [؟85/17/] . خيشلا اهذخأف :لاق

 كيلع :لاق يروثلا نايفس نع #

 كيلعو ؛ايندلا تاروع هللا كرّصِبي .دهزلاب

 ام عدو ؛كباسح كنع هللا ففخي «عرولاب

 كشلا عفداو «كبيري ال ام ىلإ كبيري

 6١[ هلا : نيقيلاب

 :لاق نسحلا ىب 188 نسحلا نع

 انيبحصو ءاًماوقأ انكردأ دقل «.هللاو

 «يسميل مهنم لجرلا ناك نإ :فئاوط

 ءاش ولو ءهيفكي ام ماعطلا نم هدنعو

 هلك اذه لعجأ ال ؛هللاو :لوقيف ؛هلكأل

 قدصتيف هلل هضعب لعجأ ىتح «ينطب يف
 انيحصو ءاّماوقأ انكردأ دقل 500007

 :نولابي اوناك ام :فئاوط

 يهل «هريغ هّلإ ال يذلا هللاو ؛تبرغ مأ

 نوشمي يذلا بارتلا نم مهيلع نوهأ
 [؟ا/1/5] . هيلع

 ءايندلا تقرشأ

 اًصيمق سبل هنأ «ميتحا نب عينرلا نعا#

 * هارأ ءاّينالبتس

 اذإو ءهرافظأ غلب همك هب اذإف ؛ةعبرأ

 ضايب ىأر اذإو ءهدذعاس غلب ءهلسرأ

 ؛كبرل عضاوت ءديبع يأ :لاق ؛صيمقلا

 فيك :ةيمد يأ «ةميحل يأ :لوقي مث
 ضرألا تّكدو. ءلابجلا ترّيس اذإ ناعنصت
 ءافص امص كلملاو كبر ءاجو ءاّكد اكد

 [ل1"/]

 وأ ءمهاأرد ةثالث نمث

 ؟منهجب ذئموي ءيجو



 دهزلا

 دهازلا :- عيطم يبأ نب - مالس لاق *

 صلخت نأ :دحاو :هوجو ةقالئث ىلع

 هنم ءيشب داري الو «ءلوقلاو «هلل لمعلا
 ءحلصي ال ام كرت :يناثلاو ؛ايندلا

 «لالحلا :ثلاثلاو «حلصي امب لمعلاو

 وهو ءعوطت وهو هيف دهزي نأ وهو
 [144/5] . اهاندأ

 ابأ نأ :زيزعلا دبع نب ديعس نع *
 وأ  رانيد فالآ ةرشع نم جرخ بر دبع

 تلاس ول :لوقي ناكف ؛ فلأ ةئام :نم

 سانلا لوأب تنك ام .ءبهذلا لاثمأ اًدرب

 اذه يف توملا نإ :ليف ولو ؛اهيلإ موقي

 لضفب الإ ءدحأ هيلإ ينقيس ام «دوعلا

 ]١5١/0[ .ةوق

 :لاق يخلبلا ميهاربإ نب قيقش نع *
 :داهزلا قيرط اهب كلسي باوبأ ةعبس

 ءروتفلاب ال «رورسلاب :عوجلا ىلع ربصلا

 :ىرعلا ىلع ربصلاو ؛عزجلاب ال ءاضرلاب

 هنأك .فسعتلاب ال ءلضفتلاب :مايصلا
 بيطب :لذلا ىلع ربصلاو ؛معان معاط
 :سؤبلا ىلع ربصلاو ؛هركتلاب ال هسفت

 اميف ةركفلا لوطو ءطخسلاب ال ءاضرلاب

 وسكيو «برشملاو معطملا نم هنطب عدوي

 .«لعلو ءاقيكو «نيأ نم :هرهظ هب

 باوبألا هذه يف ناك اذإف ؛ىسعو

 قيرط نم اًردص كلس دقف :ةعبسلا

 [20/4] .ميظعلا لضفلا كلذو .داهزلا

 ثالث :لاق ميهاربإ نب قيقش نع *

#4 
 يعوضوملا بيذغهتلا ا.ءى#

 ليمي نأ :ىلوألا :دهازلا جات يه لصخ
 ؛ىوهلا عم ليمي الو ءىوهلا ىلع

 ؛هبلقب دهزلا ىلإ دهازلا عطقني :ةيناثلاو

 فيك :هسفنب الخ املك ركذي نأ :ةثلاثلاو

 ركذيو ؟هجرخم فيكو ؟هربق يف هلخدم

 لوطو ءىرعلاو .شطعلاو .عوجلا
 لوطو ءطارصلاو .ءباسحلاو «ةمايقلا

 ركذ اذإف ؛ةيدابلا ةحيضفلاو ءباسحلا

 ناك اذإف ؛رورغلا راد ركذ نع هلغش .«كلذ

 نمو .داهزلا يبحم نم ناك :كلذ

 [5؟/8] .مهعم ناك .مهبحأ

 ام ءدهزلا نع ةنييع نب نايفس لئس *

 ام امأف ءهللا مرح اميف دهزلا :لاق ؟وه

 دق نييبنلا نإف هللا هكحابأ دقف :هللا لحأ
 هلا نكلو ؛اولكأو ءاوبكرو ءاوحكن

 هب اوئاكو ءهنع اوهتناف «ءيش نع مهاهن

 [؟91///] .اًداهز

 يف دهزلا :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 ءهللا ىلإ اهبحأ :ءايشأ ةئالث ايندلا
 هللا دنع اًياوث اهمظعأو ؛هللا دنع اهالعأو

 هللا نود دبع نم ةدابع يف دهزلا :ىلاعت

 مث ؛نثوو ءهرجحو ءمنصو .«كلم لك نم
 ءذخألا نم :ىلاعت هللا مرح اميف دهزلا

 مكدهز :لوقيف ءانيلع لبقي مث ؛ءاطعلاو

 هسخأ ؛هللاو وهف  ءارقلا رشعم اي اذه

 17/91 . كي هللا لالح يف دهزلا : هللا دنع

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #

 نم مهنمف «قارعلاب دهزلا يف انيلع اوفلتخا



 ءايلوألا ةيلحل

 نم مهئمو « سانلا ءاقل كرت يف دهزلا :لاق

 :لاق نم مهنمو ءتاوهشلا كرت يف :لاق

 نم هضعب بيرق مهمالكو ؛عبشلا كرت يف
 كرت يف :دهزلا نأ ىلإ «بهذأ انأو ؛ضعب

 [؟هم/9] .هللا نع كلغشي ام

 يف دهزلا ام :ضايع نب ليضفلل ليق #

 ام :ليقو ؛ىنغلا وهو ءعنقلا :لاق ؟ايندلا

 ام :لئسو ؛مراحملا بانتجا :لاق ؟عرولا

 نع لئسو ؛؟ضتارفلا ءادأ :لاق ؟ةدابعلا

 :لاقو ؛قحلل عضخت نأ :لاق ؟عضاوتلا

 ريبعتلا :لاقو «ءناسللا يف :عرولا دشأ

 لعج :لاقو ؛لمعلاب ال ء:ناسللاب هلك
 دهزلا :هحاتفم لعجو «تيب يف هلك ريخلا

 اذإ :َقِتبي هللا لاق :لاقو ؛ايندلا يف

 ال نم هيلع تطلس «ينفرعي نم يناصع
 [41/8] . ينفرعي

 نم :لاق هنأ ء.مصألا متاح نع

 هسفن يف لعجيلف ءاذه انبهذم يف لخد
 ١ ضيبأ انو :توملا نم لاصخ عبرأ

 ؛رضخأ اًنومو ءرمحأ اًنومو ءدوسأ اًنومو
 توملاو ؛عوجلا :ضيبألا توملاف

 توملاو ؛سانلا ىذأ لامتحا :دوسألا

 توملاو ؛سفنلا ةفلاخم :رمحألا

 ىلع اهضعب عاقرلا حرط :رضخألا
 [/8/8] . ضعب

 نب  اًكلام تعمس :لاق رفعج نع «

 ام تحبصأ دقل :هللاو :لوقي  راتيد

 نئلو ؛ اًقئاد الو ءاّمهرد الو ءاّراتيد كلمأ

 دهزلا م

 نلا عمك ام ريش هاد يل نكي
 [م-ا/ /5] .ةرخآ الو ءايند

 لهأ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع«

 تا و
 ءايندلا يف دهز اذإ نم مهنمو ؛ةرخآلا

 ءيش سيلف ؛ةرخآلا حور اهيف هل حتف

 1410/41 . عيطيل ءاقبلا نم هيلإ بحأ
 ءاج :لاق ىكرابملا نب هللا دبع نع #*

 ؛دهرلا ركذي هنأك لعجف «بيهو ىلإ لجر

 لمحت ال :لاقف «بيهو هيلع لبقأف :لاق

 ]٠64/4[ .كردص ةقيض ىلع مالسإلا ةمس

 تعمس :لاق ةيزغ نب ةرامع نع #*

 ام : نامقع: انآ ايا :لاقك ةغبر لكأس ةلجر

 نم ءايشألا عمج :لاق :؟ةداهزلا سأر

 [704/8] .اهقح يف اهعضوو ءاهلح

 ةثالث دهزلا :مهدأ نب ميهاربإ لاق #*

 دهزو «لضقف دهزو «ءضرف دهزف :فانصأ

 ءمارحلا يف دهزلا :ضرفلاف ؛ةمالس

 :ةمالسلاو «لالحلا يف. دهزلا :لضفلاو

 [77/8] .تاهبشلا يف دهزلا

 : انو رمعل رمع تنب ةصفح تلاق *

 نبلا وم ايرث ثبت ىلا« قيتقوملا بمآ اي
 نم بيطأ وه اًماعط تلكأو «كبوث نم
 «قزرلا نم كيو هللا عسو دقف ؟كماعط
 كمصخأس ينإ :لاقف ءريخلا نم رثكأو

 ىقلي ناك ام نيركذت امأ .كسفن ىلإ

 لاز امف ؛شيعلا ةدش نم ِهكي هللا لوسر



 يعوض وملا بيذهتلا | اا دهزلا

 نإ هللاو :اهل لاقف ءاهاكبأ ىتح ءاهركذي

 «تعطتسا نئل هللاو امأ .ءكلذ تلق

 ىلعل ءديدشلا امهشيع لثمب امهنكراشأل
 [44- 48/1] .يخرلا امهشيع امهعم كردأ

 لاق :لاق يرهزلا ىيحي يبأ نع *
78 111111 

 كلمأ حبصأ مل ينأ :ثدحأ يبر ةمعن

 .يدي اهتكلم مهارد ةعبس الإ سانلا ىلع

 تحبصأ ايندلا نأ ول : ثدحأ

 الإ ءاهذخأ نم ينعنمي ال مدن نخب

 [؛88/4] .اهتلزأ ام يمدق ليزأ نأ

 نب رمع ىلع تلخد :لاق ةملسم نع *

 ءهيف تام يذلا مويلا يف زيزعلا دبع

 .هسأر دنع ةسلاج كلملا دبع تنب ةمطافو

 .هيلجر دنع تسلجو تلوحت ينئأر املف

 صيمق هيلع اذإف ءهسأر دنع انأ تسلجو

 متلدبأ ول :اهل تلقف «بيجلا قرخم خسو

 لوقلا تدعأ مث ,تتكسف ؟صيمقلا اذه

 هللاو :تلاقف ءتظلغ ىتح ء«اّرارم اهيلع

 [؟ه8/5ه] .هريغ صيمق هل ام

 يبر ةمعنو

 انعم ازغ :لاق راكي نب دمحأ نع *

 دشأ ةدحاو لك «نيتازغ مهدأ نب ميهاربإ

 «يكاطنألا سابع ةازغ :ىرخألا نم

 الو ءاّمهس ذخأي ملف .فاكحم ةازغو

 .مورلا عاتم نم لكاي ال ناكو ؛الفن

 اللف «جاجدلاو «لسعلاو «فئارطلاب ءيجت

 ينكلو .لالح وه :لوقيو ؛هنم لكأي
 ناكو ؛هعم لمح امم لكأي ناك ؛هيف دهزأ

 ءرائيد هنمث نوذرب ىلع ازغو :لاق .موصي

 ؛نوذربلا كلذ هب ضراعف ءرامح هل ناكو

 نم وأ بهذ نم اًسرف هتيطعأ ول :ناكو
 نم ةبرش لبقي الو ءهْلِبُق ناك ام .ةضف
 ذخأي مل «نيتازغ رحبلا يف و ازغو ؛ءام

 [م م1 00 الو ؛همهس

 ضعب بتك :لاق حلاص نب ةعمز نع *

 عفر الإ هيلع مزعي «مزاح يبأ ىلإ ةيمأ ينب
 ينءاج ؟ دعي :امأ :ةيلإ ةيشكفا 4هيلإ ةجتاوح
 كيلإ تعفر الإ يلع مزعت .كباتك
 ىلإ يجئاوح تعفر .«تاهيهو ؛ يجئاوح

 ؛ كك يبر وهو ءجئاوحلا نزتخي ال نم
 ينع كسمأ امو «تلبق اهنم يناطعأ امو

 [77 1 /9] . تعنق

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ©

 ؛ماعط نم خل يبنلا دعب تعبش ام :تلاق

 عبش ام ؛تيكبل يكبأ نأ تئشو الإ

 [45/؟] . ضبق ىتح ِلِلَي دمحم لآ

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع #*

 ىضرلل ال :لوقي ناميلس ابأ تعمس
 ؛دح دهزلل الو ءدح عرولل الو ءدح

 لاق ؛ءيش لك نم اًقرط الإ فرعأ امو
 نم :لاقف «ءناميلس هب تثدح :دسأ

 ؛اضرلا دح غلب دقف «ءيش لكب يضر

 د اقوا يش لج وج ردو
 غلب دقف ء«ءيش لك يف دهز نمو ؛عرولا

 [؟58/4] .دهزلا دح

 يل لاق :لاق نارهم نب نوميم نع #



 ءايلوألا تيلحل

 ؛نوميم اي ينثدح :زيزعلا دبع نب رمع
 ًءاكب هلم ىكب اكيد هحكيتف :لاق

 ول «نيتمؤملا ريمأ اي :تلقف ؛اًديدش

 كتئدحل ءءاكبلا اذه يكبت كنأ تملع

 «نوميم اي :لاقف ؛اذه نم نيلأ اًثيدح

 ام  ىهو .ءسدعلا ةرجشلا هذه لكأن انإ
 :ةممدلل ةروهم 4 لفل ةقوو ىةكتلع
 [١و/7  ا؟ا/ل١/ه] .دسجلل ةلذم

 ينجوز :لاق ورمع نب هللا دبع نع *
 «يلع تلخد املف ؛شيرق نم ةأرما يبأ

 ةوقلا نم يب امم ءاهل شاحنأ ال تلعج

 ءاجف ؛ةالصلاو موصلا نم «ةدابعلا ىلع

 لخد ىتح .هتنك ىلإ صاعلا نب ورمع

 ؟كلعب ثدجو فيك :اهل لاقف ؛اهيلع

  ةلوعبلا ريشك :وأ  لاجرلا ريخخ :تلاق

 انل برقي ملو ءاّمنك انل شتفي مل لجر نم
 ينضعو .ينمذعف .يلع لبقأف ؛اًشارف
 «شيرق نم ةأرما كتحكنأ :لاقف ؛هناسلب

 قلطنا .مث !تلعفو ءاهتلضعف « بسح تاذ

 ىلإ د ؛يناكشف لَك يبنلا ىلإ

 موصتأ» :يل لاقف ؛هتيتأف لك يبنلا

 «؟ليللا موقتفأ» :لاق ؛معن :تلق ؛؟راهنلا

 ءرطفأو موصأ ينكلا :لاق ؟معل :تلق

 بغر نمف ؛ءاسنلا سمأو .مانأو يلصأو

 رد :لاق مث 00 نبياف 0 نع

 0 :لاق ؛كلذ نم ىوقأ

 ا
 ' 2 عب |

 جاورلا

 ةثالث رهش لك يف مص :لاق مث ؛«ثالث

 لزي ملف ؛كلذ نم ىوقأ ينإ :تلق «مايأ
 رطفأو ءاّموي مصا :لاق ىتح ءينعفري

 يخأ مايص وهو «مايصلا لضفأ هنإف ءاموي

 لاق مث :هثيدح يف نيصح لاق «ة86 دواد

 لكل نإو ءةرش دباع لكل نإ» :ةكي يبنلا

 ؛ةعدب ىلإ امإو ءةنس ىلإ امإف «ةرتف ةرش
 ؛ىدتها دقف ؛ةنس ىلإ هترتف تناك نمف

 «كله دقف .«كلذ ريغ ىلإ هترتف تناك نمو

 ورمع نب هللا دبع ناكو :دهاجم :لاق

 «كلذك مايألا موصي ءربكو ءففعض نيح

 مث ؛كلذب ىوقتيل ءضعب ىلإ اهضعب لصي
 نم أرقي ناكو :لاق ؛مايألا كلذ دعب رطفي

 صقديو انابخأ ديزي .«كلذك هيازحأ

 ىف امإ .ةدعلا هب ىفوي هنأ ريغ ءائايحأ

 لَك هللا لوسر ةصخر تلبق نوكأ نأل :كلذ

 ينكل ؟_ لدع وأ - ا

 ىلإ هفلاخأ نأ هركأ ءرمأ ىلع هتقراف

 [؟788-١/185] .هريغ

 نب ديزي بطخ :لاق ينانبلا تباث نع *

 «ءادردلا هتنبا ءادردلا نعأ ىلإ ةيواعم

 :ديزي ءاسلج نم لجر لاقف ؛هدرف

 :لاق ؟اهجوزتأ نأ يل نذأت ءهللا كحلصأ

 ءيل نذئاف :لاق ؛كليو «برغأا

 ءاهبطخف :لاق ؛معن :لاق ؛هللا كحلصأ

 راسف :لاق ؛لجرلا «ءادردلا وبأ اهحكنأف

 يبأ ىلإ بطخ ديزي نأ :سانلا يف كلذ

 نم لجر هيلإ بطخو «هدربيف «ءءادردلا



 جاوزلا

 لاقف :لاق ؛هحكنأف .نيملسملا ءافعض
 مكنظ ام «ءادردلل ترظن نإ :ءادردلا وبأ

 «نايصخلا اهسأر ىلع تماق اذإ :ءادردلاب

 نيأ ءاهرصب اهيف عمتلي تويب يف ترظنو
 [7؟5/1١1] ؟ذئموي اهنم اهنيد

 نع يملسلا نّمحرلا دبع يبأ نع *
 ؛ةدنك نم ةأرما جوزت هنأ هَ ناملس

 :ءانبلا ةليل ناك املف ؛اهتيب ىف اهب ىنبف

 هنا رم فينو ولاا نكح ةةباديسا دنع ىقع
 هللا مكرجآ اوعجرا :لاق .«تيبلا غلب املف

 ؛ ءاهفسلا لعف امك  اهيلع مهلخدي ملو
 :لاق ءدجنم تيبلاو «تيبلا ىلإ رظن املف

 يف :ةينكلا ةلوسض ما مكتبنا موهحسأ
 الو .مومحمب انتيب ام :اولاق ؟ةدنك

 لخدي ملف ؛ةدنك يف ةبعكلا تلوحت

 ريغ .؛تيبلا يف رتس لك عزن ىتح .تيبلا
 ؛اًريثك اًعاتم ىأر :لخد املف ؛بابلا رتس

 .كعاتم :اولاق ؟عاتملا اذه نمل :لاقف

 يناصوأ اذهب ام :لاق ؛كتأرما عاتمو

 نوكي ال نأ :يليلخ يناصوأ لي يليلخ

 ىأرو ؛بكارلا دازك الإ ءايندلا نم يعاتم

 :اولاقف ؟مدخلا اذه نمل :لاقف ءامدخ

 اذهب ام :لاقف ؛كتأرما مدخو .كمدحخ

 نأ :ِلكَك يليلخ يناصوأ .يليلخ يناصوأ

 نإف ؛حكنأ وأ .حكنأ ام الإ كسمأ ال
 نم «نهرازوأ لثم يلع ناك نيغبف «تلعف
 لاق مث ؛ءيش نهرازوأ نم صقتني نأ ريغ

 نعنأ له هن تاما دعم يذلا معلا

 ال ا ]
 يعوضوملا بيذغهتلا | هام

 ىلإ بهذف ؛نجرخف ءمعن :نلق ؟يتأرما
 مث «رتسلا ىخرأو .هفاجأ ىتح بابلا
 حسمق ءهتأرما دنع سلج ىتح ء.ءاج

 له :اهل لاقف ؛ةكربلاب اعدو ءاهتيصانب
 :تلاق ؟هب كرمآ ءيش يف يتعيطم تنأ

 نإف :لاق ؛عاطي نم سلجم تسلج

 ىلإ تعمتجا اذإ يناصوأ ِيي يليلخ
 . ع هللا ةعاط ىلع عمتجأ نأ :يلهأ

 ادب ام ايلصف ءدجسملا ىلإ تماقو .ماقف

 يضقي ام اهنم ىضقف ءاجرخ مث ءامهل
 هيلع ادغ مالا املف ؛هتأرما نم لجرلا
 ؟كلهأ تدجو فيك :اولاقف ءهباحصأ
 ضرعأف رفاعة ءمهنع ضرعأف

 مث ؛مهنع ضرعأف ءاوداعأ مث ءمهنع

 هروتسلا ىلاعت هللا لعج امنإ :لاق
 ؛اهيف ام يراوتل :باويألاو ءرودخلاو

 رهظ امع لأسي نأ :مكنم ئرما بسح
 نع نلأسي الف ؛هنع باغ ام امأف ءهل
 :لوقي َِّي هللا لوسر تعمس ؛كلذ

 .«نيرامحلاك :كلذ نع ثدحتملا»

 [148/1-185] .«قيرطلا ىف نادفاستي

 مدق :لاق هن سابع نبانع *
 ؛رمع هاقلتف «هل ةبيغ نم هلو ناملس

 :لاق ءاّدبع ىلاعت هلل كاضرأ :لاقف

 :لاقف ءههنع تكسف :لاق ؛ىلجوزف

 ؟كيفتلا اسري الو اديه يتاضرتا
 ؟ةجاح :لاقف ءرمع موق هاتأ :حبصأ املف

 ؟ىضقت ًاذإ يه امو :لاق ءمعن :اولاق
 :نونعي  رمألا اذه نع برضت :اولاق



 6كوب

 ءايلوألا تيلحل

 ام .هللاو امأ :لاقف ؛_ رمع ىلإ هتبطخ

 ؛هناطلس الو «هترمإ اذه ىلع ينلمح

 نأ هللا ىسع ءحلاص لجر :تلق نكلو
 :لاق ؛ةحلاص ةمسن هنمو ينم جرخي

 ىلع لخدي ءاج املف «ةدنك يف جوزتف

 ؛ةوسن هيف اذإو ءدجنم تيبلا اذإ ءهلهأ

 يه مأ ؛ةدنك يف ةبعكلا تلوحتأ :لاقف

 اذإ :لك مساقلا وبأ يليلخ ينرمأ ؟ىمح

 الإ عاتملا نم ذختي ال نأ ءاندحأ جوزت

 دم ليم ةلو نفاحيملا ةاناكناثأ
 :لاق ؛حكنُي وأ .حكني ام الإ ءءاسنلا

 يف ام نكتهف ءنجرخف «ةوسنلا نمقف
 ءهذه اي :لاقف ؛هلهأ ىلع لخدو ؛تيبلا
 «عيطأ لب :تلاقف ؟ينيصعت مأ «ينيعيطتأ
 ؛عاطملا ةلزنم تلزن دقف «تئش امب ينرمف

 ءانرمأ :هلكك مساقلا ابأ يليلخ نإ :لاقف

 ءموقي نأ :هلهأ ىلع اندحأ لخد اذإ
 «وعديو .هفلخ يلصتف :ءاهرمأيو «يلصيف

 :لاق ؛تلعفو «لعفف ؛نّمؤت نأ اهرمأيو

 لاقف ؛ةدنك سلجم يف سلج «حبصأ املف

 ؟تحبصأ فيك هللا دبع ابأ اي :لجر هل

 .داعف ؛هنع تكسف ؟كلهأ تيأر فيك

 لأسي مكدحأ لاب ام :لاق مث ؛هنع تكسف

 ؟ناطيحلاو باوبألا هتراو دق «ءيشلا نع

 «ءيشلا نع لأسي نأ مكدحأ يفكي امنإ
 [14ل - 185/1] .هنع تكس وأ «بيجأ

 ينبطخ :تلاق شحج تنب بنيز نع *

 ىلإ ةنمح يتخأ تلسرأف «شيرق نم ةدع

 اهل لاقف ؛هريشتسأ ِِلَي هللا لوسر

 جاوزلا ةكطسلا"

 باتك اهمّلعي نمم يه نيأ» :ِهلي هللا لوسر
 وه نمو :تلاق ؛؟ِي اهيبن ةنسو ءاهبر
 :تلاق ؛ةثراح نب ديز :لاق ؟هللا لوسر اي

 :تلاقف ءاّديدش اًبضغ ةنمح تبضغف

 ؟كالوم كتمع ةنبا جّوزتأ .هللا لوسر اي

 دشأ تبضغف «ينتملعأف «ينتءاجو :تلاق

 ؛اههلوق نم دشأ تلقف ءاهبضغ

 ٍةَئْؤُم الو يوم نك امو : كو هللا لزنأف
 ["5 :بازحألا] 4رْكَأ :ةلوسرو ُهَللا ىَضَق اَذِإ

 لكَ هللا لوسر ىلإ تلسرأف :تلاق .ةيآلا

 هللا عيطأو هللا رفغتسأ ينإ :تلقف

 ؛تيأر ام هللا لوسر اي لعفا ءهلوسرو

 أرزأ تنكف ءاّديز لك هللا لوسر ينجّوزف
 ينبتاعف هلي هللا لوسر ىلإ يناكشف ؛هيلع
 «يناسلب هتذخأف «تدع مث لي هللا لوسر
 لاقف هيَ هللا لوسر ىلإ يناكشف

 ؛كجوز كيلع كسمأ» : كي هللا لوسر
 :تلاق ؛اهقّلطأ انأ :ليقف «هللا قتاو
 الإ ملعأ مل «يتدع تضقنا املف «ينقلطف
 انأو «يتيب يلع لحد دق ِةي هللا لوسرو

 نم رمأ هنأ :تملعف ؛رعشلا ةفوشكم

 «ةبطخ الب ءهللا لوسر اي :تلقف ؛ءامسلا

 لاقف ؟داهشإ الو

 -ها/؟] .دهاشلا

 ليربجو «جوز هلئأ :

 [6؟

 تنك :لاق .«ةعادو يبأ نبا نع

 تيفوت :لاق ؟تنك نيأ :لاق ء.هتئج املف

 «انتربخأ الأ :لاقف ؛اهب تلغتشاف ءىلهأ

 ءموقأ نأ تدرأ مث :لاق ؟اهاندهشف



 مم
 يعوضاوملا بيذهتلا كفه بدال جاوزنا

 :تلقف ؟ةأرما تثدحتسا له :لاقف

 الإ كلمأ امو ؟ىنجوزي نمو «هللا كمحري
 :تلقف ءانأ :لاقف ؟ةثالث وأ «نيمهرد
 «ىلاعت هللا دمح مث ؛معن :لاق ؟لعفت َوأ

 ىلع ينجّوزو و يبنلا ىلع ىلصو
 «تمقف :لاق  ةئثالث :لاق وأ - نيمهرد

 ىلإ ترصف ؛حرفلا نم عنصأ ام يردأ امو
 نممو ءذخأآ نمم ركفتأ تلعجو «يلزنم

 ىلإ تفرصناو «برغملا تيلصف ؛نيدتسأ

 ؛اًمئاص يدحو تنكو ؛تحرتساو .يلزنم

 ءاتيزو اًربخ ناك 8 يئاشع تمدقف

 :لاق ؟اذه نم :تلقف .عرقي تآب اذإف

 همسا نا :لاق ءديعس

 ري مل هنإف «,بيسملا نب ديعس الإ «ديعس
 ؛دجسملاو هتيب نيب الإ ؛ةنس نيعبرأ

 «بيسملا نب ديعس اذإف .هتجرخف .ءتمقف

 ابأ اي :تلقف ءهل ادب دق هنأ تننظف

 :لاق ؟كتيتآف يلإ تلسرأ الأ ءدمحم

 امف :تلق :لاق ؛ىتؤت نأ قحأ تنأل

 ءابزع الجر تنك كنإ :لاق ؟رمأت
 «كدحو ةليللا تيبت نأ تهركف .«تجوزتف

 «هقلخ نم ةمئاقا يه اذإف ؛كتأرما هذهو

 اهعفدف ءاهديب اهذخأ مث .هلوط يف

 نم ةأرملا تطقسف ؛بابلا ٌدرو «بابلاب

 ءزبخلاو تيزلا اهيف يتلا ةعصقلا ىلإ
 مث ؛هارت ال يكل ءجارسلا لظ يف اهتعضوف

 ؛ناريجلا تيمرف ء.حطسلا ىلإ تدعص
 :تلق ؟كنأش ام :اولاقف «ينوؤاجف

 مث ؛بابلا نم تقئوتساف «ءايحلا

 هتنبا بيسملا نب ديعس ينجوز ءمكحيو
 :اولاقف ؛ةلفغ ىلع اهب ءاج دقو «مويلا

 «معن :تلق ؟كجوز بيسملا نب ديعس

 ءاهيلإ مه اولزنف :لاق ؛رادلا يف يه اهو

 نم يهجو :تلاقو ؛تءاجف .يمأ غلبو

 نأ لبق اهتسسم نإ «مارح كهجو

 تمقأف :لاق ؛مايأ ةثالث ىلإ ءاهحلصأ

 نم يه اذإف ؛اهب تلخد مث .مايأ ةثالث

 سانلا ظفحأ يه اذإو ءسانلا لمجأ

 كو هللا لوسر ةّنسب مهملعأو هللا باتكل

 اًرهش تثكمف :لاق ؛جوزلا قحب مهفرعأو

 برق ناك املف ؛هيتآ الو ءديعس ينيتأي ال
 ةةعئلخ يف وهو. ءاديعتم تلنأ نيشلا

 ملو «مالسلا يلع درف هيلع ثمّلسف

 املف ؛سلجملا لهأ ضوقت ىتح «ينملكي
 ؟ناسنإلا كلذ لاح ام :لاق «يريغ قبي مل

 بحي ام ىلع دمحم ابأ اياًريخخ :تلق

 كبار نإ :لاق ؛ودعلا هركيو .ءقيدصلا

 «يلزنم ىلإ تفرصناف ؛اصعلاف ؛«ءيش

 لاق ؛مهرد فلأ نيرشعب يلإ هّجوف
 نب ديعس تنب تناكو :ناميلس نب هللا دبع

 ناورم نب كلملا دبع اهبطخ «بيسملا

 هالو نيح كلملا دبع نب ديلولا هنبال

 لزي ملف ءهجّوزي نأ ديعس ىبأف ءدهعلا
 هبرض ىتح ءديعس ىلع لاتحي كلملا دبع
 ةرج هيلع بصو .دراب موي يف طوس ةئام

 [154- 1517/91 . فوص ةرج هسبلأو «ءام

 لجر بطخ :لاق ليوطلا ديمح نع *
 ريفسلا انأ تنكو - يرصبلا نسحلا ىلإ



 ءايلوألا ةيلحا

 تبهذف ءهيضر دق نأكف :لاق  امهئيب

 ابأ اي :تلقف ؛هيدي نيب هيلع ينثأ اًموي

 فلأ نيسمخ هل نأ :كديزأو ءديعس

 ام ؟اًملأ نوسمحخ هل :لاق ءمهرد

 «ديعس ابأ اي :تلق ؛لالح نم تعمتجا

 نإ :لاق ؛ملسم «عرو :ثملع امك هنإ

 نع اهب ّنض دقف «لالح نم اهعمج ناك

 رهص هنيبو اننيب ىرج ال ؛هللاو ال ءقح
 ]16١/5[ .اًدبأ

 ءمهللا :تلاق اهنأ ءءادردلا مأ نع *

 ءايندلا يف ينجوزتف : ءينبطخ ءادردلا ابأ نإ

 نأ كلأسأو «كيلإ هبطخأ انأف ءمهللا

 :ءادردلا وبأ اهل لاقف ؛ةنجلا يف هينجوزت

 الف «لوألا انأ تنكف .«كلذ تدرأ نإف

 ءءادردلا ويأ تامف :لاق ؛يدعب يجوزتت
 ؛ةيواعم اهبطخف .نسحو لامج اهل ناكو

 يفاجوز جوزتأ ال هللاو ال :تلاقف

 هللا ءاش نإ ءادردلا ابأ جوزتأ ىتح ءايندلا

 ةقيي كك فال .ةنجلا يف

 ىلإ تبطخ :لاق ريبرلا نب ةورع نع #

 - فاوطلا يف نحنو - هتنبا رمع نب هللا دبع
 ول :تلقف .ةملكب ينبجي ملو ءتكسف
 اهيف هعجارأ ال هللاو «ينباجأل يضر
 ةئيدملا ىلإ ردص نأ :هل رّدقف .اًدبأ ةملكب

 دجسم تلخدف .ءتمدق مث ءيلبق

 هيلإ تيدأو «هيلع تملسف هولي لوسرلا
 «يب بحرو «هتيتأف ؛هلهأ وه ام هقح نم

 نيح اذه :تلقف ؟تمدق ىتم :لاقو

 تنب ةدوس يل تركذ تنكأ :لاقف ؛يمودق

 جاوزلا

 يك هللا لياختت .«فاوطلا يف نحنو هللا دبع

 ريغ يف يناقلت نأ اًرداق تنكو ءاننيعأ نيب

 ؛رذق اًرمأ ناك :تلقف ؟نطوملا كلذ
 ام صرحأ :تلق ؟مويلا كيأر امف :لاق

 هللا دبعو اًملاس هينبا اعدق ءطق هيلع تنك

 [*041/1] .ينجوزف

 ةحلط وبأ بطخ :لاق هيض سنأ نع #

 ينإ امأ :تلاقف ؛ملسي نأ لبق ميلس مأ

 لجر كتنكلو ءدرُي كلثم امو «ةبغارل كيف

 ءملست نإف ؛ةملسم ةأرما انأو ءرفاك

 وبأ ملسأف ؛هريغ كلأسأ ال .ءيرهم كلذف

 [51/1؟] .اهجوزتف ءةحلط

 نب ذاعم نأ :ديعس نب ىيحي نع *
 هل تناك ءهنع ىلاعت هللا يضر لبج

 مل :امهادحإ موي ناك اذإف «ناتأرما

 يف اتيفوت مث «ىرخألا تيب نم أاضوتي
 يف سانلاو ءماشلاب امهباصأ يذلا مقسلا

 ءامهنيب مهسأف ؛ةرفح يف اتنفدف ءلغش

 ]4/١*5[ .ربقلا يف مدقت امهتيأ

 دنع ناك اذإ هنأ :ةياور يفو *

 ىرخألا تيب نم برشي مل ءامهادحإ
 [؟1/*١14] .ءاملا

 ءادردلا ابأ نأ :ينانبلا تباث نع *

 ةأرما هيلع بطخي ءا#و ناملس عم بهذ

 «ناملس لضف ركذف «لخدف ؛ثيل ىنب نم

 مهيلإ بطخي هنأ ركذو ؛همالسإو «هتقباسو
 الف ءناملس امأ :اولاقق ؛ةنالف مهتاتف

 مث ءاهجوزتف ؛كجوزن انكلو ءهجورن



 جاوزلا

 ينإو «ءيش ناك دق هنإ :لاقف ءجرخ

 ؟كاذ امو :لاق ؛كل هركذأ نأ يحتسأ

 :ناملس لاقف ؟ ربخلاب ءادردلا وبأ هربخأف

 ]٠٠١/١[ .كل اهاضق دق ىلاعت هللا ناكو

 نب نسحلا جوزت :لاق نيريس نبا نع *#
 عم ؛ةيراج ةئامب اهيلإ لسرأف .ةأرما يلع

 [8/] .مهرد فلأ ةيراج لك

 عّنم هنأ 3-0 يلع نب نسحلا نعو *

 ؛لسع قاقزو ءافلأ نيرشعب نيتأرما

 بيبح نم ..ليلق عاتم :امهادحإ تلاقف
 [*8/؟] .قرافم

 ةأرما حكنا :لاق نيريس نبا نع *

 تنأ نوكت ةأرما حكنت الو ؛كدي يف رظنت

 [؟20/79] .اهدي يف رظنت

 ال رهم لك :لاق ةرسيم نب ديزي نع #
 رمغ وأ «نوعلم :ءيش هيف هلل عضوي

 [؟/6] . كرابم

 ال موق نم سيل :لاق يعفاشلا نع *

 الإ ,مهريغ لاجر ىلإ مهءاسن نوجرخي
 [١؟5/94] .ىقمح مهدالوأ ءاج

 يف هتأرمال لاق هنأ ,ةمقلع نع *

 .ءيسأر دنع يدعقاو «ينيزت :هضرم

 [١٠١٠/؟] . يداّوع ضعب كقزري هللا لعل

 كسنمتيال :لاق سوواط نع #*

 [ا"/:] .جوزتي ىتح «باشلا

 يل لاق :لاق ةرسيم نب ميهاربإ نع *
 لاق ام نلوقأل وأ .«نحكنتل :سوواط

 يعوضوموملا بيذهتلا 2 | ؟'"ره

 كعنمي ام :دئاوزلا يبأل باطخلا نب رمع

 [5/4] .روجف وأ ءزجع الإ .حاكتلا نم

 :ةاروتلا يف بوتكم :لاق ءاطع نع #*

 ؛ةمادنو ةرسح ؛ىده ريغ ىلع جيوزت لك
 [990١//ه] .ةمايقلا موي ىلإ

 .جيوزتلا يف يئاطلا دواد بتوع *«

 بلقب فيك :لاقف ؛تجوزت ول :هل ليقف

 هيلع عمتجي ءهمهب موقي سيل .فيعض
 ["ه/90] .؟نامه

 نم :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 عطق دقف .ءقساف نم هتميرك جْوَز
 ]48/*٠١[ .اهمحر

 بطخ :لاق ئناه نب كلملا دبع نع *

 اهنإ :هل لاقف ؛هتنبا ةحلط ىلإ ديبز

 اهتيعب نإ + لاق 4تيضر.ذق :لافف :ةيبق
 [8١/ه] .تيضر دق :لاق ءاّرثأ

 لجر لأس :لاق ثراحلا ره نع *«

 لزت مل يمأ نإ :لاقف .ءكرابملا نبا

 تلاق نآلاف ؛ تجوزت ىتح «جوزت :لوقت

 لمع تلمع تنك نإ :لاقف ؛اهقلط :ىل

 تاو «ايقلطتا «كيلع اذه ىو هكدا
 «كمأ ةبغاشم ىلإ ذخأتو ءاهقلطت تنك

 [*45/48] .اهقلطت الف ؛اهبرضتف

 ةأرما لجر جوزت :لاق يعفاشلا نع *

 ةديدجلا ةيراج تناكو :لاق .ةميدق هل

 :لوقت «ةميدقلا بابب رمت
 ةحيحص لجر نالجرلا يوتست امو

 تّلشف نامزلا اهيف ىمر لجرو



 ءايلوألا تيلحل

 اًضيأ لوقتف ءاهب رمت مث

 البلا هب بوث نابوثلا يوتسي امو

 [1١]48/9ديدج نيعئابلا يديأب بوثو

 قي تلق :لاق سوواط نبا نع #

 رظناف بهذا :لاق «ةنالف جوزتأ نأ ديرأ

 حلاص نم تسبلف «تبهذف :لاق ؛اهيلإ

 املف ؛تيتأو ءيسأر تلسغو «يبايث

 ال ءدعقا :لاق «ةئيهلا كلت يف ينآر

 ]٠١/4[ . بهذت

 تيقل :لاق ديلولا نب ةيقب نع *
 تلقف .«لحاسلاب مهدأ نب ميهاريإ

 نإ :لاقف ؟كمساب كوعدأ مأ ؛كينكأ

 «يمساب ينتوعد نإو «كنم تلبق « « ينتينك

 نك «ءةيقب اي :يل لاقف ؛يلإ بحأ وهف

 ءوجني بنذلا نإف ءاّسأر نكت الو ءاَبْنَذ

 كنأش ام :هل تلق :لاق ؛كلهي سأرلاو

 رغ لجر يف لوقت ام :لاق ؟جوزتت آل
 ؛اذه يغبني ام :تلق ؟اهعدخو هتأرما

 ؟ءاسنلا بلطي ام بلطت ةأرما جوزتأف :لاق

 تلعجف :لاق ؛ءاسنلا يف يل ةجاح ال
 ؟لايع كل :لاقف «نطفف :لاق ؛هيلع ينثأ

 ةعور نم ةعور :لاق ؛معن :تلقف

 7٠١ -١١[ /4] .هيف انأ امم لضفأ :كلايع

 تيبحأ دقل :نيكسم نب ثراحلا لاق *#

 هنأ ينغلب امل «يبلق نم برقو «يعفاشلا
 يف ال :نيدلا يف ةءافكلا :لوقي ناك
 مل «بسنلا يف ةءافكلا تناك ول ؛بسنلا

 تنب ةمطافل اًوفك قلخلا نم دحأ نكي

 يع
 جاوزلا 0

 ؛ دلو هللا لوسر تانبل الو هِيَ هللا لوسر

 ابأ جّوزو «نامثع نم هيتنبا جوز دقو

 ١8 ١[ /4] . عيبرلا نب + صاعلا

 «تجوزت :لاق ناميلس نب عيبرلا نع *

 :تلقف ؟اهتقدصأ مك :يعفاشلا ينلأسف
 :تلقف ؟اهتيطعأ مك :لاق ؟اًرانيد نيثالث
 ةّرصب يلإ لسرأو راد دعصف ؛ريئاند ةتس

 [19 /4] .اًرانيد نورشعو ةعبرأ اهيف

 هتميرك جوز نم :لاق يبعشلا نع

 [814/4] .اهمحر عطق دقف قساف نم

 مل :لاق يبضلا دلاخ نب دمحم نع *

 ىتح «نآرقلا ةمثيخ أرقي فيك ىردي نكي
 ءهيدي نيب تسلجف «هتأرما هتءاجف «ضرم

 دب ال توملا ؟كيكبي ام :اهل لاقف .تكبف
 يلع كدعب لاجرلا :ةأرملا هل تلاقف ءهنم

 تدرأ اذه لك ام :ةمثيخ اهل .لاقف ءمارح

 وهو ءاّدحاو الجر فاخغأ تنك امنإ .كنم

 لجر وهو «نمحرلا دبع نب دمحم يخأ
 برشي نأ تهركف ءبارشلا لوانتي «قساف

 هيف ىلتي نآرقلا ذإ دعب «بارشلا يتيب يف
 ]١1١5/4[ . ثالث لك يف

 رصبأ :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 ءهنبا جّوز دق الجر نو ءادردلا وبأ

 ىوغأ كاذف ءمتئش امب مهوجّوز :لاقف
 [77؟/١1] .مهل

 :لاق يروباسينلا ةملسم نب دمحأ نع

 لجر ةأرماب «ورمب هيوهار نب قاحسإ جوزت

 جوزتي مل يفوتف «يعفاشلا بتك هدنع ناك



 يعوضوملا بيذهتلا | ذو 1 جاوزلا

 عضوف ؛يعفاشلا بتك لاحل الإ ءاهب

 عضوو ؛يعفاشلا باتك ىلع ريبكلا هعماج

 ءريغصلا يروثلا عماج ىلع ريغصلا هعماج

 ناكو «روباسين يذمرتلا ليعامسإ وبأ مدقو
 هل لاقف ؛يطيوبلا نع يعفاشلا بتك هدنع
 انآ :ةجاح كيل] ل: هيوهاز نب قانا
 ؛روباسينب تمد ام يعفاشلا بتكب ثدحت

 ىتح ءاهي ثّدح امف .كلذ ىلإ هباجأف

 ]٠١7/4[ .جرخ

 شمعألا ناك :لاق ميهاربإ نع *

 ديري «هتيب لهأ نود تيب لهأ ىلإ جوزتي
 [١٠٠/؟] .عضاوتلا كلذب

 يضايبلا ميهاربإ نب نسحلا يبأ نع *
 نوراه نيتمؤملا ريمأ نأ «تربعخأ لاق
 تلاق ؟كيلع جوزتأ :ةديبزل لاق ديشرلا

 :لاق ءيلع جوزتت نأ كل لحي ال :ةديبز

 «تئش نم كنيبو ينيب :ةديبز تلاق ؛ىلب

 :تلاق ؛يروثلا نايفسب نيضرت :لاق

 «يروشلا نايفس ىلإ هجبوف :لاق ؛معن
 نأ يل لحي ال هنأ معزت ةديبز نإ :لاقف

 أوحكتاف# :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهيلع جوزتأ

 «ميرو َتَلثَو قم كسلا ني كل تا ام
 ممت :نايفس لاقف ؛ تكس مث .[# :ءاسنلا]

 اوت الأ منج َنَِتط :أرقي نأ ديري «ةيآلا
 :لاق .لدعت ال تنأو «[* :ءاسنلا] © َةَدِيوَف

 نأ ىبأف ءمهرد فالآ ةرشعب نايفسل رمأف
 [؟ا/8م/5] . اهلبقي

 هةهصقح تمّيأت :لاق هفط رمع نع #

 - يمهسلا ةفاذح نب سينخ نم رمع تنب

 دهش نمم لَو يبنلا باحصأ نم ناكو
 ؛ركب ابأ تيقلف «ةنيدملاب يفوتف - اًردب
 تنب ةصفح كتحكنأ «تغش نإ :تلقف

 يلايل تثيلف ءاًئيش يلإ عجري ملف ؛رمع

 ؛هايإ اهتحكنأف كك هللا لوسر اهبطخف
 نيح تدجو كلعل :لاقف ءركب وبأ ينيقلف

 ؟اًئيش كيلإ عجرأ ملف ؛ةصفح يلع تضرع
 نأ ينعنمي مل هنإف :لاق ءمعن :تلق :لاق

 الإ يلع اهتضرع نيح اًئيش كيلإ عجرأ
 ملو ؛اهركذي ِقلي هللا لوسر تعمس ينأ

 ءاهكرت ولو هولي هللا لوسر رس يشفأل نكأ
 [؟1/١51] . اهتحكن

 دنع تنك :لاق ىيحي نب ىيحي نع *

 اي :لاقف ؛لجر ءاج ذإ «ةنييع نب نايفس
 :ينعي  ةنالف نم كيلإ وكشأ ءدمحم ابأ

 ؛اهرقحأو ءاهدنع ءايشألا لذأ انأ  هتأرما

 :لاقف ؛هسأر عفر مث ءاّيلم نايفس قرطأف

 معن :لاقف ؟اًدع دادزتل اهيلإ تبغر كلعل

 :زعلا ىلإ بهذ نم :لاق ؛دمحم ابأ اي

 يلتبا :لاملا ىلإ بهذ نمو ؛لذلاب يلتبا

 هللا عمجي :نيدلا ىلإ بهذ نمو ؛رقفلاب
 هثدحي أشنأ مث ؛نيدلا عم لاملاو زعلا هل

 «نارمعو ءدمحم :ةعبرأ ةوخإ انك :لاقف

 نارمعو ءانربكأ دمحمف ؛انأو ؛ميهاربإو

 دمحم دارأ املف ؛مهطسوأ تنكو ءانرغصأ

 نم جوزتف «بسحلا يف بغر «جوزتي نأ
 ؛لذلاب هللا هالتباف ءاّبسح هنم ربكأ يه

 يه نم جوزتف .لاملا يف بغر :نارمعو
 اوذخأ ءرقفلاب هللا هالتباف ءاّلام هنم رثكأ



 ءايلوألا تيلحا

 يف تيقبف ؛اًئيش هوطعي ملو ءهيدي يف ام
 ءدشار ني رمعم انيلع مدقف ءامهرمأ

 ؛يتوخإ ةصق هيلع تصصقو ء؛هترواشف
 ةيكوتو «ةدعج نب ىيحي ثيدح ينركذف

 لاق ةدعج نب ىيحي ثيدح امأف ؛ةشئاع

 ىلع : عبرأ ىلع ةأرملا حكنت» :ِهِكَي يبنلا

 كيلعف ءاهلامجو اهلامو اهبسحو' اهنيد
 ثيدحو .«كاذي تبرت نيدلا تاذب

 ءاسنلا مظعأ» :لاق ِهلك يبنلا نأ :ةشئاع

 ىسفنل ترتخاف .4«ةنؤم نهرسيأ ةكرب

 رس ءادتقا :رهظلا فيفختو «نيدلا

 [؟١5 - 5845/9/1 .نيدلا عم لاملاو

 ىنراز :لاق ةيلاعلا يبأ نع #

 ؛فوص بايث هيلعو «ةيمأ وبأ ميركلا دبع
 اذإ نيملسملا نإ «نابهرلا يز اذه :تلقف
 [؟5١//1] .اولمجت ءاوروازت

 ىلع انلخد :لاق ةقوس نب ديعس نع #*

 ؛نوطبم وهو ؛هدرعن هيَ يسرافلا ناملس
 ناقف هيلع قشق ءددنع سولجلا انلطأف
 هب انثج يذلا كسملاب تلعف ام :هتأرمال

 ىف هيقلأ :لاق ؛اذ وه :تلاقف ؟رجنلب نم

 د ل
 انيتأي نآلا هنإف ؛يشارف لوح يحضنا

 ءتلعفف ؛نج الو سنإب اوسيل ءموق

 ضب دق هاندجوف «هانيتأ مث «هنع انجرخو
 [؟1١//1] .هنع ىلاعت هللا يضر

 ةعبال امع لآ 5 50500 5ك ٍ
 ينعي ال امع لاؤسلا - هللا يف ةرايزلا ا

 - ةرم نب رارضو ةقوس نب دمحم ناك *

 لك بلط «ةعمج موي ناك اذإ  نانس وبأ
 اسلج ءاعمتجا اذإف «هبحاص امهنم دحاو
 [4/8] .نايكيي

 ناك :لاق حلجألا نب هللا دبع نع *
 ال :انل لوقي ةرم نب رارض نانس وبأ

 ؛هدحو لجرلا ءيجيل ؛ةعامج ينوئيجت
 ناك اذإو «متثدحت متعمتجا اذإ مكنإف

 سردي نأ نم لخي مل ؛هدحو لجرلا
 ]/41١[ .هبر ركذي وأ ءهبزح

 اودهاعت :لاق هيبأ نع ءاطع نبا نع #

 «ىضرم اوناك نإف «ثالث دعب مكناوخإ

 ؛مهونيعأف «ليغاشم اوناك نإو ؛مهودوعف

 :لاقي ناكو ؛مهورّكذف ءاوسن اوناك نإو

 «نيليم شماو ٍءاًضيرم دعو ءاليم شما
 ًاخأ رزو ءاثالث شماو ؛نينثا نيب حلصأو
 [154١/ه] .هللا يف

 ينعي ال امع لاؤسلا

 تعمس :لاق يفنحلا حلاص يبأ نع *

 ىلع لوقي هنع ىلاعت هللا يضر اًيلع
 هل لاقف ؛متئش امع ينولس :ربنملا

 ريمأ اي : - ىوكلا نبا :هل لاقي - لجر

 امهذختي «نيتخألا يف لوقت ام «نينمؤملا
 يف باَّهذل كنإ :يلع هل لاقف ؟لجرلا

 ال امع لأست الو «كينعي امع لس ء«هيتلا

 ريمأ اي :ىوكلا نبا هل لاقف ؛كينعي
 امأف ءملعن ال امع كلأسن امنإ «نينمؤملا

 يلع هل لاقف ؛هنع كلأسن الف ءملعن ام



 سانلا لاؤس

 نم ةيآ امهتمّرح :هنع ىلاعت هللا يضر

 ةيآ امهتلحأو :لاق هارأ  ىلاعت هللا باتك
 نأو# :ىلاعت هلوق  ىلاعت هللا باتك نم

 دك 12 لإ نيكتكلا ؟تري  ارقتشت
 امو :ىلاعت لوقو .[71 :ءاسنلا]  َفَلَس

 هل لاقف .[5 :ءاسنلا] 4كم َتْككَلَم
 نم خألا ةنبا يف لوقت امو :ىوكلا نبا

 ينإ ءال :لاق ؟لجرلا اهجوزتيأ «ةعاضرلا

 بلطملا دبع نب ةزمح ةنبا تجرخأ تنك
 ديدش فوخ ىلع ؛ةكم يكرشم نيب نم
 اهتضرعف «ةنيدملا اهب تيتأف ءديدش وزغو
 ءاهلاح هل تركذف تلك هللا لوسر ىلع

 لاقف ؛اهقلخ نسحو «ءاهتئيهو ءاهلامجو

 اهنإ «يل لحت ال اهنإ» :َِو هللا لوسر يل
 - [555/4] .«ةعاضرلا نم يخأ ةنبا

 لأست ال :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 ال «سانلا بويع اهب فرعت لئاسم نع
 نع تلأس اذإو ؛سانلا ةنسلأ يف عقت
 نعتساف .قطت مل نإف ؛لمعاف «ةلأسم

 [؟149/4] .هللاب

 لئس اذإ ناك هنأ ءيروثلا نايفس نع *
 هديب راشأ :بئاجعلا هذه نم ءيش نع

 اوبهذا :ينعي  ناميلس نب لتاقم ىلإ
 ْ [ما/ /0] . هيلإ

 ىل لاق :لاق برح نب بيعش نع #*

 : اًنالث ينع ظفحا ءحلاص ابأ اي :يروثلا

 نإو ؛لأست الف «عسش ىلإ تجتحا نإ

 نأ ؛ملعاو ؛لأست الف «حلم ىلإ تجتحا

 يعوضوملا بذهتلا |( “يو

 نإو ؛نجع حلمب هلكأت يذلا زبخلا
 هنإف .ءكيفك لمعتساف «ءام ىلإ تجتحا

 (" م16 /5] . ءانإلا ىرجم يرجي

 هللا يضر سايع نبا لاق «ةمركع نع

 :سانلا تفأف «قلطنا :يل امهنع ىلاعت
 كلأس نمو .هتفأف ؛هيلعي امع كلأس نم

 ينع حرطت كنإف ؛هتفت الف ؛هينعي ال امع

 [83737/9] . سائلا ةنوؤم ىثلث

 سانلا لاؤس |

 نإ :لاق مهدأ نب ميهاريإ نع *

 ءجاحلا ءيلصملا .مئاقلا ءمئاصلا

 نع هسفن ىنغأ نم :يزاغلا ءرمتعملا

 ]8/*١[ .سانلا

 ةلأسم :ناتلأسم ةلأسملا :لاق هنعو *

 :لجرلا لوقي ةلأسمو «سانلا باوبأ ىلع

 ءموصأو ءيلصأو ء.دجسملا مزلأ

 هذهف ؟هتلبق ءيشب ينءاج نمف هللا دبعأو
 ىف نسا دك ذعر هنيضاابسلا ربك

 ْ ١5/43[ .ةلأسملا

 سانلا ىلع يتأي :رابحألا بعك لاق *

 ؛ةمحرلا هيف عزنتو «ةنامألا هيف عفرت نامز

 كلذ دنع لأس نمف «ةلأسملا هيف رثكتو

 ["507/9] .هيف هل كرابي مل «نامزلا

 رمع نبا نأ :نارهم نب نوميم نع *

 هل اًمالغ بتاك هنع ىلاعت هللا يضر

 مجنلا لوأ لح املف ءاموجن هيلع اهمجنو
 تبصأ نيأ نم :هلأسف «هب بتاكملا هاتأ



 سانلا لاؤس [_ة ب ءايلوألا ةيلحل

 نبا لاق «لأسأو لمعأ تنك :لاق ؟اذه

 نأ ديرت سانلا خاسوأب ينتئجفأ :رمع
 ام كلو هللا هجول رح تنأ ءاهينمعطت

 ]7017/1١[ .هب تلج

 لوان اذإ :نيسحلا نب يلع ناك #*«

 ]/١5[ .هلوان مث هلّبق «لئاسلا ةقدصلا

 بحاص ىنثدح :لاق ةصيبق نع #

 ىئاطلا دواد لهأ نم ةأرما نأ :انل

 ىلإ اهب تكعب مث «نمسب ةديرث تعنص
 ناكو ءاهل ةيراج عم هراطفإ نيح دواد

 هتيتأف :ةيراجلا تلاق ءعاضر مهنيبو اهنيب

 .ةرجحلا يف هيدي نيب اهتعضوف ؛ةعصقلاب
 لئاس اعف ءاهنم لكأيل ىعسف :لاق

 ءهيلإ اهعفدف ماقف .بابلا ىلع افقوف

 مث ءاهلكأ ىتح بابلا ىلع هعم سلجو
 رمت ىلإ ذمع مث ,.ةعصقلا لسغف لخد

 هنأ تننظ :ةيراجلا تلاق هيدي نيب ناك

 ةعصقلا يف هعضوف  هئاشعل هدعأ ناك

 تلاق «مالسلا اهيئرقأ :لاقو «يلإ اهعفدو

 هب هانئج ام لئاسلا ىلإ عفدو :ةيراجلا

 :تلاق ؛هيلع رطفي نأ دارأ ام انيلإ عفدو

 دق :ةصيبق لاق ءاّيواط الإ تاب ام هنظأو

 [*48/9] .اًدج لحن

 ةبعش ناك :لاق ديعس نب ىيحي نع #

 لئاسللا هب رم امير ناك .ءسانلا قرأ نم

 ]/١45/9[ .هنكمأ ام هيطعيف «هتيب لخديف

 نبا بلط :لاق قباس نب يدهم نع *
 لاقف ىكبف ءاًئيش هنم ةقوس نب دمحمل خأ

 يتلأسم نأ تملع ول ءمع اي هللاو :هل

 تيكب ام :لاق «كتلأس ام اذه كنم غلبت

 لبق كيدتبأ مل ينأل تيكب امنإ «كلاؤسل
 [7 - "7/81 . كلاؤس

 نايفس نأ ىنغلبو :ىعمصألا لاق *
 ةءاقصو هءاذغ متو ناك يووتغلا

 فصن هاطعأ لئاسلا هءاج اذإف «نيفيغر

 هللا :لاق كلذ دعب هءاج اذإف «فيغر

 اة . مكعسوي

 اًبنع ىهتشا رمع نبا نأ :عفان نع *

 ؛مهردب اًدوقتع هل تيرتشاف «ضيرم وهو
 «لئاس هءاجف هدي يف هتعضوف هب تئجف
 :رمع نبا لاقف ؛لأسف بابلا ىلع ماقف
 هنم لك :تلق :لاق .هدي يف هيلإ هعفدا

 ءهيلإ هتعفدف ءهيلإ هعفدا ءال :لاق ءهقذ

 «هيلإ هب تئجف ءمهردب هنم هتيرتشاف :لاق
 نبا لاقف .لئاسلا داعف ءهدي يف هتعضوف
 ؛هئم لك هقذ :تلق «هيلإ هعفدا :رمع

 لاز امف .هتعفدف ءهيلإ هعفدا ءال :لاق

 تلق ىتح «هيلإ هعفدب رمأيو لئاسلا دوعي
 ام كحيو :ةعبارلا وأ ةئلاثلا يف لئاسلل

 هب تئجف ؛مهردب هنم هتيرتشاف ؟يحتست
 [؟5//99] .هلكأف هيلإ

 نب هللا دبع نأ :لاله يبأ نب ديعس نع *
 وهو ةفحجلا لزن هنع ىلاعت هللا يضر رمع
 اوسمتلاف ءاناتيح ىهتشأل ىنإ :لاقف «كاش
 هتلخاف هادحاو نوح ل[ هل اودجي ملفا هل
 مث هتعنصف «ديبع يبأ تنب ةيفص هتأرما



 ةيمستلا ببس - بسلا
 يع نوضوملا بيذغضتلا | :4ين 2 ا|

 هيلع فقو ىتح نيكسم ىتأف ءهيلإ هتبرق
 :هلهأ لاقف ءهذخ :رمع نباهل لاقف

 ؟هيطعن داز ائعمو ءانتينع دق هللا ناحبس
 [؟1١91/1 .هبحي هللا دبع نإ :لاقف

 :لاق هنأ هللا دبع نب نوع نبا نع

 كيلع .ينب اي :لاقف ءهنبا لجر ىصوأ
 مويلا نوكت نأ تعطتسا نإو ءهللا ىوقتب

 «مويلا كنم ًاريخ اًدغو .سمأ كنم اًريخ
 ؛عدوم ةالص لصف «تيلص اذإو ؛لعفاف

 رقف اهنإف ءتاجاحلا بلط ةرثكو كايإو
 [؟14/41١ .هنم رذتعُي امو كايإو ؛؟رضاح

 سيل :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع *

 كريغو :كيمدق فصت نأ :اندنع ةدابعلا

 .كيفيغرب أدبا :نكلو ؛كل تفي

 :ناميلس وبأ لاق .دّبعت مث ءامهزرحأف

 مقوتي «تايلا عرق عقوعابلق يف ريح الو
 [؟56  ؟514/9] .اًئيش هيطعي ؛ءيجي اناسنإ

 بسلا

 تنك :لاق زيزعلا ديع نب ديعس نع *
 ؛لجر هيلع لاطتساف ءلوحكم دنع اًسلاج
 [184/8] .هل هيفس ال نم لذ :لوحكم لاقف

 نبا ناك :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 ءرذ نب رمع يف عقي فوتنملا شايع
 اي :لاقف ءرذ نب رمع هيقلف ؛همتشيو

 مللت قباز ءانمتش يف طرفت ال ءاذه

 «ءانيف هللا ىصع نم عمىفاكت ال انإف ؛اعضوم

 [١١*/ه] .هيف هللا عيطن نأ نم رثكأب

 يف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع *

 كلم انأ :لوقي ىلاعت هللا نأ :مكحلا

 يناصع نمو .ةمحر هيلع مهتلعج ينعاطأ

 مكسفنأ اولغشت الف ؛ةمقن هيلع مهتلعج

 مهفطعأ يلإ اوبوت نكلو .كولملا ٌبسب
 [ . مكيلع

 الو ءاهريغ يف الو ةالص يف اًتفتلم

 جاجحلا ركذ هنأ الإ ؛طق ةباد بسي هتعمس

 نم جاجحلا معطأ مهللا :لاقف ءاّموي

 مث ؛عوج نم ينغي الو نمسي ال « عيرض

 ؛كيلإ بحأ كاذ ناك نإ :لاقف ءاهكرادت

 [١٠؟/4] . اًبنذ اهذدعن

 نعلي نأ رمع نبا دارأ :يرهزلا لاق *

 ءاهمتي ملف ؛علا مهللا :لاقف «.همداخ

 [م 1 .اهلوقأ بحأ ام ةملك هذه :لاقو

 ةيمستلا ببس

 يلي ناك همع نأل :نيداجبلا اذ يّمسو *

 «ملسأ املف ؛همركب  هرجح يف وهو هيلع

 ؛مالسإلا الإ ىبأف هيلع ناك املك هنم عزن

 «نيتنئاب هقشف ءرعش نم اًداجب همأ هتطعأف
 لخد مث ؛رخآلاب ىدتراو ءامهدحأب رزتاف

 «؟كمساام» :هل لاقف هلو يبنلا ىلع

 هللا دبع :تنأ لب# :لاق ؛ىزعلا دبع :لاق

 لزنو ؛كوبت ةوزغ يف تامو «نيداجبلا وذ
 ["56 /1] . هذيب هلئفدو ءهربق ْعْْو يبنلا



 سائلا ىلع رتسلا | اذ ءايلوألا تيلحل ادد |

 تلأس :لاق ناهمج نب ديعس نع *#

 كربخم ينإ :لاقف ءهمسا نع ةنيفس

 ؛ةنيفس ِِلَي هللا لوسر يناّمس «يمساب
 هعمو «جرخ :لاق ؟ةئيفس كامس مل :تلق

 :لاقف ءمهعاتم مهيلع لقثف «هباحصأ
 هيق لعجف ءهتطسبف «كءاسك طسبأ)

 «لمحا» :لاقف يلع هلمح مث ؛مهعاتم

 ٍذئموي تلمح ولف :لاق «ةنيفس الإ تنأ ام

 ؛ةتس وأ ءةسمخ وأ «نيريعب وأ ريعب رقو

 ةضهولا . يلع لقث ام

 يناعدف هِي يبنلا تيتأ :لاق ريشب نع #

 «؟كمساام» :يل لاق مث ؛مالسإلا ىلإ

 [١7/؟] .؟ريشب تنأ لب» :لاق ؛ريذن :تلق

 امنإ :ميركلا دبع نب دمحم لاق *

 نب رازن  هابأ نأل ءسرفلا ةعيبر يمس
 ءمدأ نم ةبقو ءسرف هل ناك - دعم

 ربكأل سرفلا لعجف ؛رامحو
 وهو  هولتي يذلل ةبقلاو  ةعيبر  هدلو
 ؛_ دايإ وهو  ثلاثلل رامحلاو ء«- رضم

 رضمو .سرفلا ةعيبر :لاقي كلذلف
 [78- ؟ا/ل/5] .رامحلا دايإو ؛ءارمحلا

 يّمس امنإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 [*85/5] .بولقلا ليمي هنأل «لاملا

 اومس امثإ :لاق يروثلا نايفس نع *:

 [144/7/] .ىقتي ال ام اوقتا مهنأل «نيقتملا

 ءيش يأل :هنإذ يلع لئس #«

 نمؤي :لاق ؟نمؤملا :هسفن َنْيك هللا ىمس

 [؟91/9/] .ةعاطلاب هباذع

 نب ةرم :لاق نيعم نب ىيحي نع #*
 :بيطلا يمس امنإ ؟بيطلا ةرم :ليحارش
 [151/41] .هتدابعل

 :لاق «يفقثلا ميهاربإ نب قاحسإ نع «*

 انارة نيستا ابر ليج لاي
 ىأب :رجاقملا انأ ام هل لاق ههاش
 اًقصن ناك :لاق ؟مالغلا :ةبتع يمس ءيش

 ءمالغلا :هيمسن انك انكلو «لاجرلا نم

 [5؟5/51 .ناهر مالغ ةدابعلا يف ناك هنأل

 امل :تلاق ءركب يبأ تنئب ءامسأ نع *

 «ةئيدملا ىلإ جورخلا قي هللا لوسر دارأ

 وبأ لاقف ؛ركب يبأ تيب يف هترفس تعنص

 كي هللا لوسر ةرفسل اًقالعم ىنيغبا :ركب
 «يقاطن الإ دجأ ام :تلقف ؛هتبرقل اًماصعو
 لعجف «نينثاب هتعطقف :تلاق ؛هيتاهف :لاق

 كلذلف ؛ةبرقلل ىرخألاو «ةرفسلل امهادحإ

 [هه /؟] .نيقاطتلا تاذ تيمس

 سائلا , "© رتسلا

 ءيدهملا مايأ يف تبل :لوقي يروثلا
 يف لزنأ تنكف «نميلا تيتأف «ثبرهف

 يف قرّسف ؛مهدجسم ىلإ يوآو ءيح
 نب نعم يب اوتأف «ينومهتاف «يحلا كلذ
 ليقف - يبلط يف هيلإ بتُك دق ناكو  ةدئاز
 مل :لاقف ؛انم قرس دق اذه نإ :هل

 ءاّئيش تقرس ام :تلقف ؟مهعاتم تقرس
 «يلع لبقأ مث ؛هلأسأل اوحنت :مهل لاقف

 نب هللا دبع :تلق ؟كمساام :لاقف



 ةداعسلا - ءازهتسالاو ةيرخسلا

 نب هللادبع اي :لاق ؛نمحرلا دبع

 يل تبسن امل «هللاب كتدشن 2

 نب ديعس نب نايفس انأ :تلق ؛كبسن

 ؛يروثلا :تلق ؟يروثلا :لاق ءقورسم

 :تلق ؟نينمؤملا ريمأ ةيغب ثنأ :لاق

 تئش اام :لاق مث اما ترا ؛ لجأ

 تنك ول ءهللاوف ؛تئش ىتم لحراو «مقأف

 [4//] .اهتعفر ام «يمدق تحت

 ءازهتسالاو ةيرخسلا

 مظعأ نإ :لاق هيثم نب بهو نع #*

 ةيرخسلا :هللاب كرشلا دعب هللا دنع بونذلا

 لهأ :لاق كرابملا نب هللا دبع نع *

 اومعطتي نأ لبق ءايئدلا نم اوجرخ :ايندلا
 ام بيطأ امو :هل ليق ؛اهيف ام بيطأ

 [151/84] .َكبَو هللاب ةفرعملا :لاق ؟اهيف

 ال :لاق ليلجلا دبع نب حلاص نع *

 :ايندلا كولم ىلإ رئاصبلا لهأ رظني
 [751/19/] .ةطبغلاو مهل ميظعتلاب

 :لاق حياسلا نيصحلا نب ركسع نع *«

 «فئاص موي يف مهدأ نب ميهاربإ يئر

 لصأ يف اًيقلتسم «ةبولقم ورف ةبج هيلعو

 وهو ؛لبجلا ىلع هيلجر اًعفار «لبج

 اوثطخأف .ةحارلا كولملا بلط :لوقي

 ]1١18/8"[ .قيرطلا

 يعوضاوملا بيذهتلا

 : ىلاعت هللا لوق يف لوقي - ىيحي نب نيسحلا

 هّنقزرنل :[417 :لحنلا] «ةَّبَتَط هْوَيَح ٌمتَِحَْم»

 ["18/8] .هبلق يف اهتذل دجي ةعاط

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 وهللا لهأ نم ذلأ .مهلاب ةعاطلا لهأل
 ءاقبلا تبيحأ ام «ليللا الولو ؛مهوهلب

 [؟اه/5] .ايندلا يف

 رظني :لاق ليلجلا دبع نب حلاص نع «*

 :ايندلا لهأ كولم ىلإ رئاصبلا لهأ
 :ايندلا لهأ مهيلإ رظنيو ؛مهل ريغصتلاب

 ["8//19] .ةطبغلاو ءمهل ميظعتلاب

 :لاق ليلجلا دبع نب حلاص نع

 ايندلا يف شيعلا ذيذلب هلل نوعيطملا بهذ

 :ةمايقلا موي مهل ىلاعت هللا لوقي ؛ةرخآلاو

 .مكتاوهش ىلع ايندلا يف يب متبصأ

 ام :يتزعو ؛اهورشابف «مويلا يدنعف
 ملا . مكلجأ نم الإ نانجلا تقلخ

 ىلوم - يروصنملا رصن نب ميهاربإ نع *
 نب ميهاربإ ينثدح  يدهملا نب روصنم
 نب ميهاربإ مداخ  يناسارخلا يفوصلا راشب

 مهدأ نب:ميهاربإ عم انيسمأ :لاق مهدأ

 «هيلع رطفت ءيش انعم سيلو «ةليل تاذ

 :لاقف ءاّئيزح اًمتغم ينأرف ؛ةيلح انب الو

 ىلاعت هللا معنأ اذام ءراشب نب ميهاربإ اي

 ميعنلا نم ؛نيكاسملاو ءارقفلا ىلع
 هللا مهلأسي ال ؟ةرخآلاو ايندلا يف «ةحارلاو

 الو ءجح نع الو «ةاكز نع ةمايقلا موي

 نع الو ءمحر ةلص نع الو ؛ةقدص نع

 :اذه نع بساحيو لأسي امنإو ؛ةاساوم



 ءايلوألا ةيلحل

 ءارقف ءايندلا يف ءاينغأ «نيكاسملا ءالؤه

 موي ةلذأ ءايندلا يف ةزعأ «ةرخآلا يف

 هللا قزرف ءنزحت الو .متغت ال ؛ةمايقلا

 كولملا هللو نحنف ؛كيتأيس نومضم
 ىف ةحارلا انلجعت دق نيذلا نحن «ءاينغألا

 ايبا لانع ىلا: ىلع ىلا ال ءاجقلا
 ىلإ ماق مث ؛َكي هللا انعطأ اذإ انيسمأو

 الإ انثبل امف ؛ يتالص ىلإ تمقو «هتالص

 ةينامثب ءاج دق لجرب نحن اذإ «ةعاس

 ءانيديأ نيب هعضوف :«ريثك رمتو «ةفغرأ
 ءمّلسف :لاق ؛هللا مكمحر اولك :لاقو
 ءلئاس لخدف ءمومغم اي لك :لاقو

 ةفغرأ ةثالث ذخأف ءاًئيش ينومعطأ :لاقف

 ءةثالث يناطعأو ؛هيلإ هعفدف ءرمت عم

 نم ءةاساوملا :لاقو ؛نيفيغر لكأو
 ]/0١/9”[ .نينمؤملا قالخأ

 انيب :لاق يباطرلا راغب نب ميهاربإ نع
 ففسويوبأو ءمهدأ ني ميهاربإو انأ

 نحنو «يواخسلا هللا دبع وبأو ؛يلوسغلا

 رهن ىلإ انرصف ؛ةيردنكسإلا ديرن نوهجوتم
 بّرقف «حيرتسن اندعقف «ندرألا رهن :هل لاقي

 «تاسباي تاريسك يلوسغلا فسوي وبأ

 يقسيل اندحأ ماقو ؛ ىلاعت هللا اندمحو انلكأف

 غلب ىتح «رهنلا لخدف .هعراسف .ميهاربإ

 مث «برشف ؛هللا مسب :لاق مث «هيتبكر ءاملا

 :لاقف ءةيناث أدبي مث ؛هلل دمحلا :لاق

 هلل دمحلا :لاق مث ءبرش مث هللا مسب

 ابأاي :لاق مث ؛هيلجر دمف ؛جرخ مث
 ام «كولملا ءانبأو كولملا ملع ول ,فسوي

 مس ا
 ةداعسلا 0

 انودلاجل اذِإ ءميعنلاو رورسلا نم هيف نحن

 ىلع ؛ةايحلا مايأ مهفايسأب هيف نحن ام ىلع
 :يحبلا ةلفو (نضيعلاةئلا ماد نعت ام
 بلط ؛قاحسإ ابأ اي :هل تلقف :رفعج داز

 قيرطلا اوئطخأف «ميعنلاو ةحارلا موقلا

 كل نيأ نم :لاق مث ءمسبتف ؛ميقتسملا

 [؟9/1 9١ /90] ؟مالكلا اذه

 :لاق ليلجلا دبع نب حلاص نع «
 ايندلا يف شيعلا ذيذلب هلل نوعيطملا بهذ
 : ةمايقلا موي مهل ىلاعت هللا لوقي ؛ةرخآلاو

 ىلع ينومترثآو يقلخ نود ًالدب يب متيضر
 «مويلا يدلعف ءايندلا يف مكتاوهش

 يتايحت يدنع مويلا مكلف ؛اهورشابف

 ؛اومعنتف يبرقبو ءاوحرفاف يبف ؛يتماركو
 الإ نانجلا تقلخ ام :يلالجو يتزعوف

 :[106/9] .مكلجأ نم

 تبحص :لاق ديلولا نب ةيقب نع #
 ءماشلا روك ضعب ىلإ مهدأ نب ميهاربإ

 ىلإ ىهتناف ؛هقيفر هعمو ءيشمي وهو
 :هقيفرل لاقف ؛شيشحو ءام هيف عضوم

 « يعم :لاق ؟ءيش ةالخمملا يف كعم قرت

 ؛لكأي ميهاربإ لعجف ءاهرثنف ؛رسك اهيف
 :لاق ؛لكف ندا .ةيقباي :يل لاقف

 لكآ تلعجف ؛ميهاربإ ماعط يف تبغرف
 .هئاسك يف ددمت ميهاربإ نإ مث :لاق ؛هعم

 ءانع ايندلا لهأ لفغأ ام «ةيقب اي :لاقف
 متهأ ام نم اقيع معنا انجن ننااان

 تثفتلا مث ؛نيملسملا رمأل الإ ١ ءيشب

 يإ :تلق ؟لايع كل «ةيقب اي :لاقف ءيلإ



 8سم
 يعوضوملا بيذهتلا |( م“ اق مالسلا  ةنيكسلا

 :لاق ؛الايعل انل نإ ءقاحسإ ابأ اي هللاو
 .«يهجوب ام ىأر املف ؛ يب أبعي مل هنأكف

 لضقأ .ءلايع بحاص ةعور لعلو :لاق
 [؟9/١] .هيف نحن امم

 ىلع تررم :لاق صاوخلا ملاس نع #*

 ترصبف ءريطم موي يف ةيكاطنأ فيصر
 افثشك ؛هنم تبرق املف «مئان ناسنإب

 بلط ءدمحم ابأ اي :ىل لاقف ؛ةءابع

 ؛؟ءاندجوف «هائيلطو ؛ مهتافف ؛ اًئيش كولملا

 [؟مههرلال] . اذه ىئاسك ىمح زوحي ام

 ةنيكحسلا

 ام :لاق ينالوخلا سيردإ م نع

 امو ؛ةنيكسلا نم لضفأ ةدالق ؤرما .دلقت
 هداز الإ ءاهقف طق اًدبع هللا داز

 (1؟4  ١؟/ه] .اًدصق

 مالسلا

 ءاج :لاق يرتخبلا يبأ نع #
 هللا دبع نب ريرجو سيق نب ثعشألا

 يف هيلع الخدف ؛نئوَو ناملس ىلإ يلجبلا

 املسف «هايتأف «نئادملا ةيحان يف صخ

 ناملس تنأ :الاق مث ؛هاييحو هيلع

 بحاص تنأ :الاق ؛معن :لاق ؟يسرافلا

 «اياتراف ؛يردأ ال :لاق ؟ِهلَي هللا لوسر

 :امهل لاقف ؛ديرن يذلا سيل هلعل :الاقو

 تيأر دقو «ناديرت يذلا امكبحاص انأ

 هبحاص امنإو ءهتسلاجو هلو هللا لوسر

 :الاق ؟امكتجاح امف ؛ةنجلا هعم لخد نم

 نم :لاق ءماشلاب كل خأ دنع نم كانئج

 هتيده نيأف :لاق ؛ءادردلا وبأ :الاق ؟وه

 لسرأ ام :الاق ؟امكعم اهب لسرأ يتلا
 «ةنامألا ايدأو ءهللا ايقتا :لاق ؛ةيدهب انعم

 هعم ءاج الإ ء.هدنع نم دحأ ىنءاج ام

 انل نإ ءاذه انيلع عفرت ال :الاق ؛ةيدهب

 ديرأ ام :لاقف ؛اهيف مكتحاف ءاّلاومأ
 اهب ثعب يتلا ةيدهلا ديرأ نكلو ءامكلاومأ

 انعم ثعب ام .هللاو ال :الاق ؛امكعم

 ناك ءالجر مكيف نإ :لاق هنأ الإ .ءيشب
 اًذحأ غبي مل «هب الخ اذإ يي هللا لوسر

 ؛مالسلا ينم هائرقأف «هامتيتأ اذإف «هريغ

 ريغ امكنم ديرأ تنك ةيده يأف :لاق
 ةيحت ؟مالسلا نم لضفأ ةيده يأو ؟هذه

 [؟1/١١] .ةبيط ةكرابم هللا دنع نم

 ل ب

 ب ليفطلا نأ

 ؛قوسلا ىلإ هعم ودغيف ءرمع نب هللا دبع
 رمي مل ءقوسلا ىلإ انودغ اذإف :لاق

 بحاص الو ؛طاقس ىلع رمع نب هللا دبع
 مّلمو الإ ؛دحأ الو ءنيكسم الو «ةعيب
 ال تنأو ءقوسلاب عنصت ام :تلقف ؛هيلع

 الو «علسلا نع لأست الو «عيبلا ىلع فقت

 :لاق ؟سلاجم يف سلجت الو ءاهب موست
 يل لاقف ؛ثدحتن انهاه انب سلجا :لوقأو
 « نطب اذ ليفطلا ناكو  نطب ابأ اي : هللا دبع

 نم ىلع مّلسف «مالسلا لجأ نم ودغن امنإ
 ١*7 -1١”[ /1] . تيقل

 يتأي ناك هنأ ؛ هريخ أ بعك يبأ نب



 ءايلوألا ثيلحل

 نب نوميم ىنيقل :لاق ةقوس ىبأ نع *

 هذ :لاقف ؟هلا كايحل تلتف ؟ةازتيف
 [85/4] .مالسلاب لق .«بابشلا ةيحت

 ناعفتم تلأاتم :لاق ةزمصق وهال
 :لاقف ؟ىراصنلاو دوهيلا حفاصأ :يروثلا

 [0/4/5] .معن «كلجرب

 :لاق  يفنحلا حلاص وبأ  ناهام نع #

 :لقف ءدحأ هيف سيل اًنيب تلخد اذإ

 ["58/4] .انير نم انيلع مالسلا

 نأ :انغلب :لاق حابر نب ىسوم نع #
 رصن مل هنأ ركذف ءيسنف ءسان ىلإ سلج رمع

 مث ؛مهيلع مّلسف ءاّمئاق ماقف ؛مّلسي
 [ممو /ه] . سلج

 «نالجر ىقتلا ام :لاق حيرش نع *

 ًادبي يذلا :هللاب امهالوأ ناك الإ

 [16/4] . مالسلاب

 :هلوق :لاق ةنييع نب نايفس نع
 ءملاس ينم تنأ :لوقي «مكيلع مالسلا

 :لوقيو ءهل وعدي مث ؛ملاس كنم انأو

 الف هتاكربو ءهللا ةمحرو ءمالسلا مكيلعو

 «ضعب ىلع امهضعب ملس اذإ نيذهل يغبني
 نم «ءهل ىغبني ال امب .هفلخ نم هركذي نأ

 ْ [؟87/90] .اهريغ وأ «ءةبيغ

 :لاق  ىناهلإلا دايز نب دمحم نع *

 نلإ فرصتم وهو: ةقانا با ةييدخا تنك
 الو ءملسم ءدحأ ىلع رمي الف ءهتيب
 :لاق الإ ؛ريبك الو ءريغص الو ؛ينارصن

 ىهتنا اذإف ؛مكيلع مالس .مكيلع مالس

2 
 مالسلا [|

 اي :لاق مث ؛انيلإ تفتلا ءرادلا باب ىلإ

 يشفن نأ :8 انيبن انرمأ ءيخأ نبا

 ١١ ١[ /5] . اننيب مالسلا

 :لاق نمحرلا دبع نب نسحلا نع *
 ؛ينارصنلا ىسوم ىلع ملسي يبعشلا تيأر
 ليقف ؛هللا ةمحرو ؛مكيلع مالسلا :لاقف

 ؟هللا ةمحر يف سيلّوأ :لاقف ؟كلذ يف هل

 [؟4/4١1] . كله هللا ةمحر يف نكي مل ول

 تلق :لاق شمهعألا نع «

 - كاميكلا زي - يعخنلا - مي 5

 7 ال :لاق ؟هيلع ملسأف - ين
 1 «ةجاح هيلإ كل تناك اذإ «هيلع 0

 [؟؟5/4] .فورعم امكنيب

 نب هللادبع نب نوع نع #
 ال «ةرخآلا لمع بحاص نإ :لوقي - ةبتع

 بحاص نإو ؛هناكم كّرس الإ ءككأجفي

 ؛هناكم كءاس الإ ءكأجفي ال ءايندلا لمع
 عمتجاام :لوقي انوع تعمسو :لاق

 يف ناطيشلا دقعي ىتح ءاقرفتف «نالجر
 هاحخأ يقل نإف ءةدقع امهنم دحاو لك بلق

 تناك الإو «ةدقعلا تلح ءهيلع مّلسف
 انوع تعمسو :لاق ؛يه امك ةدقعلا

 «لجرلا ىلإ رظنت نأ كّرس اذإ :لوقي

 هيلإ رظناف ءالاح هيلع نوكي ام نسحأ
 [؟57 ]5951١/4  .يلصي مئاق وهو

 لاق :لاق طابسأ نب فسوي نع

 نع كغلب اذإ .فسوي اي :يروثلا نايفس

 هيلإ ثعياف ءةنس بحاص «قرشملاب لجر



 يعوضوملا بيذضهتلا قوسلا  ءامسلا

 [*”4/90] .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 انأ الول :لاق نارهم نب نوميم نع #*

 نالف لآ ىلع انمّلسل ءءارك رمح ىلع
 [47/4] .ماشلا لآ ىلعو

 :لاق ءهيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع *
 موق يف تنك اذإ ءينباي :يل لاق

 «ءةجاح كل تدبف «ىلاعت هللا نوركذي

 مهل لازت ال كنإف ؛موقت نيح مهيلع ملف
 [*64/؟] .اًسولج اوماد ام اكيرش

 ىلع لخد الجر نأ :ةبالق يبأ نع *
 ؟اذه ام :لاقف ؛نجعي وهو هيَ ناملس

 يف :لاق وأ لمع يف مداخلا انثعب :لاقف
 وأ - نيلمع هيلع عمجن نأ انهركف  ةعنص

 ككئرقي نالف :لاق مث ؛  نيتعنص :لاق

 اذك ذنم :لاق ؟تمدق ىتم :لاق ؛مالسلا

 ءاهدؤت مل ول كنإ امأ :لاقف :لاق ؛اذكو

 ]5١1/١[ .اهدؤت مل ةنامأ تناك

 ءامسلا

 نع لئثس هنأ :يبعشلا رماع نع «

 فقسو .«فوفكم جوم :لاقف ؟ءامسلا

 ]١8/4*[ . فوقحم سرحب «فوقسم

 ةنمسلا

 اًنيمس تيأر ام :لاق يعفاشلا نع *

 ]١4١/9[ .اًدحاو الجر الإ ءالقاع

 :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم نع ©

 نب دمحم نوكي نأ الإ ءطق نيمس حلفأ ام

 «لقاعلا نأل :لاق ؟َمِلَو :هل ليق ؛نسحلا

 متغي نأ امإ :نيتلخ ىدحإ نم ولخي ال
 ؛هشاعمو هايندل وأ فداعمو هترخآل

 نم الخ اذإف «دقعني ال مغلا عم محشلاو

 دقعيف «مئاهبلا دح يف راص «نيينعملا

 .محشلا ]١17/4[

 تعمس :لاق نافرع نب ىلعملا نع *«

 لمعُتسا كنبا :لاقف «لجر هءاجو لئاو ابأ
 «هتومب ينتئج ول هللاو :لاقف ,ءقوسلا ىلع

 لخدي نأ هركأل تنك نإ «يلإ بحأ ناك
 ]٠١/4[ .مهلمع لمع نم يتيب

 لهأ دعن انك :لاق شمعألا نع «

 مويلا مهدعنل انإو ءانرارش قوسلا
 ]5٠/5[ .انرايخ

 لخد :لاق فلخ نب قاحسإ نع *

 ىأرف .هعم انأو قوسلا حلاص نب نسحلا
 مث ؛ىكبف «عنصي اذهو .طيخي اذه

 مهيتأي ىتح .؛نوللعي «مهيلإ رظنا :لاق
 [”097/90] .توملا

 بلق ماد ام :لاق ةديبع يبأ نع *

 نإو ؛ةالصلا يف وهف «.هللا ركذي لجرلا

 وهف «هيتفش هب كرحي هنإف ءقوسلا يف ناك
 ]٠١4/4[ .مظعأ

 :لاق ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع #*



 ءايلوألا ةيلحل

 «قوسلا يف ركذُي نأ بحيل ىلاعت هللا نإ
 الإ ءلاح لك ىلع ركذُي نأ بحيو
 [م"هو/4] .ءالخلا

 اذإ - يئالملا سيق نب  ورمع ناكو *

 ام :لاقو «ىكب قوسلا لهأ ىلإ رظن

 ]٠١١/5[ .مهل دعأ امع ءالؤه لفغأ

 :ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع #

 يتأي ناك هنأ ءهربخأ بعك يبأ نب ليفطلا نأ

 ؛قوسلا ىلإ هعم ودغيف «رمع نب هللا دبع
 ررمي مل «قوسلا ىلإ انودغ اذإف :لاق

 بحاص الو .ءطاقس ىلع رمع نب هللا دبع
 مّلسو الإ :دحأ الو ءنيكسم الو «ةعيب
 ال تنأو «قوسلاب عنصت ام :تلقف ؛هيلع

 الو «علسلا نع لأست الو «عيبلا ىلع فقت

 :لاق ؟سلاجم يف سلجت الو ءاهب موست
 ىل لاقف ؛ثدحتن انهاه انب سلجا :لوقأو

 اذ لمتطلا ناكر دوب ايأ اي :هللا دبع

 مّلسف «مالسلا لجأ نم ودغن امنإ « نطب
 ]10/1-1١١"[ .ثيقل نم ىلع

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع #*
 هري مل «ةدحولا ىلع سانلا ربصأ يبأ ناك

 «ةزانج روضح وأ ءدجسم يف الإ :دحأ

 ىف ىشملا هركي ناكو ؛ضيرم ةدايع وأ

 0 ]١84/9[ .قاوسألا

 ليق :لاق  ةنييع نب  نايفس نع

 ال يذلا :لاق ؟رش سانلا يأ :نامقلل

 نظلا ءوس  قلخلا ءوس هنن د

 ٠*[ /7/] .اًئيسم سانلا هاري نأ يلابي

 تلق :لاق حيبص نب عيبرلا نع *

 نم طقسلا نوعبتي اًموق انهاه نإ : نسحلل

 ؛ اليبس كيف ةعيقولا ىلإ اودجيل «كمالك
 تعمطأ دقلف «كيلع كلذ ربكي ال :لاقف
 ؛تعمطف «نائثجلا دولخ يف يسفن

 ؛تعمطف «نمحرلا ةرواجم يف اهتعمطأو

 دجأ ملف «سانلا نم ةمالسلا يف اهتعمطأو

 ال سانلا تيأر ينأل ؛اًليبس كلذ ىلإ

 ال مهنأ تملعف «مهقلاخ نع نوضري

 ["020/5] .مهلثم قولخم نع نوضري

 تعمس :لاق نيسحلا نب فسوي نع *

 «نيدلا يف ةدايزلا هللا مّرح :لوقي نونلا اذ
 «قلخلا يف ةسارفلاو «بلقلا يف ماهلإلاو

 يخسو ؛هايندب ليخب ىلع :رفن ةثالث ىلع
 هلا لافتا هلا رخل ينو هيك
 هنيدب يخسو «هانفرع ايندلاب ليخب :لجر
 ؟هللا عم قلخلا ئيس انل فص ءهانفرع
 ءاردق يضميو ءًءاضق هللا يضقي :لاق

 ىرتف ءاّرمأ هقلخل راتخيو ءاّملع ذفنيو

 يف اًبرطضم هللا عم قلخلا ءوس بحاص

 هاوكش اًمئاد ءهب ضار ريغ ءهلك كلذ
 [*ه9/9] ؟كنظ امف ؛هقلخ ىلإ هللا نم

 نب ركب ناك :لاق ملسأ نب لهس نع *

 ريخ اذه :لاق ءاخيش ىأر اذإ هللا دبع

 ءاّباش ىأر اذإو ؛ىلبق هللا دبع «ىنم

 بونذلا نم تبكترا «١ ينم ريخ اذه :لاق



 ئيعوضوملا بيذهتلا | 21 ةعاجشلا  بايشلا

 مكيلع :لوقي ناكو ؛بكترا امم رثكأ

 مل متأطخأ نإو ةيترجا متبصأ نإ :رمأب

 مل متبصأ نإ :رمأ لكو مكايإو ءاومتأت

 ام :ليق ؛متمثأ متأطخأ نإو ءاورجؤت

 ول :مكنإف ءسانلاب نظلا ءوس :لاق ؟وه
 ءمتأطخأ نإو ؛اورجؤت مل ءمتبصأ

 [175/1] .متمثأ

 بايشلا

 بلط :لاق يناسارخلا ءاطع نع *
 نم هنم لهسأ ءبابشلا نم جئاوحلا

 الو 000 0 ىلإ رت ملأ ريشا

 «خك 5
 تفري» :توقحي ا .[ة*7:فتسوتي]

 [155/8] .[948 :فسويل 48 ْمُكَل ِرْفْمَتْس م

 اذإ انك :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع «#

 انسيأ ءسلجملا يف ملكتي باشلاب انعمس
 ]١8/8[ .هريخ نم

 ثدحلا انيأر اذإ انك :ةياور يفو *
 نمو ؛هقالخ نم انسيأ ءرابكلا عم ملكتي

 [18/8] .هدنع ريخ لك

 تفتلي مث «يلصي يروثلا نايفس ناك *

 «مويلا اولصت مل نإ :لوقيف «بابشلا ىلإ
 [59/10/] ؟ىتمف

 3 1 وكب 094
 َبيِرثَت

 هللا نإ :لاق ةرسيم نئب ديزي نع *

 هتوهش كراتلا باشلا اهيأ :لوقي ىلاعت

 تنأ :يلجأ نم هبابش لذتبملا «يل

 [ ا /] . يتكئالم ضعبك . ىدنع

 ةعاجشلا

 تيأر ام :لاق ناسيك نب بهو نع *
 ءطق الجر هملس يطعي ريبزلا نب هللا دبع

 . هريغ الو ءاناطلس ؛ةبهرل الو ةبغرل
 ةيضضلمللا

 لاق :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ةثالث يف الإ اوفرعُي ال ةثالث :هنبال نامقل

 دنع الإ .ميلحلا فرعُي ال :نطاوم

 ء«برحلا يف الإ :عاجشلا الو ؛بضغلا

 دنع الإ :كاخأ الو ؛نارقألا ىقل اذإ

 [م49/91 .هيلإ كتجاح
 نياع نيح هنأ .مهدأ نب ب ميهاربإ نع

 حبسي «رحبلا يف هسفنب ىمر ءودعلا
 ودعلا ىأر املف ءرخآ لجر هعمو ؛مهوحن

 [مالو/7] .اومزهنا «كلذ

 باغ :لاق كلام نب سنأ نع *

 نع كلام نب سنأ مع  رضنلا نب سنأ
 لوأ نع تبغ :لاق ؛مدق املف ءردب لاتق

 نئل ءنيكرشملا ِلكَي هللا لوسر هلتاق لاتق

 ام هللا ّنيريل ءالاتق دك هللا يندهشأ
 ففشكنا :دحلأ موي ناك املف ؟ عنصأ

 امم كيلإ أربأ ينإ ءمهللا :لاق «سانلا
 رذتعأو - نيكرشملا :ينعي  ءالؤه هب ءاج

 ؛- نيملسملا :ينعي  ءالؤه عنص امم كيلإ

 ءذاعم نب دعس هيقلف ؛هفيسب ىشم مث

 ينإ «هديب يسفن ٍيذلاو ءدعس يأ :لاقف

 حيرل اًهاو 5 نود ةنجلا حير دجأل

 اي تعطتساامف :دعس لاق ؛ةنجلا



 ءايلوألا ةيلحا

 هاندجوف :سنأ لاق ؛عنص ام هللا لوسر

 نم «ةحارج نونامثو عضب هب «ىلتقلا نيب
 «مهسب ةيمرو «حمرب ةنعطو «فيسب ةبرض
 هتفرع ىتح «هانفرع امف :لاق ؛هب اولثم دق

 اّمل لوقن انكف :سنأ لاق ؛هنانبب هتخأ

 اهتم لبر نييبتلا ني» : ةيآلا هلع تلوتأ
 اهنإ :[9 :بازحألا] «ِهَّيَع َدَّنأ ْاوُدَهِنَع اَم
 ]١15١/1[ .هباحصأ يفو «هيف

 ءريبزلا نب هللا دبع نب دابع نبا نع *

 كلت يف ناكو  ينعضرأ يذلا يبأ ينئدح
 ذخأ ءرفعجو ديز لتُق امل :لاق  ةازغلا
 ىلع وهو اهب مدقت مث «ةيارلا ةحاور نبا

 ضعب ددريو «هسفن لزنتسي لعجف .هسرف
 :لاق مث ؛ددرتلا

 هقلوتعل نكت اي تيسسلا

 هفمركسعل وأ ةفئرشجل
 ةنرلا اودشو سانلا بلجذإ

 ةنجلا نيهركت كارأ يلام

 ةئنئكمطم تنك دقفاملاطل

 هنش يف ةفطن الإ تنأ له

 :اًضيأ ةحاور نب هللا دبع لاقو

 يتومت يلتقت الإ سفناي
 تيلص دق توملا مامح اذه

 تيطعأدقف تينمتامو

 مث ؛اًرفعجو ءاَديز :هيبحاص ينعي

 نم مظعب يمع نبا هاتأ «لزن املف «لزن
 دق كنإف ءكبلص اذهب دش :لاقف ؛محل

 كرشلا | 2 ص

 هذخأف ؛تيقل دق ام هذه كمايأ نم تيفال
 عمس مث .ةشهن هئم |مث ءهدي نم

 ىف تنأو :لاقف ؟سانلا ةيحان ىف ةمطحلا

 ءهفيس ذخأ مث ءهدي نم هاقلأ مث ؟ايندلا

 ]1٠١/1[ . هي «2لتق ىتح لتاقف .مدقتف

 كرشلا

 دقل ؛هللاو :لاق - يرصبلا - نسحلا نع #

 مهتدابع دعب مانصألا ليئارسإ ونب تدبع

 [155/5] . ايندلا مهبحب : ىلاعت نمحرلل

 تناك :لاق نيريس نب دمحم نع *#

 ذخأف ءهللا نود نم دبعت ةيربلا ىف ةرجش

 رْفُعَف ؛اهعطقف ءاهيلإ جرخف ءاّسأن لجر

 [؟78/5] .هل

 نم يبن اكش :لاق ةمركع نع #

 ؛يرعلاو عوجلا ىلاعت هللا ىلإ ءايبنألا

 ينأ :ىضرت امأ :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 [11/9”8] ؟كرشلا باب كنع تددس

 8. مَ

 نبا تزواج :لاق ءازوجلا ىبأ نع *

 نم امو ؛هراد يف ةنس ةرشع ىتنثا سابع

 ناكو ؛اهنع هتلأس دقو الإ ميا نارغلا

 ةودغ نينمؤملا مأ ىلإ فلتخي يلوسر
 «ءاملعلا نم دحأ نم تعمس امف ؛ةيشعو

 :بنذل لوقي ىلاعت هللا نأ :تعمس الو

 [74/1 .هب كرشلا الإ ؛هرفغأ ال ينإ

 تيأر :لاق ديز نب دامح نع

 ءهسأر ىلع هدي عضو ينايتخسلا بويأ

 نم انافاع يذلا هللا دمححلا :لاقو



 كنا رعشلا 0 ْذ

 0-0 - هابأ 0

 رعشلا

 نأ :مالسلاو ةالصلا هيلع هرابخإ *

 «لطابلا بحي ال هنع ىلاعت هللا يضر رمع

 ؛اًباستكاو «ةفرح حدمتلا ذختا نم :يأ

 نأ ىلع ءنيحودمملا يف عمطلا هلمحيف

 لفاحملا هتيرفب نيشيو «ةيدوألا يف ميهي
 عضيو ءهقحتسي ال نم حدميف «ةيدنألاو
 ؛هلئان همرح اذإ هبجوتسي ال نم نأش نم

 .هعمطل َقَيِو هللا هعضو نمل اًعفار نوكيف
 اذهف ؛هبضغل كي هللا هعفر نمل اًعضاو وأ

 لاق اذهف ؛لطاب :فارتحالاو باستكالا

 امأف .6«لطابلا بحي ال هنإ» :ِلَي يبنلا
 نم وهف :نوزوملا ء.مكحملا ءرعشلا

 هلا صخي ءنوزخملا ءنسحلا مكحلا

 دقو ؛نونفلا اذ ملعلا يف عرابلا هب ىلاعت

 هللا يضر يلعو ءرمعو ءركب وبأ ناك
 [47- ]45/١ .نورعشي مهنع ىلاعت

 ليق :لاق يبحرلا ديزي نب دمحم نع *
 كل ام :هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأل

 نم تيب هل لجر سيل هنإف ؟رعشُت ال

 انأو :لاق .اًرعش لاق دقو الإ ءراصنألا

 :اوعمساف «تلق دق

 هانم ىطعي نأءرملاديري

 ادارأ ام الإ هللا ىبأيو

 يلامو يتدكاف ءرملا لوقي
 [؟ه /1]ادافتسا ام لضفأ هللا ىوقتو

 يعوضوملا بيذهتلا

 نب عيبرلل ليق :اولاق مصاع نع #*

 ناك دقف ءهرعش تيبب لثمتت الأ :مثيخ
 ءيش نم ام :لاق ؟نولثمتي كباحصأ

 أرقأ نأ :هركأ انأو ؛بتك الإ ءهب لثمتي

 [١١/؟] .ةمايقلا موي رعش تيب يمامإ يف

 هيبأ نع ةبقع نب فيلخ نب ىيحي نع *
 لجرلا دشنيأ :نيريس نب دمحم لئس :لاق

 :لاقف ؟ءوضو ىلع وهو ءرعشلا

 اهبطخأ تنك ةاتف نأ تئبن

 لوطلا يف موصلا رهش لثم اهبوقرع
 ةلحاو ندز وأ ةئام اهنانسأ

 لوطمم دعب اهنم قلخلا رئاسو

 [؟6/؟] .ربكأ هللا :لاق مث

 تيأر :لاق يبضلا ديلولا ىبأ نع *#

 ىلع أكوتي ءنس هل :بارعألا نم اًحيش
 هدذجوف ؛مادك نب رعسم لصق لق «نجحم

 ىيعأف ءةالصلا رعسم لاطأف ءيلصي

 نم رعسم غرف املف ؛سلجف :خيشلا
 ةالصلا نم ذخ :خيشلا لاق ءهتالص
 ىقبي امل دصقا :رعسم هل لاقف :اًليفك

 :لاق ؟نيئسلا نم تغلب مك ؛هعفن كيلع

 ؛ةنس ةرشع عضبو «ةنس ةئام يلع ىتأ دق

 كافك ام اذه ضعب يف :رعسم لاق
 :خيشلا لاقف ؛كسفنل رظناف ؟اًظعاو

 ةرغ نهابص يف يتاوللا بحأ
 حامط نهجاوزأ نع نهيفو

 ةواذع تارهظم بح تارسم

 حاحص نهو ىضرملاك نهارت
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 :لاقف ؟لضف اذهل كيفأ :رعسم لاقف

 ءنيعبرأ ذنم ضهان كيخأب ام ءهللاو

 ءرعسم مسبتف ؟هدبزب شيجب رجي نكلو
 ناويد وهو ؛حيبقو نسح رعشلا :لاقو

 [؟1١؟/8/] . برعلا

 يف ىرت ام :نآرمع نب ىقاعملل ليق #

 وه :لاق ؟لوقيو ءرعشلا ضرقي لجرلا
 [؟848/4] .تئش اميف هنفاف ءكرمع

 لخد امل :لاق هل سنأ نع «

 ةحاور نب هللا دبع ىشم .ةكم كي يبنلا

 :لوقي وهو لكك يبنلا يدي نيب
 هليبس نع رافكلا ينب اولحخ

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلا
 هليقم نع ماهلا ليزي اًبرض

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو

 «ةحاور نبا اي :باطخلا نب رمع لاقف

 هللا مرح يفو هةَِْ هللا لوسر يدي نيب

 اي هنع لخ» :ِلك ىبنلا لاقف ؟رعشلا لوقت

 مهيلع دشأ اذهل :هديب يسفن يذلاوف ءرمع

 [؟97؟/5] .«فيسلا عقو نم

 ىلع تلخد :لاق باهش نبا نع *

 «هلزنم ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 يل ام :تلقف «خفنيو ظاتغي وه اذإف
 كريمأ ىلع تلخد :لاق ؟اظاتغم كارأ

 - زيزعلا دبع نب رمع :ينعي - اًمنآ
 .ءنامثع نب ورمع نب هللا دبع هعمو

 ؛مالسلا يلع ادري ملف ءامهيلع تملسف

 :تلقف

 املكتف ايتؤت نأ ابجعت الو

 ربكلا نم اًرش ماوقألا يشخ امف

 امتقلخ هنم ضرألا بارت سنجو

 رشحلا ىلإ ريصملاو داعملا هيقو

 «كهقف يف كلثم هللا كمحري :هل تلقف
 نإ :لاق ؟رعشلا لوقي :كّنسو .ءكلضفو

 [#ا/١٠ /*] .ئرب : ثفن اذإ ءرورضملا

 نب هللا دبع نب دمحم نع #
 يعفاشلل ركذأ تنك ام :لاق مكحلا دبع

 ءاهلوأ نم :اهيندشنأ امبر الإ ءةديصق
 ]١81/9[ .اهرخآ ىلإ

 نبةيطع نب ريرج نع #*
 نب ةفيذح :همسا يفطخلاو  يفطخلا
 نب رمع مدق امل :لاق  ةملس نب ردب

 نم ءارعشلا هيلإ تضهن ءزيزعلا دبع
 :هرضح نميف ناكف ءقارعلاو زاجحلا

 ءصوحألاو «قدزرفلاو ءريرجو «بيصن
 اًرهش اوثكمف ؛يعاضقلا جاجحلاو «ريثكو

 يأر مهيف رمعل نكي ملو ءمهل نذؤي ال
 هؤارزوو هتناطبو هيأر ناك امنإو «برأ الو
 مسو نمو «ءاهقفلاو ءءارقلا :هبرأ لهأو

 اوناك ثيح مهيلإ ثعبي ناكف ءعروب هدنع
 نب نوع مودق ريرج قفاوف ءمهنادلب نم
 ناكو  يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 ريظن «قطنملا يف اًموفم 0< ءاّعرو
 هآرف  هقطنم يف نسحلا يبأ نب نسحلا
 «بايثلا رمشم ءرمع تاودتف و
 ىخرأ دق «هسأرب ةقصال ةمل ىلع اًمتعم

 :ريرج لاقف «هيدي نيب اهيفنص
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 يعوضوملا بيذشهتلا | رعشلا

 هتمامع يخرملا ئراقلا اهيأ اي

 ينمز ىضم دق ينإ كنامز اذه

 هيقال تنك نإ انتفيلخ غلبأ
 ينرق يف دودشملاك بابلا ىدل ينأ

 :لاقف ؟تنأ نم :نوعوهل لاقف *

 «يضرع كل لحي ال هنإ :لاقف ءريرج
 تيأر نإ :لاق ؛ةفيلخلل ينركذاف :لاق
 هرمع ىلع نوع لخدف .تلعف اًعضوم كل

 ضعب ركذو هللا دمح مث ءهيلع ملسق
 ريرج اذه :لاق مث .هظعاومو همالك

 ريرجل نذأف ءهنم يضرع يل زرحاف بابلاب
 نإ «نينمؤملا ري اكلات ولع لخدف

 «برطت الو ءظعوت نأ بحت كنأ ثربخلأ

 :لاقف «هل نذأف «مالكلا يف يل نذأف

 تثملع امو يمول يف ةمامأ تجل

 يركب الو يتاحور ةماميلا ضرع
 مهلاحر اودش ذم موقلا موه ام

 رسيلا اهراضغإ ىدل اًشاشغ الإ

 تدقو اذإ ءازعملا ىصخ خرص نخرصي
 رمقلل لظلا داعو راهنلا سمش

 ردق ىلع ضرأ نم ةفيلخلا ترز

 رذق ىلع ىسوم هبر ىتأ امك
 انفلخأ ثيغلا ام اذإ وجرنل انإ

 رطملا نم وجرن ام ةفيلخلا نم
 تلزن يتلا ىولبلاو رضلا ركذأأ

 ربخ نم تئبن يذلاب يفتكت مأ
 ينمحقت راد يف كدعب تلز ام

 يردحنمو يداعصإ يحلاب قاضو

 رضاحلاعفنيال

 رضح ىلع داي انل دوعي الو
 ةلمرأ ءائعش نم مساوملاب مك

 رظنلاو توصلا فيعض ميتي نمو

 تعدو اعد ىتح هتقلخ تبهذأ

 رمع يف سانلا رطل كراب بر اي
 هدلاو دقف يفكت دعي نمم

 رطي ملو ضهني مل ركولا يف خرفلاك
 اهتجاح تيضق دق لمارألا يذه

 ركذلا لمرألا اذه ةجاحل نمف

 فصتل كنإ :لاقو ءرمع انيع تقرقرتف

 ءدشأ كنعو ينع باغ ام :لاقف .ءكدهج
 ماعطلا يح اًريع زاجحلا ىلإ زهجف

 مث .مهئارقف يف ثبي ءاياطعلاو يسكلاو
 اي تنأ نيرجاهملا نمأ ينريخأ :لاق
 نيبو كنيب كبشف :لاق ء'ال :لاق ؟ريرج

 :لاق ؟رهص وأ ةبارق وأ محر راصنألا
 ءيفلا اذه ىلع لتاقي نممف :لاق ءال
 :لاق ؟نيملسملا ودع ىلع بلجيو تنأ

 اذه نم ءيش يف كل ىرأ الف :لاق ءال
 هللا ضرف دقل ءهللاو ىلب :لاق ءاّمح ءيفلا
 :لاق ءهنع يتعفدت مل نإ اًقح هيف يل

 كاتأ ليبس نبا :لاق ؟كقح امو كحيو
 «كباب ىلع هب عطقنم وهف «ةديعب ةقش نم

 اًرانيد نيرشعب اعدف .ءكيطعأ اذِإ :لاق
 نم تلضف هذه :لاقف ءهئاطع نم تلضف

 لام نم ليبسلا نبا ىطعي امنإو «يئاطع
 «كتيطعأ اذه نم رثكأ لضف ولو لجل
 تئش نإو ءدمحاف تئش نإف ءاهذخف
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 «نينمؤملا ريمأ اي دمحأ لب :لاق ءمذف

 :اولاقو ءءارعشلا هيلإ تشهجف «جرخف

 قحلي :لاق ؟ةرزح ابأ اي كءارو امو

 مث نم تجرخ ينإف «هتيطمب مكنم لجرلا
 ءءارعشلا يطعي الو ءارقفلا يطعي لجر
 :لاقو

 هزفتست ال ناطيشلا ىقر تدجو

 اًيقار نجلا نم يناطيش ناك دقو
 [مام ما ]

 ركشلا

 نأل :لاق هللا دبع نب فرطم نع #*
 «ىلتبأ نأ نم :يلإ بحأ ؛ركشأف «ىفاعأ

 ["0 . ريصأف,

 دنع تنك :لاق نكسلا نب ورمع نع »*

 لهأ نم لجر هيلإ ماقف «ةنييع نب نايفس
 نع ينربخأ ءدمحم ايأ اي :لاقف ؛دادغب

 بحأ ؛ركشأف «ىفاعأ نأل :فرطم لوق
 بحأ وهأ ؛ربصأف ؛ىلتبأ نأ نم :ىلإ

 ؛مهللا :ءالعلا يبأ هيخأ لوق مأ :كيلإ
 تكسف :لاق ؟يل تيضر ام يسفنل تيضر

 ؛يلإ بحأ فرطم لوق :لاق مث ؛ةتكس

 هسفنل اذه ىضر دقو «فيك :لجرلا لاقف
 تأرق ىنإ :كايفس لاق ؟هل هللا هيضر ام

 ةيفاحلا عم ناميلس ةفص تدجوف «نآرقلا

 «ٌبآوُأ دهَّنِإ ٌديَمْلا معيب :اهيف ناك يتلا

 ءالبلا عم بب
 4ُبأوأ دهّنِإ ٌدبَمْلا معني :هيف ناك يذلا
 اذهو ءناتفصلا تووتساف .[114 :ص]

 بويأ ةفص تدجوو ١”[. :ص]

 دق ركشلا تدجوف ؛ىلتبم اذهو «ىفاعم

 تناك :الدتعا املف ؛ربصلا ماقم ماق

 ءالبلا نم «يلإ بحأ ءركشلا عم ةيفاعلا
 .[؟51- 5١7/91 .ربصلا عم

 لاق :لاق يزارلا هللا دبع يبأ نع *

 نإ «هللا دبع ابأ اي :ةنييع نب نايفس يل
 هدمحت نأ :ةمعنلا ىلع هللا ركش نم

 امف ؛هتعاط ىلع اهب نيعتستو ءاهيلع
 ىلع هتمعنب ناعتسا نم هللا ركش

 [؟ا/8/9/] . هتيصعم

 يذلا :ركاشلا.: لاق ةنيبع نب نايفس نع

 هايإ هاطعأ ,ىلاعت هللا نم ةمعنلا نأ ملعي

 [؟41/ /9/] ؟ربصي فيكو ؟ركشي فيك :رظنيل

 تمدهت ءاًرطم ةكم ترطم :لاق هنعو *

 :ةيراج داور نبا قتعأف «توييلاهنم

 [151/8] . كلذ نم هافاع ذإ ءهلل اًركش

 ريخلا :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 مكف ؛ةيفاعلا عم ركشلا :هيف رش ال يذلا

 نم مكو ؛ركاش ريغ ءهيلع معنم نم
 [؟84/4] .رباص ريغ ءىلتبم

 نب ديعسل تلق :لاق نيطبلا ملسم نع »©

 :لاق ؟ربصلا مأ ءلضفأ ركشلا :ريبج

 [؟8؟/4] .يلإ بحأ «ةيفاعلاو ربصلا

 نب ةملس مزاح يبأل لجر لاق

 تيأر نإ :لاقف ؟نينيعلا ركش ام :- رانيد

 ءاّرش امهب تيأر نإو ؛هتنلعأ ءاًريخ امهب

 نإ :لاق ؟نينذألا ركش امف :لاق ؛هترتس

 تعمس نإو ؛هتيعو ءاًريخ امهب تعمس



 يعوضوملا بيذهتلا همححي# ركشلا وكلا

 ؟نيديلا ركش ام :لاق ؛هتنفد ءارش امهب

 عنمت الو «كل سيل ام امهب ذخأت ال :لاق

 ؟نطبلا ركش امو :لاق ؛امهيف وه هلل اًمح

 هالعأو ءاًماعط هلفسأ نوكي نأ :لاق

 امك :لاق ؟جرفلا ركش امو :لاق ؛اًملع

 ْمهحورمِل ْمُه َنيِدلَول :ىيلاعت هللالاق

 «َنرْئاَمْلا ْمُه َكِيَلْوَدط :هلوق ىلإ 4ميتسَي
 ركش امف :لاق .[0-ه :نوئمؤملا]

 .هتطبغ اًّنيم تيأر نإ :لاق ؟نيلجرلا

 «هتقم اًنيم تيأر نإو ؛هلمع امهب تلمعتسا

 ؛ كو هلل ركاش تنأو ؛هلمع نع امهتففك

 عيمجب ركشي ملو «هناسلب ركشي نم امأف
 .ءاسك هل لجر لثمك :هلثمف ؛هئاضعأ
 كلذ هعفني ملف ؛هسبلي ملو «هفرطي ذخأف

 [؟45/9] .رطملاو جلثلاو ءدربلاو رحلا نم

 لاق :لاق حون يبأ نب هللا دبع نع *

 هتآرق انأو - لحاوسلا ضعب يف يل لجر

 هتلماع مك : عيبرلا ءازجأ ضعب يف

 امب كلماعف ءهركي امب  همسا كرابت

 :لاق ؛ةرثك كلذ ىصحأ ام :تلق ؟بحت

 ؟كلذخف كترك رمأ يف هيلإ تدصق لهف
 «يلإ نسحأ هنكلو «.هللاو ال :تلق

 امف ءطق اًئيش هتلأس لهف :لاق ؛ينناعأو

 ام ؟هتلأس اًئيش ينعنم لهو :تلق ؟كاطعأ
 تنعتسا الو «يناطعأ الإ طق اًئيش هتلأس

 ضعب نأ ول «تيأرأ :لاق ؛ينناعأ الإ هب

 ام «لالخلا هذه ضعب كب لعف :مدآ ينب
 هل ردقأ تنك ام :تلق ؟كدنع هؤازج ناك

 كبرف :لاق ؛ءازج الو ,.ةأفاكم ىلع

 يف كسفن بأدت نأ :ىرحأو قحأ ىلاعت

 اًئيدحو اًميدق وهو «كيلع همعن ركش ءادأ
 قم سجنأ هركشل ؛هللاو ؛«كيلإ نسحي

 يضر :ىلاعتو كرابت هنإ ؛هدابع ةأفاكم

 [؟994  ؟598/1] . اًركش دابعلا نم دمحلاب

 ابأ اي :مزاح يبأل ردكتملا نبا لاق *

 يل وعديف «يناقلي نم رثكأ ام .مزاح
 مهيلإ تعنص امو «مهفرعأ ام «ريخلاب

 نأ نظت ال :مزاح وبأ هل لاق ؛طق اًريخ

 كلذ يذلا رظنا نكلو ءكلمع نم كلذ
 َّنإ## :ديز نبا أرقو ؛هركشاف ءهلبق نم

 ملل ُلَعَجَمَس تحلل المص اوُنَمآَ تيِيلأ
 [م* /5] .[ة١ :ميرم] 469 اد ُنَممَيلَأ

 تنك :لاق طابسأ نب فسوي نع #*

 ءاجف ءرمحألا ينب يف نيللا عبطأ ةفوكلاب

 اي :لاق مث ؛ينثدحف «يلإ دعقف «نايفس

 عضوم فرع نم الإ ركشت ال ء.ففسوي
 ابأ اي ركشلا عضوم امو :تلق ءركشلا

 ءاقورعم كتيلوأ اذإ :ىل لاقف ؟هللا دبع

 نشا فم هنو ءاكامع هنرسأ انآ كدكف
 [54/9] . الف الإو ؛ركشاف ؛ءايحتسا

 :هل ليقو «كرابملا نب هللا دبع لثس *

 :لاق ؟هل انركش ةظع لعجي نأ ىغبني ام

 :كلذو ؛مكايند ناصقنو يككرحا ةدايز

 ناصقنب الإ ,نوكت ال مكترخآ ةدايز نأ

 الإ .نوكت ال مكايند ةدايزو ؛مكايند

 [117/8] .مكترخآ ناصقنب
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 انيتأ :لاق عيطم يبأ نب مالس نع *

 - ةرصبلا لهأ خياشم نم ناكو - يريرجلا

 :لوقي لعجف ؛جحلا نم مدق ناكو

 يف انالبأو ءاذك انرفس يف هللا انالبأ

 دادعت نإ :لاقي ناك :لاق مث ؛اذك انرفس

 [؟١١٠٠ /5] .ركشلا نم معنلا

 ءاّموي دوسألا_ةيواعم ويأرم *

 يسن حالوفا يح ةزكس نسحب دو
 ىلو مث ءاهطقلف :لاق ؛اقولسم القاب

 ؛هيلع ىنثأو «هللا دمحف «ةلبقلا ىلإ ههجو

 ام ركش ينقزرا « بر يأ :لاق مث

 تقلخ موي نم كتدمح ول ينإف «ينتقزر
 تيدأ ام ؛ةعاسلا موقت نأ ىلإ ءايندلا

 [؟77/8] .مويلا اذه ركش.

 بر دبع ايأ نأ :رباج نبا نع «

 قشمد لهأ رثكأ نم ناك  رجاهم نب ةديبع
 «ةراجت يف ناجيبرذأ ىلإ جرخف ءالام

 هب لزنف ءرهنو ىعرم بناج ىلإ ىسمأف
 رثكي اًئوص تعمسف :بر دبع وبأ لاق

 .هتعبتاف ءجرخملا نم ةيحان يف هللا دمح

 اًقوفلم ضرألا نم ريفح يف الجر تيفاوف
 تنأ نم :تلقف ءهيلع تملسف ءريصح يف

 «نيملسملا نم لجر :لاق ؟هللا دبع اي

 ةمعن :لاق ؟هذه كتلاح ام :تلق :لاق

 :تلق :لاق ءاهيف هللا دمح يلع بجي

 :لاق ؟ريصح يق تنأ امنإو .«فيكو

 نسحأف ينقلخ نأ هللا دمحأ ال يل امو

 يل يتتسمو يداوم لسعر: ينلخ
 «يناكرأ يف ةيفاعلا ينسبلأو ؛مالسإلا

 ركشلا

 نمف «هرشن وأ هركذ هركأ ام يلع رتسو

 هيف انأ ام لثم يف ىسمأ نمم ةمعن مظعأ

 نأ تيأر نإ هللا كمحر :تلق :لاق

 ىلع لوزن انإف ؛لزنملا ىلإ يعم موقت
 :تلق :لاق ؟هملو :لاق ءانهاه رهنلا

 نم كينغي ام كيطعنلو «ماعطلا نم بيصتل
 لاق «ةجاح يب ام :لاق ءريصحلا سبل

 لكأ يف يل نإ :لاق هنأ تبسحف :ديلولا

 ؛بر دبع وبأ لاق امع ةيافك بشعلا

 يسفن يلإ ترصاقت دقو «تفرصناف

 يف الجر قشمدب فلخأ مل ينإ ذإ ءاهتقمو
 هيف ةدايزلا سمتلأ انأو «ينرئاكي ىنغلا

 ؛هيف انأ ام ءوس نم كيلإ بوتأ ينإ مهللا
 دق امب يناوخإ ملعي ملو تبف :لاق
 اولحر ءهرحسلا نم ناك املف هب تعمجأ

 يلإ اومّدقو ءىضم اميف مهتلحر نم وحنك
 ءاجر ؛قشمد ىلإ اهتفرصو اهتبكرف «يتباد
 يف تيضم انأ نإ ةبوتلا قداصي انأ ام

 ءمهتربخأف .موقلا ينلأسف «يرجتم

 لاق :لاق «تيبأف ءيضملا ىلع ينوبتاعو

 هلام تماصب قدصت مدق املف :رياج نبا

 : رباج نبا لاق .هللا ليبس يف هب زهجتو
 تسكام :لاق «ىناوخإ ضعب ىنثدحف

 «ةتس هتيطعأ ةءابع يف قنادب ءأبخ بان
 نمم :لاق .ءترثكأ املف ءةعبس :لوقي وهو

 هبشت ام :لاق ؛قشمد لهأ نم :تلق ؟تنأ

 دبع وبأ :هل لاقي سمأ يلع دفو اًًحيش

 ةعبسي ؛ءاسك ةئامعبس ينم ىرتشا «بر
 ءاّمهرد هل عضأ نأ يئلأس ام ,ةعبس



 دوهشلا ةداهش

 امف «يناوعأ تثعبف ءهل اهلمحأ نأ ينلأسو

 ىلإ لخد امف «شيجلا ءارقف نيب اهقرفي لاز
 [19/8-151] .ءاسكي اهنم هلزنم

 انأ انيب :لاق نزح نب براضم نع
 هتقحلأف «ربكي لجر اذإ «ليللا نم ريسأ

 وبأ :لاقف ؟ربكملا اذه نم :تلق «يريعب

 ؟ريبكتلا اذه ام :تلقف «(ةريره وبأ) ره

 ىلع :لاق ؟هم ىلع :تلق ءركش :لاق

 ةبقعب ناوزغ تنب ةربل اًريجأ تنك نأ

 اذإ موقلا ناكو ءينطب ماعطو يلجر

 ؛مهتمدخ ءاولزن اذإو ؛مهب تقس ءاوبكر

 بكر اذإ انأو ؛يتأرما يهف هللا اهينجوزف

 58١0/11[ .تمدخُح اولزن اذإو «تيكر موقلا

 لازي ال :لاق درولا نب بيهو نع#

 ىرت ام «ةيمأ ابأ اي :لوقيف «ينيتأي لجرلا
 نم هيف اذام ءتيبلا اذهب فوطي نميف
 نع ينلأس دق ؛اًرفغ مهللا :لوقأف ؟رجألا
 فاط نم نع ىنولس لب :تلقف ؛كريغ اذه

 :انت هللا تجر[ قف اع ءاّعبس تييلا اذهب

 فاوط هللا هقزر ثيح ءركشلا نم هيف هيلع
 اونوكت ال :لوقي مث :لاق ؛عبسلا كلذ

 :لوقيف ءاذكو اذك لمعت :هل لاقي يذلاك

 [166/8] .رجألا نم يل متتسحأ نإ ءمعن

 :لاق  عيطم يبأ نبا  مالس نع #

 كنم ركشأ «كنيد ىف كيلع هللا ةمعنل نك

 184/53 .كايند يف كيلع هللا ةمعنل

 نب دمحم ناك :لاق ردكنملا نع *

 مث .ًاضوتيف «ليللا نم موقي  ردكنملا

 ئيعوضوملا بيذضهتلا | ؛4؛4 م”عععا|

 هيلع ينثيو ءَقِو هللا دمحيف وعدي

 :هل ليقف ؛ركذلاب هتوص عفري مث ؛هركشيو
 اًراج يل نإ ؛:لاق ؟كتوص عفرت مل

 عفرأ انأو ءعجولاب هتوص عفري ءيكتشي
 ]1١47/5[ .ةمعنلاب يتوص

 نب يلع نب دمحم نب رفعج نع *
 ال :يروثلا نايفس لاق امل :لاق نيسحلا

 «كثدحأ انأ :هل لاق «ينثدحت ىتح موقأ

 «نايفس اي ؛ريخب كل ثيدحلا ةرثك امو

 اهءاقب تببحأف «ةمعنب كيلع هللا معنأ اذإ

 ءاهيلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف :اهماودو

 رثركَس نيل» :هباتك يف لاق َكْبو هللا نإف

 تأطبتسا اذإو .[7 :ميهاربإ] « كدي

 هللا نإف ءرافغتسالا نم رثكأف :قزرلا

 مَنِ ْمُكَّيَر أاورفْخَتْسا9 :هباتك يف لاق ىلاعت
 09 اَرْدَي ٌربَع ةسشلآ ٍلِيرَي © ُاَناَفَغ ناك

 اي ١-١[. :حونا 40 نبت ل

 وأ ناطلس نم رمأ ؛كبزح اذإ ءنايفس
 الإ ةوق الو لوح ال :نم رثكأف «هريغ

 زونك نم زنكو «جرفلا حاتفم اهنإف ءهللاب
 «ثالث :لاقو ءهديب نايفس دقعف ؛ةنجلا

 وبأ هللاو اهلقع :رفعج لاق ؟ةثالث يأو

 [197 /9] .اهب هللا هنعفتيلو ؛هللا دبع

 ! 2 دوهشلا ةداهش

 :لاق ميركلا دبع نب ةيواعم نع *

 ءءاضقلا ىلع ىلعي نب كلملا دبع تدهش

 ثدحتف ؛هل دهش يذلاو ءروز دهاشب اوّرم



 ءايلوألا ةيلحل

 «مهسوؤر فصن قلحي رمأ هنأ :سانلا

 [هار/ةز .مهب فاطو «مههوجو ممحو

 ىري هنأ معز نم :لاق يعفاشلا نع *

 ىف نيو هللا لوقي ؛هتداهش انلطبأ «نجلا

 اَل تي ني ُمُلييَو ٌوُه مكسب ُهَنِإ9 :هباتك
 [141/4] .[57 :فارعألا] « يور

 ءاقوشكم مامحلا يف ىرُي نمع : لئسو *

 [1؟9//17] . ال :لاقف ؟هتداهش لبقتأ

 نم ام :لاق يناسارخلا ءاطع نع

 عاقب نم ةعقب يف ةدجس هلل دجسي دبع
 ءةمايقلا موي هل تدهش الإ «ضرألا

 [1917/8] .تومي موي هيلع تكبو

 ةرهشلا

 نب دمحم يل لاق :لاق ينانبلا تباث نع *

 يب لزي ملف ؛ةرهشلا ةفاخم الإ :مكتسلاجم
 : ليقف «ةبطصملا ىلع تمقأ ىتح «ءالبلا

 «سانلا لاومأ لكأ «نيريس نب دمحم اذه

 [؟الا 71 .ريثك نيد هيلع ناكو

 «تركُذ :لاق ينايتخسلا بويأ نع *
 [1/] .ركذأ نأ بحأ امو

 - بويأ صيمق يف ناك :لاق رمعم نع #

 :لاقف ؟هل ليقف «لييذتلا ضعب  ينايتخسلا
 [7/8] .ريمشتلا يف مويلا ةرهشلا

 ىل لاق :لاق كرابملا نب هللا دبع نع *

 تنثآ امن ةةريشلاو كايإ::ىروملا :ناينس

 :لاق ؛ةرهشلا نع ىناهن دقو الإ ءاذحأ

 8ك
 ةرهشلا | 449

 [77* /0/] ؟فلتم رهشأ ديرتف : مهضعب لاقو

 ءرملاب ىفك :الاق نسحلاو ميهاربإ نع

 وأ «نيد يف «عباصألاب هيلإ راشي نأ :اًرش

 ئموي - انهاه ىوقتلا ؛هللا مصع نم الإ ءايند

 [؟7؟/54] .- تارم ثالث هردص ىلإ

 نإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 نإ كيلع امو «لعفاف «فرعُت ال نأ تردق

 .نوكت نأ كيلع امو «كيلع نثي مل
 مل «ركذي نأ بحأ نم :لاق هنعو *

 [44/4] .ركُذ ءركذي نأ هرك نمو ؛ركذُي

 خأ ىلإ بتك هنأ ءيروثلا نايفس نع *

 ةداهزلا نإف ءةلزنملا بح رذحاو :هل

 [7410/5] .ايندلا يف ةداهزلا نم دشأ :اهيف

 ىلإ بتك :لاق كرايملا نبا نع #*

 رذحاو «كملع تب :يروثلا نايفس

 ]7١/0[ .ةرهشلا

 مل :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ٠١[ -194/8] .ةرهشلا بحأ نم هللا قدصي

 اذإ ءتنك :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ؛هتطبغ دحأ ىلإ نوعمتجي لاجرلا تيأر
 مهنم توجت أ تددو ءاهب تيلتبا املف

 ["0 55/01 .يل الو .يلع ال ءافافك

 لاق :لاق لهلهم نب ليضفلا نع *#

 :تلق ؟ةمالسلا ميف :يروثلا نايفس يل
 .نوكي ال ام اذه :لاق ؛فرعت ال نأ
 نأ يعيصاال نأ يفد تيالدصلإ عزعلو

 [1/7] . فرعُت
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 يىعوضوملا بيذمتلا ظهلنق# ةرهشلا

 يل لاق :لاق رفعج نب دمحم نع #*

 بح ينكلهأ :لجر لاق :ةئييع نب نايفس

 هللا تيقتا نإ :لجر هل لاقف ؛فرشلا

 ["077/90/] .تفرش

 امثيح :لاق ضايع نب ليضفلا نع *«

 نإف ؛ءاًسأر نكت الو ءاّبتذ نكف ءتنك

 ]8/*١1١[ .وجني بنذلاو ءكلهي سأرلا

 يدادذغبلا دمحم نب نيسحلا نع

 نب رشب ترز :لوقي يبأ تعمس :لاق

 امف ءاّيلم هعم تدعقف ءثراحلا

 هللا ىقتا ام :لاق ءةملك ىلع
 [*15/8] .ةرهشلا

 :لاق ةايح نع كرايملا نبا نع *
 وأ «ةثالثلا وأ ء.نينئالا عم ثيدحلا

 وأ «فصنأف :ةقلحلا تمظع اذإف ءةعبرألا

 [159/8] .زشنا

 ملعأ ال :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 ءهنيد بهذ الإ :فرعُي نأ بحأ الجر
 [*18/8] . حضتفاو

 :ةرخآلا ةوالح دجي ال :لاق هنعو *

 [*8/*1] .سانلا هفرعي نأ بحي لجر

 لك نأ تددو :لاق يعفاشلا نع *
 يلع رجوأ :سائلا هملعي ءهملعأ ملع

 ]١١91/9[ .ينودمحي الو

 ىنداز

 بحأ نم

 نايفسو مهدأ نب ميهاربإ ىقتلا *

 نايفس ناكو  انب لعفي ام كيلإ

 ترهش تنأ :ميهاربإ هل لاقف ؛- اًئبتخم

 .انثدحو ءاتتدحب .كسفن

 ناك :لاف حارجلا نب دواد نسمع *

 ءةزغ ةروك يف اًمرك رظني مهدأ نب ميهاربإ
 ؛هباحصأ هعمو ءمركلا بحاص ءاجف

 لاقي بنعب هاتأف «لكأن بنعب انتثا :لاقف

 هل لاقف ؛ضماح وه اذإف ءىنوفاخلا :هل

 ام :لاق ؟لكأت اذه نم : مركلا بحاص
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 ؟مل :لاق ؛هريغ نم الو ءاذه نم لكأ

 ؛بنعلا نم اًئيش يل دجت مل كنأل :لاق

 وه اذإف .ءنامرب هاتأف ؛نامرب ىنتأف :لاق

 ال :لاق ؟لكأت اذه نم :لاق ؛ضماح
 هتيأر نكلو 0 ءاذه نم لكآ

 ىل :لاقف ؛ولح هن تننظف ءائسح رمحأ

 :لاق ؛اذع ام .مهدأ نب ميهاربإ تنك

 كرتو «مهنم بره «هوفرع مهنأ ملع املف

 [و/ا "ال١1 /0/] .ةارك

 .«نايبصلا ينعبتي امبرو ءمهجئاوح ىف

 املف را 000 ناعما ني

 ولف ؛ينومركأ ءيل مهماركإ كئلوأ ىأر
 ءيصحلاب ينومري نايبصلاو ينومتيأر

 اة . ىب

 تجرخ :لاق يروثلا نايفس نع #*

 املف ؛ةاشم «يعارلا نابيشو انأ ءاّجاح

 دق دسأب نحن اذإ ءقيرطلا ضعبب انرص



 ءايلوألا ةيلحل

 أذه ىرت امأ :نابيشل تلقف ؛انضراع

 فخت ال :يل لاقف ؟انل ضرع دق بلكلا

 «صيصبف ءدسألاب حاص مث .نايفس اي
 نابيش ذخأف .بلكلا لثم هبنذب برضو
 ؟ةرهشلا هله ام :هل تلقف ؟اهكرعف «هنذأب

 الول ؟يروث اي ىرت ةرهش يأو :يل لاقف
 .ةكم ىلإ يداز تلمح ام «ةرهشلا ةيهارك

 [39- 58/9/] .هرهظ ىلع الإ

 ناك :لاق يبلحلا ملسم نب ءاطع نع *

 يلإ فلتخي يناهبصألا فسوي نب دمحم
 «بابلا ىلإ ءيجي ؛هفرعأ مل «ةئس نيرشع
 ىتح ؛جرخي مث لأسي «بيرغ لجر :لرقيف
 نب دمحم اذه :ليقف ءدجسملا يف اًموي هتيأر

 يلإ فلتخي اذه :تلقف ؛يناهبصألا فسوي

 [|[1 . هفرعأ مل : ةنس نيرشع

 نيبال تلق :لاق كرابملا نبا نع #

 لضفأ ىلع ينلدف «ةرصيلا ديرأ :سيردإ

 فسوي نب دمحمب كيلع :لاقف ءاهب لجر
 :لاق ؟نكسي نيأف :تلق .يناهبصألا

 مدقف ؛لحاوسلا يتأيو .ةصيصملا

 لأسف ءةصيصملا كرابملا نب هللا ديبع

 نب هللا دبع لاقف ؛فرعُي ملف ءهنع

 [؟5؟5/48] .فرعت ال ءكلضف نم :كرابملا

 :لاق  طابسأ نب - فسوي نع

 تيتأ ىتح ءالجار حنس نم تجرم
 اذ ماقف ؛يقنع ىلع يبارجو «ةصيصملا

 «ّىلع ملسي اذو «ّيلع ملسي هتوناح نم

 ىلصأ دجسملا تلخدو « ىبارج تحرطف

 ةرهشلا | م4 2ع |

 يف لجر علطف «يب اوقدحأف «نيتعكر

 ىلع ينلباقي مك :يسفن يف تلقف ؛يهجو
 تعجرو «يبارج تذخأ تعجرف ؟اذه

 يل عجز امف 5 عتب ىلإ يتانعو يترعي
 [؟114/8] .نينس ىلإ يبلق

 تنك :يدهم نب نمحرلا دبع لاق *
 «عماجلا دجسم يف ةعمجلا موي سلجأ

 ءاًريثك اوناك اذإف «سانلا يلإ سلجيف
 نب رشب تلأسف ؛تنزح ءاولق اذإو ؛تحرف

 دعت ال ءءوس سلجم اذه :لاقف ؛روصنم

 تعمسو لاك ..هيلإ تدع انف : لاق ةهنلإ

 هعبتو «سلجملا ماقو  اًموي نمحرلا دبع
 «يبقع اوؤطت ال .موق اي :لاقف  سانلا
 انثدح :لاقف ؛فقوو .«يفلخ اوشمت الو

 لاق :لاق نسحلا نع ءبهشألا وبأ

 فلخ لاعنلا قفخ نإ :باطخلا نب رمع

 [1؟/4] .هنيد نم ىقبُي ام لق ؛قمحألا

 لاق :لاق نيصح نب نارمع نع #*

 نأ :اًّمثإ ءرملاب ىفك» :كلَي هللا لوسر

 «هللا لوسر اي :اولاق .«عباصألاب هيلإ راشي

 وهف ءاّريخ ناك نإو» :لاق ؟اًريخ ناك نإو

 ءاّرش ناك نإو ؛هللا محر نم الإ ءةلزم

 [ "17 /ه] .ارش وهف

 ميهاربإ ناك :لاق شمعألا نع «

 ىلإ سلجي ال ناكف «ةرهشلا ىقوتي يعخنلا
 مل «ةلأسم نع لئس اذإ ناكو ةنارطبألا

 ءىشلا ىف هل لوقأف ؛هتلأسم باوج نع دزي
 هنإ :لرتيف اذكر اذكون سيلا هه دلاب



 ةوهشلا

 [م 1/1 .اذه نع ينلأسي مل

 ىندأ :لاق شايع نب ركب يبأ نع *

 ةمالسلاب ىفكو «ةمالسلا :نوكسلاب عفن

 ىفكو «ةرهشلا :قطنلا ررض ىندأو ؛ةيفاغ

 [#.54 _ 10# /4] .ةيلب ةرهشلاب

 عمس هنأ :هللا دبع نب راكب نع «

 لضفأ نم لجر ناك :لوقي هبنم نب بهو
 هيلإ اوعمتجاف ؛مهظعيف رازي ناكو «هنامز
 ءايندلا نم انجرخ دق انإ :لاقف ءموي تاذ

 ناطوألاو .دالوألاو لهألاانقرافو

 نأ تفخ دقو ؛نايغطلا ةفاخم .لاومألاو

 نم هذه انلاح ىف انيلع لخد دق نوكي
 لاومألا لهأ ىلع لخذي امم رثكأ :نايغطلا
 ىضقت نأ اندحأ بحي امنإو ؛مهلاومأ يف

 ناكمل براقي نأ :ىرتشا نإو .«هتجاح

 ؛هنيد ناكمل رقوو يي يقل نإو ؛هنيد

 ؛كلملا غلب ىتح ,مالكلا كلذ عاشف

 رظنيو «هيلع ملسيل هيلإ بكرف ءهب بجعف
 كلملا اذه :هل ليقو «لجرلا هآر املف ؛هيلإ

 عنصي امو :لاقف ؛كيلع ملسيل كاتأ دق

 لأسف ءهب تظعو يذلا مالكلل :ليقف ؟يب

 نم ءيش :لاقف ؟ماعط كدنع له :هءدر

 هي يتأف ؛هب رطفت تنك امم ءرجشلا رمث
 لكأي ذخأف «هيدي نيب عضّوف ءحسم ىلع
 فقوف - رطفي ال ءراهنلا موصي ناكو  هنم

 ةباجإب هباجأف ءهيلع ملسف «كلملا هيلع
 لاف ؛هلكأي هماعط ىلع لبقأو .ةفيفخ

 ءاذه وه :هل ليق ؟لجرلا نيأف :كلملا

 :لاق ؛معن :ليق ؟لكأي يذلا اذه :لاقف

 (ئأ/ دلل
 يع وضوملا بيذهتلا

 ؛فرصلاو «ربدأف ؟ريخن نم اذه دنع امف

 ينع كفرص يذلا هلل دمحلا :لجرلا لاقف

 [18/4] .هب كفرص امب

 :لاق 0و8

 : عضوم

 يف نوكأ ن
 ا 00 0 «فرعأ ول

 ةوهشلا

 :لاق هن دوعسم نب هللا دبع نع *
 ؛يبو فيفخ لطابلاو ءيرم ليقث قحلا
 ]١14/1[ . اًليوط انزح ثروت ةوهش برو

 ةدعاقنأو :لاق رانيد نب كلام نع *

 :تلقف «تيدانف «بهار هيلع

 ؛ايندلا يف هب يندهزت امم اًئيش يندفأ

 : علق 40 ورنا ف بعام فلذا: نات
 كدنع نم ينديفت نأ بحأ ينكلو ؛ىلب
 تعطتسا نإ :لاق ؛ايندلا ىف هب دهزأ اًئيش

 نم اظئاح تاوهشلا نيبو كنيب لعجت نأ
 [*56/1] .لعفاف ءديدح

 « بهار اي

 ترعب ينوعلا دارج يبأ نع *
 اورثآ :اًدابع هلل نإ ؛انعّيض نئل «هللاو

 ء«مهسفنأ ةوهش ىلع ىلاعت هللا ةعاط

 اوشم ىتح ءلهم ىلع ايندلا نم اوضم
 فاوجألا قلع جرخ ىتح «.ةنسألا ىلع

 .كلذب نوغتبي ؛ةنسألا فارطأ ىلع مهنم

 ]1١/9*[ .ةرخآلا حور

 نب ملسم ركذو شايع نب ركب يبأ نع *
 :لاق  هنع يرذعلا ينثدح :لاقو ءراسي

 جلاعي هتيب يف دعاق هنإ ؛هللاوف .ملسم جح



 ءايلوألا تيلحل

 تلاقف ةأرما هتءاج ذإ  هماعط نم ىنعي  اًئيش

 نم ةارملا هلطت اه تبلط امنإ :تبلط اذه
 «هحرطف ءهدي يف ءيش لكب لاقف ؛اهجوز
 «براي :لاق جرخ املف ؛دتشي جرخ مث
 [؟99/5] . انهاه انأ تثج اذهل سيل

 نب  اّكلام تعمس :لاق رفعج نع *

 ينب رابحأ نم ربح ناك :لوقي  رائيد

 ءءاسنلاو لاجرلا هلزنم ىشغي :ليئارسإ

 ىأرف :لاق ؛هللا مايأب مهركذيو ءمهظعيف

 اي الهم :لاقف ءءاسنلا زمغ اًموي هينب ضعب

 عطقناف ءهريرس نع طقسف :لاق .ينب
 يف هونب لتقو «هتأرما تطقسأو ءهعاخن

 : ه4 مهيبن ىلإ كك هللا ىحوأف ؟؛شيجلا

 نم جرخأ ال ينأ :ربحلا اًنالف ربخأ نأ

 «ىل كبضغ ناك ام ءاّدبأ اًقيدص كبلص

 ١ .الهم ينب اي :تلق نأ الإ

 نب  اكلام تعمس :لاق رفعج نعو *
 ء«دباع ىلع دباع لزن :لوقي  رانيد

 يمركأ :اهل لاقف «ةئبا هيلع لوزنمللو
 ملف ؛هيدهاعتو ءهيلع يموق ءاذه يخأ

 ءاهيلع عقو ىتح ءناطيشلا هب لزي
 نأ تباهف :لاق ؛اًمالغ تدلوف .ءتلمحف

 مالغلا اذه يل به :اهيبأل لاقف ءهفذقت

 .هذخأف :لاق ؛كل وه :لاق ؛هائثبتأف

 يف هب فوطي لعج مث .هقتاع ىلع هعضوف
 .هاتوخإ اي :لوقيف ؛؟ليئارسإ ينب داّبع ألم
 اهلمحأ « يتئيطخ تيقل ام لثم مكرذحأ

 ةوهشلا 5 . ع

 [ما/8 ال1 /؟] .ىقنع ىلع

 نأ :انغلب :لاق يميلسلا ءاطع نع *

 «لقعلاو ءملعلا نابلغي :ىوهلاو ةوهشلا

 [؟214/5] .نايبلاو

 يف ةوهشلا :لاق مصألا متاح نع *

 ؛ناسللاو ءرظنلاو لكلا ىف :ثاللث

 ةقثلاب لكألاو ءقدصلاب ناسللا ظفحاف
 [87 /8] .ةريعلاب رظنلاو

 :لاق مادك نب رعسم نع 3

 اهتوفص لان نمم ةذاذللا ىنفت

 راعلاو مثإلا ىقبيو مارحلا نم

 اهتبغم نم ءوس بقاوع ىقبت
 رانلا اهدعب ةذل يف ريخ ال

 يف سيل :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 [ةه/4] .ةوهش كرت نم دشأ ؛ءيش ضرألا

 ديرت :قاحسإ نب ضيفلل لاق هنعو #

 مهيلع دمحمو ميهاربإو حون عم «فقوملا

 ةوهش يأو ءلمع يأب ؟مالسلاو ةالصلا

 ؛هللا يف هتدعاب بيرق يأو ؛َكْبِق هلل اهتكرت

 -4١[ 90 /4] .هللا يف هتبرق ديعب يأو

 رثؤي ىتح ء.دبع لمعي نل :لاق هنعو *

 رثؤي ىتح «كلهي نلو .هتوهش ىلع هنيد
 ]٠١9/84[ .هنيد ىلع هتوهش

 نم :لاق يجاسلا هللا ديع يبأ نع #

 هنع تعطقنا «هتوهش هيلع تلجعتسا

 ]1٠/4"[ .قيفوتلا دهاوش



 ثم.
 ةوهشلل

 تنل م 11

 يعوض وملا بيذهتلا اتيسض

 تاوهشلا لكأ نم :لاق هنعو *

 ["139/4] .ايلبلا هيلع تدروأ «تاعبتتلاو

 تركذ اذإ :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 «عامجلا ةوهش ُكنع تيهذو ؛اهتاوهشو

 [44/8] .توملا ركذ دنع

 ةوالح دبعلا دجي ال :لاق هنعو *

 تاوهشلا نيبو هنيب لعجي ىتح «ةدابعلا

 [؟ه14/8] .ديدح نم اظناح

 تدجو :لاق ورمع نب ناوفص نع #*

 ةوهشلا دشأ ام :ةرسيم نب ديزي باتك يف

 فيكو ؛رانلا قيرح لثم هنإ ءدسجلا ىف

 [؟ 4١ /ه] ؟نويروصحلا اهنم وجني

 اذإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع
 ؛ةبوقعلا هبع تعفترا «مدنف ةوهشلا باصأ

 ؛اهدواعي نأ هسفن ثّدحو .ءطبتغا نإو

 [؟هال/9] .ةبوقعلا هيلع تماد

 يفك ءهراهن يف نسحأ نم :لاق هنعو *
 يف يفك ءهليل يف نسحأ نمو ؛هليل يف

 يفك ؛ةوهش كرت يف قدص نمو ؛هراهن
 اًبلق بذعي نأ نم «مركأ هللا ناكو ءاهتنؤم

 ع

 [؟5768/9-55] .هل تكرت ةوهشب

 تعمس :لاق طيمش نب هللا ديبع نع *

 ؛دبع دبعلا سئب :همالك يف لوقي يبأ

 نع تاوهشلا هتدصف «ةدايعلل قلخ

 «ةبقاعلل قلحخن :دبع دبعلا سئب ؛ةدابعلا

 تلازف ؛ةبقاعلا نع ةلجاعلا هتدصف

 [174/9] .ةبقاعلاب يقشو ءةلجاعلا

 تررم :ديز نب دحاولا دبع لاق *

 : يباحصأل تلقف «هتعموص يف بهارب

 «بهار اي :تلقف ءهتملكف :لاق ؛اوفق

 :لاقف ؛هتعموص باب ىلع اًرتس فشكف
 نأ تيبحأ نإ ءهديز نب دحاولا دبع اي

 نيبو كئيب لعجاف .نيقيلا ملع ملعت
 ىخرأو :لاق ؛ديدح نم اًطئاح تارهشلا

 .رتسلا ]١٠66/5[

 نب ةفيذح لاق :لاق يقرلا ديزي يبأ نع *

 ؟كتوهش يف منصت فيك :لجرل ليق :ةداتق

 ءاهنم يلإ ضغبأ سفن ضرألا يف ام :لاق

 [؟584/4] . اهترهش اهيطعأ فيكف

 :لاق ينارادلا ناميلس ىبأ نع #*

 نم تافآلاب ةبقعتملا «ةلئازلا «ةلجاعلا

 «توملا ءارو امو .«توملا ركذب :هبلق
 نيب هفوقوو .ءباسحلاو .لاوهألا نم

 [؟515/9] .رابجلا يدي

 كرتل :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 «مدن اذإف ؟ةبوقع اهكرتلو .«باوث ةوهشلا
 تماق .«ىدامت نإو ؛ةبوقعلا هنع تعفر

 يف باطخلا نب رمع لاق .ةبوقعلا هيلع
 موق هللا َنَحَنمأ َنيِّلا َكِيَلْوو9 :ىلاعت هلوق
 بهذ :لاق .[* :تارجحلا] مقفل
 ناميلس ابأ تعمسو :لاق .اهنم تاوهشلاب

 «اكربَص اب مُهَرَجَيل :ىلاعت هلوق يف لوقي
 نعاوربص امل :لاق .[١؟ :ناسنإلا]

 [؟58/9] .تاوهشلا



 ءايلوألا ةيلحل
 وللا
 كش"

 كرتل :ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 امنإو ؛باوث ةموادمللو «باوث تارهشلا
 «نيتليل مانيو «ةليل موقي نمم :تنأو انأ

 رينتست سيلو ؛؟نيموي رطفيو ءاّموي موصيو
 [؟9/١11] .اذه ىلع بولقلا

 لوح راد نم :لاق يخلبلا قيقش نع

 راد نمو ؛رانلا لوح رودي امنإف ءولعلا

 هتاجرد لوح رودي امنإف ؛تاوهشلا لوح

 .ايندلا يف اهصقنيو اهلكأيل .ةنجلا يف

 نم يلإ بحأ ءيش سيل :قيقش لاقو

 هللا يله هتنؤمو هقزر نأل .هفيضلا

 ]١/4/[ .هللا ىلع هرجأو

 مكحلا نب ديعس نامثع نئنأ نع *#

 :نونلا وذ لئس :لاق  نونلا يذ ذيملت

 ام كحيو «لقعا :لاق ؟بنذلا ببس ام

 ببس .نيقيدصلا لئاسم نم اهنإف .لوقت

 ؛ةرطخلا :ةرظنلا نمو «ةرظنلا :بنذلا

 ؛هللا ىلإ عوجرلاب ةرطخلا تكرادت نإف

 تجزتما :اهركذت مل نإو ؛تبمهذ

 لكو ؛ةوهشلا اهنم دلوتتف «ءسواسولاب
 ؛حراوجلا ىلع رهظي مل نطاب :دعب كلذ
 اهتم دلوت الإو «ةوهشلا تركذت نإف
 دلوت الإو ءبلطلا تكرادت نإف ؛بلطلا

 [؟468/9] .لقعلا هنم

 يف تأرق :لاق هبنم نب بهو نع *#
 : هنم نكر :ناكرأ ةعبرأ رفكلل :ةمكحلا

 :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو ؛بضغلا

 ]7١/4[ .فوخلا :هنم نكرو ؛عمطلا

 ديهشلا

 زهجت امل :لاق ريبزلا نب ةورع نع *

 لاق ؛ةتؤم ىلإ جورخلل اوئيهتو «سانلا

 ؛مكنع عفدو هللا مكبحص :نيملسملل
 :ةحاور نب هللا دبع لاق

 ةرفغم نمحرلا لأسأ يننكل

 ادبزلا فذقت عرف تاذ ةيرضو

 ةزهجم نارح يديب ةنعط وأ

 ادبكلاو ءاشحألاذفنت ةبرحب

 يئدج ىلع اورم اذإ اولوقي ىتح
 ادشر دقو زاغ نم هللا كدشرأ

 ضرأ اولزن ىتح ءاوضم مث :لاق
 ضرأ نم لزن دق لقره نأ مهغلبف ءماشلا
 تمضناو ؛مورلا نم فلأ ةئام يف «ءاقلبلا

 «ماذجو ءمخل نم ء«ةبرعتسملا هيلإ
 ؛فلأ ةئثام يف ىلبو ءارهبو ؛ءنيقلبو

 :اولاقو : معرمأ يف تورظني نابل اوماقأت

 ددذعي هربخلف هلي هللا لوسرل بتكن

 دكار نوال هع ينحل :لاق ؛انودع

 يذلا نإ «موق اي هللاو :لاق مث «سانلا

 نوبلطت .؛هل متجرخ يذلل .ءنوهركت

 «ةوق الو ةدعب ودعلا لتاقن امو «ةداهشلا

 يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقن ام ءةرثك الو
 ىدحإ يه امنإف ءاوقلطناف ؛هب هللا انمركأ

 :لاق ؛ةداهش امإو ءروهظ امإ :نيينسحلا

 «ةحاور نبا قدص هللاو دق :سانلا لاقف

 ]1١١9/1[ . ساتلا ىضمف

 :لاق - ةملس نب قيقش - لئاو يبأ نع *



 دق ]
 ناطيشلا

 نودهازلا نيأ :لوقي الجر هللا دبع عمس

 لاقف ؟ةرخآلا يف نوبغارلا ءايندلا يف

 طرتشا :ةيباجلا باحصأ كئلوأ : هللا دبع

 ءاوعجري ال نأ نيملسملا نم ةئامسمخ

 .ودعلا اوقلو .مهسؤر اوقلحف ؛اولتقي ىتح
 [16/1] .مهنع ربخم الإ ؛اولتقف

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع *
 مكربخأ الأ :لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 موي ةلزنم ىلاعت هللا دنع ءادهشلا لضفأب

 ءفصلا يف مهو ودعلا نوقلي نيذلا ؟ةمايقلا

 الو ءاّئيمي تفتلي مل ء.مهودع اوهجاو اذإف
 :لوقي ؛هقتاع ىلع هفيس اًعضاو الإ ءالامش
 يف تفلسأ امب مويلا كترتخا ينإ ؛مهللا

 نم كلذف «كلذ ىلع لتقيف ؛ةيلاخلا مايألا
 ىلعلا فرغلا يف نوطّبلتي نيذلاو .ءادهشلا

 [؟١/941] .اوؤاش ثيح ةنجلا نم

 ثراحلا نب هللا دبع تنب ةقرو مأ نع *

 ءاهروزي 6 هللا لوسر ناكو .ءيراصنألا

 تعمج دق تناكو ء.ةديهشلا اهيمسي

 ازغ نيح خي هللا لوسر ناكو .نآرقلا
 .«كعم جرخأف «يل نذئا :هل تلاق ءاّردب

 .مكاضرم ضرمأو .ءمكاحرج يوادأو

 :لاق ؛ةداهشلا ىلإ يدهي هللا لعل

 ناكو ««ةداهشلا كل دهم َنَبِق هللا نإ»

 ءاهراد لهأ موت نأ اهرمأ لي هللا لوسر

 تناك ءاهل مالغو ةيراج اهيلع ادع ىتح
 رمع ةرامإ يف اهالتقف ءامهتربد دق

 مأ نإ :هل ليقف ؛هنع ىلاعت هللا يضر

 لاقف ؛اهتيراجو اهمالغ اهلتق دق ءةقرو

 يعوض يملا بيذضهتلا انفك

 قدص :هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 ءاوقلطنا» :لوقي ناك لي هللا لوسر
 [5*/؟] .«ةديهشلا اوروزف

 موي ناك امل :لاق ىسيع ىبأ نع *

 اعد بلاغ نب هللا دبع كب «ةيوازلا

 ءاّمئاص ناكو ءهسأر ىلع هبصف ءءامب

 مث ؛هباحصأ هلوحو ءاّراح اًموي ناكو

 لاق مث ؛هاقلأف ءهفيس نفج رسك
 :لاق ؛ةنجلا ىلإ انب اوحور :هباحصأل
 سارف ابأ بلهملا نب كلملا دبع ىدانف

 عسب ملف :لاق ؛نمآ تنأ ءنمآ تنأ
 ؛ لتق ىتح هفيسب برضف .ىضم مئ «هيلإ
 سانلا ناكف .نفد ءلتق املف :لاق

 ؛كسم هنأك ءهربق بارت نم نوذخأي

 |[ . مهبايث يف هنورصي

 تنك :لاق نارمع نب مثيهلا نع *

  ىمعأ وهو  ةرسيم نب سنوي ىلإ سلجأ
 انقزراءمهللا :لوقيهعمسأ تنكف

 ةئامو نيثالثو نيتنئا ةنس لتقف ؛ةداهشلا

 [؟١6/ه] .- قشمد يلع نب هللا دبع لخدم

 ريط اهيف «ىوأملا ةنج :لاق هئعو *

 [*م6/١] ءادهشلا حاورأ اهيف عفري ءرضخ

 ناطبشلا

 - ةورف نب ناليح  دلجلا يبأ نع #*
 دونج نم اًدنج فيوستلا تدجو :لاق

 هللا قىلخ نم اًقلخ كلهأ دق «ءسيلبإ
 [ههلدز . اًريثك



 ءايلوألا تيلحن

 ناك :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *
 نم «سيلبإ ىلع دشأ ءيش سيل :لاقي

 نإو «ملعب ملكت ؛ملكت نإ ؛ميلحلا ملاعلا
 [17/8] . ملحب تكس ؛تكس

 ءيش سيل :لاق يروثلا نايفس نع *

 هلإ ال :لوق نم ءسيلبإ رهظل عطقأ
 نم هباوث فعاضي ءيش الو ؛هللا الإ

 ]1١/90[ .هلل دمحلا :لثم «مالكلا

 لمعي دبعلا نأ :ىنغلب :لاق هنعو ©

 ؛هبلغي ىتح ناطيشلا هب لازي الف ءاّرس لمعلا
 ءهب ناطيشلا لازي ال مث ؛ةينالعلا يف بتكيف

 نم خسنيف ؛هيلع دمحي نأ بحي ىتح
 ]9/-1١"[ .ءايرلا يف تبثيف «ةينالعلا

 نإ :لاق حلاص نب نسحلا نع #«
 نم اًباب نيعستو ةعست.دبعلل حتفيل «ناطيشلا
 [881/0/] .ءوسلا نم اًباب هب ديري «ريخلا

 نمام :لاق نادعم نب دلاخ نع #*

 هيلع مان الإ .ناسنإ هيلع ماني ال شارف
 [؟4/6١] . ناطيش

 لاق :لاق سيلح نبانع #«

 ءايندلا عم ناطيشلا نإ :ةثت ىسيع

 .ىوهلا دنع هئييزتو :لاملا عم هركمو
 [767؟/8] .تاوهشلا دنع هلامكتساو

 اذإ :سيلبإ لاق :لاق نانس ىبأ نع

 هنم ثبصأ ءاّنالث مدآ نبا نم تنكمتسا
 رثكتسا اذإو ءهبونذ ىسن اذإ :ىتجاح

 7/1 كا عا اأو «عةلمع

 :سيلبإ لاق :لاق ةرم نب ورمع نع »*

 ناطيشلا 2 قل"

 «بضغ اذإو ؛مدآ نبا ينم وجني فيك

 يف تنك ءجرخ اذإو ؛هفنأ دنع تنك

 [ة6/ه] ؟هبلق
 ءموي نم ام :لاق يخلبلا قيقش نع * هم عاج

 عبس يمدآ لك ربخ سيلبإ ربختسيو الإ
 كبك هللا ىلإ بات دبع ربخ عمس اذإف «تارم

 هتيرذ هيلإ عمتجت «ةحيص حاص «هبونذ نم

 :هل نولوقيف ؛برغملاو قرشملا نم مهلك
 نب نالف بات دق :لوقيف ؟انديس اي كل ام
 :مهل لوقيو ؟هداسف يف ةليحلا امف ءنالف

 نم وأ .هئاقدصأ نم وأ «هتبارق نم له

 :ضعبل مهضعب لوقيف ؟دحأ مكعم هناريج

 لوقيف «سنإلا نيطايش نم وهو «معن
 ام :هل لقو «هتبارق ىلإ بهذا :مهدحأل

 ؟هيف تذخأ ام دشأ

 :باوبأ ةسمخ سيلبإل نإو :لاق

 ؛ةدشلاب تذخأ كنإ :هتبارق هل لوقتف

 كله الإو .كلهف ءعجر :هلوقب ذخأ نإف

 .رخآلا

 يذلا اذه :هتبارق نم رخآلا هل لوقيو

 ءعجر :هلوقب ذخأ نإف ؟؛ٌّمتي ال هيف تذخأ

 .رخآلا كله الإو .كلهو

 ينفت ىتح «تنأ امك :ثلاكلا هل لوقيو

 : هلوقب ذخأ نإف ؛ماطحلا نم كيدي يف ام

 .رخآلا كله الإو ءكلهو ءعجر

 «لمعلا تكرت :هل لوقيف «عبارلا هيتأيف

 ةحار يف كراهنو كليل تنأو .لمعت الف
 .لمعت ال
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 يعوضوملا بيذضتلا ا 3

 ءاّريخخ هللا كازج :سماخلا هل لوقيف

 نمو «ةرخآلا لمع ىف تذخأو .تيت

 ؟كدي يف قحلاو .كلثم

 تذحخأ كنإ :لاقف ءمهباجأ اذإف

 لبق تنك ينإ :لوقيو ؛هيلع دري ءةدشلاب

 ؛ةحار يفق :مويلا امأف ءةدش يف مويلا

 يضرأو «يبر يضرأ نأ تدرأ ثيح

 تطخسأ : ىدر تيضرأ ىدمف اعلا

 تطخسأ :سانلا تيضرأ ام ىتمو «سانلا

 دحاولا يبر ءاضر يف مويلا تذحخأف ؛يبر

 مويلا ترصفق ؛سانلا تكرتو ءراهقلا

 يبر دبعأ ثيح .يرمأ يلع تنّوهو ءاّرح
 .هل كيرش ال هذحو

 امنإ :لقف ءهمتت ال كنإ :لاق اذإف

 يف لخدأ نأ ىلعو ءَقْيَو هللا ىلع مامتإلا

 .ىلاعت هللا ىلع همامتو .لمعلا

 يف ام ينفت ىتح تنأ امك :لاق اذإف

 «ينفوخت ميفف :هل لقف .ماطحلا نم كيدي

 ؟يلوقب سيل ءيش لك نأ تنقيتسا دقو

 ولف .يل ناك امو ؛هيلع ردقأ ال ينإف

 «يلع لخدل «ةعباسلا ضرألا يف تلخد
 «يبر ةدابعي تلغتشاو ءيسفن تغرف ذإ

 ؟ينفوخت ميفف
 الب ترصو «لمعت مل كنإ :لاق اذإف

 دق .ديدش لمع يف ينإ :لقف ؛لمع

 يلع ىضري نلو .يبلق يف ودع يل نابتسا
 يف يذلا ودعلا اذه رسكني الأ «يبر

 ىقلأ ام لك يف «هيلع اًرصان نوكأو ؛يبلق

 ؟اذه نم دشأ لمع يأف ؛يبلق يف

 ىلع تمقتساو ءاذهب هتبجأ اذإف
 لبق نم كيلإ ءيجي ؛ىلاعت هللا ةعاط
 ؟كلثم نم :كل لوقيف ءكسفنب بجعلا
 يف عقوي نأ ديريف «كافاعو اًريخ هللا كازج
 :كل نابتسا اذإ :هل لقف ؛بجعلا كبلق

 ؛لمعلا اذه يف باوصلاو ءاذه قحلا نأ
 ىلإ هيف ذخأت نأ هيف ذخأت نأ كعنمي امف
 ؟توملا كيتأي نأ

 الو .كنع اوقرفت ءاذهب مهتبجأ اذإف
 «سيلبإ نوتأيف ؛ليبس كيلع مهل نوكي
 دق هنإ :سيلبإ مهل لوقيف «هنوربخيف
 هيلع مكل سيلف «ىدهلاو قيرطلا باصأ
 وعدي ىتح ءاذهب ىضري ال :نكلو ؛ليبس
 سانلا اوعنماف ءَقَِط هللا ةدابع ىلإ سانلا
 الف ءاًئيش نسحي ال هنإ :مهل اولوقو ءهنع
 [55- 54/8] .هيلإ اوفلتخت

 ام :لاق نيسحلا نب دلخم نع د

 هيف ضرتعا الإ «ءيش ىلإ دابعلا هللا بدن
 امإ :رفظ امهيأب يلابي ام «نيرمأب سيلبإ
 [؟55/84] .هنع اًريصقت امإو ءهيف اًولغ

 نأ :. ميور نب -ةورع نع #«
 ينرأ «بر اي :لاقف ؛هبر اعد ف ىسيع

 هل ىلجف ؛مدآ نبا نم ناطيشلا عضوم
 عضاو ؛ةيحلا سأرك سأر هل اذإف .؛كلذ
 هللا ركذ نإف ءبلقلا ةرمث ىلع هسأر
 ؛هثدحو تاني «ركذلا كرت نإو ءسنخ

 ساَوْسَوْلا رش نم# :هلوق كلذف :لاق



 ءايلوألا ةيلحل

 ري 7 هه

 [17 /4] .[4 :سانلا] #ساكلا

 ام :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *«

 «ماعلبو «نوراقو «سيلبإ :يتأ نم يتأ

 اوعجرف ءشغ ىلع مهتاين لصأ نأ :الإ
 مركأ هللاو ؛مهبولق يف يذلا شغلا ىلإ

 هبلسي مث ؛قدصب دبع ىلع ّنمي نأ نم
 [؟94//19] .هايإ

 ضعب تعمس :لاق دمحأ نع #

 - ىنارادلا ناميلس ايأ هنظأو  لوقي انباحصأ

 د رقي ؟اناطسنت كيما نإ[
 ةنس نيرشع دعب مدآ نبا ىضاقتي :يضاقتملا

 حبريف «هرهظيل اًرس هلمع دق «لمعب ربخيل
 [؟ا/ا/ /9] .ةينالعلاو رسلا رجأ نيب ام هيلع

 نإ .هللاو :لاق بيبح دمحم يبأ نع *

 بعلي امك ءءارقلاب بعليل ناطيشلا
 موي يناعد هللا نأ ولو ؛زوجلاب نايبصلا

 «كيبل :تلقف ؛بيبح اي :لاقف ؛.ةمايقلا

 وأ ءموي موص وأ موي ةالصب ينتئج :لاق

 نم اهيلع تيقتا .ةحيبست وأ «ةعكر
 ءةنعط اهيف نعط نركي ال نأ :سيلبإ

 يأ معن :لوقأ نأ تعطتسا ام ؛اهدسفأف

 دمحم ابأ  اًبيبح تعمسو :لاق .بر

 توملا نإف ءاغارف اودعقت ال :لوقي
 [167 ]1١61/5  .مكيلي

 سيل :لاق دلاخ نسب قاحسإ نع *

 :مدآ نبا لوق نم «سيلبإ رهظل عطقأ ءيش

 اهدنع :لاق ؟يل متخي اذامب ءيرعش تيل

 بجعي اذه ىتم :لوقيو ءسيلبإ سئي

 © ءد
 ناطيشلا 2س

 :لاقف ؛ىسيع نب ءاضم هب تثدحف ؟هلمعب

 .موقلاب عظف ةمتاخلا دنع ءدمحأااي
 :لاقف ؛يجاسلا هللا دبع ابأ هب تثدحف

 ]1١١/4"[ .هارطخاو

 كرتي ال :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 لكبهل لاعمتي ىتح «تانبثألا ةاطيشلا
 ,هلمع نم هب ربخي ام هنم جرختسيف ءهجو
 ناك ام :لوقيف «فاوطلا ريثك نوكي هلعل
 ءاّمئاص نوكي وأ ؛ةليللا فاوطلا ىلجأ

 دشأام :وأ ءهروحسلا لقثأام :لوقيف

 نوكت ال نأ :تعطتسا نإف ؛شطعلا

 تنك نإ ؟اكرات ةلو.ءاتلكتم الو ءاكيرحتم
 .هثيدح نسحأو .هغلبأ ام :اولاق ءاٌغيلب

 نإو ؟خفتنتف «كلذ كبجعيف ؛هتوص نسحأو

 :اولاق ءتوصلا نسح الو ءاًغيلب نكت مل

 «نسحب هتوص سيلو «ثدحي نسحي سيل
 اذإو ؛اًيئارم نوكتف «كيلع ٌّقشو «كنزحأ
 «كّمذ نم :لابت ملو «تملكتف .«تسلج

 [41/8] .ملكتف ؛هللا نم كحدم نمو

 نأ :انغلب :لاق درولا نب بيهو نع #*

 نب ىيحيل ىدبت «ءسيلبإ ثيبخلا
 نأ ديرأ ينإ :هل لاقف ؛ةت ايركز

 ال .,تنأ تبذك :لاقف .ءكحصتأ

 :فانصأ ةثالث ىلع اندنع مه :لاقف

 فانصألا دشأ مهف :مهنم فنص امأ

 مث «هنم نكمتسنو «هنتفن ىتح لبقن ءانيلع

 انيلع دسفيف «ةبوتلاو رافغتسالا ىلإ عزفي



 ناطيشلا
 يعوضعيوملا بيذشهتلا تا" حا

 ءدوعيف ءهل دوعن مث ؛هنم انكردأ ءيش لك

 هنم كردن نحن الو «هنم سأين نحن الف
 .ءانع يف كلذ نم نحنف ءانتجاح

 انيديأ يف مهف :رخآلا فنصلا امأو

 مهيقلن «مكنايبص يديأ يف ةركلا ةلزنمب
 .مهسفنأ انوفك دق ءانئش فيك

 كلثممهف :رخآلا فنصلا امأو

 ؛ءيش ىلع مهنم ردقن ال .نوموصعم

 ينم تردق له :كلذ ىلع ىيحي هل لاقف

 «ةدحاو ةرم الإ ءال :لاق ؟ءيش ىلع

 هيهشأ لزأ ملف ءهلكأت اًماعط تمدق كنإف

 تمدف «ديرت امم رثكأ تلكأ ىتح :كيلإ

 تنك امك ةالصلا ىلإ مقت ملو «ةليللا لك

 ءمرج ال :ىيحي هل لاقف :لاق ؛اهيلإ موقت
 ؛تومأ ىتح ءاّدبأ ماعط نم تعبش ال

 تحصن ال «مرج ال :ثيبخلا هل لاقف

 ]١548/4[ .كدعب اًيمدآ

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 ءودنع تسلجف «ةافولا يبأ ترضح

 دشأل عزنلا يف وهو .ةقرخلا يديبو
 دق نأ نظن ىتح «قرغي ناكف ؛هييحل

 ال دعب ال :لوقيو .ءقيفي مث ءىضق
 املف ؛ةيناثو ءةره :اذه لعفف ؛هديب ءدعب

 شيإ .تبأ اي :هل تلق :ةثلاثلا يف ناك
 ؟تقولا اذه ىف هب تجهل دق يذلا اذه
 ؛ال :تلقف ؟يردت ام :ينب اي :يل لاقف
 اًضاع «يئاذحب ماق هللا هنعل سيلبإ :لاقف
 انأو ؛ينّتف ءدمحأ اي :لوقي ؛هلمانأ ىلع

 [184؟/4] . تومأ ىتح «ءدعب ءال :لوقأ

 نم ام :لاق ناذعم نب دلاخ نع *

 .هرهظ راقف «نطبتم ناطيش هلو الإ «دبع
 ؛هبلق ىلع هاف رغاف ءهقتاع ىلع هقنع وال

 ءلفغ اذإو ؛سنخ هللا ركذ اذإف

 [؟7١11/ه] . سوسو

 لاق :لاق  ةبابل يبأ نب  ةدبع نع *

 نلف «مدآ نبا ينزجعأ امهم :ناطيشلا

 ءهبستكا نيأ نم .هلام :نينثا يف ينزجعي

 ]1١/5[ .هقفنأ اميفو

 دبعلا نإ :لاق ةيطع نب ناسح نع «#

 كنإ :لاقف ءكحض :ناطيشلا نعل اذإ
 ذوعت نأ :هرهظ لذخت امنإو ؛اًئعلم نعلتل
 دبعلا نعل اذإ :ناسح لاقو .هللاب

 هللا يننعل دقو ؛«يننعلي :لاق .ءناطيشلا

 [4/5] .هلبق

 لثم امنإ :لاق ةيطع نب ناسح نع *

 لخد .«لجر لثمك :مهترثك يف نيطايشلا

 ءهلجر عضو املكف ؛ريثك دارج هيف اًعرز
 الولو ؛الامشو اًئيمي دارجلا رياطت

 يؤر ام «مهنع رصبلا ضغ كيو هللا نأ
 [76/5] .ناطيش هيلعو الإ «ءيش

 ةمثيخ تعمس :لاق شمعألا نع *

 ناطيشلا اوؤرجت ال :نولوقي انباحصأو
 ]١١5/4[ .مكدحأ ىلع

 ناك :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع #*

 ىواد امبر ناكو ءليئارسإ ينب نم لجر
 اهذخأي «ةليمج ةأرما تناكو .نيناجملا



 ءايلوألا ةيلجل
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 :هدنع تكرتف ؛هيلإ اهب ءيجف ؛نونجلا

 ءاجف ؛تلمحف ءاهيلع عقوف :هتبجعأف

 «تحضتفا اهب ملع نإ :لاقف «ناطيشلا

 اهنفدو ءاهلتقف ؛كتيب يف اهنفداو ءاهلتقاف
 نامزب كلذ دعب اهلهأ ءاجف «هتيب يف

 ملف «تتام اهنإ :مهل لاقف ؛اهنع هنولأسي

 0200 ؛هءاضرو ؛هحالصل «هومهتي

 دق نكلو «تمت مل اهنإ :لاقف .ناطيشلا

 يف اهنفدو ءاهلتقف .,تلمحف ءاهيلع عقو
 ءاهلهأ ءاجف ؛اذكو اذك ناكم يف ء«هتيب

 نبأ انربخأ :نكلو .كمهتن ام :اولاقف

 «هتيب اوشتفف ؟كعم ناك نمو ءاهتنفد

 ؛نجسف ةذغأف ؛اهنئفد ثيح اهودجوف

 نأ ديرت تنك نإ :لاقف ءناطيشلا هءاجف
 عاطأف ؛هللاب رفكاف «هيف تنأ امم كجرخأ

 هنم أربتف ءلتّقف .هللاب رفكف «ءناطيشلا
 ملعأ الف :سوواط لاق ذئنيح ؛ناطيشلا

 ِنلطِيَّشل لكل هيف الإ تلزن ةيآلا هذه نأ

 فإ لك َرَفك اَنَلَه رفح نشل َلاَق َدِإ
 [97/41 .ةيآلا [15 :رشحلا] كلج عري

 ناك اًنرطم نأ :تباث نب دامح نع *

 ال ديصلاو ءاّديص ىأر الجر نأ ول :لوقي
 ؟هذحخنأي نأ كشوي سيلأ :هلتخي هاري

 ءاناري وه ناطيشلا 0 *لاق 4 ىلب :«اولاق
 [٠؟/1]5 انم بيصيف «هارن ال نحنو

 :لاق يحبانصلا هللا دبع يبأ نع #

 ىلإ وعدي ناطيشلاو «ةئتف ىلإ وعدت ايندلا
 ةماقإلا نم ريح :هللا ءاقلو ؛ةئيطخ
 ]١75/6[ .امهعم

 :ناميإلا ةورذ :لاق ءادردلا يبأ نع *#

 «ردقلاب ىضرلاو عال بسلا

 مالستسالاو ؛لكوتلا يف صالخإلاو

 [؟1١15/1١7] . كك برلل

 صضرم لان مو كذام نيب سلا نع

 تامف :لاق ؛ميلس مأ نم ةحلط يبأل نبا
 «تماق مث « هتجسف ءعدخملا يف يبصلا يف

 تناك امك  هراطفإ ةحلط يبأل تأيهف

 لاقو ءةحلط وبأ لخدف  ةليل لك هل عيهت
 «لاح نسحأب :تلاق ؟يبصلا فيك :اهل

 نناىلإ ثناقن .تماق مث ؛هللا دمحف

 هيلإ موقت ام ىلإ تماق مث «هراطفإ ةحلط

 املف ؛هلهأ نم ةحلط وبأ باصأف «ءاسنلا
 رت ملأ «ةحلط ابأ اي :تلاق ءرحسلا ناك

 ؛اهب اوعتمتف «ةيراع اوراعتسا ؟نالف لآ

 ام :لاق ؛مهيلع قش ؛مهنم تبلظ املف

 ةيراع ناك كنبا نإف :تلاق ؛اوفصنأ

 ءهضبق دق ىلاعت هللا نإو ءَكَيِق هللا نم

 ىلع ادغ مث ؛عجرتساو .هللادمحف

 :يلَو هللا لوسر هل لاقف ليلي هللا لوسر
 يف امكل هللا كراب .ةحلط ابأ ايه

 .ةحلط يبأ نب هللا دبعب تلمحف :«امكتليل

 نبا ةحلط يبأل ناك :لاق ةياور يفو

 ال :اهلهأل تلاقف ءتامف « ميلس مأ نم

 انأ نوكأ ىتح «هنباب ةحلط ابأ اوربخت
 هءاشع هيلإ تبرقف ءءاجف :لاق ؛هثدحأ

 تعنصت مث :لاق « برشو لكأف «هبارشو



 وا
 ريدصلا

 ؛كلذ لبق هل عنصت تناك ام نسحأ ءهل

 هنأ تفرع املف ؛اهب عقو يورو عبش املف
 :تلاق اهنم هتجاح ىضقو يورو عبش دف
 تيب لهأ نأ ول :تيأرأ ,ةحلط ابأ اي

 اوبلطف «نيرخآ تيب لهأ مهتيراع اوراعأ

 :لاق ؟مهتيراع اوسبحي نأ مهلأ .مهتيراع

 :لاق ؛كنبا بستحاف :تلاق ءال

 تخطلت ىتح ينيتكرت :لاق مث ءبضغف

 ؟ينبا تومب ينيثدحت مث ءهب تخطلت امب

 :لاقف .ِيو هللا لوسر ىلإ قلطناف
 تعنص ؛ميلس مأ ىلإ رت ملأ هللا يبن اي

 هللا كراب» :ِةقي هللا لوسر لاقف ؟اذكو اذك

 كلت تيقلتف :لاق ««امكتليل رباغ يف امكل

 .ةحلط يبأ نب هللا دبعب تلمحف «ةليلل
 هاب

 «يل نبا يفوت :تلاق ميلس مأ نع *

 ةيحان يف هتيجسف «تمقف «بئاغ يجوزو

 لعجف ءماعطب هتيتأ مث ؛يلع عقوف ءهل
 ؟انناريج نم كبجعأ الأ :تلقف ؛لكأي
 املف «ةيراع اوريعأ :تلق ؟مهل امو :لاق

 ام سئب :لاقف ءاوعزج .مهنم تبلظ
 مرج ال :لاقف «كنتبا اذه :تلقف ؛اوعنص

 «حبصأ املف «ةليللا ربصلا نع ينيبلغت ال

 :لاقف ؛هربخأف هلي هللا لوسر ىلع ادغ

 ديأر دقلف «مهتليل يف مهل كراب «مهللا»
 دق مهلك «ةعبس دجسملا يف كلذ دعب مهل

 [491/9] .نآرقلا اوؤرق

 نبا تام :لاق ينابلا ريهز نع #*

 [هم د

 «٠ تمقف « يجوز مدقف ؛تيبلا نم

 ئعوض وملا بيذغهتلا |

 ىلع جرخف ءريخشلا نب هللا دبع نب فرطمل
 ليقف  هتلح سبلو «هتمج لّجر دق  يحلا
 ؛ كلبا تام دقو ءاذهب كنم ىضرن ام :هل

 ؟ةبيصملل نيكتسأ نأ ينورمأتأ :لاقف
 ءيلاهيفاموايندلانأول .هللاوف

 ءام ةبرش اهيلع يندعوو «ينم هللا اهذخأف

 :فيكف ؟اًلهأ ةبرشلا كلتل اهتيأر ام ءاّدغ
 [14١/؟] .ةمحرلاو .ىدهلاو «تاولصلاب

 تلأس :لاق ديزي نب سنوي نع *
 ىهتنم ام :نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر
 «ةبيصملا هبيصت موي نوكي نأ :لاق ؟ربصلا

 [117 711/91 .هبيصت نأ لبق هلثم

 ام نوردتأ :لاق يروثلا نايفس نع *

 :لوقي ؟هللاب الإ ةوق الو لوح ال : ريسفت

 يقي الو ؛تيطعأ ام الإ ءدحأ يطعي ال

 ]//٠١[ .تيقو ام الإ دحأ

 ضعبل ليق :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 يف نوكي يذلا :لاق ؟ربصلا ام :ءامكحلا

 ربص هركي ام هب لزن اذإ يذلا لاحلا

 هباصأ نكي مل اذإ لوألا هلاح لثم ناكو

 [؟41 /8/] .ءالبلا

 نإ :لاقف ءالجر كامسلا نبا ىّرع *

 وأ ءاهلهأ عزج نإ :ةدحاو ةبيصملا

 نم مظعأ ءرجألاب ةبيصملاو ؛اوربص
 ]5708/4-٠١5[ .توملاب ةبيصملا

 لان ام :لاق نارهم نب نوميم نع #

 ”ةريخ و يبل" ةريخلا مهب نع لحجر
 [41/*4 .ريصلاب الإ



 ن ١
 ا

 ريصلا ا 404 ب ءايلوألا ةيلحل

 د رذ نب رمع رذ وبأ  رذ نبا نع #

 ءرومألا يف ربصلا ىلع عمجأ نم :لاق

 ءربلا لقاعم سمتلاو ؛ريخلا ىوح دقف
 ]١١١/8[ .روجألا لامكو

 نم ةئالث :لاق يروثلا نايفس نع *©
 الو ءكتبيصمب ثدحت ال :ربصلا

 [*48/5] .كسفن ٌكزت الو ,كعجوب

 ةثالث :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع *

 يف ءاطلخلا نع دعابتلا :ربصلا مالعأ نم
 صصغ عرجت عم هيلإ نوكسلاو ؛ةدشلا

 ءرقفلا لولح عم ىنغلا راهظإو ؛ةيلبلا
 ["57/9] .ةشيعملا ةحاسب

 اضرلا :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 [*”4؟/0] .نمؤملا لوعم ربصلاو «ليلق

 ناك ول :لاق يرملا حلاص نع #*
 : دع هيبنل نيو هللا لاق ام ءاولح ربصلا

 ربصلا نإف ءربصا :هل لاق نكلو ؛ربصا

 ]١7/1١/5[ .رم

 رح الأ :لاق ريصقلا نارمع نع *

 ]5//١0[ .لئالق اًمايأ ربصي «ميرك

 نم :لاق ديز نب دحاولا دبع نع #*

 هللا هربص :هللا ةعاط ىلع ربصلا ىون

 نع ربصلا ىون نمو ؛اهل هاوقو هيلع
 همصعو «كلذ ىلع هللا هناعأ : هللا يصاعم

 [5/*15] . اهنم

 رجألا امنإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 [54/97] .ربصلا ردق ىلع

 طعُي مل :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 اولخد هب ءربصلا نم لضفأ دابعلا

 [؟8/19١] .ةنجلا

 عمس :لاق دعس نب ميهاربإ نع #

 هدنعو «هتيب يف ةيعان نيسحلا نب يلع

 ىلإ عجر مث «هلزنم ىلإ ضهنف ؛ةعامج
 تناك ثدح ْنِمأ :هل ليقف ؛هسلجم

 نم اوبجعتو ءهوّزعف ؛معن :لاق ؟ةيعانلا

 اميف هللا عيطن تيب لهأ انإ :لاقف ؛هربص

 ]١78/9[ .هركن اميف هذمحنو ءابحن

 ناك اذإ :لاق نيسحلا نب ىلع نع *
 ؟ربصلا لهأ نيأ :دانم يداني .ةمايقلا موي

 ام ىلع :لاقيف «سانلا نم سان موقيف
 هللا ةعاط ىلع انربص :اولاق ؟متربص
 :لاقيف ؛َكلِك هللا ةيصعم نع انربصو

 ]/١78 - 9"١[ .ةنجلا اولخدا « متقدص

 دق :لجر ىلإ مهدأ نب ميهاربإ رظن *
 يف قيرحلا عقوو ؛عاتمو ءلامب بيصأ
 يف طلوخ ىتح ءهعزج دتشاف ؛هناكد

 لاملا نإ ؛«هللا دبع اي :لاقف ؛هلقع
 ذإ كنم هذخأو ءءاش ذإ هب كعّتم ءهللا لام

 نم نإف .عزجت الو «هرمأل ربصاف ؛ءاش

 ىلع هل ربصلا :ةيفاعلا ىلع هللا ركش مامت
 دقف :رحْخأ نمو ءدجو :مّدق نمو ؛ةيلبلا

 ["”* -”5/8] .مدن

 لجر ىتأ :لاق هبنم نب بهو نع *

 نتفي ناك كلم ىلإ هنامز لهأ لضفأ نم

 ؛هرمأ مهءاسو «هناكم سانلا مظعتسا ءهب



 يعوضوملا بيذهتلا ا ريصلا

 ينتثا :كلملا ةطرش بحاص هل لاقف

 ءهلكأ كل لحي امم ءهحبذن يدجب

 محلب اعد اذإ كلملا نزف فيئطعأف

 ءاّيدج حبذف ؛هلكف هب كتيتأ «ريزنخلا
 هل اعدف «كلملا هب ىتأ مث «هايإ هاطعأق

 طرشلا بحاص ىتأف ءهريزنخلا محلب

 محل :وهو - هايإ هاطعأ ناك يذلا محللاب

 ,«ىبأف ءهلكأي نأ كلملا هرمأف  يدجلا

 :رمايو.ههيلإ زمغي'ةظرشلا بعباص لعجف
 ؛هيلإ هعفد يذلا محللا هنأ :هيريو «هلكأب

 بحاص كلملا رمأف .هلكأي نأ ىبأف

 ام :لاق ؛هب بهذ املف ءهلتقي نأ هتطرش

 تعفد يذلا محللا وهو «لكأت نأ كعنم

 دق :لاق ؟هريغي كتيتأ ينأ تنئظأ ؟يلإ

 ساتقي نأ تفخ :نكلو ءوه هنأ تملع

 محل لكأ ىلع هدارأ نم لكف ؛؟سانلا يب

 ساتقيف «نالف هلكأ دق :لاق ءريزنخلا
 [م5 ه6 /1] . لتقف ؛مهل ةنتف نوكأف 2 يب

 :لاق يدنقرمسلا ةتم نب ميهاربإ نع *

 نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم ابأ تلأس

 ؟مامإ وه :تلق «لبتح نب دمحأ نع

 نإ ؛مامإلا نوكي امكو ء.هللاو يإ :لاف
 ربص دمحأ نإ «سانلا بولقب ذخأ دمحأ

 ]١1/5/9[ .ةنس نيعبس رقفلا ىلع

 نب رمع نب كلملا دبع كله امل «

 ءزيزعلا دبع نب لهسو هزيزعلا دبع
  ةعباتتم مايأ يف  رمع ىلوم محازمو
 :لاقو ؛هيلع ةربس نب عيبرلا لخد
 امف :«نينمؤملا ريمأ اي كرجأ هللا مظعأ

 كتبيصم نم مظعأب بيصأ ءاذحأ تيأر

 كنبا لثم تيأر ام «هللاو ؛ةعباتتم مايأ يف

 كالوم لثم الو ءاحأ كيخأ لثم الو ءاّنبا

 يل لاقف .هسأر رمع أطأطف ؛طق ىلوم

 تجيه دقل :ةداسولا ىلع يعم لجر

 فيك :لاقف ءهسأر عفر مث :لاق .هيلع

 تلق ام هيلع تدعأف ؟عيبر اي نآلا تلق
 وأ_ هيلع ىضق يذلاو ال :لاق ءالوأ
 اًئيش نأ بحأ ام :توملاب  مهيلع :لاق

 [5*٠/ه] .نكي مل ناك كلذ نم

 :لاق ورمع ني دمحم نع *

 ام :لاق .بطخي زيزعلا دبع نب رمع
 .هنم اهعزتنا مث «ةمعن دبع ىلع هللا معنأ

 ام ناك الإ ؛ريصلا هنم عزتنا امم هضاعف

 هذه أرق مث ؛هنم عزتنا امم اًريخ هضاع

 « باس رعب ُمُرْجَأ َدوريَصلأ قوي اَنَِإط :ةيآلا
 [؟94/ه] ٠١[. :رمزلا]

 :لاق يرتستلا دمحم نب دمحأ نع *

 نب دمحأ :ىنعي هيلع رم هنأ :اوركذ

 ؛اهيف معط ناك ام ءمايأ ةثالث  لينح
 نم اًئيش ضرقتساف ءهل قيدص ىلإ ثعبف
 ىلإ هتجاح ةدش تيبلا يف اوفرعف «قيقدلا
 نيب عضو املف لمعلا اوزيخف ؛ماعطلا

 ةعرسب متزبخ متلمع فيك :لاق ؛هيدي

 حلاص راد يف رونتلا ناك :هل ليقف ؟اذه
 :لاقف ؛ةلجعلاب انزبخو ءارجسم هئنبا

 ىلإ «هباب دسب رمأف «لكأي ملو ءاوعفرا
 [ ١/6 .حلاص راد

 رمأي نأ يغبني ال :يفاحلا رشب لاق

 ايس ما



 ةباحصلا ّ تل" ءايلوألا ةيلحا

 نم الإ ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب
 [ممب /8] . ىذألا ىلع ربصي

 ةنخس قمحألا ىلإ رظنلا :لاق هنعو *

 .«بلقلا يسقي ليخبلا ىلإ رظنلاو «نيع
 نأ ردقي مل «ىذألاو مغلا لمتحي مل نمو

 ["00/8] .بحي اميف لخدي

 ءربصلا اودّوعت :لاق هَ ةفيذح نع *

 ال هنإ امأ ؛ءالبلا مكب لزني نأ كشوأف

 عم نحن انباصأ امم دشأ مكنبيصي

 [؟١8/1] .ةنِلَو هللا لوسر

 نبا يل لاق :لاق حابر يبأ نب ءاطع *

 ؟ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ :سابع
 ءءادوسلا ةأرملا هذه :لاق ؟ىلب :تلق

 .عرصأ ينإ :تلاقف لك هللا لوسر تتأ

 ال نأ يل هللا عداف .فشكتأ ينإو

 كلو تريص تشثش نإ» :لاق ؛فشكتأ

 :تلاق ؟كيفاعي نأ توعد تئش نإو ةنجلا

 .فشكتأ ال نأ هللا عدا :نكلو «ربصأ

 [ب؟/؟] .اهل اعدف

 ةباحصلا

 متنأ :لاق دوعسم ني هللا دبع نع *

 ءاّداهتجا رثكأو ءةالص رثكأو ءاّمايص رثكأ

 اوناك مهو هِي هللا لوسر باحصأ نم
 ؟نمحرلا دبع ابأ اي مل :اولاق ؛مكنم اًريخ

 بغرأو ءايندلا يف دهزأ اوناك مه :لاق

 [175/1] .ةرخآلا يف

 تعمس :لاق دمحم ني هللا ديبع نع

 .- نيريس نب دمحم نع ركذي اًحيش
 ةباجإلا نسحأف ءايتف نع ةرم لثسو :لاق
 ءركب ابأ اي هللاو :لجر هل لاقف ؛اهيف

  اهيف لوقلا :وأ  اهيف ايتفلا تنسحأل

 تناك ام :لوقي هنأك ءضّرعو :لاق

 لاقف ؛اذه نم رثكأ نسحتل ةباحصلا

 هتكردأ امل ءمههقف اندرأ ول دمحم

 [؟57/5] .انلوقع

 :نايفس ابأ نأ :ورمع نب ذئاع نع *

 ام :اولاقف ؛لالبو ءبيهصو «ناملسب رم

 ءاهذخأم هللا ودع قنع نم فويسلا تذخأ

 شيرق خيشل اذه نولوقت :ركب وبأ مهل لاقفا
 يذلاب هربخأف ءولك يبنلا ىتأ مث ؟اهديسو
 ءمهتبضغأ كلعل ءركب ابأ اي» :لاقف ؟؛اولاق

 دقل «مهتبضغأ تنك نئل :هديب يسفن يذلاو

 :لاقف ءمهيلإ عجرف «كبر تبضغأ
 ابأ اي ال :اولاقف ؟مكتبضغأ يلعل «يناوخإ اي

 ]45/١1”7[ . كل هللا رفغي ءركب

 نم :لاق هي رمع نب هللا دبع نع *
 كئلوأ ءتام دق نمب نتسيلف ءاّنتسم ناك
 هذه ريخ اوناك لو دمحم باحصأ

 اهلقأو ءاّملع اهقمعأو ءابولق اهّربأ :ةمألا

 قي هيبن ةبحصل هللا مهراتخا موق ؛اًقلكت

 .مهقئارطو ء«مهقالخأب اوهبشتف ؛هنيد لقنو

 ىلع اوناك لذ دمحم باحصأ مهف

 نبا اي ؛ةبعكلا بر هللاو «ميقتسملا ىدهلا

 ءاهقرافو «ءكنديب ايندلا بحاص ؛مدآ

 «كلمع ىلع فوقوم كنإف «كّمهو كبلقب
 دنع كيدي نيب امل كيدي يف امم ْذخف



 ةياحصلا كنا“ ٍ 1
 د

 يعوضوملا بيذهتلا

 [*:1-*:8/1] .ريخلا كيتأي «توملا

 انيتأ :لاق نمحرلا دبع نب ريثك نع *
 ملع كلأ :هل انلقف «يدراطعلا ءاجر ابأ

 يقب له «نجلا نم لي يبنلا عياب نمب
 :كلذ نع مكربخأس :لاق ؟دحأ مهنم

 ةيح اذإف ءانتيبخأ انبرضف ءرصق ىلع انلزن
 انأ اذإف ؛اهتنفدف ءتتامف «برطضت

 ىرأ الو .مكيلع مالسلا :ةريثك تاوصأب

 نجلا نحن :اولاق ؟متنأ نم :تلقف ؛اًئيش

 ؛اًدذي اندنع تذختا ءاًريخ انع هللا كازج

 ءاهتربق يتلا ةيحلا :اولاق ؟يه امو :تلق

 ؛هلكك يبنلا عياب نمم يقب نم رخآ تناك
 ةثام يل .ءمويلا انأو :ءاجر وبأ لاق

 [.08/11 .ةنس نوثالثو ةسمخو

 ىهتنا :لاق دئرم نب ةمقلع نع *

 :مهنمف «نيعباتلا نم ةينامث ىلإ دهزلا
 اًدحأ انيأر امف «نسحلا ىبأ نب نسحلا

 انك ام ؛هنم اًنزَح لوطأ ناك سانلا نم

 مث ؛ةبيصمب دهع ثيدح هنأ الإ ءهارن
 دق هللا لعل ءيردن الو ؟كحضن :لاق

 لبقأ ال :لاقف ءانلامعأ ضعب ىلع علطا
 كل له «مدآ نبا اي كحيو ؛اًئيش مكنم
 دقف هللا ىصع نم هنإ ؛ةقاط هللا ةبراحمب

 ءاّيردب نيعبس تكردأ دقل ءهللاو ؛هبراح

 ءمهومتيأر ولو ء«فوصلا مهسابل رثكأ
 :اولاقل ءمكرايخ اوأر ولو «نيناجم :متلق

 «مكرارش اوأر ولو ؛قالخ نم ءالؤهل ام

 ؛باسحلا مويب ءالؤه نمؤي ام :اولاقل

 ىلع نوهأ ايندلا تناك :اًماوقأ تيأر دقلو

 دقلو ؛هيمدق تحت بارتلا نم مهدحأ

 دجي امو ء.مهدحأ يسمي :اًماوقأ تيأر

 هلك اذه لعجأ ال :لوقيف ءاّنوق الإ ءهدنع

 نمم جوحأ وه ناك نإو ءهضعبب قدصتيف
 [4/7١1*7؟] .هيلع هب قدصتي

 تتلق" لاتق كللاخ نتب ةرقاوؤع#

 ؟نوحزامتي اوناك له :نيريس نب دمحمل
 رمع نبا ناك «سانلاك الإ اوناك ام :لاقف

 :لوقيو ءرعشلا دشنيو «حزمي

 ىمادنلا سيك نم رمخلا بحي
 [77/8/7] سولفلا هقرافت نأ هركيو

 نب فرطم ناك :لاق ةداتق نع #*

 هللا دابع بحأ نم نإ :لوقي هللا دبع

 ىلتبا اذإ :يذلا ءروكشلا رابصلا :هللا ىلإ

 [١٠٠/؟] .ركش يطعأ اذإو ءربص

 ىلإ موي تاذ شداخم نب ةريغملا ماق د

 عنصن فيك :لاقف .« يرصبلا  نسحلا

 ؟ريطت انبولق داكت ىتح ءانتوفاخي ءماوقأب
 اًماوقأ بحصت نئل ؛هللاو :نسحلا لاقف

 :كل ريخ «نمألا ككردي ىتح .كنوفوخي

 ىتح كنونمؤي ءاماوقأ بحصت نأ نم
 :موقلا ضعب هل لاقف ؛فوخلا كقحلي
 ؛كِلكك هللا لوسر باحصأ ةفص انربخأ

 تامالع مهنم ترهظ :لاقو .ىكبف :لاق

 .«ىدهلاو ءثمسلاو «ءاميسلا :ىف ريخلا

 .داصتقالاب ءمهسيالم ةنوشخو «قديعلاو

 «لمعلاب مهقطنمو ؛«عضاوتلاب مهاشممو



 ءايلوألا تيلحا

 «قزرلا نم بيطلاب مهبرشمو مهمعطمو

 («ىلاعت مهبرل ةعاطلاب مهعوضخو
 ءاوهركو اوبحأ اميف قحلل مهتداقتساو
 تئمظ ؛مهسفنأ نم قحلا مهؤاطعإو

 اوقحتساو «مهماسجأ تلحنو «مهرجاوه
 اوطرفي مل «قلاخلا اضر نيقولخملا طخسب

 ملو ءروج يف اوفيحي ملو ءبضغ يف
 ؛نآرقلا يف ىلاعت هللا مكح اوزواجي

 نيح مهءامد اولذب ءركذلاب نسلألا اولغش

 نيح مهلاومأ اولذبو ءمهرصنتسا

 يف عهنوتلا ميع مي علوا كف رشتما
 تناهو «مهقالخأ تنسح ؛نيقولخملا

 ىلإ مهايند نم ريسيلا مهافكو «مهتنؤم
 [١16/؟] .مهترخآ

 دهتجملا ام :لاق ريمع نب ديبع نع *
 [195/9] .ىضم نميف بعاللاك الإ ءمكيف

 دينا قدام :لاق هيبأ نع دمتعم نع *

 «هنود تمق الإ هيلي يبنلا باحصأ نم

 هيف ييأر نأ :يمالك عمس نم نظي ىتح
 ["؟ /ع] . مهنيب نم

 ينإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ملسي نيذلا مهو «هللا مهبحأ نم بحأ

 نم ضغبأو هِي دمحم باحصأ مهنم
 ءاوهألا باحصأ مهو .هللا هضغبأ

 *٠١[ /8غ] . عدبلاو

 قئثوأ :لاق ثراحلا نب رشب نع #*

 باحصأ بح :يسفن يف يلمع

 [8/8*0] .ِنِلك دمحم

 عسا
 ةيباحصلا شنت

 نب ميهاربإ تلأس :لاق كيرش نع *

 « ىكيف ؛ةيواعمو يلع نيب ناك امع :مهدأ

 :لاقف .هسأر عفرف ؟هايإ يلاؤس ىلع تمدنف

 نمو «هسفنب لغتشا ؛هسفن فرع نم هنإ
 ]١8/8[ .هريغ نع هبرب لغتشا «هبر فرع

 ركُذ :لاق مكح نب هللا دبع نع #

 دنع امهنع ىلاعت هللا يضر يلعو نامثع
 اًيلع لجر لّضفف :لاق ؛يعخنلا ميهاربإ
 اذه ناك نإ :ميهاربإ لاقف ؛نامثع ىلع

 [؟74/4] . انسلاجت الف «كيأر

 يعخنلا ميهاربإ قاحسإ يبأ نع *

 نألو ناب نم ىلإ عا يلع :لاق
 لوانتأ نأ نم يلإ بحأ «ءامسلا نم ٌرخأ

 [؟74/4] .ءوسب نامثع

 :لاق يدوألا نوميم نب ورمع نع

 نهيف اوملكت الو «:نهوضفرا ةثالث

 ]١44/4[ .نامثعو يلعو «موجنلاو .ردقلا

 مكوقبس :لاق نادعم نب دلاخ نع #*

 نوكشي الو ءرقفلا مهزوعي ال اوناك : ثالثب
 [؟0/١١] .اوقل اذإ اونبجي ملو «ىلص نمل

 اوذحخ :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #*

 الو ء.مكلبق ناك نم هلاق ام يأرلا نم

 اوناك مهنإف ءمهل فالخ وه ام اوذخأت

 [*16/ه] .ملعأو مكنم اًريخ

 يف تلق دق :لاق فرصم نم ةحلط نع #
 [11/ه] .هبحي نأ الإ «يبلق ىبأيو ؛نامثع

 ناك نم :لاق هللا دبع نب نوع نع #

 نع لضف ام ايندلل نولعجي اوناك :مكلبق



 ةياحصلا
 يعوضموملا بيذهتلا | اة #2 بع(

 ام مكترخآل نولعجت مويلا مكنإو ءمهترخآ

 [؟4/<17غ] . مكايند نع لضف

 مهنم نكت مل ةثالث :لاق ءاطع نع #

 مل : ةدكَع هنا لوسر باحصأ يف ةدحاو

 نكي ملو «ةماسق ىلع مهنم دحأ فلحي

 بذكم مهيف نكي ملو «يرورح مهيف

 [195957/8] .ردقلاب

 نإ :تلق نثل :لاق ديز نب دامح نع #*

 نإ :تلقدقل «نامثع نم لضفأ اًيلع

 [؟59/5] .اوناخ دق ِكللَي هللا لوسر باحصأ

 تلق :لاق ةمادق نب ةدئاز نع *

 :تلق ؛ال :لاق ؟ءارمألا يف عقأ ءهيف

 :لاق ؟رمعو ركب ابأ لوانتي نميف عقأف
 ]4١/8[ .معن

 دحأل ىرأ تسل :لاق يعفاشلا نع *

 ءيفلا يف َِي يبنلا باحصأ بسي
 [ماله ]754/5”  .اًمهس

 [١1؟/9] .اًمهس

 0 هللا أ :لاق دابخألا تفك نعا#

 «رمعو ا 9 :مهريخو مهلضنأ امي

 [؟5/5] .نامثعو

 عمتجي ال :لاق يروثلا نايفس نع

 ءالبن بولق يف الإ «نامثعو يلع بح

 [":؟/97] .لاجرلا

 الإ ءاذحأ ىلع لتاق ام :لاق هنعو *

 [81/971] .هنم قحلاب ىلوأ يلع ناك

 يأر ناك :لاق بابحلا نب ديز نع *
 نييفوكلا هباحصأ يأر يروثلا نايفس

 راص املف ؛رمعو ركب يبأ ىلع اًيلع لضفي
 ابأ :لضفي وهو ءاهنع عجر «ةرصيلا ىلإ
 ىلع اًيلع لضفيو «يلع ىلع رمعو ركب
 ]/١/9"[ .نامثع

 يلع :لاق نم :يروثلا نايفس لاق *

 أطخ دقف ءرمعو ركب يبأ نم ةيالولاب قحأ
 «نيرجاهملاو ءاّيلعو ءرمعو ءركب ابأ
 ىلإ لمع هل عفتري : يردأ الو ؛راصنألاو

 [مارال] ؟ال مأ «ءامسلا

 لاق :لاق حارجلا نب داور نع *

 مويلا كبح فيك :ملسم نب ءاطعل نايفس
 كبح فيك :لاق ؛ديدش :لاق ؟ركب ىبأل

 كبح فيك :لاق ؛ديدش :لاف ؟رمعل

 ؛- اهددشو ءاهلّوطو  ديدش :لاق ؟ىلعل

 طسو ةّيك ديرت :ةديدشلا هذه :نايفس 0

 - ”1/9] .كسأر

 رمل يلابإ لاف نيمحلا نب: ناع نع ©

 ءركب يبأ يف اولاقف «قارعلا لهأ نم

 لاق ءاوغرف املف ؛ نا تامثعو ءرمعو

 متنأ 1 الأ :نيسحلا نب يلع مهل

 ني ْاَُجْمْل َنِْلاِ> :نوملوألا نورجاهملا
 انضر هلل نم الْضَم نوني َمهِلوَمَأَو مهركِد

 «َنوفِدَصلأ مه َُف َكِيلوُأ 0 هلأ َنوُرصَيَو

 نيذلا 2 :لاق ؛ال :اولاق 9[ :رشحلا]



 ءايلوألا ةيلحل

000 

 نوم هلم ني َنِيإْلاَو َراَدأ وموت َنَِلاَول
 ا 7 تودحي و متل رجاَه َنَم

 ولو مشن يسفنأ خلع َنوُرْشْؤَيو وأ آَمْم ٌةَصبلاَح

 فسَقن ََش قو نَمَو كداَصَع م 34

 ؟[4 :رشحلا] 469 َنوحيْقُمْل ُمُه كيلو

 نأ متأربت دقف ءمتنأ امأ :لاق ؛ال :اولاق

 :لاق مث .نيقيرفلا نيذه دحأ نم اونوكت
 : كي هللا لاق نيذلا نم متسل مكنأ دهشأ

 اير تولوقي ْمِهِدْعَب نع وُئآَج تنييلاو»
 نكميالاب ائوُقَبَس تردلا اَننِهِلَو ال َرِفْغَآ

 301 00 َيِذَلَل اَلِغ اَنِبوُلُف ىف ْلَصْحي الو

 :رشحلا] 409 ْممِحَت ٌفوُعَر
 ]9١١/8[ .مكب هللا لعف

 سلجم يف_كامسلا نبدمحم لاق *

 ىنثأو هللا دمح نأ دعب  ديشرلا هيف هرضح
 فلأ يواسي ام :ِْلَو يبنلا ىلع ىلصو ؛هيلع
 تقلجسل | يدا فلعل نه دس وسكس وع
 نم اونما موق ءالؤه ؛فلسلا مهنيب فلخ

 نم اندادجأو انؤابآ تنمآو ءمهبر فوخ

 ةياغ تغلب ءركب ابأ اي ؛مهفايسأ فوخ
 ءرابجلا كلملا كحدم ثيح «رامتئالا
 «راَمْلأ ىف امه دِإ# :هناحبس لاقف

 امنإ ءاّيلاو نكت مل ءرمع اي 4٠[. :ةبوتلا]
 ءامولظم تلتُق «نامثع اي ؛اًدلاو تنك

 هللا دححو نميف كلوق امو ءانوفدم لزت ملو

 اذهف ؟اًريبك اًلهك يفوت ىتح ءاًّريغص اًلفط
 اذهو ءراصعألا مامإ اذهو ءراغلا بحاص

 ءرابجلا كلملا مهحدم «رايخألا دحأ

 ]51١/8[ .راريألا راد مهنكسأو

 ءاوجرخ ا .

 ةياحصلا 1 4516 ين

 نأ : حرلا دنع نبا: نب نير نعش
 رمعو ركب ابأ يل تعنا :هل لاق الجر

 ام :ةعيبر لاقف ؛امهنع ىلاعت هللا ىضر

 دقف ءامه امأ ؟كل اينما كيك ىردأ

 ناك نم ابعتأو ءامهعم ناك نم اقبس
 [؟١5 /"] .امهدعب

 دعب سانلا لضفأ :لاق يعفاشلا نع *

 مث ءرمع مث ءركب وبأ :ِةي هللا لوسر
 ]١١4/4[ .يلع مث ءنامثع

 ىلع سانلا عمجأ :لاق يعفاشلا نع *

 مث ءرمع ركب وبأ فلختساو ءركب يبأ
 اهوّلوي نأ ىلع ؛ةتس ىلع ىروشلا لعج
 لاق ؛نامثع اهولوف .ءمهنم اًدحاو

 دعب سانلا رطضا هنأ ءكلذو :يعفاشلا

 ميدأ تحت تحت اودجي ملف هلع هللا لوسر

 هولوق ركب يبأ :نم اًريخخ ءءامسلا

 ]١١5/4[ .مهباقر

 :يعفاشلا سيردإ نب دمحم لاق *

 ركب ابأ نأ :ملعلا لهأ ضعب ينربخأ

 نم يحلا اذهل تدجو ام :لاق قيدصلا

 يونغلا ليفطلا لاق ام الإ ءالثم راصنألا

 تقرسأ نيح اًرفعج انع هّللا ىزج

 تلزف نيئطاولا يف انلعت انب

 انقاثذأ ولو اتولمي نأ اونأ

 تّلمل انم هوقال يذلا يقالت

 ىرجلابو سوفنلاب انوطلخ مه
 تلظأ تافزآ تارجح ىلإ

 [ذهو ١1ه هز



 2ك ل
 يعوضوملا بيذكهتلا ا ةيلحصلا

 55 «مالبتإلا يب 2 2 ءامهرذ ايوا

 متشي الجر متدرأ اذإ :لاقف ءجاجحلا

 تلقف :لاق ؛اذ وه اهف «نافع نب نامثع

 هللا | باتك يف تايآ كلذ نم ينعنمي هنإ :هل
 سرا مسرع لم لاح

 نبذل نرجدهملا ءارقفلل » : َْبِق هللا لاق ؛ةثالث

 ني اًلْضص ننسي ْمِهِلْومأَ هرب ني ُاَوُجْحَ

 ْمُه كلو ضاوسرو هنأ َنوُرُصَيَو انَوْضِرَو هَل
 نامثع ناكف .[4 :رشحلا] 4© ٌنٌوفيِدَصل
 َرِهِلم نم نميإلاَو وادا < َندْلآَو# ٠ .مهنم

 :هلوق ىلا بَلِ َرْجاَه نم توين
 .مهنم ناكف ء[ه :رشحلا] ه0

 ْمِهِدَسب ني وُدلَج تردلاو» : كيو لاقرو

 تلا اَنيونإلَو ان َرِفْغَأ اَنيَر توُلوُقَي
 َندَلِل لَم اتي ىف لَعْجي ال نيالا اوبس
 13 هك تورو كنإ نر انما

 ["ه؟ /4] . تقدص : لاقف ؟ مهنم ناكف ٠[.

 لاق ديز .نب ديعس نأ :ةديبع يبأ نع ©

 ضبُق ؛نمحرلا دبع ابأ اي :دوعسم نبال
 ةنجلا يف :لاق ؟وه نيأف هديك هللا لوسر
 هللا يضر ركب وبأ يفوت مث :لاق ؛وه

 ىاوألا كاذ :لاق ؟وه نيأف ءهنع ىلاعت

 رمع يفوت :لاق .يغتبي ريخ لك دنع
 اذإ :لاق ؟وه نيأف «هنع ىلاعت هللا يضر
 ]٠05/4[ .رمعب الهيحف ءنوحلاصلا ركُذ

 تلأس :لاق بئاسلا نب 'تارفلا نع *

 لضفأ ىلع :تلق «نارهم نب نوميم

 «دمتزاف لاق رمعو ركب وبأعأ كغ
 ام :لاق مث ؛هدي نم هاصع تطقس ىتح

 لوأ ناك ركب وباع :تلقف ؛ةعامجلا

 وبأ نمآ دقل ءهللاو :لاق ؟يلع وأ ءاّمالسإ

 رم نيح بهارلا اريحب نمز هي يبنلاب ركب
 ةجيدحخ نيبو هئيب اميف ففلتخاو «هب

 ؛هايإ اهحكنأ ىتح ءاهنع ىلاعت هللا يضر
 [4* /4] .يلع دلوي نأ لبق هلك كلذو

 نع نادعم نب دلاخ تنب ةدبع نع #

 ىلإ يوأي دلاخ ناك املق :تلاق اهيبأ

 ىلإ هقوش هيف ركذي وهو الإ .هليقم شارف

 نم هباحصأ ىلإو كي هللا لوسر
 ءمهيمسي مث ءراصنألاو نيرجاهملا

 نحي مهيلإو ءيلصفو يلصأ مه :لوقيو
 يبر لجعف ءمهيلإ يقوش لاط «يبلق

 يف وهو مونلا هبلغي ىتح ؛كيلإ يضبق
 7١١[ /ه] . كلذ ضعب

 يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع 2#

 ركب يبأ لضف فرعي مل نم :لاق - رقابلا
 [188 /*] .ةنسلا لهج دقف هءاَيقَو رمعو

 ابأ تلأس :لاق هللا دبع نب ةورع نع

 ؛فويسلا ةيلح نع :يلع نب دمحم رفعج
 ركب وبأ ىّلح دق ءهب سأب ال :لاقف
 :لوقتو :تلق :لاق ؛هفيس هنو قيدصلا

 لبقتساو «ةبثو بئثوف :لاق ؟قيدصلا

 مل نمف «قيدصلا معن :لاق مث ؛ةلبقلا
 الوق هل هللا قدص الف ءقيدصلا :هل لقي

 [188/8] .ةرخآلاو ايندلا يف

 :لاق ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع *



 ةيلحصلا 00 | ءايلوآلا تيلحل

 نع :يلع نب دمحم رفعج ابأ تلأس

 اما يلو هوو هلل كيو انإ» : قو هلوق
 َنوُعِكَر مهو َءَوَكَرلا َنونْويَو لص نوئيقي سيل
 باحصأ :لاق .[00 :ةدئاملا] ©
 ؛يلع وه :نولوقي :تلق ؛ِةلي دمحم

 [ ١مم /*] . مهنم يلع :لاق

 ناك اًبهار نإ :لاق سنأ نب كلام نع *

 ليكي يبنلا باحصأ لئاوأ ىأر املف «ماشلاب

 يذلاو :لاق ءهءارظنو ماشلا اومدق نيذلا

 نب ىسيع يراوح غلب ام هديب يسفن
 «بشخلا ىلع اوبلص نيذلا ء# ميرم

 غلب ام :داهتجالا نم «ريشانملاب اورشنو

 ني ها ديما 0

 لول 2 «ةليبع ابأ : :ىّنسف

 ["؟5//19] . ةدايع نب دعسو

 دلو نم لجر  ةورع يبأ هتسر نع *

 «نسنآ نب كلام دنع انك :لاق -ريبؤلا

 باحصأ ص قتني الجراوركذف
 :ةيآلا هذه كلام أرقف و هللا لوسر
 22 ل

 0 زهعم َىذْلاَو 0

 61407 ني كتي مينا ثيتت) :حلب
 نافعا نم 0 لان .[59 :حتفلا]

 [*؟//5] .ةيآلا هتباصأ دقف هٌهْلِكَي هللا لوسر

 اًدحأ صّقنت نم :سنأ نب كلام لاق *

 يف ناك وأ كو هللا لوسر باحصأ نم

 ءيف يف قح هل سيلف «لغ مهيلع هبلق

 هنأ هدأ امل :ىلاعت هلوق الت مث ؛نيملسملا

 :هلوق ىتأ ىتح .[7 :رشحلا] ©ءهِلوُسَر ّلَع
 اير تولوُفي مِمِدَعب نم رْيلَج تنيلاو»
 55 ركب -تررلا انيوخِلَو ان َرِفْعَأ

 .ةيآلا ٠١[ :رشحلا] «اَلِغ اَمِبوُلُف يف لَمَحي او
 لغ مهيلع هبلق يف ناك وأ «عتيصفل ند

 ["917/5] .قح ءيفلا يف هل سيلف

 وبأو رفعج لأسُي ءًابجعاو :لاق هنعو *

 ["77/73 ؟ققَو رمعو ركب يبأ نع رفعج

 نب ءاطعل تركذ :لاق رذ نب رمع نع

 باحصأ لوانت نع فكلا حاير ينأ

 ام حلاصب مهركذ الإ لَو هللا لوسر

 صقنب مهلوانتي ال نأو ءهللامهركذ
 دهشي ال نأو ءهيلع نعط الو ءمهدحأ '

 هللا الإ هْلِإ ال نأ ةداهش لهأ نم دحأ ىلع
 قدصو ؛هلوسرو هدبع اًدمحم نأو
 هنأ :هللا نم هب ءاج امب رقأو ءهللا لوسر

 مهنم لمع نم ؛نونمؤم مهنأو ءرفاك
 كلذ انئيبحأو «هللا باوث هل انوجر ءةنسح

 انهرك ؛هللا ةيصعم مهنم لوانت نمو ؛هنم

 اًبنذ كلذ ناكو .هللا ةيصعم نم هب لمع ام

 ؛ءاش نإ هيلع بقاعي وأ .هللا هرفغي

 نأ ُرِفْمَي ال َدَّأ نإ :لوقي يك هللا نإف

 435ه نمل َكِلَذ تَوُد ام ُرْيْْيَِو هب َكَرْخُي
 اذه :لاق ءهلللا ىلإ كلذف .[48 :ءاسنلا]

 قّرفت يذلا وهو «هيلع كابأ تببحأ يذلا

 هللا مهمحري ؛ِقكو هللا لوسر باحصأ هنع

 ]11١/8[ .مهلو انل رفغيو



 ةفاحصلا

 لدعلا ةمئأ :لاق يروثلا نايفس نع
 .ءنامثعو ءرمعو ءهركب وبأ :ةسمخ

 هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعو ؛يلعو
 دعف .ءاته ريغ لاق نع مهمع ىلاعت
 ["087/5] .ىدتعا

 :لاقي ناك :لاق يعازوألا نع «

 عابتاو «ةعامجلا موزل :ناسحإب نوعباتلاو

 «نآرقلا ةوالتو ءدجسملا ةرامعو ؛ةنسلا

 [4١؟/5] . هللا ليبس يف داهجلاو

 ىبعشلا تعمس :لاق ثعشأ نع *
 رظناف «ءيش يف سانلا فلتخا اذإ :لوقي

 عنصي نكي مل :رمع نإف ءرمع عنص فيك
 نبال كلذ تركذف :لاق ؛رواشي ىتح اًئيش

 :كربخي لجرلا تيأر اذإ :لاقف «نيريس

 [*؟4/١] .هرذحاف ءرمع نم ملعأ هنأ

 اًيلع مّدق نم :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ىرزأ دقف ءرمعو ركب يبأ ىلع
 ال نأ :ىشخأو ءراصنألاو نيرجاهملاب

 [؟8 - ؟ا///] .لمع كلذ عم هعفني

 ىف رمع لوقب ذخأن :لاق هنعو *

 ىف هنبا لوقب ذخأنو ءةعامجلا

 ١ [78/19] .ةقرفلا

 نب رمعل ليق :لاق يعفاشلا نع *
 ؟نيغص لهأ يف لوقت ام :زيزعلا دبع

 الف ءاهنم يدي هللا رهط ءامد كلت :لاق

 ]١١5/9[ .اهيف يناسل بضخأ نإ يل بأ

 يدارملا نب ناميلس نب عيبرلا نع *

 يعوضاوملا بيذهتلا | 414 ذو ١

 :يعفاشلا سيردإ نب دمحم يل لاق :لاق

 يف نولّوقتي نيذلا ءالؤه هللا قاس ام

 نم مهريغو ءرمعو ركب يبأ يفو يلع
 مهل هللا يرجيل الإ يي يبنلا باحصأ
 ]11١51/4[ .تاومأ مهو تانسحلا

 معن :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ثدح :ةرصبلا لخد اذإ ءيوادملا

 ثدح :ةفوكلا لخد اذإو «يلع لئاضفب

 [؟7/0/] .نامثع لئاضفب

 يل لاق :لاق ملسم نب ءاطع نع #
 ركذاف :ماشلا يف تنك اذإ :يروئثلا نايقس

 ركذاف :ةفوكلاب تنك اذإو ؛يلع بقانم

 [77/1/] .رمعو ركب يبأ بقانم

 اوركذ :لاق برح نب بيعش نع *
 ءدمحم نب مصاع دنع يروثلا نايفس

 ةرشع سمخ اودع ىتح «هبقانم اوركذف

 هيف فرعأل ينإ ؟متغرف :لاقف ؛ةبقنم

 ةمالس :اهلك هذه نم لضفأ ؛ةليضف
 [؟07 71 .ِةقِللَي دمحم باحصأل هردص

 :لاق يبلحلا باهولا دبع نع *

 فوطن نحلو يروثلا نايفس تلأس

 ركب ابأ بحي «لجرلا نع :تيبلاب
 ام ءبحلا نم يلعل دجي هنأ الإ ءرمعو
 ءءاد هب لجر اذه :لاق ؟امهل دجي ال

 [؟07/1/] .ءاود ىقسي نأ يغبني

 نب دمحم يل لاق :لاق رباج نع #

 قارعلاب اًموق نأ ينغلب ءرباج اي :يلع

 ركب ابأ نولوانتيو ءاننوبحي مهنأ نومعزي



 ءايلوألا تيلحل

 ؛كلذب مهترمأ ينأ نومعزيو ءابقَو رمعو
 يذلاو ءءيرب مهنم هللا ىلإ نا مهغلبأف

 هللا ىلإ تبرقتل تيلو ول ءهديب دمحم سفن
 ءدمحم ةعافش ينتلان ال ؛مهئامدب ىلاعت

 ؛امهيلع محرتأو ءامهل رفغتسأ نكأ مل نإ
 [188/9] .امهنع نولفاغل هللا ءادعأ نإ

 يفعجلا رباج ىلوم طايخلا ةبعش نع #
 :ىلع ني دمتم نفع وبأ ىلالاف :لاق

 ءيرب ينأ ةفوكلا لهأ غلبأ :هتعّدو امل

 هللا يضر رمعو ركب يبأ نم أربت نمم
 ]*/١885[ .امهاضرأو امهنع

 تعمس :لاق هللا دبع نب فرطم نع #

 يع تأ نه رق اذإ يبنا هب ةلتاف
 نب رمع لاق :لوقي «نيدلا يف نوغئازلاو

 ةالوو كلي هللا لوسر نس :زيزعلا دبع
 عابتا :اهب ذخألا ءاتنس هدعب رمألا

 ةوقو «هللا ةعاطل لامكتساو «هللا باتكل

 قلخلا نم دحأل سيل ؛هللا نيد ىلع

 ءيش يف رظنلا الو ءاهليدبت الو ءاهرييغت
 نمو ءٍدتهم وهف اهب ىدتما نم ؛اهفلاخ
 عبتا اهكرت نمو ؛روصنم وهف اهب رصنتسا

 :ىلوت ام هللا هالوو «نينمؤملا ليبس ريغ
 [*؟5/5] .اًريصم تءاسو ٠ منهج هالصأو

 اوملعت :لاق ةيلاعلا ىبأ نع #

 ؛هنع اوبغرت الف ؛هومتملع اذإف «مالسإلا
 «مالسإلا هنإف «ميقتسملا طارصلاب مكيلعو
 ؛الامشو اًئيمي طارصلا اوفرحت الو

 نأ لبق «هباحصأو يي مكيبن ةنسب مكيلعو

 عحح
 ةيلحصلا | اا

 يذلا اولعفي نأ ليقو «مهبحاص اولتقي

 هذهو مكايإو ؛ةنس ةرشع سمخب هولعف
 مكنيب ثروت اهنإف «ةقرفتملا ءاوهألا

 [؟8١1/؟] .ءاضغيلاو ةوادعلا

 :هل ليق «ءنمحرلا دبع نب ةمثيخ نع *
 ء«بصخلاو بدجلا يف نمسي ءيش يأ

 ؟بدجلاو بصخلا يف لزهي ءيش يأو

 ٍبدجلا يف نمسي يذلاامأ :لاق

 ءركش يطعأ نإ .نمؤملا وهف ءبصخلاو
 بصخلا يف لزهي يذلاو ؛ربص يلتبا نإو

 مل يطعأ نإ ءرفاكلا وهف ؛بدجلاو
 وه ءيشو ءربصي مل يلتبا نإو ءركشي
 ةفلألا يهو ءعطقني الو «لسعلا نم ىلحأ
 ]١١8/4[ .نينمؤملا نيب هللا اهلعج يتلا

 امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع #*
 «سانلا راشتسا ءردب ىلإ ِةقك يبنلا جرخ

 :لاقف ءورمع نب مادقملا ماقف

 .هب هللا كرمأ امل ضضما .هللا لوسر اي

 تلاق امك كل لوقن ام ءهللاو .كعم نحنف

 تنأ بهذا :82 ىسومل ليئارسإ ونب
 «نكلو ؛نودعاق انهاه انإ ءالتاقف كبرو

 مكعم انإ ءالتاقف كبرو تنأ بهذا

 ول :اًيبن قحلاب كثعب يذلا هللاو ؛نولتاقم

 كعم اندلاجل «دامغلا كرب ىلإ انب ترس

 ني هللا لوسر هل لاقف ؛هغلبت ىتح هنود نم

 ]١98/1١[ .هل اعدو «ءاّريخ

 نأ تئبن :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 ناك اًدحأ تيأر ام :لوقي ناك اًسواط



 ةيلحصلا

 سابع نبا نم هللا تامرحل اًميظعت دشأ

 اذإ ءاشأ ول ءهللاو ؛هنع ىلاعت هللا يضر

 [874/1] .تيكبل ءيكبأ نأ هتركذ

 انمدق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع *

 حتف نيح هانقفاوف .ِلِلَي هللا لوسر ىلع

  اناطعأف :لاق وأ  انل مهسأف ءربيخ

 ربيخ حتف نع باغ دحأل مسق امو ءاهنم
 ءانتنيفس باحصأ انعم دهش نمل الإ ءاّئيش

 ؛مهعم اهل مسق ءهباحصأو رفعج عم
 :ينعي  انل نولوقي سانلا نم سان ناكف
 :لاق ؛ةرجهلاب مكانقبس  ةنيفسلا لهأ

 اهل لاقف ءسيمع تنب ءامسأ تلخدو

 :ءامسأ تلاق ؟ةيرحبلا ةيشبحلا هذه :رمع

 نحن ؛ةرجهلاب مكانقبس :رمع لاقف ؛معن
 تلاقو .ءتبضغف ؛ِِللَ هللا لوسرب قحأ

 قي هللا لوسر عم متنك .هللاو الك :ةملك

 يف انكو «مكلهاج ظعيو ؛مكعئاج معطي
 ىف ءاضغبلاو ءادعبلا - ضرأ :وأ راد

 هللا ميأو ءهلوسرو هللا يف كلذو ؛ةشبحلا
 ىتح ءاًبارش برشأ الو ءاّماعط معطأ ال

 انك نحنف .ِيكي هللا لوسرل تلق ام ركذأ

 هلك هللا لوسرل كلذ ركذأسو ء.فاخنو ىذؤن

 الو .غيزأ الو ,بذكأ ال .هللاو ءهلأسأو
 :تلاق ٍِكَي يبنلا ءاج املف ؛كلذ ىلع ديزأ

 لاق ؛اذكو اذك لاق رمع نإ .هللا يبن اي

 تلق :تلاق :؟هل تلق امق» :ةلي هللا لوسر

 هل ءمكنم يب قحأب سيل» :لاق ؛اذكو اذك

 متنأ مكلو «ةدحاو ةرجه هباحصألو

 ىسوم ابأ تيأر دقلف :تلاق .«ناترجه

 ب
 يعوضوملا بيذهتلا ان

 اذه نع ينولأسي ءالاسرأ ينوتأي باحصأو
 هني حرفأ مه ء يلع ايثنلا نم اه ؟ثيدعلا
 مهل لاق امم .مهسفنأ يف مظعأ الو

 تلاق :ةدرب وبأ لاق .ِيكَي هللا لوسر

 ديعتسيل هنإو ءىسوم ابأ تيأر دقلف : ءامسأ

 «نيترم ةرجهلا مكلو» :ثيدحلا اذه ينم

 [75 -174/1] .«يلإ يشاجنلا ىلإ مترجاه

 امل راصنألا نأ :ريبزلا نب ةورع نع

 ءاونقيأو ءهلوق لكي هللا لوسر نم اوعمس

 ءهوقدصف ؛هتوعد ىلإ مهسفنأ تنأمطاو

 ؛ريخلا بابسأ نم اوناك ءهب اونمآو
 اوعجرف «لباقلا ماعلا نم مسوملا هودعاوو

 نأ :ِهلكي هللا لوسر ىلإ اوثعب ؛مهموق ىلإ

 سانلا وعديف «كلبق نم الجر انيلإ ثعبا
 ثعبف ؟عبتي نأ ىندأ هنإف «هللا باتك ىلإ

 اخأ - ريمع نب بعصم ِخكَي هللا لوسر مهيلإ
 ىلع منغ ينب لزنف  رادلا دبع ينب
 مهيلع صقيو ءمهثدحي «ةرارز نب دعسأ
 نب دعس دنع بعصم لزي ملف ؛نآرقلا

 ىتح ؛هيدي ىلع هللا يدهيو ءوعدي .ذاعم
 اهيف ملسأ الإ راصنألا رود نم راد لق

 ملسأو ءمهفارشأ ملسأو «ةلاحم ال سان

 ؛مهمانصأ ترسكو ؛«حومجلا نب ورمع

 لَو هللا لوسر ىلإ ريمع نب بعصم عجرو
 ]1//٠١1[ .ئرقملا :ىعدي ناكو

 ةليل ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع *

 ينعد ؛هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق ءراغلا

 ؛ءيش وأ ةيح تناك نإف .كلبق لخدألف



 ءايلوألا ةينحل 3 “7 | ةا

 وبأ لخدف «لخدا» :لاق «كلبق يل تناك

 ىأر املكف «هيديب سمتلي لعجف ءركب
 ءرحجلا همقلأ مث ءهقشف هبوثب ءاج اًرحج

 يقبف :لاق ؛عمجأ هبوثب كلذ لعف ىتح

 لخدأ مث .هيلع هبقع عضوف ءرحج
 هل لاق ءحبصأ املف :لاق لك هللا لوسر

 ؛'؟ركب ابأ اي كبوت نيأف» :لك يبنلا
 هدي كي يبنلا عفرف ءعنص يذلاب هربخأف
 يف يعم ركب ابأ لعجا «مهللا» :لاقف
 ىلاعت هللا ىحوأف .«ةمايقلا موي يتجرد

 ]87/1١[ .كل باجتسا دق هللا نإ :هيلإ

 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع #*

 .ملو قةئس ةرشع تس نبا وهو ريبزلا ملسأ

 .هلَي هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع فلختي

 نإ :لاق ءهيبأ نع ةورع نب ماشه نعو
 ؛ماوعلا نب ريبزلا :هفيس لس لجر لوأ

 ذخأ :ناطيشلا اهحفن ةحفن عمس

 سانلا قشي ريبزلا جرخف هدي هللا لوسر
 ؛هيقلف ءةكم ىلعأب لكك يبنلاو ءهفيسب
 كريخأ :لاق «؟ريبز اي كل ام» :لاقف

 دل اهدون هيلع لصف لاق هكذعأ كنا
 ]89/1١1[ .هقيسلو

 اولاق اًرفن نأ :ريفن نب ريبج نع *
 الجر انيأر ام ء«هللاو :باطخلا نب رمعل

 دشأ الو «قحلاب لوقأ الو .ءطسقلاب ىضقأ

 .- نيئمؤملا ريمأ اي كنم نيقفانملا ىلع

 لاقف ؛ِيلي هللا لوسر دعب سانلا ريخ تنأف

 انيأر دقل ءهللاو متبذك :كلام نب فوع

 ةيحصلا

 وه نم :لاقف ؛ِيك هللا لوسر دعب هنم اًريخ
 :رمع لاقف ؛ركب وبأ :لاقف ؟فوعاي

 وبأ ناك دقل «هللاو ء.متبذكو فوع قدص

 نم لضأ انأو .ءكسملا حير نم بيطأ ركب
 ١ ١[ /ه] . يلهأ ريعب

 ةبحصلا

 :لاق هئانط باطخلا نب رمع نع #

 ءيش قرأ مهنإف «ءنيباوتلا اوسلاج
 [01/1] .ةدئفأ

 سيلج لك :لاق رانيد نب كلام نع *
 [*90/7 /؟] .هينتجاف ءاًريخخ هئم ديفتست ال

 :لاق ينزملا هللا دبع نب ركب نع *

 يف هل ميظعت :هناوخإل ءرملا للذت

 [؟؟1/؟] . مهسفنأ

 سيل :لاق عساو نب دمحم نع *

 كايإو ؛ىنغ دساحل الو ءقيدص لولمل
 لبقي ال هنإف ؛هيأرب بجعملا ىلع ةراشإلاو

 [خم14/؟] .كيأر

 ءاج :لاق ترألا نب بابخ نع #

 نب ةنييعو «يميمتلا سباح نب عرقألا
 ادعاق 8 يبنلا اودجوف «يرازفلا نصح

 نب بابخو «لالبو .ءبيهصو ؛ءرامع عم
 ؛؟نينمؤملا ءافعض نم سانأ يف .ترألا

 :اولاقف ؛هب اولخف ؛مهورقح ءمهوأر املف
 اناري نأ يحتسنف «كيتأت برعلا دوقو نإ

 «كانئج اذإف ءدبعألا هذه عم اًدوعق برعلا

 بتكاف :اولاق .«معن» :لاق ءانع مهمقأف



 ع 64
 يعوضوملا بيذهتلا ا 1/7 ةيحصلا

 اعدو «ةقيحصلاب اعدف ءاباتك كيلع امل

 ذإ 0
 م بدل

 7 #7 7 00 4 نودي ملأ َووَدَعْلاَ مهتر

 كاسح ْنِم امو ٍهءَْش ني مهباسح نع
 ب

 5 تبي نص 6-7 م وش نم

 الؤتهأ اولوقيل ضع مهضعب اك َكَدَكَم

 َمَلَعْأي هل سل ايت انين ني مهلَع هنأ كم

 كمل تيل 10ج 5966© يحن
 ىمرف . .ةيآلا 105  ه؟ :ماعنألا] © اَنَياَكِي

 ىانيتأف ءاناعدو «ةفيحصلاب كلب هللا لوسر

 .هنم انوئدف ؛مكيلع مالس :لوقيوهو

 ناكف .هتبكر ىلع انبكر انعضو ىتح
 نأ دارأ اذإف ؛انعم سلجي كي هللا لوسر

 :ىلاعت هللا لزنأف ؛انكرتو «ماق :موقي
 ع هر م خم 7 ماهم 4 .٠

 مُكيَر تروعدب نبذلا حج كسفن ريِصاو#»

 ل لا هك مما مج

 َكاَنْيَع دس الو مُهِجَو نوديِرُي ىئملاو ةددملا

 كلذ دعب انكف :لاق .[؟8 :فهكلا] 4ع

 يتلا ةعاسلا انغلب اذإف كو يبنلا عم دعقن

 ربص :الإو ؛هانكرتو ءانمق ءاهيف موقي ناك
 [149/-143/1] .موقن ىتح ءاَدبأ

 ءادردلا ابأ نأ :ةبالق يبأ نع *

 دق لجر ىلع رم هنع ىلاعت هللا يضر

 :لاقف ؛هنوّبسي اوناكف ءاّبنذ باصأ

 اونوكت ملأ «بيلق يف هومتدجو ول «متيأرأ
 اوبست الف :لاق ؛معن :اولاق ؟هيجرختسم

 ؛مكافاع يذلا هللا اودمحاو ءمكاخأ

 ضغبأ امنإ :لاق ؟هضغبت الفأ :اولاق

 وبأ لاقو .يمحنأ وهف ءهكرت اذإف ءهلمع

 هللا عدا :هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا

 بيجتسي نأ هلعل «كئارس موي يف ىلاعت
 [؟؟5/1] . كئارض موي يف كل

 تببحأل «ثالث الو : هند رمع لاق *

 عضأ نأ الول :هللا تيقل دق نوكأ نأ

 ىقتني سلاجم يف سلجأ وأ ؛هلل يتهبج

 ؛رمتلا ديج ىقني امك «مالكلا بيط اهيف

 ]50/١[ .َقْيَق هللا ليبس يف ريسأ نأ وأ

 ضرتعت ال :باطخلا نب رمع لاق *

 ظفتحاو «كودع لزتعاو «كينعي ال اميف

 نم نيمألا نإف «نيمألا الإ .كليلخ نم
 بحصت الو ؟ءيس هلداعي ال .موقلا

 شفت الو. ءمروجت نما كملعفنسافلا

 نيذلا كرمأ يف رشتساو ؛كرس هيلإ
 [هه/١] . يق هللا نوشخي

 تعمس :لاق نيصح نب ىيحي نع *
 ناك :لوقي  باهش نبا :ينعي  اًقراط
 عقي لجر بهذف ءمالك دعسو دلاخ نيب

 انئيب ام نإ ءهم :لاقف ؛دعس دنع دلاخ يف

 - /] .اننيد غلبي مل

 :مكريخ نإ :لاق ءادردلا يبأ نع

 لبق موصن انب بهذا :هبحاصل لوقي يذلا

 لوقي يذلا :مكرارش نإو ؛ثومن نأ

 «برشنو «لكأن انب بهذا :هبحاصل
 [؟١/118] .تومن نأ لبق ءوهلنو

 هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ نع *

 نمو ءهدقف نم كل ريخ خألا ةبتاعم :لاق

 الو ءهل ْنِلَو .كاخأ طعأ ؟هلك كيخأب كل



 ءايلوآلا تيلحل
 عمجحم
 ةيحسصلا 1

 كيتأي اًدغ ؛هلثم نوكتف ءاًدساح هيف عطت

 دعب هيكبت ففيكو ؛هدقف كيفكيف .توملا
 تكرت تنك دق ام هتايح ىفو «توملا
 ملت 1/0 ؟هلصو

 لجر نم مك :رائيد نب كلام لاق #

 نم هعنميف «هروزيو هاخأ ىقلي نأ بحي

 هللا ىسع ل ضرعي رمألاو ؛لغشلا كلذ

 مث ؛اهيف ةقرف ال راد يف امهنيب عمجي نأ

 حارتسمو «ىبوط لظ يف مكنيبو اننيب
 [*577/1] .نيدباعلا

 :لاق رافصلا دقاو نب دامح نع

 سلاج وهو «رانيد نب كلام اًموي تئج

 هموطرخ عضو دق بلك هبناج ىلإو «هدحو

 د :لاقف «هدرطأ تبهذف ؛هيدي نيب

 ال اذه ءءوسلا سيلج نم ريخ اذه

 [(”*84/2] .ىنيذؤي

 لاق :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع#
 تعْلُب اذإ «سنوي اي :موي تاذ يعفاشلا يل
 ردابت نأ كايإف ءههركت ام كل قيدص نع

 لازأ نمم نوكتف «ةيالولا عطقو «ةوادعلاب

 يتغلب :هل لقو ءهقلا نكلو ؛كشب هنيقي

 ؛ غّلبملا يمست نأ ردجأو ءاذكو اذك كنع

 .قدصأ تنأ :هل لقف .«كلذ ركنأ نإف

 نإو ؛اًئيش كلذ ىلع نديزت الو ؛ربأو

 اهجو كلذ ىف هل تيأرف .«كلذب فرتعا

 لقف «كلذ دري مل نإو ؛هنم لبقاف «رذعب
 ركذ نإف ؟كنع ىينغلب امب تدرأ اذام :هل

 ركذي مل نإو ؛هلبيقاف ءرذعلا نم هجو هل ام

 «كلسملا كيلع قاضو «ءرذعل اهجو كلذل
 يف تنأ مث ؛اهاتأ ةئيس هيلع اهتبثأ ذئنيحف

 نم هلثمب هتأفاك تئش نإ :رايخلاب كلذ
 وفعلاو ؛هنع توفع تئش نإو ؛«ةدايز ريغ

 هللا لوقت ءةركلا يف ش غلبأو «ىوقتلل غلبأ

 احم ْنَمَه اَنْ 34 كدي 00 0

 نإف 4٠[. :ىروشلا] هنأ َلَع ُمْرمكَك ملم
 قبس اميف ركذاف «ةأفاكملاب 0 كتعزا

 تلاتلا هناسعإ نان نعيد لور فيدال
 دقو ؛هنيعب ملظلا :كلذ نإف «ةئيسلا هذهب
 نم هللا محر :لوقي حلاصلا لجرلا ناك

 ديزي نأ ريغ نم «يتءاسإ ىلع ينأفاك
 ناك اذإ :سنوي اي ؛يل اًمح سخبي الو

 ذاختا نإف ءهب كيدي دشف ءقيدص كل

 ناك دقو ؛لهس هتقرافمو .ءبعص قيدصلا

 ةقرافم ةلوهس هّبشي ؛ءحلاصلا لجرلا

 اًرجح رثبلا يف حرطي يبصب :قيدصلا

 بعصيو ؛هيلع هحرط لهسيف ءاميظع

 ىتيصو هذهف ؛كربلا لاجرلا ىلع هجارخإ
 ١7١ -١177[ ١ /ذ]ز .مالسلاو ءكل

 تعمتجا :لاق بيلك ني دابع نع #

 نب هللا دبعو ءرضنلا نب دمحمو ءانأ

 انعنصف «ءضايع نب ليضفو «كرابملا

 يف رضنلا نب دمحم انفلاخي ملف ؛اماعط

 ؟انفلاخت مل كنإ :هللا دبع لاقف ؛ءيش

 :دمحم لاقف

 اًبحاص بحصاف تبحاص اذإو

 مركو فافعوءايح اذ



 ةيحصلا

 ال تلق نإ ال كلهلوق

 [7؟1/4] معن :لاق معن :تلق اذإو

 نب ذمحم تيأر :لاق ىلعي نع *

 نإو ءنجعي وهو ءةنفج هيدي نيبو «ةقوس
 «ىلام لق امل :لوقي وهو ؛ليست هعومد

 ١ [//0] .يناوخإ ينافج
 دافتسا ام :لاق ةقوس نب دمحم نع

 كلذب هللا هعفر الإ .هللا يف اخأ لجر

 [7/ه] .ةجرد

 تلق :لاق دياعلا دمحم نب ركب نع *

 سلجأ لجر ىلع ينلد :يروثلا نايفسل

 [51؟/97/] .دجوت ال ةلاض كلت :لاق ؛هيلإ

 عم تنك :لاق طابسأ نب فسوي نع *#

 ىرت :لاقف ءدجسملا يف يروثلا نايفس

 فصنب مهتاخاؤم ينرسي ام ؟قلخلا ءالؤه
 [ا/ه //] . قئاد

 اذإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 ال هنإف :قلخلا نسخ طلاخف .تطلاخ

 ؟؛ةحار يف هنم هبحاصو ءريخ ىلإ الإ وعدي
 الإ وعدي ال هنإف :قلخلا عميس طلاخت الو

 [45/4] .ءانع يف هنم هبحاصو ءرش ىلإ

 لاق :لاق ناقرب نب رفعج نع #

 حلصي ام ءرفعج اي :نارهم نب نوميم
 ام ههجو يف هل لوقي ىتح :هءاخإ لجرلا
 1 ["84/8] .هركي

 رب :لاق صاقو يبأ نب دعس نع *

 [؟88/0] .مهتوادع نم نصح ناوخإلا

 :لاقي ناك :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 5ع
 يعوضوملا بيذضهتلا ةفخلا

 نأ نم ريخ ءحلاص ودع كل نوكي نأ
 ودعلا نأل ؛دساف قيدص كل نوكي

 وأ .كيذؤي نأ هناميإ هزجحي :حلاصلا

 ال :دسافلا قيدصلاو ؛هركت امب كلاني

 [141/9] .كنم لان ام يلابي

 نم بحصا :لاق يروثلا نايفس نع *

 هلأسي نم هيلإ سد مث «هبضغأ مث ءتعش
 [4/97] . كنع

 ملعأ ام :لاق ديبع نب سنوي نع *
 يف هبحاص هقفني :بيط مهرد نم لقأ اًئيش
 امو «مالسإلا يف هيلإ نكسي خأ وأ ءقح
 ]١7/9[ .ةلق الإ نادادزي

 يتأي :لاقي ناك :لاق يعازوألا نع *
 كلذ يف ءيش لقأ «نامز سانلا ىلع

 «لالح نم مهرد وأ «سنؤم خأ :نامزلا

 ["هه/8] .ةّنس يف لمع وأ

 نب  رمع لمعتسا :لاق ةنوعج نع *

 لمع هنأ هغلبف ءالماع  زيزعلا دبع
 :لاقف ءهيلإ رذتعي هاتأف ؟هلزعف ءجاجحلل

 نم كبسح :لاق ؛اًليلق الإ هل لمعأ مل
 [184/9] .موي ضعب وأ ءموي رش ةبحص

 ام :ردكنملا نب دمحمل نايفس لاق *

 (تاوعأإلا ءاقل' :لاق ؟كنتل نحقق
 ]/١44[ .مهيلع رورسلا لاخدإو

 انل لاق :لاق ديلولا نب هللا ديبع نع

 لخدي :- يلع نب دمحم  رفعج وبأ
 ام ذخأيف ءهبحاص مك يف هدي مكدحأ

 متسلف :لاق ؛ال :انلق :لاق ؟ديري



 8” بو
 ءايلوألا ةيلحل

 ]9//١47[ .نومعزت امك ناوخإب

 - يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع *

 كيخأ بلق ىف كل ةدوملا فرعا :لاق

 00000 .كبلق يف هل امم

 ىلع اًميرك لازت ال :لاق نسحلا نع ©

 :كتومركي سانلا لازي أل +وآ «ساتلا
 تلعف اذإف ؛مهيديأ يف ام طاعت مل ام

 «كثيدح اوهركو .كب اوفختسا :كلذ
 ]/٠١[ . كوضغبأو

 تبحص :لاق هللا دبع نب نوع نع «

 «ينم اًمغ لوطأ دحأ نكي ملف «ءاينغألا

 «ينم اًبايث نسحأ :اًلجر تيأر نإف
 تحير كلذ نكح « ينم القير هبيطأو
 717/4] .تحرتساف «ءارقفلا

 اندجو ام :لاق يروثلا نايفس نع *

 خأ نم :ايند الو نيد يف عفنأ اًئيش

 [557/9] .قفاوم

 يل لاق :لاق مصألا متاح نع #*
 امك «سانلا بحصا :يخلبلا قيقش

 نأ رذحاو ءاهتعفتم ذخ :رانلا بحصت

 [الال 81

]752* 

 . كقرحت

 هلو الإ ءدحأ ام :لاق يعفاشلا نع *

 : كلذ نم دب ال ناك نإف ؛ضغبمو بحم

 [110//] . كَ هللا ةعاط لهأ عم ءرملا نكيلف

 يف كوخأ :لاق ىسوم نب ناميلس نع *

 تدجو :كنيد ىف هترشتسا نإ ءمالسإلا

 :كايند ىف هترشتسا نإو ؛املع هدنع

 دق ناك ؟هلو كل ام ءايأر ةهذنع تدحو

 ةيحصلا |

 2503 . اقلخ هنم دجت ملف «كقراف

 يل لاق :يظرقلا بعك نب دمحم لاق *

 نم بحصت ال : زيزعلا دبع نب  رمع
 ردق ىلع هدنع كرطخ نم :باحصألا
 «هتجاح تضقنا اذإف ؛هتجاح ءاضق

 نم بحصاو ؛هتدوم بابسأ تعطقنلا

 ةءانألاو ءريخلا يف ىلعلا اذ :باحصألا

 كيفكيو ءكسفن ىلع كنيعي :قحلا ىف

 [م1 "1/8 . هتنؤم

 تيأر :لاق ينيدشرلا عيبرلا نع نع #

 طاطسفلا دجسم لخد بهو نب هللا دبع

 سلجي اًناسنإ بلطي لعجف ؛ريطم موي يف
 ىأرف .دجسملا رخؤم ىلإ ءاجف ءهعم

 اًعيمج اقنتعاف «هيلإ ماقف ؛مرخألا اًديعس

 ابأ اي :لوقي بهو نبا تعمسف ؛نايكبي

 انيولق تأدص اذإ ناك نم بهذ «نامثع

 [975/4] .اهالج

 لاق :لاق سوواط نب هللا دبع نع «

 سنت «ءالقعلا بحاص «ينب اي :يبأ يل

 بحاصت الو ؛مهنم نكت مل نإو ٠ ىلإ

 نكت مل نإو ءمهيلإ بسنتف «لاهجلا
 ةياغو «ةياغ ءيش لكل نأ :ملعاو ؟ مهنم

 ]4/"١1[ .هقلخخ نسح :ءرملا

 كتدصق :مهدأ نب ميهاربإل لجر لاق *
 لاقف ؛كبحصأل ناسارخ نم قاحسإ ابأ اي

 هب ّقحأ كلامب نوكأ نأ ىلع :ميهاربإ هل

 «ينتقدص دق :ميهاربإ لاق ؛ال :لاق ؟كنم

 [؟8/4] . تنأ بحاصلا معنف



 يعوضوملا بيذهتلا 2 دش ةبحصلا

 :لاق يلع نب دمحم رفعج يبأ نع *

 ءةسمخ نبحصت اال :لاقف «يبأ يناصوأ

 ؛قيرط يف مهقفارت الو ءمهثداحت الو

 نم .ةبأ اي كادف تلعج :تلق :لاق

 ءاقساف نبحصت ال :لاق ؟ةسمخلا ءالؤه
 :تلق :لاق ءاهنود امف ةلكأب كعياب هنإف

 مث ءاهيف عمطي :لاق ؟اهنود امو «ةبأ اي

 نمو ءةبأ اي :تلق :لاق ؛اهلانيال

 هنإف ءليخبلا نبحصت ال :لاق ؟يناثلا
 ؟هيلإ تنك ام جوحأ هلام يف كب عطقي

 ال :لاق ؟ثلاثلا نمو «ةبأ اي :تلق :لاق

 دعبي «بارسلا ةلزنمب هنإف ءاباذك نبحصت
 :لاق ؛ديعيلا كنم بّرقيو «بيرقلا كنم

 ال :لاق ؟عبارلا نمو ءةبأاي :تلق

 «كعفني نأ ديري هنإف «قمحأ نبحصت

 نمو «ةبأاي :تلق :لاق ؛كرضيف

 ءمحر عطاق نيحصت ال :لاق ؟سماخلا

 «ىلاعت هللا باتك يف اًنوعلم هتدجو ينإف
 [184 16 /*] .عضاوم ةثالث يف

 :لاق ضايع نب ليضفلا نع «

 نماهنم رثكأ كودع نم كتانسح

 ؟يلع ابأ اي كاذ فيكو :ليق ؛كقيدص

 «هيدي نيب تركذ اذإ :كقيدص نإ :لاق

 نيب تركذ اذإ :كودعو ؛هللا هافع :لاق

 عفدي امنإو ءراهنلاو ليللا كباتغي ءهيدي
 ركذ اذإ ضرت الق ؛كيلإ هتانسح نيكسملا

 ءال ءكلهأ مهللا :لوقت نأ .ءكيدي نيب

 عجار مهللا ءهحلصأ مهللا :هللا عدا لب

 ؛هب توعد ام رجأ كيطعي هللا نوكيو «هب

 دقف .هكلهأ مهللا :لجرل لاق نم هنإف

 امنإ ناطيشلا نأل ؛هلاؤس ناطيشلا ىطعأ

 [ةالر/41 .قلخلا كاله ىلع رودي

 نع كغلب اذإ :دمحم نب رفعج لاق
 نإ هنإف ءمتغت الف «كءوسي ءيش كيخأ

 نإو «ءتلجع ةبوقع تناك :لوقي امك ناك

 مل ةنسح تناك :لوقي ام ريغ ىلع ناك

 «بر اي :ىسوم لاقو :لاق ؛اهلمعي
 ؛ريخب الإ دحأ ينركذي ال نأ كلأسأ

 [198/] .يسفنل كلذ تلعف ام :لاق

 ءروعألا رذحا :لاق ىعفاشلا نع «

 بديلا عرش الاو: لوطعتألاو
 يف ةهاع هب نم لكو ءجسوكلاو ءرقشألاو
 نإف ءهرذحاف ؛قلخلا صقان لكو ءهندب

 لاقو .ةرسعم هتطلاخمو «ءاوتلا هيف

 باحصأ مهنإف :ىرخأ ةرم يعفاشلا

 ]١144/9[ .ثبخ

 ىنتجي :لوقعلاب :لاق نونلا يذ نع
 لامتست :توصلا نسحبو «بولقلا رمث
 «.ةوظحلا لانت :قيفوتلابو ءراصبألا ةنعأ

 ريخلاو ؟؛ةايحلا بيطت :نيحلاصلا ةبحصبو

 تيسن نإ :حلاصلا نيرقلا يف: عومجم
 [مهو/9] .كناعأ تركذ نإو .كركذ

 ةناوع نب ناوفص يبأو ءاضم نع

 .هقح ىف رّصقو ءالجر بحأ نم :الاق
 باشلاب هللا دارأ اذإو ؛هبح يف بذاك وهف
 [ممه/9] .اًحلاص الجر هل ققو ءاّريخ

 ,مهدأ نب ميهاربإ ىلإ لجر ءاج



 ءايلوألا ثيلحل

 ؟كعم ام :ميهاربإ هل لاقف ءهتبحص ديري

 ؛مهارد ميهاربإ اهنم ذخأف «مهارد جرخأف

 لاف ءاّروم ائل رتشاف .ءبهذا :لاقف

 :ميهاربإ لاقف ؟هلك اذهب اًروم :لجرلا

 ىلع ىوقت سيل ؛ضماو .«كمهارد مض

 ]11١/41[ .انتبحص

 لاق هنأ «رائثيد نب كلام نع #*

 «ةريغم اي :- هنتخ ناكو - بيبح نب ةريغملل

 ديفتست ال .بحاصو «سيلجو .خأ لك
 [؟48/5] .هتيحص كنع ثذبناف :هئم

 نع ينغلب ام :لاق نارهم نب نوميم نع

 هوركملا طاقسإ ناك الإ ءطق هوركم يل خأ

 :لاق نإف ؛هيلع هقيقحت نم يلإ بحأ :هنع

 نم يلإ بحأ ؛لقأ مل :هلوق ناك :لقأ مل

 ملو :تلق :لاق نإف ؛هيلع دهشت ةينامث

 [88 /4] .هتببحأ ثيح نم هتضغبأ ءرذتعي

 «تومي تيم نم ام :لاق دهاجم نع #

 نم ناك نإ :هسلجم لهأ هيلع ضرع الإ
 نم ناك نإو ؛ركذلا لهأ نمف ءركذلا لهأ
 ["8/] .وهللا لهأ نمف ءوهللا لهأ

 نب دوسألل تلق :لاق لئاو يبأ نع#

 ىل :لاقف «ةنس ذنم تم كنأ تددو :لاله

 ليت اعل هكا امكان يش د دف

 ءاهفعض ىلإ ءةالص ةثامو نيسمخ يلصأ

 ]٠١4/4[ .فعض ةئامعبس ىلإ :لاق وأ

 امك سانلا بحصا :لاق قيقش نع #

 نأ رذحاو ءاهتعفنم ذخ ءرانلا بحصت

 ]197/1١٠١[ .كقرحت

 ةيحصلا ( ا مل

 ملعأ ام :لاق ديبع نب سنوي نع *
 يف هبحاص هقفني بيط مهرد نم لقأ اًئيش
 امو ءمالسإلا يف هيلإ نكسي خأ وأ .ءقح
 ]/١7[ .ةلق الإ نادادزي

 نم يقب ام :ردكنملا نب دمحمل ليق *

 لاخدإو «ناوخإلا ءاقتلا :لاق ؟كتذل

 [1417/90] .مهيلع رورسلا

 تلق :لاق نارهم نب نوميم نع #*

 كؤاقب ام «نينمؤملا ريمأ اي :ةليل رمعل
 تنأف :ليللا لوأ يف امأ ؟ىرأ ام ىلع

 :ليللا طسو امأو ؛سانلا تاجاح يف

 هللاف :ليللا رخآ امأو ؛كئاسلج عم تنأف

 ؟هيلإ ريصت ام ملعأ
 كحيو :لاقو «يفتك ىلع برضف :لاق

 اًحيقلت لاجرلا ايقل تدجو ينإ «نوميم اي
 ]4٠/5*[ .مهبابلأل

 تعمس :لاق دامح يبأ كرابم نع #*

 نسحلا نب يلعل لوقي يروثلا نايفس

 كلمع كيلع دسفي امو كايإ :ىميلسلا

 ةسلاجم :كيلق كيلع دسفي امنإف «كبلقو
 ناوخإو .صرحلا لهأو ءايندلا لهأ
 ريغ يف مهلاومأ نوقفني نيذلا :نيطايشلا

 «كنيد كيلع دسفي امو كايإو ؛هللا ةعاط

 يوذ ةسلاجم :كنيد كيلع دسفي امنإف
 . مالكلل نيرثكملا «نسلألا

 امنإف «؛كتشيعم كيلع دسفي امو كايإو
 «صرحلا لهأ :كتشيعم كيلع دسفي

 .تاوهشلا لهأو



 قحلاب عدصلا

 الو .ءءافجلا لهأ ةسلاجمو كايإو

 الإ كماعط لكأي الو ءاتمؤم الإ بحصت
 .هسلاجت الو ءرجافلا بحصت الو ؛ىقت

 لو هةلفاؤت الو هنلاجي نم لافت الو
 ؛هبحي نم بحت الو ؛هلكاؤي نم لكاؤت
 .ههجو يف مسبت الو «كرس هيلإ شفت الو
 اًئيش تلعف نإف ؛كسلجم يف هل عسوت الو

 .مالسرلا ىرع تعطق دقف : كلذ نم

 نم باوبأو ءناطلسلا باوبأو كايإو

 ؛مهاوه ىوهي نم باوبأو «مهباوبأ يتأي
 كءاج نإف «؛لاجدلا نتف لثم مهنتف نإف
 الو ءرهفكم هجوب هيلإ رظناف :دحأ مهنم
 «قحلا ىلع مهنأ نوريف ءاّئيش مهنم لابت
 نوطلاخي ال مهنإف ؛مهناوعأ نم نوكتف
 :ةجرتألا لثم نكو ؛هوسند الإ :اًدحأ

 لهأ عزانت ال ؛معطلا ةبيط .حيرلا ةبيط

 . سانلا ىلإ اًبيحم نكت :مهايند يف ايندلا

 ؛ هللا طخس قحتستف .ةيصعملاو كايإو

 نم هللا ىلع مركأ دحأ نكي مل هنأ :ملعاو

 هيف خفنو «هديب هتبرت هللا لبج :ظ مدآ
 ءهتكئالم دوجسب همركأو ءهحور نم

 .دحاو بنذب اهنم هجرخأف ؛هتنج هنكسأو

 لخدي ال ىلاعت هللا نأ :يخأ اي ملعاو
 الكت دواد نأو ءيصاعملاب ةنجلا ادذحأ

 هب لزن ام لزن :ضرألا يف هللا ةفيلخ

 ءاهلثم انلمع انأ ولو ءةدحاو ةئيطخب

 «يخأ اي هللا قتاف ؛ةئيطخب تسيل :انلقل

 لهأ نإف ؛اهلهأو يصاعملا بتتجاو
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 ئيسوخضءوملا بيذهتلا ا 174

 .ةمقنلا هللا نم اوبجوتسا :يصاعملا

 «كناوخإل كسفنو كلامي اًلوذبم نكو
 ضغبأو «ةينالعلاو رورسلا يف مهشغت الو

 ؛!مهتبحصو راجفلاو ءمهتسلاجمو لاهجلا

 نم الإ .مهرواج نم وجني ال هنإف
 كيلعف :سانلا عم تنك اذإو ؛هللا مصع
 تولح اذإو ؛ةشاشبلاو مسيتلا ةرثكب

 ءمهلاو .ءاكبلا ةرثكب كيلعف :كسفنب

 ام رثكأ نأ :ملعأ هللاو انغلب دقف ؛نزحلاو

 نم هباتك يف ةمايقلا موي نمؤملا دجي
 .نزحلاو ءمهلا :تانسحلا

 ىلع رهظت نأو «قافنلا عوشخو كايإو

 [14- 4ا//7/] . كبلق يف سيل اًعوشخ كهجو

 | 2 قحلاب عدصلا |
 انشأ دلجر نأ : فذ رذ ىبأ نع

 ؛انيلغ اوكادلا نامت قوصم نإ لاق
 ؟انيلع اودادزا 2 ؛مهنع بيغنأ

 ناك ام :لقو .كل ام افق ءال :لاقف

 الطاب ناك امو ءهوذخف قىح نم مكل

 يف لعج .كيلع اودعت امف .هورذف
 نم ىتف هسأر ىلعو - ةمايقلا موي كنازيم

 نينمؤملا ريمأ كاهن امأ :لاقف ؛- شيرق

 ؟يلع تنأ بيقرأ :لاقف ؟ايتفلا نع

 ةماصمصلا متعضو ول ءهديب يسفن يذلاوف

 اهتعمس ةملك ذفنم ينأ تنئظ مث «انهاه

 ءاوزتحت نأ لبق كلي هللا لوسر نم

 ]15١/1[ .اهتذفنأل



 ءايلوألا ةيلحا

 :اًدابع هلل نإ :باطخلا نب رمع لاق *
 قحلا نويحيو ءهرجهب 0

 ءاوبهرف اوبهرو ويصر اوبغر ءه
 مل ام نيقيلا نم اورصبأ ءنونمأي الف 0
 مهصلخأ 2 هوليازي مل امب هوطلخف ءاوتياعي

 « مهنع عطقني ام نورجهي اوناكف ؛فوخلا

 توملاو .ةمعن مهيلع ةايحلا مهل يقبي امل

 ءنيعلا روحلا اوجّوزف ؛ةمارك مهل
 ]58/1١[ .نيدلخملا نادلولا اومدخأو

 نب كلملا دبع نب ىبحي نع *

 ]١/7[ .يروثلا نايفس نم هللا تاذ

 سمتلا نم :لاق نادعم نب دلاخ نع *
 كلت هللا در ءقحلا ةفلاخم يف دماحملا
 ىلع أرتجا نمو ؛اًمذ هيلع دماحملا

 كلت هللا در ءقحلا ةقفاوم يف موالملا
 [؟4١ - ]75١/8 .اًدمح هيلع موالملا

 جرخ امل :لاق يبلعثلا ديعس نع *

 ءروصنملا رفعج يبأ ىلع دمحمو ميهاربإ
 اوبأف ءامهيلع هونيعي نأ روغثلا لهأ دارأ

 نم فولألا مورلا كلم دي يف عقوف .كلذ

 بحي مورلا كلم ناكو «ءىرسأ نيملسملا
 بتكف ؛رفعج وبأ ىبأيو .مهب يدافي نأ
 .دعب امأ :اًباتك رفعج يبأ ىلإ يعازوألا

 .ةمألا هذه رمأ كاعرتسا ىلاعت هللا نإف

 يف ِِْكَي هيبنبو ءامئاق طسقلاب اهيف نوكتل
 هللا لأسأو ؛اًهبشتم ةفأرلاو حانجلا ضفخ

 ءامهد نينمؤملا ريمأ ىلع نكسي نأ : ىلاعت

 ةينغ ىبأ

 م دو ١

 قحلاب عدصلا | ا

 ةحياس نإف ؛اهتمحر هقزريو «ةمألا هذه

 مهؤطومو «لوأ ماع تبلغ :نيكرشملا
 قتاوعلا مهلازنتساو ؛نيملسملا ميرح

 ناكو ءنوصحلاو لقاعملا نم يرارذلاو

 ؛رثكأ هنع هللا افع امو «دابعلا بونذب كلذ

 قتاوعلا تلزنتسا :دابعلا بونذبف
 ال .نوصحلاو لقاعملا نم «يرارذلاو

 ءاًعفادم مهنع الو ءاّرصان مهل نوقلي
 ناكف ؛نهمادقأو نهسوؤر نع تافشاك

 ىلإ هللا رظني ثيحو «عمسمو ىأرمب كلذ
 ريمأ هللا قتيلف ؛هنع مهضارعإو هقلخ

 هللا نم مهب تادافملاب عبتيلو «نينمؤملا

 «ىلاعت هللا ةجحم نم جرخيلو ءاليبس
0 1 

 َنوُلَمُت ال -كل امَو# :هيبنل لاق ىلاعت هللا نإف

 لتفا# لاثزا كريد رتتقلا ا لبق
 هي 1: هج ةغلتم 1» كايا
 ريمأ اي هللاو ؛[ةى_امم :ءاسنعلا] © اليبس

 الو .«فوقوم ءيف ذثموي مهل ام :نينمؤملا

 دقو ؛مهلاومأ ةصاخ الإ ءاجارخ ىدؤت ةمذ

 ينإ :لاق هنأ ِك هللا لوسر نع ينغلب
 «ةالصلا يف يفلخ يبصلا ءاكب عمسأل

 فيكف ؛همأ نتتفت نأ ةفاخم ءاهيف زوجتأف

 ؟مهودع يديأ يف نينمؤملا ريمأ اي مهتيلختب
 هلحتسن ال ام مهنم نوفشكتيو « مهنونهتمي

 هللاو هللا يعار تنأو ءحاكنب الإ نحن

 عضوت موي كنم يفوتسمو .كقوف ىلاعت
 ملظت الف «ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا

 «لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو ءاًئيش سفن

 لصو املف ؛نيبساح انب ىفكو ءاهب انيتأ



 ععصب
 قحلاب عدصلا

 <١[ ١1ه /5] .ءادفلاب رمأ «هياتك هيلإ

 جرخف ءكلملا دبع نب ناميلس جح *
 نيتمؤملا ريمأ نإ :لاقف .عوي تاذ هبجاح

 ضعب نع هلأسأ اًهيقف يلإ اوثعبا :لاق

 :اولاقف ءسوواط رمف :لاق ؟؛كسانملا

 «بجاحلا هذخأف :«يناميلا سوواط اذه

 :لاقف ءنينمؤملا ريمأ بجأ :لاقف

 لاقف ءهيلع هلخدأف :لاق ؛ىبأف .ينفعا

 نإ :تلق ءهيدي نيب تفقو املف :سوواط

 :تلقف ؛هنع هللا ينلأسي ءسلجملا اذه

 ىلع تناك ةرخص نإ «نينمؤملا ريمأ اي
 نيعبس اهيف توه .«منهج يف بج ريفش
 نمل يردتأ ؛اهرارق ترقتسأ ىتح ءافيرخ

 «كليو :لاق مث ءال :لاق ؟هللا اهدعأ

 يف هللا هكرشأ نمل :تلق ؟هللا اهدعأ نمل

 [16/4] .اهل ىكبف :لاق ءراجُف همكح

 نب ناميلس رظن :لاق يرهزلا نع *«
 هل «ةبعكلاب هب فاطي لجر ىلإ كلملا دبع

 نم .ءباهش نبا اي :لاقف ؛مامتو لامج

 اذه «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟اذه

 نم ةدمع كردأ دقو ءيناميلا سوواط

 فاتأف ءناميلس هيلإ لسرأف ؛ةباحصلا

 وبأ ينثدح :لاقف ؛انتثدح امهول :لاقف

 .هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا ىسوم

 قلخلا نوهأ نإ» ْ:ةيِلَي هللا لوسر لاق :لاق

 ءاًئيش نيملسملا رمأ نم يلو نم :هللا ىلع

 «ناميلس هجو ريغتف .«مهيف لدعي ملف

 ام ول :لاقف ءهسأر عفر مث ءاليوط قرطأف

 ئيعوضوملا بيذهتلا |

 باحصأ نم لجر يتثدح :لاقف ؟انتثدح

 هنأ تننظ :باهش نبا لاق - ِدَيِلي هللا لوسر

 ىلإ لو هللا لوسر يناعد :لاق  اًيلع دارأ

 «شيرق سلاجم نم سلجم يف ماعط
 مهلو .ءامح شيرق ىلع مكل نإ :لاقف
 ءاومحرف اومحرتسا ام :قح سانلا ىلع

 نمف ؛اودأف اونمتئاو ءاولدعف اومكحتساو

 ,ةكئالملاو «ءهللا ةنعل هيلعف «كلذ لعفي مل

 اقرص هنم هللا لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو
 قرطأف «ناميلس هجو ريغتق .ءالدع الو

 امول :لاقف ءهسأر عفر مث ءاليوط
 هللا يضر سابع نبا ينثدح :لاقف ؟ينثدح

 هللا باتك يف تلزن ةيآ رخآ نأ :هنع ىلاعت

 «ِوللا لإ ديف تروُمَجُي انْ أَُئاَو :ىلاعت
 [15- ]1١86/4 .ةيآلا [؟41 :ةرقبلا]

 تجرخ :لاق لهلهم نب لضفملا نع *
 ءةكم ىلإ انرص املف ءنايفس عم اجاح

 ءانأ :انعمتجاف ءاهب يعازوألا انيفاو

 ناكو :لاق ؛راد يف ءنايفسو ءيعازوألا

 يلح نيددعملا دف :مسوملا ىلع

 نم :انلقف .بابلا قاد ٌقَدَق «يمشاهلا

 لخدف «يروثلا ماقف ؛ريمألا :لاق ؟اذه
 هل لاقف ؛هاقلتف «يعازوألا ماقو «عدخملا

 ؟خيشلا اهيأ تنأ نم :يلع نب دمصلا دبع

 هللا كايح :لاق ءيعازوألا ورمع وبأ :لاق

 انكف ءانيتأت تناك كبتك نإ امأ ؛مالسلاب

 ؟يروثلا نايفس لعف ام ؛كجئاوح يضقن

 لحخدف ؛عدخملا لخد :تلق :لاق

 «لجرلا اذه نإ :لاقف ءهرثإ يف يعازوألا



 ءايلوألا ةيلحل

 ءاّبضغم نايفس جرخف ؛كدصق الإ دصق ام

 هل لاقف ؟متنأ فيك ءمكيلع مالس :لاقف

 كسانملا هذه بتكأ ؛كتيتأ :دمصلا دبع

 ام ىلع كلدأ الّوأ :نايفس هل لاقف ؛كنع

 :لاق ؟وه امو :لاق ؟اهنم كل عفنأ وه

 ريمأب عنصأ فيكو :لاقف ؛هيف تنأ ام عدت

 ىللا تدرأ نإ :لاق ؟رفعج يبأ نينمؤملا

 ابأ اي :يعازوألا هل لاقف ؛رفعج ابأ كافك

 «كنم نوضري سيل :ءالؤه نإ .هللا دبع

 ءورمع ابأ اي :هل لاقف ءمهل مظاعألاب الإ

 مهيذؤن امنإو «مهبرضن نأ ردقن انسل انإ

 تفتلاف :لضفم لاق ؛ىرت يذلا اذه لثمب

 ءانهاه نم انب مق :لاقف «يعازوألا يلإ

 [*9/9] .يلابي ام اذه نإو ءالابح انباقر

 «هيبأ نع نابح نب ديعس نب ىيحي نع #
 ىلع ةفوكلا لهأ عابر «راتخملا عمج :لاق

 ءاهيف ام ىلع نوعيابي :ةموتخم ةفيحص

 عنصي ام نرظنأل :تلقف ؛اهب نوّرقيو
 نيب وه اذإ «تيعد املف «ديوس نب ثراحلا

 ابأ اي :تلقف ؟هبنج ىلإ تيشمف ؛موقلا يدي
 :لاق ؟ةفيحصلا هذه يف ام يردتأ «ةشئاع

 دوعسم نب هللا دبع تعمس ينإف « ينع كيلإ
 هب أردأ ءهلوقأ اّلوق عدأل تنك ام :لوقي
 [157/4] . نيطوس ينع

 :لاق ءهيبأ نع ىميتلا نايح ىبأ نع *

 موتخم باتك ىلإ راتخملا سانلا اعد
 ام نوردي ال هيف امي اوًرقيو «هوعيابيل
 تقلطناو ءيحلا قلطناف :لاق ؛هيف

 قحلاب عدصلا | 141 م”عب ا

 ؛ضعبب ىعس انضعبو :لاق ءمهعم
 مامأ ديوس نب ثراحلا اذإف .ترظنف

 ام «ةشئاع ايأ اي :اندحأ هل لاقف «موقلا

 باتك ىلإ اًبينم هيف يشمت ام لثم تيأر
 مأ ءهيف ٌرفكأ ءهيف ام ىردُي ال ءموتخم
 ينإ «لجرلا اهيأ كنم انعد :لاق ؟رحس

 ملكتأ مالك نم ام :لوقي هللا دبع تعمس

 الإ ءظوس ينع هب أردُي «ناطلس ىدل هب
 [1184 4 .هيدل املكتم تنك

 يليإلا كلملا دبع نب ةحلط نع #

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع لخد :لاق
 «هنبا بويأ هدنعو «كلملا دبع نب ناميلس

 نمل دفع دك .هدهع يلو ذئموي وهو
 ضعب نم اثاريم بلطي ناسنإ ءاجف ؛هدعب
 لاخأ ام :ناميلس لاقف ءءافلخلا ءاسن

 نب رمع لاقف ؟ اًئيش راقعلا ىف نثري ءءاسنلا

 ؟هللا باتك نيأو ءهللا نايتس ::يزعلا دبع

 لجسب ينتأف ءبهذا «مالغ اي :لاقف
 يف بنك يذلا ءناورم ني :كلملا دبع
 يلإ تلسرأ كنأكل :رمع هل لاقف «؛كلذ

 نكشويل «هللاو :بويأ لاق ؟فحصملا

 «نينمؤملا ريمأ دنع اذه لثمب ملكتي لجرلا

 هل لاقف ؛هسأر هقرافي ىتح ءرعشي ال مث

 .كلثم ىلإو كيلإ رمألا ىضفأ اذإ :رمع
 تيشخ امم دشأ .ءالؤه ىلع لخدي امف

 ءهم :ناميلس لاقف ؛اذه نم مهبيصي نأ

 ءهللاو :رمع لاق ؟اذه لوقت صفح ىبألأ

 امه نيتموملا نينا ان انيه هج ناك ني
 [؟َذأ- ؟م١4/ه] .هنع اتملح
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 ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع *
 صربق مئانغ ةيواعم جرخأ :لاق «هيبأ نع

 مث ءصمح لحاس نم «ءسوسرط ىلإ
 ةسينك :اهل لاقي «ةسينك يف كانه اهلعج
 ينإ :لاقف «سانلا يف ماق مث ؛ةيواعم

 مهس :مهسأ ةثالث ىلع مكمئانغ مساق

 هنإف ءطبقلل مهسو ؛ءنفسلل مهسو .ءمكل
 الإ ءرحبلا ودع ىلع ةوق مكل نكي مل

 :لاقف «ءرذ وبأ ماقف ؛طبقلاو نفسلاب

 ال نأ :ىلع .ِلَي هللا لوسر تعياب

 ةيواعم اي مسقتأ .مئال ةمول هللا يف ينذخأت

 مسقتو ؛انئيف يه امنإو ءاّمهس نفسلل
 اهمسقف ؟انؤارجأ مه امنإو ءاّمهس طبقلل
 [4/0*1] .رذ يبأ لوق ىلع ةيواعم

 ميعن يبأ نبا ءاج :لاق ةريغم نع «

 ؛مجامجلا يف لتقي وهو ؛جاجحلا ىلإ
 هنإ «لتقلا يف فرست ال ءجاجح اي :لاقف

 نأ تممه دقل .هللاو :لاق ؛اًروصنم ناك

 «جاجح اي :لاق ؛كمد نم ضرألا يورأ

 ملف ؛اهرهظ ىلع امم رثكأ اهنطب يف ام

 7١[ /ه] .هلتقي

 جح :لاق هيبأ نع ةشئاع نبا نع #*

 «ةفالخلا يلي نأ لبق كلملا دبع نب ماشه
 ؛هنكمي ملف ءرجحلا ملتسي نأ دهتجاف

 «سانلا هل فقوف «نيسحلا نب يلع ءاجو

 22 :لاق ؛هملتسا ىتح ءاوحنتو

 لهأ هل لاف ؛هيلع دعقف ءربنم ماشهل

 :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه نم :ماشلا

 ءهفرعأ ىنكل :قدزرفلا لاقف ؛هفرعأ هل

 ىلاعت هللا يضر نيسحلا نب يلع اذه

 :امهنع

 مهلك هّللا دابع ريخ نبا اذه

 ملعلا رهاطلا يقنلا يقتلا اذه

 هتأطو ءاحطبلا فرعت يذلا اذه

 مرحلاو لحلاو هفرعي تيبلاو
 هتحار نافرع هكسميداكي

 ملتسي ءاج ام اذإ ميطحلا دنع

 اهلئاق لاق شيرق هتأر اذإ

 مركلا يهتني اذه مراكم ىلإ

 مهتمئأ اوناك ىقتلا لهأ دع نإ

 مه ليق ضرألا لهأ ريخ نم ليق وأ
 هلهاج تنك نإ ةمطاف نبا اذه

 اريوحع لق هللا ءايبنا هدضن

 هرئاضب اذه نم كلوق سيلو
 مجعلاو تركنأ ام فرعت برعلاو

 هتباهم نم يضغيو ءايح يضغي
 ]/١9[ مستبي نيح الإ ملكي الو

 نب رمع بتك :لاق يعازوألا نع *
 ٍداف نأ :هلامع ضعب ىلإ زيزعلا دبع
 عيمجب كلذ طاحأ نإو «نيملسملا ىراسأب

 [م1 /6] .مهلام

 ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لخد *

 نم ةدع كردأ لجر اهب له :لاقف ءاجاح
 لسرأف ؛مزاح وبأ ءمعن :اولاق ؟ةباحصلا
 ام .مزاح ابأ اي :لاق ءهاتأ املف ءهيلإ

 ينم تيأر ءافج يأو :لاق ؟ءافجلا اذه



 ءايلوألا ةيلحل

 سانلا هوجو :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي

 ينتفرع ام «هللاو :لاق ؛ينتأت ملو «ينوتأ

 تيأر ءافج يأف .كتيأر انأ الو ءاذه لبق

 :لاقف .«يرهزلا ىلإ ناميلس تفتلاف ؟ينم

 ابأ اي :لاقف ؛انأ تأطخأو «خيشلا باصأ

 مترمع :لاقف ؟توملا هركن انل ام «مزاح

 جورخلا نوهركتف «ةرخآلا متيرخو ءايندلا
 «تقدص :لاق ؛بارخلا ىلإ نارمعلا نم

 انل ام ءيرعش تيل «مزاح ابأ اي :لاقف

 كلمع ضرعا :لاق ؟اًدغ ىلاعت هللا دنع
 نم هدجأ نيأو :لاق كَ هللا باتك ىلع

 :ىلاعت هللا لاق :لاق ؟ىلاعت هللا باتك

 ريح ىل رجلا دو رج ىآ دارا ّدإ)
 .[14 - 1 :راطفنالا] 40

 وبأ لاق ؟هللا ةمحر نيأف :ناميلس لاق

 :فارعألا] 4َنيِِسْحُمْلا ني ٌبِرَق :مزاح

 فيك «يرعش تيل :ناميلس لأق .17
 امأ :مزاح وبأ لاق ؟اًدغ هللا ىلع ضرعلا

 امأو ءهلهأ ىلع مدقي بئاغلاك ءنسحملا

 ؛هالوم ىلع هب مدقي قبآلاك ءءيسملا
 دتشاو «هبيحن الع ىتح «ناميلس ىكبف

 نأ انل فيك «مزاح ابأ اي :لاقف ؛هؤاكب

 ءفلصلا مكنع نوعدت :لاق ؟حلصن

 .ةيوسلاب اومسقتو «ةءورملاب اوكسمتو
 ؛مزاح ابأ اي :لاق ؛ةيضقلا يف اولدعتو

 هذخأت :لاق ؟كلذ نم ذخأملا فيكو

 ابأ اي :لاق ؛هلهأ يف هقحب هعضتو ءهقحب
 ولوأ :لاق ؟قئالخلا لضفأ نم «مزاح

 ؟لدعلا لدعأ امف :لاق ؛ىهنلاو ةءورملا

 قحلاب عدصلا | 24" ق”عببس |

 ؛هفاختو هوجرت نم دنع قدص ةملك :لاق

 ءاعد :لاق ؟ةباجإ ءاعدلا عرسأ امف :لاق

 لضفأ امف :لاق ؛نيتسحملل نسحملا

 سئابلا دي ىلإ ءلقملا دهج :لاق ؟ةقدصلا

 ابأ اي :لاق .ىذأ الو ّنم اهعبتي ال «ريقفلا

 رفظ لجر :لاق ؟سانلا سيكأ نم ءمزاح

 سانلا لد مث ءاهب لمعف ء«ىلاعت هللا ةعاطب

 :لاق ؟قلخلا قمحأ نمف :لاق ؛اهيلع

 هَل ملاظ وهو هيخأ ىوه يف ظاتغا لجر

 .هايندب هترخآ عابف
 نأ كل له .مزاح ابأ اي :لاق

 ؟كنم بيصنو ءانم بيصتو ءانبحصت

 فاخأ ينإ :لاق ؟ملو :لاق ؛الك :لاق

 هللا ينقيذيف ءاليلق اًئيش مكيلإ نكرأ نأ
 ال مث «تامملا فعضو ةايحلا فعض

 «مزاح ابأ اي :لاق ؛اًريصن هنم يل نوكي

 ينلخدت ءمعن :لاق ؛كتجاح ىلإ عفرا

 سيل :لاق ؛رانلا نم ينجرختو «ةئجلا

 ؛اهاوس ةجاح ىل امف :لاق ؛ىلإ كاذ

 :لاق ؟يل هللا عداف «مزاح بأي :لاق

 ؛كئايلوأ نم ناميلس ناك نإ مهللا «معن

 نم ناك نإو ؛«ةرخآلاو ايندلا ريخل هرّسيف

 بحت ام ىلإ هتيصانب ذخف «ككئادعأ

 وبأ لاق ؛طق :ناميلس لاق ؛ىضرتو

 .هلهأ تنك نإ تبنطأو ترثكأ دق :مزاح

 يمرت نأ كتجاح امف ءهلهأ نكت مل نإو

 :ناميلس لاق ؟رتو اهل سيل سوق نع
 :لاق ؟هيف نحن اميف لوقت ام «مزاح ابأ اي
 لب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينيفعتَوأ
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 اوبصغ كءابآ نإ :لاق ؛يلإ اهيقلت ةحيصن

 .فيسلاب ةونع هوذخأف ءرمألا اذه سانلا

 «سانلا نم عامتجا الو ءةروشم ريغ نم

 ولف ؛اولحتراو «ةميظع ةلتقم هيف اولتق دقو

 نم لجر لاقف .مهل ليقو اولاق ام ترعش
 :مزاح وبأ لاق ؛تلق ام سئب :هئاسلج

 ءاملعلا ىلع ذخأ ىلاعت هللا نإ ؛تبذك

 :لاق ؛هنومتكي الو سانلل هئنيبيل «قاثيملا
 فوس «معن :لاق ؟ينصوأ ؛مزاح ابأ اي

 همظعو «ىلاعت هللا هّرن :زجوأو كيصوأ

 ثيح كدقفي وأ ,كاهن ثيح كاري نأ

 ابأ اي :لاق ءىلو املف .ماق مث ؛كرمأ

 كلو ءاهقفنأ ءرانيد ةثام هذه ءمزاح

 :لاقو ءاهب ىمرف ؛ريثك اهلاثمأ يدنع

 اهاضرأ فيكف .كل اهاضرأ ام ءهللاو

 كلاؤس نوكي نأ هللاب كذيعأ ينإ ؟يسفنل

 نإ ءالذب كيلع يترو ءالزه يايإ
 امل مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم

 َتلْرَأ اَمِل ْفِإ بر :لاق ءنيدم ءام درو

 .[54 :صصقلا] #ٌّريِقَق ٍرْيَخ ْنِم َّلِ

 لأسي ملو ءق5 هبر 8 ىسوم لأسف

 نطفت ملو «ناتيراجلا تنطفف .سانلا

 :وهو  امهابأ ايتأف ؟هيلإ اتنطف امل ةاعرلا

 :بيعش لاق ءهربخ هاتربخأف يَ بيعش

 لاق مث ءاًمئاج اذه نوكي نأ يغبني

 .هتتأاملف ؛«هيعدا يبهذا :امهادحإل

 :تلاق مث ؛اههجو تطغو :ءهتمظعأ

 :صصقلا] 4 تكَليِرْجِل كوعَدي كب تثدإ»
 تيقس َءَدَمَس ام رجأ كَليِرْجِل ## :تلاق املق .[

 ال نأ دارأو «ءكلذ انه ىسوم هرك «ان

 هنأل ءاهعبتي نأ نم ادب دجي ملو ءاهعبتي
 جرخف ؛فوحخو ةعبسم ضرأ يف ناك

 تناكف ءزجع تاذ ةأرما تناكو ءاهعم

 26 ىسومل فصتف ءاهبوث فرصت حايرلا
 ؛ىرخأ ضرعيو ءةرم ضغيف ءاهزجع
 لخدف ؛يفلخ ينوك .هللا ةمأ اي :لاقف

 ءايهع ءاشعلاو. ق6 بيع ىلإ ىنموم
 لاق ءال :89: ىسوم لاقف .لك :لاقف

 ينكلو «ىلب :لاق ؟اًعئاج تسلأ :بيعش

 لمع نم اًئيش نوعيبي ال تيب لهأ نم
 نأ ىشخأ ءاّبهذ ضرألا ءلمب ةرخآلا

 لاف يول دس عمرو نخب توك
 هذه نكلو ء.باش ايال :ظهت5## بيعش

 ماعطإو .«فيضلا ىرق «يئابآ ةداعو يتداع

 .لكأف .82 ىسوم سلجف :لاق ؛ماعطلا

 امع اًضوع رانيد ةئاملا هذه تناك نإف

 يف ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاف .كتثدح

 نم ناك نإو ءهنم لحأ رارطضالا لاح

 نإ ءارظنو ءاكرش اهيف يلف «نيملسملا لام

 يتب نإ ؛اهيف يل ةجاح الف الإو :مهتيزاو

 .ىقتلاو ىدهلا ىلع اولازي مل ليئارسإ
 مهئاملع ىلإ نوتأي مهؤارمأ تناك ثيح
 ءاوسفنو ءاوسكن املف ءمهملع يف ةبغر
 اونمآو ءىلاعت هللا نيع نم اوطقسو

 نوتأي مهؤاملع ناك «توغاطلاو تبجلاب
 «مهايند يف مهنوكراشيو ءمهئارمأ ىلإ
 :باهش نبا لاق ؛ مهلتق يف مهعم اوكرشو

 ؟ضررعت يب وأ «ينعت يايإ .مزاح ابأ اي
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 ؛عمست ام نكلو «تدمتعا كايإ ام :لاق

 :لاق ؟هقرعت .باهش نبا اي :ناميلس لاق

 هتملك ام ءةنس نيثالث ذنم يراج ءمعن

 هللا تيسن كنإ :مزاح وبأ لاق ؛طق ةملك

 نبا لاق ؟ ينتبجأل هللا تبجأ ولو «ينتيسنف

 لاق ؟ينمتشت «مزاح ابأاي :باهش

 كتمتش نكلو .ءكمتش ام :ناميلس

 راجلا ىلع راجلل نأ :تملع امأ .ءكسفن

 وبأ بهذ املف ؛ةبارقلا قحك اًقح

 ريمأ اي :ناميلس ءاسلج نم لجر لاق

 لثم مهلك سانلا نوكي نأ بحت «نينمؤملا
 [3837 784 /9] .ال :لاق ؟مزاح يبأ

 «مزاح

 ةقدص نمام :لاق هنأ اًضيأ هنعو *

 [4ا//4] . رئاج مامإ دنع قح ةملك نم لضفأ

 عم تلخد :جيرس نب ثراحلا لاق *

 تيب يف وهو «ءديشرلا مداخ ىلع يعفاشلا

 يعفاشلا عضو املف «جابيدلاب شرف دق

 عجرف «جابيدلا رصبأ ةبتعلا ىلع هلجر
 ءلخدا :مداخلا هل لاقف ءلخدي ملو
 مداخلا ماقف ءاذه شارتفا لحي ال :لاقف

 شرف دق اًنيب لخد ىتح ءاّيشمتم
 لبقأف .يعفاشلا لخد مث .ينيمرألاب

 ءمارح كاذو لالح اذه :لاقو ءهيلع
 ىهنم اًنمث رثكأو كاذ نم نسحأ اذهو

 [١؟7 ]١55/9-- .تكسو مداخلا مسبتف

 بطخ هنأ :نايفس يبأ نب ةيواعم نع *

 وأ نيرهش ءاطعلا سبح دقو «سانلا

 نإ «ةيواعم اي :ملسم وبأ هل لاقف ءةثالث

 «كيبأ لام الو ءكلامب سيل لاملا اذه

 نأ سانلا ىلإ ةيواعم راشأف .كمأ لام الو

 :لاقف عجر مث ءلستغاف لزنو ءاوثكما

 اذه نأ ركذ ملسم ابأ نإ ,ءسانلا اهيأ

 .يمأ الو يبأ لامب الو يلامب سيل لاملا

 لكي هللا لوسر تعمس ينإ ءملسم وبأ قدصو
 ناطيشلاو «ءناطيشلا نم بضغلا» :لوقي

 بضغ اذإف ءرانلا ئفطي ءاملاو ءرانلا نم

 مكاياطع ىلع اودغا .«لستغيلف مكدحأ

 ]١7/9/0[ . كنه هللا ةكرب ىلع

 0 عا

 ءجاجحلا نأش ام :بيسملا نب ديعسل ليق
 ؟كيذؤي الو «كجيهي الو كلر حب ال

 هيبأ عم موي تاذ ىلص هنأ ام هللاو :لاق

 الواهعوكر متي ال لعجف .ةالص
 هتبصحف ءابصح نم امك تذخأف «اهدوجس

 :جاجحلا لاق ءاهب

 [156/؟] .ةالصلا

 :لاك مساقلا يبأ نب دمحم نع #*

 هادي تعطّقف ءهب رمأف ءاًرابج دباع ظعو

 هناوخإ ءاجف ءهدبعتم ىلإ لمحو هالجرو

 يلوح نكلو ::ينوزعت ل + لاقف -هتوزعي
 يهْلِإ :لاق مث :يلإ هلا قاس امب
 ىلإ رظنأ بئاغرلا ةلزنم يف تحبصأ

 ىلإ كمعنب ددوتت تنأ يِهّْلِإ ءبئاجعلا
 ىذؤي نم ىلإ كددوت فيكف «كيذؤي نم
 "١ - 5*"١[ ه/١٠1] .كف

 كدا تلا ف

 عم تمقأ :لاق هب رذ يبأ نع *



 قحلاب عدلا
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 «مالسإلا ينملعف ؛ةكمب ِدِلط هللا لوسر

 :تلقف ؛اًئيش نآرقلا نم تأرقو
 را ريما نأ ديرأ يا هللا لوسر اب اي

 :لاق تلتف نارا ا :تلق «لتقت

 اةلح شيرتو ءتئجف « بع تكس 3

 ؛ هللا 0 اذمحم ا هللا الإ هَلِإ 5

 ىتح «ينوبرضف اوماقف ءقلخلا تضقتناف

 نوري اوناكو ءرمحأ بصن ينأك ينوكرت
 ىلإ تئجف .تقفأف ؛ينولتق دق مهنأ

 ؛لاحلا نم يب ام ىأرق يي هللا لوسر
 :تلقف «؟كهنأ ملأ» :يللاقف

 يسفن يف ةجاح تناك .هللا لوسر اي
 2 هللا لوسر عم تمقأف ؛اهتيضقف

 ء«يروهظ كغلب اذإف .كموقب قحلا :لاقف
 [168/1] .ينتأف

 نبأ ثعب :لاق قوزرم نب رفعج نع *

 :نسحلاو نير نبا ىلإ ريع
 نبال لاقف ؛هيلع اولخدف :لاق ؛يبعشلاو

 تبرق ذنم تيأر اذام ءركب ابأ اي : نيريس
 :لاق ؛اًيشاف اًملظ تيأر :لاق 1

 انأ امنإ نانا كنإ :لاقف «نيريس
 «نفالا ةتيراب نتنعلا ىلإ ليراخ ؛لاسأ
 ىلإو .فالآ ةثالثب نيريس نبا ىلإو
 ملف نيريس نبا امأف ؛نيفلأب يبعشلا
 [718/؟] .اهذخأي

 هل ركذ امل :فسوي نب جاجحلا نأ ينغلب

 لهأ نم اًدئاق هيلإ لسرأ «ريبج نب ديعس
 :ىمسي «هباحصأ ةصاخ نم «ماشلا

 نورشع هعمو «صوحألا نب سملتملا
 ؛هباحصأ ةصاخ نم ءماشلا لهأ نم الجر

 يف بهارب مه اذإ «هنوبلطي مه امتيبف
 :بهارلا لاقف ؛هنع هولأسف ءهل ةعموص

 ؛هيلع مهلدق .هل هوفصوف ؛يل هوفص

 ىلعأب يجاني ءاّدجاس هودجوف ءاوقلطناف
 عفرف «هيلع اوملسف ءهنم اوندف ؛هتوص

 مهيلع در مث ءهتالص ةيقب متأف .هسأر

 «كيلإ جاجحلا لسر انإ :اولاقف ؛مالسلا

 :اولاق ؟ةباجإلا نم دب الو :لاق ؛هبجأف

 ىنئأو .هللادمحف ؛ةباجإلا نم دب ال

 ىشمف «ماق مث ؛هيبن ىلع ىلصو ؛هيلع

 لاقف ؛بهارلا ريد ىلإ ىهتنا ىتح ءمهعم
 متيصأ ءناسرفلا رشعم اي :بهارلا

 :مهل لاقف ءمعن :اولاق ؟مكبحاص

 نايوأي دسألاو ةوبللا نإف ءريدلا اودعصا

 ؛ءاسملا لبق لوخدلا اولجعف ءريدلا لوح

 ؛ريدلا لخدي نأ ديعس ىبأو .كلذ اولعفف
 برهلا ديرت تنأو الإ ءكارن ام :اولاقف

 لزنم لخدأ ال نكلو ءال :لاق ؛انم

 نإف ؛كعدن ال انإف :اولاق ؛اًدبأ كرشم

 نإ «ريض ال :ديعس لاق ؛كلتقت عابسلا

 اًسرح اهلعجيو «ينع اهفرصيف «يبر يعم
 ؛هللا ءاش نإ ءوس لك نم يننوسرحي يلوح

 نم انأ ام :لاق ؟ءايبنألا نم تنأف :اولاق
 ئطاخ «هللا ديبع نم دبع نكلو «ءايبنألا
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 هب قثأ ام ينطعيلف :بهارلا لاق ؛بنذم

 نأ :ديعس ىلع اوضرعف ؛هتنينأمط ىلع
 ينإ :ديعس لاق ؛ديري ام بهارلل يطعي
 حربأ ال ءهل كيرش ال يذلا ميظعلا يطعأ

 يضرف ؛هللا ءاش نإ حبصأ ىتح يناكم

 ءاودعصا :مهل لاقف ؛كلذ بهارلا

 اذه نع عابسلا اورُمنتل ءيسقلا اورتوأو
 يف يلع لوخدلا هرك هنإف «حلاصلا ديعلا
 اورتوأو ءاودعص املف ؛مكناكمل ةعموصلا

 تند املف ؛تلبقأ دق ةوبلب مه اذإ «يسقلا

 مث هب تحسمتو ءهب تكاحت :ديعس نم

 عنصف ءدسألا لبقأو ءهنم اًبيرق تضبر
 «كلذ بهارلا ىأر املف ؛؟كلذ لثم

 عئارش نع هلأسف ؛هيلإ لزن ءاوحبصأو

 هل رسفف هيَ دمحم هلوسر نئسو «هنيد

 نسحو «بهارلا ملسأف هلك كلذ ديعس

 . همالسإ

 ؛هيلإ نورذتعي ديعس ىلع موقلا لبقأو

 بارتلا نوذخأيو «هيلجرو هيدي نولّبقيو
 :نولوقيف ؛هيلع اولصف «ليللاب هئطو يذلا

 قالطلاب جاجحلا انفّلح دق ءديعس اي
 ىتح «كعدن ال :كانيأر نحن نإ قاتعلاب

 ناك «تعع اجب انرفف «ةيلإ ةاسحشت
 الو «يقلاخب ذئال ينإف .مكرمأل اوضما

 ءاطساو اوغلب ىتح ءاوراسف ؛هئاضقل دار

 رشعم اي :ديعس مهل لاق ؛اهيلإ اوهتنا املف

 «مكتبحصبو مكب تمرحت دق «موقلا
 نأو رمح دق نلجأ نأ كشأ تبسلو
 اًذدخآ :ةليللا ينوعدف تقلا نق ةدملا

 قحلاب عدصلا

 ركذأو ءريكنو ركنمل دعتسأو «توملا ةبهأ
 ؛بارتلا نم يلع ىثحي امو ءربقلا باذع

 :مكنيبو ينيب داعيملاف « متحبصأ اذإف

 ال :مهضعب لاق ؛نوديرت يذلا عضوملا

 دق :مهضعب لاقو «نيع دعب اًرثأ ديرن

 نم مكزئاوج متيجوتساو ءمكلمأ متغلب
 :مهضعب لاقف ؛هنع اوزجعت الف «ريمألا

 امأ ءمكليو ءبهارلا ىطعأ ام مكيطعي

 ءهب تكاحت فيك دسألاب ةربع مكل

 لاقف ؟حابصلا ىلإ هتسرحو ءهب تحسمتو
 ؛هللا ءاش نإ مكيلإ هعفدأ يلع وه : مهضعب

 «هأائيع تعمد دق :ديعس ىلإ اورظنف

 ءلكأي ملو «هنول ربغاو ءهسأر ثعشو

 هوقل موي ذنم كحضي ملو ءبرشي ملو
 .هوبحصو

 «ضرألا لهأ زيخ اي :مهتعامجب اولاقف

 ليولا .كيلإ حرسن ملو «كفرعن مل انتيل
 انرذعا ؟كب انيلتبا فيك : اليوط اليو انل
 هنإف ءربكألا رشحلا موي انقلاخ دنع

 ؛«روجي ال يذلا لدعلاو ءربكألا ىضاقلا

 يناضرأو ءمكل ينرذعأ ام نيم لاقف

 املف ؛يف ىلاعت هللا ملع نم قبس امل

 مالكلاو «ةبواجملاو «ءاكبلا نم اوغرف
 هللاب كلأسأ :هليفك لاق ءمهنيب اميف

 «كمالكو كئاعد نم انتدوز امل ءديعس اي

 انأ ىرن الو ءاّدبأ كلثم ىقلن نل انإف

 كلذ لعفف :لاق ؛ةمايقلا موي ىلإ يقتلن

 هتعردمو هسأر لسغف «هليبس اولخف ءديعس

 نوداني ءهلك ليللا نوفتخم مهو ءهءاسكو
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 :حبصلا دومع قشنا املف ؛فهللاو ليولاب

 «بابلا عرقف هريبج نب ديعس مهءاج

 اولزنف «ةبعكلا برو مكبحاص :اولاقف
 ىلإ هب اوبهذ مث ءاليوط هعم اوكبو ؛هيلإ
 ىلإ الخدف ؛هعم رخآو ءجاجحلا
 ينومتيتأ :جاجحلا لاقف ءجاجحلا
 هنم انياعو ءمعن :اولاق ؟ريبج نب ديعسب

 :لاقف مهنع ههجوب فرصف «بجعلا

 لاقف ءسملتملا جرخف يلع هولخدأ
 كيلع أرقأو .هللا كتعدوتسا :ديعسل

 ام :هل لاقف ءهيلع لخدأف :لاق ؛مالسلا
 تنأ :لاق ءريبج نب ديعس :لاق ؟كمسا
 ملعأ يمأ تناك لب :لاق ؟ريسك نب يقشلا

 تيقشو «تنأ تيقش :لاق ؛كنم ىمسأب

 :لاق ؛كريغ هملعي بيغلا :لاق ؛كمأ

 ول :لاق ؛ىظلت اّران ايثدلاب كنلدبأل

 . اًهْلإ كتذختال «كديب كلذ نأ تملع

 يبن :لاق ؟دمحم يف كلوق امف :لاقف
 ةالصلا هيلع ىدهلا مامإ .ةمحرلا
 يف «يلع يف كلوق امف :لاق ؛مالسلاو
 ءاهتلخد ول :لاق ؟رانلا يف وأ وه ةنجلا

 امف :لاق ؛اهيف نم تفرع ءاهلهأ تيأرف

 مهيلع تسل :لاق ؟ءافلخلا يف كلوق
 :لاق ؟كيلإ بجعأ مهيأف :لاق ؛ليكوب

 ىضرأ مهيأف :لاق ؛يقلاخل مهاضرأ

 ملعي يذلا دنع كلذ ملع :لاق ؟قلاخلل
 ؟ينقُدضَت نأ َتْيَبَأ :لاق ؛مهاوجنو مهّرس
 امف :لاق ؛كبذكأ نأ بحأ مل ينإ :لاق

 كحضي فيكو :لاق ؟كحضت مل كلاب

 هلكأت نيطلاو «نيطلا نم قلخ قولخم
 مل :لاق ؟كحضن انلاب امف :لاق ؛رانلا

 جاجحلا رمأ مث :لاق ؛بولقلا وتست

 نيب هعمجف «توقايلاو دجربزلاو ؤلؤللاب
 نإ :ديعس هل لاقف ؟ريبج نب ديعس يدي
 موي عزف نم هب يدتفتل هذه تعمج تنك

 لهذت «حلاصف ةمايقلا

 يف ريخ الو ءتعضرأ امع ةعضرم لك
 مث ؛اكزو باط ام الإ ءايندلل عمج ءيش

 برض املق «؛يانلاو دوعلاب جاجحلا اعد

 نب ديعس ىكب :يانلا يف خفنو ءدوعلاب
 لاق ؛وهللا وه ؟كيكبي ام :هل لاقف ؛ريبج

 ينركذف :خفنلا امأ ءنزحلا وه لب :ديعس

 امأو ؛روصلا يف خفني موي ءاًميظع اًموي

 امأو ؛قح ريغ يف تعطق ةرجشف :دوعلا

 كعم اهب ثعبي ءءاشلا ءاعم اهنإف :راتوألا

 كليو :جاجحلا لاقف ؛ةمايقلا موي

 حِرْحُر نمل ليولا :ديعس لاقف ؛ديعس اي
 :جاجحلا لاقف ؛رانلا لخدأو «ةنجلا نع
 ؟كلتقأ نأ ديرت ةلتق يأ ءديعس اي رتخا

 ام ؛هللاوف ءجاجح اي كسفنل رتخا :لاق

 يف اهلثم هللا كلتق الإ ,«ةلتق ينلتقت
 :لاق ؟كنع وفعأ نأ ديرتفأ :لاق ؛ةرخآلا

 الف :تنأ امأو .هللا نمف ءوفعلا ناك نإ

 هب اويهذا :لاق ؛رذع الو .كل ةءارب

 «كحض بابلا نم جرخ املف ءهولتقاف

 :لاقف ؛هّدرب رمأف ءكلذب جاجحلا ربخأف
 كئءارج نم تبجع :لاق ؟ككحضأ ام
 ,عطنلاب رمأف ؛كنع هللا ملحو ءهللا ىلع

 :ةدحاو ةعزفف الإو
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 قدصلا ا دنطلا" ءايلوألا ةيلحل

 تهجو :ديعس لاقف ؛هولتقا :لاقف ؛طسبف

 ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو

 :لاق «نيكرشملا نم انأ امو .ءاملسم:اًفينح
 اًمَتّيَق# :ديعس لاق ؛ةلبقلا ريغل هب اودش

 هوّبك :لاق ١١١[ :ةرقبلا] هلأ ُدْجْو مَ أو

 ايفو مكتفَح ابي# :ديعس لاق ؛ههجول
 :هطاآ 46 قرأ ٌهَرَت كفي اَهيَو كد
 :ديعس لاق ؛هوحبذا :جاجحلا لاق 6

 هللا الإ هْلِإ ال نأ :ّجاحأو دهشأ ينإ امأ
 هدبع اًدمحم نأو ءهل كيرش ال هدحو

 موي يناقلت ىتح «ينم اهذخ .هلوسرو
 ءمهللا :لاقف هللا ديعس اعد مث ؛ةمايقلا

 ىلع حبّذف ؛يدعب هلتقي دحأ ىلع هطلست ال
 جاجحلا نأ انغلبو :لاق ؛ُهنّدَي عطنلا

 ةلكآلا عقوو «ةليل ةرشع سمخ هدعب شاع

 رظنف «هيلإ رظنيل بيبطلاب اعدف ءهنطب يف
 .طيخ يف هقلعف «نتنم محلب اعد مث ءديلإ
 مث ء«ةعاس اهكرتف ءهقلح يف هلسرأ مث

 ملعف ؛مدلا نم هب قزل دقو ءاهجرختسا
 ةيقب يداني ناك هنأ ءانغلبو ؛جانب سيل هنأ

 املك ءريبج نب ديعسلو يل ام :هتايح
 [؟44 - ؟511/4] .يلجرب ذخأ مونلا تدرأ

 قدصلا :لاق رانيد نب كلام نع *#

 جرخي ىتح «بلقلا يف ناكرتعي بذكلاو
 [*50/؟] .هبحاص امهدحأ

 الف ءاًمداص نكي مل نم :لاق هنعو *
 [م11/9] . ٌّنمتي

 قدصلا نإ :لاق رانيد نب كلام نع «

 تابن ودبي امك ءاًقيعض بلقلا يف ودبي
 اهفتن اذإف ءاّدحاو اًئصغ ودبي :ةلخنلا

 ءزنع اهتلكأ نإو ءاهلصأ بهذ ءيبص
 «ىقستو ء«رشتنتف ءىقستف ؛اهلصأ بهذ
 ءأطوي ليصأ لصأ اهل نوكي ىتح ؛رشتنتف
 كلذك ءاهنم لكؤي ةرمثو ءهب لظتسي لظو
 هدقفتيف ءافيعض بلقلا يف ودبي ؛قدصلا
 هلقفتيو ؛«ىلاعت هللا 5 .ةهبحاص

 ةكرب هللا لعجي ىتح ؛هللا هديزيف ؛ هبحاص
 ؛نيئطاخلل ءاود همالك نوكيو ءهسفن ىلع
 مث ؟مهومتيأر امأ :كلام لوقي مث :لاق

 دقل «هللاو ىلب :لوقيف ءهسفن ىلإ عجري
 «ريبج نب ديعسو «ءنسحلا :مهانيأر

 همالكب هللا يبحُي :مهنم لجرلا ؛مههابشأو
 85٠0[ -8/5] . سانلا نم مائفلا

 نب  اًيعبر تركذ :لاق نايفس نع #

 يعبر ناك ؟يعبر نم نوردتو .«- شارخ
 طق بذكي مل هنأ هموق معز ءعجشأ نم

 ؛فسوي نب جاجحلا ىلإ عاس هب ىعسف
 معز .عجشأ نم لجر انهاه :اولاقف

 بذكيس هنأو ءطق بذكي مل هنأ :هموق

 «ثعبلا هينبا ىلع تبرض كنإف ؛مويلا كل

 اذإف .هيلإ ثعبف ؛تيبلا يف امهو ءايصعف
 ؟كانبا لعف ام :هل لاقف ءنحنم خيش

 ءهلمحف :لاق ءتيبلا يف ناذه امه :لاق

 [*19/4] . اًريخ هب ىصوأو هاسكو

 مدق :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع #*
 - هبلطي ناطلسلاو  ةرصبلا يروثلا نايفس
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 :هسفن رجأف «نيتاسبلا ضعب يف راصف
 ضعب هب رمف ؛اهرامث ظفحي نأ ىلع

 ؟خيش اي تنأ نم :هل لاقف «نيراشعلا
 «ينربخأ :لاق ءةفوكلا لهأ نم :لاق
 ؟ةفوكلا بطر مأ «ىلحأ ةرصبلا بطزأ

 نكلو «هقذأ ملف ءةرصبلا بطر امأ :لاق

 ام :لاقف ؛ولح ةفوكلاب ةيرباسلا بطر

 ءربلاو ءبالكلا :خيش نم كبذكأ

 تنأو ءةعاسلا بطرلا نولكأي ءرجافلاو
 «لماعلا ىلإ مجرف ؛هقذت مل كنأ معزت

 كتلكث :لاقف ؛هبجعيل :لاق امب هربخأف

 هنإف ءاقداص تنك نإف ءهكردأ .كمأ

 ريمأ ىلإ هب برقتتل ءهذخف ؛يروثلا نايفس
 امف ؛هبلط يف عجرف ؛يدهملا 00
 [١/ا/] .هيلع ردق

 نيزت ام :ضايع نب ليضفلا لاق *

 ؛قدصلا نم لضفأ ءءيشب سانلا

 ءمهقدص نع نيقداصلا لأسي : كيو هللاو

 نيباذكلاب فيك ؛هظ ميرم نب ىسيع مهنم
 يف نوردتأ :لاقو .ىكب مث ؟نيكاسملا

 ؟ة2 ميرم نب ىسيع كَ هللا لأسي موي يأ
 ءمدآ :نيرخآلاو نيلوألا هيف هنأ عمجي موي

 هفشكت حيبق نم مكو :لاق مث ؛هنود نمف

 ]٠١8/8[ .اًدغ ةمايقلا

 هللا لماع نم :لاق ثراحلا نب رشب نع «#

 [*417/8] . سانلا نم شحوتسا :قدصلاب

 قافام :لاق ىسيع نب ءاضم نع *

 ؟ ةالص الو موصب هباحصأ مهدأ نب ميهاربإ

 [؟91/9/] .ءاخسلاو «؛قدصلاب :نكلو

 ةلق :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ؛عرولاو قدصلا ثروت :عمطلاو صرخلا

 مغلا ثروت :عمطلاو ءصرحلا ةرثكو

 ا .عزجلاو

 مكيلع :لاق :باطخلا نب رمع نع *

 هنإف :هكلهم هنأ مكدحأ نظ نإف .قدصلاب

 [؟417 //] .هل ىجنأ

 مايص ىلإ اورظنت ال :لاق هنعو #«

 ىلإ اورظنا نكلو ؛هتالص الو ءدحأ

 اذإ ءهتنامأو .ءثدح اذإ هثيدح قدص

 [؟ا//9] .ىفشأ اذإ هعروو «نمتت

 تعمس :لاق نابيش نب ميهاربإ نع

 يبأ ترضح امل :لوقي ديبع نب ليعامسإ
 مكيلع ينب اي :لاقو «هينب عمج «ةافولا

 .هودهاعتف نآرقلاب مكيلعو هللا ىوقتب

 مكدحأ لتق ول ىتح ؛قدصلاب مكيلعو
 ام هللاو ءهب ٌرقأ ءهنع لثس مث ءاّليتق

 «ىنب اي ؛نآرقلا تأرق ذنم ةبذك تبذك

 :نسلتسلا ةماغل ىودعلا ةقالتبب كلفو
 «يباب نم جرخأ ال انأو ينتيأر دقل «هللاوف

 هل يسفن يف يذلاو الإ ءاّملسم ىقلأ امو
 ال ينأ نورتفأ ؛يسفنل يسفن يف يذلاك
 - 826/5] ؟اًريخ الإ يسفنل بحأ

 نأ :هغلب هنأ : م نب كلام نع #*

 ام كب غلب ام :هل ليق ميكحلا نامقل

 ءادأو هثيدحلا قدص :لاق ؟ىرت

 [978/5] .ينينعي ال ام يكرتو «ةنامألا



 ءايلوألا ةيلحا
 تاقدصلا | فلل" علا

 ناكرأ :لاق هللا دبع نب لهس نع *

 ءاضرلاو «نيقيلاو «قدصلا :ةعبرأ نيدلا
 ةمالعو ءربصلا :قدصلا ةمالعف ؛بحلاو

 كرت :اضرلا ةمالعو ؛ةحيصنلا :نيقيلا

 ربصلاو «راثيإلا :بحلا ةمالعو ؛فالخلا

 ]51591/6١-١959[ .قدصضلل دهشي

 ىأرو  دشار يبأ نب عيبرلا نع *

 نيب اهمسقي ةقدصب قدصتي اًضيرم الجر
 ملف «ةرايزلا مامأ ايادهلا :لاق  هناريج

 ىكبف ؛تام ىتح اًمايأ الإ لجرلا ثبلي

 هللاو ٌسحأ :لاقو ؛عيبرلا كلذ دنع

 ام الإ هلام نم هعفني ال هنأ ملعو ؛توملاب

 [الاب /6] .هيدي نيب مّدق

 ةقدصلا نإ :لاق رابحألا بعك نع #

 [؟6/١] .ةعمجلا موي فعاضت

 قدصتأ نأل :لاق ديز نب رباج نع #*

 نم يلإ بحأ «نيكسم وأ ميتي ىلع مهردب
 [40/5] .مالسإلا دعب ةجح

 ةقدصلا :لاق ثراحلا نب رشب نع#

 مث ؛داهجلاو «ةرمعلاو ءجحلا :نم لضقأ

 اذهو ؛ سانلا هاريو «عجريو بكري كاذ :لاق

 [49/8] . قبو هللا الإ هاري ال ءارس يطعي

 ءعوكرلا ةليل هذه :لوقي ىسمأ اذإ ينرقلا

 اذإ لوقي ناكو ؛حبصي ىتح عكريف

 ىتح دجسيف «دوجسلا ةليل هذه : نسف

 يف امب قدصت :ىسمأ اذإ ناكو ؛حبصي

 ؟بايثلاو ماعطلا نم «لضفلا نم ء«هتيب
 الف ءاًعوج تام نم ءمهللا :لوقي مث

 [417/5] .هب ينذخاؤت

 ناك هنأ : هذ رمع نبا نع عفان نع *

 جرخ الإ .ههلام نم ءيش هبجعي ال
 ىف قدصت امبر ناكو :لاق ؛ نيك هلل هنم

 :لاق ةاملآ نيئالقب «دخازلا سلجمتا
 ءاقلأ نيثالث :نيترم رماع نبا هاطعأو
 يننتفت نأ فاخأ ينإ .عفان اي :لاقف

 ؛رج تنأف ء«بهذا ؛ءرماع نبا مهارد

 ءارفاسم الإ ءارهش محللا نمدي ال ناكو

 ءرهشلا ثكمي ناكو :لاق ؛ناضمر ىف وأ

 [؟١48/1] .محل ةعزم هيف قودي ال

 نع يفقثلا هللا دبع نب هللا دبع نع #*

 نب هللا دبع ةأرمأ تناكو  ةطيل هتخأ

 - اهتعانص نم عييت ءاعانص تناكو ءدوعسم

 تنأ ينتلغش كنإ «هللاو :هللا دبعل تلاقف

 لسف «هللا ليبس يف ةقدصلا نع كدلوو

 ءرجأ كلذ يف يل ناك نإف هِي يبنلا

 نبا لاقف ؟هللا ليبس يف تقدصت الإو

 نكي مل نإ يلعفت نأ بحأ امو :دوعسم

 للي يبنلا تلأسف ؛رجأ كلذ يف كل

 ام رجأ كل نإف .مهيلع يقفنأ» :لاقف

 [54/15] «مهيلع تقفنأ

 بئيز نع ثراحلا نب ورمع نع #*
 ُدِلَط هللا لوسر نأ :هللا دبع ةأرما ةيفقثلا

 تلاقف .«نكّيلحب ولو نقّدصت» : ءاسنلل لاق



 نيحلاصلا تافص

 عضأ نأ ينع ئزجيأ :هللاذبعل بنيز

 - ؟ماتيأ يتخأو يخأ ينب يفو .كيف ينقدص
 :لاقف ؛_ ديلا تاذ فيفخ هللا دبع ناكو
 :بنيز تلاق ؛هلي هللا لوسر كاذ نع يلس
 نم ةأرما اذإف 2 هلئا لوسر تيتأف

 لأست تءاج «بنيز :اهل لاقي راصنألا
 «لالب انيلإ جرخف ؛هنع لأسأ تئج امع

 نم هربخت الو لَك هللا لوسر لس :انلقف
 ركذف ءهربخأف لك هللا لوسر ىتأف ؟نحن
 :نيرجأ امهل نأ امهربخأ» :لاقف ؛هل كلذ

 7١[ -59/؟] .«ةقدصلا رجأو ةبارقلا رجأ

 نيحلاصلا تافص

 كسفن بلطا :لاق مصألا متاح نع *
 ءءاير ريغب حلاصلا لمعلا : ءايشأ ةعبرأ يف

 الإو «ةنم ريغب ءاطعلاو «عمط ريغب ذخألاو

 [4/*84] .لخب ريغب كاسمإ

 لهأ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 «سانلا ءاعد ريغ مهؤاعد :ةفرعملا

 [؟55/4] .سانلا ةمه ريغ مهتّمهو

 بلغي ال :لاق مصألا متاح نع *
 .كَو هللا نع :ءايشأ ةسمخ نع نمؤملا

 «توملا نعو «قزرلا نعو ءءاضقلا نعو
 [74/4] .ناطيشلا نعو

 نمؤملا :لاق يخلبلا قيقش نع *
 لوغشم قفانملاو ؛نيتلصخب لوغشم

 ءركفتلاو ربعلاب :نمؤملا :نيتلصخب
 [74/8] .لمألاو صرحلاب :قفانملاو

 يعوضاوملا بيذهتلا | 447 مد

 نم متيأر اذإ :لاق مصألا متاح نع *
 هل اودهشاف .لاصخ ثالث لجرلا

 ءمهاردلا بحي ال ناك اذإ :قدصلاب

 هبلق لزعيو «نيفيغرلا نيذهب هبلق نكسيو
 [//8] . سانلا نع

 لاق :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع *
 «كردت ال ةياغ سانلا ىضر :يعفاشلا يل

 كيلعف ؛ليبس نم ةمالسلا ىلإ يل سيلو
 [١؟؟/4] .همزلاف كعفني امب

 يفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي نع *
 + نستوي ان لوقت يعفاشلا تعمس :لاق

 «ةواذعلل ةبسكم سانلا نع ضابقنالا

 نكف ؛ءوسلا ءانرقل ةبلجم مهيلإ طاسبنالاو

 [1١؟١؟/4] .طسبنملاو ءضيبقنملا نيب

 :لاق ءثعشألا نب ميهاربإ نع *

 :نمؤملا :لوقي ضايع نب ليضف تعمس
 ريثك :قفانملاو «لمعلا ريثك ؛مالكلا ليلق

 «مكح نمؤملا مالك ؛لمعلا ليلق «مالكلا

 ؛رب هلمعو «ةربع هرظنو ءركفت هتمصو
 [48/4] .ةدابع يف لزت مل :اذك تنك اذإو

 اًميقش تعمس :لاق متاح نع #*

 لثمك :نمؤملا لثم :لوقي .يخلبلا
 لمحي نأ فاخي وهو ؛ةلخن سرغ «لجر
 عرز «لجر لثمك :قفانملا لثمو ؛اًكوش

 ؛اًرمت دصحي نأ معمطب وهو ءاكوش

 هللا نإف اًنسح لمع نم لك ؛تاهيه تاهيه

 راربألا لزنت الو ءائسح الإ هيزجي ال

 ]١/48[ .راجفلا لزانم



 نيحلاصلا تافص 3 | وم ءايلوألا ثيلحل

 ءايشألا :لاق طابسأ نب فسوي نع *

 كش ال نّيب مارحو ءَنِّيِب لالح :ةئالث
 اذإ نم :نمؤملاف ؛كلذ نيب تاهبشو ؛هيف

 ام تاهبشلا نم لوانتي ؛لالحلا دجي مل
 [؟؟9/4] . هميقي

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #

 مهيف لعج نم :ةمايقلا موي نمحرلا ءاسلج
 «ملعلاو ءملحلاو «مركلا :ةيقاب لاصخ
 «لضفلاو «ةفأرلاو «ةمحرلاو «ةمكحلاو

 ءربلاو .ءفطعلاو ءناسحإلاو «.حفصلاو
 [؟51/4] .فطللاو

 :مهضعب لاقو :لاق نونلا يذ نع *

 «لاح لك ىلع مهاري هللا نأب موقلا ملع
 نم هريغ هل لاقف ؛هاوس نمع هب اوزرتحاف

 اًرضاح ناكو  داهزلا نم هباحصأ

 ضيفلا ابأ اي :- رهاط هل لاقي .هسلجمب

 ىلإ «نيقيلا نيعب اورظن لب هللا كمحر

 ةللاح لك يف هوأرف ءبلقلا بوبحم

 ءابيرق ةظحلو ةحمل لك يفو ءادوجوم
 لك ىلعو ءاّميلع سبايو بطر لكبو

 هوركم لك ىلعو ءاًديهش نطابو رهاظ
 ديعبلا بيرقت ىلعو ءاّمئاق بوبحمو
 لك يف مهلو ءاردتقم بيرقلا ديعبتو
 مهديري املو ءاّسئاس لامعألاو لاوحألا

 «هريبدتو «هتسايسب اونغتساف ءاّمفوم هب

 اوضاخو ؛مهسفنأ ريبدت نع هتيوقتو

 ىلإ رظنلا حورب رافقلا اوعطقو ءراحبلا
 روني تاملظلا اوقرخو ؛جيهبلا هرظن

 ةوالحب تارارملا اوعرجتو .هتدهاشم

 اولمتحاو ءدئادشلا اودياكو ءهدوجو

 ؛مهيلع هلابقإو ءهبرق بنج يف ىذألا

 نولمحيو «نوملعي اميف سوفنلاب اورطاخو
 هيف مهعضي امب اوضرو «هزايتجاب مهنم ةقث
 ةقفاومو «هتدارإل مهنم ةبحم لاوحألا نم

 ةفرعم «مهسفنأ ىلع نيطخاس ءهاضرل

 هلدعي ةيوقعلل اًدادعتساو ء«هقحب مهنم

 ملف ءهنم ءالتبالا ىلإ كلذ مهادأف «مهيلع

 ةبحم مهبولقو «مهلصافمو «مهلوقع عست

 «هنم ةيلاخ مهنم ةلدرخ ةنز قبت ملو «هريغل
 «مهتيلكب هل مهف ؛هاوس مهيف اًيقاب الو

 دقو «ةرخآلاو ايندلا يف ظح مهل وهو

 .هوبحأف مهيحأو «هنع اوضرو مهنع يضر

 .مهرثآو هورثآو ءمهل ناكو هل اوناكو

 نإ آلآ هلأ ُبْرِ َكِهَلْوأل ؛مهركذف هوركذو
 .[1؟ :ةلداجملا] نحل مه هللا َبْرِح

 نيأ :لاقو «نونلا وذ كلذ دنع حاصف

 فيكو ؛ءمهيلإ قيرطلا فيكو ؛ءالؤه
 ءضيفلا ابأ اي :هب حاصف ؟كلسملا

 لاقف ؛ةحضاو ةجحلاو «ميقتسم قيرطلا
 «هيلإ برهلاف ءيحخأ اي هللاو تقدص :هل

 ["ه8  *ه7/4] .هريغ ىلإ جرعت الو

 اذإ نمؤملا نإ :لاق نونلا يذ نع #*

 ءهللا فاخ :هناميإ مكحتساو «هللاب نمآ

 فوخلا نم تدلوت :هللا فاخ اذإف

 تماد :ةبيهلا ةجرد نكس اذإف ءهللا ةبيه

 ةعاطلا نم تدلوت :عاطأ اذإف «هبرل هتعاط

 تدلوت :ءاجرلا ةجرد نكس اذإف «ءاجرلا

 يناعم تمكحتسا اذإف «ةبحملا ءاجرلا نم



 يعيوضموملا بيذشفهتلا دلك“ ١ 3 زيحلاصلا تاف

 ةجرد اهدعب نكس :هبلق يف ةبحملا
 سنألا ىلإ قوشلا هادأ قاتشا اذإف «قوشلا
 اذإف ءهللا ىلإ نأمطا :هللاب سنأ اذإف .هللاب

 هراهنو «ميعن يف هليل ناك :هللا ىلإ نأمطا

 يف هتينالعو «ميعن يف هّرسو «ميعن يف
 م52 "“هذرلت] . ميعن

 ىطاشمشلا دمحأ نب دمحم نع #

 : لقي يرصملا نونلا اذ تعمس :لاق

 :مالسلا راد مهنكسأ ءاّدابع هلل نإ

 ءمارحلا معاطم نع نوطبلا اوصمخأف
 «ماثآلا رظانم نع نوفجلا اوضمغأو

 ءمالكلا لوضف نع حراوجلا اوديقو
 ءمالظلا فوج اوماقو «ءشرفلا اووطو

 يذلا يحلا نم «ناسحلا روحلا اوبلطو

 ءامايص مهراهت يف اولازي ملف ؛ماني ال
 كلم مهاتأ ىتح ءاّمايق مهليل يفو

 [*"50/95] . 8: توملا

 :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *

 :اهفرعي نأ نمؤملل يغبني لاصخ سمخ
 :ةيناثلاو .ءىلاعت هللا ةفرعم :نهادحإ

 .هلل لمعلا صالخإ :ةثلاثلاو «قحلا ةفرعم

 لكأ :ةسماخلاو ءةنسلاب لمعلا :عبارلاو

 فرعي ملو .هللا فرع نإف ؛لالحلا

 ملو .«فرع نإو ؛ ةفرعملاب عفتني مل :قحلا

 ؛هللا ةفرعمب عفتني مل :هلل لمعلا صلخي

 مل :ةنسلا ىلع نكي ملو .؛فرع نإو

 نم لكأملا نكي ملو .ءفرع نإو ؛هعفني
 ناك اذإو ؛سمخلاب هب عفتني مل :لالح

 رمأ هب رصبأف .ءبلقلا هل افص :لالح نم

 :ةهبش نم ناك نإو ؛ةرخآلاو ايندلا

 اذإو ؛لكأملا ردقب رومألا هيلع تهبتشا
 ايندلا رمأ هيلع ملظأ :مارح نم ناك

 وهف :رصبلاب سانلا هفصو نإو :ةرخآلاو

 ]1١/9*[ . بوتي ىتح «ىمعأ

 غلبي ال :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ءالبلا دعي ىتح :ناميإلا ةقيقح دبعلا

 نم يلابي ال ىتحو «ةبيصم ءاخرلاو ؛ةمعن
 ىلع دمحي نأ بحي ال ىتحو ءايندلا لكأ

 [414/4] . كَ هللا ةدابع

 مارح :لاق ضايع نب ليضفلا نع

 «ناميإلا ةوالح اوبيصت نأ :مكبولق ىلع

 [54/8] .ايندلا يف اودهزت ىتح

 يرصملا نونلا يذ ضيفلا يبأ نع *

 هلل نإو ءهقلخ نم ةوفص هلل نإ :لاق

 .هقلخ نم ةريخل

 ؟مهتمالع امف «ضيفلا ابأ اي :هل ليق

 ىطعأو «ةحارلا دبعلا علخ اذإ :لاق

 طوقس بحأو .ةعاطلا ىف دوهجملا

 ١ :ةلرنملا

 ةمالع امف .ءضيفلا ابأ اي :هل ليق

 هتيأر اذإ :لاق ؟دبعلا ىلع ََك هللا لابقإ
 ةمالع كلذف ؛اًركاذ ءاركاش ءارباص

 .ديعلا ىلع هللا لاقإ

 ؟ديعلا نع هللا ضارعإ ةمالع امف :ليق

 نع اًضرعم ءاًبهار ءاّيهاس هتيأر اذإ :لاق

 مث ؛هنع هللا ضرعي نيح كاذف ؛هللا ركذ

 هللا نع ضرعملاب ىفك .كحيو :لاق



 ءايلوألا ةيلحل

 ضرعم وهو «هيلع لبقم هللا نأ ملعي وهو
 امف ءضيفلا ابأ اي :هل ليق «هركذ نع

 :هتيأر اذإ :لاق ؟هللاب سنألا ةمالع

 اذإ ؛هسفن نم كشحوي هنإف «هقلخب كسنؤي

 كسنؤي هنإف :هقلخ نم كشحوي هتيأر

 ايندلا :ضيفلا وبأ لاق مث ؛هسفنب

 نمضو .ةعاطلل مهقلخ «ديبع هلل قلخلاو

 ءمهرذحو ءمهاهنو ءمهقازرأ مهل

 هللا اهتمض دقو «قازرألا اوبلطو ءهنع

 مث ؛اودازتسا مهقازرأ يف مه الف ءمهل

 ؟عدصتت ال فيك :مكبولقل اًبجع :لاق

 متنك اذإ ؟عضعضتت ال فيك :مكماسجألو

 [*45/4] .نولقعتو مكل لوقأ ام نوعمست

 كردي مل :ضايع نب ايضفل ثفلا لاق *

 ؛ ةالص الو « مايص ةرثكب : كردأ نم اندنع

 ةمالسو «سفنألا ءاخسب : كردأ امنإو

 "*٠١[ /خز . ةمألل حصنلاو ءرودصلا

 افوخ دشأ نوكي نأ :نمؤملا ةلصخ مظعأ

 [ه؟4/8] . ملسم لكل هاجرأو ؛هسقن ىلع

 :لاق ثعشألا نب ميهاربإ نع #*

 ام .هيفس اي :لوقي ليضفلا تعمس
 «نمؤم انأ :لوقت نأ ىضرت الأ .كلهجأ

 ال !ناميإلا لمكتسم انأ :لوقت ىتح

 ىتح :ناميإلا دبعلا لمكتسي الو ء«هللاو

 بنتجيو «هيلع ىلاعت هللا ضرتفا ام يدؤي
 امب ىضريو «هيلع ىلاعت هللا مرح ام

 ةالصلل كفن قالا

 الأ كلذ عم فاخي مث ؛هل ىلاعت هللا مسق
 ]٠١١/8[ .هنم لبقتي

 ةالصلا

 ييحي ناك هنأ : هيَ رمع نبا نع *

 ]١٠4/١"[ .رصعلا ىلإ رهظلا نيب

 اًيلصم تيأر ام :لاق سوواط نع *

 الابقتسا دشأو ءرمع نب هللا دبع ةئيهك
 ]4/1١:*[ .هيمدقو «هيفكو ءههجوب :ةبعكلل

 تمد ام :لاق دوعسم نب هللا دبع نع *

 نمو «كلملا باب عرقت تنأف :ةالص يف

 ]15١/1[ .هل حتفي :كلملا باب عرقي

 ذنم ةالص تيلص ام :لاق هنعو *

 نوكت نأ وجرأ انأو الإ ءتملسأ

 ]04/1١*[ .ةرافك

 تدباك :لاق ينانبلا تباث نع *

 نيرشع اهب تمعنتو ءةنس نيرشع ةالصلا
 ["؟1 7/71 .ةنس

 ام :لاق يدراطعلا ءاجر ىبأ نع #*

 :ينا الإ يحب ةتلخأ ءيع خلع سفنأ
 سمخ ةليلو موي لك يف يهجو رفعأ تنك
 [*05/؟1 . ك5 يبرل ءرارم

 دقو ءانيلإ جرخي ينانبلا تباث ناكو *
 رشعم اي :لوقيف «ةليقلا يف انسلج

 دجسأ نأ يبر نيبو ينيب متلح «بابشلا
 ["777/9؟] .ةالصلا هيلإ تببح دق ناكو ؛هل

 الاجر تكردأ :لاق ينانبلا تباث نع *

 «يلصيل مهدحأ ناك نإ :يدع ينب نم
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 ةالصلا

 [1955/1] .اًوبح الإ هشارف يتأي ام ىتح

 يبأل تلق :لاق ءاذحلا دلاخ نع

 يف نيديلا عفر :ينعي  ؟اذه ام :ةبالق

 [ا 1 . ميظعت :لاق  ةالصلا

 :ةنس نيعبرأ بيسملا نب ديعس ثكم #

 .دجسملا نم اوجرحخ دق موقلا قلي مل

 [1577/7] .ةالصلا نم اوغرفو

 ءةالص تقو يلع لخد ام :لاق هنعو *

 ءاضق يلع لخد الو ؛اهتبهأ تذخأ دقو الإ

 [9/*15] . قاتشم هيلإ انأو الإ ءضرف

 ىكتشا هنأ :بيسملا نب ديعس نع *

 تجرخ ول ءدمحم ابأ اي :هل ليقف ؛هينيع
 .ةرضخلا ىلإ ترظنف «قيقعلا ىلإ
 ؛كرصب كلذ عفنل «ةيربلا حير تدجوف

 ةمتعلا دوهشب .ءعنصأ فيكن :ديعس لاقف

 ا ؟حبصلاو

 اذإ ريبزلا نيا ناك :لاق ءاطع نع *

 ]80/١*( .بتار بعك هنأك «ىلص

 نب هللا دبع ناك :لاق دهاجم نع #*

 ؛دوع هنأك :ةالصلا يف ماق اذإ ريبزلا

 يف عوشخلا نم كلذ :لوقي ناكو
 [78ه/١1] .ةالصلا

 يل لاق :لاق ةورع نب ماشه نع

 وهو ريبزلا نبا تيأر ول :ردكنملا نبا

 اهقفصي ةرجش نصغ :تلقل .ءيلصي
 ءانهاهو انهاه عقيل قينجنملا نإ ؛ حيرلا

 [8*ه/١] .ىلابي ام

 اًسانأ نإ :لاق هب رمع نبا نع *

 يعوضوملا تبيذهتلا ا ذل

 :لاق .نيصوقنملا :ةمايقلا موي نوعدي
 :وأ - صقني :لاق ؟نوصوقنملا امو :لاقف

 .هتافتلاب :هتالص مهدحأ - صقتني

 ]1١/1١"[ .هتوضوو

 نب ذاعم لاق :لاق ةرق نب ةيواعم نع *

 :ةالص تيلص اذإ «ينب اي :هنبال لبج

 دوعت كنأ نظت ال .عدوم ةالص لصف

 نمؤملا نأ :ينب اي ملعاو ؛اًدبأ اهيلإ
 ةنسحو «ءاهمّذدق ةنسح :نيتنسح نيب تومي

 (؟1١/84] .اهرخأ

 ينانبلا اًثياث تعمس :لاق رفعج نع *

 ول ؛ضرألا يف هللا ةمدخ :ةالصلا :لوقي

 امل :ةالصلا نم لضفأ اًئيش قو هللا ملع
 يف لي مَ وهو ٌةكَيَلَمْلا هتداتقإ» :لاق

 [١97/؟] .[99 :نارمع لآ] #ٍِباَرْحيْلأ

 طقس امدعب ميثخ نب عيبرلا ناك #*

 دجسم ىلإ نيلجر نيب ىداهي :هقش
 :نولوقي هللا دبع باحصأ ناكو ؛هموق

 ول .كل هللا صخر دقل ءديزي ابأ اي

 امك هنإ :لوقيف ؛كتيب يف تيلص
 ىلع يح :يداني هتعمس ينكلو ؛نولوقت

 يح :يداني مكنم عمس نمف ؛حالفلا
 ولو ءاّقحز ولو «هبجيلف .حالفلا ىلع
 [1177/5] .اًوبح

 :لاق هنأ «ينزملا هللا دبع نب ركب *

 نيبو كتيب يل ؟مدآ نبا اي كلكم نم
 ىلع تفش' اذإ: هنم لضتت ؛بتارحتملا

 الو باجح هنيبو كنيب سيلو .كبر
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 ءاملا اذه :نينمؤملا بيط امنإو ؛نامجرت
 [ة/ .حلاملا

 اًبيرق شمعألا ناك :لاق عيكو نع *
 ؛ ىلوألا ةريبكتلا هتفت مل :ةنس نيعبس نم

 هتيأر امف «نيتس نم اًبيرق هيلإ فلتخاو

 [44/8] .ةعكر يضقي

 نكت ال :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 ؛ىعدي ىتح «يتأي ال ءءوسلا دبعلا لثم

 [؟ه8/ا/] .ءادنلا لبق ةالصلا تئا

 مالغلل لوقي هنأ «يروثلا نايفس نع #*
 اذإف ؟تملتحا :لوألا فصلا ىف هآر اذإ

 ]١5/9[ .رخأت :لاق ءال :لاق

 تيأر :لاق ليضف نب يلع نع #*

 تفطف :تيبلا لوح اًدجاس يروثلا نايفس

 [ها//0] .هسأر عفري نأ لبق عيباسأ ةعبس

 يف يروثلا تيأَز :لاق بهو نبا نع #*

 يدون ىتح «هسأر عفري ملف ؛ةدجلس دجس

 [ هاب //] .ءاشعلا ةالصب

 هدنع ركذو لاق سنوي نب ىيحي نع#
 تقو يف ءيجأ ام :لاقف  حلاص نب نسحلا

 ىلإ رظني ؛هيلع اًيشغم هب لزنأ الإ ءةالص

 [879/19] .هيلع ىشغيو «خرصيف «ةربقملا

 ءاس :لجرلا نع نمحرلا دبع لئس *

 يف اًمايأ ةالصلا كرتي له ءهلهأ هيلع
 ام ؛ةدحاو ةالص الو ال :لاق ؟ةعامج

 ]١١/4[ .هيصعي نأ هل يغبني ناك

 اربإ نع * تيأر اذإ :لاق يعخنلا ميه

 لسغاف ؛ىلوألا ةريبكتلا يف نواهتي لجرلا

 [711787 ك16/4] .هنم كدي

 0 ا

 لوقي نأ لبق رّبكي نأ :عنصي ام لج ةلفغ
 [ 706/1 0 تماق دق :نذؤملا

 يف دجاسملا ىلإ نوشمي نيذلا هللا نبقعيل

 [١؟6/] .ةمايقلا موي اًمات اًرون :مّلظلا

 ىلإ رمع بتك :لاق يعازوألا نع *
 ةرضح دنع لاغتشالا اوبنتجا :هلامع

 نم اهاوس امل وهف ءاهعاضأ نمف ؛ةالصلا

 [*15/8] .اًعيبضت دشأ مالسإلا رئاعش

 هدزت مل .هملظ نع هتالص ههنت مل اذإ

 هذه لوأتي ناكو ؛اًمّقم الإ هللا دنع هتالص

 اكحتلا نع ىْنَت ةرئصكلا ترإ» :ةبآلا
 [؟؟8/8] .[40 :توبكتعلا] 4« كسلا

 هذه يف  ةرميخم نب مساقلا نع#

 « ُبومَّتلا اوعبَتأو ٌةولَّصلا اوعاَضأف :ةيآلا

 مهنإف ؟تيقاوملا اوعاضأ :لاق .[59 :ميرم]

 ]8١/5[ .اًرافك اهكرتب اوناك : اهوكرت ول

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 :اهيف ءاعدلا نإف ؛ةبوتكملا ةالصلا
 [؟4/*8] .ةلفانلا ىلع اهلضفك

 لوقف ءةدوس يبأ نب نامثع نع *

 َكيلْزأ 2 َنوُفِبَتلا َنوُقِبَتلاو## :ىلاعت

 :لاق ١١[. .١٠:ةعقاولا] كل ٌنويَرقمْلا
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 م

 يعوض وملا بيذهتلا | ةةخو

 مهلوأو .دجسملا ىلإ امحاور مهلوأ

 ]٠١5/5[ .هللا ليبس يف اًجورخ

 :ناتلصخ :لاق ديبع نب سنوي نع #

 نم امهاوس ام حلص ءدبعلا نم اتحلص اذإ
 ]٠١/9( .هناسلو ءهتالص :هرمأ

 نب  ةحلط ىوكش ناك امل *

 ؛لصف مق :لاقف ءديبز هءاج  فرصم

 ماقف ؛ةالصلا بحت  ٌتملع ام كنإف -
 [15/5] .يلصي

 ال :هلوق يف ءيروثلا نايفس نع *
 :رونلا] هلأ لَو نع الو زنجي ميه
 ؛«نوعيبيو نورتشي اوناك :لاق .ةيآلا [”ال

 ىف تابوتكملا تاولصلا نوعدي الو

 ْ ]١8/9[ .ةعامجلا

 ءارو يلصي ناك هنأ :يرهزلا نع *

 ةالصلا نأ الول :لوقي ناكف :ءنحلي لجر

 تيلص ام «درفلا ىلع تلضف ةعامج ىف
 [ 54 /"] "عار

 :لاق  ةبابل يبأ نب  ةدبع نع

 ؛رهدلا بغر امهيف :رجفلا اتعكر :نولوقي

 نم ريخ :ةبوتكملا ةالصلا نم نيع فرطو
 ]١١2/5[ .اهيف امو اينذلا

 نايفس تلأس :لاق كرابملا نبا نع #

 يوني ءيش يأ ؛يلصي .لجرلا نع :يروثلا
 [10/9] .هبر يجاني يوني :لاق ؟هتالصب

 هتتاف ام :هنأ ءروصنم نب رشب نع #*

 [(؟1/١1] . طق ىلوألا ةريبكتلا

 تيلص :لاق يدهم يا نع *

 0 د 0 5 فلخ

 ريم مر

 ل ا ١( :كلملا]

 ١[. ]17١/9"[ :صالخإلا]

 اًررك تبحص :لاق ةمربش نبا نع *

 «لزن :ةفيظن ةعقبب رم اذإ ناكو ءرفس يف
 [/ة/6] نك

 تومي :لاق بيبح نب ىلط نع *
 ءاهاضق دق ةنسح :نيتنسح نيب ملسملا

 [58 /9] .ةالصلا :ىنعي ؛اهرظتني ةنسحو

 حتتفا اذإ عكري ال قلط ناكو «

 ناكو ؛توبكنعلا غلبي ىتح «ةءارقلا
 يكتشي ىتح «موقأ نأ يهتشأ ينإ :لوقي

 [14/9] .يبلص

 امدعب ءاطع ناك :لاق جيرج نبا نع *

 أرقيف «ةالصلا ىلإ موقي :فعضو ربك

 ال «مئاق وهو «ةرقبلا ةروس نم ةيآ يتئام

 1]٠١/5*[ .كرحتي الو «ءيش هنم لوزي

 تيأر :لاق ىيحي نب هللا دبع نع *

 اًرازإ يلع نب دمحم رفعج يبأ ىلع
 :ةليلو موي لك يلصي ناكو ؛رفصأ
 [187/9] .ةبوتكملاب ةعكر نيسمخ

 نم غرف اذإ :نيسحلا نب يلع ناك *

 ءهئوضو نيب راصو ؛ةالصلل هئوضو
 يف هل ليقف ؛ةضفنو ةدعر هتذخأ ؛هتالصو

 نم ىلإ نوردتأ .مكحيو :لاقف ؛كلذ

 ]5/*١5[ ؟يجانأ نأ ديرأ نمو .موقأ

 مهللا :هلوق نع ةنييع نب نايفس لئس *
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 امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص

 كنإ «ميهاربإ لآو «ميهاربإ ىلع تيلص
 ةمأ هللا مركأ :لاق ؛ديجم ديمح

 ىلع ىلص امك ؛مهيلع ىلصف لكي دمحم
 طع ِلَصِي ىِذْلا وه# :لاقف ؛ ءايينألا

 :هلكك يبنلل لاقو [47 :بازحألا] « متكبتلمو

 1١7[. :ةيوتلا] عمل كَس َكَتَلَص 7
 امك ءمهيلع ىلصف ؛ةئيكسلا نم :نكسلاو

 «ليعامسإ ىلعو ؛ءميهاربإ ىلع ىلص
 ءالؤهو «طابسألاو بوقعيو قاحسإو

 هذه هللا معو « مهنم نوصوصخملا ءايبنألا

 مهيف لخد اميف مهلخدأو «ةالصلاب ةمألا

 الإ يش يف لحبدي ملو هلي مهيبن
 هس ص :هلوق التو ؛هتمأ هيف تلخد

 [ه5 :بازحألا] «َّىَّبلأ َلَع 1غ ٍهَئكِيْلَمَو

 مَلَع ٍليصب كِل وه# :لاقو .ةيآلا

 نإ :هلوق ركذو [47 هيل دَكَمو
 3 :حمفلا] 4ر02 ايي ائيِبُم انه كَل اَنَحَيَ

 «ٌرهْنأْلا ات ني» :هلوق 0 .[؟
 [":5 - ١01" /9/] .ةصقلا [© :متفلا]

 يف تأرق :لاق هبنم نب بهو نع *«
 هللا نإ :ءامسلا نم تلزنأ يتلا بتكلا ضعب

 مل يردتأ :# ميهاربإل لاق ىلاعت

 ٌلذل :لاق ؛بر ايال :لاق ؟اًليلخ كتذختا

 [08/4] .ةالصلا يف يدي نيب كماقم

 :لاق داور ىبأ نب زيزعلا دبع نع *

 دارأ اذإ راما ميكح نب ةريغملا ناك

 «هبايث نسحأ نم سبل :دجهتلل موقي نأ

 نم ناكو ؛هلهأ بيط نم لوانتيو
 ]١56/8[ . نيدجهتملا

 موقلا نإ :لاق ةيطع نب ناسح نع #

 مهنيب نإو «ةدحاولا ةالصلا يف نونوكيل

 :كلذ ريسفتو «ىضرألاو ءامسلا نيب امك

 ؛هتالص ىلع البقم ءاًعشاخ نوكي نأ

 [01/5] . اًلفاغ ءاّيهاس :رخآلاو

 نب ميهاربإ نع راكب نب يلع نع #*
 تجرخ :لاق ءهقيفر ينثدح :لاق ,مهدأ

 «سدقملا تيب نم مهدأ نب ميهاربإ عم

 لكأن انلعجف ءقيرطلا يف انداز ذفنف
 تنشخ ىتح ءرجشلا قورعو «بونرخلا
 لخدن :تلقف ؛دهجلا انم غلبو. ءانقولح
 ةيرقلا ىف اذإف ءالمع بلطن ىسع «ةيرقلا
 تليكوف ؛هيمدق فصو ءأضوتف ءرهن

 ءطقس دق اظئاح موق نم تلبقتف «سمتلأ

 تلبقت دق :تلقف ؛مهارد ةعبرأب هرجأ

 لمعأو ءلاجرلا لمع لبعي لمحت المع
 ٌتلسغف «ءادغب انوؤاجف ؛اًفيعض المع
 يف اذه :يل لاقف .ماعطلا ردابأ يدي

 :تلقف ؟ راهنلا ىلاعت امداعب - كطرش

 ءكارك ذخأت ىتح ريصاف :لاق ءال

 انذخأ ءانغرف املف :لاق ؛يرتشتو

 مث ؛انمعطو ءانلكأو ءانيرتشاو .مهاردلا

 انيتأف ءعوجلا قيرطلا يف انباصأف ءانجرخ
 «ءام ةيقاس اذإف ءصمح ىرق نم ةيرق

 ىلإ اذإو ؛هيمدق تفصو «ةالصلل أضوتف

 بحاص انب رصيف «ةفرغ اهيف راد انبناج

 ثعبف ؛معطن ملو انلزن نيح ةفرغلا



 6ع.
 ةالصلا

 تعضوف «قارع زبخو ءديرث اهيف .ةنفجب

 نم :لاقف ء«ةالصلا نم لتفناف ؛انيديأ نيب

 ام :لاق ؛لزنملا بحاص :تلقف ؟ثعب

 لكأف ءنالف نب نالف :تلق ؟همسا
 رضح دقو «ةيكاطنإ قمع انيتأ مث ؟تلكأو

 ؛امهرد نينامث وحتب اندصحف .داصحلا

 ةوق يب ام عجرأو ىذه فصن ذخا :تلقف

 ىلإ عوجرلا ديرأ ينإ :تلقف ؛هتبحص ىلع

 ؛اًيحاصم ىل تنأ ام :لاق .سدقملا تيب

 كلت نم نيتءالم ىرتشاو «ةيكاطنإ لخدف

  اذكو اذك ةيرق تيتأ اذإ :لاقف ؛مهاردلا

 نب نالف نع لسف  اهيف انمعطأ يتلا

 ةيقب ىلإ عفدو «نيتءالملا هيلإ معفداو «نالف

 تعفدف ؛!ءيش هعم سيل يقبو ءمهاردلا

 ثعب نم :لاقف «لجرلا ىلإ نيتءالملا

 نمو :لاقف «مهدأ نب ميهاريإ :تلق ؟اهب

 دحأ ناك هنأ :هتربخأف ؟مهدألا نب ميهاربإ

 .ماعطلاب امهيلإ ثعب نيذللا نيلجرلا
 «سدقملا تيب ىلإ تيضمو ؛امهذخأف

 دع كل انمو «.تعجرف ءائيح تمقأف

 يف نفكو «تام :يل ليقف .«لجرلا

 ["3014 "ا /7] . نيتءالملا

 نم نع :ةئييع نب نايفس لجر لأس *

 لأسف :لاق ؟هترافك ام .هتالص يف خفن

 لاقف  هسلجم يف ناكو  يعفاشلا نايفس

 .«فرحأ ةثالث .خ ف ن خفن :يعفاشلا

 لكل .فرحأ ةعبرأ وه ؛ناحبس :هرفكي

 ةدايزو ءاذه نم فرح كلذ نم فرح

 رشعب ةنسحلا : نيو هللا لاق ؛؟فرح

 يعوض يوملا بيذهتلا ا

 أ تددو :ةئييع نب نايفس لاقف .اهلاثمأ

 [47/4] .اهلثم نسحأ تنك

 ؛ اًبهار لجر يقل :لاق هبنم نب بهو *
 لاق ؟كتالص فيك ءبهاراي :لاقف
 ةنجلا ركذب عمس اًدحأ بسحأ ام :بهارلا

 ؛اهيف يلصي ال «ةعاس هيلع ىتأف ءرانلاو

 عفرأ ام :لاق ؟توملا كركذ فيكف :لاق

 ينأ تيأر الإ ءىرخأ عضأ الو ءاّمدق

 اهيأ كتالص فيك :بهارلا لاق !تيم

 ىتح ؛يكبأو يلصأل ينإ :لاق ؟لجرلا
 لاق ؛ينيع عومد نم بشعلا تبني

 تنأو «كحضت تب نإ :كنإ امأ :بهارلا

 «يكبت نأ نم كل ريخ ؛كتئيطخب فرتعم
 عفري ال :يئارملا نإف ؟؛كلمعب ءارم تنأو

 [؟8/4] .لمع هل

 يسفن يذلاو :لاق رابحألا بعك نع *

 اهب هللا وحمي يتلا تانسحلا نإ «هديب

 يه ؛نردلا ءاملا بهذي امك :تائيسلا

 يسفن يذلاو :لاق .سمخلا تاولصلا

 اذنه يف َّنإ# :ىلاعت هللا لوق نإ .هديب

 ١٠١5[ :ءايبنألا] © تديع و امك

 ىلاعت هللا مهامس سمخلا تاولصلا لهأل

 هللا لوق نإ ءهديب يسفن يذلاو ؛نيدباع

 «اوهنَم تر ِرْبَصْلا ناو ّنإ» :ىلاعت
 .رجفلا ةالص يف ةءارقلل [ م4 :ءارسإلا]

 [مى4 /ه]

 نم مظعأ هآرل ؛عوطتلا يتعكر يف هباوث
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 ةالصلا

 اهنإف «ةبوتكملا امأف ؛يساورلا لابجلا

 نأ دحأ عيطتسي نأ نم هللا دنع مظعأ
 [*84/6ه] .اهفصي

 لجر ءاج :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع

 ؛ةيوتكملا نم ملس امدعب رابحألا بعك ىلإ

 مث ؟نيتعكر ىلص ىتح .هبجي ملف ؛هملكف
 نأ الإ :كمالك نم ينعنمي مل هنإ :لاق

 :وغل امهثيب ثدحي ال «ةالص دعب ةالص

 [مخك /ه] .نييلع يف باتك

 :لاق يروصلا كرابملا نب دمحم نع *

 هتتاف اذإ زيزعلا دبع نب ديعس تيأر
 ذخأ ةعامجلا يف :ينعي  ةالصلا

 ]١١5/5[ .ىكبو ؛هتيحلب

 ةالص ىنتتاف :لاق ناطقلا بلاغ نع *
 ايت تجلس :ةعانس ىف ءاضستلا
 «تمن مث ؛لضفلا هب يغتبأ «ةرم نيرشعو

 داوج سرف ىلع ينأك :يمانم يف تيأرف
 ؛ مهقحلأ ال لماحملا يف ءالؤهو ؛ضكرأ

 تيلصو «ةعامج يف اولص مهنإ :ليقف
 ]١86/5[ .كدحو

 نم غرف اذإ ءيميلسلا ءاطع ناك #

 ءاكب ىكيو ءدعتراو «ءضفتنا :هئوضو
 ينإ :لوقيف «ءكلذ يف هل لاقيف ؛اًديدش

 نأ ديرأ ءميظع رمأ ىلع مدقأ نأ ديرأ

 [018/1] . كو هللا يدي ني مرقأ

 لجر رظن :لاق نارهم نب نوميم نع *

 فخأف ءيلصي لجر ىلإ نيرجاهملا نم
 ةعيض. تركذ ينإ :لاقف ؛هبتاعف ءةالصلا

 [84/4] .هتعضأ ةعيضلا ٌَربكأ :لاقف يل

 رم :لاق يورهلا نب حاير نع

 وهو  مصألا مئاحب فسوي نب ماصع

 نيصت + تاما ناهي كيجت و مدع
 ؟يلصت فيك :لاق .ءمعن :لاق ؟يلصت

 «ةيشخلاب يشمأو ءرمألاب موقأ :متاح لاق
 أرقأو ء«ةمظعلاب رّبكأو «ةيئلاب لخدأو

 .عوشخلاب مكرأو ءركفتلاو ليترتلاب
 دهشتلل سلجأو ءعضاوتلاب دجسأو

 اهملسأو ءةنسلاو لبسلاب مّلسأو «مامتلاب
 ىلع عجرأو ءْقو هللا ىلإ صالخإلاب
 «ينم لبقُي ال نأ فاخأ :فوخلاب يسفن
 .ملكت :لاق ؛توملا ىلإ دهجلاب هظفحأو

 [07ه -174/8] . يلصت نسحت تنأف

 ىلص :هرولا يبأ نب نسحلا وبأ لاق *
 «سوسرط لهأب اًموي يجاسلا هللا دبع وبأ
 املف ؛ةالصلا ففخي ملف «ريفنلاب حيصف

 ؟ملو :لاق ؟سوماج تنأ :اولاق ءاوغرف

 يف تنأو «ريفنلا :سائلاب حيص :اولاق

 تيمس امنإ :لاقف ؛ففخت ملو «ةالصلا

 تبسح امو ؛هللاب لاصتا اهنأل .«ةالصلا

 هعمس يف عقيف «ةالصلا يف نوكي اًدحأ نأ

 [*197/4] .هللا هبطاخي ناك ام ريغ

 فلخ انيلص اذإ انك :لاق سنأ نع *

 :تلق ؛ةالصلا فخأف «ءماوعلا نب ريبزلا

 ٌفخخأ مكارأ يل ام ءدمحم باحصأ اي

 «ساوسولا ردابن انإ :لاق ؟ةالص سانلا

 مكدحأ ليطي :قارعلا لهأ مكنكلو



 نزلا .ءا# ةالصلا

 ئيعوضوملا بيذضتلا انسه

 [145/5] .هتالص يف بيغي ىتح «ةالصلا

 مل نم :لاق حارجلا نب عيكو نع *

 نكي مل ءاهتقو لبق ةالصلا ةبهأ ذخأي
 ةريبكتلاب نواهت نم :عيكو لاقو .اهرقو

 [م/4/١] .هنم كيدي لسغاف «ىلوألا

 لبنح ني دمحأ نب هللا دبع نع #*

 :ةليلو موي لك يف يلصي يبأ ناك :لاق

 كلت نم ضرم املف ؛ةعكر ةئامثالث

 لك يف يلصي ناكف ؛هتفعضأ ءطاوسألا
 ناك ءةعكر نيسمخو ةئام :ةليلو موي
 [181/9] .نينامثلا برق

 ىلإ تيلص :لاق حلاص يبأ نع #*

 املف ءرصعلا درولا نب بيهو نب بنج
 تنك نإ ءمهللا :لوقي لعج .ءىلص
 رفغاف ءاهيف ترصق وأ ءاّئيش اهنم تصقن
 اًميظع اًينذ بنذأ دق هنأكف :لاق ؛يل

 [164/4] هنم رمغتسي

 نم خيش نع ةيواعم نب مثيهلا نع *
 فلأ يلصي سمهك ناك :لاق ءهباحصأ

 لاق ءّلم اذإف ؛ةليللاو مويلا يف ةعكر

 .هللاوف ءءوس لك ىوأم اي يموق :هسفنل

 [؟51/١١] . طق ةعاس هلل كتيضر ام

 نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع #*
 ييحي ناكو  ةليل ماق هابأ نأ :يدهم

 هسفنب ىمر :رجفلا علط املف « هلك ليللا
 ءحبصلا ةالص نع مانف «شارفلا ىلع

 ىنج امم اذه :لاقف ؛سمشلا تعلط ىتح

 نأ :هسفن ىلع لعجف ؛شارفلا اذه يلع

 اًئيش هدلجو ضرألا نيبو هنيب لعجي ال
 [1؟/9] .اًعيمج هيذخف حّرقف ؛نيرهش

 الول :لاق هنأ هيو ءادردلا ىبأ نع *

 يف ىقبأ ال نأ تيبحأل «لالخ ثالث

 الول :لاقف ؟نه امو :تلقف ءايندلا

 فالتخا يف يقلاخل دوجسلل يهجو عوضو

 أمظو «يتايحل ةمدقت نوكي ءراهنلاو ليللا
 «مالكلا نوقتني ماوقأ ةدعاقمو ءرجاوهلا

 [؟١؟/١1] .ةهكافلا ىقتنت امك

 سيوأ ناك :لاق ديز نب غبصأ نع *

 «عوكرلا ةليل هذه :لوقي ىسمأ اذإ ينرقلا

 : ىسمأ اْذِإ لوقي ناكو «حبصي ىتح عكريف

 «حبصي ىتح دجسيف ءدوجسلا ةليل هذه

 نم هتيب يف امب قدصت ىسمأ اذإ ناكو
 :لوقي مث «بايئلاو ماعطلا نم لضفلا

 هب ينذخاؤت الف اًعوج تام نم مهللا

 [41//؟] .هب ينذخاؤت الف اًنايرع تام نمو

 ةوالحلا اودقفت :لاق نسحلا نع *

 ؛نآرقلا يفو .ةالصلا يف :ثالث يف
 اوضماف ءاهومتدجو نإف ؛ركذلا ىفو

 نأ ملعاف ءاهودجت مل نإف اورقناو

 [191/5] .قلغم كباب

  ةورف نب ناليح  دلجلا يبأ نع *

 ةالصلا لهأ ىلع ءالبلا نّلحيل :لاق

 مهلوح ممألاو ءمهريغ داري ال اًصوصخ

 عجريل لجرلا نإ ىتح «نوعتري نونمآ

 [51/5] ٠ اًيئنارصن وأ اًيدوهي

 هللا دبع ايأ اي :هينم نب بهو لثس *



 ءايلوألا ةيلحل

 اًنونق لوطأ امهدحأ :نايلصي نالجر

 امهيأ ؛اًدوجس لوطأ رخآلاو ءاّبمصو

 [؛4/*4] . كيك هلل امهحصنأ :لاق ؟لضفأ

 عم تيشم امبر :لاق بذوش نبا نع #

 .هيف ىلصف

 «تباث عم انئيشم امير :لاق هنعو #*

 ىف يذلا دجسملاب أدب اًضيرم اندع اذإف

 يتأي مث ءهيف عكرف «ضيرملا تيب
 ["؟١/؟1 .ضيرملا

 «يكتعلا لالحلا يبأ نع ةرارز نع *

 هللا يضر كلام نب سنأ تعمس :لاق

 ةرشع يتنث مويلا يف ىلص نم» :لوقي

 ]9*/١٠١5[ .دعب اهتكرت

 اًدهاجم تعمس :لاق فيصخ نع *
 ملو «ةالصلا ىلإ تماق ةأرما اميأ :لوقي

 [؟14/9] .اهتالص لبقت مل :اهرعش طغت

 انأ امئيب :لاق دابع نب سيق نع #

 فصلا يف «ةنيدملا دجسم يف يلصأ

 ينبذجف «يفلخ نم لجر ءاج ذإ :مدقملا

 «ملس املف ؛يماقم ماقو «يناحنف «ةبذج

 :لاقف ءبعك نب بأ وه اذإف «يلإ تفتلا

 نم دهع اذه نإ .هللا كؤسي ال ءىتفاي

 ,ءةلبقلا ليقتسا مث ؛انيلإ ِِلكي يبنلا

800 
 ةعامجلا ةالص شالا"

 ال ءةبعكلا برو ةدقعلا لهأ كله :لاقف

 ام «هللاو امأ  رارم ثالث  مهيلع ىسآ

 نم ىلع ىسأ :نكلو ءىسآ مهيلع

 [؟5؟/11١ . اولضأ

 هللا يضر رمع نبا نأ :عفان نع *#

 يف ءاشعلا ةالص هتتاف اذإ ناك ءهنع ىلاعت

 [":*/1] .هتليل ىيحأ :ىسوم

 دجسم تلخد :لاق ةيرحب ىبأ نع #

 نم :لوقي لبج نب ذاعم تعمسف « صمح

 هذه تأيلف ءانمآ كن هللا ئناي نأ هرس

 نهنإف «نهب ىداني ثيح سمخلا تاولصلا

 ؛ لَك مكيبن مكل هنس اممو «ىدهلا ننس نم

 يلصأف يتيب يف ىلصم يل نإ :لقي الو
 ةنس متكرت :كلذ متلعف نإ مكنإف « هيف

 لَو مكيبن ةنس متكرت ولو ء.مكيبن
 [ا[ 001 . متللضل

 لبقأ :لاق يدنكلا ىليل ىبأ نع #

 ينثا :وأ  اًبكار رشع ةثالث يف ناملس

 املف هلي دمحم باحصأ نم  اًبكار رشع

 ابأ اي مدقت :اولاق «ةالصلا ترضح

 حكنن الو «ءمكمؤن ال انإ :لاق ؛هللا دبع

 :لاق ؛«مكب اناده ىلاعت هللا نإ «مكءاسن

 عبرأ ىلصف «موقلا نم لجر مدقتف

 انل ام :ناملس لاق ؛ملس املف «تاعكر

 «ةعبرملا فصن انيفكي ناك امثإ ؟ةعبرمللو

 ١89/١1[ .رفسلا ىف :ىنعي :قازرلا دبع



 تمصلا  ىحضلا ةالص

 ام :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع

 نيعبرأ ذنم ةعامجلا يف ةالصلا ينئتاف

 [157/؟] .ةئس

 نيئالث ذنم نذؤملا نْذأ ام :لاق هنعو #
 [5١؟/؟] .دجسملا ىف انأو الإ :ةنس

 موق ءافقأ يف ترظن ام :لاق هنعو#

 [5/*15] . ةنس نيرشع ذنم :ةالصلاب ينوقبس

 :لاق - بيسملا نبا ىلوم - درب نع *#

 الإ ,ةنس نيعبرأ ذنم ةالصلل يدون ام

 [9١/*15؟] .دجسملا ىف ديعسو

 نب ديعسل تناك :لاق ىعازوألا نع *

 نم دحأل تناك اهملعن ال «ةليضف بيسملا

 ةعامج يف ةالصلا هتفت مل :نيعباتلا

 يف رظني مل ؛اهنم نيرشع ؛ةئس نيعبرأ

 [5١*/؟] .سانلا ةيفق

 .هيبأ نع سيردإ نب معنملا دبع نع *

 ٌةانغلا بيسملا ني ذيعس ىلص :لاق

 [157/9] .ةنس نيسمخ «ةمتعلا ءوضوب

 :ىلاعت هلوق يف ءريبج نب ديعس نع

 :ملقلا] «نوئينس مم دوجُشلا لإ نعني انك دقر»
 [؟185/4] .ةعامجلا يف ةالصلا :لاق .[4”

 يف ىيقب ام :لاق عساو نب دمحم نع *

 يف ةالصلا :الإ «مذلأ ءىسُس ايندلا

 [؟ة ١ /5] .ناوخإلا ءاقلو ,ةعامجلا

 ىحضلا ةالص

 نإ «ينب اي :لاق رابحألا بعك نع#
 :نوحبسملا نوفاصلا كطبغي نأ كّرس

 2.عا
 يعوضوملا بيذهتلا اء

 ةالص اهلإف ؛ىحضلا ةالص ىلع ظفاحف

 [ "م /هز .نوحبسملا مهو «نيباوألا

 تمصلا

 نم ثالث :لاق ءادردلا ىبأ نع *

 «كتبيصم ٌكُشَت ال : مدآ نبا رمأ كاللم

 كسفن لذت الو «كعجوب ثّدحت الو

 [؟44/1] .كناسلب

 تملعت :لاق يلجعلا قروم نع #

 اًئيش تلق امو ؛نيئس ةرشع ىف ثتمصلا

 ينع بهذ اذإ هيلع مدنأ :تبضغ اذإ طق

 [؟*8/1؟] .بضغلا

 موقلا نأ ول :لاق رانيد نب كلام نع#

 [57/4/5] .قطنملا اولقأل ءتمصلا اوَفّلُك

 :لاقف ؟ راسي نب ملسم :ينعي - هللا دبع

 «لطابلا نع توكس :ملسم لاقف ؛هنع

 [198/15] .هب ملكت نم ريخ

 دبعلا نإ :لاق درولا نس بيهو نع#

 دبع ملسي ال :لاقو .هّبل هل عمتجيف «تمصيل

 [157 /4] . هلقع نم ربخي ىتح :موقلا ىلع

 اًنالف نإ :مهدأ نب ميهاربإل ليق *

 ملعتي نأ ىلإ وه :لاقف ؛وحنلا ملعتي
 [15/8] .جوحأ تمصلا

 لاق :لاق درولا نب بيهو نع#

 يف نعمتجي ال عبرأ :886 ميرم نب ىسيع



 سل 0

 ءايلوألا تيلحل

 لوأ وهو  ثمصلا :بجعت الإ ءدحأ

 يف دهزلاو ءهل عضاوتلاو 5 ةدابعلا

 ١[ هال /4] .ءىشلا ةلقو «ءايندلا

 :هنبال نامقل لاق :لاق ةمركع نع *

 نم تمصلا ناكل «ةضف نم مالكلا نأ ول

 [//] . بهذ

 يناسل تجلاع :لاق ايركز يبأ نع «

 [1 . يل ميقتسي نأ لبق .«ةنس نيرشع

 نيرشع تمصلا تجلاع :لاق هنعو *

 [41١/ه] .ديرأ ام ىلع هنم ردقأ ملف ءةئس

 اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 :اًنوكس مهلوطأف «نوركاذتيف نوسلجي
 [؟؟4/4] .مهسفنأ يف مهلضفأ

 نبا اي :لاق نالجع نب طيمش نع #*

 ؛ملاس كنإف ءاّنكاس تمد ام كنإ «مدآ

 [1؟9/] .كرذح ذخف :تملكت اذإف

 :لاق رضخألا يبأ نب حلاص نع «©

 :لاقف ؟ ىنصوأ :ينايتخسلا بويأل تلق

 7/1 .مالكلا لقأ

 ناك :لاق ةيمأ نب ليعامسإ نع *

 ليخي :ملكت اذإف .«:تمصلا ليطي ءاطع

 ["1 /] .ديؤي هنأ انيلإ

 اذإ :لاق ثراحلا نب رشب نع «
 كبجعأ اذإو ؛تمصاف «مالكلا كبجعأ

 [”94/4] . ملكتف «ثمصلا

 :لاقي ناك :لاق يروثلا نايفس نع *

 [ . لهاجلا رتسو «ملاعلا نيز تمصلا

 +86 د
 [ح مناقل

 تمصلا

 مانم تمصلا :لاقي ناك :لاق هنعو #*

 الإ مانم الو ؛هتظقي قطنملاو .«لقعلا

 [م؟ /7/] . مانمب الإ ةظفي الو . ةظقيب

 ىندأ :لاق شايع نب ركب يبأ نع *

 ةمالسلاب ىفكو «ةمالسلا :نوكسلاب عفن

 ىفكو :ةرهشلا :قطنلا ررض ىندأو ؛ةيفاع

 ]١7/8”  7١4[ .ةيلب ةرهشلاب

 :قطنلا ةلق :لاق رابحألا بعك نع *
 ءةنسح ةعر هنإف «تمصلاب مكيلعف «ةمكح

 اونسحأف ؛بونذلا نم ةفخو ءرزو ةلقو

 ؛ريصلاو تمصلا هباب نإف ءملحلا باب
 ريغ نم ءكاحضلا ضغبي ىلاعت هللا نإف

 بحيو ؛برأ ريغ ىلإ ءاشملاو ؛بجع

 نع لفغي الو ءعارك نوكي يذلا :يلاولا
 ةلاض ةمكحلا ةملك نأ :اوملعاو ؛هتيعر
 .عفرُي نأ لبق ملعلاب مكيلعف ءملسملا
 [75ل//ه] .هتاور بهذت نأ :هعفرو

 نم ميكح لاق :درولا نب بيهو لاق *

 ةرشع  ةمكحلا :لاق وأ ةدابعلا :ءامكحلا

 يف ةدحاوو «تمصلا يف اهنم ةعست :ءازجأ

 ىلع تمصلا نم يسفن تدرأف ؛ةلزعلا

 «ةلزعلا ىلإ ترصف ؛هيلع ردقأ ملف ءءيش

 [4١؟/8] .ةعستلا يل تلصحف

 :لاق راشب نب ميهاربإ نب دمحأ نع *

 «ةدايبعلا نع مهدأ نب ميهاربإ تلأس

 الإ .ءتمصلاو ركفتلا :ةدابعلا سأر :لاقف

 :ينعي فرح ىينغلب دقلو ؛هللا ركذ نم

 ام «ةامقل اح هل لع لاق نامقل نم



 م
 فورعملا عئانص

 دق امع لأسأ ال :لاق ؟كتمكح نم غلب

 :لاق مث ؟ينينعي ال ام فلكتأ الو «تيفك

 نأ :دبعلل يغبني امنإ ءراشب نبااي

 عفني وأ ءهب عفتني امب ملكتي وأ «تمصي

 وأ ءفيوخت وأ «هيبنت وأ ءةظعوم نم ءهب
 :لثم مالكلت ناك اذإ نأ :ملعاو ؛ريذحت
 «سايقملا يف نيبأو «قطنملل حضوأ تاك

 ؛ثيدحلا بوعشل عسوأو ؛عمسلل ىقنأو
 روضح ؛كبلق رصبل لثم :راشب نبا اي
 «ءكحور ضبقل هناوعأو توملا كلم

 لوه :هل لّثمو ؟نوكت فيك :رظناف
 :رظناف «ريكنو ركنم ةلئاسمو .علطملا
 ءاهلاوهأو «ةمايقلا :هل لّثمو ؟نوكت فيك

 «باسحلاو ءضرعلاو ءاهعازفأو

 خرص مث ؟نوكت فيك :رظناف .«فوقولاو
 [8/!1] .هيلع اًيشغم عقو «ةخرص

 ال :لاق ايركز ىبأ نب هللا دبع نع *

 بنذل تدجو الإ 1 تملكت ام لقأ
 نم ناك ام الإ ءاّررغم يردص يف سيلبإ
 هيف ديزأ نأ :عطتسأ مل ينإف .هللا باتك

 ءمالكلا ملعت تبلط امو ؛صقنأ الو
 ملعت تبلط مث ؛تدرأ ام تملعتف

 .ملعلا ملعت نم دشأ هتدجوف ءتمصلا

 ايركز يبأ نبا نأ :ينغلبو :أبس وبأ لاق

 هب ملعتي ؛نيئس اًرجح هيف يف لعج
 [6١؟/ه] . تمصلا

 وه ربصلا :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 نوكي الو ؛ربصلا نم تمصلاو «تمصلا

 لجر الإ ؛تماصلا نم عروأ ملكتملا

 | 0 و .
 ئثعوضوملا بيذهتلا [ 2

 يف تكسيو ءهعضوم يف ملكتي :ملاع

 ]1١/48:"[ . هعضوم

 ركذ رثكأ نم :لاق يعازوألا نع *

 هقطنم نأ ملع نمو «ريسيلا هاقمك :توملا

 ]١57/5[ .همالك لق :هلمع نم

 فورعملا عئانص

 :ةثالث لامعألا :لاق يَ ىلع نع

 لك ىلع هللا ركذو ءكسفن نم قحلا ءاطعإ
 ]46/١[ .لاملا يف خألا ةاساومو ءلاح

 لوعأ نأل :لاق هنو سابع نبا نع *

 «ةعمج وأ ءاًرهش نيملسملا نم تيب لهأ
 دعب ةجح نم ىلإ بحأ هللا ءاش ام وأ

 يل خأ ىلإ هيدهأ «قنادب قبطلو ؛ةجح
 هقفنأ «رائيد نم يلإ بحأ ءَقِه هللا يف

 ]78/١"[ . لو هللا ليبس يف

 :هلهأل لاق هنأ «مثيخ نب عيبرلا نع *
 اعدف «هل اوعنصف ءاًصيبخ انل اوعنصا

 هباعلو ءهمقلي لعجف «لبخ هب الجر
 ءانفلكت :هلهأ لاق ءبهذ املف ؛ليسي

 لاقف ؛لكأ ام اذه يردي ام ءانعنصو

 ]٠١7/5[ .هللا َّنُكَل :عيبرلا

 ءريخشلا ني هللا دبع نب فرطم نع #

 اذإ ءنالف ابأ اي :هناوخإ ضعبل لاق هنأ

 ءاهيف ينملكت الف «ةجاح ىلإ كل تناك

 اهعفرا مث ,.ةعقر يف يلإ اهبتكا :نكلو
 لذ كهجو يف ىرأ نأ هركأ ينإف «يلإ

 :رعاشلا لاق دقو ؛لاّوسلا
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 ىلبلا توم توملا نبسحت ال

 لايجزللا لاونت توسلا انستاو
 اذ نكلو تومامههالك

 لاؤسلالذل كاذ نم دشأ

 :اًضيأ رعاشلا لاقو

 هلاؤسب ههجو لذاب ضاتعا ام

 لاؤسب ىنغلا لان نإو اًضوع
 هتنزو لاونلا عم لاؤسلا اذإو

 لاون لك فحخو لاؤسلا حجر

 اًلئاس كهجو لذبب تيلتبا اذإف
 ]5٠١/5[ لاضفملا مركتملل هلذباف

 لكأ ال تنك :لاق هيَ ةريره يبأ نع *

 ينطب قصلأو «ريرحلا سبلأ الو «ريمخلا

 نم ةيآلا لجرلا يرقتسأو ءعوجلا نم
 «يب بلقني يك ءيعم يه .هللا باتك
 :نيكاسملل سانلا ريخ ناكو ؛ينمعطيف

 ءانب بلقني ناكو «بلاط يبأ نب رفعج

 انيلإ جرخيل ناك نإ ؛هتيب يف ناك ام انمعطيف
 111/1١1[ .اهيف ام قعلتف ءاهقشتف ءةكعلا

 ناك :لاق هيَ ةريره يبأ نع *

 سلجيو «نيكاسملا بحي :هي# رفعج
 ؛هنوثدحيو .مهثدحيو ءمهيلإ
 اسببأ :هيمسي كي هللا لوسر ناكو

 ]1١//1١١1[ .نيكاسملا

 ءيش نم اورثكتسا :لاق يرهزلا نع *

 :لاق ؟وهامو :ليق ؛رانئلا هسمتال

 [*ا١/9/] .فورعملا

 نايفسل لاق هنأ «دمحم نب رفعج نع #

 :ةثالثب الإ فورعملا متي ال :يروثلا

 [١؟ؤم/*] .هرتسو (هريغصتو « هليجعتب

 نم نإ :لاق ردكنتملا نب دمحم نع #

 نيكسملا ماعطإ :ةرفغملا تابجوم

 ]*/١14[ .نابغسلا

 :لاق - نسحلا يبأ نب - نسحلا نع #

 مهدحأ ناك :اًماوقأ تكردأ دقل «هللاو

 قفني ءاّماع نيعبرأ هلهأ يف هاخأ فلخي

 ]17١/5[ .مهيلع

 يل لاق :لاق ةليمج يبأ نب يلع نع *
 ءاّدي تعنص اذإ :ىمخللا رخص نب دايز

 [41/1] بيسح نا يذ ىلإ اهعنصاف

 اندجو :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ىلإ فورعملا عانطصا :ةوادع لك لصأ

 [*40/51 . ماثللا

 يف ماق ام هنأ ءروصنم نب رشب نع *
 الإ ءاّئيش طعي ملف ءطق لئاس دجسملا

 [؟5/١4] .هاطعأ

 لزن :لاق ةتييع نب نايفس نع

 ةقوس نب دمحم ىلع ردكنملا نب دمحم

 ءهولأسف ؛رامح ىلع هلمحف «ةفوكلاب

 بحأ لمعلا يأ هللا دبع ابأ اي :اولاقف

 ؛نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ :لاق ؟كيلإ
 لاضفإلا :لاق ؟ذلتسي امم يقب امف :اولاق
 [1/8ه] .ناوخإلا ىلع

 نبا بلط :لاق قباس نب يدهم نع #

 لاقف «ىكبف ءاًئيش هنم ةقوس نب دمحم خأ

 يتلأسم نأ تملع ول «مع اي هللاو :هل
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 تيكب ام :لاق ؛كتلأس ام ءاذه كنم غلبت

 لبق كيدتبأ مل ينأل :تيكب امنإ :كلاؤسل
 [7 - "/ه] .كلاؤس

 نم يقب اذإ :مهدأ نب ميهاربإ ناك *
 لمعيو ءمهل هكرت «ليلق ةرارغلا يف قيقدلا
 ؛ملعأ الو - صهرلا :ينعي  رياطقلا يف

 ءاققر لاق :لوقي ديلولا ابأ تعمس ينأ الإ

 «ةنوجلا يف زبخ لك لكأن اولاعت :ميهاربإ
 ل ءاّئيش دجي مل ؛ءاج اذإ ىتح

 - زبخلا ىنغي غي نأ لبق عجري : : ينعي - ىرخأ

 :لاق ؛ةرخآلا ءاشعلا دعب ئطبي ناكو

 اوئفطأو ءةنوجلا يف ءيش لك اولكأف

 «ميهاربإ ءاجف :لاق ؛اودقرو «جارسلا

 ؛اًربخ اهيف دجي ملف .ةنوجلا يف رظنف
 :لاق ؛ءاشع الب اودقر ءهلل انإ :لاقف
 ؛ةلس مهل زبخو .نجعف ءجرسأو .حدقف

 ءاوسلجا اوسلجا :لاقف «مههّين مث :لاق
 ؟اودقرت نأ لبق ءاشع مكل نولمعت متنك ام

 :اولاقف ءضعب ىلإ مهضعب رظنف :لاق
 ءىش يأو هب اندرأ ءيش يأ :اورظنا

 ْ عمم - 584/01 ؟وه لمع

 نب دمحأ هللا دبع يبأ دي نم عقو *

 ءاجف ءرئبلا يف ضارقم لبنح نب دمحم
 .هجرخأ نأ املف .هجرخأف ءهل نكاس
 وأ ءمهرد فصن رادقم هللا دبع وبأ هلوان

 يوسي ضارقملا :لاقف ؛رثكأ وأ .لقأ

 ناك املف ءجرخف ؛اًئيش ذخآ ال ءاظاريق

 ءارك نم كيلع مك :هل لاق .مايأ دعب

 هؤاركو ءرهشأ ةثالث ءارك :لاق ؟ت وناحلا

 ىلع برضف ؛مهارد ةثالث :رهش لك يف

 [174/4] .لح يف تنأ :لاقو «هباسح

 يبأ ينلمح :لاق يبرحلا ميهاربإ نع *
 رصن ابأ اي :لاقف ثراحلا نب رشب ىلإ
 ءملعلاو ثيدحلا ةباتكب رهتشم اذه ينبا

 لمعُي نأ يغبني ملعلا اذه ينب اي :يل لاقق

 نيتئام لك نمف هلك هب لمعُي مل نإف «هب
 : يبأ هل لاقو .مهاردلا ةاكز لثم .ةسمخ

 «غلبأ هل كؤاعد :لاقف ؟هل وعدت ءرصن ابأ

 ؛هتمأل يبتلا ءاعدك ؛هدلول دلاولا ءاعد

 ءهمالك تيلحتساف :ميهاربإ لاق

 ةالص ىلإ رام انأ اذإف ءهتنسحتساف

 ءرعشلا ةبق يف يلصي رشب اذإف ؛ةعمجلا

 ؛ناذألاب نذؤي نأ ىلإ عكرأ هءارو تمقف

 اي :لاقف :ةئيهلاو لاحلا ثر لجر ماقف

 نم سيلو ءاًّقداص نوكأ نأ اورذحا ءموق

 دنع توكسلا عسي الو ءرايتخا رارطضالا

 ؛ةقاف الو هدر ولا هيلاوسلا الو :مدعلا

 ةعطق هاطعأ اًرشب تيأرف :لاق ؛هللا مكمحر

 هتيطعأف ء«هيلإ تمقف :ميهاربإ لاق «قناد
 ال :لاق «ةعطقلا ينطعأ :تلقف ؛اًمهرد

 ناكو :لاق ءنامهرد ناذه :تلقف «لعفأ
 هذه :تلق ؛حاحص مهارد ةرشع يعم

 ءيش يأو ءاذه اي : يل لاقف .مهارد ةرشع

 ؟اًحاحص ةرشع هيف لذبت «قناد يف كتبغر

 لاقف :لاق ءحلاص لجر اذه :تلق :لاق

 تسلو «بغرأ اذه فورعم ىف انأف :ىل

 هذه لكآ نأ ىلإو ءاّمقن فلاب لديفمأ

 .ةيضاق ةينم وأ «لجاع حرف



 ءايلوألا ةيلحا
 م
 ةيفوصلا ا .#8

 :يل لاقف ؛ةوعد «خيش اي :تلقف ؟ذخآ
 تيمي ىتح ىهتامأ الو ءكبلق هللا ايحأ

 [1144- 77/4] .ءيشب اهعيبي الو ءءيش

 اوذختا :لاق هبنم نب بهو نع #*

 ةمايقلا موي مهل نإف :نيكاسملا دنع ديلا

 [71/5] .ةلود

 ةيفوصلا
 الجر نأ الول :لاق يعفاشلا نع *

 ريصي ىتح :رهظلا تأي مل «فّوصت القاع

 [147/9] .قمحأ

 ىلع فوصتلا سّسأ :لاق هئعو *

 [9//1217] .لسكلا

 ينثدح :يضاقلا هللا دبع يبأ نع *

 0 لجر دادغبب اندنع ناك :لاق أ
 هعمسأ ام اًريثك ناكو «يل اًميدص ءراجتلا

 كلذ دعب هتيأرف :لاق ؛ةيفوصلا يف عقي
 ؛؟كلم ام عيمج مهيلع قفنأف « مهبحصي

 ؟مهضغيت تنك سيلأ :هل تلقف :لاق

 ام ىلع رمألا سيل :يل لاقف :لاق

 تيلص :لاق ؟9فيك :هل تلق .تمهوت

 نب رشب تيأرف .ءتجرخو ءاّموي ةعمجلا
 دجسملا نم جرخي يفاحلا ثراحلا
 ىلإ رظنا :يسفن يف تلقف :لاق ؛اًعرسم

 رقتسي سيل «دهزلاب فوصوملا لجرلا اذه
 «يتجاح تكرتف :لاق ؛دجسملا يف

 هتعبتف :لاق ؛بهذي نيأ رظنأ :تلقف

 مهردب ىرتشاو ءزابخلا ىلإ مدقت هتيأرف
 يرتشي لجرلا ىلإ رظنا :تلق :لاق ؛اًربخ
 هاطعأف «ءاوشلا ىلإ مدقتف :لاق ؛اًربخ

 هيلع يندازف :لاق ؛ءاوشلا ذخأو ءاّمهرد

 «يوالحلا ىلإ مدقتو :لاق ءاًظيغ

 :يسفن يف تلقف ؛مهردب اًجذولاف ىرتشاو

 ىرتشاو ؛«يوالحلا ىلإ مدقتو ءهللاو
 ءهللاو :يسفن يف تلقف ؛مهردب اجذولاف
 :لاق ؛لكأيو سلجي نيح هيلع نصغنأل

 ديري :لوقأ انأو ءءارحصلا ىلإ جرخف

 ىلإ يشمي لاز امف :لاق ؛ءاملاو ةرضخلا

 «ةيرق لخدف :لاق ؛هفلخ انأو ءرصعلا

 ؛صضيرم لجر هيفو هدجسم ةيرقلا يفو
 ؛همقلي لعجو ءهسأر دنع سلجف :لاق

 :لاق «ةيرقلا ىلإ رظنأل تمقف :لاق

 :ليلعلل تلقف .ءتعجر مث «ةعاس تيقبف

 :لاق ؛دادغب ىلإ بهذ :لاق ؟رشب نيأ

 :لاقف ؟دادغب نيبو ينيب مكو :تلقف

 هيلإ انإو هلل انإ :تلقف ؛اًحسرف نوعبرأ

 سيلو ءيسفنب تلمع شيإ .ءنوعجار
 ؛يشملا ىلع ردقأ الو « يرتكأ ام يدنع

 تسلجف :لاق ءعجري ىتح سلجا :لاق

 يف رشب ءاجف :لاق ؛ةلباقلا ةعمجلا ىلإ
 «ضيرملا هلكأي ءيش هعمو ءتقولا كلذ

 ءرصن ابأ اي :ليلعلا هل لاق «غرف املف
 يدنع يقبو ءدادغب نم كبحص لجر اذه

 رظنف لاق «هعضوم نلإ هدزف «ةعمجلا ذم
 :لاق ؟ينتبحص مل :لاقو ,بضغملاك يلإ
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 :لاق ءشماف مق :لاق ؛تأطخأ :تلقف

 املف :لاق ؛برغملا برق ىلإ تيشمف
 ؟دادغب نم كتلحم نيأ :يل لاق ءانبرق

 الو «بهذأ :لاق ؛اذك عضوم ىف :تلق

 مهتبحصو , كو هللا ىلإ تبتف :لاق ؛دعت

 [*ه»/8] .كلذ ىلع انأو

 ببس ناك :لاق قاقزلا ركب يبأ نع *

 ءلج فصن يطسو يفو ءةكم ديرأ ةنسلا

 ىدحإ تدمرف ءلج فصن يفتك ىلعو
 حرف «لجلاب عومدلا تحسمف « ينيع

 ناليسي .مدلاو عومدلا تناكف «ناكملا

 يتدارإ ركس نم انأو ءيتحرقو ينيع نم
 يف سمشلا ترثأ اذإو ؛هب نسحأ مل

 ءاضر «ينيع ىلع اهتعضوو اهتبلق 0 يدي

 «يدحو هيتلا يف تنكو ؛ءالبلاب ينم

 ملع نيابي ةعيرشلا ملع نأ :يبلقب رطخن
 رجش نم فتاه يب فتهف 3 .ةقيقحل ١

 اهعبتت ال ةقيقح لك «ركب ابأ اي :ةيدابلا

 ]44/٠١*[ .رفك يهف ءةعيرش

 موصلا

 نبا ناك :لاق ةكيلم يبأ نبا نع *

 [مه/١] .انثيلأ وهو ءعباسلا

 مكلدأ الأ :لاق هنفلط ةريره يبأ نع *

 ابأ اي اذام :اولاق ؟ةدراي ةمينغ ىلع

 ["م1/1] . ءاتشلا يف موصلا :لاق ؟ةريره

 يعوض يملا بيذهتلا ا ل 0

 اذإ اوناك :هباحصأو ناك هنأ ءهئعو *

 رهطن :اولاقو ؛دجسملا ىف اودعق :اوماص

 [7415/1] . انمايص

 ايأ تيأر :لاق بيسملا نب ديعس نع #

 .هلهأ يتأي مث «قوسلاب فوطي ةريره

 :اولاق نإف ؟ءيش نم مكدنع له :لوقيف

 ]85/١*[ .مئاص ينإف :لاق ءال

 ايأ تعمس :لاق خورف نب سابع نع *

 ةريره ابأ تفيضت :لوقي يدهنلا نامثع

 :وأ  موصت فيك :هل تلقف ؛لايل عبس

 امأ :لاق ؟ةريره ابأ اي كمايص فيك

 ثدح نإف ءانالث رهشلا لوأ موصأف ءانأ

 ]47/١"[ .يرهش رجأ ىل ناك .ءثدح ىل

 ةريره ايأ نأ :يدهنلا نامثع ىبأ نع *

 «ةرفسلا اوعضو .اولزن املف ءرفس ىف ناك

 ؛مئاص ينإ :لاقف «ءيلصي وهو هيلإ اوثعبو
 لكأي لعجف عاج .«نوغرفي اوداك املف

 :لاّقف ءمهلوسر ىلإ موقلا رظنف ؛ماعطلا

 ؛مئاص هنأ ينربخأ هللاو دق ؟نورظنت ام

 تعمس ينإ ء«قدص :ةريره وبأ لاقف

 «ناضمر رهش موص» :لوقي هلي هللا لوسر

 موص :رهش لك نم مايأ ةثالث موصو
 لوأ نم مايأ ةثالث تمص دقو هرهدلا

 مئاص .هللا فيفخت يف رطفم انأف ءرهشلا

 ]85/١"[ .هللا فيعضت ىف

 انجرخ :لاق هك ىسوم يبأ نع *

 اًيدانم انعمسف ؛عوفرم انل عارشلاو ؛ةبيط
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 ءمكربخأ اوفق «ةنيفسلا لهأ اي :يداني

 وبأ لاق ؛تاوصأ ةعبس نيب ىلاو ىتح

 :تلقف «ءةنيفسلا ردص ىلع تمقف :ىسوم

 نيأ ىرت ام وأ ؟تنأ نيأ نمو «تنأ نم

 ينباجأف :لاق ؟اًفوقو عيطتسن لهو «نحن

 كيو هللا هاضق ءاضقب مكربخأ الأ :توصلا

 ؛انريمخأ .ىلب :تلق :لاق ؟هسفن ىلع

 هنأ :هسفن ىلع ىضق ىلاعت هللا نإف :لاق

 ناك ءراح موي يف َقيق هلل هسفن شظع نم
 :لاق ؛ةمايقلا موي هيوري نأ :هللا ىلع اًمح

 ءراحلا مويلا كلذ ىخوتي ىسوم وبأ ناكف
 هيف خلسني داكي يذلا ءرحلا ديدشلا
 [؟<١/١] .هموصيف ناسنإلا

 نسبا ناك :لاق بذوش نسبا نع *

 ناكو ؛اًموي رطفيو ءاموي موصي :نيريس
 مث !ىشعتي الف «ىدغتي :هيف رطفي يذلا
 [؟7/؟/؟] .اًمئاص حبصيو ءرحستي

 نب .يلع ىلع انلخد :لاق يرهزلا نع
 ميف «يرهز اي :لاقف «ءيلع نب نيسحلا
 يبأر عمجأف ء«موصلا انركاذت :تلق ؟متنك

 موصلا نم سيل هنأ ىلع :يباحصأ يأرو

 اي :لاقف ؛ناضمر رهش الإ .بجاو ءيش

 ىلع موصلا ءمتلق امك سيل «يرهز
 بوجوك ةبجاو اهنم ةرشع ءاّهجو نيعبرأ
 ةعبرأو «مارح اهنم ةرشعو ءناضمر رهش
 ءاش نإ :رايخلاب اهبحاص ءةلصخ ةرشع

 رذنلا موصو ؛رطفأ ءاش نإو ءماص

 :لاق ؛بجاو فاكتعالا موصو «بجاو

 :لاق ؛هللا لوسر نبا اي نهرسف :تلق

 موصلا ا

 ءناضمر رهش موصف :بجاولا امأ

 لتق يف :ينعي  نيعباتتم نيرهش مايصو
 :ىلاعت لاق «قتعلا دجي مل نمل  أطخلا

 [95 :ءاسنلا] ةاًكطَخ اًنِْوُم َلَثَق نَمَو

 «نيميلا ةرافك يف مايأ ةثالث مايصو .ةيآلا

 : لِي هللا لاق ءماعطإلا دجي مل نمل

 :ةدئاملا] «مّكْنَلَح اذ ْمُكَيِلميأ هرم كلذ

 :ىلاعت هللا لاق .سأرلا قلح مايصو 4

 ني ىدَأ هوب َرَأ اًنيِرَم مكه نك نم

 هبحاص .ةيآلا *١19[ :ةرقبلا]# ويلي

 مد موصو ؛اًنالث ماص ءاش نإ :رايخلاب

 هللا لاق ءىدهلا هجر قمل“ ءةعتملا

 :ةرقبلا] #ّجلَل لإ رمل مَّتَمَت نمل :ىلاعت
 ءديصلا ءازج موصو .ةيآلا [95

 ءارَجَم اًدِيعَتم ينم ُمََتَك نمو# :َقِو هللا لاق
 0 55 :ةدئاملا] «ِرَمَنلَأ ّنِم َلَدَق اَم ُلْكَم

 صقي مث «ةميق ديصلا كلذ مّوقي امنإو
 .ةطنحلا ىلع نمثلا كلذ

 موي موصف :رايخلاب هبحاص يذلا امأو

 نم مايأ ةتس موصو .«سيمخلاو نينثالا

 مويو ءةفرع مويو ءناضمر دعب لاوش
 نإ :رايخلاب هبحاص كلذ لك ؛ءاروشاع
 موص امأو ؛رطفقأ ءاش نإو ءماص ءاش

 نذإب الإ ءاًعوطت موصت ال ةأرملاف :نذإلا

 .ةمألاو دبعلا كلذكو ءاهجوز

 ءرطفلا موي موصف :مارحلا موص امأو:

 مويو «قيرشتلا مايأو .ىحضألا مويو
 موصو ءناضمرك هموصن نأ انيهن :كشلا

 مارح تمصلا موصو ؛مارح لاصولا



 مة
 موصلا

 رهدلا موصو مارح ةيصعملا رذن موصو

 الإ ءاعوطت موصي 5 :فيضلاو «مارح

 نما١ : يع هللا لوسر لاق ؛هيحاص نذإب

 الإ ءاًعوطت نموصي الف ؛موق ىلع لزن
 مل اذإ موصلاب يبصلا رمؤيو ؟مهنذإب
 نم كلذكو ؟ ضرفب سيلو ءاسينأت «قهاري

 يف ةوق دجو مث .راهنلا لوأ نم ةلعل رطفأ

 . قي هللا بيدأت كلذو .كاسمإلاب رمأ : هندي

 لكأ اذإ :رفاسملا كلذكو ؛ضرفب سيلو

 .كاسمإلاب رمأ مدق مث .راهنلا لوأ نم

 هل حيبأ دقف «دمع ريغ نم اًيسان «برش

 .هموص نع هأزجأو «كلذ

 :رفاسملا موصو «ضيرملا موص امأو
 :مهضعب لاّقف ءهيف تفلتخا ةماعلا نإف

 :موق لاقو ؛موصي ال :موق لاقو ؛موصي

 «نحن امأو ؛رطفأ ءاش نإو .ءماص ءاش نإ

 ماص نإف ؛اًعيمج نيلاحلا يف رطفي :لوقنف
 ءءاضقلاهيلعف ءضرملاو رفسلا يف

 4«ْمُأ ٍرايأ نم ٌةَدِهَمط قو هللا اق
 [15١؟ - ١[. ]*/ ١41١ :ةرقبلا]

 ليق :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع *
 تنأو ءمايصلا ميدت لجر تنأ :عيكول

 ىلع يحرفب :لاق ؟اذام ىلعف .اذك

 [855/4] .مالسإلا

 اذإ ناك هنأ «مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ملو ء.مئاص وهو لكأ :ماعط ىلإ يعد

 ]٠١/4[ .مئاص ينإ :لقي

 يجعوضاوملا تبيذهتلا انلك#

 مه نوحئاسلا :لاق نسحلا نع #«

 [44/4] .نومئاصلا

 ذكلا :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 [؟717/4] . مئاصلا رطفي

 «- يعخنلا مي

 رطفيو ءاموي موصي ناك :ميهاربإ نأ

 [؟؟4/4] .اًموي

 ءاذغ :بيطلا :لاق لوصكم نع #*

 [184/6] .مئاصلا

 ميهاربإ ةأرما  ةدينه نع د

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 نمو ءهلخدت نأ :لالحلا ع نم موصلا

 [؟6؟/4] .هجرخت 7 :مارحلا

 نم مايصلا ءمايصلا لضفأ :لاق هنعو #

 .مرحملاو «مئأملاو ءمعطملا نم : عبرأ

 [؟6؟ /4] .ةّقدص ىلع رطفت نأو

 ناك :لاق بئاسلا نب ءاطع نع »د

 ةسمخ لصاوي معن يبأ نب نمحرلا دبع

 [14/0] .برشي الو «لكأي ال :اًموي رشع

 لئس هنأ :ريبج نب ديعس نع *

 ديرب هنإ :ليق :لاق ءمئاصل ةلْبُقلا نع
 [؟مث5/:] .عوس

 ءاموي موصي :نوع نب هللا دبع ناك *

 [١٠1/*ز .اموي رطفيو

 «تفعضو تريك دق :لاق قاحسإ نع #

 نينثالاو ءرهشلا نم ةثالث الإ :موصأ ام

 [”*ة/] .مرحلا روهشو .سيمخلاو

 عم تدع :لاق هبر دبع نب ديزي نع *



 كحضلا | 23 ءايلوألا تيلحل

 ميرم يبأ نب ركب ابأ ملسم نب يلع يلاخ
 ول ؛هللا كمحر :هل تلقف ءعزنلا يف وهو

 مث ءال :هديب لاقف ؟ءام ةعرج تعرج

 ءمعن :تلقف ؟نذأ :لاقف ؛ليللا ءاج
 ءهانتضمغ مث ءءام ةرطق همف يف انرطقف

 رظني دحأ ردقي ال ناكو ؛ِةْنَدُت تامف

 [44/1] .مايصلا نم همف ىوخ نم ءهيلإ

 لبج نب ذاعم نأ :سيق نب ورمع نع *
 ءهاشغت توملا تاركس تلعجف «نعظ امل

 «كتاقنخ ينقنخا :لوقيف «ةقافإلا قيفي مث

 .كءاقل بحي يبلق نأ ملعتل كنإ ,كنتّرعوف

 ءاقبلا بحأ نكأ مل ينأ :ملعت كنإ مهللا

 سرغل الو ءراهنألا يرجل ءايندلا يف
 أمظو .تاعاسلا ةدباكمل نكلو «ءراجشألا

 دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو «رجاوهلا

 ]8/*٠١[ .ركذلا قلح

 تلحخد :لاق راوس نب ثعشأ نع *

 ءرحلا ديدش موي يف يشاقرلا ديزي ىلع
 موي يف درابلا ءاملا ىلع .ثعشأ اي :لاقف

 ينقبس .هافهلاو :لاق مث ؛أمظلا

 ماص دق ناكو :لاق :يب عطقو «نودباعلا
 6٠١[ /"] .ةنس نيعبرأو نيتنت

 ان دواد ناك :لاق رابحألا بعك نع *

 قفاو وه اذإف ؛اًموي رطفيو اًموي موصي
 مث ؛ةقدصلا هيف مظعأ «ةعمج موي ؛همايص

 «ةنس فلأ نيسمخ مايصك ءهمايص :لوقي
 ؛لامعألا رئاس كلذكو ؛ةمايقلا موي لوطك
 [*8؟/8] .ففعضم هيف رجألا

 :لاق - يحبصألا عتام نب - يهش نع #

 امهبكانم ؛ةالصلا يف نانوكيل نيلجرلا نإ
 ءامسلا نيب امك ءامهئيب امِلو ؛اًعيمج

 «تيب يف نانوكيل امهنإو ؟؛ضرألاو

 امك ءامهمايص نيب املو ؛دحاو امهمايص
 [157/5] ضرألاو ءامسلا نيب

 اوئفطت ال :لاق ريبج نب ديعس نع #

 .ةدابعلا هبجعت ؛رشعلا يلايل مكجرس

 «نورحستي مكمدخ اوظقيأ :لوقي ناكو

 [؟4/١84] .ةفرع موي موصل

 تربكدق :لاق قاحسإ ىبأ نع

 ءرهشلا نم ةثالث الإ :موصأ ام .تفعضو

 [ 1 . مرحلا روهشو سيمخلاو نينئالاو

 كحضلا

 «بذوش نباو «ىيحي نب يرسلا نع #

 [؟74/؟] .هيلجر دميو «ىقلتسي

 «ءالب ىلع نئي ال :نيريس نبأ ناك *

 [774/1] .هانيع عمدت ىتح :كحض امبرو

 - لهس يبأ  ةيطع نب فسوي نع #

 يثك :نيريس نب دمحم تيأر :لاق

 [574/5] .كحضلا ريثك «حازملا

 يل لاق :لاق نيعأ نب ىسوم نع *
 ءحزمل انك ءديعس ابأ اي :يعازرألا

 ام :انب ىدتقُي انرص اذإ امأنف ؛كحضنرو

 ]5/*١4[ .مسيتلا انعسي ىرأ

 فلح :لاق ديزي نب دمحم نع



 يعوضوملا بيذهتلا كحضلا

 نم دحأ الو ءهللا هاريال نأ :بيهو

 هلزنمب هنوربخيف «توملا دنع هللا لبق

 ]14١/4[ .هللا دنع

 اًبجع :لاق درولا نب بيهو نع #*

 حايترا ىلإ هبلق يعاود هبيجت فيك :ملاعلل
 ةمايقلا يف هل نأ :ملع دقو .ءكحضلا

 مث :لاق ؟تاعزفو «تافقوو «تاعور

 ]1١51١/4[ .هيلع ىشغ

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 [؟ "ا / 4 .مسبتلا :فراعلا ٌكحِض

 نب بيهو ىأر :لاق نايفس نسمع #

 نإ :لاقف ءرطفلا موي نوكحضي اًموق درولا
 اذه امف «مهمايص مهنم لّبقت ءالؤه ناك

 ]١44/8[ .نيفئاخلا لعف

 مهتكردأ :لاق دعس نب لالب نع *

 مهضعب كحضي «ضارغألا نيب نودتشي

 اوناك :ليللا ناك اذإف ؛ضعب ىلإ

 [؟؟4/0] .اًنايهر

 «نانطوم :لاق بيبح نب ةرمض نع #*

 ةنياعم :امهيف كحضي نأ دحأل يغبني ال

 ]1٠١5/5[ .ربقلا ىلإ كعالطاو ءدرقلا

  لوقي يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 :لاقف - هعمسو هسلجم يف لجر كحضو

 ءاًرارم داعأف ؟كحضي يذلا اذه نم

 :لوقي وهو هيلع لبقأف «ءلجر ىلإ اوراشأف
 ال «- نيترم - كحضت تنأو ملعلا بلطت 7

 ؛اوفرصناف «٠ سانلا ماقف ؛؟ نيرهش مكتندح

 اًكحاض :نمحرلا دبع تيأر ينأ ملعأ الو

 هيلع يشخ نإف .مسبتلا الإ «ةهقهقي اذديدش

 تعمسو :لاق ؛همف ىلع كسمأ :هبلغي نأ

 مث «لعفأ ال :لجرل لاق نمحرلا دبع
 ال :تلق دق ينإ :لاقف «لجرلا هلأس
 اذه :لاق .فلحت مل كنإ :لاق ؛لعفأ

 [5/4] ترفكل تفلح ول ءدشأ

 ول :لاق ليعامسإ نب ىسوم نع *
 ةملس نب دامح تيأر ام ينإ :مكل تلق

 الوغشم ناك ؛مكتقدص ءطق اًكحاض
 امإو ءأرقي نأ امإو «ثدحي نأ امإ ءهسفنب

 مسق دق ناك ؛يلصي نأ امإو .حّبسي نأ
 [؟50/5] .لامعألا هذه ىلع راهنلا

 نم اًموق ضايع نب ليضفلا ىأر *
 ؛نوكحضيو «نوحزمي :ثيدحلا باحصأ

 الهم «ءايبنألا ةثرو اي الهم :مهادانف

 ]٠٠١/8[ .مكب ىدتقي ةمئأ مكنإ ؛- اًنالث

 نوكت نأ كنمؤي ام :لاق هنعو *

 كنود قلغأف «هيلع كتقم لمعب هللا تزراب

 ىرت فيك ؟كحضت تنأو «ةرفغملا باوبأ

 ٠٠١/81[ ؟كلاح نوكي نأ

 تبحص :لاق يزارلا يلع يبأ نع *

 هتيأر ام ةنس نيثالث ءضايع نب ليضفلا

 يلع هنبا تام موي الإ اًمسبتم الو اًكحاض

 بحأ َقَِب5ِ هللا نإ :لاقف كلذ يف هل تلقف
 ]٠٠١/4[ .هللا بحأ ام تيبحأف اًرمأ

 ينغلب :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ءاّموي كحض هنأ :فرصم نب ةحلط نع



 و
 بطلا | 2 ءايلوألا ةيلحل

 ميف :لاقف ؛هسفن ىلع بئوف

 عطق نم كحضي امنإ ؟كحضلا
 تيلآ :لاق مث ؛طارصلا زاجو .لاوهألا

 عقت امب ملعأ ىتح ءاّكحاض رتفأ ال نأ
 راص ىتح ءاّكحاض يؤر امف «ةعقاولا

 [6١/ه] . يو هللا ىلإ

 ةرثك :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 [8١؟/؟] .بلقلا تيمت :كحضلا

 يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع *

 مهللا :لاق ؛ءكحض اذإ ناك هنأ :- رقابلا

 [188 /8] . ينتقمت ال

 الجر ضايع نب ليضفلا ىأر *
 ؟اًنسح اًئيدح كئدحأ الأ :لاقف ؛كحضي
 بحي ال َهَّنأ َّنإ حم ال» :لاق ؛ىلب :لاق

 ]٠١8/4[ .[975 :صصقلا] #َنيِحِرْفْل

 لي هللا لوسر تاب :تلاق نميأ مأ نع #

 يف لابف «ليللا نم ماقف «تيبلا يف

 ام رعشأ مل ءىشطع انأو تمقف ؛ةراخف

 املف ؛اهيف ام تبرشف «ةراخفلا يف

 ام يقيرهأ « نميأ مأ اي : يل لاق ءانحبصأ

 :قحلاب كثعب يذلاو تلق ؛ةراخفلا يف
 هلي هللا لوسر كحضف ؛اهيف ام تبرش
 ال هنإ امأ» :لاق مث ءهذجاون تدب ىتح

 [717/9] .؟اًدبأ هدعب كنطب نعجتي

 :انغلب :لاق ناقرب نب رفعج نع *
 هنع ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس نأ

 يناكبأو .«ثالث ينكحضأ :لوقي ناك

 ءايثدلا لمّوم نم تكحض :ثالث

 ؛هنع لفغي ال لفاغو ؛هبلطي توملاو

 طخسمأ يردي ال ءهيف ءلم كحاضو

 قارف :ثالث يناكبأو ؟هيضرم مأ ههبر
 دنع علطملا لوهو ؛هيزحو دمحم ةبحألا

 بر يدي نيب فوقولاو ؛توملا تارمغ
 رانلا ىلإ :يردأ ال نيح «نيملاعلا

 [؟7//١] ؟ةنجلا ىلإ مأ ءيفارصنا

 يبأ ىلإ بتك هنأ هيض 00

 اًبيبلع تسلخج كنأ + ئدغلب هنإ :ءادوذلا

 ءاّملسم لتقت نأ :رظناف «سانلا يوادت

 [؟8/1١] .رانلا كل بجتف

 بتك :لاق ةدئاز نب نامثع نع *

 حصي نأ تدرأ نإ :يروثلا نايفس ىلإ
 نم للقأف :كمون لقيو ءكمسج
 [7/071 .لكألا

 لخدي نمل اًبجع :لاق يعفاشلا نع *

 اًبجعو ؟شيعي فيك ؛لكأي ال مث ءمامحلا

 فيك ؛هتعاس نم لكأي مث ءمجتحي نمل
 ١47[ /5] ؟شيعي

 ىشعت نمل اًبجع :لاق هنعو *#

 ال فيك ؛هيلع مانف ؛قولسملا ضيبلاب

 ١[ 4" /4] ؟تومي

 موق هللا ءاش نإ :لاق يعفاشلا نع *

 قشي :نميلاب
 ءاذغ نإ :لاقيو ؛هتعاس نم مئتليف

 [١ا//4] .نابللا :كئلوأ

 «هدري مث فمحل مهدحأ
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 يعوضوملا بيذهتلا 0

 امهلفغأ نائيش :لاق يعفاشلا نع *

 ةيائعلاو ءبطلا يف رظنلا :سانلا

 ]5/4*١ -١47/4[ .موجنلاب

 قرع :لاق كلام نب سنأ نع *
 «هميظع ال «يبرع شبك ةيلإ ذخأت ءاسنلا

 أزجتو «باذتو ءحرشتف ؛هريغص الو

 ىلع ةاذغ لك برشت مث ءءازجأ ةثالث

 دقلف :سنأ لاق ؛ثلثلا :سفنلا قير

 قرع هب نمم «ءةثام نم رثكأل تعن

 ماشه نع ديزي هاور اذك .ئريف ءاسنلا

 ماشه نع ةماسأ وبأ هاورو ءافوقوم

 [775/5] .اًعوفرم

 سانلا تاقبط

 :مكدهاز :لاق دعس نب لالب نع #

 :مكملاعو «رصقم : مكدهتجمو .مكبغار

 [؟؟8/8] .رتغم :مكلهاجو . لهاج

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 يف مامإ :يعازوألاو ؛ةنسلا يف مامإب

 :كلامو ؛ ثيدحلا يف مامإب سيلو .ةنسلا

 [”87/5] .اًعيمج امهيف مامإ

 فرعت نأ تدرأ اذإ :لاق يعفاشلا نع *

 عضي نيأ :رظناف ؟وه بتاكأ :لجرلا

 نيب وأ .هلامش نع اهعضو نإف ؛هتاود

 ]١48/4[ .بتاكب سيل هنأ ملعاف : هيدي

 برعلا تناك :لاق يبعشلا نع #*

 اناك اذإو ؛لماكلا لجرلا مكلذف :هيواسم

 تناك اذإو ؛كسامتملا مكلذف : نيبراقتم

 مكلذف :نساحملا نم رثكأ ئواسملا
 [”17 - 1١7" /4] . كتهتملا

 رش :لاق نارهم ني نوميم نع #*
 الإ :ناتكلا سبلي الو ؛نوبايعلا :سانلا

 [47/4] .يوغ وأ «ينغ

 تيأر اذإ :لاق دعس نب لالب نع *

 : هيأرب اًبجعم ءايرامح ءاجوجل :لجرلا

 [؟؟8/8] .هتراسخ تمت دقف

 شاعو «ةملعب شاع لجر :ةثالث ءاملعلا

 ملو .هملعب شاع لجرو ؟هعم سانلا

 سانلا شاع لجرو ؟هعم سانلا شعي

 [١؟8/١] .هسفن كلهأو ءهملعب

 نإ :لاق هبتم نب بهو نع #*

 اًفلتخم قلخلا قلخ نأ :َقيِو هللا ةمكح

 .هريداقمو هقلخ

 ال «ايندلا تماد ام مودي 212 ةمف

 .همرهت الو «مايألا هصقنت

 «همرهتو مايألا هصقنت :قلخ هنمو

 . هتيمتو «هيلبتو

 .قزري الو معطي ال :قلخ هنمو

 ؛قزريو ءمعطي :قلخ هلئمو

 يف اًقلخ :كلذ نم ىلاعت هللا قلخ مث
 قزر لعج مث ؛رحبلا يف اقلخو ءربلا

 ام قزرو ءربلا نم :ربلا يف قلخ ام



 ءايلوألا ةيلحا

 حلصي الو ءرحبلا نم :رحبلا يف قلخ
 يف ركبلا قل ل97 رخل نك لا ىلع
 باود رحبلا باود قزر مفني الو ؛ربلا

 ؛رحبلا باود ربلا باود قزر الو ء«ربلا

 ؛كله :ربلا ىلإ رحبلا يف ام جرخ اذإ

 ؛كله :رحبلا ىلإ ربلا يف ام لخد اذإو

 رحبلاو ربلا يف هللا قلخ نم كلذ يفو
 قازرألا ةمسق هتّمهأ دق نمل «ةربع
 :ةفوسلاو

 نم هللا مسق اميف مدآ نبا ربتعيلف

 امك الإ .ءيش اهيف نوكي ال هنأ :قازرألا

 نأ دحأ عيطتسي الو ؛هقلخ نيب همسق

 عيطتست ال امك ؛اهطلخي نأ الو ءاهريغي

 باود قازرأب شيعت نأ :ربلا باود

 الو ؛اهلك تتام :هيلإ رطضت ولو ؛رحبلا
 قازرأب شيعت نأ :رحبلا باود عيطتست

 كلذ اهكلهأ :هيلإ رطضت ولو ؛ربلا باود
 اميف اهنم ةباد لك ترقتسا اذإف ؛هلك

 .اهحلصأو «كلذ اهايحأ :تقزر

 عنقو ءرقتسا اذإ : مدآ نبا كلذكو

 «كلذ هايحأ :هللا قزر نم هتمسقب

 هصقن «هريغ قرز ىطاعت اذإو ءهحلصأو

 [؟9/4] هرضو .كلذ

 :لاق يكاطنألا مصاع نب دمخأ نع *
 هيف داع :اًنامز ةنمزألا نم تكردأ ينإ

 قحلا فصو داعو ءأدب امك اًبيرغ مالسإلا

 ىلإ هيف تعزن نإ ءأدب امك اًبيرغ هيف
 ميظعتلا بحي ءايندلاب اًنوتفم هتدجو :ملاع

 | دا ٍٍم ١

 هتلجو :دباع ىلإ تعزن نإو ؛ةسايرلاو

 هودع عيرص ءاًَعوذجم ؛هتدابع يف اًلهاج
 يف حطس ىلعأ ىلإ هب دعص دق ؛سيلبإ
 هل فيكف ءاهاندأب لهاج وهو «ةدابعلا

 حيبقف :عاعرلا نم كلذ رئاسو ؟اهالعأب
 «ةيراض عابسو «ةسلتخم بائذو «جوعأ

 كلثم نويع فصو اذه ؛ةيراج بلاعتو

 «نآرقلاو ملعلا ةلمح نم .«كنامز يف
 ىرأ تسل ينأ :كلذو ؛ةمكحلا ةاعدو

 روغ اًديعب .هلقع ىلع اًبولغم الإ اًملاع

 .هاوه اًعبتم «هايند رومأل هترضمل هتنطف

 اًحمس هايند ىلع اًحيحش «هيأرب اًبجعم
 هاوه اًقئتاعم ءءاضقلا مومذمب اًمزعتم «هنيدب

 هللا هركي امع لقتنم ريغ ءىضري اميف
 ةنتفلا عاونأ نم اًديزتسم لب ءهنم ىلاعت
 «ةوهشلاب ايندلا ءاقش اًلمتحم ؛«ءالبلاو

 هل قلخ انه هتلفخ اًميظع ءةهنلق اًيساف
 ريغ ءهل نمض دق امم ىعدي امل اًئطبتسم

 بجوتسا دق ام فوخ هنم دوقفم هللاب قثاو

 .«لبقتسي اميقف توملل ضرتعم ءرانلا هب

 قشاع «هترخآ نع لفاغ «هايندب فوغشم
 نم هيلإ بدن اميف دهاز ءةضفلاو بهذلل

 .قوشلا

 قوشتي اميف هنيقي فعض هنأ امكف

 ؛ديعولا دنع هئمأ ناك كلذك ءهيلإ

 ءهتساحم اًركاذ ءهيونذل اًيسان ناك اهدنعف

 تحت هماثآو «هينيع بصن اهريص دق

 اًفوغشم «هينعي ال اميف الخاد ؛غهيملق

 هعبشي الو ءاهليلق هعنقي الو ءايندلاب



 م
 سانلا تاقيط

 ءاهل الإ حدكي الو ىعسي الو ءاهريثك

 ىضري الو ءاهل الإ نيزتي الو حرفي الو
 ليلقب ءهظحب ضار ؛اهل الإ طخسيو
 ريثك نم ءهنع لقتنملا ,كورتملا هظح

 نم هظحب ضار لب ءهترخآ نم هظح
 فئاخ ؛هقلئاخ نم هظح نم نيقولخملا
 دق صاعم نم نمآ ءهب أذنب رقف نم

 نيزتم ءاهقحتسا دق تابوقعو ء.اهمدق

 سيؤم «.هقلاخ دنع هطقسي امب قئالخلل

 نونيزتي ءنوزرحتم .هب قوثوم ريغ ءهنم
 يف نوربكتي «ءسلاجملا يقف مالكلاب
 .«ءىوهلا فالخ دنع بضغلا نطاوم

 سلط «ايندلا ةسرامم دنع نارقأ بائذ

 .هليمتسي بذاكلا عمطلاف ؛ةزئارج رجد

 ةيلسيو .ههتءورم :قلخي يدرملا قوهلاو
 ةقيقح ىلع نكي ملو .همالسإ رون

 هرهوج ىلإ ناحتمالا هب عزنف .فوخ
 .ناعتسملا هللاو ءهعابطو

 ففصو ؟اذه نم فصو «نآلا لقعتف

 يلوأ اي اوربتعاف ؛كنامز يف كتلم نويع

 بابلألا يلوأ اي هللا اوقتاو ءراصبألا

 مث ؛باوثلا بجوأ مهلو ءاونمأ نيذلا

 ملو ؛لوقعلا مسق يف ةنملا مظعل مههبن
 رثآو ءهركش عيض نم :ريصقتلاب رذعي
 .ىوهلا قلخ ىلاعت هللا نأب كلذ ؛هاوه

 ؛ الكش لقعلل لعجو «لقعلل اًدض هلعجف

 «نالكش لطابلاو ىوهلاو ءملعلا وهو

 مومذم ىلإ ناوعدي «نانيرق .نافلتؤم
 .ةرخآلاو ايندلل بقاوعلا

 يعوضموملا بيذعصتلا كش

 رظحي يذلا نم :لوقعلا لهأ اي تاهيه
 هللا هحنم يذلا نمو ؟هبهاوم كيو هللا ىلع

 يذلا نمو ؟هنع بجيف ءةحنم ىلاعت
 له ؟هدنع دجويف ءائيش َقيَو هللا هعنمي
 بيكرت دعب ةجاح نم ىلاعت هللا ىلإ دابعلل
 رشلاو .,باوثلل ريخلا ؟مهحراوج
 نم رشلاو ريخلا تاكرحف ؛باقعلل
 هذه هناحبس قلخف .يصاعملاو تاعاطلا

 اهلعج ءانم ةمجرت حرش الب بابسألا
 لعج الإ اًقلغتسم عدي ملو ءاًدادضأ هتردقب

 اًنايبت هيلع لعج الإ اًلكش الو ءاححاتفم هل
 ريخلل قلخ يذلا الإ هّْلِإ الف ؛اًحضاو

 ىلإ اولصي نأ دابعلا عيطتسي ال ءاّبابسأ
 كلتب الإ ءهريخلا لامعأ نم ءيش
 اذإ «ءيصاعملا نع ةزجاح يهو ؛بابسألا

 ءهبحأ نم بلق ىلاعت هللا اهنكسأ

 [؟84ا - ؟85/4] .هب هلمعتساو

 هلل نإ :نمحرلا دبع نب عيبرلا لاق *
 معاطم نع نوطبلا هل اوصمخأ :اًدابع

 رظانم نع نوفجلا هل اوضغو «مارحلا

 مهيلع طلتخا امل نويعلا هل اولمهأو «ماثآلا

 اذإ :مهبولق مهل كلذ ريني نأ ءاجر «مالظلا

 يف مهف ؛اهقابطأ نيب ضرألا مهتنمضت

 «نوعلطتم ةرخآلا ىلإو «نويثتكم ايندلا

 «توكلملا ىلإ بيغلاب مهبولق راصبأ تذفن
 هللا باوث مظع نم تجر ام هيف تأرف

 دنع «اًداهتجاو اًدذج كلذب هللاو اودادزاف

 هيلع توطنا ام مهيولق راصبأ ةنياعم
 ءايندلا يف مهل ةحار ال نيذلا مهف ؛مهلامأ



 ءايلوألا تيلحا

 كلم ةعلطب اًدغ مهنيعأ رقت نيذلا مهو

 لب ىتح ؛«ىكب مث :لاق ؛مهيلع توملا

 [؟؟5/5] . عومدلاب هتيحل

 تحبصأ :لاق كامسلا نبا نع #*

 نم فنص :فانصأ ةئالث ىلع ةقيلخلا

 ال «هبنذ نارجه ىلع هسفن نطوم بونذلا
 اذه ةئيس نم ءيش ىلإ عجري نأ ديري

 .بنذي مث ءبنذي فنصو ؛روريملا
 اذه ؛ىكبيو «بنذيو .نزحيو .«بنذيو

 «بنذي فنصو ؛هيلع فاخيو هل ىجري
 «بنذيو ,ءنزحي الو .مدنيو .مدني الو
 نع دئاحلاو ,ءنئاخلا اذهف ؛يكبي الو

 ]٠١8/8[ .رانلا ىلإ ةنجلا قيرط

 بعك نب دمحم  بعك نبأ نع *
 نم يكبت ضرألا نإ :لاق  يظرقلا

 نمل يكبت :لجر ىلع يكبتو «لجر
 «ىلاعت هللا ةعاطب اهرهظ ىلع لمعي ناك

 هللا ةيصعمب اهرهظ ىلع لمعي نمم يكبتو
 كب اق# :أرق مث ؛اهلقثأ دق «ىلاعت

 «(69 َترطم اوك اَمَه ٌصْيأْلاَو آمل ٌمييَع
 [؟8/*1*] .[59 :ناخدلا]

 :لاقي ناك :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 ؛ةئالث :ةمايقلا موي ةرسح سانلا دشأ

 لضفأ ةمايقلا موي ءاجف :دبع هل ناك لجر

 قدصتي ملف :لام هل لجرو ؛هنم المع

 ؛هنم قدصتف «هريغ هثروف .تامف ءهنم

 هطاعق ءهملعب عفتني مل :ملاع لجرو

 [؟88/9] .هب عفتناف «هريغ

 ةينامث :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 فئارط 15 (

 نم مهزّيمو ءهسفن مهترذقو ؛هللا مهتقم
 ؛نولاتقلا مهو ءنوراقسلا :هقلخ

 هللا ىلإ اوعُد اذإ نيذلا :نوربكتسملاو

 ىلإ اوعّد اذإو ؛ءآطب اوناك ءهرمأو

 نيذلاو ؛اًعارس اوناك ءهرمأو ناطلسلا

 ؛مهل هللا هقحي مل ام مهناميأب نوقحتسي
 يف مهناوخإل ءاضغبلا نورثكي نيذلاو

 ؛مهل اوقلخت :مهوقل اذإف ,.مهرودص

 نيب نوقرفملاو ؛ةميمنلاب نوؤاشملاو
 [75/5] .ءآربلا ةضحد نوغايلاو ؛ةبحألا

 ةثالث سانلا :لاق صاوخلا ملاس نع *

 فئصو «ءةكئالملا هبشي فنص :فائصأ

 ؛نيطايشلا هبشي فنصو «مئاهبلا هبشي
 مهليل يف نوئمؤملاف :ةكئالملا هبشي يذلاف

 امأو ؛ةعاطلا لهأ بحي «نيعئاط مهراهنو

 يف نيذلاف :نيطايشلا هبشي يذلا

 لك نؤطعُيو ءاححابصو ًءاسم هللا ىصاعم
 0505 رجألا

 ينغلب ام :لاق ه5 سابع نبا نع *#
 ىدحإ هتلزنأ الإ هطق هوركم يل خأ نع

 هل تفرع :يقوف ناك نإ :لزانم ثالث

 ؛هيلع تلضفت :يريظن ناك نإو ؛هردق

 يتريس هذه ؛هب لفحأ مل :ينود ناك نإو

 هللا ضرأ نإف ءاهنع بغر نمف ءيسفن يف
 [886/4] .ةعساو

 فئارط

 نم نوبجعت الأ :لوقي يعفاشلا *

 «لزنملا ىلا تلخد ؟اذه ىمالغ
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 يعوضوملا بيذغهتلا [1 ماعطلا

 :تلقف ؛عذج هتبقر ىلع اذإو «ينلبقتساف
 لصأ نم يلأ ,ءيالوم اي :لاقف ؟اذه ام
 قحأ وهف .ءءيش هعم ناك نم نأ :كتلاقم
 .عذجلا اذه ؟هيف ةئيبلا هيلع ماقت ىتح ههب
 لاق ؟كل هنأ ةنيبلا مقأف ؛يدي يف وه
 [اتء/قز . هتيلخو تكحضف :يعفاشلا

 عماعطلا

 مكايإ :لاق هللا دبع ني ملاس نع #*

 ةوارضك ةوارض هل نإف ء.محللا ةمادإو

 [154/؟] .بارشلا

 ىتأتل هنإ :لاق رانيد نب كلام نع *
 موي يف الإ ءاهيف لكآ ال :ةنسلا يلع

 ركذي امل يتيحضأ نم لكآ ينإف ؛ىحضألا

 [؟55/؟] .هيف

 ةدلج ذخأف .كلام دنع تنك :لاق .يدج
 الو «ةبطر ماعلا تلكأ ام :لاقف ؛هدجاس

 ؛_ اذكو اذك دعي لعجف  ةخيطب الو «ةبنع

 [*55/؟] ؟رانيد نب كلام انأ تسلأ

 «تيبلاب فوطي هييفذ ةريره وبأ ناك *

 :هتعبشأ اذإ :ينطب نم يل ليو :لوقي وهو

 ]847/١[ . ينبس :هتعجأ نإو «ينظك

 تيذغت اذإ :لاق رانيد نب كلام نع *

 مالغ يحلا يف سيلف « يسفن تباطو

 أ . يلبق ىذغت مالغ الإ :يلثم

 «دامرلاب يقيقد تطلخ :لاق هنعو *

 نع تيوق ولو ؛ةالصلا نع تفعضف

 [851//؟] .هريغ تلكأ ام .ةالصلا

 لق نم :لاق عساو نب دمحم نع «#

 نإو ؛قرو افصو .مهفأو مهف :همعط

 امم ريثك نع هبحاص لقثتل :ماعطلا ةرثك

 [5/١70؟1] .ديري

 تعمس :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *©

 نتيبت ال :بشوحل لوقي رانيد نب كلام
 ؛هيهتشت تنأو ماعطلا عدو ءناعبش تنأو

 لهأ ءابطأ فصو اذه :بشوح لاقف

 عمتسي عساو نب دمحمو :لاق  ايندلا

 ففصوو .معن :دمحم لاقف ؛ امهمالك

 خب خب :كلام لاقف ؛ةرخآلا قيرط ءابطأ

 [”01/؟] .ايندلاو نيدلل

 تيأر :لاق رماع نب ةيطع نع ©
 هركأ :هنع ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس
 ؛يبسح ؛«يبسح :لاقف ؛هلكأي ماعط ىلع

 نإ) :لوقي و هللا لوسر تعمس ينإف
 اًعوج مهلوطأ ءايندلا يف اًعبش سانلا رثكأ

 نجس ايندلا امنإ ءناملس اي ةرخآلا يف
 [198/1-194] .ارفاكلا ةنجو «نمؤملا

 نب  اّكلام تعمس :لاق رفعج نع *
 هرمثكك مكلاهج :ءالؤه اي :لوقي  رانيد

 :ءالؤه ايو ؛حوسملا تسبلل :كلذ الول
 ءاهسأر نم اًرش ءيش ةفاوجلا يف سيل هنإ

 نأ نم يلإ بحأ :ةفاوج سأر لكآ نألو
 نطب امنإ :ءالؤه ايو ؛اًمارح لكآ

 بلكلا اذه ىلإ قلأف ءبلك :مكدحأ

 الو ؛كنع نكسي «ةفاوج سارق ةرسكيب



 ءايلوألا ةيلحل

 اهيف يعوي :ناطيشلل اًبرج مكنوطب اولعجت
 ["59/9؟] .ءاش ام سيلبإ

 اًبيهص نأ :بيهص نب ةزمح نع *#
 ماعطلا معطي ناك هنع ىلاعت هللا يضر
 كنإ «ءبيهص اي :رمع هل لاقف ؛ريثكلا

 يف فرس كلذو ءريثكلا ماعطلا معطت
 للك هللا لوسر نإ :بيهص لاقف ؛لاملا

 «ماعطلا معطأ نم :مكرايخ» :لوقي ناك

 نأ ىلع ينلمحي يذلا كلذف ؛مالسلا ٌدرو

 ]١68/١[ .ماعطلا معطأ

 محللا نإ : مهدأ نب ميهاربإل ليق *

 ال :يأ هوصخرأف :لاق ؛الغ

 [”"9/8] .- هورتشت

 لئاسم يدنع :يبعشلل لجر لاق *#

 كيخال اهئبخأ :لاقف ؛كل اهتأبخ دادش

 [17؟4/9] .ناطيشلا

 مل ول :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 لوخد ةلع الإ «ءيش لكألا كرت يف نكي
 [؟74/4] .ءالخلا

 نم ةدحاو ةمقل كرتأ نآل :لاق هنعو

 [774/9] .هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم

 :تلاق نالجع نب طيمش ةأرما نع *

 ءهعلنصنو ءيشلا لمعت امئإ .مامه ابأ اي

 ىتح :ءيجت الف ؛هنم لكأت نأ يهتشنف
 صضغبأ نإ ءهللاو :لاقف ؛دربيو دسفي

 لكآ يتلا ةعاسلا :يلإ يتاعاس
 [7١؟8/] .اهيف

 | ث"18
 1س

 ماعطلا

 بطأ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ]١/4"[ .راهتلاب موصتو

 نم سيل :لاق درولا نب بيهو نع *
 موؤنلا نم : هناطيش ىلإ بحأ دحأ مدآ ينب

 [ه8/4] .لوكألا

 يذل ليو :لاق يخبسلا دقرف نع *

 نإو ءفعض هعاضأ نإ :هنطب نم نطبلا

 [40 /*] .لقث هعبشأ

 لك لعجي :زيزعلا دبع نب رمع ناك *

 ]77١/0[ .مهعم لكأي مث ؛نيملسملا

 دحأ نم ام :لاق ةيرهازلا يبأ نع *
 الإ ,هيلع ىلاعت هللا دمحي ال اًماعط لكأي

 ]٠٠١/5[ .هقرس امنأك

 ام :لاق ةرميخم نب مساقلا نع #*

 ]6١/5[ .ّمه هفلخ يلو يباب تقلغأ الو

 يوقف نم :لاق ديز نب دحاولا دبع نبع #

 ىلع يوق نمو «هنيد ىلع يوق :هنطب ىلع
 نمو ؛ةحلاصلا قالخألا ىلع يوق :هنطب

 :هنطب لبق نم هنيد يف هترضم: فرعي مل

 ]١١7/5[ .ىمعأ نيدباعلا يف لجر كاذف

 اوبيجت ال :لاق يروثلا نايفس نع *

 مكبولق نأ نورت نم ةوعد الإ قوعد

 [؟5/١8] .هماعط ىلع حلصت

 «ةيحان يف ينماقأف «يديب ةنييع نب نايفس



" 
 منا ماعطلا

 8م
 ال

 كك
 يعوضوملا بيذهتلا ١

 :يل لاقو ؛ريعش فيغر همك نم جرخأو

 يماعط اذه «سانلا لوقي ام ةلمرح اي عد
 [3219/6/90] .ةنس نيتس ذنم

 اورباص :لاق يروثلا نايفس نع *
 ؛ةاهللاو ةفشلا نيب ام .ماعطلا يف ءاينغألا

 نم هنيل فرعي مل .؛كلذ زاج اذإ هنإف
 [//1/] . هنشخ

 سيل ةئالث :لاق ةيطع نب ناسح نع *
 ىتح مئاصلا :مهمعطم يف باسح مهيلع

 ماعطو ءرحستي ىتح مئاصلاو ءرطفي
 [9ل5/١] .فيضلا

 ينطبل لعجأ ال :يسيقلا حاير نع #*

 ال ناكف ؛ايندلا مايأ اًليبس يلقع ىلع

 ام ردقب ءةغلب لكأي ناك امنإ ءعبشي
 ]١45/5[ .قمرلا كسمي

 توعد :لاق غئاصلا نمّوملا دبع نع *

 - نادابعب نحنو - يلزنم ىلإ ةليل تاذ احاير
 نايل تبرعت رجلا نس هان
 كارأ امف ءددزا :تلقف ؛اًئيش هنم باصأف

 .ينعزفأ ةحيص حاصف :لاق ؛!تعبش

 ةرجشو ؛ايندلا مايأ يف عبشأ فيك :لاقو

 تعفرف :لاق ؟يدي نيب ميثألا ماعط موقزلا

 يف تنأ :تلقف ؛هيدي نيب نم ماعطلا

 [144/5] .ءيش يف نحنو ءءيش

 نب رمع نأ :مهدأ نب ميهاربإ نع *

 هدي عفري نأ :لجرلاب مول :لاق باطخلا

 41١*[ /9] .هباحصأ لبق ماعطلا نم

 نب ميهاربإ عنص :لاق ةرمض نع

 :لاق ؛هتاوخإ اعدو «ءروصب اًماعط مهدأ

 :لاق ؛لقيصلا دالخ :هل لاقي الجر اعدو
 لاقف .ماق مث ؛هلل دمحلا :لاق مث .لكأف
 يف ءاس دقل : ماق نأ دعب مهدأ نب ميهاربإ

 [*وأ /9/] .هياحصأ

 ناك :لاق بشوح نب رهش نع #*
 لك لمك اًعبرأ ماعطلا عمج اذإ :لاقي

 ءالالح هلصأ ناك اذإ :هنأش نم ءيش
 «يديألا هيلع ترثكو هيلع هللا مسا ركذو

 لك لمك دقف ؛هنم غرفي نيح هللا دمحو
 [11/5] .هنأش نم ءيش

 ام :لاق ديز نب دحاولا دبع نع #«

 هيزجت :لماعلا نإ ؟ةنطبلاو نيلماعلل
 هتعمسو :لاق .هقمرب موقت يتلا ةقلعلا

 ثنحأ ال ءاّدهع هللا تدهاع :اًموي لوقي

 ابأ ايوه ام :تلق ؛اًدبأ هدنع يدهعب

 وأ :تلق ؛نيصح اي رصقأ :لاق ؟ةديبع

 ؟ةودق نم اًريخ يايإ كرابخإ يف لمؤت ام
 :لاق ؛ينربخأف :تلق ؛ىلب :لاق

 ءاّدبأ اًمعاط اًراهن يناري ال نأ :هتدهاع

 دتشيل ناك نإف :نيصح لاق ؛هاقلأ ىتح

 لاني نأ هناوخإ هب دهتجيف «ضرملا هب
 يضق ىتح .كلذ ىبأيف ءاًئيش
 ١ [15# - 5١؟/5] هنآك ؛هيلع

 «نايفس عم تنك :لاق يبايرفلا نع *

 لجر ىقستساف ؛«سوؤرلا لكأن انسلجف

 هركي ناك :نايفس لاقف ؛ماعطلا ىلع



 ماعطلا ١ م 2 ءايلوألا تيلحلا

 الإ ناك امف «ءسوؤرلا ىلع ءاملا برش
 لاقف ؛يروثلا ىقستسا ىتح «ةعاس

 ناك :تلق تسلأ «هللا دبع ايأ اي :لجرلا

 :لاقف ؟سوؤرلا ىلع ءاملا برش هركي
 [/4/17] .هيف عقو «ءيش نم ىمتجا نم

 نع يروثلا نايفس لجر لأس #«
 ضيبألا صينجلاب كيلع :لاقف ؛ماعطلا

 ريغ وأ ءّتنك اًمرْخُم ؛هلكف ءرفصألاو

 ْ 8١[ //] .مرحم

 تيأر :لاق دوسألا ةيواعم يأ نع #

 ؛اًموي نيرشع نيطلا لكأي مهدأ نب ميهاربإ
 :فوختأ نأ الول ءةيواعم ابأ اي :لاق مث

 الإ ماعط يل ناك ام ,يسفن ىلع نيعأ نأ

 وفصي ىتح قو هللا ىقلأ ىتح ؛نيطلا
 [*81/9/] .وه نيأ نم لالحلا يل

 انيلع مدق :لاق ينادابعلا ملسم نع #*

 ءديز نب دحاولا دبعو «يرملا حلاص ةّرم

 اولزنف ؟؛يراوسألا ةملسو ؛مالغلا ةبتعو

 ةليل تاذ مهل تأيهف :لاق «لحاسلا ىلع

 املف ؛اوؤاجف ءهيلإ مهتوعدف ءاًماعط
 لئاق اذإ ءمهيديأ نيب ماعطلا تعضو

 وهو ؛ةعوطملا كئلوأ ضعب نم  :لوقي
 .هتوص اًعقار ءاّرام ءرحبلا لحاس ىلع

 :- لوقي

 معاطم دولخلا راد نع كيهلتو

 عفان ريغ اهيغ سفن ةذلو

 اًيشغم طقسف «ةحيص ةبتع حاصف :لاق

 امو ؛ماعطلا ائعقرو «موقلا ىكبو ؛هيلع

 ]١5١/5[ .ةدحاو ةمقل هللاو هنم اوقاذ

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع *

 ينغلب :ناميلس يبأ نب ناميلسل تلق

 نب ميهاربإ دنع ماعطلا بيط اوركاذت مهنأ

 نأ بسحأ ام :ميهاربإ لاقف ؛مهدأ

 «تيزب قحس زبخ نم بيطأ ءيش نوكي
 :ىنعي  هتأدأ هعم ناك :ناميلس لاقف

 ْ [*؟/4] .- عوجلا

 :لاق يطساولا روصنم بأ نع #

 ديرثب هتيتأف :لاق ءطساو ىلإ نايفس ينراز
 بطرب هتيتأو «لكأف خابطب هتيتأو .لكأف
 نامرب هتيتأو «لكأف بنعب هتيتأو «لكأف
 ايأ اي :لاق ءهيلإ رظنأ ينآر املف ؛لكأف

 ءَتلكأ اذإف ؛ةلكأ يه امنإ ءهروصنم
 [0 . عيشاف

 يبأ ىلإ تسلج :لاق باهش نبا نع «
 :لاقف ؛صقي وهو اًموي ىنالوخلا سيردإ

 ؟اًماعط سانلا بيطأ ناك نمب مكربخأ الأ
 :لاق ءهيلإ اورظن دق سانلا ىأر املف
 ؛ اًماعط سانلا بيطأ ناك ءايركز نب ىيحي

 نأ ةهارك ءشحولا عم لكأي ناك امنإ
 [17*/ه] .مهشاعم يف سانلا طلاخي

 تس ذنم تعيش ام :ىعفاشلا لاق

 وبا لاق اهحرطا ةعيش الا «ةنئابا ةرشع
 :عبشلا نأل  اهتحرطف :ينعي :دمحم

 .ةنطفلا ليزيو .بلقلا يسقيو «ندبلا لقثي

 نع هبحاص فعضيو «مونلا بلجيو
 [1؟ا/9] .ةدابعلا



 ةعا|
 يعوض وملا بيذضهتلا ةهكفنبا# ملعلا بلط - قالطلا

 ماعط ناك :لاق ةرسيم نب ديزي نع *

 بولقو ءدارجلا : #8 ايركز نب ىيحي
 ؟ىبحي اي كنم ٌمعنأ نم :لوقي ناكو ؛رجشلا

 [؟؟8/8] . رجشلا بولقو .«دارجلا كماعط

 صلخأ ام :يبهاولا هللا دبع وبأ لاق *

 ال بج يف نوكي نأ بحأ الإ ءطق دبع

 ءماعطلا نم الوضف لخدأ نمو «فرعُي
 ]18/1١[ .مالكلا نم الوضف جرخأ

 هللا يضر رمع نبا نع عفان نع *

 نم ءيش هبجعي ال ناك هنأ :هنع ىلاعت

 ناكو :لاق .َقِيِي هلل هنم جرخ الإ هلام

 نيثالثب دحاولا سلجملا يف قدصت امبر
 نيثالث نيترم رماع نبا هاطعأو :لاق ءاَفلأ
 ينتفت نأ فاخأ ينإ «عفان اي :لاقف ءاَملأ
 ناكو ءرح تنأق بهذأ «رماع نبا مهارد

 يف وأ اًرفاسم الإ ءاًرهش محللا نمدي ال

 ال رهشلا ثكمي ناكو :لاق ءناضمر

 [؟؟6/1] . محل ةعزم هيف قوذي

 يف تنك :لاق هلو ةريره يبأ نع *

 انكف ؛ةوجع 85 يبنلا انيلإ ثعبف «ةفصلا
 :هباحصأل لوقيو ؛عوجلا نم نيتنثلا نرقن
 [8140- 784/11 .«اونرقاف تنرق دق ينإ)»

 نم لجرل لاق هينم نب بهو نع *
 هيف اياعتي ال اًّبط كملعأ الأ :هئاسلج

 ,ءاهقفلا هيف اياعتي ال اًهقفو .ءابطألا
 اي ىلب :لاق ؟ءاملحلا هيف اياعتي ال اًملحو

 ال يذلا بطلا امأ :لاق ؛هللا دبع ابأ

 ام الإ ءاّماعط لكأت الف :ءابطألا هيف اياعتي

 ؛هرخآ ىلع هتدمحو «هلوأ ىلع هللا تيمس

 نإف :ءاهقفلا هيف اياعتي ال يذلا هقفلا امأو

 ربخأف «ملع هيف كدنع ءيش نع تلئس
 ملحلا امأو ؛يردأ ال :لقف الإو «كملعب

 رثكأف :ءاملحلا هيف اياعتي ال يذلا

 [*84/4] .ءيش نع لأست نأ الإ .ءتمصلا

 :دارأ نم :لاق ينسحلا نيسحلا نع *

 رك ؛هبلق قريو ءهعمد رزغي نأ
 [*18/4] .هنطب فصن يف برشيلو

 بطر لكأ :لاق ةيواعم نب سايإ نع *
 ]*/١24[ .غامدلا يف ديزي :ركسلا

 يف عضي لجر.يف لاق يعفاشلا نع *
 نإ قلاط تنأ :هتأرمال- لوقيف ءةرمت همف

 ءاهفصن لكأي :لاق ؛اهتحرط وأ اهتلكأ

 ]4/*١4[ .اهفصن حرطيو

 يمأ نإ :لاقف ءكرابملا نبا لجر لأس *

 نآلاف .تجوزت ىتح ؛«جوزت :لوقت لزت مل
 تلمع تنك نإ :لاقف ؛اهقلط :ىل تلاق

 ؛اهقلطف ؛كيلع اذه يقبو .هلك ربلا لمع
 كمأ ةبغاشم ىلإ ذخأتو ءاهقلطت تنك نإ

 ["146/48] .اهقلطت الف ءاهب ٌرضتف

 ملعلا بلط

 :لاق طاتحلا نسحلا نب نيسحلا نع #*

  ةرصبلا دجسم مامإ اًدقرف تعمس

 هضرم يف يروثلا نايفس ىلع اولخد :لوقي
 ؛«ثيدحب لجر هثلذحف ءهيف تام يذلا



 ةمءا
 ملعلا بلط |[ ءايلوألا تيلحا

 ءهشارف تحت ىلإ هدي برضو .هبجعأف
 ؛ثيدحلا كلذ بتكف ءهل اًحاولأ جرخأف

 :لاقف ؟كنم لاحلا هذه ىلع :هل اولاقف
 تم نإو ءاًئسح تعمس دقف ء«نسح هنإ

 [54/9] . اًئسح تبتك دقف

 تيأر ام :لاق ناسح نب ماشه نع *

 نب سنوي الإ هللا هجو ملعلاب بلطي اًدحأ

 ]١9/9[ .ديبع

 باتكلا تملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 يف يؤر الو .يلهأ يب رعش امف «نآرقلاو

 [؟117/9؟1 .دادم يبو

 نب ناميلس نأ :ةديرب نب هللا دبع نع #
 هعمو «ةيواعم ةرمإ يف جح هنأ :هثدح ةعيبر

 نم ةباصع يف ١ يبضلا ثراحلا نب رصتنملا

 «عجرن ال ؛هللاو :اولاقف ؛ةرصبلا لهأ ءارق

 هلك دمحم باحصأ نم الجر ىقلن ىتح
 «لأسن لزن ملف ؛ثيدحب انثدحي ءاّيضرم
 نب ورمع نب هللا دبع نأ :انثدح ىتح

 لفسأ يف لزان هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا

 «ميظع لقثب نحن نذإف هيلإ اندمعف ءةكم

 «ةلحار ةئام اهنم ,ةلحار ةئامثالث نولحتري
 :اولاقف ؟لقثلا اذه نمل :انلق ؛ةلماز اتئامو
 هل اذه لكأ :انلقف ءورمع نب هللا دبعل

 ؟اًعضاوت سانلا دشأ نم هنأ ثّدحن انكو
 «هناوخالف ءةلحار ةثاملا هذه امأ :اولاقف

 لزن نملف «ناتئاملا امأو ؛اهيلع مهلمحي

 ؛هفايضألو هل ءراصمألا لهأ نم هيلع

 ال :اولاقف ؛اًديدش اًبجع كلذ نم انبجعف

 لجر ورمع نب هللا دبع نإف ءاذه نم اوبجعت
 دازلا نم رثكي نأ : هيلع اًقح ىري هنإو 2« ىنغ

 انولد :اهلققا (ضسانلا نم ةيلهةلدد نمل

 ؛مارحلا دجسملا يف هنإ :اولاقف ؛هيلع

 ةبعكلا ربد يف هاندجو ىتح «هبلطن انقلطتاف

 :ح يف - صمرأ ءريصق لجر ءاشلاج

 امم صمرلاو .فيحصت هلعلو ؛ءضمرأ
 - نيعلا ةبوطر نم نافجألا اياوز يف عمتجي

 دق « صيمق هيلع سيلو «ةمامعو نيدرب نيب

 [151/1] .هلامش يف هيلعن قلع

 نامقل لاق :لاق بشوح نب رهش نع

 هب يهابتل ملعلا بلطت ال «ينب اي :هنبال
 هب يئارت الو .ءاهفسلا هب يرامتو ؛ءاملعلا

 هيف ةداهز ملعلا عدت الو ءسلاجملا يف
 اًموق تيأر اذإف .ةلاهجلا يف ةبغرو

 كت نإف ءمهعم سلجاف «هللا نوركذي

 الهاج كت نإو ءكملع كعفني اًملاع

 مهيلع علطي نأ هللا لعلو .كوملعي

 تيأر اذإو ؛مهعم اهب كبيصيف ءةمح

 ءمهعم سلجت الف هللا نوركذي ال اًموق

 ؛كملع كعفني ال ءاّملاع كت نإ :كنإف

 هللا لعلو ؛الهج كوديزي ءالهاج كت نإو
 اهب كبيصيف ءهطخسب مهيلع علطي نأ
 [1" 5 ؟/5] .مهعم

 نب هللا دبع يلع ىلمأ :لاق دمحأ نع *

 ءاّراد ةكمب انلزن :لاق ءةصفح نب دمحأ

 نب ركب يبأب ىنكي ءءامرغلا خيش اهيف ناكو
 لزن :لاق ؛ةكم 0 «ةعامس

 انأو رادلا هذه يف هللا دبع وبأ انيلع



 يعوضوموملا بيذهتلا 2 ه5 عمطلا

 اذه مزلا :يمأ يل تلاقف :لاق ؛مالغ
 تنكف ؛حلاص لجر هنإف ءهمدخاف لجرلا

 ؛!ثيدحلا بلطي جرخي ناكو ؛همدخأ

 هل تلاقف ؛ءاجف ءهشامقو هعاتم قرَسف

 اوقرسف «قارسلا كيلع لحد :يمأ

 تلاقف ؟حاولألاب تلعف ام :لاقف ؟كشامق

 ءيش نع لأس امو ؛قاطلا يف :يمأ هل
 ]11/9/4  18٠[ ١ . اهريغ

 دعب لمع سيل :لاق يروثلا نايقس نع «*

 [5* /5] .ملعلا بلط نم لضفأ ضئارفلا

 ينإف ؛«مكحيو .ملعلا اوبلطا :برعلا

 ؛مكريغ يف ريصيف «مكنم جرخي نأ فاخأ

 ايندلا يف فرشو زع هنإف ءمكحيو «هوبلطا

 [*14/5] .ةرخآلاو

 جرخ :لاق ءاقرزلا يبأ نب دير نع د

 يف ىرادتن هباب ىلع نحنو «يروثلا نايفس
 اولجعت «بابيشلا رشعم اي :لاقف ؛«خسنلا

 مكلعل «نوردت ال مكنإف «ملعلا اذه ةكرب

 مكضعب دفيل ؛هنم نولمؤت ام نوغلبت ال

 [م5/١] .اًضعب

 يعفاشلا تنبي نبأ دمحم يبأ نع #

 يأ «ةبأ اي :تلقف «يبأ تلأس :لاق

 :رعشلا امأ «ينب اي :لاقف ؟بلطأ ملعلا

 امأو ؛سيسحخلا عفريو «عيفرلا عضيف

 ؛اًبدؤم راص :ةياغلا غلب اذإف :وحنلا

 اهيف اهبحاص غلب اذإف :ضئارفلا امأو

 امأو ؛«باسح ملعم راص :ةياغ

 ءاتف دنع هريخو هتكرب يتأتف :ثيدحلا

 .ءخيشللو «باشللف :هقفلا امأو ؛رمعلا

 [١؟5  ١؟4/4] .ملعلا ديس وهو

 :لاق تايزلا ناميلس نب ميهاربإ نع *

 «ةأرما تءاجف «يروثلا نايفس دنع انك

 هللا دبع ابأ اي :تلاقو ؛اهنبا هيلإ تكشف

 ؛؟هب يئيج (ءمعن :لاقف ؟هظعت هب كئيجأ

 هللا ءاش امب نايفس هظعوف «هب تءاجف

 ام دعب ةأرملا تداعف ؛ىتفلا فرصناف

 ابأ اي اًريخخ هللا كازج :تلاقف ءهللا ءاش

 رمأ نم بحت ام ضعب تركذو ؛هللا دبع

 ابأ اي :تلاقف 2«نيح دعب تءاج مث ؛اهنبا

 موصيو «ليللا ماني ام ينبا هللا دبع

 :لاقف ؛برشي الو «لكأي الو ءراهنلا
 ؛ثيدحلا بلطي :تلاق ؟كاذ مم .كحيو

 [55 56 //] . هللا دتع هيبستحا :لاقف

 ا عمطلا

 :ةبطخ يف لاق هنأ يي رمع نع *

 «ىنغ سأيلا نأو ءرقف عمطلا نأ نوملعت

 ىنغتسا :ءيش نم سئي اذإ لجرلا نأو

 ]860/١[ .هنع

 لجر لاق :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 نيثالث ذنم امهجلاعأ انأ ناتنثا : ءاملعلا نم

 [؟١17 /0/] . كبي هلل لمعلا صالخإو

 ةلق :لاق مهدأ نيب ميهاربإ نع ©

 ؛عرولاو قدصلا ثروت :عمطلاو صرحلا
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 ءايلوألا ةيلحل

 مغلا ثروت :عمطلاو صرحلا ةرثكو

 ["ه/4] .عزجلاو

 يف تأرق :لاق هبثم نب بهو نع #

 : كم نكر :ناكرأ ةعبرأ ركفلل :ةمكحلا

 :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو ؛بضغلا

 ا .فوخلا : هلم نكرو ؟عمطلا

 يتأ امنإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 لوطو «ءايندلا بح :نيتلصخ نم سانلا

 [44/4] .لمألا

 دبع لاطأ ام :لاق نسحلا نع #*

 [44/8] .لمعلا ءاسأ الإ :لمألا

 ءمهللا :لاق يخركلا فورعم نع #

 لوط نإف ؛لمألا لوط نم كب ذوعأ ينإ
 [*54/8] .لمعلا ريخ عنمي :لمألا

 :لاق يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نع *

 يخركلا فورعم لاقف «ةالصلا ترضح

 تيلص نإ :لاقف ءانب لص :ةبوت يبأل

 ؛ةيناثلا مكب يلصأ ال «ةالصلا هذه مكب

 ريخ عنمي هنإف «لمألا لوط نم هللاب ذوعن
 [؟"8/١51] .لمعلا

 مؤاشتلاو ةريطلا

 عم ريسي ناك الجر نأ :سوواط نبا نع *
 ؛ريجخ :لاقف ء«بعن اًبارغ عمسف ؛ «سوواط

 ال ؟ رش وأ ءاذه دنع ريخ يأ : سوواطلاَّمف

 [ه-4/4] .- يعم يمت يشمتا ال : وأد ىتبحضت

 ملظلا  لمألا لوط ها ١

 :انغلب :لاق لاله يبأ نب ديعس نع *

 اًئيش ىري لازي ال هنأل ؛هيف ريخ ال :بعك
 ريط ال ؛مهللا :لاقف «ىهن وه نإف ؛ههركي

 فيك :لاق ؛كب الإ ةوق الو ءكريط الإ

 سأرل اهنإ :هديب يسفن يذلاو ؟اهب ءاج
 وه نإف ءةنجلا يف دبعلا زنكو «لكوتلا

 وه نإو ؛ءيش هرضي مل ىضم مث اهلاق

 [ا1/ .كارشإلا معط هبلق معط عجر

 بطلا

 ءاذغ :بيطلا :؛لاق لوحكم نع و

 [ا6 .مئاصلا

 ملظلا |

 مكايإ :لاق هنأ هط ءادردلا بأ نع #*

 امهنإف ؛ميتيلا ةوعدو .مولظملا ةوعدو

 ]57١/1[ .ماين سانلاو «ليللاب نايرست

 ضغبأ نإ :هنَو ءادردلا ىبأ نع *

 نعم ل نم فيلا نأ ىلإ نتاكلا
 [؟؟1/1] . نيك هللاب الإ «يلع

 رهظ ام :لاق هل سابع نبا نع *
 مهيف رهظ الإ ءطق موق يف يغبلا
 [؟؟؟/١1] .ناتوملا

 لجر ىشو :لاق ديوس نب ثراحلا نع #

 امل رامع لاقف «باطخلا نب رمع ىلإ رامعب
 أطوم هلعجاف : اًبذاك ناك نإ «مهللا :هغلب

 ]١47/1[ . ايندلا نم هل طسباو «نيبقعلا



 عمدصب
 يسعوضوملا بيذهتلا | 2كوب ملظلا

 نأ :نالف ينثدح :رانيد نب كلام نع *#

 يمذ اذإو ؛ةبحرلا يف رم هللا دبع نب رماع
 ىرأ ال :لاق مث ؛هءادر رماع ىقلأف ؛ ملظي.»

 [931/5] .هذقنتساف « يح انأو رقحت 2 هللا ةمذ

 ينب ىلوم شايع نب هللا دبع نع
 ناكو  هامس دق خيش نع هيبأ نع  مشج

 ؛- هللا دبع نب رماع رييست ببس كردأ دق

 وهو ناطلسلا ناوعأ نم لجريب رم :لاق

 :لاق ؛هب ثيغتسي يمذلاو ءاّيمذ رجي

 ؟كتيزج تيدأ :لاقف «يمذلا ىلع لبقأف
 ديرت ام :لاقف ؛«هيلع ليقأف ؛معن :لاق

 ؛ريمألا راد حسكي هب بهذأ :لاق ؟هنم

 بيطت :لاقف «يمنلا ىلع لبقأف :لاق

 ؛يتعيض نع ينلغشي :لاق ؟اذهب هل كسفن

 عد :لاق ؛هعدأ ال :لاق ءهعد :لاق

 مث .هءاسك عضوف :لاق ؛ ةعدأ ال :لاق

 م ال :لاق

 ىتح .كلذ ىفارتف :لاق هنم هصلخ مث

 [91/1؟]

 ؛يح انأو ِو دمحم ةمذ رقحن

 . هرييست اببس ناك

 لجر لاق :لاق ةملس نب هللا دبع نع *

 تنأ لهو :لاق ؛ينمّلع :لبج نب ذاعمل
 ؛صيرحل كتعاط ىلع ينإ :لاق ؟يعيطم
 بستكاو «منو لصو ءرطفأو مص :لاق

 ءملسم تنأو الإ نتومت الو .مثأت الو

 [؟١/7] .مولظملا ةوعدو كايإو

 لجر ىكش :لاق ةيطع نب ناسح نع

 ؛هاخنأ هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ ىلإ

 ىلإ دفوف ؛هيلع كو هللا كرصنيس :لاقف

 هل لاقف ؛رانيد ةثامب ةيواعم هزاجأف «ةيواعم

 كرصن دق هللا نأ تملع له :ءادردلا وبأ

 هزاجأف «ةيواعم ىلع دفو ؟كيخأ ىلع
 ةققفكلا .مالغ هل دلؤو «رانيد ةئامب

 لاق :لاق هيو سنأ نع «

 ال ملظف : ةثالث ملظلا» : 5 و هللا لوسر

 ؛رفغُي ال ملظو ءرفغي ملظو «هللا هكرتي

 ال ؛كرشلاف :رفغي ال يذلا ملظلا امأف

 ملظف :رفغي يذلا ملظلا امأو ؛هللا هرفغي

 يذلا ملظلا امأو ؛هبر نيبو هئيب اميف دبعلا

 مهضعب هللا صتقيف ؛دابعلا ملظف :كرتي ال

 [" 09/51 .«ضعب نم

 اًدعاق تنك ل

 كيتا يع لاقف هيف تيفو «هتمتشف

 ملظيل لجرلا نأ :ينغلب هنإ «حابر اي

 ملاظلا متشي مولظملا لازي الف «ةملظملاب
 نوكيف ؛؟هقح يفوتسي ىتح ءهصقتنيو

 [؟الاب /ه] . لضفلا هيلع ملاظلل

 ناك :لاق ةرسيم نسب ديزي نع #
 اونوكت نأ متببحأ نإ :لوقي اف حيسملا

 نمع اوفعاف : مدآ ينب رونو ؛ هللا ءايفصأ

 اوضرقأو ءمكدوعي ال نم اودوعو ءمكملظ

 [؟ ؟ة/6ه] . مكيلإ نسحي

 :لاق حيجن نب نمحرلا دبع نع *

 تللظ نإ :لوقي ةرسيم نب ديزي تعمس

 ىلاعت هللا نإف .ءكملظ لجر ىلع وعدت



 عضل

 | ةكذ ءايلوألا ةيلحل

 تئش نإ .ءكيلع وعدي رخآ نإ) :لوقي
 تئش نإو «كيلع انيجتساو كل انبجتسا

 امكعسوو «.ةمايقلا موي ىلإ امكترخخأ

 [؟"9/ه] .(هللا وفع

 يف بوتكم :لاق ينابيشلا ىيحي نع *
 يذلا سأكلابو .نادت نيدت امك :ةاروتلا
 :يدابلا نأل ؛ةدايزو ءبرشت :هب ىقست

 ]٠١7/5[ .دازي نأ دب ال

 هللا بذعي :لاق ةيطع نب ناسح نع

 رانلا امهلخدي مث ءملاظلاب ملاظلا
 [/1/51 .اًعيمج

 نم :لاق طابسأ نب فسوي نع #

 نأ بحأ دقف ءءاقبلاب ملاظل اعد

 [؟10/8] .هللا ىصعُي

 ملعيس :لاق يضاقلا حيرش نع #
 رظتني ملاظلا نإ ؛اوضقن نم قح نوملاظلا
 ]١76/4[ .رصنلا رظتني مولظملاو .باقعلا

 امنإ :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #
 ىتح «قحلا مهسبحب :انلبق ناك نم كله

 ىدتفُي ىتح ءملظلا مهطسبو ؛مهنم ىرتشُي
 ]81١/6[ . مهنم

 ام دؤدحلا اوؤرها :لاق هنعو #

 نإ :يلاولا نإف ؛ةهبش لك يف متعطتسا

 يف ىدعتي نأ نم ريخ ءوفعلا يف أطخأ
 ْ م11 :ةيوقتلاو ملظلا

 لجرلا نإ :لاق يميتلا ميهاربإ نع *
 [؟1/4] .همحرأف «ينملظيل

 البج نأ ول :لاق هيو سابع نبا نع *

 ةماعلا

 ["؟/1] .يغابلا كدل «لبج ىلع ىغب

 : لَ ناملس لاق :لاق ريرج نع «

 هلل عضاوت نم هنإف .هلل عضاوت ءريرج اي

 ملظ :لاق «يردأ ال :تلق ؟ةمايقلا

 ذخأ مث :لاق ؛ايندلا يف مهنيب سانلا

 :لاق ؛هيعبصأ نيب هارأ نأ داكأ ال اًديوع

 اذه لثم ةنجلا ىف ةيلط:ول ةزيزرجا اه
 ؛هللا دبع ابأ اي :لاق ءهدجت مل دوعلا

 ؤلؤللا اهلوصأ :لاق ؟رجشلاو لخئنلا نيأف

 ]٠١5/١1[ .رمثلا اهالعأو .ءبهذلاو

 ةماعلا تأر اذإ :لاق يعفاشلا نع #

 لعجو ءهتوص ىلعأف «لجرلا رظاني لجرلا
 [9/*18] .ةّلقلاب هل ٌبصف ؛هنم كحضي

 ركذ اذإ :لاق يروثلا نايفس نع #«

 ملعلا لهأ لوق ىلإ رظنا نكلو «ةماعلا

 [؟15/9] .لقعلاو

 حلصت ةيعرلا :لاق رابحألا بعك نع *

 [5*7ا//ه] .هداسفب دسفتو «ىلاولا حالصب

 اذإ :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #
 ؛ةماعلا نود مهنيد يف نوجانتي اًموق تيأر

 [88/6] .ةلالض سيسأت مهنأ ملعاف

 ءطبنلا ثدحي ال يروثلا نايفس ناك *

 ؟ةهءاس هآر اذإ ناكو ءسانلا لفس الو
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 يعوضوملا بيذهتلا حل 7 ةدابعلا

 امئإ «ملعلا امنإ :لاقف ؟كلذ يف هل ليقف

 «طبنلا ىلإ راص اذإف ؛برعلا نع ذأ
 [8594/5] .ملعلا اوبلق ءسانلا لفسو

 :ءيشلامعن :لاق يبعشلا نع *

 «قيرحلا نوثفطيو «لبسلا نودسي ؛ءاغوغلا

 ["؟4/1] .ءوسلا ةالو ىلع نوبغشيو

 سانلا رظن ام :لاق يعفاشلا نع *#
 مهتنسلأ اوطسب الإ :هنود مه ءيش ىلإ

 ]4/!١١[ .هيف

 ال ةياغ ايندلا بلطتو «ءكردت ال ةياغ

 [مم5/] . كردت

 - ةورف نب ناليح  دلجلا يبأ نع *

 [هةدرك] . مهبونذب

 :لاق فافخلا ملسم نب ءاطع نع *

 «سانلا رذحا .عءاطع اي :نايفس 5 لاق

 .ةنامر يف ةلِجر تفلاخ ولف «ينرذحاو

 :لاق وأ ؛ةولح :تلقو «ةضماح :لاقف

 طيشي نأ تيشخل ؛ ةضماح- :تلقو «ةولح

 [6/17] . يمدب

 نامز اذه :لاق يروثلا نايفس نع #

 ىلع لجرلا لبقأ ؛ةماع نامز سيل .ةصاخ

 [موعرك] .مهماوع كرتو ءهسفن ةصاخ

 مالعأ نم ةثالث :لاق نونلا يذ نع *

 دجهتلاب رهسلل ءليللا بح :ةدابعلا

 سانلا ةيؤرل .حبصلا ةيهاركو ؛ةولخلاو
 ةفاخم :تاحلاصلاب رادبلاو ؛ةلفغلاو

 [*557/4] .ةنتفلا

 لاح بحأ نم :لاق هيَ ةفيذح نع *

 اًدرفاع هدجي نأ :اهيلع دبعلا هللا دجي

 [؟١/78] .ههجوب

 هل ناك هنأ : هاب ةريره ىبأ نع *

 ىتح :مائي الف «ةدقع افلأ هيف «طيخ
 [مم*/1] .هب حبسي

 يئيقل :لاق ريبج نب ديعس نع #*
 1 يقب ام ءديعس اي :لاقف «قورسم

 يف انهوجو رّمعن نأ الإ ءههيف بغري
 [45/؟5] .بارتلا

 ةدابعلل .هللاو :لاق ينانبلا تباث نع *
 [7؟١/؟] .تاراكلا لفن نم دشأ

 :لاق ةريغملا نب ناميلس نع #*

 ىمسي ال :لوقي ينانبلا اًنباث تعمس

 ةلصخ لك هيف ناك نإو ءاّدباع اًدبأ دباع
 :ناتلصخلا ناتاه هيف نوكت ىتح هريخ

 همحل نم امهنأل ؛ةالصلاو ءموصلا
 [#"19 - *18/؟] .همدو

 نأ :ةدئاز نب دمحم نب حلاص نع *

 اوناكو ءاًداّبع اوناك ثيل ينب نم ةيتف

 الو .دجسملا ىلإ ةرجاهلاب نوحوري
 لاقف ؛رصعلا ىلصي ىتح «نوّلصي نولازي
 ىوقن ول «ةدابعلا يه هذه :ديعسل حلاص

 لاقف ؛نايتفلا ءالؤه هيلع ىوقي ام ىلع

 :ةدابعلا نكلو ؛ةدابعلا هذه ام :ديعس



 ةدابعلا 2 هلا يأ ءايلوألا ةيلحن

 هللا رمأ يف ركفتلاو «نيدلا يف هقفتلا

 ْ [157/7؟] .ىلاعت

 تلق :لاق سينخ نب ركب نع *
 اًماوقأ تيأر دقو - بيسملا نب ديعسل

 الأ ءدمحم ابأ اي :- نودبعتيو نولصي
 نبا اي :يل لاقف ؟موقلا ءالؤه عم دبعتت

 امف :هل تلق ؛ةدابعب تسيل اهنإ «يخأ

 يف ركفتلا :لاق ؟دمحم ابأ ايدبعتلا
 ءادأو هللا مراحم نع عرولاو «هللا رمأ

 [157- 71/9١1؟] .ىلاعت هللا ضتارف

 نسحلا لخد :لاق بويأ يبأ نع *

 دعقف ءدقرف هعمو ؛دجسملا  يرصبلا

 تصنف «نوملكتي ةقلح بنج ىلإ
 :لاقف .دقرف ىلع لبقأ مث ؛مهئثيدحل

 اولم موق الإ :ءالؤه ام ءهللاو ءدقرف اي

 ءمهيلع نوهأ مالكلا اودجوو «ةدابعلا

 [16ال - 165/؟] .اوملكتف ءمهعرو لقو

 نم الجر نأ :عسأو نب دمحم نع

 يبأ ةافو دعب ءرذ مأ ىلإ بكر ةرصبلا
 ءاهاتأف ؛رذ ىبأ ةدابع نع اهلأسي :رذ
 15 بأ ةداسع نع قريشا كح ةنافت
 راهنلا ناك :تلاق ؟هنع ىلاعت هللا يضر
 ]154/١[ .ركفتي اًيلاخ عمجأ

 كيلع :لاق ه5 سابع نبا نع #
 نم كيلع ىلاعت هللا فصو امو «ضئارفلاب
 هنإف ؛كلذ ىلع هللا نعتساو «هّدأف ءهقح

 اميف اضرحو ؛ةين قدص :دبع نم ملعي ال
 ؛هركي امع هرخأ الإ :هباوث نسح نم هدنع

 ["9؟١/5] .ءاشي ام عنصي كلملا وهو

 لجر ناك :لاق «ينانبلا تباث نع *

 مث «تظقيتساو تمن اذإ :لوقي داّبعلا نم

 .ينيع هللا مانأ الف :مونلا ىلإ دوعأ تبهذ

 ينعي امنإ ءاّتباث ىرن انك :رفعج لاق
 ["90/9؟] .هسفن

 لمعلا :لاق يعوجلا مساقلا نع #

 الب لمعلا ريثك نم ريخ :ةفرعملا عم
 ["7/4] .ةفرعم

 :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع #*

 نايف ال يلقي هللا عدنتال ناني
 لخبت الو «هللا ىلع اًئيش درت الو ءهللا الإ
 ؛- هلل يطعتو «هلل كسمت :ينعي - هللا ىلع

 :لاق .هللا غلب دقف «هللا فرع نم هنإف
 تامالع نم سيل :يروعلا نايفس لاقو
 اذإف ؟هللا ءاقل بح نم نيبأ «ءيش ىدهلا

 ربلا يف ىهانت دقف هللا ءاقل دبعلا بحأ

 [34# 77/43 .- غلب دق :يأ

 هيبأ نع نامي نب ىيحي نب دواد نع *

 هللا دبع ابأ اي :يروثلا نايفسل تلق :لاق

 نم قلاوج ثيح :لاق ؟ةدابعلا بيطت نيأ

 ىلإ هنيع دحأ دمي ال ىتح «مهردب زيخ
 [14/9] .دحأ

 موي رفن ةثالثب ىتؤي :لاق دهاجم نع *
 ؛دبعلاو «ءضيرملابو «ينغلاب :ةمايقلا
 ؟يتدابع نع هكاعتم' ام :يتغللاةلوعيف
 «تيغطف «لاملا نم يل ترثكأ :لوقيف

 .هكلم يف 8 دواد نب ناميلسب ىتؤيف



 يعوض وملا بيدضهتلا | 6 0 اننا ةدابعلل #7

 ؟اذه مأ الغش دشأ تنك تنأ :هل لاقيف
 هعنمي مل اذه نإف :لاق ؛اذه لب :لاق
 « ضيرملاب ىتؤيف : :لاق ؛يتدابع نع هلغش

 :لاق ؟ينتدابع نع كعنم ام :لوقيف

 :لاق ءيدسج يلع تلغشأ هبراي

 :هل لوقيف رض يف ة بويأب ىتؤيف
 :لوقيف :لاق ؟اذه مأ اًرض دشأ تنك تنأ

 كلذ هعنمي مل اذه نإف :لاق ؛اذه لب ءال

 000 نتي :لاق يدب 0

 ىتؤيف :لاق ؛يننوكلمي ا تلعج

 :لاقيف ءهتيدوبع يف #8 قيدصلا فسويب
 لب ءال :لاق ؟اذه مأ ةيدوبع دشأ تنأ
 نع ءيش هلغشي مل اذه نإف :لاق ؛اذه

 [188/9] . يتدابع

 اذإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع «

 الو مكروب الف :ةءارقلا كل تذل
 .عكرت الف :دوجسلا كل ذل اذإو ؛دجست
 ؛هيف كل حتفي يذلا رمألا ؛أرقت الو

 [؟"86/9] .همزلاف

 تلق :لاق قوزرم نب هللا دبع نع *

 لضفأ ام :داور يبأ نب زيزعلا دبعل

 ليللا ىف نزحلا لوط :لاق ؟ةدابعلا
 ]١84/8[ ١ .راهنلاو

 لصأ :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *
 ب ماك نم درت ال :ةثالث يف يدنع ةدابعلا

 هريغ لأست الو ءاّئيش هنع رخدت الو ءاًئيش

 ]9/*١*[ .ةحاح

 :لاق هيَ باطخلا نب رمع نع *

 ]*/1١7"[ .دبعلا ةمينغ ءاتشلا

 :لاق  حابر يبأ نب  ءاطع نع *

 ]*/١4"[ .ةدابع دباعلا ىلإ رظنلا

 سيل :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 كريغو «كيمدق تفصت نأ :اندنع ةدابعلا

 «.كيفيغرب أدبا :نكلو ؛كل تفي

 :ناميلس وبأ لاق .دّبعت مث ءامهزرحأف

 عقوتي «بابلا عرق عقوتي بلق يف ريخ الو
 [؟16  ؟14/9] . اًنئيش هيطعي «ءيجي اًناسنإ

 :دبعتي نم :لاق هبنم نب بهو نع #*
 [58/4] .ةرتف ددزي :لسكي نمو «ةوف ددزي

 اوئفطت ال :لاق ريبج نب ديعس نع

 .ةدابعلا هيجعت ؛رشعلا يلايل مكجرس

 «نورحستي مكمدخ اوظقيأ :لوقي ناكو
 [؟4/١81] .ةفرع موي موصل

 نإ الأ :لاق زيزعلا دبع نب رمع *

 بانتجاو «ضتئارفلا ءادأ :ةدابعلا لضفأ

 [؟5ؤ57/6] .مراحملا

 للا دبع ابأ اي :هبنم نب بهو لاق ©
 اًنونق لوطأ امهدحأ :نايلصي نالجر
 امهيأ ؛اًدوجس لوطأ رخآلاو ءائمصو

 [47/4] . كيو هلل امههحصنأ :لاق ؟لضفأ

 : لب كر يف هادي نب نوعزع »

 :صصقلا] 4انَّدلأ تري َكَبِصَت نت 5
 ريغ ىلع اهنوعضي اّسان نإ :لاق .

 كبر ةعاط ىلع لبقأ :يه امنإ 0
 [؟4ا//54] . هتدابعو



 ءايلذآألا تيلحل

 اًموق نإ :لاق نيسحلا نب يلع نع *

 ؛ديبعلا ةدابع كلتف «ةبهر هللا اودبع

 ؛راجتلا ةدابع كلتف «ةبغر هودبع نيرخآو

 ةدابع كلتف ءاّركش هللا اودبع اًموقو
 ]١4/8[ .رارحألا

 باب حتفي  نانس يبأ نب  ناسح ناك *
 ءهباسح رشنيو «ةاودلا عضيف «هتوناح

 ناسنإب سحأ اذإف ؛يلصي مث ءهرتس يخريو
 ناك هنأ هيري .باسحلا ىلع لبقي ءءاج دق
 ]١١9/8[ .باسحلا يف

 ءاطع انيتأ :لاق عروم نب ميع نع *
 .هيلع انلخدف  اًدباع ناكو  يميلسلا

 مل ءاطع تيل ءءاطعل ليو :لوقي لعجف

 «كلذك لزي ملف ؛ةعردم هيلعو ؛همأ هدلت

 دعب ائركذف ؛سمشلا ترفصا ىتح
 يف لوقي ناكو ؛هانكرتو ءانمقف ءانلزانم
 ءايندلا يف يتبرغ محرا مهللا :هئاعد

 محراو .«توملا دنع يعرصم محراو

 نيب يمايق محراو «يربق يف يتدحو
 [؟ ١/53 .كيدي

 ؛اًبهار لجر ىقل :لاق هينم نب بهو *

 لاق ؟كتالص فيك .ءبهاراي :لاقف

 ةنجلا ركذب عمس اًدحأ بسحأ ام :بهارلا

 ؛اهيف يلصي ال «ةعاس هيلع ىتأف ءرانلاو

 عفرأ ام :لاق ؟توملا كركذ فيكف :لاق

 ينأ تبأر الإ ءىرحخأ عضأ الو ءاّمدق

 اهيأ كتالص فيك :بهارلا لاق ؛تيم

 ىتح «يكبأو يلصأل ينإ :لاق ؟لجرلا

 ةدابهلا 0

 لاق ؛ينيع عومد نم بشعلا تبلي

 تنأو «ءكحضت تب نإ :كنإ امأ :بهارلا

 عفري ال :يئارملا نإف .«كلمعي عارم تنأو

 [؟8/5؛] .لمع هل

 نم ام :لاق يناسارخلا ءاطع نع *

 عاقب نم ةعقب يف ةدجس هلل دجسي دبع
 ءةمايقلا موي هل تدهش الإ ءضرألا

 [1917/8] . تومي موي هيلع تكبو

 تيأر :لاق ضايع نب سنأ نع #
 اذغ :هل ليق ولو ءميلس نب ناوفص

 وه ام ىلع ديزم هدنع ناك ام «ةمايقلا
 [١ه9/7] .ةدابعلا نم هيلع

 نيب ركب نب سودقلا دبع نع #*
 حلاص نب نسحلا ناك :لاق ؛«سينئخ

 ءهيلع لضفي يلع ناكو .يلع هوخأو

 نونواعتي ءامهمأو نآرقلا ناءرقي اناكو

 راهنلابو ءنوماني ال ليللاب «ةدابعلا ىلع
 انواعت ءامهمأ تتام املف ؛نورطفي ال

 ؛امهمأ نعو ءامهنع مايصلاو مايقلا ىلع
 ءهسفن نع نسحلا ماق :يلع تام املف

 ةيح :نسحلل لاقي ناكو ؛امهنعو
 ناكو  ليللاب ماني ال :ينعي  يداولا

 مانأ نأ ىلاعت هللا نم يحتسأ ينإ :لوقي

 ريصي يذلا وه مونلا نوكي ىتح ءافلكت
 مث «تظقيتسا مث تمن انأ اذإف ؛ينع

 ناكو ؛ينيع هللا دقرأ الف :اًمئان تدع

 هيبص هيلإ ءيجيف ءاّئيش دحأ نم لبقي ال



 2ع |

 ؛عئاج انأ :لوقيف هدجسملا يف وهو

 ىلإ مداخلا بهذي ىتح «ءءيشب هللعيف

 نم هتالوم تلزغ ام حيبيف «قوسلا

 نم اًئيش يرتشيو ءائطق يرتشيو «ليللا
 «هنجعت مث «هنحطتف ؛هب ءيجيف «ريعشلا

 عفرتو ؛مداخلاو نايبصلا لكأي ام زبختف

 ىلع لزي ملف ءامهراطفإل هلهألو هل
 [معمحرا/] .هللك كلذ

 ام :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 نم قرأ وه اًلجر سانلا يف ترشاع
 تنكو :يدهم نبا لاقو :لاق ؛نايفس

 الإ مائي ناك امف «ةليللا دعب ةليللا هقمارأ

 ءاّبوعرم اًعزف ضفتني مث «ليللا لوأ يف
 مونلا نع رانلا ركذ ينلغش «رانلا :يداني

 يف الجر بطاخي هنأك ؛تاوهشلاو

 ؛ًاضوتيف ؛هبناج ىلإ ءامب وعدي مث «تيبلا
 كنإ ءمهللا :هئوضو رثإ ىلع لوقي مث
 امو «بلطأ امب مِلعُم ريغ «يتجاحب ملاع
 ءمهللا ؛رانلا نم يتبقر كاكف الإ بلطأ
 ملف ءفوخلا نم ينقّرأ دق عزجلا نإ

 ةغباسلا كتمعن نم اذه لكو «يتمؤي

 لهأو كئايلوأب تلعف كلذكو ؛يلع
 يل ناك ول نأ تملع دق «يهلإ .كتعاط
 ةفرط سانلا عم تمقأ ام «يلختلا يف رذع
 ءاكبلا ناكو ءهتالص ىلع لبقي مث ؛نيع
 ال تنك ينإ ىتح ءةءارقلا نم هعنمي

 لاق ؛هئاكب ةرثك نم هتءارق عامس عيطتسأ

 «هيلإ رظنأ نأ ردقأ تنك امو :يدهم نبا

 5١[ /8/] .هنم ةبيهو ٌءايحتسا

 يعوضوملا بيذهتلا | هك ةدابعلا

 ام :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نع *

 ىجرأ الو .ءهسفن ىلع فوخأ اًدحأ تيأر

 :هتءارق تناك ؛ليضفلا نم :سانلل

 هنأك «ةلسرتم ؛«ةئيطب ؛ةيهش «ةنيزح
 ركذ اهيف ةيآب رم اذإ ناكو ؛اًناسنإ بطاخي
 هتالص تناكو «لأسو ءاهيف ددرت :ةنجلا

 يف ريصح هل ىقلُت ءاّدعاق كلذ رثكأ ليللاب
 «ةعاس ليللا لوأ نم يلصيف «

 هبلغ اذإف ءموقي مث اليلق مانيف «ريصحلا
 ؛؟حبصي ىتح ءاذكه لوقي مث ؛مان :مونلا

 :لاقيو ؛ماني نأ :سعن اذإ هبأد ناكو

 [85/4] .اذكه نوكي ام :ةدابعلا دشأ

 ىأرامل :لاق رذ نب رمع نع

 اورظنو ءمهيلع مجه دق ليللا نودباعلا
 ىلإ اونكس دق ةلفغلاو ةمآسلا لهأ ىلإ
 ةعجضلا نم مهذالم ىلإ اوعجرو ءمهشرف

 «نيرشبتسم نيحرف هللا ىلإ اوماق :مونلاو
 ءرهسلا  ةدابع نسح نم مهل بهو دق امب

 «مهنادبأب ليللا اولبقتساف  دجهتلا لوطو

 ىضقناف ؛مههوجو حافصب هتملظ اورشابو
 نم مهتذل تضقتئاامو «ليللا مهنع

 لوط نم مهنادبأ تّلم الو «ةوالتلا

 مهنع ىلو دقو ناقيرفلا حبصأف ؛ةدابعلا

 دق :ءالؤه حبصأ ؛نيغو ؛«حبرب :ليللا

 :ءالؤه حيصأو «ةحارلاو مونلا اولم

 ام ناتش ؛ةدابعلل ليللا ءيجم ىلإ نيعلطتم

 هللا مكمحر مكسفنأل انكعاف «نيقيرفلا نيب

 نم :نوبغملا نإف ؛هداوسو ليللا اذه يف



 د
 ءايلوألا ةيلحل

 نم :مورحملاو ءراهتلاو ليللا ريخ نيغ

 نيرخآلا ىلع الابوو ءمهبر ةعاط ىلإ

 مكسفنأ هلل اويحأف ؛مهسفنأ نع ةلفغلل
 مك ؟ هللا ركذب بولقلا ايحت امنإف «هركذب

 همايقب طبتغا دق :ليللا اذه يف مئاق نم

 اذه يف مئان نم مكو .هترفح ةملظ يف

 امدنع ء«هتمون لوط ىلع مدن دق :ليللا

 اومنتغاف ٍ؛اًدَغ نيدباعلل هللا ةمارك نم ىري

 :١١[ /6] . هللا مكمحر

 :نيتنسب هتوم لبق قاحسإ وبأ فعض *

 ناكف ءماقي ىتح موقي نأ ردقي ناك امف

 .ةيآ فلأ مئاق وهو أرق :اًمئاق متتسا اذإ

] 

 :قاحسإ ىبأل هللا دبع نب نوع لاق *

 ةرقبلا أرقأف «ءيلصأ :لاق ؟كنم يقب ام

 ىقبو كرش بهذ :لاق ؛ةعكر يف

 معو /4] . كريخ

 ينم ةالصلا تبهذ :قاحسإ وبأ لاق *
 امف ءمئاق انأو يسأل ىنإو «تفعضو

 [؟4/4*8] .نارمع آو ةرقبلا الإ :أرقأ

 وهو 0 تاراخ حلو

 ؛هباحصأ ركذي لازي ال ناكو ءهل ولع يف

 ردقأ مل «هاثوخإ اي :لاق هيلع انلخد املف

 ملو ؛يلصأ تنك امك ةحرايلا يلصأ نأ

 ردقأ ملو ءموصأ تنك امك موصأ نأ ردقأ

 بجعلا | هم

 امك َقْبق هللا ركذأف «ءىباحصأ ىلإ لزنأ نأ

 ذإ .مهللا :لاق مث ؛مهعم هركذأ تنك

 ايندلا يف ينعدت الف ثالث نع ينتسبح

 امك يلصأ نأ ينتسبح اذإ :لاق وأ ءةعاس
 :ديرأ امك كركذأو .ديرأ امك موصأو «ديرأ

 نم تامف ؛ةعاس ايثدلا يف ينعدت الف

 [١77/؟] . هلاك هتقو

 بجعلا
 ئآ

 املع ءرملاب ىفك :لاق قورسم نع *
 نآ :ةلهج ءرملاب ىفكو ؛هللا يشكي نأ
 [ة45/7] .هلمعي بجعي

 نب عيبرلا لاق :لاق رذنملا نع *

 ال :لاق ؛كيبل :تلق ءرذنم اي : ميثخ

 هنإف ءكسفن نم سانلا ءانث ةرثك كنرغي

 [١١؟/5] .كلمع كيلإ صلاخ

  فرطم نع #

 ءامداث حبصأو اًمئان تيبأ نأل : ريخشلا

 [ 6٠١ /؟] .اًجعم

00 

 نب هللادبع نب

 :لوقي عساو نب دمحم نع

 :تلق ؛يباحصأ بهذ .هابحاصاو

 أشن دق سيلأ «هللا دبع ابأ هللا كمحر

 «ليللا نوموقيو ءراهنلا نوموصي :بابش
 نكلو «ىلب :لاق ؟هللا ليبس يف نودهاجيو
 [*ه؟ /؟] .بجعلا مهدسفأ - لفتو - خإ

 ركذ اذإ :لاق رانيد نب كلام نع *

 [؟188/5] .تفت مث «يل تتف ءنوحلاصلا



 بجعلا

 هاتأ هنأ ءنارهم نب نوميم نع

 أم ريخب سانلا لازي ال :هل لاقف .لجر

 ام ءريخب سانلا لازي ال :لاق ؛مهيف تنك

 [40/4] .هللا اوقتا

 كنظأ :لجرل لاق هنأ «يعفاشلا نع *
 نوكي ام قمحأ نإ :لجرلا لاق ؛قمحأ

 [1١؟4/4] .هلمعب بجعأ اذإ :خيشلا

 «نوحلاصلا ركُذ اذإ :لاق بويأ نع *
 [15- 8/9] .لزعمب مهنع تنك

 تيأر ام :لاق نيعم نب ىيحي نع *

 نيسمخ هانيحص :لبنح نب دمحأ لثم
 هيف ناك امم ؛ءيشب انيلع رختفا ام ءةنس

 [181/4] .ريخلاو حالصلا نم

 :يلع هنبال ضايع نب ليضفلا لاق *

 نم رصرصل ؟عيطم كنأ ىرت كلعل «ينب اي
 :ينعي  كنم هلل عوطأ شحلا رصارص

 [؟م45/4] .- ليللاب حيصي يذلا :رصرصلاب

 دقفتأل ينإ :لاق هبنم نب بهو نع
 [11/4] .ينبجعي ءيش اهيف امه «يقالخأ

 ّدعأل ينإ :لاق ديبع نب سنوي نع *
 اتم اهيف ام ءبلا.لامخ نم ةلصخ هكا
 [18/"] .ةدحاو ةلصخ

 لخد الجر تيأرأ : يئاطلا دوادل ليق *

 .«فورعملاب مهرمأف ءءارمألا ءالؤه ىلع

 هيلع فاخأ :لاق ؟ركنملا نع مهاهنو

 هيلع فاخأ :لاق ؛ىوقي هنإ :لاق ؛طوسللا

 هيلع فاخأ :لاق ؛ىوقي هنإ :لاق ؛فيسلا

 [”ه4/90] . بجعلا نم نيفدلا ءادلا

 عجب
 يعوضوملال بيذهتلا | د

 ليبس َّدر :ينارادلا ناميلس وبأ لاق *

 ىلإ صلختو «سفنلا ةفرعمب :بجعلا
 ةقرل ضّرعتو .أطخلا ةلقب :بلقلا عامجإ
 بلجتساو «فوخلا لهأ ةسلاجمب :بلقلا

 باب سمتلاو «نزحلا ماودب :بلقلا رون

 هوجو سمتلاو «ةركفلا ماودب :نزحلا
 [؟55/4] .تاولخلا يف ةركفلا

 فيك :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 ةمعن لمعلا دعي امنإو ؟هلمعب لقاع بجعي

 ءهركشي نأ :هل يغبني امنإ ؛هللا نم

 ؛ةيردقلا :هلمعب بجعي امنإو ؛عضاوتيو

 معز نم امأف ؛نولمعي مهنأ نومعزي نيذلا
 [177/4] . ؟بجعي ءيش يأبف :لمعتسم هنأ

 هللا نإ :لاق هنأ رابحألا بعك نع *

 قّدص نم :لعاج ينإ) :لوقي ىلاعت
 :هلل همّلعو ءهب لمعو ؛مالكلا بيطأب

 .(ةمايقلا موي مهعمو «نييبنلا نم اًقلخ
 اوقرافف ءاوعمتجا اًسانأ نإ :لاقو

 ؛مهيلع اًنعطو ءمهنع ًٌةبغر ؛ةعامجلا

 مهلخد ىتح .كلذ اولعف ام :اولاقف

 حبذلا هنإف .ءبجعلاو مكايإف ؛بجعلا

 ["//ه] . كالهلاو

 نمم لجر هاتأو  رابحألا بعك لاق *
 نودب ضراو «هللا قتا :- ثيداحألا عبتي

 ءاّدحأ نيذؤت الو ءسلجملا نم فرشلا

 ضرألاو ءامسلا نيب ام كملع ألم ول :هنإف

 الافس الإ هب هللا كداز ام .بجعلا عم
 ابأ اي هللا كمحر :لجرلا لاقف ؛اًصقنو



 ءايلوألا تيلحل

 دق :لاقف ؛ىننوذؤيو ىننوبذكي مهنإ ءقاحسإ

 ا
 ["ا/5/ه] . كالهلا وهف الإو ء«ربصاف

 :هللا دبع لاقو :ةنييع نب نايفس لاق *

 ؛ناتكلهم ناتنثاو ءناتيجنم ناتنثا

 نأ :ةينلاف ؟يهنلاو «ةينلا:ناتيجنملاف

 : يهنلاو ؛لبقتسي اميف هللا عيطت نأ :يونت

 ؛كِيو هللا مرح امع كسفن ىهنت نأ

 [؟48/ا] .طونقلاو «بجعلا :ناتكلهملاو

 عمس هنأ :هللا دبع نب راكب نع *

 لضفأ نم لجر ناك :لوقي هبنم نب بهو
 هيلإ اوعمتجاف ؛ مهظعيف رازي ناكو «هئامز

 ءايندلا نم انجرخ دق انإ :لاقف ءموي تاذ

 ناطوألاو .دالوألاو لهألاانقرافو

 نأ تفخ دقو ؛نايغطلا ةفاخم ؛لاومألاو

 نم هذه انلاح يف انيلع لحد دق نوكي

 لهأ ىلع لخدي امم رثكأ ءنايغطلا

 اندحأ بحي امنإو ؛مهلاومأ يف لاومألا

 براقي نأ :ىرتشا نإو .هتجاح ىضقت نأ
 ناكمل رقوو يِّيُح يقل نإو ؛هنيد ناكمل
 غلب ىتح ءمالكلا كلذ عاشف ؛هئيد

 ملسيل هيلإ بكرف ؛هب بجعف .كلملا

 ليقو «لجرلا هآر املف ؛هيلإ رظنيو ءهيلع
 ؛كيلع ملسيل كاتأ دق كلملا اذه :هل

 يذلا مالكلل : ليقف ؟يب عنصي امو :لاقف

 ؟ماعط كدنع له :هءدر لأسف ءهيب تظعو

 تنك امم ءرجشلا رمث نم ءيش :لاقف

 نيب عضوف «حسم ىلع هب ىتأف ؛هب رطفت

] 
1 

 بجعلا

 موصي ناكو هنم لكأي ذحنأف ءهيدي
 «كلملا هيلع فقوف  رطفي ال ءراهنلا

 لبقأو «ةفيفخ ةباجإب هباجأف ءهيلع ملسف
 نيأف :كلملا لاقف ؛هلكأي هماعط ىلع

 اذه :لاقف ءاذه وه :هل ليق ؟لجرلا

 دنع امف :لاق ؛معن :ليق ؟لكأي يذلا
 لاقف ؛فرصناو ءربدأف ؛ريخ نم اذه

 امب ينع كفرص يذلا هلل دمحلا :لجرلا

 [44/4] .هب كفرص

 يقو دقف ءاّسمخ ىفاو نم :لاق هنعو *

 ءءايرلاو ءبجعلا :ةرخآلاو ايندلا رش

 [15/4] .ةوهشلاو ؛ءارزإلاو ءربكلاو

 امهيأ يردأ ال :مصألا متاح لاق *
 ؟ءايرلا وأ «بجعلا ءاقتا : سانلا ىلع دشأ

 ؛كيلع لخدي ءايرلاو «كيف لخاد بجعلا
 نأ :امهلثمو «ءايرلا نم كيلع دشأ بجعلا

 بلكو ءروقع بلك تيبلا يف كعم نوكي
 ؟كيلع دشأ امهيأف «تيبلا جراخ رخآ

 :لخادلاف ؟لخادلا جراخلا وأ .كعم
 [الا/ -5/4] .ءايرلا :جراخلاو «بجعلا

 بلقلا ىلع : مهدأ نب ميهاربإ لاق ©

 ؛رورسلاو «نزحلاو .حرفلا :ةيطغأ ةثالث
 .«صيرح تنأف :دوجوملاب تحرف اذإف

 ىلع تنزح اذإو ؛مورحم صيرحلاو
 طخاسلاو ءطخاس تنأف :دوقفملا

 تنأف :حدملاب تررس اذإو ؛بذعم

 ليلدو ؛لمعلا طبحي بجعلاو «بجعم

 ّلَع أَوَسأَت الكِْل»# :ىلاعت هلوق هلك كلذ



 يعوض وملا بيذهتلا ا 7 لدعلا  ةلجعلا 2و

 «ينّْزه مث «يبابلت يف كدي عضف «قحلا 4 كنا آمب أوحَرْفَت ََِو كاك ام

 [؟51/6] .؟عنصت ام ءرمع اي :لق مث [74/84] .[؟* :ديدحلا]

 نب رمع بتك :لاق ةنوعج نع #* ةلب 1

 ءدعب امأ :مسوملا لهأ ىلإ زيزعلا دبع
 ء١1 يف ؛هيلإ أربأو هللا دهشأ ينإف :لاقي ناك :لاق مصألا متاح نع *

 سمخ يف الإ .ناطيشلا نم ةلجعلا

 زيهجتو .«.فيضلا رضح اذإ ماعطلا ماعطإ

 اذإ ركبلا جيوزتو ءتام اذإ تيملا
 ةبوتلاو ءبجو اذإ نيدلا ءاضقو .«تكردأ

 [7,8/4] .بئذأ اذإ بنذلا نم

 لدعلا

 نب دمحم ناك :لاق بذوش نبا نع #*

 ناسارخب بلهملا نب ديزي عم عساو

 لاقف ءهل نذأف «جحلل هنذأتساف ؛اًيزاغ

 ؟مهلك شيجلل هب رمأن :لاق ؟كل رمأن :هل
 ["07/؟] .هب يل ةجاح ال :لاق ؛ال :لاق

 نب دمحم لخد :لاق رماع نب ديعس نع #

 ىلإ هاعدف ؛ةدرب يبأ نب لالب ىلع عساو

 «لالب بضغف ؟؛هيلع ّلتعاو «ىبأف .هماعط

 ال :لاقف ؛انماعط هركت كارأ ينإ :لاقو

 مكرايخُل «هللاوف هريمألا اهيأ كلذ لقت
 [*ه5/؟] . انثانبأ نم انيلإ بحأ

 تيب يف ام مسق هنأ : هنلط يلع نع *

 ءافيغر دجو مث ءعابسأ ةعبس ىلع لاملا

 .دانجألا ءارمأ اعد مث ؛رسك عبس هرسكف

 [ 0/7 . مهنيب عرقأف

 نب رمع لاق :لاق رجاهم نب رمع نع *
 نع تلم دق ينتيأر اذإ :زيزعلا دبع

 جحلا ا «مارحلا دلبلاو «مارحلا

 «مكملظ نم ملظ نم ءيرب ينأ :ربكألا
 نوكأ نأ :مكيلع ىدتعا نم ناودعو

 الإ ؛هتدمعت وأ ءهتيضر وأ ؛كلذب ترمأ

 يلع يفخ اًرمأ وأ «ينم اًمهو نوكي نأ

 اًعوضوم كلذ نوكي نأ وجرأو ؛هدمعتأ مل

 صرحلا ينم ملع ذإ «يل اًروفغم «ينع
 مولظم ىلع نذإ ال هنإو الأ ؛داهتجالاو

 يأو الأ ؛مولظم لك لوعم انأو «ينود

 ملو «قحلا نع بغر يلامع نم لماع
 هل ةعاط الف ء.ةنسلاو باتكلاب لمعي

 ىتح ؛«مكيلإ هرمأ تريص دقو .مكيلع
 ةلود ال هنإو الأ ؛ميمذ وهو قحلا عجاري

 يف مكئارقف ىلع ةرثأ الو «مكئاينغأ نيب
 يف درو دراو اميأو الأ ؛مكئيف نم ءيش

 اذه نم اًماع وأ اًصاخ ءهب هللا حلصي رمأ

 ثالث ىلإ «رانيد ىتئام نيب ام هلف :نيدلا
 ةحتلا نم قوق اضورلف راع «رانيد ةئام

 مل اًءرما هللا محر ؛ةقشملا نم مشجتو

 نمل اًقح هب هللا ييحي «رفس همظاعتي

 ءمككسانم نع مكلغشأ نأ الولو «هءارو
 هللا اهايحأ قحلا نم اًرومأ مكل تمسرل

 ؛مكنع هللا اهتامأ لطابلا نم اًرومأو ءمكل
 اودمحت الف «كلذب دحوتملا وه هنأ ناكو



 8و |
 ءايلوألا ةيلحا

 تنك :يسفن ىلإ ينلكو ول هنإف «هريغ
 [19"  ؟59؟/ه] .مكيلع مالسلاو ؛يريغك

 لاق :لاق مدقم نب يلع نب رمع نع *

 محازمل كلملا دبع نب ناميلسل نبا

 :لاق ؛رمع نيئمؤملا ريمأ ىلإ ةجاح يل
 ىلع هتلخدأف «هلخدأ :لاقف ءهل تنذأتساف
 ربمأ اي :نافيلس:نفا لانقنت ؛رمع

 هللا ذاعم :لاق ؟يتعيطق درت مالع :نينمؤملا
 :لاق «مالسإلا يف تحص ةعيطق درأ نأ

 هأرقف همك نم اًباتك جرخأو  يباتك اذهف

 ؟ضرألا هذه تناك نمل :لاقف ؛رمع

 :رمع لاق ءجاجحلا نبا قسافلل :لاق

 لام تيب نم اهنإف :لاق ءهلامب ىلوأ وهف
 ؛اهب ىلوأ نوملسملاف :لاق «نيملسملا .

 ؛يباتك يلع .در «نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 ذإ امأف :فلابأ اة: نفقات ملول :لاق
 :لاق «لطابب بلطت كعدن الف «هب ينتئج

 :تلقف :محازم لاق ؛ناميلس نبا ىكبف

 ئطاللا ناميلس نبا «نينمؤملا ريمأ اي
 ؟اذه هب عنصت «بلقلاب قزاللا ءبجلا
 لواحأ يسفن اهنإ ءمحازم اي كخيو :لاق

 دجأ ام طوللا نم هل دجأل ينإو ءاهنع

 [؟87 - 781/8] .يدلول

 نع «رمع نب هللا دبع نب رشب نع *
 «كلملا دبع نب ماشه نأ :رمع لآ ضعب

 ريمأ اي :زيزعلا دبع نب رمعل لاق
 نإو «كيلإ كموق لوسر ينإ «نيئمؤملا
 :نولوقي مهنإ هب كملكأ ام مهسفنأ يف

 «كيدي تحت اميف كيأرب لمعلا فئنأتسا

 لدعلا | فضلا”

 نم هب اولو ام نيبو ؛كقبس نم نيب لخو
 هل لاقف ؛مهلو مهيلع امب ءهرمأ - ناك

 امهدحأ ؛نيلجسب تيتأ ول تيأرأ :رمع

 رمأب :كلملا دبع نم رخآلاو 0
 :لاق ؟ذخآ تنك نيلجسلا يأبف .دحاو
 :رمع لاق ؛اًئيش هب لدعأ الو :مدقألاب

 لماح انأف «مدقألا هللا باتك تدجو ينإف

 «يلام يف يدي تحت نمم يناتأ نم هيلع
 نب دلاخ نب ديعس هل لاقف ؛ينقبس اميفو

 ضما «نينمؤملا ريمأ اي :نامثع نب ورمع

 لخو .لدعلاو قحلاب تيلو اميف كيأرل
 (هرشو هريخ يلو امعو .؛كقبس نمع

 :رمع هل لاقف ؛كلذب يفتكم كنإف

 نأ ول تيأرأ ءدوعت هيلإ يذلا هللا كدشنأ

 ءاّرابكو اًراغِص نيئب كرتو .كله الجر
 اولكأف ءمهتّوقب رغاصألا رباكألا ّرعف

 مهب كوؤاجف ءرغاصألا كردأف ءمهلاومأ

 ؟اًعناص تنك ام ؛مهلاومأ يف اوعنص امبو

 ىتح مهقوقح مهيلع درأ تنك :لاق

 اًريثك تدجو دق يننإف :لاق ؛اهوفوتسي

 مهتوقب سانلا اوزع :ةالولا نم يلبق نمم

 املف ءمهعابتأ اهب مهزعو ءمهناطلسو
 درلا الإ :ينعسي ملف ؛كلذب ينوتأ :تيلو

 ىلعو ؛ءيوقلا نم فيعضلا ىلع
 هللا كقفو :لاقف ؟فيرشلا نم فعضتسملا

 [787/6] .نينمؤملا ريمأ اي

 بتك :لاق ناميلس نب دواد نع #*

 ديمحلا دبع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع
 ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةفوكلا بحاص



 ا
 يعوضوملا بيذهتلا | ©ة لدعلا

 ىلإ ءنينمؤملا ريمأ رمع هللا ديع نم
 مالس «نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع
 يذلا هللا كيلإ دمحأ يننإف ؛كيلع

 ةفوكلا لهأ نإف :دعب امأ ؛وه الإ هلإ ال
 يف روجو .ةدشو ءالب مهباصأ دق موق

 مهيلع اهّنس ؛ةثيبخ نئسو ؛هللا ماكحأ
 .لدعلا :نيدلا ماوق نأو ؛ءوس لامع

 نم كيلإ مهأ ءيش ننوكي الف ؛ناسحإلاو
 ال :هنإف هللا ةعاطل اهنطوت نأ .كسفن

 ءمهضرأ زرطت نأ كرمآو ؛مئثإلا نم ليلق
 اًرماع الو ءرماع ىلع اًبارخ لمحت الو
 ام كلذ نم كتيلو دق ينإو ؛بارخ ىلع
 [؟85/ه] .هللا ينالو

 لمحي ال زيزعلا دبع نب رمع ناك *
 ؛نيملسملا ةجاح يف الإ «ديربلا ىلع

 ءالسع هل يرتشي هل لماع ىلإ بتكو
 هلمح هلماع نأو ؛اًئيش هيف رّحسي الو

 :لاق «ىتأ املق «ديربلا نم ةبكرم ىلع
 رمأف ؛ديربلا ىلع :اولاق ؟هلمح ام ىلع

 تيب يف هنمث لعجو «عيبف «لسعلا كلذب
 انيلع تدسفأ :لاقو ؛نيملسملا لام
 [1594  ؟9١*/ه] .كلسع

 ضعب بتك :لاق زيزعلا دبع نع *
 دعب امأ :هيلإ زيزعلا دبع نب رمع لامع
 ريمأ ىأر نإف ءتبرخ دق انتنيدم نإف

 هب اهّمري الام اهل عطقي نأ نينمؤملا
 دقف ءدعب امأ :رمع هيلإ بتكف ؛لعف
 دق مكتنيدم نأ :تركذ امو .كباتك تمهف

 اهنّصحف ءاذه يباتك تأرق اذإف ؛تبرخ

 هنإف ملظلا نم اهقرط ٌّقنو «لدعلاب
 [م00٠/ه] .مالسلاو ؛ اهتّمرم

 الجر نأ :زيزعلا دبع نب رمع نع *
 شيج هب ٌرمف ءاًعرز تعرز :لاقف ءهاتأ

 ةرشع هضّرعف ؛هدسفأف ؛ماشلا لهأ نم

 [؟5/5١] .مهرد فالآ

 ىهني زيزعلا دبع نب رمع ناك *
 «ةيرورحلا لتق نع كلملا دبع نب ناميلس

 اوثدحي ىتح :سوبحلا مهنّمض :لوقيو

 .«لتقتسم يرورحب ناميلس يتأف ؛ةبوت
 عزن هنإ :لاق ءهيه :ناميلس هل لاقف

 لاقف ؛قسافلا نبا قساف اي كييحل

 املف «زيزعلا دبع نب رمعب يلع :ناميلس
 اذام :لاقف ؛يرورحلا ناميلس دواع «هاتأ

 نبا قساف اي :لوقأ اذامو :لاق ؟لوقت

 ىرت اذام :رمعل ناميلس لاقف ؟قسافلا

 :لاقف ءرمع تكف .2؟صفح ابأ اي هيلع

 ؛هيلع ىرت اذام ينربختل كيلع تمزع
 «كمتش امك همتشت نأ هيلع ىرأ :لاق

 :ناميلس لاقف ؛كابأ متش امك هابأ متشتو

 ماقو ؟هقنع تبرضف «هب رمأف !اذ الإ سيل

 نب دلاخ هكردأف ءرمع جرخو «ناميلس

 ابأ اي :لاقف ؛ناميلس سرح بحاص نايرلا

 ىرأ ام :نينمؤملا ريمأل لوقت ءصفح
 هابأ متشتو «كمتش امك همتشت نأ الإ هيلع

 نأ اًعقوتم تنك دقل «هللاو ؟كابأ متش امك

 كرمأ ولو :لاق ؛كقنع برضب ينرمأي
 ؟تلعف ينرمأ ول ءهللاو يإ :لاق ؟هتلعق

 ءاج ءرمع ىلإ ةفالخلا تضفأاملف



 ءايلوألا ةيلحل

 سرحلا بحاص ماقم ماقف «نايرلا نب دلاخ

 ديلولا سرح ىلع ءالذ لبق ناكوأد

 :لاقف ؛رمع هيلإ رظنف  كلملا دبعو
 :لاقو ءكنع فيسلا اذه عض «دلاخ اي

 نب دلاخ كل تعضو دق ينإ ءمهللا

 هوجو يف رظن مث ؛اًدبأ هعفرت الف «نايرلا

 رجاهم نبورمعاعدف «سرحلا
 :نملعتل هللاو ءورمع اي :لاقف «يراصنألا

 ؛مالسإلا ةبارق الإ «ةبارق كنيبو ينيب ام نأ

 «نآرقلا ةوالت رثكت كتعمس دق :نكلو

 ا

 لجر تنأو ؛ةالصلا نسحت كتيأرف ءدحأ
 كتيلو دقف .«فيسلا اذه ذخ ءراصنألا نم

 4٠١[ _ ؟الاور/ه] . يسرح

 يف اًموي ريسي زيزعلا دبع نب رمع انيب *
 نادرب هيلع لجر هيلإ ماقف .ءصمح قوس
 ترمأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛نايرطق

 .معن :لاق ؟كيتأي نأ اًمولظم ناك نم
 هل لاقف ءرادلا ديعب مولظم كاتأ دقف :لاق

 لاق ؛. نيبأ ندعب :لاق ؟كلهأ . نيأو : :رمع

 «ديعبل رمع لهأ نم كلهأ نإ هللاو :رمع

 ام :لاقف ؛هعضوم يف هتباد نع لزنف

 اهيلع بثو ؛يل ةعيض :لاق ؟كتمالظ

 نب ةورع ىلإ بتكف ؛ينم اهعزتناف ءبئاو
 تبث نإف هدم وك محروم «دمحم

 دارأ املق «هباتك متخو ؛ هيلإ هعفد «قح هل

 ,«كلْسِر ىلع :رمع هل لاق «مايقلا لجرلا

 كل ذفن مكف ءديعب دلب نم انتيتأ دق كنإ
 كل قلخأو «ةلحار كل تقفن وأ «داز

 2م |
 لدعلا هسه

 رشع دحأ غليف .,كلذ بسحف ؟بوث
 [؟0/٠8] .هيلإ رمع اهعفدق ؛اًرانيد

 ناميلس نع دشار نب دمحم نع *

 اًموق نأ :هغلب هنأ - ىسوم نبا :ينعي -

 نب رمع ىلإ اومصاخ بارعألا نم
 ضرأ يف «ناورم ينب نم اًموق زيزعلا دبع
 نب ديلولا اهذخأف ءاهويحأ بارعألا تناك

 لاقف ؛هلهأ ضعب اهاطعأف «كلملا دبع

 :336 هللا لوسر لاق :زيزعلا دبع نب رمع
 نم «هللا دابع دابعلاو «هللا دالب داليلا»

 ىلع اهّدرف ؛هل يهف ايم اًضرأ ىيحأ

 [؟/4/0] .بارعألا

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك *
 نأ ركذت .كباتك ينءاج :لاق ديمحلا دبع
 وهف ءاّلام اوناتخا دق لامعلا نم اًموق كلبق
 كدي طسبأ نأ يف ينتذأتستو «مهدنع
 يايإ كرامئتسا يف كنم بجعلاف ؛مهيلع

 نأكو .كل ةنج ينأك ءرشب باذع يف

 اذإف ؛هللا طخس نم كيجني كنع يئاضر

 مهنم ٌرقأ نم رظناف ءاذه يباتك كءاج

 نمو ؛هسفن ىلع هب ٌرقأ يذلاب هذخف « ءيشب

 :يرمعلف ؛هليبس لخو «هفلحتساف ؛ركنأ
 نأ نم يلإ بحأ :؛مهتانايخب هللا اوقلي نأل

 [؟078/5] .مالسلاو ؛مهئامدب هللا ىقلأ

 نب رمع عطق امل :لاق يعازرألا نع #

 يرجي ناك ام هتيب لهأ نع زيزعلا دبع
 مهرمأو .ةصاخلا قازرأ نم مهيلع

 كلذ يف ملكتف «مهلزانم ىلإ فارصنالاب



 لدعلا 5

 «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءديعس نب ةسبنع
 ءمكل يلام عستي نل :لاق «ةبارق انل نإ

 قحك هيف مكقح امنإف «لاملا اذه امأو

 نم هعنمي الو ءدامغلا كرب ىصقأب لجر
 نأ ىرأل ينإ :هللاو ,هناكم دْعُب الإ هذخأ

 لهأ حبصي ىتح تلاحتسا ول رومألا

 ةقئاب مهب تلزنل مكيأر لثم نوري ضراألا

 ناكو :لاق .مهب لعفلو ءهللا باذع نم
 «ةالصلا دعب ةماعلا صاق ىلإ سلجي رمع

 [؟ا9ل١ 77١ /ه] .عفر اذإ هيدي عفريو

 نب رمع نأ :بئاسلا نب تارفلا نع *

 تنب ةمطاف هتأرمال لاق زيزعلادبع

 اهل رمأ رهوج اهدنع ناكو  كلملا دبع

 نأ امإ ؛يراتخا :هلثم ري مل «هب اهوبأ

 يل ينذأت امإو «لاملا تيب ىلإ كيلح يدرت
 تنأو انأ نوكأ نأ هركأ ينإف ءكقارف يف

 كراتخأ لب ءال :تلاق «دحاو تيب يف وهو

 ناك ول هفاعضأ ىلعو هيلع نينمؤملا ريمأ اي

 يف عضو ىتح لمحف ءهب رمأف :لاق ؛يل
 ءهرمع كله املف «نيملسملا لام تيب

 تكئش نإ :ةمطافل لاق ءديزي فلختساو

 تبط ؛هؤاشأ ال ينإف :تلاق .«كيلع هنودري

 دعب هيف عجرأو ءرمع ةايح يف اَسفن هنع
 همسق .«كلذ ىأر املف .اًدبأ هللاو ال ؟هتوم

 [؟87/ه] .هدلوو هلهأ نيب

 ونب عمتجا :لاق درولا نب بيهو نع *
 «زيزعلا دبع نب رمع باب ىلع ناورم
 ىلع لخديل رمع نب كلملا دبع ءاجو

 يعوضوملا بيذهتلا | ؟ 58

 امإو ءانل نذأتست نأ امإ :هل اولاقف ءهيبأ

 :لاق «ةلاسرلا انع نينمؤملا ريمأ غّلبت نأ
 ءافلخلا نم هلبق ناك نم نإ :اولاق ءاولوق

 نإو ءانعضوم انل فرعيو ءائيطعي ناك

 لخدف :لاق ءهيدي يف ام انمرح دق كابأ

 لق :رمع هل لاقف ءمهنع هربخأف هيبأ ىلع
 نإ ُتاَحَأ هيِإ9# :مكل لوقي يبأ نإ :مهل

 :ماعنألا] 4ٍريِظَع روي ٌباَدَع َنَر ٌتِيَصَع
 [؟"ةا/ه] .[ ١6

 ىعرن انك :لاق نيعأ نب ىسوم نع ©
 نبرمع ةفالخ يف نامركب ءاشلا
 ىعرت بئذلاو ءاشلا تناكف ءزيزعلا دبع

 ذإ «ةليل تاذ نحن انيبف ء«دحاو ناكم يف

 لجرلا ىرن ام :تلقف ءةاشل بئذلا ضرع

 ينئدحف :دامح لاق .كله دق الإ حلاصلا
 دق هودجوف ءاوبسح مهنأ «هريغ وأ اذه

 [؟هد _؟هقله] . ةليللا كلت يف كله

 بلحأ تنك :لاق باصقلا رسج نع #*

 ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف منغلا
 نسالث نم وجت هع نفر عاري توزمق
 تيأر نكأ ملو ءابالك اهتبسحف ءاّبتذ

 ام ءعار اي :تلقف .كلذ لبق بائذلا

 ؛ينب اي :لاقف ؟اهلك بالكلا هذهب وجرت

 :تلقف «بائذ يه امنإ ءاّبالك تسيل اهنإ
 ؟اهرضت ال منغ يف بئذ «هللا ناحيس

 ىلع سيلف «ءسأرلا حلص اذإ ينب اي :لاقف
 نب رمع ةفالخ يف كلذ ناكو .سأب دسجلا

 [؟هه/ه] .زيزعلا دبع



 ءايلوألا تيلحل

 ةمطاف تلأس :لاق دايز نب ملس نع *

 نأ زيزعلا دبع نب رمع كلملا دبع تنب
 ىف كل ءال :لاقف .ةصاخ اهيلع يرجي
 ذخات تقأ: تنك علف :تلاق ؛ةعش يلام
 مثإلاو يل ةأئهملا تناك :لاق ءمهنم

 «كلذ لعفأ ال ,تيلو ذإ امأف ٠ :مهيلع
 ["4؟/5] . يلع همثإ نوكيف

 لاق 7
 فيك يردأ ام ءهللاو :مادك نب رعسم

 ثيدح يلع فخي ينايتأي ؟نيلجرلاب عنصأ
 لاق ؛رخآلا ثيدح يلع لقئيز .ءامهدحأ
 لدعي ىتح اًروج نوكي نأ فاخي :نايفس
 [؟5/9١] .امهنيب

 0 ل اول
 هل اًعرد بلاط ىب بأ نب يلع دجو :لاف

 :لاقف ؛اهفرعف ”ءاهطقتلا «يدوهي دنع

 لاقف «قروأ يل لمج نع تطقس يعرد
 هل لاق مث ؛يدي يفو «يعرد :يدوهيلا

 «نيملسملا يضاق كنيبو ينيب :يدوهيلا

 :لبقأ دق اًيلع ىأر املف ؛اًحيرش اوتأف

 مث ؛هيق يلع سلجو ءهعضوم نع فرحت
 «نيملسملا نم يمصخ ناك ول :يلع لاق

 تعمس ينكلو ؛سلجملا ىف هتيواسل

 يف مهوواست ال» :لوقي خلو هللا لوسر

 ؛قرطلا قينغآ ىلإ مهوؤجلاو .؛سلجملا
 «مكويرض نإو ؛مهوبرضاف «مكوبس نإف
 ريمأ اي ءاشت ام :حيرش لاق مث "مهولتقاف

 لمج نع تطقس يعرد :لاق ؟نيئمؤملا

 لاقف ؛يدوهيلا اذه اهطقتلاو «قروأ يل

 عم
 لهجلاب رذعلا |

 ؛« يعرد :لاق ؟يدوهي اي لوقت ام :حيرش

 هللاو تقدص :حيرش لاقف ؛يدي يفو

 :نكلو .«كعردل اهنإ «نينمؤملا ريمأ اي
 ؛هالوم اًربنق ىعدف ؛نيدهاش نم دب ال

 «هعردل اهنأ ادهشو «يلع نب نسحلاو

 دقف «كالوم ةداهش امأ :حيرش لاقف

 الف «ءكل كنبا ةداهش امأو ءاهانزجأ

 امأ ؛كمأ كتلكث :يلع لاقف ؛اهزيجن

 لاق :لوقي باطخلا ني رمع ثعمس

 اديس نيسحلاو نسحلا» :ِهلَك هللا لوسر

 ؛معن مهللا :لاق ؛«ةنجلا لهأ بابش

 لهأ بابش ديس ةداهش زيجت الفأ :لاق

 يضقت ءايقناب ىلإ كنهجوأل ءهللاو ؟ةنجلا
 :يدوهيلل لاق مث ؛ اًموي نيعبرأ اهلهأ نيب

 ريمأ :يدوهيلا لاقف ؛عردلا ذخ

 يضاق ىلإ يعم ءاج .ءنينتمؤملا

 تقدص ؛يضرو «هيلع ىضقف «نيملسملا

 «كعردل اهنإ «نينمؤملا ريمأ اي هللاو
 دهشأ ؛اهتطقتلا ءكل لمج نع تطقس
 هللا لوضر دمحم نآو شا الإ لإ لوا

 لتُكو ؛ةئامعستب هزاجأو «يلع هل اهبهوف
 ١1١٠[  ١؟9/4] .نيفص موي هعم

 نونلا اذ ترضح :لاق ليفارسإ نع #

 ؛- هل ماعطب ذاولجلا لخد دقو - سبحلا يف
 نإ :هل ليقف ءهذي ضفنف :نونلا وذ ماقف

 يدي ىلع ّرم هنإ :لاقف ؛هب ءاج كاخأ

 [«41/4] .ملاظ

 دلك هل
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 اكتب ةزعلل

 ةرعلا

 مدق امل :لاق باهش نب قراط نع
 تضرع .ماشلا هنغ ىلاعت هللا يضر رمع

 ءهيفخ عزنو ءهريعب نع لزنف ؛ةضاخم هل
 ؛هريعب هعمو ءءاملا ضاخو ءامهكسمأف

 اًعينص مويلا تعنص دقل :ةديبع وبأ لاقف

 يف ٌكصف ؛ضرألا لهأ دنع اًميظع
 اذه لوقي كريغ ول ءهوأ :لاقو :هردص

 «سانلا لذأ متنك مكنإ .ةديبع ابأ اي

 زعلا اوبلطت امهمف .ءهلوسرب هللا مكزعأف
 [40/11 .هللا مكلذي :هريغب

 مدق امل :لاق سيق نع ليعامسإ نع *

 هلبقتسا «.ماشلا هنع ىلاعت هللا يضر رمع

 ريمأ اي :اولاقف ؛هريعب ىلع وهو سانلا
 ءامظع كاقلت انوذرب تبكر ول «نينمؤملا
 مكارأ ال :رمع لاقف ؟مههوجوو نمانلا

 هديب راشأو  انهاه نم رمألا امنإ ءانهاه

 40/١1[ .يلمج ليبس اولخ  ءامسلا ىلإ

 - لجر هاتأو  يرصبلا نسحلا نع #*

 :لاق ؛ىنصوأف دنسلا ديرأ ىنإ :لاقف

 :لاق ؛كزعي هللا ّرعأف هصقك اعدكيع

 زعأ دحأ اهب ناك امف «هتيصو تظفحف

 [١الال/١] .تعجر ىتح « ينم

 لذ ةملك بر :لاق ريبزلا نب ةورع نع *
 [11// /؟1 . اًليوط اًّرع ينتثروأ ٠ ءاهتلمتحا

 تعمس :لاق ديلولا نب ةيقب نع
 ةفرعملا تملعت :لوقي مهدأ نب ميهاربإ

 تلخد ؛ناعمس ابأ :هل لاقي بهار نم

 يعوض وملا بيذهتلا

 ابأ اي :هل تلقف ءهتعموص ىف هيلع

 ؟هذه كتعموص يف تنأ نق لع ناعم

 اهف :تلق ؛ةنس نيعبس كنم :لاق

 ىلإ كاعد امف ؛ىفينح اي :لاق ؟كماعط

 يف :لاق ملعأ نأ تببحأ :تلق ؟اذه

 نم جيهي يذلا امف :تلق ؛ةصمح ةليل لك

 :لاق ؟ةصمحلا اذه هيفكت ىتح .كبلق
 :لاق ءمعن :تلق ؟كئاذحب ريدلا ىرت

 ءادحاو اًموي ةنس لك يف ينوتأي مهنإ

 .اهيلاوح نوفوطيو «ءيتعموص نونيزيف
 نع يسفن تلقاثت املكف ؛كلذب ينومظعيو

 لمتحأ انأو ؛ةعاسلا كلت اهتركذ «ةدابعلا

 يفينح اي لمتحاف ؛ةعاس زعل ةنس دهج
 يبلق يف رقوف ؛دبألا زعل ةعاس دهج

 ؟كديزأ وأ هكبسح :لاقف «ةفرعملا

 .«ةعموصلا نع لزنا :لاق ؛ىلب :تلق

 نورشع اهيف ةوكر يل ىلدأف ءتلزنف
 اوأر دقف ءريدلا لخدا :ىل لاقف ؛ةصمح

 رمل كيفك اعلن فلنا ةدتدا "انه
 ام ؛يفينح اي :اولاقف ءىراصنلا تعمتجا

 ءهتوق نم :تلق ؟خيشلا كيلإ ىلدأ يذلا

 ؛هب قحأ نحن : ؟هب عنصت امو :اولاق

 «اًرانيد نيرشع :تلق ءمواس :اولاف

 ىلإ تعجرف ءارانيد نيرشع ينوطعأف
 يذلاام «يفينح اي :لاقف ؛خيشلا

 :تلق ؟مكب :لاق ءهتعب :تلق ؟تعنص

 ول .تأطخأ :لاق ءاًرانيد نيرشعب

 زع اذه ,كوطعأل املأ نيرشع مهتمواس

 نم زع نوكي فيك رظناف .هدبعي ال نم



 ءايلوآلا تيلحا

 عدو «كبر ىلع لبقأ «يفينح اي ؛هدبعي
 [؟9/4] .ةأيجلاو باهذلا

 اًدبع هللا زعأ ام :لاق نونلا يذ نع *
 لذ ىلع هلذي نأ نم :هلزعأ وه زعب

 :هل لذأ وه لذب اًدبع هللا لذأ امو ءهسفن

 ["ا/4/4] .هسفن لذ نع هبجحي نأ نم

 زع :لاق ثراحلا نب رشب نع #*

 :هفرشو ءسانلا نع هؤانغتسا :نمؤملا

 [8/4] .ليللاب همايق

 اًريزع نوكي نأ دارأ نم :لاق هنعو *

 «ذحي الف :ةرخآلا ىف اًميلس ءايندلا ىف

 دحأل لكأي الو ءاّموق مؤي الو ءدهشي الو

 [*44/4] .اًماعط

 نب  نسحلا تعمس :لاق ماشه نع #

 دحأ زعأ ام :هللاب فلحي  نسحلا يبأ

 "ال751١ .هللا هلذأ الإ ءمهردلا

 نامز اذه :لاق يروثلا نايفس نع #*
 ىلع لجرلا لبقأ ؛ةماع نامز سيل «ةصاخ

 [؟940/5] .مهماوع كرتو «هسفن ةصاخ

 [*88/5] .لذتسأ الو :قرعأ ال :عضوم

 انثؤ ام :لاق دوعسم نب هللا ديع نع #

 [؟4/١1] .رمع ملسأ ذنم ةزعأ

 هللا جرخأ ام :لاق ىتاطلا دواد نع *

 الإ :ىوقتلا زع ىلإ يصاعملا لذ نم اًدبع
 هسنآو « ةريشع الب هزعأو «لام الب هاتغأ

 [*ه5/90] .سيئنأ الب

 ةلزعلا [ 216 م

 لذأ :هسفن زعأ نم :لاق دهاجم نع «
 [؟ 9/94 /] .هنيد زعأ :هسفن لذأ نمو ءدهنيد

 نأ :ناربوم نغني نوت خمعا#

 لاقف «ةنيدملا مدق ناورم نب كلملا دبع

 اًذحأ دجسملا يف ىرت له رظنا :هبجاحل

 نب ديعس الإ هيف ري ملف ؟يئاذح نم
 كرحتي ملف ءهعبصأب هيلإ راشأف «بيسملا
 رت ملأ :لاقف «بجاحلا هاتأ مث ؛ديعس

 ؟كتجاح امو :لاق ؟كيلإ ريشأ ىنإ

 :لاقف ءنينمؤملا ريمأ ظقيتسا :لاقف

 نم اًدذحأ دجسملا يف ىرت له ءرظنا
 ؛هئاذح نم تسل :ديعس لاقف ؟يئادح

 يف تدجو ام :لاقف .ءبجاحلا جرخف

 ءمقي ملف ءهيلإ ترشأ ءاٌحيش الإ دجسملا
 لاقو .ظقيتسا نينمؤملا ريمأ نإ :هل تلق

 ؟يثاذح نم اًدحأ ىرت له ءرظنا :يل
 ؛نينمؤملا ريمأ ثاّدح نم تسل ىنإ :لاق

 نب ديعس كلذ :ناورم نب كلملا دبع لاق

 [1594/9؟] .هعد ءابيسملا

 ةلزعلا

 [4/4] .سانلا داسفو «ةمئألا فيح

 يف لضفلا ناك نإ :لاق لوحكم نع *

 ]18١/8[ .ةلزعلا يف ةمالسلا نإف ؛ةعامجلا

 - لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 «ةدحولا ىلع سانلا ربصأ يبأ ناك :لاق



 يعوضوملا بيذضهتلا | فلل ةلزعلا

 روضح وأ ءدجسم ئف الإ :دحأ هري مل

 هركي ناكو ؛ضيرم ةدايع وأ «ةزانج

 ]1١84/9[ .قاوسألا يف يشملا

 ىبوط :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 هللا ناكو .ءسانلا نم شحوتسا نمل

 ]٠١8/4[ . هتثيطخ ىلع ىكبو .هسينأ

 تبحص :لاق راكب نب يلع نع *
 هعمسأ تنك ام اًريثكو .مهدأ نب ميهاربإ

 رذو ءاّبحاص هللاذختا ءىخأ اي :لوقي

 07 . اًبناج سانلا

 انل لاق :لاق مشاه نب لهس نع #*

 ناوخإلا نم اوّلقأ :مهدأ نب ميهاربإ

 [19/4] .ءالخألاو

 ثعبأ اًئيش رأ مل :لاق نونلا يذ نع *

 مل :الخ اذإ هنأل .ةدحولا نم صالخإلل

 دجت مل :هللا ريغ ري مل اذإف ءهللا ريغ ري

 دقف :ةولخلا بحأ نمو ؛هللا ةيشخ الإ هل

 نكرب كسمتساو «صالخألا دومعي قلعت
 [مالاب - ”/</9] .قدصلا ناكرأ نم ريبك

 عم تنك :لاق طابسأ نب فسوي نع *
 :لاقف ؛مارحلا دجسملا يف يروثلا نايفس
 هذه برووه الإ هل ال يذلا هللاو

 [*48/5] .ةلزعلا تلح دقل :ةبعكلا

 ىل لاق :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 للقأ «نايفس اي :دهازلا روصنم نب رشب
 ىف نوكي نأ هلعل .ءسانلا ةفرعم نم

 يدون اذإ .كتحيضفل ّلقأ اًدغ ةمايقلا

 [؟844/90] .كلامعأ ءوسب كيلع

 ناسنإلل انيأر ام :لاق يروثلا نايفس نع *

 [؟17/7] . اًرحج لخدي نأ نم ءهل اًريخ

 ال ءنسح اي :لاق ديشر نسحلا نع *

 نم ةفرعم ركنأو .كفرعي ال نم ىلإ نفّرعت
 [4/10/] . كفرعي

 :لجرل لاق هنأ ءيروثلا نايفس نع *
 0 ل « ينربخأ

 ؛فرعأ نمم «ىلب :لاق ؟فرعت ال وأ

 [4/17] .ريخ وهف ءالؤه نم لق امف :لاق

 لاق :لاق دباعلا دمحم نب ركب نع *«

 نم كرارفك سانلا نم ّرْف : : يئاطلا دواد يل

 [م4ه/9] .دسألا

 برجي نأ دارأ هنأ :يئاطلا دواد نع *

 يف دعقف ؟ةلزعلا ىلع ىوقت له «هسفن

 ؛ملكتي ملف «ةنس ةفينح يبأ سلجم

 [*4؟/97] . سانلا لزتعاف

 يئاطلا دواد ناك :لاق ديعس نع *

 «تمصلاب هسفن جلاعي «ضابقنالا ديدش

 تناكو ؛مالكلا ريثك كلذ لبق ناكو
 هتجرخأف ؛مالكلا كرت يف هسفن هتجلاعم

 كلم ركفتلابف «ركفتلا ىلإ ةجلاعملا كلت
 «ةالصلا تقو يف اًموي هتثج دقلو ؛هسفن

 ءهعم تيشمف «حرخ ىتح هترظتناف

 ؛هقيرط ريغ هب كلسف «بيرق هنم دجسملاو

 «ةيلاخ اًككس يب كلسف ؟ديرت نيأ :تلقف
 قيرطلا :تلقف ؛دجسملا ىلع جرخ ىتح

 نم رف ءديعس اي :لاقف ؛كيلع برقأ ةمث
 طلاخ ام هنإ «عبسلا نم كرارف سانلا



 ءايلوألا ةيلحل

 [*4؟/17] .دهعلا يسن الإ :دحأ سانلا

 دواد تيتأ :لاق جرعألا عيبرلا نع *

 .هلزنم نم جرخي ال دواد ناكو ؛يئاطلا

 ؛ةالصلا تماق دق :نذؤملا لوقي ىتح

 ذخأ :مامإلا ملس اذإف ءيلصيف جرخيف

 ءىلع كلذ لاط املف ؛هلزنم لخدو «هلعن
 : انس ابأ اي :هل تلقف ءاّموي هتكردأ

 ابأ اي :تلقف ءيل فقوف ؛كلسر ىلع

 ناك نإو ءهللا قتا :لاق ؟ينصوأ «ناميلس

 لاق مث «تارم ثالث ؛امهربف نادلاو كل

 لعجاو ءايندلا مص .«كحيو :ةعبارلا يف

 كرات ريغ «ءسانلا بنتجاو ؛كتوم رطفلا

 ور لا . مهتعامجل

 تيتأ :لاق نسحلا نب دمحم نع #

 ءيل نذأف ءهيلع ملسأل يئاطلا دواد

 تنأ :تلقف ؛ةرجحلا باب ىلع تدعقف

 :لاق ؟هللا كمحر انهاه كدحو

 يف الإ مويلا سنألا لهو .هللا كمحر

 وأ هكل لمجتي ام ؟دارفنالاو ةدحولا

 [*47 /7] . ؟ريخ كلذ يأ يفف ءهل لمجتم

 ىلع تلحخد :لاق ىتزملا نع #*

 بأ اي :تلقف  ةدحولا مزل دقو  يعفاشلا
 ثبتف «سانلا ىلإ تجرخ ول ؛هللا دبع
 مث ءةعاس قرطأف ؛اوعفتنال ,كملع مهيف

 كزع ءاقبل سنأب ينرمأت :لاقف ءهسأر عفر

 هدنع قلخت نم ىلإ سنأت الو .كتدحوب
 يلع ربصلا ةنوؤم نإف ؛كتسلاجم ةرثكب
 الو ؛ةعاطلا ىلع لذبلا ةنوؤم نم نسحأ

 ةلزعلا | دك قة” |

 رتس بحت اال ,؛ةجاح يف كل ظح يف عست

 [١؟4/8] .ةعنشلا نم كيقي

 نإ :ديشرلل ليق :لاق يشايرلا نع *

 ءهل ةبق يف سانلا لزتعا دق مصألا اًمتاح

 يف سانلا ىلإ جاتحي ال ءةنس نيثالث ذنم
 الإ ءمهملكي الو ءايندلا رومأ نم ءيش

 هلنعل .ءباوجلا نم هل دب ال ةلأسم دنع

 هنإ :ليقو ؛ةدحولا هايإ هتثرو دق ءهب سبل

 :ةعبرأ هل بدنف .هنحتمأس :لاقف «لقاع

 نب ورمعو «يئاسكلاو «ءنسحلا نب دمحم

 5 يعمصألا هبسحأ  رخآ الجرو ءرحب

 ىدانو «هتبق تحت اوفقو ىتح ءاوؤاجف
 ؛مهبجي ملف ءمتاح اي ءمتاح اي :مهدحأ

 ؟انقيجأ الإ :كدوبعم قحت لبق ندع
 هذه «ةريحلا لهأ اي :لاقو ءهسأر جرخأف

 مل نمؤمل رفاكو ءرفاكل نمؤم نيمي
 قحلا نكلو ؟مكنود دوبعملاب ينومتصصخ
 ةدابعب متلغتشا مكنأل ءمكتتسلأ ىلع ىرج
 ام :مهدحأ لاقف ؛هللا ةعاط نع ديشرلا

 مل نم :لاق ؟ديشرلا مادخ انأب كملع

 لزي ال ؛مكلاح لثمب الإ ايندلا نم ضري
 دي الو ءهربخي ال نم دصق ىلإ هبلطم نع
 نب ورمع هل لاقف ؛ههابشأو ديشرلا نم يلع
 «ملعت نم مهيفو «سانلا تلزتعا مل :رحب

 فورعملاب رمألا ىلع ردقي نم مهيفو
 نكلو «ءتقدص :لاق ؟ركنملا نع يهنلاو

 ءانتيد نع انونتفي «روجلا نيطالس مهنيب

 تنظو مالعف :لاق ؛ىلوأ مهنم يلختلاف

 :لاق ؟كرمأ هيلع تّبثو «ةلزعلا يف كسفن
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 ةلزعلا

 «ينيفكي قزرلا نم ليلقلا نأ تملع
 ال يضرف نأو «هبلط يف ةكرحلا تللقأف

 نأو «هئادأب لوغشم انأف «ينم الإ لبقي

 ال انأو ءهل رظتنم انأف «ينيتأي دب ال يلجأ

 هنم يحتسأف ؛ينقلخ نم نيع نع بيغأ
 هل بجو ام ريغب لوغشم انأو يناري نأ

 ال نأ فلحو «ةبقلا باب در مث ؛دمحم

 اومكح دقو ءديشرلا ىلإ اوعجرف ءمهملكي
 [74/4] .هنامز لهأ لقعأ هنأ

 يل ام :لاق ملسأ نب دمحم نع *

 .«يدحو يمأ نطب يف ترص مث ءيدحو

 يحور ضبقت مث «يدحو ايندلا تلخد مث

 ينيتأيو ءيدحو يربق يف لخدأو ءيدحو
 ؛يدحو يربق يف ينالأسيف ءريكنو ركنم
 نإو ءيدحو ترص ريخ ىلإ ترص نإف
 نيب فقوأ مث ءيدحو تنك رش ىلإ ترص
 يبونذو يلمع عضوي مث .ئدحو هللا يدي
 ةنجلا ىلإ تثعب نإو ءيدحو نازيملا يف

 تثعب رانلا ىلإ تثعب نإو ءيدحو تعب
 [145 - 541/9] ؟سانللو يل امف ؛يدحو

 اناصوأ :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 «سانلا نم اويرها :مهدأ نب ميهاربإ

 اوفلخت الو ؛يراضلا عبسلا نم مكبرهك

 [”*/4] .ةعامجلاو ةعمجلا نع

 لجر ءاج :لاق درولا نب بيهو نع

 دق سانلا نإ :لاقف :؛هبتم نب بهو ىلإ

 :ىسفن تثدح دقو ؛هيف اوعقو اميف أوعقو

 يعوضوملا بيذهتلا 5 ِ

 هنإف ءلعفت ال :لاقف ؛مهطلاخأ ال نأ

 ؛سانلا نم كل دب الو ءكنم سانلل دب ال

 ؛جياوح مهيلإ كلو .جياوح كيلإ مهل

 ىمعأو ءاًميمس مصأ مهيف نك :نكلو
 ]١44/4[ .اًتوطن اًنوكسو ءاًريصب

 نم ناكو  ظقاحلا رفعج ىبأ نع
 يف يرمعلا ىلع تلخد :لاق  دابعلا

 ؟سانلا نع تيأن مل :هل تلقف «هتيداب

 سانلا نع ىأنت نأ تعطتسا ام :لاقف
 لمتحا :لاق ؟لمتحأ :تلق ؛لعفاف

 ]١88/8[ . لمعت نمل رظناو «ةغلبلاب

 يل لاق :لاق قيبخ نب هللا دبع نع *

 نيأ :نيتئامو تس ةئس راكب نب يلع

 «كتيب مزلا :لاق «ةيكاطنأب :تلق ؟نكست

 ءاضق دصقاف ءةجاح كل تناك اذإف

 ىلإ كتيب نم جرخت تمد امف ؛كتجاح

 سيلق :«كنيع مطلي نم كاقلي ال .كقوس
 [*18/94] .سأب كلاحل

 ىنأ تددو :لاق ريرج نب دايز نع *

 «ينحلصي ام هيف يعم ءديدح نم نيد يف
 ىتخ :يئوملكي الو ءسانلا ملكأ آل
 [1910/4] . هللا ىقلأ

 نمؤملا :لوقي هبثم نب بهو ناك #*
 ملكتيو ءملسيل تكسيو ؛ملعيل طلاخي
 [54/4] .معنيل ولخيو «مهفيل

 نم ميكح لاق :درولا نب بيهو لاق *

 ةرشع  ةمكحلا :لاق وأ  ةدابعلا :ءامكحلا

 يف ةدحاوو «تمصلا ىف اهنم ةعست :ءازجأ



 ءايلوألا ةيلحل

 ىلع تمصلا نم يسفن تدرأف ؛ةلزعلا

 «ةلزعلا ىلإ ترصف ؛هيلع ردقأ ملف ,ءيش

 ]١47/8[ .ةعستلا يل تلصحف

 ابأ اي ينصوأ :هللا دبعل لجر لاق *#

 ففكاو ؛«كتيب كعسيل :لاق ؟نمحرلا دبع

 ١8[ /1] . كتئيطخخ ركذ ىلع ِكباو «كناسل

 :بهارل ديز نب دحاولا ديع لاقو *

 لاقف ؛ةذحولا تلجعت دقل .ءبهاراي

 «ةدحولا ةوالح َتقذ ول «ىتف اي :بهارلا

 سأر ةدحولا ؛كسفن نم اهيلإ تشحوتسال

 ]٠١8/1١١[ .ةركفلا اهتسنأ ام «ةدابعلا

 قشعلا

 [774/5] .ةبير ريغ نم نوقشعي
 ملسملا مد ةمصع |

 نب حلاص بتك :لاق بذوش نبا نع #

 امهالو دق اناكو هل بحاصو نمحرلا دبع

 ىلإ ابتكف ؛ قارعلا رمأ نم اًئيش رمع
 مهحلصي ال سانلا نأ :هل ناضّرعي ءرمع

 نم نيثيبخ :امهيلإ بتكف ؛فيسلا الإ

 ىل ناضّرعت «ىدرلا نم نيئيدر .,ثبخلا

 الإ .ءسانلا نم دحأ ام ؟نيملسملا ءامدب

 [707/0] .همد نم ىلع نوهأ امكؤامدو

 نب لفون نبا :ينعي ركب يبأ نع *

 ءازغف «ةيطلم ىلع ثراحلا نب ةئنوعج

 املف ءرمع ىلإ هنبا دفوو ءاّمنغ باصأف

 ةفعلا  قشعلا اه 00 !ٍإ

 :رمع هل لاق ؛ربخلا هربخأو ءهيلع لخد

 ءال :لاق ؟دحأ نيملسملا نم بيصأ له

 «لجيور :لاقو ءرمع بضغف ؛لجيور الإ

 ةرقبلاو ةاشلاب ينوئيجت - نيترم - لجيور

 يل يلت ال ؟نيملسملا نم لجر باصيو
 [704/6] . يح تنك ام المع كوبأ الو تنأ

 ةفعلا

 ناك :لاق هللا دبع نب نارمع نع #

 ال ءائيش دحأ نم لبقي ال بيسملا نب ديعس

 اميرو :لاق ؛ اًكيش الو ءاّمهرد الو ءاّرانيد

 سيلف ؛ضرعيف «ةبرشألا هيلع ضرع
 [1//1519] . مهنم دحأ بارش نم برشي

 نب ناميلس جرخ :لاق مزاح يبأ نع *

 ءهل قيفر هعمو «ةنيدملا نم اًّجراخ راسي

 ذخأف .هقيفر ماقف «ءاوبألاب اولزن ىتح

 ءمهل عاتبي قوسلا ىلإ قلطناو .«ةرفسلا
 لمجأ نم ناكو  ةميخلا يف ناميلس دعقو

 هب ترصبف  سانلا عروأو ءاّهجو سانلا

 ؛ اهتميخ يف يهو «ليجلا ةلق نم ةيبارعأ

 .«تردحنا .هلامجو هنسح تأراملف

 تفقوف «تءاجف ءنازافقلاو عقربلا اهيلعو

 ةقلف هنأك اهل هجو نع ترفسأف «هيدي نيب
 ديرت اهنأ نظف «ينتبهأ :تلاقف ءرمق
 ءاهيطحتل «رثسلا لتقف ىلإ ماع «انافط
 ام ديرأ امنإ ءاذه قيرأ تسل :ثلاقف

 كزّهج :لاقف ؛هلهأ ىلإ لجرلا نم نوكي
 ءهيمك نيب هسأر عضو مث «سيلبإ يلإ
 املف ؛يكبي لزي ملف «بيحنلا يف ذخأف



 5 هو. ةفهحلا
 يعوضاوملا بيذهتلا ايه

 ءاههجو ىلع عقربلا تلدس .كلذ تأر

 ىلإ تعجر ىتح «باوكأب اهيلجر تعفرو

 ام مهل عاتبا دقو .هقيفر ءاجف ؛اهتميخ
 نم هانيع تخفتنا دقو هآر املف .مهقفري
 ؟كيكبي ام :لاق ؛هقلح عطقناو .ءاكبلا

 نإ ءال :لاق ؛يتيبص تركذ ءريخ :لاق

 ثالث ذنم كتيبصب كدهع امنإ ؛ةصق كل

 هربخأ ىتح «هقيفر هب لزي ملف ءاهوحن وأ
 لعجو ءةرفسلا عضوف «ةيبارعألا نأشب
 تنأ :ناميلس هل لاقف ؛اًديدش ًءاكب يكبي

 «كنم ءاكبلاب قحأ انأ :لاق ؟كيكبي ام

 تنك ول نأ ىشخأ ينأل :لاق ؟ملف :لاق

 الاز امف :لاق ؛اهنع تربص امل .كناكم

 ىلإ ناميلس ىهتنا املف :لاق ؛نايكبي

 ىبتحاو ءرجحلا ىتأ ءىعسو فاطو «ةكم

 «ليمج ميسو لجر اذإف ؛سعنف «هبوثب
 ةحئارو «ةنسح ةراش هل ءبجرش «لاوط

 تنأ نم :ناميلس هل لاقف ءةبيطظ

 «بوقعي نب فسوي انأ :لاق ؟هللا كّمحر

 :تلق ؛معن :لاق ؟قيدصلا فسوي :لاق

 اًنأشل زيزعلا ةأرما نأشو كنأش يف نإ
 نأشو كنأش :فسوي هل لاقف ءابيجع

 [197- ]١91/9 . بجعأ ءاوبألا ةبحاص

 ؟وعدت ديرت :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 [*4/4] .تئش امب ٌعداو «لالحلا لك

 امب مكيلع :لاق يروثلا نايفس نع #*
 «تويبلا يف ءاسنلاو .نولامحلا هيلع

 رارقإلا نم :باتكلا يف نايبصلاو

 ["0/97/1] .لمعلاو

 تلق :لاق بوقعي نب ناميلس نع #*

 كزبخ رظنا :لاق ؟ينظع :ثراحلا نب رشبل

 ["*4/4] .رانلل ضرعت الو ؟وه نيأ نم

 مايق تمق ول :لاق درولا نب بيهو نع *

 لخدي ام رظنت ىتح .كعفن ام «ةيراسلا هذه

 [164/4] . مارح مأ «لالح : كنطب يف

 لاق هنأ ءطابسأ نب ففسوي نع *

 «ةضيرف لالحلا بلط نإ : برح نب بيعشل

 [؟74/4] .ةنس ةعامجلا ىف ةالصلاو

 انل ناك :لاق ردب نب مهجلا نب ىلع «*

 نوفرعتأ :لاقف ؛اًباتك انيلإ جرخأف ءراج
 نب دمحأ طخ اذه ءمعن :انلق ؟طخلا اذه

 انك :لاق ؟كلذ بتك فيك :هل انلقف «لينح

 اندصقف «ةنييع نب نايفس دنع نيميقم ةكمب
 هيلإ انثج مث ءهرن ملف ءاّمايأ لبنح نب دمحأ

 وه يتلا رادلا لهأ انل لاقف .هنع لأسنل

 بابلاو هيلإ انئجف «تيبلا كلذ ىف وه :اهيف
 هل انلقف 6 ناعلخ هيلع اكزو :بئلهت وكرم
 ؛مايأ ذنم كرن مل ؟كربخ ام .هللا دبع ابأ اي

 يعم :هل تلقف «يبايث تقرس :لاقف

 :تئش نإو ءاضرق ذخ :تئش نإف «ريناند

 يف بتكت :تلقف «لعفي نأ ىبأف ؛ةلص

 ىبأف «اًرانيد تجرخأف ءمعن :لاق ءهذخأب

 هعطقاو ءاّبوث يل رتشا :لاقو ؛هذخأي نأ

 يدتريو .فصنب رزتأي هنأ أموأن - نيفصنب
 ءهتيقبب ينئج :لاقو ؛ رخآلا فصنلاب

 ؛يىل بتكف ءدغاكو قروب تئجو .تلعفف
 1 [7١ل4- ١الال/3] .هطخ اذهف



 ءايلوألا ةيلحل

 :لاق لبنح نب دمحأ نب حلاص نع #

 هللاو ءقئاولا مايأ يف يبأ ىلع تلخد

 ةالصل جرخ دقو «نحن ةلاح يأ يف ملعي

 ءاهيلع سلجي دبل هل ناك دقو ءرصعلا

 ؛ىلب دق ىتح «ةريثك نونس هيلع تتأ دق

 ىنغلب :هيف اذإو ء«دغاك باتك هتحت اذإف

 :كدبعلا نهب دق كما انتا ةيعانا

 كيلإ تهجو دقو «نيدلا نم كيلع امو
 ءنالف يدي ىلع مهرد فالآ ةعبرأب

 ىلع اهب عسوتو «كنيد اهب يضقتل
 ؛ةاكز الو .ةقدص نم يه امو «كلايع

 تأرقف «يبأ نم هتثرو ءيش وه امنإو
 :تلق ءلخد املف ؛هتعضوو ؛باتكلا

 .ههجو ٌرمحاف ؟باتكلا اذه ام «تبأ اي

 بهذت :لاق مث .كنم هتعفر :لاقو

 كياتك لصو :لجرلا ىلإ بتكف ؛هباوجب
 هنإف :نيدلا امأف «ةيفاع يف نحنو «يلإ

 يف مهف :انلايع امأو «انقهري ال لجرل

 ىلإ باتكلاب تبهذف ؛هلل دمحلاو ةمعن
 «لجرلا باتك لصوأ ناك يذلا لجرلا

 لبق هللا دبع ابأ نأ ول .كحييو :لاقف

 ءةلجدلا يف اًلثم هب ىمرو ءيشلا اذه

 فرعي ال و اذه نأل ؛اًروجأم ناك

 درو ءنيح دعب ناك املف ءفورعم هل

 هيلع درف .كلذ لثمب لجرلا باتك
 «ةئنس تضم املف ؛در ام لثمب باوجلا

 انك ول :لاقف ءاهانركذ ءرثكأ وأ لقأ وأ

 ]١18/4[ .تبهذ دق تناك :اهانلبق

 :لاق لبتح نب دمحأ نب هللا دبع نع

 ةفعلا 22 ها

 نب ديزي يلع ضرع :لاق «يبأ ينثدح
 ؛لقأ وأ رثكأ وأ «مهرد ةئامسمخ نوراه

 ابأو «نيعم نب ىيحي ىطعأو .هنم لبقأ ملف
 [39لا//5] .هنم اذخأف «يلمتسملا ملسم

 مدق :يطساولا نانس نب نادمح نع *

 :لاق «ةعامج هعمو لينح نب دمحأ انيلع

 ءاجو :لاق ؛اوذخأف ءمهتاقفن تدفنف

 عيبي نمل لق :لاقف «ةورفب لبنح نب دمحأ
 :لاق ؛هب عستأف ءاهنمثب ينئيجيو ءهذه

 ؛هيلإ اهب تيضمف «مهارد ةرص تذخأف

 لجر اذه :يتأرما تلاقف :لاق ؛اهدرف

 :لاق ءاهفعضأف اهضري مل هلعل ,ءحلاص

 ينم ةورفلا ذخأف ؟لبقي ملف ءاهتفعضأف

 [1ال//4] .جرخو

 :لوقي وهو ؛«ينايتخسلا بويأ نع #
 ىتح «دبعلا دوسي ال وأ ءدبعلا يوتسي ال

 يديأ يف امم سأيلا :ناتلصخ هيف نوكي

 م . مهلم نوكي امع لفاغتلاو «سانلا

 انيلع مدق :لاق قازرلا دبع نع *

 الإ نيتنس ماقف ءانهاه لينح نب دمحأ
 اذه ذخخ هللا دبع ابأ اي :هل تلقف «اًئيش

 ضرأب تسيل انضرأ نإف ءهب عفتناف ءيشلا
 قازرلا دبع انارأو - بسكم الو رجتم
 انأ :دمحأ لاق  ريئاثد اهيف اهدمو ءهفك

 ١076[ - 174/9] .ينم لبقي ملو ؛ريخب

 :ىلاعت هللا همحر نونلا وذ لاق *

 ىنغلا بوث ةفعلاب تسبل
 سأرلا خماش يشمأ تربصف



 يعوضوملا بيذهتلا | 650 1 559

 :لاق درولا يبأ نب نسحلا يبأ نع * يناسل ربصلا يل ىقطنأ

 انغلا يذ نم هيتلا تيأر ذإ

 [مل /4] سأيلاب هئاتلا ىلع تهت

 :لاق يقهيبلا دمحم نب لضفلا نع *

 لوقي اًعيكو تعمس :لوقي يبأ تعمس

 رمأ نم ءيش يف هرظاني لجر هءاج دقو -

 نم :عيكو هل لاقف ؛ عرولا وأ .شاعملا

 .يبأ نع هتئرو اًناريم :لاق ؟لكأت نيأ
 نع هثرو :لاق ؟كيبأل وه نيأ نم :لاق
 :لاق ؟كدجل ناك وه نيأ نم :لاق «هيبأ

 الجر نأ ول :ميكو هل لاقف ؛يردأ ال

 الإ سبلي الو ءالالح الإ لكأي ال :رذن
 انلقل «لالح يف الإ يشمي الو ءالالح

 يف كسفنب مراو .كبايث علخا :هل
 لاق مث ؛ةعسلا الإ دجت ال نكلو ؛تارفلا
 ايندلا كرت يف غلب الجر نأ ول :عيكو

 ام ؛ءادردلا يبأو ءرذ يبأو «ناملس : لثم

 الإ ءنوكي ال دهزلا نأل ءادهاز :هل انلق

 لالسلاو «ضحملا لذلحلا كرت ىلع
 :اندنع ايننلاف «مويلا هفرعن ال ضحملا

 :لالحلاف .تاهبشو ءمارحو «لالح

 :تاهيشلاو ؛باذع :مارحلاو «باسح

 اهنم ذخ «ةتيملا لزنمب ايندلا لزنأف ؛باتع

 دق تنك :اًلالح تناك نإف «كميقي ام
 دق تنك :اًمارح تناك نإو ءاهيف تدهز

 كل لحي ال هنأل ؛كميقي ام اهنم تذخأ
 تناك نإو ؛كميقي ام ردق الإ «ةتيملا نم

 ]79١/8[ .ريسي باتع اهيف ناك : تاهبش

 :هل انلقف ءراكب نب ّيلع انيتأ :لجر لاق

 ؛مالسلا كيلع أرقي يشعرملا ةفيذح

 هفرعأل ينإ «مالسلا هيلعو مكيلع :لاقف

 ["18/9] .ةنس نيثالث ذنم لالحلا لكأي

 دامح نب ىسوم نب دمحم نع «
 نب نسحلا ىلإ لمح :لاق يديزيلا

 ةئام :رصم نم هئاريم يورجلا زيزعلا دبع
 لبنح نب دمحأ ىلإ لمحف ءرانيد فلأ
 ؛رائيد فلأ سيك لك ىف «ءسايكأ ةثالث

 ثاريم نم هذه هللا دنع ابأ اي :لاقف

 ؛كتليع ىلع اهب نعتساو ءاهذخف :«لالح

 ؛ةيافك يف انأ ءاهب يل ةجاح ال :لاق

 ]١78/5[ .اًئيش اهنم لبقي ملو ءاهّدرف

 ىلإ فلتخي ةفريصلا نم مالغ ناك *

 نيمهرد اًموي هلوانف ءلبنح نب دمحأ

 ؛مالغلا جرخف ءاّدغاك امهب رتشا :لاقف

 دغاكلا فوج يف لعجو ؛هل ىرتشاو
 تيب ىلإ هلصوأو ءهّدشو «رانيد ةئامسمخ
 نم ائيلإ لمح :لاقو ءلأسف ؛دمحأ

 ءهيدي نيب عضوف «ىلب :اولاقف ؟ضايبلا

 يف اهّدرف ؛ريناندلا ترئانت ءهحتف نأ املف

 لد ىتح ءمالغلا نع لأسو ءاهناكم

 وهو «ىتفلا هعبتف ؟هيدي نيب هعضوف «هيلع
 ؛هذخ «كمهاردب هتيرتشا دغاكلا :لوقي

 [175/9] .اًضيأ دغاكلا ذخأي نأ ىبأف

 تيقل :لاق يخلبلا قيقش نع *

 :تلقف ءماشلا دالب يف مهدأ نب ميهاربإ



 ءايلوألا ةيلحل

 ام :لاقف ؟ناسارخ تكرت «ميهاريبإ اي

 ينيدب رفأ «ماشلا دالب يف الإ شيعلاب تينهت
 « لبج ىلإ لبج نمو «قهاش ىلإ قهاش نم
 يناري نمو ءسوسوم :لوقي يناري نمف
 مل «قيقش اي :يل لاق مث ؛لامح وه :لوقي

 ام لقعي ناك نم :لبن نم اندنع لبن امنإو
 ؛ هلح نم نيفيغرلا : ينعي  هفوج لخدي
 ىلع هللا معنأ اذإ ام «قيقش اي :لاق مث

 نع ال :ةمايقلا موي مهلأسي ال «ءارقفلا

 الو .داهج نع الو ءجح نع الو قةاكز

 ["ا/١ 79 /9] . ءاينغألا :ىنعي ؛نيكاسملا

 :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع #
 ةاحسمب لمعي ليئارسإ ينب نم لجر ناك
 ال :لاقف ؛:ةجشف فابأآ باضآق ءهل

 عطقق ؛لعف ام يبأي لعف نم ءينبحضت
 ةنبا نإ مث «ليئارسإ ينب كلذ غلبف «هدي
 «سدقملا تيب يف يلصت نأ تدارأ كلملا
 :لاق ءنالف :اولاق ؟اهب ثععبي نم :لاقف

 :لاق ءال :لاقف .ىنفعا :لاقف .هيلإ ثعيف

 عطقف .ءبهذف :لاق ؛اًمايأ اذ ينلجأف
 .قح يف هريكاذم عضو «أرب املف ءهريكاذم

 هذه :لاقف ؛هيلع همتاخو «هب ءاج مث
 هلزنو :لاق ؛اهظفحاف .كدنع يتعيدو

 ءاذكو اذك موي لزنا :اًلزنم اًلزنم كلملا
 تيب تيتأ اذإف ءاذكو اذك اذك مويو

 «تليقأ اذإف ءاذكو اذك هيف مقأف «سدقملا

 اذك اذك مويو ءاذكو اذك اذك موي لزناف
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 ءراس املف «ءاّمولعم اًنقو هل تّقوف ءاذكو

 ثيح لزنت :هب عفترت ال كلملا ةنبا تلعج
 امنإ لعجو «تءاش ىتم لحئرتو «تءاش

 هيلع مدق املف ؛اهدنع مانيو ءاهسرحي وه

 هل لاقف ؛اهدنع ماني ناك امنإ :هل اولاق
 :لاقف ءهلتق دارأو ؟يرمأ تفلاخ :كلملا
 «قحلا حتف ءاهدر املف «يتعيدو يلع ددرأ

 يف كلذ ىشفف ؛ةحارلا لثم نع فشكو
 .مهل ضاق ثتامف :لاق «ليئارسإ ينب

 «نالف :اولاق ؟هناكم لعجن نم :اولاقف
 :لاق ىتح .هباولازيملف .ىبأف :لاق

 لحكف :لاق ؛يرمأ يف رظنأ ىتح ينوعد

 مث :لاق ءهرصب بهذ ىتح «ءيشب هينيع

 ءةليل ماقف :لاق ءءاضقلا ىلع سلج
 يذلا اذه ناك نإ «مهللا :لاقف هللا اعدف

 نسحأ يقلخ يلع ددراف ءىضر كل تعنص
 هيلع هللا در دقو .حبصأف :لاق ؛ناك ام

 .هديو ءاتناك ام نسحأ :هيتلقمو هرصب

 [مه» 869 /1] .هريكاذمو

 ءاج :لاق يشرقلا ماشه نب يلع نع #

 يرتشي «ةكمب يفريص ىلإ يروغلا نايفس
 ناكو «رائيدلا هاطعأف «رانيدب مهارد هنم

 اذإف ءهبلطف «نايقس نم طقسف «رخآ هعم

 :يفريصلا هل لاقف ؛رخآ رانيد هبناج ىلإ

 ذخ :لاق ؛هفرعأ ام :لاق .كرانيد ذخ

 هكرتف :لاق ؟دئازلا هلعلف :لاق «صقانلا
 [87 /9] .ىضمو

 تلق :لاقميمت نب فلخ نع#

 ؟ماشلاب تلزن مك ذم :مهدأ نب ميهاربإل



 ا 66 د لقعلا  حفصلاو وفعلا

 اهتلزؤنام ءةنس نيرشعو عبرأ ذنم :لاق

 ؟اهتلزن ءيش يأل :تلقف ؛ طابرل الو «داهجل

 [*ه* /97] . لالح زيخ نم عبشأل :لاق

  رمع نبا :ينعي ميكحلا نع #

 لسرأو ءزيزعلا دبع نب رمع تدهش :لاق
 ؛اهب لجعف ءمحل نم ةبكبكب يوشي همالغ
 ران يف اهتيوش :لاق ءاهب تعرسأ :لاقف

 ,مهيدغي ؛«خبطم نيملسملل ناكو «خبطملا

 ؛«ينب اي اهلك :همالغل لاقف ؛مهيشعيو

 [291/0] .اهقزرأ ملو ءاهتقزر كنإف

 حفصلاو وفعلا

 ةداتقل اًنبا لجر كص :لاق رمعم نع

 نب لالب دنع هيلع ىدعتساف « ةماعد نب -

 ىلإ هاكشف «هيلإ تفتلي ملف «ةدرب يبأ
 ابأ فصنت مل كنإ :هيلإ بتكف ؛يرسقلا

 ةرصبلا لهأ هوجو اعدو ؛هاعدف ؛باطخلا

 :هل لاقف ؛مهعفشي نأ ىبأف ءهيلإ نوعفشتي

 «ىنب اي :هنبال لاقف ءككص امك هكص

 ءدشو «كيدي عفراو «كيعارذ نع رسحا

 ءهيلي عفرو ءهيعارذ نع رسحف :لاق
 هنإف ءهلل هانبهو دق :لاقو «هدي ةداتق كسمأف

 ]4٠0/9*[ .ةردق دعب الإ ءوفع ال :لاقي ناك

 ةداتق ناك : مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 سانلا دنع مهمظعأ :سانلا لضفأ :لوقي
 [54/4] .اًردص هل مههفسأو ءاّرفع

 ناك نإ :لاق يميتلا ميهاربإ نع *

 بسيف «ءيجيل يحلا نم لجرلا

 يع وضوملا بيذهتلا

 «تكس اذإف ؛؟تكسيف ء«ديوس نب ثراحلا

 [١١؟5/:غ] . لخدو ءهءادر ضفنف ماق

 ناك :لاق ةمثيخ نع شمعألا نع *

 «يننوذؤي ءالؤه نإ :لاقف «هنوذؤي موق
 الإ ةجاحب مهنم دحأ ينبلط ام ؛هللاو الو

 ىذأ مهنم دحأ يلع لخدأ الو ءاهتيضق

 بلكلا نم مهيف ضغبأ انألو ءهب هتلباقف

 ال ءهللاو هنإ الأ ؟كلذ نوري ملو ؛دوسألا

 [115/4] .اًدبأ اًنمؤم قفانم بحي

 تعمس :لاق دمصلا دبع نع #*

 لجر كاتأ اذإ :لوقي ضايع نب ليضفلا

 فعا .يخأ اي :لقف ءالجر كيلإ وكشي
 :لاق نإف ؛ىوقتلل برقأ وفعلا نإف ءهنع

 امك رصتنأ نكلو «وفعلا يبلق لمتحي ال
 نسحت تنك نإف :لق ِ؛َقِبِق هللا ينرمأ

 باب ىلإ عجراف الإو «لثمب اًلثم رصتنت
 اقع نم هنإف ءعسوأ باب هنإف ءوفعلا
 بحاصو هللا ىلع هرجأف ءحلصأو

 بحاصو ؛«هشارف ىلع ليللا ماني :وفعلا

 ]1١7/4[ .رومألا بلقي :راصتتنالا

 ْ لقعلا

 هل :لاق هنأ هنط ءادرذلا تأ نع 2

 ء«ءيشلا بح يف ةباش مكدحأ سفن لازت

 نيذلا الإ ؛ربكلا نم هاتوفرت تقتلا ولو

 ام ليلقو ؛ىوقتلل مهيولق هللا نحتما

 [17؟/١1] .مه

 ام :لاق هللا دبع نب فرطم نع #*



 ءايلوألا ةيلحت

 نم لضفأ :ناميإلا دعب دبع يتوأ

 [١٠*/؟] .لقعلا

 ردق ىلع «سانلا لوقع :لاق هنعو *

 [1/١٠؟1 .مهنامز

 لقاعلا :لاق رائيد نب كلام نع *

 رجافلا عم حلص نم :لماكلا

 [ماب ١/1 .لهاجلا

 مولا نإ :لاق ةرق نب ةيواعم نع د

 «نوذهاجيو .ءنورمتعيو «.نوجحيل

 ]٠١0/5"[ .مهلوقع ردق ىلع الإ :ةمايقلا

 ءمكل تلق ام لك :لاق يعفاشلا نع *

 هارتو «هلبقتو «مكلوقع هيلع دهشت ملف

 ىلإ ةرطضم لوقعلا نإف «هولبقت الف :اًمح
 [١؟4/8] .قحلا لوبق

 نطفلا وه :لقاعلا بيبللا :لاق هنعو *

 [١؟7/9] .لفاغتملا

 عقدي يذلا :لقاعلا سيل :لاق هنعو *

 نكلو ؛ريخلا راتخيف ءرشلاو ريخلا نيب

 راتخيف :نيرشلا نيب عفدي يذلا :لقاعلا

 [1894/9] . امهرسيأ

 .غامدلا يف ديزي لوقلا :لاق هنعو *

 ]١14١/4319/9[ .لقعلا نم غامدلاو

 نم :لقاعلا امنإ :لاق عيكو نع #*

 رمأ لقع نم سيل ؛هرمأ هللا نم لقع
 موب /خ] .هايند

 :هحير تباط نم :لاق لوحكم نع *

 لقعلا ُظ هده نأ

 لق :هبوث فظن نمو ؛هلقع يف داز

 [85/8] .همه

 يف ديز نم :لاق ةنيبع نب نايفس نع

 [؟71/90/] .هقزر نم صقن :هلقع

 اذإ لقاعلا نإ :لاقي ناك :لاق هنعو #

 ىلع ددزي مل «ةظعوملا ليلقب عفتني مل
 [؟الا//7] .اًرش الإ اهنم ريثكلا

 اذه نايبص قزر :لاق يبعشلا نع *

 مهرامعأ نم صقن ام :لقعلا نم نامزلا

 [8؟4/41 .نامزلا اذه ىف

 «لقعلا نع انربخأ :يعفاشلل ليق *#
 نم حقلي هنكلو ال :لاقف ؟ءرملا هب دلوي

 [7١؟1/8١] . سانلا ةرظانمو «لاجرلا ةسلاجم

 نامقل لاق :لاق هبنم نب بهو نع *#

 لقعأ نإف هللا نع لقعا «ينب اي :هئبال

 نإو ؛القع مهنسحأ :هللا نع سانلا
 نأ عيطتسي امو «لقاعلا نم رفيل ناطيشلا

 [(* 0/1 . هذياكي

 ام :لاق هبثم نب بهو نع #

 امو «لقعلا نم لضفأ ءيشب َقِ هلئا ديع

 رشع هيف نوكت ىتح «ئرما لقع متي

 توماس ةكم زيكلا نوكي نأ :لاص
 ايثدلا نم ىضري ءاّرومأم هيف دشرلاو

 «لوذبمف لضف نم ناك امو .توقلاب

 «فرشلا نم هيلإ بحأ اهيف عضاوتلاو
 مأسي ال ءزعلا نم هيلإ بحأ اهيف لذلاو
 نم مربتي الو .هرهد ملعلا بلط نم

 نم فورعملا ليلق رثكتسي «ريخلا يبلاط



 لقعلا

 .هسفن نم فورعملا ريثك لقتسيو «هريغ
 لاني اهب ءهرمأ كالم يه :ةرشاعلاو

 يف هال اهبو ءهركذ ولعي اهبو ءهلجم
 امو :ليق ؛امهيلك نيرادلا يف تاجردلا

 نيب سائلا عيمج نأ ىري نأ :لاق ؟يه

 «لذرأو هنم رش رخآو ءلضفأو هنم ريخ

 هرسك :لضفأو هنم ريخ وه يذلا ىأر اذإف

 يذلا ىأر اذإو ؛هقحلي نأ ىئمتو «كلذ

 وجني اذه لعل :لاق «لذرأو هنم رش وه

 «يل رهظي مل اًنطاب اذهل لعلو .كلهأو
 كلذ لعل :هرهاظ ىريو ءهل ريخ كلذو

 لهأ داسو .هلقع لمكي كانهف ؛؟يل رش

 كيو هللا ةمحر ىلإ قاّبّسلا نم ناكو «هنامز

 4١[ - 10/54] .ىلاعت هللا ءاش نإ ءهتنجو

 لبجلا ةلازإل :هبتم نب بهو لاقو *

 ىلع رسيأ :اًرجح ارجحو ؛ةرخص ةرخص
 هنأل «لقاعلا نمؤملا ةدباكم نم ناطيشلا

 لقثأ وهلف «ةريصب اذ القاع اًئمؤم ناك اذإ

 نم بعصأو «لابجلا نم ناطيشلا ىلع

 مل اذإ ,ةليح لكب هليازيل هنإو ؛ديدحلا

 هل اه ءةليو اي :لاق «ةلزكسي نأ ردقت
 يل ةقاط الو ءاذهب يل ةجاح ال ءاذهلو

 «لهاجلا ىلإ لوحتيو ؛هضفريف ءاذهب

 نيس هةناينا لم كمسر تانك
 يف اهب لجعتي يتلا حئاضفلا ىلإ هملسي
 ميخستو .قلحلاو ءدلجلاك :ايندلا لجاع

 ؛؟بلصلاو ءمجرلاو ءعطقلاو .هوجولا

 ءربلا لامعأ يف نايوتسيل نيلجرلا نإو

 «برغملاو قرشملا نيب امك امهنيب نوكيف

 عجم
 يعوضوملا بيذهتلا ١ ة

 نم لقعأ امهدحأ ناك اذإ :دعبأ وأ

 [77/- 75/4] .رخآلا

 تدجو ينإو :هبثم نب بهو لاقو *

 نأ :هئايبنأ ىلع هللا لزنأ ام ضعب يف

 نم هيلع دشأ اًئيش دباكي مل ناطيشلا
 هفلأ ةثام دباكي هنأو ءلقاع نمؤم

 .مهباقر بكري ىتح ءمهب رخسيف .لهاج
 نمؤملا دباكيو ؛ءاش ثيح هل نوداقنيف

 هنم لاني ال ىتح ؛هيلع بعصيف «لقاعلا

 [75/4] . اًئيش

 بتك :لاق يروصلا ملسم يبأ نع *

 : مهظعي هناوخإ ىلإ صاوخلا دابع نب دابع
 نأ كشوي هنإو «ةمعن لقعلاو ءاولقعا

 هبلق لغش دق لقع وذ برف ؛هريخ نوكي

 راص ىتح «ررض هيلع وه اميف قمعتلاب
 ءمكناوخإ ؛هملعي ال هنأك اًيهاس قحلا نع

 نإو ءمهوحصانت مل :مكوضرأ نإ

 متعروت متنأ الف ؛مهومتبتغا :مكوطخسأ
 ؛«اضرلا مهومتحصان متنأ الو .طخسلا يف

 هيف لقو «عرولا هيف ٌقر دق نامز يف مكنإ
 «هب اولسقف .ملعلا اولمحو .عوشخلا

 نأ اوهركو ءهلمحب اوفرعُي نأ اوبحأ

 .ىوهلاب هيف اوغطيف .لمعلا ةعاضإب اوفرعي
 مهبونذف ؛أطخلا نم هيف اولخد ام اونيزيل

 ريصقت مهريصقتو ءاهنم رفغتسي ال بونذ
 ناك اذإ لئاسلا يدتهي فيك ءهيف فرعي ال
 ةلزنم اوهركو ءايندلا اوبحأ ؟اًرئاح ليلدلا

 مهوليازو ءشيعلا يف مهوكراشف ءاهلهأ
 [787/8] .لوقلاب



 ءايلوألا تيلحل

 اقسلا رحب نع مهدأ نب ميهاربإ نع
 ءايحلا :لاق ءاهقفلا ضعب ينثدح : يرصبلا

 ملعلاو ءهريزو ملحلاو ءنمؤملا ليلخ
 .هدونج ريمأ ربصلاو ءههقف لمعلاو ؛هليلد

 ؛لقعلا هباوصو ءهوخأ ربلاو «هدلاو قفرلاو

 ]5١/8[ .ههقف : لمعلا لدب ةميق

 امل :لاق لكوتملا بحاص ةفارز نع *

 «نيئمؤملا ريمأ دنع نم نونلا وذ فرصنا

 يل بتكا :هل تلقف ؛ينعدويل يلع لخد

 «جنيزول ماج هيلإ تبّرقف «لعفف ءةوعد
 «غامدلا نزري هنإف ءاذه نم لك :هل تلقف

 ءاذه ريغ هعفني :لاقف ؛لقعلا عفنيو

 هللا رمأ عابتا :لاق ؟هعفني امو :تلق

 هلي يبلا نأ تملع امأ ؛هيهن نع ءاهتنالاو

 هرمأ هللا نع لقع نم لقاعلا امنإ :لاق

 ["ة؟ /4] . ؟هيهنو

 سابع نبا لاق :لاق يعفاشلا نع *

 مث :لاق ؛هربخأف ؟اذه ءيش يأ :لجرل

 ؟اذه ءيش يأ :لاقف ءهنم دعبأ اًئيش هارأ

 امكف :لاق ؛هنود فرطلا عطقنا :لاق

 لعجج كلذك ؛هيلإ يهتني دح كفرطل لعُج
 [141/43 .هيلإ يهتني دح كلقعل

 نم سيل :لاق ضايع نب ليضف نع #*

 :نيتنثا امأ :لاصخ ةثالث هيفو الإ «دبع

 :ليق ؛ىوقي الف :ةثلاثلا امأو ؛امهرتسي

 لجرلا رهظي :لاق ؟يلع ابأ اي كاذ فيك

 نسحب سيلو «تاريخلا يف قلخلا نسح
 ؛يخسب سيلو ءءاخسلا رهظيو ؛قلخلا

 لقعلا _ ن ه/

 دنع لجرلا لقع :ةثلاثلا نكلو

 ال ءهتفرع لقع هل ناك نإ ءةرواحملا

 ]1١8/8 - 1١4[ .عنصتي ردقي

 اذه بلطي ناك امنإ :لاق يبعشلا نع *

 «لقعلا :ناتلصخ هيف ثعمتجا نم ءملعلا

 ءاكسان نكي ملو القاع ناك نإف ؛كسنلاو
 ملف .كاسنلا الإ هلاني ال رمأ اذه :ليق
 القاع نكي ملو اّكسان ناك نإو ؟هيلطت
 ملف «ءالقعلا الإ هبلطي ال رمأ اذه :ليق

 نوكي نأ تبهر دقف :يبعشلا لاق ؟هبلطت

 ل :امهنم ةدحاو هيف سيل نم مويلا هبلطي

 ["؟4/١] . كسن الو «لقع

 «رذ نبا رمع ظعو :لاق كامسلا نع #

 ريغتيو «خرصي ميمت ينب نم ىتف لعجف
 طقس مث ؛«ليست ةعمد هل ىرأ الو «هنول

 رذ نبا سلجم يف هتيأر مث ؛هيلع اًيشغم
 ؛هسفن جرخت نآلا :لوقأ ىتح ء«يكبي

 نبا :لاقف ءرذ نب رمعل كلذ تركذف

 تدقف :شاط اذإ لقعلا نإ ءىيخأ

 تبث اذإو ؛ةعمدلا تصلقو قل علا

 هتقرحأف «ةظعوملا هبحاص مهف :لقعلا

 [١١"-١١١1؟/8ه] .ىكيو ؛نزحو ءهللاو

 :لاق رابحألا بعك نأ :لوحكم نع #«

 لامعأ عاونأ نم اًرئكتسم :لجرلا دجت

 رهس دباكيو .«فورعملا عئانص غلبيو «ربلا

 يواسي ال هلعلو ءرجاوهلا أمظو «ليللا
 :ليق ؛رامح ةفيج هبر دنع هلك كلذ ىف

 ةلقل :لاق ؟قاحسإ ابأ اي كلذ 5



 لقعلا

 ماني :لجرلا دجتو ؛هتبغر ءوسو ءهلقع

 نم ءيشب فرعي الو ءراهنلا رطفيو :ليللا
 هللا دنع هلعلو .فورعملا عئانص الو ءربلا

 ابأ اي كلذ فيكو :ليق ؛نيبرقملا نم

 ءلقعلاهل هللامسق امل :لاق ؟قاحسإ

 «هوفرعي نأ :هدابع ىلع ضرف ىلاعت هللا نإف

 هفرعو هدبع امنإو ؛هودبعي نأو ؛هوعيطي نأو
 :لاهجلا امأو ؛نولقاعلا :هقلخخ نم هعاطأو

 ملو .هوفرعيملق ءهولهج نيذلامهف
 [1- 2/5] .هودبعي ملو «هوعيطي

 وذ غلب امل :لاق هينم نب بهو نع *
 :كلم هل لاق ءسمشلا علطم نينرقلا
 ال نم كتئداحم :لاق ؛سانلا يل فص

 نم كتئثداحمو ؛ىتوملا مّلعي نمك .ملعي

 ىتح ؛ةرخصلا لبي لجر لثمك :لقعي ال
 ؛همدأ سمتلي ءديدحلا خبطي وأ ؛لتبت

 نم لثمك :كل يغصي ال نم كتثداحمو

 ةراجحلا لقنو ؛روبقلا لهأل ةدئاملا عضي

 نم كتئداحم نم رسيأ «لابجلا عار نم

 [؟3/4] .لقعي ال

 ناميلس وبأ يل لاق :لاق دمحأ نع *

 ةمئاللا لقاعلا لازأ هجو يأ نم :ينارادلا

 :لاق ؛يردأ ال :تلق ؟هيلإ ءاسأ نمع
 يذلا وه ىلاعت هللا نأ ملع دق هنأ نم
 [؟08/94] .هب هالتبا

 تلأس :لاق نوميم نب هللا ديع نع #*

 «ةفرعملا لامكو لقعلا لامك نع نونلا اذ

 اًكرات .هب ترمأ امب اًمئاق تنك اذإ :لاقف

 يعوضومللا «بيذغتلا 2 ههه

 اذإو ؛لقعلا لماك تنأف «تيفك ام فلكتل

 ال .كلاوحأ يف هللاب اًقلعتم تنك

 تنأف :هاوس ىلإ رظان ريغ .كلامعأب

 ["7/* /4] .ةفرعملا لماك

 لقاعلا سيل :ةنييع نب نايفس لاق *

 :لقاعلا امنإ ءرشلاو ريخلا فرعي يذلا

 ىأر اذإو ءهعبتا :ريخلا ىأر اذإ يذلا

 [؟*94/4] .هينتجا :رشلا

 هيبأ نع دهاجم نب باهولا دبع نع *
 هللا تيب جاح يأ :رمع نبال تلق :لاق

 نم :لاق ؟اًرجأ مظعأو ءلضفأ مارحلا

 القعو ءةقداص ةين :لاصخ ثالث عمج

 كلذ تركذف ؛لالح نم ةقفنو ءاّرفاو

 اذإ :تلقف ؛قدص :لاقف .«سابع نبال

 امف «لالح نم هتقفن تناكو ءهتين تقدص
 ءجاجحلا ابأ اي :لاقف ؟هلقع ةلق هرضي

 :لاقف دلي هللا لوسر تلأس امع ينتلأس

 كَ هبر دبعلا عاطأ ام «هديب يسفن يذلاو»

 الو ؛لقعلا نسح نم لضفأ «ءءيشب

 .هتالص الو ءدبع موص ىلاعت هللا لبقي

 الو ؛هتقدص الو ؛هترمع الو ءهجح الو

 مل اذإ ربلا عاونأ نم هيف نوكي امم اًئيش
 قاف ءالهاج نأ ولو ؛لقعب لمعي

 ءدسقي ام قا ةحايقلا نك نيدهتملا
 مساء ل م . ؟حلصي امم رثكأ

 ملكأ انأ :لاق ةيواعم نب سايإ نع *

 يلإ مصتمخا اذإف ؛يلقع فصنب سانلا

 [١١؟ 4 /*ز .هلك ىلقع تعمج :نانثا



 ءايلوألا ةيلحل

 نب دواد لاق :لاق رماع نب ديعس نع #

 ؛ناليغ ينيقلف ءماشلا تيت تيتأ :ديع بأ

 ني لاا 0 يلا .دواد اب :لاقف

 ؛دواد اي لس :لاق ها
 نبا يطعأ ام لضفأ ام «ينربخأ :تلق
 نع ينربخأف :تلق .لقعلا :لاق ؟مدآ

 ءاش نم :سانلل حابم ءيش وه ؛لقعلا

 موسقم وه وأ ؛هكرت ءاش نمو «هذخأ

 [ة* / . ينبجي ملو ىضمف :لاق ؟ مهنيب

 هئلكع هللا لوسر تعمس : هنيلط يلع لاق *

 لام الو ءلهجلا نم دشأ رقف ال» :لوقي

 [ىمك_ "م /] .«لقعلا نم دوعأ

 يف يبهذمو ييأر :لاق يعفاشلا نع *

 ءديرجلاب اوبرضي نأ :مالكلا باحصأ

 يف مهب فاطيو «لامجلا ىلع اوسلجيو
 اذه :مهيلع ىدانيو «لئابقلاو رئاشعلا

 ىف ذخأو «ةنسلاو باتكلا كرت نم ءازج

 ١١١[ ١ /ة] .مالكلا

 ءرملا ىلتبي نأل :لاق يعفاشلا نع «

 هب كرشلا اذع ام هنع هللا ىهن ام لكب

 ءهللاو ينإف ؛مالكلا يف رظنلا نم ريخ

 ام ؛ءيش ىلع مالكلا لهأ نم تعلطا
 ]1١1١/9[ . طق هتنظ

 «مالكلاب دحأ ىدترا ام :لاق هنعو *

 [١١ى43/١ .حلفأف
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 ةمهلا ولع - مالكلا ملع كنف

 يف ام سانلا ملع ول :لاق هنعو «

 نم نوّرفي امك هنم اورفل «ءاوهألاو مالكلا

 ]1١١/9[ .دسألا

 مث يأرلا يف رظن يذلا لثم :لاق هنعو *
 ىتح جلوع يذلا قبرخملا لثم «هنع بات

 ]١١/4[ .هب جاه دق نوكي ام لقعأب ءأرب

 «مالكلا نم ءيش نع يعفاشلا لئسو 0

 درفلا اًصفح اذه لس :لاقو بضغف

 ]11١/5[ .هللا مهازخأ ءهباحصأو

 مكايإ :لاق سيردإ نب دمحم نع

 نع لكس ول الجر نإف «مالكلا يف رظنلاو

 نع لئس وأ ءاهيف أطخأف ءهقفلا نم ةلأسم

 ناك ؛ةضيب هتيد :لاقف ءالجر لتق لجر

 ىلإ بسن :اهيف أطخأف «مالكلا نم ةلأسم

 ]9/*1١[ .ةعدبلا

 تناك :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #

 ءائيش اهنم يلابأ ال تنكف «ةقاوت سفن يل
 تغلب املف ؛مظعأ وه ام ىلإ تقات الإ

 [”81/8] .ةرخآلا ىلإ تقات «ةياغلا يسفن

 :رمع لاق :لاق ءامسأ نب ةيريوج نع *

 ايندلا نم طعّت مل «ةقاوت هذه يسفن نإ
 املق ؛هنم لضفأ وه ام ىلإ تقات الإ ءائيش

 ءاهنم لضفأ ءيش ال يتلا ةفالخلا تيطعأ
 :ديعس لاق ؛اهنم لضفأ وه ام ىلإ تقات

 [”8*ه/ه] .ةفالخلا نم لضفأ ةنجلا



 حلئاضلا لمعلا

 نب رمعل تلق :لاق محازم نع *

 ؛اًللخ كلهأ يف تيأر ينإ : زيزعلا دبع
 ءمهيغفكي امأ ءمحازماي :يللاقف

 عم مناغملا نم نوبيصي ام مهتيطعأو

 :هل تلقف ؟رمع لام عم مهئيف نم نيملسملا
 عمو «نونومي ام عم ؟مهنم كلذ عقي نيأو

 «هللاو دق ءمهئاسن مهتوسكو «مهتفايض

 :رمع يل لاقف ؛ةصمخم مهبيصت نأ تيشخ

 ةنيدملاب انأو ينتيأر دقل «ةقاوت اًسفن يل نإ

 ىلإ يسفن تقات مث ؛ناملغلا عم مالغ

 هنم تبصأف ءرعشلاو ةيبرعلا ىلإ ؛ملعلا
 ىلإ تقات مث ؛ديرأ تنك امو يتجاح

 مث «ةنيدملا ىلع تلمعتساف .ناطلسلا

 «سبللا ىلإ :ناطلسلا يف انأو يسفن تقات

 نم اًدحأ نأ تملع امف .بيطلا شيعلاو

 تنك ام لثم يف اوناك : مهريغ الو يتيب لهأ

 لمعلاو ؛ةرخآلا ىلإ يسفن تقات مث ؛هيف

 ىسفن تقات ام لانأ نأ وجرأ انأف ؟لدعلاب
 كلمأ يتلاب تيشف"+ يترخآ مآ ةندبلا
 [781/8-081] .مهايندب يترخآ

 حلاصلا لمعلا

 ءاتشلا :لاق باطخلا نب رمع نع *

 ]51/١[ .نيدباعلا ةمينغ

 «ةعاس ركفت :لاق ءادردلا يبأ نع *

 [؟11١/9١] .ةليل مايق نم ريخ

 مأ تلأس :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 ؟ءادردلا يبأ لمع لضفأ ناك ام :ءادردلا

 ]٠١8/1[ .رابتعالاو ركفتلا :تلاق

 يعوضوملا بيذهتلا 1 م

 نأ هركأل ينإ :لاق دوعسم نبا نع *

 الو ءايندلا لمع يف ال :اًعرف لجرلا ىرأ
 ]1١/1١[ .ةرخآلا لمع يف

 ول :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع *
 نأ تعطتسا ام «رعست منهج نإ :يل ليق

 [١؟4/؟] .يلمع يف ديزأ

 :ةمكحلا ىف لاقي ناك :لاق ةداتق نع *

 ام اذإ ؛هبحاص عفري حلاصلا لمعلا نإ
 [ممو/1] . اكتم دجو :عرص ام اذإو ءرثع

 ىلع فوخلا :لاق رانيد نب كلام نع#
 [*1/7//؟] . لمعلا نم دشأ «لبقي ال نأ لمعلا

 «ءيش ربلا لامعأ نم ام :لاق هنعو *

 تضفأ :اهبحاص ربص نإف «ةبقع هنودو الإ
 ]70/1١/15[ .عجر :عزج نإو «حور ىلإ هب

 ءايندلا يف هللا عاطأ نم :لاق ةداتق نع *#

 [*40/1] .ةرخآلا يف هللا ةمارك هل تصلخ

 لوط :لاق - يرصبلا - نسحلا نع *

 .حلاصلا لمعلا حيقلت :ايندلا يف نزحلا
 ةنفسفم

 ىلع لاعفلا لضف :لاق هنعو *
 ىلع لاقملا لضفو ءةمركم :لاقملا

 [5١15١/؟] .ةصقنم :لاعفلا

 ءادردلا ايأ نأ :ديعس نب ىيحي نع #

 نلاغت: هللا يشر نسزافلا نالتم نلإ بنك
 ؛ةشدقملا ضرألا ىلإ مله نأ :امهنع

 سدقت ال ضرألا نإ :ناملس هيلإ بتكف
 دقو ؛هلمع ناسنإلا سدقي امنإو ءاذحأ

 «ئربت تنك نإف ءاّبيبط تلعج كنأ ينغلب



 ءايلوألا ثيلحك

 نأ رذحاف ءاّببطتم تنك نإو .«كل اًمعئف

 وبأ ناكف ؛رانلا لخدتف ءاثاسنإ لثقت
 ىهنع اربدأف «نينثا نيب ىضق اذإ ءادردلا

 اعجرا «هللاو ببطتم :لاقو ؛امهيلإ رظن

 ]08/١[ .امكتصق اديعأ «يلإ

 نبا اي :لاق - يرصبلا  نسحلا نع #
 كمحل وه امنإف .ءكلمع كلمع .مدا

 ىقلت لاح يأ ىلع رظناف .؛كمدو

 «تامالع ىوقتلا لهأل نإ ؟كلمع
 ءافولاو ءثيدحلا قدص :اهب نوفرعي

 «ءافعضلا ةمحرو «محرلا ةلصو ء.دهعلاب

 «فورعملا لذيو «ءاليخلاو رخفلا ةلقو

 «قلخلا نسحو ءسانلل ةاهابملا ةلقو

 ؛ كيو هللا ىلإ برقي امم قلخلا ةعسو

 نزوي «كلمع ىلإ رظان كنإ «مدآ نبا اي
 ءاّئيش ريخلا نم نرقحت الف ءهرشو هريخ
 كّرس :هتيأر اذإ كنإف ءرغص وه نإو

 كنإف ءاًئيش ريخلا نم نرقحت الو ؛هناكم

 :الجر هللا محرف ؛هناكم كءاس :هتيأر اذإ

 الضف مّدقو ءاًدصق قفنأو ءاّبيط بسك
 تبهذ «تاهيه تاهيه ؛هتقافو هرقف مويل

 لامعألا تيقبو ءاهلام ىتلاحب ايندلا

 «سانلا نوقوست متنأ ,مكقانعأ يف دئالق

 «مكرايخب عرسأ دقو ءمكقوست ةعاسلاو

 ال هنإ .دق نأكف ؛ةنياعملا ؟نورظتنت امف

 ؛مكيبن دعب يبن الو «مكباتك دعب باتك

 امهحيرت ؛كترخآي كايند عب «مدآ نبا اي

 ءكايندب كترخآ نعيبت الو ؛اًعيمج
 [9/*14؟] .اًعيمج امهرسختف

 حلاصلا لمعلا هش

 ناك :لاق ةكتاعلا يبأ نب نامثع نع #

 قلع نأ :ينالوخلا ملسم يبأ رمأ نم

 ىلوأ انأ :لوقيو ءهدجسم يف اًطوس

 ةرثف هتلخد اذإف «باودلا نم طاوسلاب

 :لوقي ناكو ؛نيطوس وأ اًطوس هقاس قشم

 يدنع ناك ام اًنايع ةنجلا تيأر ول

 ناك ام ءانايع رانلا تيآر ولو ءدازتسم
 [177/؟] .دازتسم يدنع

 دايز نب ءالعلا ناك :لاق ةداتق نع *

 دق هنأ ءهسفن مكدحأ لزنيل :لوقي يودعلا
 «هسفن ىلاعت هبر لاقتساف «توملا هرضح

 [؟44/؟] . كو هللا ةعاطب لمعيلف ؛هلاقأف

 2« لجر لمع لمعا :راسي نب ملسم لاق #

 ال «لجر لكوت لكوتو ؛هلمع الإ هيجني ال
 [؟57/7] . هل كو هللا هبتك ام الإ هبيصي

 نأ تدرأ اذإ :لاق هبنم نب بهو نع *

 كحصن يف دهتجاف : يو هللا ةعاطب لمعت

 سيل نمم لبقي ال لمعلا نإف هلل كملعو

 الإ لمكي ال َِبَو هلل حصنلا نإو ءحصانب

 اهحير :ةبيطلا ةرمثلا لثمك «هللا ةعاطب

 لثم كلذك ؛بيط اهمعطو .ءبيط
 لمعلاو ءاهحير حصنلا :هللا ةعاط

 . اهمعط

 ءملحلاو .ملعلاب هللا ةعاط ْنِّيز مث

 قالخأ نع كسفن مركأ مث ؛هقفلاو
 ءءاملعلا قالخأ ىلع اهدّبعو .ءاهفسلا

 لمع اهعئماو «ءاملحلا لعف ىلع اهدّوعو

 اهلزعاو «ءاهقفلا ةريس اهمزلأو ءءايقشألا



 2 | حئاصلا لمعلا
 ثلا

 يعوضوملا بيذهتلا

 :لضف نم كل ناك امو ؛ءاثبخلا لبس نع

 كنود نميف ناك امو «كنود نم هب نعأف

 ؛كعم هغلبت ىتح «هيلع هنعأف :صقن نم
 اهب دوعي مث .هلوضف عمجي :ميكحلا نإف

 نم صئاقن يف رظني مث «هنود نم ىلع
 نإ ؛هغلبي ىتح اهيجزيو اهموقي مث «هنود
 ىأر اذإ .هل هقف ال نم لمح :اًهيقف نأك

 هل ناك اذإو ؛هتتوعمو هتبحص ديري هنأ

 ناك نإو ؛هل لام ال نم هنم ىطعأ :لام

 اجر اذإ «بنذملل هللا رفغتسا :اًحلصم

 نم ىلإ نسحأ :اًنسحم ناك نإو ؛هتبوت
 الو ؛هرجأ كلذب بجوتساو ؛هيلإ ءاسأ
 الو «لعفلا هعم ءيجي ىتح «لوقلاب رتغي
 .اهب لمعي مل اذإ هللا ةعاط ىّنمتي

 هللا دمح :اًئيش هللا ةعاط نم غلب اذإف

 نم ملع اذإو ؛اهنم غلبي مل ام بلط مث
 علي ناو علت يح درست ل يحتل
 نع اهرتس .هتئيطخ ركذ اذإو ؛اهنم
 ىلع رداقلا وه يذلا هللا رفغتساو «سانلا

 .اهرفغي نأ

 هلوق نم ءيش ىلع نيعتسي ال مث
 لثم :ثيدحلا يف بذكلا نإف «بذكلاب

 ءاًحيحص اهرهاظ ىري ؛«ةبشخلا يف ةلكألا

 نظي اهب رتغي نم لازي ال ءاّرْخن اهفوجو
 ام ىلع رسكنت ىتح ءاهيلع ام ةلماح اهنأ

 كلذكو ؛اهب رتغا نم كلهيو ءاهيف
 رتغي هبحاص لازي ال .ثيدحلا يف بذكلا

 هل دئازو «هتجاح ىلع هنيعم هنأ نظيو ءهب

 نيبتيو ءهنم كلذ فرعي ىتح «هتبغر يف

 ام ءاملعلا طبنتسيو ؛هرورغ لوقعلا يوذل
 ىلع اوعلطا اذإف ؛مهنع هب يفختسي ناك

 ءهربخ اوبذك :مهل نيبتو ءهرمأ نم كاذ

 اورقتحاو .هقدص اومهتاو «هتداهش اودابأو

 هنم اوفختساو .هسلجم اوضغيأو ءهنأش

 هنع أوفرصو «مهثيدح اومتكو .مهرئارسب

 ىلع هورزحو .مهرمأ هنع اوبيغو .مهتنامأ

 نم اًئيش هورضحي ملو ؛مهتشيعمو مهنيد

 نم ءيش ىلع اونمأي ملو ء.مهرضاحم
 رجش امم ءيش يف هومّكحي ملو ؛ءمهرس
 [”0- 5/1 . مهليب

 رجألا :لاق هينم نب بهو نع *

 لمعي اال نم هبجوتسي ال :نكلو «ضورفم
 هرصبي الو «هيغتبي ال نم هدجي الو هل

 .هيلإ رظني ال نم

 ءاهيف بغري نمم ةبيرق كيو هللا ةعاطو
 اهيلع صرحي نمو ءاهيف دهز نمم ةديعب
 ال ءاهدجي ال اهبحي ال نمو ءاهعبتي

 نم اهكردي الو ءاهيلإ ىعس نم يوتسي
 . اهنع أطبأ

 نيهتو ءاهمركأ نم فرشت هللا ةعاطو

 ءاهيلع لدي كك هللا باتكو ؛اهعاضأ نم

 ةمكحلاو ءاهيلع ضحي هللاب ناميإلاو

 نوكي الو ءميلحلا لجرلا ناسلب اهنيزت
 . نيق هللا عيطي ىتح ءاميلح ءرملا

 ال امكو ؛قمحأ الإ هللا يصعي الو

 فقرعي الو «سمشلاب الإ راهنلا رون لمكي
 ال دكلذع نيمسلا تورش الإ يللا



 ءايلوألا ةيلحل

 هللا يصعي الو ءهللا ةعاطب الإ ملحلا لمحي

 «نيحانجب الإ ةبادلا ريطت ال امك «ميلح
 .ريطي نأ هل حانج ال نم عيطتسي الو

 الو ءهل لمعي ال نم هللا عيطي ال كلذك
 فكم أل امكو" ءهفيظي ل نه كلا: لمع قبطي
 ثكم ال كلذك .ئفطت ىتح ءاملا يف رانلل

 يدبي امكو ؛روبي ىتح «لمعلا نم ءايرلل
 ءاهحضفيو ءاهيزخيو ءاهلبح ةينازلا رس
 رغي ناك نم ءيسلا لمعلاب حضتفي كلذك
 ال ام لاق اذإ ء:نسحلا لوقلاب سيلجلا
 ةقرسلا قراسلا ةرذعم بذكت امكو ؛لعفي

 ةيصعف بذكت كلذك ؛ةدنع اَهيلع رهظ اذإ
 دري مل هنأ نيبتو ؛اهلمعي ناك اذإ ئراقلا

 [5؟/4] .ىلاعت هللا هجو هتءارقب

 هبنم نب بهو نع لقعم نب ليقع نع #
 نإف ءثالثلا نيدلا يحاون يف لمعا :لاق

 لامعألا عامج نه ءانالث حاون نيدلل
 .تاحلاصلا عمج دارأ نمل ةحلاصلا

 «ةريثكلا معنألاب هلل اًركش لمعت :نهلوأ

 «تانطايلا تارهاظلا .,تاحئارلا تايداغلا

 اًركش نمؤملا لمعيف ؟؛تاميدقلا تاثيدحلا

 .نهمامت ءاجرو «نهل

 يف ةبغر :نيدلا نم ةيناثلا ةيحانلاو

 اهلا ى بلر نمت اهل سيل ىتلا «ةنجلا
 .هيفس الإ اهيف دهزي الو .لثم

 ءرانلا نم اًرارف لمعت :ةفلاثلا ةيحانلاو
 ةقاط اهب دحأل الو ءربص اهيلع سيل يتلا

 «تابيصملاك اهتييصم تسيلو «نادي الو

 حلاصلا لمعلا 2 هال

 اهنأشو ءميظع اهأبن ؛نزحلاك اهنزح الو

 نع لفغي الو ؛عيظف اهيزخو ءديدش
 .؛هيفس الإ :اهنم هللاب ذوعتلاو رارفلا

 ةرخأآلاو ايتدلا "نع ذك رساتخ قمح

 [55- 56/4] .نيبملا نارسخلا وه كلذ

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 نيح هرست «ةنسحلا لمعيل دبعلا نإ :لاق
 هل رضأ ةئيس نم هللا قلخ امو ءاهلمعي
 هءوست ىتح «ةئيسلا لمعيل دبعلا نإو ؛اهنم
 عفنأ ةنسح نم هللا قلخ امو ءاهلمعي نيح

 «ةنسحلا لمعيل :دبعلا نأ كلذو ؛اهنم هل

 نأ ىريو ءاهيف ربجتيف ءاهلمعي نيح هرست
 ىلاعت هللا لعلو «هريغ ىلع اًلضف اهب هل
 نإو ؛اًريثك المع اهعم طبحيو ءاهطبحي نأ

 نيح هءوست «ةئيسلا لمعي نيح دبعلا
 اهي هل ثدحي ىلاعت هللا لعلو ءاهلمعي

 يفل اهفوخ نإو ىلاعت هللا ىقلي ءالجو

 [7؟47/9] .قاب هفوج

 حالص مامتتسا :ميهاربإ نب قيقش لاق *

 «مئاد عرضت :لاصخ تسب «دبعلا لمع

 هنظ نسح :يناثلاو ؛هديعو نم فوحو

 ال ؛هبيعب هلاغتشا :ثلاثلاو ؛نيملسملاب
 ىلع رتسي :عبارلاو ؟سانلا بويعل غرفتي

 «هبيع سانلا يف يشفي الو «هبيع هيخأ

 ام حالصتساو «ةيصعملا نع هعوجر ءاجر

 هيلع علطا ام :سماخلاو ؟لبق نم هدسفأ

 نأ ءاجر ءاهمظعتسا ءاهلمع ةسخ نم

 نأ :ةسداسلاو ؛اهنم ةدازتسالا يف بغري

 [15/4] .بيصم هدنع هبحاص نوكي



 عمجم
 حئاصلا لمعلا

 ءيش لكل :لاق يخلبلا قيقش نع *

 :ءايشأ ةعبرأ ةعاطلا نسحو «نسح

 لقيلف :ةعاط يف هسفن ديعلا ىأر اذإ

 نم يذلا وهو «هللأ نم ةيطع هذه :هسفنل

 .يلع اهب

 نوكيو «بجعلا رسك :كلذ ملع اذإو

 .باوثلاب اًقلعم هبلق

 هنأل «ءايرلا رثك :باوثلاب هبلق قلع اذإف
 هل سوسو اذإف ءهيلع باثيل لمع
 هرظتنأ باوثل هلمعأ امنإ :لوقي ؛ناطيشلا

 ناطيشلا بلغي كلذ دنعف ءَن هللا نم
 . هللا نذإب

 هللا نم باؤثلا ديري وهو هلمع اذإف
 ءسانلا نم عمطلا رسك دقف :ىلاعت
 .ءانثلاو «ةدمحملاو

 اذإف «برلا نايسن :عمطلا ريسفتو

 هتقو يف وهف «قلخلا يف عمط «هللا يسن
 ىقلتي الجر نوكي نأ الإ ؛لقاع كلذ

 رجؤي نأ هتلأسمب دارأو «هبر نم ءايشألا
 [54/4] .ةرخآلا

 :لاق يبلحلا نامثع نب رامع نع #«

 نأ نيبو كنيب ام :لوقي اًحلاص تعمس

 لمعت نأ الإ بحت اميف كيلع هلل ىرت

 لك يف مدعت الو «هرب -دقفت ال :ذئنيحف

 ]11/1١/5[ .هريخ رمأ

 نم :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 ؛ناصقن يف وهف ءهسمأ لثم هموي ناك

 يعوض اوملا بيذهتلا 6515 1

 ءيش يف سمأ ناك :لاق ءهرّسفو :لاق

 كلت ىلإ مويلا حبصأ املف «ءةدايزلا يوني

 سيلف ؛هتين ترتف «ةدايزلا وني ملف «ةدايزلا

 [755/9] .لاحلا هذه ىلع تبثي

 :حلاصلا لمعلا :لاق هيَ يلع نع *
 دحأه يلع كدمحي نأ بحت ال يذلا

 [؟180 8/13 .هللا الإ

 امك «كتانسح متكا :لاق رشب نع *
 ["15/8] .كتائيس متكت

 نل :لاق ضايع نب ليضفلا نع «

 نم لضفأ «ءيشب هللا ىلإ دابعلا برقتي

 «لاومألا سوؤر :ضئارفلا ؛ضئارفلا
 6٠١/41 . حابرألا :لفاونلاو

 ناك :لاق طابسأ نب فسوي نع #*

 الإ هيجني ال :لجر لمع لمعا :لاقي

 الإ هبيصي ال :لجر لكوت لكوتو .هلمع
 ]94/8"7  71١[ .هل بتك ام

 يل لاق :لاق شادخ نب دلاخ نع *

 :ثلق ؟تتأ' نسم: نضايع نب ليضتلا
 ءاًحلاص الجر تنك نإ :لاق ؛يبلهم
 ءءوس لجر تنك نإو ؛فيرشلا تنأف

 [45/8] .عيضولا لك عيضولا تنأف

 رمثتعملا يبأ  هيبأ نع رمتعملا نع *

 يف رون :ةنسحلا :لاق  ناخرط نب ناميلس
 ةملظ :ةئيسلاو ؛لمعلا يف ةوقو .بلقلا

 ]٠/8*[ .لمعلا يف فعضو «بلقلا يف

 ليقول :لاق ةناوع يبأ نع

 وأ «مويلا تيم كنإ :ناذاز نب روصنمل



 ص
 ءايلوألا ثيلحل

 [ه8/9] .ديزم نم هدنع ناك ام :اًدغ

 اذإ :لاق ىنارادلا ناميلس ىبأ نع *

 نوت 0 نشناف .عوطتلا 5006 كتاف
 [؟51/4] .هكرت ىلإ دوعت ال نأ ىرحأ

 ةدبع تيأر :لاق يعازوألا نع #

 ول :تلقف ءفيعض وهو تيبلاب فوطي
 نمؤملا امنإ :لاقف ؟كسفنب تقفر
 ]١١6/5[ .لماحتلاب

 ول :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 ام ءاّدغ تومت كنإ :ةملس نب دامحل ليق

 [؟60/5] .اًئيش لمعلا يف ديزي نأ ردق'
 ةعاطلا لصأ :لاق مصألا متاح نع *

 ءءاججرلاو .هفوخلا :ءايشأ ةثالث

 [الو -1978/8] . بسحلاو

 تيأر :لاق ضايع نب نيك نع #

 اذغ :هل ليق ولو .ميلس نب ناوفص
 وه ام ىلع ديزم هدنع ناك ام «ةمايقلا

 ]/1١59[ .ةدابعلا نم هيلع

 لمعلا :لاق حلاص نب نسحلا نع #*

 ءبلقلا يف رونو «ندبلا يف ةوق :ةنسحلاب
 نهو :ةئيسلاب لمعلاو ؛رصبلا يف ءوضو

 ين ىمعو ؛بلقلا يف ةملظو «ندبلا يف
 ]٠/98*[ .رصبلا

 ناك نم :لاق نارهم نب نوميم نع *
 ؟َقبِو هللا دنع هتلزنم ام :ملعي نأ ديري

 .هلمع ىلع مداق هنإق ؛هلمع يف رظنيلف
 [84/4] .ناك ام اًنئاك

 سيل :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 هكمه
 ملعلل اء#

 امنإ ءةعاطلا ةذل دجي مل نمم بجعلا

 فيك ؛اهكرت مث ءاهتذل دجو نمم بجعلا
 [؟5؟/4] .؟اهنع ربص

 لجرل ناك :لاق ريمع نب ديبع نع *
 .ضعب نم هل صخأ مهضعب ءءالخأ ةثالث

 هب ةثالثلا صخأ ىقلف «ةلزان هب تلزنف

 ينإو ءاذكو اذك يب لزن هنإ «نالف اي :لاقف
 «لعفأ يذلاب انأ ام :لاق «يننيعت نأ بحأ
 اي :لاقف «ةصاخلا يف هيلي يذلا ىلإ قلطناف

 بحأ انأو ءاذكو اذك ىب لزن دق هنإ ءنالف

 علت تح ءكطم قلطتأال لاق يضنيعتاذأ
 تعجر تغلب اذإف ءديرت يذلا ناكملا

 ,ةثالثلا صخأ ىلإ قلطناف :لاق .كتكرتو

 ءاذكو اذك يب لزن دق هنإ ءنالف اي :لاقف

 كعم بهذأ انأ :لاق ءينئيعت نأ بحأ انأف

 «تلخد ثيح كعم لخدأو «تبهذ ثيح

 هعبتي ملو ءهلهأ يف هفلخ هلام :لوألاف :لاق

 اوبهذ هتريشعو هلهأ :ىيناثلاو ءءيش هنم

 :ثلاثلاو ءهوكرتو اوعجر مث هربق ىلإ هعم

 لخديو .بهذ امثيح هعم وهو .هلمع وه
 [؟ "5/8 . لخد ام ثيح هعم

 كراتلا :لاق نيسحلا نب يلع نع *
 ذبانك ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل
 «ةاقت ىقتي نأ الإ ءهرهظ ءارو هللا باتك

 اًدينع ا فاخي :لاق ؟هتاقت امو :ليق

 نب يلع لاقو «ىغطي نأ وأ «هيلع طرفي نأ

 ذخأ وأ ءاّدحأ اًملع متك نم :نيسحلا



 مح
 ملعلا

 [١؛١ /*] .اًدبأ هعفني الف ءادفر اًرجأ هيلع

 اذإف ءداو ملعلا :لاق يرهزلا نع *

 ىتح «ةدءوتلاب كيلعف ءاّيداو تطبه
 عطقي ىتح .عطقت ال كنإف ؛هنم جرخت

 [0517 /8] . كب

 تلأس :لوقي ديمح نب صفح نع «
 قبلا :دواد لاقف «ةلأسم نع يئاطلا دواد

 سيلأ «برحلا ىقلي نأ دارأ اذإ براحملا

 عمج يف هرمع ىنفأ اذإف ؟هتلآ هل عمجي
 «لمعلا ةلآ ملعلا نإ ؟براحي ىتمف ء«ةلآلا

 [*41/90] .؟لمعي ىتمف ءهيف هرمع ىنفأ اذإف

 ىف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع #

  كيلع ال وأكل ريخ ال :ةمكحلا ضعب

 ؛تملع دق امب لمعت الو «ملعت ام نملعت نأ

 ءاًبطح بطتحا دق لجر لثم : كلذ لثم نإف

 ءاهنع زجعف ءاهلمحيل بهذف ؛ةمزح همزحف
 [مابه /؟] .ىرخأ اهيلإ مضف

 نب نايقس تعمس :لاق يناغمادلا نع *

 لثم ؟ملعلا لثم ام نوردتأ :لوقي ةنييع
 نإف ؛مالسإلا رادو رفكلا راد لثم .ملعلا
 لهأ ءاج .داهجلا مالسإلا لهأ كرت

 سانلا كرت نإو ؛مالسإلا اوذخأف ءرفكلا

 ]/58١/0[ .الاهج سانلا راص .ملعلا

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق بعك نع «

 ءريخلا ملعت ءىسوم اي :5 ىسوم
 ريخلا يملعمل رّونم ينإف ؛سانلا همّلعو

 اوشحوتسي ال ىتح ؛مهروبق يف هيملعتمو
 [(/5 1 . مهناكمب

 يعوضموملا بيذهتلا | ةككرب

 لاق :لوقي ناميلس نب عيبرلا نع *

 ال ةياغ سانلا ىضر ءعيبر اي :يعفاشلا

 هنإف ءهمزلاف .كحلصي امب كيلعف ءكردُت

 نم نأ ءملعاو ؛مهاضر ىلإ لييس ال

 نمو ؛سانلا نويع يف لج ءنآرقلا ملعت

 ملعت نمو ؛هتجح تيوق «ثيدحلا ملعت

 قر «ةيبرعلا ملعت نمو ؛بيه ءوحنلا
 ؛هيأر لج .ءباسحلا ملعت نمو ؛هعيط

 رضي مل نمو ؛هردق لبن .هقفلا ملعت نمو

 :هلك كلذ كالمو .هملع هعفني مل ءهسفن

 [177/4] .ىوقتلا

 ىف لوخدلا :لاق ىخلبلا قيقش نع «
 «ربصلاب :ةيف تابثلاو. «ملعلاب : لمعلا
 لخدي مل نمف ؛صالخإلاب :هيلإ ميلستلاو
 [14/84] .لهاج وهف «ملعب هيف

 سنألا ام :يرصملا نونلا يذل ليق *
 [الا/ /4] .نآرقلاو ملعلا :لاق ؟هللاب

 نب هللا دبع ىلع ىلمأ :لاق دمحأ نع *

 اًراد ةكمب انلزن :لاق ؛ةصفح نب دمحأ

 نب ركب يبأب ىنكي خيش اهيف ناكو -
 لزن :لاق  ةكم لهأ نم ناكو «ةعامس

 انأو  رادلا هذه يف هللا دبع وبأ انيلع

 اذه مزلا :يمأ يل تلاقف :لاق  مالغ

 تنكف ؛حلاص لجر هنإف .«همدخاف لجرلا

 «ثيدحلا بلطي جرخي ناكو .همدخأ

 هل تلاقف .ءءاجف ؛هشامقو هعاتم قرّسف

 اوقرسف «ءقارسلا كيلع لخد :يمأ

 تلاقف ؟حاولألاب تلعف ام :لاقف ؛كشامق



 ءايلوألا ةيلحل

 ءىش نع لأس امو ,قاطلا ىف :ىمأ هل

 118٠  ١إ/4/4] .اهريغ

 ءاملعلا

 ىلع تلخدو :هللا دبع وبأ لاق *

 مايأ ةعبرأب هتوم لبق ملسأ نب دمحم

 لاعت «هللا دبع ابأ اي :لاقف ءروباسينب

 دق ءريخلا نم كيخأب هللا عنص امب كرشبأ
 سيل نأ يلع هللا ّنم دقو ء«توملا يب لزن

 دقو ملدا ينئبساحي مهرد يدنع

 «باسحلا قيطأ ال ينأو «يفعض هللا ملع

 من 1214 يع اعر انيج يديي يل
 يلع دحأل نذأت الو «بابلا ىلغأ :لاق

 نم جرخأ ينإ «ينونفدتو تومأ ىتح
 يبتك ريغ ءاثاريم عدأ سيلو ايندلا
 .هنم أضوتأ يذلا يئانإو يدبلو ءيتاسكو
 «ةنؤم سانلا اوفلكت الف ءهذه يبتكو

 ءاّمهرد نيثالث وحن اهيف ةرص هعم تناكو
 ءهل بيرق هيلإ هادهأ «ينبال اذه :لاقف

 لِكَص يبنلا نأل ءهنم يل لحأ اًئيش ملعأ الو

 بيطأ» :لاقو .«كيبأل كلامو تنأ» :لاق

 نم هدلوو هبسك نم لجرلا لكأي ام
 يل متبصأ نإف ءاهيف يئونفكف .(هبسك

 اورتشت الف ءيتروع رتسي ام مهارد ةرشعب

 يتزانج ىلع اوطسباو ءرشع ةسمخب

 الو «يئاسك يتزانج ىلع اوطغو ءيدبل
 اوقدصتو «يتزانج يتأيل اًدحأ اوفلكت

 تام مث ؛هنم اضوتي اًئيكسم هوطعأ ( يئانإب

 كلذ يل لاق نأ تبجعف «عبارلا مويلا يف

 وم
 ءاملعلا 0

 لعج «ءهتزانج تجرخأ املف «هنيبو ينيب
 اهيأ اي :حوطسلا قوف نم نلقي ءاسنلا

 ءايندلا نم جرخ يذلا ملاعلا اذه «سانلا

 لثم سيل «هتزانج ىلع يذلا هثاريم اذهو
 ,«مهنوطب ديبع مه نيذلا ءالؤه انئاملع

 ءاثالث وأ نيتتس ملعلل مهدحأ سلجي

 [؟4/١4] .لاملا ديفتسيو عايضلا يرتشيف

 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 نب دمحم يل لاق :لوقي يبأ تعمس :لوقي
 تنأ ءهللا دبع ابأ اي :يعفاشلا سيردإ

 ربخ ناك اذإف ءانم حاحصلا رابخألاب ملعأ

 :هللا دبع لاق ءاّيماش وأ اًبرصب وأ ناك

 .هباتك يف يعفاشلا هب ثدح ام عيمج

 وهف «ةقثلا ينربخأ وأ ةقثلا ينثدح :لاقف

 يذلا هباتكو :هللا دبع لاق ِهُهْنَلَْ# ىبأ

 يذلا هباتك نم لدعأ وه داك

 انهاه ناك ثيح هنأ كلذو ءرصمب هفنص

 انم دافتسا :لوقي يبأ تعمسو «لأسي

 ]107١/4[ .هنم دفتسن مل ام يعفاشلا

 ءاطعل لاق هنأ ءهيثم نب بهو نع *

 اونغتسا دق انلبق ءاملعلا ناك :يناسارخلا

 نوتفتلي ال اوناكف «مهريغ ايند نع مهملعب

 نولذبي ايندلا لهأ ناكو «مهريغ ايند ىلإ

 حبال ؛ مهساعيف ةنغر مساجد عهل
 ايندلا لهأل نولذبي ءانيف مويلا ملعلا لهأ

 لهأ حبصأو ؛مهايند يف ةبغر ءمهملع
 نم اوأر امل .مهملع يف اودهز دق «ايندلا

 باوبأو كايإف !مهلئع مهعضوم ءوس



 ١ اولا ءاملعلا

 كرابمك اّنتف مهباوبأ دنع نإف «نيطالسلا

 الإ ءاًئيش مهايند نم بيصت ال ءلبإلا
 اي :لاق مث ؛هلثم كنيد نم اوباصأو

 لكف .«كيفكي ام كينغي ناك نإ ؛«ءاطع

 ام كينغي ال ناك نإو .كيفكي كشيع

 كنطب امنإ ؛كيفكي ءيش سيلف «كيفكي
 ال .ةيدوألا نم داوو ءروحبلا نم رحب

 [م٠ - ؟5/4] . بارتلا الإ هعسي

 نإ :- رائيد نب ةملس مزاح وبأ لاق *

 رش نإو ءءاملعلا بحأ نم ءارمألا ريخ

 اميف ناك هنإو ءءارمألا بحأ نم ءاملعلا

 مل ءاملعلا ىلإ ءارمألا ثعب اذإ :ىضم

 ءمهنم اولبقي مل مهوطعأ اذإو .«مهوتأي
 ناكو .مهل اوصخري مل مهولأس اذإو

 مهتويب يف ءاملعلا نوتأي ءارمألا

 ءارمألل حالص كلذ يف ناكف «مهنولأسيف
 نم سان كلذ ىأر املف ءءاملعلل حالصو

 ىتح ملعلا بلطن ال انل ام :اولاق «سانلا

 اوتأف «ملعلا اوبلطف ءءالؤه لثم نوكن

 ءمهل اوصخرق مهوثدحف ءءارمألا

 ءارمألا تئرجف .مهنم اولبقف مهوطعأو

 ىلع ءاملعلا تئرجو ءءاملعلا ىلع

 [؟44 /“] .ءارمألا

 ثيدح تكرت اه :لاق ةمادق ىبأ نع *

 [هرة] .هيّمسأو هل هللا توعد الإ «ءلجر

 هنأ  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *
 ءانبلا لثم :لهاجلاو ملاعلا لثم :لاق

 قهاشلا ىلع ءاتبلا دجت «صاقرلاو

 يعبوضيوملا بيذهتلا

 صاقرلاو ءاسلاج هتديدح هعم رصقلاو

 يف صقرلاو ءاظوبهو اًدوعص هب كرحت
 «ببخلا نم برض وأ «ببخلا :لصألا

 ىلع .هقتاع ىلع نيطلاو نبللا لمحي
 ؟؛هسفن تيهذ «لز ول ءةاوهم هتحت ةبشخ

 ءهتحت ام لوه ىلع اهب دوعصلا فلكتي مث

 ءاثبلا ديزي الف «ءانبلا ىلإ اهب يتأي ىتح
 تريتقسر هباربو ةةديدحب اهل نعي.نأ ىلع
 راشعأ ةعست ءانيلا ذخأ ءاملس اذإف

 «كله نإو ءاّرشع صاقرلا ذخأو .ةرجألا

 فاعضأ ذخأي ءملاعلا اذكف ؛هسفن تبهذ

 [؟48/0] .هملعب رجألا

 :ةثالث ءاملعلا :لاق ةبالق ىبأ نع *

 ؛هملعي سانلا شاعو ءهملعب شاع ملاعف

 شعي ملو «هملعب شعي مل ملاعو ؛هملعب
 [؟1/*4؟] .هملعب سانلا

 تبني فيك نوردتأ :لوقي رائيد نب كلام

 يبص رم نإف :اًدوع زرغ لجرك ؟ربلا
 ةاش هب ترم نإو ؛اهلصأ بهذ ءاهفتنف

 يقس نإ كشويو ؛اهلصأ بهذ ءاهتلكأ

 «هب لظتسي لظ هل نوكي نأ ءدهوعتو

 ءملاعلا مالك كلذك ؛ءاهنم لكؤي ةرمثو

 [”57/1؟] . نيئطاخلل ءاود

 ناك :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 نم «سيلبإ ىلع دشأ ءيش سيل :لاقي

 ءملعب ملكت :ملكت نإ ؛ميلحلا ملاعلا



 ءايلوألا ةيلحل

 [؟515/4] . ملحب تكس :تكس نإو

 :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع ه«
 شاعو «هملعب شاع لجر :ةثالث ءاملعلا
 ملو .هملعب شاع لجرو ؛هعم سانلا

 [١؟8/١] .هسفن كلهأو ءهملعب

 :ءاملعلا :لاق نارهم نب نوميم نع

 ؛يتيغب مهو «ةدلب لك يف يتلاض مه
 ةسلاجم يف :يبلق حالص تدجوو

 [مهه/غ] .ءاملعلا

 ملعلاب لمعلا
 اذإ ملاعلا نإ :لاق رانيد نب كلام نع «

 .بولقلا نع هتظعوم تلز «هملعب لمعي مل
 [؟88/5] .افصلا نع ةرطقلا لزت امك

 نحلي امو لجرلا ىقلت :لاق هنعو *

 [*م8/؟] .نحل هلك هلمعو ءاقرح

 لمعي ال يذلا ملاعلا :لاق هنعو *

 ءرطقلا هيلع عقو اذإ :افصلا ةلزنمب «هملعب

 [ما/؟/؟] , اهنع قلز

 :لمعلل ملعلا بلط نم :لاق هنعو *

 :لمعلا ريغل ملعلا بلط نمو ؛هللا هقفو

 [*08/1] . اًرخف ملعلاب دادزي

 ال ءايشأب مكرمأآ ينإ :لاق هنعو *

 نع مكتيهن اذإ :نكلو ؛يلمع اهغلبي
 ذئموي انأف :هيلإ مكتفلاخ مث ءءيش

 [مبو ]١/ . باذك

 ملعلا ديعلا ملعت اذإ :لاق هئعو *

 ملعلاب لمعلا 1 فكل

 ملعلا ملعت اذإو ؛هملع هرسك :هب لمعيل

 [ما9/9؟] .اًرخف هداز :هب لمعلا ريغل

 ضعب يف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع *

 نأ :- كيلع ال وأكل ريخ ال :ةمكحلا
 ؛تملع دق امب لمعت الو «ملعت ام نملعت

 بطتحا دق لجر لثم :كلذ لثم نإف

 ءاهلمحيل بهذف ءةمزح همزحف ءاًبطح
 [*06/؟] .ىرخأ اهيلإ مضف ؛اهنع زجعف

 نم ام :لاق راثيد نب كلام نع #*

 ىلع هتبطخ تضرف الإ .بطخي بيطخ
 ناك نإو ءقدص اًقداص ناك نإف :هلمع

 «ران نم ضارقمب هاتفش تضرق ؛اًيذاك

 ["98/؟] .اتتين اتضرف املك

 يبأ ينلمح :لاق يبرحلا ميهاربإ نع

 ءرصن ابأ اي :لاقف «ثراحلا نب رشب ىلإ

 ؛ملعلاو ثيدحلا ةباتكب رهتشم اذه ينبا

 لمعُي نأ يغبني ملعلا اذه ينب اي :يل لاقف

 نيتئام لك نمف ءهلك هب لمعي مل نإف هب
 . مهاردلا ةاكز لثم ؛ةسمخ

 ؟هل وعدت ءرصن امبأ :يبأ هل لاقو

 ءهدلول دلاولا ءاعد ؛غلبأ هل كؤاعد :لاقف

 :ميهاربإ لاق ؛هتمأل يبنلا ءاعدك

 انأ اذإف ءهتتسحتساف «همالك تيلحتساف

 يف يلصي رشب اذإف «ةعمجلا ةالص ىلإ رام

 نذؤي نأ ىلإ عكرأ هءارو تمقف ءرعشلا ةبق

 «ةئيهلاو لاحلا ثر لجر ماقف ؛ناذألاب

 ءاقداص نوكأ نأ اورذحا ءموق اي :لاقف

 عسي الو «رايتمنا رارطضالا نم سيلو



 ملعلاب لمعلا 5

 عم لاؤسلا الو «مدعلا دنع توكسلا

 :لاق ؛هللا مكمحر ؛ةقاف الو ءدوجولا

 لاق .قتناد ةعطق هاطعأ اًرشب تيأرف

 ؛اًمهرد هتيطعأف ءهيلإ تمقف :ميهاربإ

 «لعفأ ال :لاق .ةعطقلا ينطعأ :تلقف
 يعم ناكو :لاق ءنامهرد ناذه :تلقف

 ةرشع هذه :تلق ؛حاحص مهارد ةرشع

 ءيسش يأو ءاذه اي :يل لاقف .مهارد

 ؟اًحاحص ةرشع هيف لذبت «قناد يف كتبغر

 لاقف :لاق ء.حلاص لجر اذه :تلق :لاق

 تسلو .«بغرأ اذه فورعم يف انأف :يل

 ءهذه لكآ نأ ىلإو ءاّمقن معنلاب لدبتسأ

 .ةيضاق ةينم وأ «لجاع حرف

 نم فورعم اورظنا :تلقف : ميهاربإ لاق

 :يل لاقف ؛ةوعد ءخيش اي :تلقف ؛ذخا

 تيمي ىتح ؛هتامأ الو .كبلق هللا ايحأ

 لكب هسفن يرتشي نمم كلعجو ؛كمسج
 [*148 - 747/4] .ءيشب اهعيبي الو ءءيش

 نمؤملا نإ :لاق دعس نب لالب نع #*:

 ىتح ءهلوقو هللا هعدي الو ءالوق لوقيل
 اًقفاوم هلمع ناك نإف :هلمع يف رظني

 ؛هب ىون اميف رظني ىتح ء؛هعدي مل ءهلوقل
 ملسي نأ يرحلابف «ةينلا هل تملس نإف

 قفاوي اًلوق لوقيل نمؤملا نإ ؛كلذ رث
 ءملعي امب لوقيل قفانملا نإو ءهلمع هلوق

 [؟2/١] .ركني امب لمعيو

 يف تأرق :لاق هينم نب بهو نع #*

 «يجعوضاوملا بيذشهتلا اة

 ؛تملع امب لمعت ملو  ملعت ال ام ملعت

 ءاهنع رجعف ءاهلمحي بهذف «ةمزح مزحف

 [؟1/4] . ىرخأ اهيلإ مضف

 اًموي أثك :لاق ديعس نب نسحلا نع #*

 نم لجر ءاجف .«ثراحلا نب رشب دنع

 ابأ اي :هل لاقف «همادق كربف ءناسارخ

 ةسمخب ينثدح ؛«ناسارخ دفو انأ ءرصن

 لزي ملف ؛ناسارخب اهب كركذأ ؛ثيداحأ

 «ريثك نوئدحملا :هل لوقي رشبو ءهل للذتي

 هنأ ىأر املف ؛هب دهتجيو ءهيرادي لزي ملف

 سيلأ ءرصن ابأ اي :هل لاق ءءيش هعفني ال

 ملع نم :لاق هنأ .48# ىسيع نع يورت
 اًميظع ىعدي يذلا كلذف ءمّلعو لمعو
 ؟تلق فيك :هل لاق ؟ءامسلا توكلم يف

 ملع نم :لوقلا هيلع داعأف يلع دعأ

 اًميظع ىعدي يذلا كلذف ءمّلعو لمعو
 دق «تقدص :هل لاق ؛ءامسلا توكلم ىف

 8/41 . مّلعن مث « لمعن ىتح ع

 ملعلا ركذو  ثراحلا نب رشب نع *

 هكرتف ءهب لمعي مل اذإ :لاقف  هبلطو
 : هللا تعطأ اذإف «لمعلا وه ملعلاو ؛ لضفأ

 : ملعلاو ؛كملعي مل :هتيصع اذإو .كملع

 نأ :ركذف ءمهباجتحا ىلإ ءايبنألا ةادأ

 ءهب اوكسمتف ؛هباحصأ ىلإ ىدأ 6 يبنلا

 ؛موق ىلإ هودأ مث ؛هب اولمعو ىوظفحو
 موق ىلإ كئلوأ ىّدأو ءمهلضف نم ركذف
 لاق مث  ثالثلا تاقبطلا ركذف - نيرخآ



 ءايلوألا تيلحا

 نولكأي موق ىلإ ملعلا راص دقو :رصن وبأ

 [؟١541- ؟1+/8] .هب

 تلأس :لاق ديمح نب صفح نع *

 سيلأ :دواد لاقف «ةلأسم نع يئاطلا دواد

 سيلأ «برحلا ىقلي نأ دارأ اذإ براحملا

 عمج يف هرمع ىنفأ اذإف ؟هتلآ هل عمجي

 «لمعلا ةلآ ملعلا نإ ؟براحي ىتمف ءةلآلا

 [*41/90] ؟لمعي ىتمف «هيف هرمع ىنفأ اذإف

 اولخد موق فرشي :لاق يبعشلا نع *

 :نولوقيف ءرانلا اولخد موق ىلع ةنجلا

 امب لمعن انك امنإو ءرانلا يف مكل ام

 الو .مكملعن انك انإ :نولوقيف ؟اننوملعت

 ["١؟/4] .هب لمعن

 رجألا :لاق هبنم نب بهو نع #
 «لمعي ال نم هبجوتسي ال نكلو ءضورعم
 ال نم هرصبي الو «هيغتبي ال نم هدجي الو
 بغري نمم ةبيرق هللا ةعاطو ؛هيلإ رظني

 صرحي نمو ءاهيف دهزي نمم ةديعب ءاهيف

 ؛اهدجي ال اهبحي ال نمو ءاهيغتبي اهيلع

 نم اهكردي الو ءاهيلإ ىعس نم. قبست ال
 نم فّرشت ىلاعت هللا ةعاطو ؛اهنع أطبأ

 هللا باتكو ءاهعاضأ نم نيهتو ءاهمركأ

 ىلاعت هللاب ناميإلاو ءاهيلع لدي ىلاعت
 [هم ه4 /] . اهيلع ضحي

 ملعت نم لثم :لاق هبتم نب بهو نع *
 عاود هعم بيبط لثمك :هب لمعي ال اًملع

 ]0١/4[ .هب ىوادتي ال

 ععادصل

 ملعلاب لمعلا | هال ١

 نوكأ نأ تيشخ الإ ءيلوق ىلع يلمع

 [؟4/١١1] .اًيذكم

 ربكأ :ئرما ىلع ةرسح يأ :لاقو *

 ؛هب لمعي ملف ءاّملع هللا هيتأي نأ نم

 هتعفنم ىريف ؛هب لمعف «هريغ هنم هعمسف

 [؟5/41١1 ؟هريغل ةمايقلا موي

 تلاق :لاق ةرسيم نب سنوي نع #
 تنأو ؟ينسمتلت «مدآ نبا اي :ةمكحلا

 ؛ملعت ام ريخب لمعت :نيفرح يف يندجت
 [؟0/١0] .ملعت ام رش عدتو

 يف لوخدلا :لاق يخلبلا قيقش نع *

 .هريصلاب :هيف تابثلاو ءملعلاب :لمعلا

 لخدي مل نمف ؛صالخإلاب :هيلإ ميلستلاو
 [54/8] .لهاج رهف .ملعب هيف

 امنإ :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 نم داري امنإ ؛يلمتو عمست ءذذلتم تنأ

 «لمعاو .ملعتو «عمتسا «لمعلا ملعلا

 نايفس ىلإ رت ملأ ؛برهاو ءمّلعو
 ءملعف ءملعلا بلط فيك يروثلا

 ؟ملعلا بلطو «برهو ءملعو ؛«لمعو

 سيل ءايندلا نم برهلا ىلع لدي امنإ
 [" 1 /خ] .اهيح ىلع

 . صقت الف «لمعت مل نإ :لاق هنعو *

1 ] 

 ةاكز اودأ :لاق ىفاحلا رشب نع «

 [98ا//4] .ثيداحأ ةسمخخ :ثيدح



 ملعلاب لمعلا
 ةرم ولو ؛هب لمعاف :ريخلاب تعمس اذإ

 ]٠١7/6[ .ةدحاو

 امنإ :لاق ةنييع نب نايفس نع #

 نيذلا .هلهأ مه نيذلا :ملعلا بايرأ

 [؟9/١91] .هب نولمعي

 يذلا لثم :لاق هينم نب بهو نع #*

 ريغب يمري يذلا لثم :لمع ريغب وعدي
 [ة* /غ] .رثو

  رائيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 اوكرتو .ءثيدحلاب سانلا يضر :لاق

 [؟5/١1] .لمعلا

 لمعلا نم سانلا يضر :لاق هنعو *

 [؟٠1/] .لوقلاب لعفلا نمو «ملعلاب

 نم ةينالعلاب كلمأ :رسلا :لاق هنعو #
 نم لوقلاب كلمأ :لعفلاو ؛رسلاب ةينالعلا

 [؟71/١41 .لعفلاب لوقلا

 ال ملعو .ءوسلا كولم :نم مكيلع رضأ

 [7841 /7/] .هب لمعي

 يذلا سيل :لاق ريبج نب ديعس نع #

 [ئ١50/*] .هعمسي نيح هلبقتيو

 ناك :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 ال ام هل هللا حتف :ملع امب لمع نم : لاقي

 [ "5 */51 . ملعي

 ناك :لاق روصنم نب نسحلا نع #

 يعوضاوملا ثيذهحتلا | نقلا“ مج

 :ماجحلا لاقف ؛حّبسي هقورعم ناكو

 ءحبست تنأو براشلا ذحخأ أيهتي هل

 هل انأو «لمعت تنأ :فورعم لاقف

 [717؟/4] . !لمعأ

 اذإ :لاق يحخنركلا فورعم نع #
 باب هيلع هللا حتف :اًريخ دبعب هللا دارأ

 دارأ اذإو ؛لدجلا باب هنع قلغأو لمعلا

 حتفو «لمعلا باب هيلع قلغأ :اًرش دبعب
 ]851١/8[ .لدجلا باب هيلع

 دقل :لاق - يرصبلا - نسحلا نع *

 فورعملاب سانلا رمآ اوناك اًماوقأ تكردأ

 ركنم نع سانلا ىهنأو .هب مهذخآو
 رمآ ماوقأ يف انيقب دقلو ءهل مهكرتأو

 ئهناو  ةاةئف مهدعبأو فورعملاب سانلا

 فيكق ءهيف مهعقوأو ركنملا نع سانلا
 [8١١/؟] ؟ءالؤه عم ةايحلا

 ةلمح اي :لاق رانيد نب كلام نع *

 نإف ؟مكبولق يف نآرقلا عرز اذام «نآرقلا
 عيبر ثيغلا نأ امك «نمؤملا عيبر نآرقلا

 ءامسلا نم ثيغلا لزني هللا نإف ؛ضرألا

 هيف نوكتف «شحلا بيصيف «ضرألا ىلإ
 «زتهت نأ :اهعضوم نتن اهعنمي الف ءةبحلا

 اذام ؛نآرقلا ةلمح ايف ؛نسحتو ءهرضختو

 باحصأ خل ءمكبولق يف نآرقلا عز

 متلمع اذام ؟نيتروس باحصأ نيأ ؟ةروس
 [؟"ه95  "ه8/1؟] ؟امهيف

 فوخأ نإ :لاق ءادردلا ىبأ نع #

 نأ :تانحلا ىلع عيار انآ فاخأ ام



 ءايلوألا تيلحا

 اميف تلمع امف ءتملع دق :يل لاقي

 [؟١1*/1] ؟ثملع

 نأ :فاخأ ام فوخأ :لاق هئنعو #*

 تملعأ ءرميوع اي :ةمايقلا موي يل لاقي

 ال .تتملع :تلق نإف ؟تلهج مأ

 تذحخأ الإ ؛.ةرجاز وأ ةرمآ ةيآ ىقبت

 ؟ترمتئا له :ةرمأآلا اهتضيرفب

 : هللاب ذوعأو ؟ترجدزا له :ةرجازلاو

 «عبشت ال سفنو « عني ال ملع نم

 [(؟14/1١1] . عمسي ال ءاعدو

 كراتلا :لاق نيسحلا نب ىلع نع #

 لبانك ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل

 «ةاقت ىقتي نأ الإ ءهرهظ ءارو هللا باتك

 اًدينع اًرابج فاخي :لاق ؟هتاقت امو :ليق

 نب يلع لاقو «ىغطي نأ وأ «هيلع طرفي نأ
 ذخأ وأ ءاذحأ اًملع متك نم : نيسحلا

 ]*/1١5١[ .اًدذبأ هعفتي الف ءاّدفر اًرجأ هيلع

 اذإف .ءداو ملعلا :لاق يرهزلا نع

 ىتح «ةدعءوتلاب كيلعف ءاّيداو تطبه

 عطقي ىتح ءعطقت ال كنإف ؛هنم جرخت

 [857 ]1 . كب

 :دواد لاقف .ةلأسم نع ىئاطلا دواد

 ىقلي نأ دارأ اذإ براحملا سيلأ

 نإ ؟براحي ىتمف ءةلآلا عمج يف هرمع

 ؛هيف هرمع ىنفأ اذإف «لمعلا ةلآ ملعلا

 [841/0/] . ؟لمعي ىتمف

 ملعلاب لمعلا 32 فقلت 7

 ةئييع نبا تعمس :لاق يناغمادلا نع *#

 .ملعلا لثم ؟ملعلا لثم ام نوردتأ :لوقي

 كرت نإف ؛مالسإلا رادو رفكلا راد لثم

 ءرفكلا لهأ ءاج ءداهجلا مالسإلا لهأ

 «ملعلا سانلا كرت نإو ؛مالسإلا اوذخأف

 [ 81 . الاهج سانلا راص

 هللا ىحوأ :لاق رابحألا بعك نع ©

 مّلعت «ىسوم اي :ف ىسوم ىلإ ىلاعت
 يملعمل رّونم ينإف ؛سانلإ همّلعو «ريخلا
 ال ىتح ؛مهروبق يف هيملعتمو ريخلا

 [4/508/5] .مهناكمب اوشحوتسي

 لاق :لوقي ناميلس نب عيبرلا نع #
 ال ةياغ سانلا ىضر «عيبر اي :يعفاشلا

 هنإف ءهمزلاف .كحلصي امب كيلعف كردت
 نم نأ ..ملعاو ؛مهاضر ىلإ ليبس ال

 نمو ؛سانلا نويع يف لج «نآرقلا ملعت

 مدعت نمو ؛هتجح تيوق «ثيدحلا ملعت

 قر ء؛ةيبرعلا ملعت نمو ؛بيه ءوحنلا

 ؛هيأر لج «باسحلا ملعت نمو ؛هعبط
 مل نمو ؛هردق لبن ءهقفلا ملعت نمو

 كلذ كالمو .هملع هعفني مل .ءهسفن رضي

 [١1؟"/6] .ىوقتلا :هلك

 يف لوخدلا :لاق يخلبلا قيقش نع * ما# م
 «ريصلاب :هيف تابثلاو .ملعلاب :لمعلا

 لخدي مل نمف ؛صالخإلاب :هيلإ ميلستلاو
 [14/8] .لهاج وهف ءملعب هيف

 سنألا ام :يرصملا نوئلا يذل ليق *
 [9// /4] .نآرقلاو ملعلا :لاق ؟هللاب



 شمع ا ]
 يعوضوملا تثيذهتلا | دخل ضيرملا ةدايع

 نب هللا دبع يلع ىلمأ :لاق دمحأ نع *

 اًراد ةكمب انلزن :لاق ؛ةصفح نب دمحأ

 نب ركب يبأب ىنكي خيش اهيف ناكو -
 لزن :لاق  ةكم لهأ نم ناكو «ةعامس

 انأو  رادلا هله يف هللا دبع وبأ انيلع

 اذه مزلا :يمأ يل تلاقف .:لاق  مالغ

 تنكف ؛حلاص لجر هنإف ءهمدخاف لجرلا

 «ثيدحلا بلطي جرخي ناكو :همدخأ

 هل تلاقف .ءءاجف ؛هشامقو هعاتم قرسف

 اوقرسق «قاّرسلا كيلع لخد :يمأ

 تلاقف ؟حاولألاب تلعف ام :لاقف ؛كشامق

 ءيش نع لأس امو .ءقاطلا يف :يمأ هل

 1 [186 ]١/4/4  .اهريغ

 اذإ :لاق هللا دبع نب فرطم نع #*

 نأ متعطتسا نإف ءضيرملا ىلع متلخد

 [؟8/5١] .كرح دق هنإف ؛مكل وعدي

 ىلع انلخد :لاق لاله يبأ نع *

 وهو هدوعن ؛هضرم يف هللا دبع نب ركب

 ءنوجرخيو نولخدي اولعجف .ضيرم
 ضيرملا نإ :لاقف ؛هيجعي كلذ لعجف

 صضيرملا نإ :نافع لاقو ؛رازي الو داعي

 [؟؟1//؟3 .رازي : حيحصلاو «داعي

 :لاق  ةلاضف نبا : ينعي  كرابملا نعع *

 وهو «هضرم يف ينانبلا تباث ىلع تلخد
 ؛هباحصأ ركذي لازي ال ناكو ءهل ولع يف
 ردقأ مل «هاتوخإ اي :لاق ؛هيلع انلخد املف
 ملو «يلصأ تنك امك ةحرابلا يلصأ نأ

 ردقأ ملو ءموصأ تنك امك موصأ نأ ردقأ

 امك كيو هللا ركذأف «ءيباحصأ ىلإ لزنأ نأ

 اذإ .مهللا :لاق مث ؛مهعم هركذأ تنك

 ايندلا يف ينعدت الف «ثالث نع ينتسبح

 امك يلصأ نأ ينتسبح اذإ :لاق وأ  ةعاس

 .ديرأ امك كركذأو ءديرأ امك موصأو «ديرأ

 نم تامف  ةعاس ايندلا يف ينعدت الف

 ]920١/7[ . هنّ هتقو

 عم تيشم امبر :لاق بذوش نبا نع *

 لخد الإ دجسمب رمي الف «ينانبلا تباث

 .هيف ىلصف

 عم انيشم امبر :لاق «بذوش نبا نع
 يذلا دجسملاب أدب اًضيرم اندع اذإف «تباث

 يتأي مث هيف عكرف «ضيرملا تيب يف
 [7/١97؟] . ضيرملا

 :لاق يكملا حلاص نب هللا دبع نع *

 اي :تلقف « يندوعي سوواط يلع لخد

 :لاقف ؛يل هللا عدا ءنمحرلا دبع ابأ

 اذإ رطضملا بيجي هنإف «ءكسفنل عدا

 ]٠١/4[ .هاعد

 بتك :لاق يدنسلا نب هللا دبع نع *

 وكشي «ءنايفس هيخأ ىلإ ديعس نب كرابم
 نايفس هيلإ بتكف ؛هرصب باهذ هيلإ
 ىلع مايقلا نسحأف .دعب امأ :يرونلا

 ؛كلاب ّنِم توملا ركذ نكيلو «كلايع
 [؟1؟/97] .مالسلاو

 :لاق لئاو يب نع شمعألا نع #*

 دق :تلقف «هدوعأ لاله نب دوسألا تيتأ



 ءايلوألا تيلحل

 يل نإ :لاقف ؛يل ىعنت نأ بحأ تنك

 لك ىل تاولم مح :كنم اًريخ اًيحاص

 ]٠١4/4[ .ةنسح نوسمخ «ةليلو موي

 نع .ىناهلألا دايز نب دمحم نع *

 ؛ضيرم وهو هيلع لخد رابحألا بعك
 :لاق ؟قاحسإ ابأ اي كدجت فيك :هل ليقف

 اًملخ ئشني هفاعي نإو ءميحر ىلإف «لاحلا
 [؟57/5] .هل بنذ ال

 ءارقلا ءاقمح ةدايع :لاق يبعشلا نع #

 ضرم نم دشأ ءضيرملا لهأ ىلع
 ءمهنيح ريغ يف نوئيجي ؛مهبحاص
 ]١4/4*[ .مهتقو ريغ ىلإ نوسلجيو

 تلخد :لاق عيطم يبأ نب مالس نع *

 :تلقف ؛؟نئي وه اذإف ءهدوعأ ضيرم ىلع

 نيذلا ركذاو «قرطلا يف نيحرطملا ركذا

 مث :لاق ؛مهمدخي نم الو مهل ىوأم ل

 ؛؟نئي هعمسأ ملف «كلذ دعب هيلع تلخد

 «قرطلا يف نيحرطملا ركذأ :لوقي لعجف

 نم مهل الو ءمهل ىوأم ال نيذلا ركذأو
 [ 1 . مهملخي

 مازح نب ميكح داع هنأ :لوحكم نع *

 ؟ماعلا اظيارم كارتأ :لاقف ؛ميكح نبا

 يذ ىلع انأو ءاذه نع ينلأست فيك :لاق
 «كاذ يونت نأ كيلع امو :لاق ؟لاحلا

 لاح نإو ؛كهجول تيضم «هللا كافش نإف

 [178/6] .كتين كل بتك «لجأ هنيبو كنيب
 «يروثلا نايفس ةملس نب دامح داع *

 دنعلا ال

 هللا رفغي ىرتأ «ةملس ابأ اي :نايفس لاقف

 نيب ترّيخ ول .هللاو :دامح لاقف ؟ىلثمل

 «يوبأ ةبساحم نيبو «يايإ هللا ةادوع

 ؛يوبأ ةيساحم ىلع هللا ةبساحم ترتخال

 نم يب محرأ ىلاعت هللا نأ :كلذو

 [؟51/١6 . يوبأ

 :لاق هيبأ نع ليضف نب دمحم نع *

 لاقف ؛هدوعن فرصم نب ةحلط ىلع انلخد

 :لاقف هللا كافش :بعكوبأهل

 ]1١/8 ١7[ . َكََي هللا ريختسأ

 ميهاربإ يلع لخد :لاق شمعألا نع. #

 امأ :لاقف  ينحزامي ناكو  يندوعي

 سيل هنأ :هلزنم يف نم فرعيف «تنأ

 [50/ه] .ميظع نيتيرقلا نم لجرب
 يروثلا نايفس ناك :لاق رشب نع *

 نم هللا كافاع :لاق ءالجر داع اذإ

 ["هه/81 .راثلا

 درعلا
00 

 :لاق سينخ نب ديزي نب دمحم نع *
 موي تاذ ىلص درولا نب بيهو تيأر
 نورمي اولعج .2سانلا فرصنا املف ءديعلا

 نئل :لاق مث «ءىقر مث «مهيلإ رظنف ءهب
 دق هنأ نيقفشم اوحبصأ موقلا ءالؤه ناك
 مهل يغبني ناكل ءاذه مهرهس مهنم لبقي

 مه امع ركشلا ءادأب ليغاشم اونوكي نأ

 يغبني ناك دقل «ىرخألا تناك نإو ؟هيف
 ]١44/4[ .لغشأو لغشأ اوحبصي نأ



 ل
 يعوضوملا بيذهتلا ًهفش بئاجعو بئارغ  نيعلا

 تجرخ :لاق ورمع نب رازيعلا نع «

 اذه :لاقف ؛حيرلا اهعفرت جاجحلا روتس ىأرف ءديع موي ةنابجلا ىلإ ناذاز عم
 لثم هلو ءاذه لوقت *تلقف .«سلفملا هللاو

 ]٠٠١/4[ .هنيد نم سلفم :لاقف ؟اذه
 :لاق ريثك يبأ نب هللا ديبع نع

 يتأي ىتح ؛هللا ركذيو «يكبيو .ءقرطلا للختي .ديعلا موي جرخي ناذاز ناك
 ]١44/14[ .ىلصملا

 نبيعلا

 باجم يجاسلا هللا دبع وبأ ناك :لاق فسوي نب دمحم نب دمحأ نع
 يف وه انيب ؛تاماركو تايآ هلو «ةوعدلا
 .نئاع لجر ةقفرلا يف ناكو ءةقان ىلع  اًيزاغ امإو ءاجاح امإ  هرافسأ ضعب
 ,ةهراف ةقان هللا دبع ى ةقان تناكو ؛هطقسأو هلقثأ الإ .ءيش ىلإ رظن امف
 وبأ لاقف ءنئاعلا نم اهظفحا :هل ليقف
 .هلحر ىلإ ءاجف «هلوقب نئاعلا ربخأف لجسم يتفقان ىلع هل ننسي : هللا دبع

 تطقسو «ءتيرطضاف .هتقان ناعف
 :هل ليقف .هللا دبع وبأ ىتأف ؛برطضت
 امك يهو .كتقان ناع دق نئاعلا اذه نإ
 :«نئاعلا ىلع ىنولد :لاقف ؛برطضت هارت
 باهشو «سباي رجحو .«سباح سيح «هللا مسب :لاقو «هيلع فقوف ءهيلع لدف
 يفو «قيشر هيتولك يف ءهيلإ سانلا بحأ ىلعو ؛.هيلع نئاعلا نيع تددر .سباق

 © ررُطُف نم رت ْلَه َرَصِبلا عجتأن» ءهلام

 .[5-*” :كلمصسلا 4 سحمي

 ال ةقانلا تماقو «نئاعلا اتقدح تجرخف
 [؟19/ - ]81١5/9 .اهب نمأي

 «بابذلا لكأت ةاش نع حيرش لئس *.
 ]١78/4[ . بيط نبلو ءناجم فلع :لاقف

 دسألا نأ ينغلب :لاق ديزي نب روث نع *«

 [ةه /5] . اًمرحم ىتأ نم الإ «لكأي ال

 ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ نع *
 :لاق ءيدج نع يبأ ينثدح :يناسغلا

 ءاسلاج كلملا دبع نب ماشه دنع تنك

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف « لجر هاتأف

 اهرقأف ءةعيطق يدج عطقأ كلملا دبع

 فلختسا اذإ ىتح .ناميلسو ديلولا
 دعأ :ماشه هل لاقف ؛اهعزن ُنَلُك رمع

 نإ .نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛كتلاقم

 اهرقأف .ةعيطق يدج عطقأ كلملا دبع

 فلختسا اذإ ىتح .«ناميلسو ديلولا
 كيف نإ .هللاو :لاقف ؛اهعزن ُهنْدِك رمع

 ةعيطق كدج مطقأ نم ركذت كنإ ءاّبجعل
 نم ركذتو .مهيلع محرتت الف ءاهرقأ نمو
 ام انيضمأ دق انإو ؛هيلع محرتتف ءاهعزن
 [*40 /5] .ُهْنلُكك رمع عنص

 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع #*

 نتا بلط يف رودأ انأ امنيب :لاق



 ءايلوألا ةيلحل

 :ةأرما اهب نإ :يل ليقف «نميلا تلخدو

 نمو ؛ةأرما ندب :لفسأ ىلإ اهطسو نم
 ةعبرأب «ناقرفتم ناندب قوف ىلإ اهطسو
 ءامهب يدهعلف ؛نيهجوو ؛نيسأرو «ديأ
 «ناحلطصيو ءنامطالتيو «نالتاقتي امهو

 ءاهنع تلزن ينإ مث ؛نابرشُيو نالكأيو
 نم ةهرب تمقأف «دلبلا كلذ نم تجرحخ
 تدع مث  نيتنس :لاق هبسحأ  نمزلا

 كلذ نع تلأسف ءدلبلا كلذ ىلإ

 كءازع هللا نسحأ :ىل ليقف ؛صخشلا

 نم ناك اع «:تلقف.. نيكارلا دسعلا ىف
 ءدحاولا دسجلا ىفوت هنإ :لاق ؟هنأش
 ةققو لهب هلفبأ نم طبرق ةهلإ دمع
 لاق ؛نفدو عطقف «لبذ ىتح كرتو
 يف دحاولا دسجلاب يدهعلف :يعفاشلا
 تب ظافلالا ةلها وعش. اناجو  اًهاذ:قرتلا
 تنك :لوقي يعفاشلا تعمسو :لاق

 مكبأو «نالتاقتي نيوامعأ تيأرف «نميلاب
 [١؟8 - ١؟4//7] .امهنيب حلصي

 ثالث ةنيدملاب تيأر :لاق هنعو *#

 الجر تيأر :طق اهلثم رأ مل «بئاجع

 ؛يضاقلا هسلف «ىون نم دم يف سلف

 «بيضخ ريبك خيش نس هل الجر تيأرو

 مهملعي ءاّيشام نايقلا تويب ىلع رودي
 ؛ اًدعاق ىلص «ةالصلا ترضح اذإف «ءانغلا

 وهو ؛هلامشب بتكي ءرسعأ الجر تيأرو
 [147/4] . هنيميب بتكي نم قيسي

 نع ىسيع نب رمع صفح يبأ نع #
 مهدأ نب ميهاربإ عم تجرخ :لاق :هيبأ

 بئاجعو بئارغ ا هاللي

 ىلإ جرخ اذإ ميهاربأ ناكو ؛ةكم ىلإ

 انكو :لاق ؛قيرطلا ىلع ذخأي مل ءةكم

 ىلإ انثج ىتح «قيرطلا انرسف ءءاقفر ةعبرأ
 انلزنو «ةنيدملاب اًنيب انيرتكاف :لاق ؛ةنيدملا

 ةمدخ :ةعبرأ نحن :ميهاربإ لاقف ؛هيف

 انراطفإو انشاعمل انحلصي امو «تيبلا

 ءانم لجر ىلع موي لك ءانجئاوحو

 نورشتنيو ءدجسملا ىلإ نوبهذي ةئالثلاو
 ؛ءادهشلا رباقمو ءءابق :مهجئاوح يف

 لبقأ ذإ ءتيبلا يف سولج اًمويل انإف :لاق
 هلجر يفو «ديدج صيمق هيلع «مدآ لجر

 ؛«هلمحي دوزم هعمو «ةمامع هيلعو ء«فخ

 ؟ميهاربإ نيأ :لاقو ءملسو ءانيلإ لخدق
 ؛ةجاح يف بهذ دقو ءهلزنم اذه :انلق

 عجرف :لاق ؛انملكي ملو ءىضمف :لاق

 ىلع دوزملاو .هعم لجرلاو «ميهاربإ
 ءاّمايأ تيبلا يف انعم ناكف :لاق ؛هقنع

 لجرلا ىحنت :«ءاشع وأ ءادغ رضح اذإف

 نحن انلبقأو :لاق ؛هدوزمب الخو «ةيحان
 لك يف ميهاربإو ءانئاشع وأ انئاذغ ىلع

 ؛انعم لكأي نأ هلأسي الو ءهوعدي ال كلذ

 لاق ؛ثالث دعب ناك املف :لاقف

 هل لاق ؛جورخلا ديرأ ينإ :ميهاربإل

 :لاق ؛ةليللا :لاق ؟تمزع ىتمف :ميهاربإ

 لاق ؛هعم ميهاربإ بهذو «بهذف جرخ مث

 ةصق هل «لجرلا اذه نإ :انباحصأ ضعب

 وهو ءانعم لكأي الو «هوعدي ال «ميهاربإ
 :هئحتفأل ءهللاو «دوزملا اذه ىلع ليقم

 هيف اذإف ىحتفف ءهيف ءىش يأ رظنأف



 خه ةيرغلا
 حك

 يعوض وملا بيذهتلا

 ذخأف .لجرلا ءاجو :؛هّدشف :لاق ءماظع

 ىف رظنف :لاق ؛هطابر ركنأو ءدوزملا

 لاق .«.بهذ نأ املف ؛ىضمو ءانهوجو

 اذه .قاحسإ ابأ اي :ميهاربإل انضعب

 بجعأ ناك ام ءاندنع ناك يذلا لجرلا

 تنك امو ءانعم لكأي ناك ام ؟هرمأ

 .هدوزم ىلإ رظنف نالف بهذ دقلو .هوعدت
 «ميهاربإ هجو ريغتف :لاق ؛ماظع هيف اذإف

 ام :لاقو ؛لجرلا ىلع كلذ ركنأو

 مل ءاذه دعب رفس يف ينبحصت كبسحأ

 نجلا نم لجر كاذ ؟هدوزم يف ترظن
 الإ هلخدأ دلب نم سيلف هللا يف اناخأو

 « ينليعيو ينسنؤي ؛هيف يعم ناكف ءانءاج

 رظن يذلا لجرلا تامف :لاق ؟؛فرصني مث

 [8"ة46 "944/91 .ةنيدملاب هدوزم يف

 ال دهاجم ناك :لاق شمعألا نع *

 ؛اهيلإ رظني بهذ الإ ؛ةبوجعأب عمسي
 رثب ىلإ .ءتومرضح ىلإ بهذو :لاق
 :لاق «لباب ىلإ بهذو :لاق «توهرب
 لاقف :لاق ؛دهاجمل قيدص لاو اهيلعو

 ؟تورامو توراه يلع ضرعت :دهاجم

 :لاقف ء«ةرحسلا نم الجر اعدف :لاق

 توراه هيلع ضرعاو ءاذهب بهذا

 ال نأ ءطرشب :يدوهيلا لاقف ؛تورامو

 يب بهذف :دهاجم لاق ؛امهدنع هللا وعدي

 مث :لاق ءارجح اهنم علقف .ةعلق ىلإ

 ىهتنا ىتح .«يب ىوهف .يلجرب ذخ :لاق
 «نيسكنم .نيقلعتم امه اذإف ؛امهيلإ

 :تلق ءامهتيأر املف ؛نيميظعلا نيلبجلاك

 :لاق ؛ابرطضاف ءامكقلاخ هللا ناحبس

 :لاق ؛تكدكدت دق ايندلا لابج نأكف

 قافأ مث :لاق ؛يدوهيلا ىلعو يلع يشغف

 تكلهأ دق مق :لاقف .يلبق يدوهيلا
 [188/9] . ينتكلهأو كسفن

 ةالص تظفح :لاق ةلمرح نبا نع *

 هالوم تلأسف «راهنلاب هلمعو بيسملا نبا

 ناكو :لاقف ؛ينربخأف «ليللاب هلمع نع

 «ةليل لك ءنآرقلاو داصب أرقي نأ عدي ال

 نم الجر نأ :ربخأف ؛كلذ نع هتلأسف

 ءداصب أرقف «ةرجش ىلإ ىلص راصنألا

 ةرجشلا تدجسو ءدجس ةدجسلاب رم املف
 هذهب ينطعأ .مهللا :لوقت اهعمسف ءهعم

 ءارزو اهب ينع عضو ءاّرجأ ةدذجسلا

 امك «ينم اهلبقتو ءاركش اهب ينقزراو
 [156  54١/؟] .دواد كدبع نم اهتلبقت

  ةملس نب قيقش  لئاو يبأ نع *

 مهتدئام ىلع نوعضي تيب لهأ نإ :لاق
 ]٠١/4[ .ءابرغ تيب لهأل :الالح اًميغر

 انب رم :لاق مزح يبأ نب مزح نع
 باب ىلع دوعق نحنو «رامح ىلع سنوي
 اذإ نم حبصأ :لاقف ؟؛فقوف .قحال نبا

 :هنم برغأو ءاّبيرغ اهفرع ةنسلا فرع
 ]/١١[ .اهفرعي يذلا

 نم :بيرغلا :لاق يخبسلا دقرف نع *

 [49/8] .بيبح هل سيل
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 | ءايلوألا ةيلحل

 كركذ نإ :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع *

 [ةى8/] .ةرغ : كتاثيس كنايسنو «كتائسح

 كركذ :لاق :دعس ني لالب نع #*

 [777 /ه] .ةرغ : كتائيس كنايسنو « كتانسخ

 لخد ام :لاق هنأ يلع نب دمحم نع *

 نم صقن الإ ءربكلا نم ءيش ئرما بلق

 وأ .كلذ لق ؛كلذ نم هلخد ام لثم هلقع
 ]18٠/9[ .رثك

 رصبلا ضغ
 :لاق يشاقرلا ناوزغ نب ةبتع نع *

 ىرأ يل ام :يرعشألا ىسوم وبأ يل لاق

 «ةتافتلا تفتلا ىنإ :تلقف ؟ةرفان كنيع

 اينظحلت «نسيحلا ضعت ةيراج تفارق
 تراصف .«ترفنف .ةكص اهتككصف .ةظحل

 تملظ كير رفغتسا :لاقف ؛ىرت ام ىلإ
 ام كيلعو «ةرظن لوأ اهل نإ :كنيع
 [؟1/١51] .اهدعب

 ةناَح معي : و سابع نبا نع *
 ترظن تنأ اذإ :لاق ١9[. :رفاغ] «؟ نعال

 يفْحن اًمو# ؛ال مأ ؛ةنايخلا ديرت :اهيلإ
 تردق تنأ اذإ ١8[. :رفاغ] *# ٌَروُدٌّصلأ

 تكس مث :لاق ؛ال مأ ءاهب ينزت :اهيلع

 ؟اهيلت ىتلاب كربخأ الأ :لاقف ؛شمعألا

 ءىدلاب ىغتي لاو لاق «ىلب :تلق لاق
 لابو ةعيحلا ةفيعلاب يزجي نأ رداق

 ]98/١*[ .ريصبلا عيمسلا وه هللا نإ ؟ةئيسلا

 رصبلا ضع - رورغلا

 : قص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع *

 نساحم نع هرصب فكي دبع نم ام»
 الإ :رظن اهيلإ رظني نأ ءاش ولو «.ةأرما

 دجي .ةدابع هبلق ىلاعت هللا لخدأ

 [4١ال/95] .؟«اهتوالح

 عبتت ال :لاق دايز نب ءالعلا نع *#

 يف لعجي رظنلا نإف «ةأرملا ءادر كرصب

 [؟41/؟] .ةوهش بلقلا

 ماص اذإ :لاق هبتم نب بهو نع
 ىلع رطفأ اذإف ؛هرصب غاز :ناسنإلا

 ]5١/4[ .هرصب داع :ةوالح

 ىلإ ترظن :لاق ةرم نب ورمع نع *
 وجرأف «يرصي فكن ؛ ىنتبجعأف .ةأرما

 [ة4ه/ه] . ةرافك كلذ نوكي نأ

 نإ :ريصب ينأ بحأ ام :لاق هنعو «

 [48/ه] . باش انأو «ةرظن ترظن ينأ ركذأ

 ىلإ رظنلا :لاق ثراحلا نب رشي نع #

 نيلز رطلاو ةنمع ةحضنس :عمعألا
 لمتحي مل نمو ؛بلقلا يسقي :ليخبلا

 اميف لدي نأ ردقي مل :ىذألاو مغلا

 ["ه0/8١] .سحي

 يروثلا عم انجرخ :لاق عيكو نع #
 يف هب أدبن ام لوأ نإ :لاقف ءديع موي يف

 [؟7 /9] .رصيلا ضغ :اذه انموي

 امل هل ليقف ءديعلا ىلإ ناسح جرخ #

 رثكأ اًديع انيأر ام .هللا دبع ابأ اي ٠ مجر

 ىتح «ةأرما ينتقلت ام :لاق ؛هنم ءاسن

 ]١١6/8[ . تعجر



 ع ١
 كش رصبلا ضغ

 نب - ناسح جرخ :لاق ميكح يبأ نع *

 تلاق ؛عجر املف «ديعلا موي  نانس يبأ

 اهيلإ ترظن ةنسح ةأرما نم مك :هتأرما هل

 «كحيو :لاق .؛ترثكأ املف ؟اهتيأرو مويلا

 نم تجرخ نم :يماهبإ يف الإ ترظن ام
 ]/١١6[ .كيلإ تعجر ىتح .كدنع

 يذ دنع تنك :لاق ةمصع يبأ نع *

 هيلع يلمي نسح ىتف هيدي نيبو «نونلا
 لامج تاذ ةأرما تّرمف :لاق ؛اًئيش

 رظنلا قراسي ىتفلا لعجف :لاق ؛قلخو
 قنع ىولف ؛نونلا وذ نطفف :لاق ءاهيلإ
 :لوقي أشنأو :ىتفلا

 نيطو ءام نم تاغوصملا عد

 [”06/9] نيع روحب كاوه لغشاو

 يكملا سينخ نب ديزي نب دمحم نع #
 هلوق نع 7 يروثلا نايفس تعمس :لاق

 :ءاسنلا] 4اًنيِعَص ٌنَضالا َقلْشَو## :ىلاعت

 رمت ةارعنا :لاق ؟ةفعض ام

 ءاهيلإ رظنلا نع هسفن كلمي الف «لجرلاب
 نم فعضأ ءيش يأف ؛اهب عفتني وه الو

 [358/98] .؟اذه

 ذيملت  مكحلا نب ديعس نامثع يبأ نع *

 ببس ام :نونلا وذ لئَس :لاق  نونلا يذ

 «لوقت ام كحيو «لقعا :لاق ؟بنذلا

 :بنذلا ببس :نيقيدصلا لئاسم نم اهنإف
 تكرادت نإف ؛ةرطخلا ةرظنلا نمو ءةرظنلا

 مل نإو ؛تبهذ ؛هللا ىلإ عوجرلاب ةرطخلا
 اهنم دلوتتف ءسواسولاب تجزتما :اهركذت

 يعوضوملا بيذضتلا

 رهظي مل نطاب :دعب كلذ لكو ؛ةوهشلا
 الإو «ةوهشلا تركذت نإف ؛حراوجلا ىلع

 «بلطلا تكرادت نإف ؛بلطلا اهنم دلوت

 [*146 /9] .لقعلا هنم دلوت الإو

 عدأ نأل :لاق درولا نب بيهو نع #

 يل نوكي نأ نم :يلإ بحأ «ةبيغلا

 اهلعجأف «ىنفت نأ ىلإ ءتقلخ ذنم ءايندلا

 بحأ :يرصب ضغأ نألو ؟هللا ليبس ىف

 «تقلخ ذنم ءاينذلا يل نوكت نآ نم يلإ

 مك ,هلا ليبس يف اهلمجات «ىنفت نأ ىلإ

 مهردَصتَأ ني أوُسْحَي تينمؤُمل ظل :الت
 [1ه /4] .[0 :روتلا] 4رُهَجْيُم أوُظَنَحَي

 نأ :يراصنألا هللا دبع نب رباج نع *

 نب ةبلعث هل لاقي راصنألا نم ىتف

 مدخي ناكف ءملسأ :نمحرلا دبع

 لجر بابب رمف «ةجاح يف هئعب ؛446 يبنلا
 يراصنألا ةأرما ىأرف ءراصنألا نم

 لزني نأ فاخو ؛اهيلإ رظنلا رركف .لستغت

 اه جرخف هلو هللا لوسر ىلع يحولا

 ةكم نيب الابج ىتأف ءههجو ىلع
 ِكَي هللا لوسر هدقفف ؛اهجلوف «ةنيدملاو

 :اولاق يتلا مايألا يهو ءاّموي نيعبرأ

 لزن 858 ليربج نإ مث ؛ىلقو هبر هعّدو

 نإ ءدمحم اي :لاقف ٌةَِو هلا لوسر ىلع
 نإ :لوقيو ءمالسلا كيلع أرقي كبر
 ذوعتي «لابجلا هذه نيب كتمأ نم براهلا
 اي» :ِلكَي هللا لوسر لاقف ؛يران نم يب

 نب ةبلعتب ينايتأف ءاقلطنا .ناملس ايو ءرمع
 «ةنيدملا باقنأ يف اجرخف ؛نمحرلا دبع



 ءايلوألا ةينحل

 :هل لاقي «ةنيدملا ءاعر نم عار امهيقلف

 كل له «ةقافر اي :رمع هل لاقف ؛ةقافر
 هل لاقف ؟لابجلا هذه نيب باشب ملع
 لاقف ؟منهج نم براهلا ديرت كلعل :ةقافر

 ؟منهج نم براه هنأ كملع امو :رمع هل

 جرخ «ليللا فوج ناك اذإ هنأل :لاق

 ىلع هدي اًعضاو .لابجلا هذه نم انيلع

 يحور تضبق كتيل اي :لوقي وهو ؛هسأر

 ملو ءداسجألا يف يدسجو ءحاورألا يف
 هايإ :رمع لاق ءءاضقلا لصف يف يندرجت

 ناك املف ؛ةقافر مهب قلطناف :لاق ؛ديرن

 كلت نيب نم مهيلع جرخ :ليللا فوج يف
 وهو ء.هسأر مأ ىلع هدي اًعضاو «لابجلا

 يف يحور تضبق كتيلاي :لوقي
 ملو .داسجألا يف يدسجو ؛حاورألا

 هيلع ادعف :لاق ؛ءاضقلا لصفل يندرجت

 .هنضتحاف ءرمع

 ؟رانثلا نم صالخلا «نامألا :لاقف

 «باطخلا نب رمع انأ :رمع هل لاقف

 لكك هللا لوسر ملع له ءرمع اي :لاقف

 كركذ هنأ الإ ءيل ملع ال :لاق ؟يبنذب

 ينلسرأف وك هللا لوسر ىكبف «سمألاب
 ال ءرمع اي :لاقف ؛كبلط يف ناملسو انأ

 لد يامر رسولا «ةيلاع سلفيت
 ؛لعفأ :لاق :ةالصلا تماق دق :لوقي

 لكي هللا لوسر اوقفاوف «ةنيدملا ىلإ هب البقأف
 ناملسو رمع ردبف «ةادغلا ةالص يف وهو

 لص هللا لوسر ةءارق عمس امف ءفصلا

 ملس املف ؛هيلع ايشغم رخ ىتح

 2 هما

 «ناملس ايو ءرمع اي :لاق كي هللا لوسر

 اذ وه :الاق ؟نمحرلا دبع نب ةبلعت لعف ام

 ءاّمئاق لكي هللا لوسر ماقف ءهللا لوسر اي

 ,هللا لوسر اي كيبل :لاق «ةبلعث» :لاقف

 :لاق «؟ينع كبّيغ ام :لاقف ءهيلإ رظنف

 ىلع كلدأ الفأ» :لاق ءهللا لوسر اي يبنذ

 اي ىلب :لاق «؟اياطخلاو بونذلا رفكت ةيآ
 يف انتآ ءمهللا» :لق :لاق .هللا لوسر
 انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا

 اي مظعأ يبنذ :لاق :لاق ؛«رانلا باذع

 لب» دلو هللا لوسر لاقف «هللا لوسر

 هِي هللا لوسر هرمأ مث «مظعأ هللا مالك
 ؛مايأ ةينامث ضرمف ءهلزنم ىلإ فارصنالاب
 اي :لاقف هولي هللا لوسر ىلإ ناملس ءاجف

 ؟هب امل هتأن ةبلعث يف كل له «هللا لوسر

 املف ؟هيلإ انب اوموق» :َعَِي هللا لوسر لاقف
 .هسأر ِديِلَي هللا لوسر ذخأ ءهيلع لخد

 رجح نع هسأر لازأف «هرجح يف هعضوف

 : هلي هللا لوسر هل لاقف لكي هللا لوسر

 هنإ :لاق ؟يرجح نع كسأر تلزأ مل»

 .نآلم بونذلا نم

 بيبد لثم دجأ :لاق «؟دجت ام» :لاق

 امف١ :لاق «يمظعو يدلج نيب لمنلا

 لزنف :لاق ؛يبر ةرفغم :لاق !؟يهتشت

 :لاقف هلك هللا لوسر ىلع ةظ ليربج
 ول :لوقيو «مالسلا كيلع ئرقي كبر نإ

 ضرألا بارقب ينيقل اذه يدبع نأ
 هل لاقف .ةرتقم اهنا هنعمل كش
 :لاق ؟؟كلذ هملعأ الفأ» :ةكك هللا لوسر



 بضغلا

 حاصف ؛كلذب خي هللا لوسر هملعأف ؛ىلب
 لكي هللا لوسر رمأف ؛تامف ءةحيص

 لعجف ؛هيلع ىلصو ءهتفكو ءهلسغب
 ؛ هلمانأ فارطأ ىلع يشمي 245 هللا لوسر

 ىلع ىشمت كانيأر ءهللا لوسر اي :اولاقف

 ينثعب يذلاو» :لاق ؟كلمانأ فارطأ
 ىلع يلجر عضأ نأ تردق ام : اًيبن قحلاب
 هعييشتل لزن نم ةحنجأ ةرثك نم «ضرألا
 [781- 7: /9] .«ةكئالملا نم

 بطخ هنأ :نايفس يبأ نب ةيواعم نع *

 - ةثالث وأ «نيرهش ءاطعلا سيح دقو  سانلا

 لاملا اذه نإ «ةيواعم اي :ملسم وبأ هل لاقف

 لام الو فلما لاع ألو كلئامتي سين
 نأ :سانلا ىلإ ةيواعم راشأف ؛كمأ
 :لاقف ءعجر مث ءلستغاف «لزنو ؛اوثكما

 لاملا اذه نأ ركذ ملسم ابأ نإ «سانلا اهيأ

 «يمأ الو يبأ لامب الو .يلامب سيل

 للي هللا لوسر تعمس ينإ ؛ملسم وبأ قدصو

 نم ناطيشلاو «ناطيشلا نم بضغلا# :لوقي
 بضغ اذإف ؛راثلا ئيفطي ءاملاو ءرانلا

 مكاياطع ىلع اودغا :؛لستغيلف ءمكدحأ

 ١٠٠١[ /؟] . نيو هللا ةكرب ىلع

 امل :لاق يعيطقلا رمعم يبأ نع #

 ناكو  ةنحملا مايأ ناطلسلا راد يف انرضح

 املف  رضحأ دق لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ

 «هجادوأ تخفتنا :نوؤيجي سانلا ىأر

 يذلا نيللا كلذ بهذو ؛هانيع ترمحاو

 يعوضومل تبيذضتلا ١ همك م

 وبأ لاق ءهلل بضغ دق هنإ :تلق ؛هيف ناك

 انأ ام تلق ءهناف ةياآؤاسلف :رمعم

 ةةيحت ا[ 4قو ؛رشبأ .هللا دبع

 نب هللا دبع نب ديلولا نع ناوزغ نب ليضف
 نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع عيمج
 نم : لَك يبنلا باحصأ نم ناك :لاق فوع

 قيلامح تيأر «هنيد نم ءيش ىلع ديرأ اذإ

 [154/9] . نونجم هنأك «رودت هسأر يف هينيع

 :لاق ميكح يبأ نب ليعامسإ نع «

 دتشاف ءاّموي زيزعلا دبع نب رمع بضغ
 نب كلملا ديعو  ةدح هيف ناكو ءهبضغ

 نكس املف  رضاح زيزعلا دبع نب رمع
 ردق يف تنأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؛هبضغ

 هللا كعضو يذلا كعضومو «كيلع هللا ةمعن

 كب غلبي :هدابع رمأ نم كالو امو ءهب

 :لاق ؟تلق فيك :لاق !ىرأام بضغلا

 اي بضغت امأ :لاقف ؛همالك هيلع داعأف

 نإ يفوج ةعس ينغت ام :لاقف ؟كلملا دبع

 هنم رهظي ال ىتح .بضعغلا اهيف ددرأ مل

 [*ه8/0] .نيطب هل ناكو :لاق ؛ههركأ ءيش

 ال ناك هنأ .نوع نب هللا دبع نع *

 :لاق ءلجرلا هبضغأ اذإف ءبضغي

 [89/7] .كيف هللا كراب

 اذهب سانلا علوأ نم يبعشلا ناك *

 :تيبلا

 اضرلا نيح مالحألا تسيل

 بضغلا تقو يف مالحألا امنإ

 م07 /]



 ةيبغلا  ءانغلا 2 دامذلا# : ءايلوألا ةيلحل

 ملف بضغتسا نم :لاق يعفاشلا نع *«

 « يضرتساف بضغ نمو ؛رامح وهف : بضغي
 [147/91 .رامح وهف :ضري ملف

 دق :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع #
 «بضنلاو ءءارملا :نم مصُع نم حلقأ

 [1 4١ /4] .عمطلاو

 نوكي ال :لاق هللا دبع نب ركب نع *

 ؛عمطلا ءيطب نوكي ىتح ءاّيقت لجرلا

 [7١؟6/؟]1 .بضغلا ءيطب

 لثس :لاق ليبحرش نب ةرم نع *
 هفلاخف .ةضيرف نع ةعيبر نب ناملس

 نب ناملس بضغف «ليبحرش نب ورمع
 نب ورمع لاقف ؛هتوص عفرو «ةعيبر

 ؛ىلاعت هللا اهلزنأ كلذكل ءهللاو :ليبحرش

 ام لوقلا :لاقف ,.يرعشألا ىسوم ابأ ايتأف

 ناك ام :ناملسل لاقو ؛ةرسيم ويبأ لاق

 ؛لجر كدشرأ نإ بضغت نأ كل يغبني

 هرواست نأ كل يغبني ناك دق :ورمعل لاقو

 سانلاو «هيلع درت الو  هراست :ينعي -

 ]١47/4- "١4[ .نوعمسي

 تملعت :لاق يلجعلا قروم نع *
 طق اًئيش تلق امو ؛نينس رشع يف تمصلا

 ينع بهذ اذإ هيلع مدنأ :تبضغ اذإ

 [؟؟8/؟] .بضغلا

 :ةمكحلا يف ثأرق :لاق بهو نع *

 ؛بضغلا :هنم نكر :ناكرأ ةعبرأ رفكلل

 ؛عمطلا :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو

 ]7١/4[ .ففوخلا :هنم نكرو

 ليلقل ينإ :يلجعلا قروم لاق *
 يبضغ يف لرقأف «تبيضغ املقلو ءبضغلا

 :لجر لاقف ؛تيضر اذإ هيلع تمدن ءاًئيش

 عيطتسأ ال ءيبلق ةوسق كيلإ وكشأ ينإ
 نإ :قروم هل لاقف ؛يلصأ الو ءموصلا
 ؛رشلا نع فعضاف ءريخلا نع تفعض
 [5؟6/1] . اهمانأ ةمونلاب حرفأ ينإف

 ءانغلا

 نإ :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع #
 .[١؟ :لمزملا] 409 امو الاكتأ آَنيَدَ

 [؟94/9] .ريمازملا :لاق

 ةييغلا

 تعمس :لاق مزاح نب ريرج نع #*

 كلذ تيأر :يل لاقو «نيريس نب دمحم

 ام ؛هللا رفغتسأ :لاق مث ؟دوسألا لجرلا

 [؟54/؟] .هانيتغا دق الإ انارأ

 نب يرسلا لاق :لاق ةرمض نع «

 دق ينإ :نيريس نبال  هريغ وأ - ىيحي
 هركأ ينإ :لاق ؟لح يف ينلعجاف «كنتبتغا

 [11/*15 .ىلاعت هللا مرح ام لحأ نأ

 اًدخآ تنك :لاق يلكعلا ثراحلا نع *
 املف ؛هتصقنتف ءالجر تركذف ءميهاربإ ديب

 نم هدي عزتنا ءدجسملا باب نم انوند
 اوناك دق ؛ًاضوتف بهذا :لاقو ءيدي

 ]4//١717[ .اًرجه اذه نوعي

 ناك :لاق ينابيشلا ةرمض نع #*

 سانلا رصبأ نم يمليدلا نب هللا دبع



 ةيديخلا
 يع وضوملا بيذهتلا هل د | ١ 3

 وه سلجم يف زيريحم نبا ركذف ؛هناوخؤل
 نبا بضغف ؛اًليخب ناك :لجر لاقف «هيف
 ثيح ءاًداوج ناك :لاقو ءيمليدلا

 ]١40/0[ .نوبحت ثيح ءاّليخب هللا بحي

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *
 الول :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس

 ال نأ تينمتل :هللا ىصعي نأ هركأ ينأ

 ّيف عقو الإ ءدحأ رصملا اذه يف ىقبي

 اهدجي ةنسح نم أنهأ ءيش يأو ؟ينباتغاو

 ءاهلمعي «ةمايقلا موي هتفيحص يف لجرلا

 ]١١/4[ .؟اهب ملعي ملو

 نب دايز نب دمحم نب هللا دبع نع *

 «لبتح نيب دمحأ دتع تنك :لاق ئناه

 دق .هللا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف

 يف تنأ :لاق ؛!لح يف ينلعجاف «كتبتغا
 لح يف هلعجتأ :هل تلقف ؛دعت مل نإ لح

 ملأ :لاق ؟كباتغا دقو .هللا دبع ابأ اي

 ]4/9!١[ .هيلع تطرتشا ئنرت

 ترضح :لاق ميهاربإ نب ىسوم نع #
 ءالجر ركذي لجر هدنعو« يخركلا اًفورعم

 ركذا :هل لوقي فورعم لعجو ؛هباتغي لعجو
 [*14/8] . كينيع ىلع هوعضو اذإ نطقلا

 تعمس :لاق ىنثملا نب دمحم نع #

 سلاجي لجر ناك :لوقي ثراحلا نب رشب

 ؛الجر هدنع باتغاق «مهدأ نب ميهاربإ
 :هل لاقف ؛داعف ءهاهنو ؛لعفت ال :لاقف

 ءانل تبيجع :لاق مث « هب حاصو بهذا

 هنإ امأ ؛بجعأو :رشب لاق مث ؟رطمن فيك

 ]٠0/8*[ .نوملعت امل رطملا سبتحا امنإ

 ام اوعمسا :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 ول :ثيدحلا نم مكل عفنأ هنإف ءمكل لاقي

 ءاًئيش لجر لام نم باصأ الجر نأ

 .هتثرو ىلإ هب ءاجف ءهتوم دعب هنع عروتف
 الجر نأ ولو ؛هل ةرافك كلذ ىرن انكل

 هنع عروتف ءاًئيش لجر ضرع نم باصأ

 عيمج ىلإو «هتثرو ىلإ ءاجف ءهتوم دعب
 ناك ام ؛لح يف هولعجف «ضرألا لهأ

 ؛هلام نم دشأ نمؤملا ضرعف ءلح يف
 [؟78/0] .مكل لاقي ام اوهقفا

 رشأ :يكاطنألا هللا دبع وبأ لاق *

 .هنم ةعيقولا :وهو  ءاذبلا لجرلا ةنكم

 كلذب لاني ال هنأ كلذو ؛ ةبيغلا يهو

 لب ءةرخآلا يف الو ايندلا يف ءةعفنم

 ؛نولفاغلا هرجهيو ءنوقتملا هيلع هضغبي
 ؛نيطايشلا هب حرفتو .ةكئالملا هبنتجتو

 صضقنتو .مئاصلا رطفت اهنإ :لاقيو
 بجوتو .ءلامعألا طبحتو ءءوضولا

 ةناتتيرق ةمئيمعلاو ةنيشلاو::تّقفلا

 «لتاق مامنلاو «يغبلا قيرط نم امهجرخم
 ؛ربكتسم يغابلاو «ةتيملا لكآ باتغملاو

 دّوع اذإف ؛ةثالث مهدحاوو «دحاو مهتثالث

 «ناتهبلا ةجرد ىلإ هعفر :كلذ هسفن

 تبث اذإف ؛اًباذك ءاتهابم ءاباتغم :ريصيف

 اًبناجم راص :ناتهيلاو بذكلا هيف
 [؟91/4] .ناميالل



 ءايلوألا ةيلحل

 هب غلبي الو «ءانث ليجعت ةبيغلاب بسكي

 نم ءايند يف ةيزم ىلإ هب لصي الو ءةسائر
 دنع وهو ؛لام الو .ءسبلم وأ ءمعطم

 دنعو «ءهيفس ةماعلا دنعو «صوقنم ءالقعلا

 الو ؛مومذم لاهجلا دنعو ؛نئاخ ءاثمألا

 لثم يف ناك نم الإ ءصقن يف هلمتحي

 هنم رثكأ اًعون رشلا يف تدجو امو ؛هلاح

 لقأ الو ءلجآلاو لجاعلا يف ءاررض

 ايزو مظعأ الو ءالهج رهظأ الو ءاّعفن
 هرذحيو «نوقتملا هيلع هضغبي ؛هبستكم نم
 .نولقاعلا هرجهيو ءنوقسافلا

 اهعبارو ءٍناعم ةثالثل مسا :ةبيغلاو

 هركتف «بلقلا يف كريغ بيع تبنت «ةريبك
 :يناثلا ىنعملاو ؛ةيداع فوخ هب ملكتت نأ
 مسا ركذت نأ هركتو .ءناسللاب ركذت نأ

 «بلقلا ىف هانعم :ثلاثلاو ؛هنيعب لجرلا

 كراهظإ امأف ؛ناسللاب ةبيغلا ركذو وفعلاو
 قبي مل يتلا ةحرصملا ةبيغلاف لجرلا مسا

 ؛هئاسلج ىلع الو ءةسفن ىلع اهبحاص

 ىلإ هنم يقر ءدبعلا يف كلذ حص اذإف

 ء.هيف سيل ام هيف ركذف «ناتهبلا ةجرد

 ءابذاك ءاّمامن ءاباتغم ءاتهايم راصف

 بناجم :هلك كلذو ؛اهتركذ يتلا لاصخلا

 ةيكزت نم :ةبيغلا جرخم نأ :ملعاو

 نع اهبحاص ىضر ةدش نمو ؛سفنلا
 وأ هلثم كيف رت مل امب هتبتغا امنإو ؛هسفن
 تلمتحا ام الإ ؛ءيشب بتغي ملو ؛هلكش

 هه
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 نإ: «تنتغا امه رثكأ بنيعلا نع: كفل
 تنك وأ «كسفن بويع ةرثكب الهاج تنك

 وه نم كنم اهلبقي امنإو ءاهب اًفراع
 ناصقنلا نم كيف نأ :تملع ولو ؛كلخ

 كلذ كزجحل «هب صقنت نأ ديرت امم رثكأ

 باتغت نأ تييحتسالو «كريغ ةبيغ نع
 تفرع اذإ ؛بويعلا نم كيف امب كريغ

 مرج نم مظعأ كمرجف ءاهيلع رصم تنأو
 :كنم لوبقلا ىلع كدعاسي امنإو «كريغ

 بويع ةفرعمب كنم اًبلق ىمعأ وه نم
 ركذ ىلع تأرتجا امل .كلذ الولو «هسفن

 . هدتع كريغ بيع

 ؛ءالبلا ميظع رذحت امك «ةبيغلا رذحاف

 نذأو ءبلقلا يف تتبث اذإ ةبيغلا نإف

 ءاهنوكسل ىضرلاب اهلامتحا يف اهبحاص

 ؛نكسملا يف اهعم اهتاوخأل عسوت ىتح
 «نظلا ءوسو «يغبلاو «ةميمنلا :اهتاوخأو

 ءاهرذحاف ؛بذكلاو ءميظعلا ناتهبلاو

 هل ةيزخمو ءاهبحاصب ايندلا يف ةيرزم اهنإف
 .ليزنتلا يف مارح ةبيغلا نأل «ةرخآلا يف

 نابناجم امهنأل كلذو ؛ناتهبلاو .بذكلا

 نمؤملا نم مرح ىلاعت هللا نأل ؛ناميإلل

 نأو ءهمدو هلام :ةلكك هيبن ناسل ىلع

 يف نظلا امنإو ؛ءوسلا نظ هب نظي

 ام رهظي نمب فيكف ءراهظإلا نود .بلقلا

 بيع هب ضراعي ام ناسللاب بلقلا يف

 وهف ؛هسفن بويع نم فرعي امب «هريغ
 سفنلا تمه نإف ءاهبويعب هنم ىضر



 ةيدغلا

 «كسفن بويع ىلإ اهدرف :اهريغ بويعب
 هترشتساف ءاححصان اًملاع تيقل نإ كنأل

 .نكسأو لزنأ عضاوملا يأ يف رمأ يف

 ءتنك ام ثيح هللا ىتاو .ءبهذا :لاق

 الف .هديزتسأ تلعجف :لاق ؛كرمأ لمخأو

 [195 - 5941/9] .ينديزي

 نمع لئس دقو «ثراحلا نب رشب نع *

 اذإ ءال :لاق ؟الدع نوكي :سانلا باتغي

 [*44/8] .عيضولا وهف «كلذب اًروهشم ناك

 الو «باتغي ال :هايس نب نوميم ناك *

 «ىهتنا نإف ءهاهني ؛هدنع باتغي اًدحأ عدي

 [١٠ا/8] .هنع ماق الإو

 ةفرعم لقأ :لاق يروثلا نايفس نع #*
 [8/7] .كتبيغ لقت «سانلا

 موصي :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع *

 ىلع رطفيو «بيطلا لالحلا نع لجرلا
 :ينعي  هيخأ محل :ثيبخلا ؛مارحلا

 [59/] .- هباتغي

 اذإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 ؛هللا يف ةوخألا تعفترا :ةبيغلا ترهظ

 ءيش لثم :نامزلا كلذ يف مكلثم امنإ

 «بشخ هلخاد ؛ةضفلاو بهذلاب يلطم

 [59/8] .نسح هجراخو

 دشأ ةبيغلا :لاق ةنييع نب نايفس نع

 ال :ةبيغلاو ءىضقي :نيدلا ءنيَّدلا نم
 [؟1/ه /0/] . ىضقت

 ةحسف ىف ءرملا لازي ال :ةبعش لاق *

 [161/0/] .دانسإلا بلطي مل ام «هنيد نم

 ©” همح |
 يعوضخوملا بيذهتلا ا.# د

 ملو تومي لجرلا ناك :اًضيأ لاقو *

 ينعي  هطبغأف ءاذه نم اًئيش بلطي
 1١87[ /].. ثيدحلا

 ءريدج نب نارمع يتأي ةبعش ناكو *

 «ةعاس هللا يف باتغن نارمع اي لاعت :لوقيف

 [168 /8/] . ثيدحلا باحصأ ئواسم ركذن

 تلف :لاق ةمادق نب ةدئاز نع «

 هيف موصأ يذلا مويلا :رمتعملا نب روصنمل
 نميف عقأف :تلق ءال :لاق ؟ءارمألا يف عقأ

 [١4/ه] .معن :لاق ؟رمعو ركب ابأ لوانتي

 :هئاسلجل زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 سمخب ينيحصيلف مكنم ينبحص نم
 يدتهأ ال ام ىلإ لدعلا نم ينلدي :لاصخ

 ينغلبيو ءاثوع ريخلا ىلع يل نوكيو هل
 باتغي الو ءاهغالبإ عيطتسي ال نم ةجاح
 اهلمح يتلا ةنامألا يدؤيو ءاّدحأ يدنع

 اكهيحف كلذك ناك اذإف ءساتلا نمو ينم

 يتبحص نم جرح يف وهف الإو «هب
 [7785/ه] .يلع لوخدلاو

 نب دمحم يل لاق :لاق يعفاشلا نع *

 ؟مكبحاص مأ ملعأ انيحاص :نسحلا

 :لاقف ؟فاصنإلا وأ ةرباكملا ديرت :تلق

 ؟مكدنع ةجحلا امف :تلق .فاصنإلا لب

 «سايقلاو عامجإلاو .ةنسلاو باتكلا :لاق

 ملعأ انيحاصأ هللاب كدشنأ :تلق :لاق

 ءمكبحاص :لاق ؟مكبحاص مأ هللا باتكب
 باحصأ ليواقأب ملعأ مكبحاصف :تلق
 :لاقف :لاق ؟انبحاص مأ لي هللا لوسر



 ءايلوألا تيلحل

 ال :لاق « سايقلا يقبف :تلق « مكبحاص

 نوعدت امم رثكأ سايقلا يعدن نحنف :تلق

 فرعي لوصألا ىلع سايقلا امنإو «متنأ

 نب كلام :هبحاصب ديريو :لاق :سايقلا

 مما /5] .هلك سنأ

 تسلج :لاق لوحألا نب مصاع نع #

 هيف عقوف «ديبع نب رمع ركذف «ةداتق ىلإ
 الأ ءباطخلا ابأ :هل تلقف ؛هنم لانو

 :لاقف ؟ضعب يف مهضعب عقي ءاملعلا ىرأ

 اذإ لجرلا نأ يردت الأ ءلوحألا ابأ اي

 ىتح ءركذُت نأ اهل يغبنيف «ةعدب عدتبا
 [م*ه/؟] .؟رذحي

 هباصأ نيح ميثخ نب عيبرلل ليق *
 نأ تملع دقل :لاقف ؟تيوادت ول :جلافلا

 ,اًدومثو ءاداع تركذ نكلو ءقح ءاودلا

 ءاريثك كلذ نيب اًنورقو ءسرلا باحصأو

 مهل تناكو .ءعاجوألا مهيف تناك

 الو ءيقب ىوادملا الف ءءابطألا

 ؟سانلا ركذت الأ :هل ليقف ؛يوادملا

 نم غرفتأف «ضارب يسفن نع انأ ام :لاق

 هللا اوفاخ سانلا نإ ؟سانلا مذ ىلإ اهمذ

 ىلع اوئمأو «ءسانلا بونذ يف ىلاعت
 :لاق ؟تحبصأ فيك :هل ليقو ؛مهبونذ

 رظتننو ءانقازرأ لكأن «نيبنذم انحبصأ

 [لمال - ]3١/9 . انلاجآ

 فرع نم :لاق هبنم نب بهو نع #*

 فرع نمو ءهقدص زجي مل :بذكلاب
 رثكأ نمو ءهثيدح ىلع نمتئا :قدصلاب

 : كيدي ١

 «ةحيصنلاب هنم قثوي مل :ءاضغبلاو ةبيغلا

 قئوي مل :ةعيدخلاو روجفلاب فرع نمو

 :هردق قوف لحتنا نمو ءةبحملا يف هيلإ

 يف حبقي ام هيف نسحي الو ءهردق دحج
 [54/*5] .هريغ

 يناعئصلا مادقملا نب معطملا نع *
 ىلإ فسوي نب جاجحلا بتك :لاق

 تبلط كنأ ينغلب :رمع نب هللا دبع
 «ييعل حلصت ال ةفالخلا نإو «ةفالخلا

 نبا هيلإ بتكف ءرويغ الو ءليخب الو
 ينأ ةفالخلا نم ترصكذ ام امأ :رمع

 «يلاي نم يه امو ءاهتبلط امف ءاهتبلط
 «ةريغلاو لخبلاو يعلا نم تركذ ام امأو

 نمو «ييعب سيلف هللا باتك عمج نم نإف
 امامأو ءليخبب سيلف هلام ةاكز ىدأ

 هيف ترغ ام قحأ نإف «ةريغلا نم تركذ

 [؟١97/1] .يريغ هيف ينكرشي نأ ءيدلو

 نتفلا

 ةنتفلا نإ :لاق هَ ةفيذح نع #«#

 :اهبرشأ بلق يأف «بولقلا ىلع ضرعت
 تتكن :اهركنأ نإف ءءادوس ةتكن هيف تتكن

 نأ مكنم بحأ نمف ؛ءاضيب ةتكن هيف

 نإف :رظنيلف ؟ال مأ «ةنتفلا هتباصأ :ملعي

 وأ لالخ: ءاري ناكاام اناره ري ناك
 دقف :اًمارح هاري ناك ام اًلالح ىري
 [؟ا/# د ؟9/؟/1١ .ةنتفلا هتباصأ



 يعوضوملا بيذهتلا |( هدحرب كد 2

 ؛نتف ثالث :لاق يَ ةفيذح نع *

 يمرت يتلا :لاجدلا ىلإ مهقوست :ةعبارلاو
 ءادوسلاو .ءفشنلاب يمرت يتلاو .فضرلاب

 ؛رحبلا جومك جومت يتلا :ةملظملا

 ]707/١[ .لاجدلا ىلإ مهقوست :ةعبارلاو

 «نتفلاو مكايإ :لاق ِهيَؤ ةفيذح نع *
 صخش ام .هللاوف ؛دحأ اهيلإ صخشي ال

 ليسلا فسني امك «هتفسن الإ ءدحأ اهيف

 لوقي ىتح :ةلبقم ةهبشم اهنإ ؛نمدلا
 اذإف ؛ةربدم نيبتو ؛هبشت هذه :لهاجلا

 اورسكو .مكتويب يف اومئجاف :اهومتيأر

 امم . مكراتوأ اوعطقو «مكفويس

 تافقو ةنتفلل نإ :لاق هنعو #«

 يف تومي نأ عاطتسا نمف .تاتغبو

 دمغ :تافقولاب ينعي - ؛لعفيلف اهتافقو
 |) 0000 فيسلا

 سانلا ىلع نيتأيل :لاق هنعو #*

 ءاعدك اعد نم الإ :هيف وجني ال :نامز

 [؟١/74] .قيرغلا

 ةنتفلا نإ :ةفيذحل دوعسم وبأ لاق ©

 ملَوأ :لاق ؛هتعمس ام ينثدحف ءتفو

 ]074/١1[ . كَم هللا باتك ؟نيقيلا مكتأي

 رمخلا ام :لاق كي ةفيذح نع *

 نم لاجرلا لوقعب بهذأب افرص
 [704/1] .ةنتفلا

 تعمس :لاق بهو نب ديز نع *

 تلكو ةنتفلا نإ :لوقي هذ ةفيذح

 هل عفتري ال يذلا «ريرحنلا داحلإب :ثالغثب

 يذلا بيطخلابو ؛فيسلاب هعمق الإ ءيش
 :ناذه امأف ؛ديسلابو ؛اهيلإ وعدي

 :ديسلا امأو ءامههوجول امهحطيتف
 [؟ 4 /1] .هدنع ام ولبت ىتح هع دف

 رمع نبال ليق :لاق عفان نع *
 ءريبزلا نبا نمز  هنع ىلاعت هللا يضر
 عم يلصتأ :- ةيبشخلاو «جراوخلاو
 ؟اًضعب لتقي مهضعبو ءءالؤه عمو ءالؤه

 ؛هتبجأ «ةالصلا ىلع يح :لاق نم :لاق
 نمو ؛هتبجأ :«حالفلا ىلع يح :لاق نمو
 ذخأو ملسملا كيخأ لتق ىلع يح :لاق
 [*:ة/8] .ال :تلق ءهلام

 امنإ :لاق هيض رمع نب هللا دبع نع *

 اوناك موق لثمك :ةنتفلا هذه يف انلثم ناك
 مه امئيبف ءاهنوفرعي ةداج ىلع نوريسي
 ذخأف «ةملظو ةباحس مهتيشغ ذإ .كلذك
 «قيرطلا أطخأف ءالامشو اًئيمي مهضعب
 هللا ىلج ىتح .كلذ انكردأ ثيح انمقأو
 «لوألا اتيرط انريضباف ءانع:كلذ
 نايتف ءالؤه امنإو ؛هيف انذخأو ءهانفرعف
 ىلعو «ناطلسلا اذه ىلع نولتتقي «شيرق

 لقي ام يل نوكي نأ يلابأ ام ؛ايندلا هذه
 .نيرادرجلا «نيتاه يلعنب اًضعب مهضعب

 16/11 -٠6١"[

 :لاق نيكسم نب مالس يبأ نع #*
 رم قمنا اجل لوقت يكبلا تحس
 اوتأ :ةنتفلا رمأ دم ناك اه ماعلا

 ديس تنأ :اولاقف ؛رمع نب هللا دبع



 ءايلوألا تيلحا

 كب سانلاو ءمهديس نباو «ءسانلا

 «هللاو ال :لاقف ؛كعيابن جرخا :نوضار

 يف الو ءمد نم ةمجحم ىف قارهي ال
 ءيتأ مث :لاق ؛حورلا يف ناك ام «يببس

 نلتقتل وأ .نجرختل :هل ليقف ءفّوُحف
 لاق ؛لوألا هلوق لثم لاقف ؛كشارف ىلع
 ىتح ء«ائيش هنم اولقتسا ام «هللاوف : نسحلا

 [؟١97/1] .ىلاعت هللاب قحل

 مهنأ :نمحرلا دبع نب مساقلا نع *«

 الأ :ىلوألا ةنتفلا يف رمع نبال اولاق

 باصنألاو تلتاق دق :لاقف ؟لتاقتف جرخت
 نم يك هللا اهافن ىتح «بابلاو نكرلا نيب

 نم لتاقأ نأ هركأ انأف ؛برعلا ضرأ
 ام ءهللاو :اولاق ؛هللا الإ هّلِإ ال :لوقي
 ينفي نأ تدرأ :كنكلو «كلذ كيأر

 ءاضعب مهضعب لَ هللا لوسر باحصأ

 اوعياب :ليق ءكريغ قبي مل اذإ ىتح
 :لاق ؛نينمؤملا ةرامإب رمع نب هللا دبعل

 يح :متلق اذإ «نكلو يف كلذام هللاو

 :حالفلا ىلع يح ؛مكتبجأ «ةالصلا ىلع

 اذإو ءمكعماجأ مل :متقرتفا اذإو ؛مكتبجأ

 [ 94 /1] .مكقرافأ مل : متعمتجا

 متقّوز اذإ :لاق ه# ةريره يبأ نع *

 رامدلاف :مكفحاصم متيلحو «مكدجاسم

 م . مكيلع

 0 هبا ع دعب عصا

 نإ :اًقيس ا ننجح لاو 5 30

 نكفلا 2 همك

 هب تبرض نإو «هنع ابن اًنمؤم هب تبرض
 ِديِلََع هللا لوسر تعمس :لاهق ؛هلتق اًرفاك

 «يفخلا «ىنغلا :ابحي هللا نإو :لوقي

 ]144/١1 .«ىقتلا

 ةيتنا هلا ينافقلا همزبا نقف
 نباو ءدوعسم نباو ءصاقو يبأ نب دعس

 ؟ةئثفلا اوركذف ؛رساي نب رامعو «رمع

 « يتكيب يف سلجأف ءانأ امأ :دعس لاقف

 ]44/١[ .اهيف لخدأ الو

 نب دعسل ليق :لاق نيريس نبا نع *
 لهأ نم كنإف ؟لتاقت الأ :صاقو يبأ

 نم رمألا اذهب قحأ تنأو ءىروشلا
 ينوتأت ىتح .لتاقأ ال :لاقف ؛كريغ

 ءناتفشو ءناسلو ؛نانيع هل :فيسب
 «تدهاج دقف ؛رفاكلا نم نمؤملا فرعي

 ]44/١[ .داهجلا فرعأ انأو

 فقاومو مكايإ :لاق هيو ةفيذح نع *
 ابأ اي نتفلا فقاوم امو :ليق ؛نتفلا

 لخدي ؛ءارمألا باوبأ :لاق ؟هللا دبع

 «بذكلاب هقدصيف ءريمألا ىلع مكدحأ

 [؟ا/ا//١] .هيف سيل ام لوقيو

 تعمس :لاق ديعس نب ىيحي نع *

 ليللا نم يلصي ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 يرأق ؛ ؛ مان مث «ةنتفلا يف سانلا بشن نيح

 نأ هللا لسف مق :هل ليقف ءمانملا يف
 حلاص اهنم ذاعأ يتلا ةنتفلا نم كذيعي

 جوع امكن وددت مث ىلسي ه0 داع
 [178/1] .ةزانج الإ



 سمح نتفلا
 يعوضوملا بيذهتلا ةفن#

 :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع *#

 نامثع ىلع نعطلا يف سانلا بشن امل
 نم يلصي يبأ ماق :هنع ىلاعت هللا يضر

 امب «ةنتفلا نم ينق ءمهللا :لاقو «ليللا

 امف :لاق ؛كدابع نم نيحلاصلا هب تيفو
 [178/1] .ةزانج الإ جرخ

 امل :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع *

 :هلهأل لجر لاق ءنامثع ةنتف تعقو

 لتُق املف ؛نونجم ينإف ءديدحلاب ينوقثوأ
 يذلا هلل دمحلا «ينع اولخ :لاق «نامثع
 لتُق نم ينافاعو .ءنونجلا نم ينافش
 ىمسو «سوواط نبا نع هريغ هأور .نامثع
 ]11/8/1-١94[ .ةعيبر نب رماع : لجرلا

 نأ :حلاص نب ةيواعم نع #*

 نع هئدح ريفن نب. ريبج نب نمحرلا دبع
 ةجاحل انءاج دوسألا نب دادقملا نأ :هيبأ

 بلطن ىتح هللا كافاع سلجا :انلقف ءانل
 موق نم بجعلا :لاقف ؛سلجف .كتجاح
 نومعزي «ةنتفلا نوئمتي :افنا مهب تررم

 لِكَو هللا لوسر هب ىلتبا امب اهيف هللا مهنيلتبيل
 تعمس دقل .هللا ميأو .هباحصأو

 نمل ديعسلا نإ» :لوقي ِقك هللا لوسر
 ىلتبا نإو  اًنالث اهددري  نتفلا بتج

 5 هنأ دحأل دهشأ ال ءهللا ميأو .«ربصف

 هيلع تومي امب ملعأ ىتح «ةنجلا لهأ
 :هكَو هللا لوسر نم هتعمس ثيدح دعب
 نبا بلقلا :لوقي ْخْيِكَت هللا لوسر تعمس

 تعمجتسا اذإ ردقلا نم اًبالقنا عرسأ مدآ

 [1ا/ه/1] .هاًيلغ

 ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نع *

 «متربصف ءارضلا ةنتفب متيلتبا :لاق هنع

 فاخأ ام فوخأو ءءارسلا ةنتفب نولتبتسو

 بهذلا نروست اذإ «ءاسنلا ةنتف :مكيلع

 بصعو «ءماشلا طاير نسبلو «ةضفلاو

 ال ام ريقفلا نفلكو .ينغلا نبعتأف «نميلا

 [97"71 - ]5/١"7 .دجي

 نم نإ :لاق 5 لبج نب ذاعم نع *
 حتتفيو ؛لاملا اهيف رثكي :اًنَف مكئارو

 «قفانملاو «ءنمؤملا :هأرقي ىتح «نآرقلا

 ؛دوسألاو ءرمحألاو ءريبكلاو ءريغصلاو

 سانلا ىلع أرقأ يل ام :لوقي لئاق كشويف

 مهنظأ امف ءهيلع ينوعبتي الف .نآرقلا

 مكايإ ؛هريغ مهل عدتبأ ىتح :هيلع ينوعبتي
 «ةلالض عدتبا ام نإف .عدتبا ام مكايإ

 لوقي ناطيشلا نإف ءميكحلا ةغيز مكرذحأو

 لوقي دقو «ةلالضلا ةملك ميكحلا يف
 نإف ؛قحلا اولبقاف ؛قحلا ةملك قفانملا

 انيرديامو :اولاقف ؛اًرون ىحلا ىلع

 ةملك لوقي دق ميكحلا نأ :هللا كمحر

 ءهنم اهنوركنت ةملك يه :لاق ؟ةلالضلا

 كشوي هنإف «مكينثي الف ؟هذه ام :نولوقتو

 نإو ؛نوفرعت ام ضعب عجاريو «ءيفي نأ

 .ةمايقلا موي ىلإ امهناكم ناميإلاو ملعلا
 [777 - ]5/1١*5 .امهدجو امهاغتبا نم

 :لاق يبالغلا لصفملا ناسغ نع *

 ناك ميثخ نب عيبرللا نأ :ركذي نم تعمس
 هيلإ ترظنف ؛هل بحاص هعمو ءزاوهألاب

 ؛اهسفن ىلإ هتعدف .هل تضرعتف «ةأرما



 م2 |
 ءايلوألا ةثيلحل

 ؟كيكبي ام :هبحاص هل لاقف .خيشلا ىكبف

 اهنأ الإ ءنيخيش يف عمطت مل اهنإ :لاق
 [115/؟] .انلثم اًخويش تأر

 ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع #*
 سانلا نإ :نسحلل تلق :لاق «هيبأ نع

 دق :لاقف ؛ةفالخلا ديرت كنإ :نولوقي

 ةمأ ءامد نقحو هللا هجو ءاغتبا اهتكرتف

 [890//؟] .دَلي دمحم

 نبا وهو  بيسملا نب ديعس نع *
 ىدحإ تبهذ دقو ءةنس نينامثو عبرأ

 ام :لاق  ىرخألاب وشعي وهو .هينيع
 [115/591 .ءاسنلا نم يدنع فوخأ ءيش

 نم ناطيشلا سيأام :لاق هنعو *

 [115/؟] .ءاسنلا لبق نم هاتأ الإ ءءيش

 ناك :لاق نامثع نب بعصم نع #

 ؛اًهجو سانلا نسحأ نم راسي نب ناميلس
 عنتماف «هسفن هتلأسف «ةأرما هيلع تلخدف

 نم اًبراه جرخف ءندا :هل تلاقف ءاهيلع

 :راسي نب ناميلس لاق ؛هيف اهكرتو «هلزنم

 مئانلاىرياميف كلذدعب تيأرف
 ؟فسوي تنأ :هل لوقأ ينأكو ء2 فسوي

 تنأو ءتممه يذلا فسوي انأ ءمعن :لاق

 [آ91- 0 مهت مل يذلا ناميلس

 لاتق ناك امل :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 .تأيهتف ءاّياش الجر تنك ؛ةيواعمو ىلع
 اذإف ؛موقلا تيتأ مث «يحالس تسبلو

 نتفلا [|

 هذه تولتف :لاق ءامهافرط ىري ال نافص
 50 1 همام ٌلُثَتَي نصو» :ةيآلا

 [47 :ءاسنلا] «اَبيف انيك دكه هد هم 2 و هه

 [؟9/17١] .مهتكرتو تعجرف :لاق

 اذه ضقن اوبنتجا :لاق ةداتق نع *

 ءهيف مدق دق ىلاعت هللا نإف «قائيملا

 .ةمدقت :نآرقلا نم يآ ىف ذ هركذو ءدعوأو

 امب رومألا مظعت امنإو هير« ةخييصلو
 .ءمهفلاو .ءلقعلا يوذ دنع .هللا اهمظع

 ىلاعت هللا ملعن ام انإو ؛َكَْبِك هللاب ملعلاو

 اذه ضقن يف دعوأ ام بنذ يف دعوأ

 يح «بلقلا يح :نمؤملا نإو ءقاثيملا

 .هب عفتناف هللا باتك عمس ءرصبلا

 :رفاكلاو ؛هللا نع هلققعو ءهظفحو ءهاعوو

 الو ءاريخ عمسي ال «مكبأ ءمصأ

 يف ءهملعي الو ءريخب ملكتي الو .هظفحي
 اهنم دجي ال ءاهيف اًعكستم ةلالضلا

 ءناطيشلا عاطأ ءاّذفنم الو ءاّجرخم
 ل 0 :هلوق التو ؟ةيلع ذوحتساف
 :لاق .آ١90 :ماعنألا] 4تييّتنعْلا بَرِل

 ل هللا نمت ترتع
 .ةلالضلا لهأ اهب نومصاخي «هباحصأو

 ءمكميلعت نسحأف مكملع كنق هللا نإو
 امب لجر ذخأف ؛مكبيدأت نسحأف مكبّذأو

 .هب ملع الام فلكتي الو ؛هللا هملع

 نم نوكيو .هللا نيد نم جرخيف
 .نيفلكتملا

 ءولغلاو ءعطنتلاو .فلكتلاو مكايإو
 . ليك هلل اوعضاوت «سفنألاب باجعإلاو



 نتفلا

 اًماوقأ هللاو انيأر دق ؛مكعفري هللا لعل

 ؛اهيف نوعزنيو .نتفلا ىلإ نوعرسي
 ةفاخمو «هلل ةبيه .كلذ نع ماوقأ كسمأو

 :اوكسمأ نيذلا اذإ :تفشكنا املف ؛هنم

 فخأو ءارودص جلثأو ءاسفن بيطأ

 نوعزنيو اهيلإ اوعرسأ نيذلا نم اًروهظ
 تازازح :كئلوأ لامعأ تراصو ءاهيف

 .اهوركذ املك مهبولق ىلع

 نم نوفرعي سانلا نأ ول .هللا ميأو

 اذإ اهنم نوفرعي امك تلبقأ اذإ ةنتفلا

 ؛ريثك سانلا نم ليج اهيف لقعل «تربدأ
 ةهبش يف الإ ءطق ةنتف تثعب ام ؛هللاو

 اهل :ايندلا بحاص تيأر «تّبش اذإ ةبيرو

 اهلو .ءىضري اهلو ءنزحي اهلو ءحرفي
 ءايندلاب ثيشت نكل .هللاوو ؛طخسي

 يضقتو ءهظفلت نأ كشويل :اهيلع بدحو
 عال ل ”#*5/5] .هنم

 نمز ناك امل :لاق لاهنملا يبأ نع *

 نياو: «ماشلاب ناورم:بثو: :دايز نبا جرخأ
 نوعدي اوناك نيذلا بثوو «ةكمب ريبزلا
 ناكو  اًديدش اًمغ يبأ مغ ؛ةرصبلاب ءارقلا

 قلطنا :يل لاق :لاق  اًريخ هيبأ ىلع ينثي
 تاجمأ نم يذلا لمجرملا اذه ىلإ

 ؛يملسألا ةزرب يبأ ىلإ هي هللا لوصر

 «هراد يف هيلع انلخد ىتح ءهعم تقلطناف

 يف «بصق نم هل ولع لظ يف وه اذإو
 :لاق ؛هيلإ تسلجف ءرحلا ديدش موي
 ابأ اي :لاقو «ثيدحلا همعطتسي يبأ أشنأف

 ءيش لوأ ناكف :لاق ؟ىرت الأ «ةزرب

 م
 يعوض يملا تبيذهتلا اكفنا“

 َقَِظ هللا دنع بستحأ ينإ :لاق نأ «هب ملكت

 «شيرق ءايحأ ىلع اطخاس تحيصأ ينأ

 يذلا لاحلا ىلع متتك برعلا رشعم مكنأو
 «ةلذلاو ءةلقلاو ءمكتلاهج نم متملع دق

 «مالسإلاب مكشعن كَ هللا نأو ؛ةلالضلاو

 ام مكب غلب ىتح «مانألا ريخ لك دمحمبو

 تدسفأ يتلا يه ايندلا هذه نأو ؛نورت

 نإ «هللاو ماشلاب يذلا كاذ نإو ءمكنيب

 مكلوح يذلا نإو ءايندلا ىلع الإ لتاقي
 اولتاقي نل «هللاو :مكءارق مهنوعدت نيذلا

 ءاّدحأ عدي مل املف :لاق ؛ايندلا ىلع الإ
 ىرأ ال :لاق ؟اَذِإ رمأت مب :يبأ هل لاق

 «ةدبلم ةباصع الإ :مويلا سانلا ريخ

 فافخ «سانلا لاومأ نم نوطبلا صامخ

 [*# 5/1” ؟] .مهئامد نم روهظلا

 تعقو امل :لاق رائيد نب كلام نع *

 ام ءديعس ابأ اي :هلأسأ نسحلا تيتأ ءةنتفلا

 «ديعس ابأ اي :تلقف ؛ينبيجي الف ؟ينرمأت

 الف «ءيملعم تنأو «كلأسأ مايأ ةثالث كتيتأ

 ضرألا ذخآ نأ تممه دقل «هللاو ؛ينبيجت

 لكآو ءراهنألا هاوفأ نم برشأو «يمدقب
 ؛هدابع نيب هللا مكحي ىتح «ةيربلا لقب نم
 :لاق مث ءاّيكاب هينيع نسحلا لسرأف :لاق

 ام هللاو انكل ؟قيطت ام قيطي نمو «كلام اي

 [758 751/71 . اذه قيطن

 :لاق زيزعلا دبع نب موحرم نع
 نب ديزي ةنتف تناك امل :لوقي ىبأ تعمس

 نبا: ىلا نسور انا تعلطنا «بنونلا
 ىلإ اورظنا :لاقف ؟ىرت ام :انلقف ؛نيريس



 فنا ءايلوألا ةيلحل دن

 ؛هب اودتقاف «نامثع لتق نيح سانلا دعسأ

 [؟1/57/9] .هدي فك رمع نبا اذه :انلق

 تناك اذإ فرطم ناكو :ةداتق لاق *©
 نسحلا ناكو ؛برهو ءاهنع ىهن :ةنتفلا

 ام :فرطم لاقو .حربي الو ءاهنع ىهني

 سانلا رذحي لجرب الإ .نسحلا هبشأ
 [5١1/؟] .هببسل موقيو ءليسلا

 ةنتفلا نإ :هللا دبع نب فرطم لاق *

 يتأت امنإ نكلو «سانلا يدهت يتأت تسيل
 :هللا لوقي نألو ؛هنيد نع نمؤملا عراقت

 نأ نم يلإ بحأ ؟اًنالف تلتق ال مل
 ]7١4/1[ . ؟اًنالف تلتق مل :لوقي

 ةنتف :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 دلولا ةنتفو «لاملا ةنتف نم دشأ ثيدحلا

 دق ءريخلا هب نظي لجر نم مك ؟هتنتف هبشت
 [1/4] .بذكلا ىلع ثيدحلا ةنتف هتلمح

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #*

 ةنتف نمز  ناتسب يف رصمب لجر انيب
 .يكبي ءائيزح ءاّبيثك ءاّسلاج  ريبزلا لآ

 .هسأر عفرف ؛هعم ءيشب ضرألا ثكني
 :لاقف ءهل لثم دق ةةحسم بحاص اذإف

 فاردزا هنأكف ؟اًئيزح اًمومهم كارأ يل ام

 ايندلا نإف ؟ايندلابأ :لاقف ؛ءيش ال :لاقف

 مأ ءرجافلاو ربلا اهنم لكأي ءرضاح ضرع
 لصفي «قداص لجأ ةرخآلا نإف ؟ةرخآلاب
 نأ ركذ ىتح :لاق ؛لطابلاو قحلا نيب هيف

 أطخأ نم ءمحللا لصافمك لصافم اهل
 هبجعأ هنأكف :لاق .قحلا أطخأ اًئيش اهنم

 كيجنيس هللا نإ :لاقف ؛نوملسملا

 اذ نم « لسو «نيملسملا ىلع كتقفشب

 ملف هللا اعد وأ ءهطعي ملف هللا لأس يذلا

 هب قثو وأ ءهفكي ملف هيلع لكوت وأ «هبجي
 :تلقف ءءاعدلا تقلعف :لاق ؟هجني ملف

 تلجتف :لافق ؛ ينم ماسو قمل :مهللا

 [ا1/:] . اًئيش اهنم بصت ملو ةنتفلا

 ام :حيرش يل لاق :لاق قيقش نع *

 ؛ةنتفلا تناك ذنم ثربختسا الو «تربخأ

 دق نوكأ نأ ينرسل ؛كلثم تنك ول :تلق

 يقتلت «يردص يف امب فيكف *لاق ؛تم

 ]١1/4[ . ؟ىرخألا

 لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع *
 ةثالث ىف ؛«ةيسداقلا حتف تدهش :ةرم

 الإ :دحأ نم مهنم امق ؛يموق نم فالآ

 :دحأ مهنم امو ءيريغ ةنتفلا يف فخ

 [4:/*15] .ىنطبغ الإ

 :لاقي ناك :لاق يروثلا نايفس نعع

 [”5 /97] . نوتفم لكل امهتنتف نإف ؛رجافلا

 ينيقل :لاق ريبجب نب ليعس نع

 نم نيبتي ةئتفلا. يف «ديعس اي :لاقف .بهار

 ]78٠/4[ . ترغاطلا دبعي نمم «هللا دبعي

 لئس :لاق بتكملا يناه يبأ نع *

 .«قارعلا لهأ لاتق نع :يبعشلا رماع

 نورهظي نولازي ال :لاقف ؟ماشلا لهأو



 نتفلا
 يعوضوموملا بيذهتلا |[ "ذك

 مهنأب كلذ :رماع لاق ؛ماشلا لهأ انيلع

 ملو ؛متقرفتو ءاوعمتجاو ؛قحلا اولهج

 ةعامج ىلع ةقرف لهأ رهظيل هللا نكي
 [*ك16/4] . اًدبأ

 ةباصعلا يف تنك :لاق نادرو نع *

 نب يلع نب دمحم ىلإ اوردتبا نيذلا

 لدي نأ هعنم ريبزلا نبا ناكو ءةيفنحلا

 دارأو «هعيابي نأ ىبأف «هعيابي ىتح ةكم

 نب كلملا دبع هعنمف ءاهلخدي نأ ماشلا

 ؛ىبأف ءهعيابي ىتح اهلخدي نأ ناورم
 ءهعم اتلتاقل لاتقلاب انرمأ ولو ءهعم انرسف

 هت ريشي اكيف أذل مشقف كنوي اعبجات
 :لاقو ؛هيلع ىنثأف .ءىلاعت هللا دمح

 امب مكيلعو «هللا اوقتاو «مكلاحرب اوقحلا

 مكيلعو .ءنوركنت ام اوعدو .ءنوفرعت
 اورقتساو «ةماعلا رمأ اوعدو ءمكسفنأ

 ؛«ضرألاو ءامسلا ترقتسا امك انرمأ ىلع

 سمشلاك ناك :ءاج اذإ انرمأ نإف

 ]١74/9[ .ةيحاضلا

 دق :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *#
 بمهذلا اذه الإ .ةليح ءىش لكل تدجو

 بلقلا نم هجارخإل دجأ مل ينإف ؛ةضفلاو
 [؟18/9] .ةليح

 نوكتس :لاق زيريحم نب هللا دبع نع

 يسميو ءائمؤم اهيف لجرلا حبصي :نتف
 فيك :ميعن نب سابعلا هل لاقف ؛اًرفاك

 نأ هداح ةرثك هعنمي :لاق ؟كلذ نوكي

 [147/8] . هقحالمب قحلي

 كرعتس :لاق رايحألا بعك نع #*

 [57/5] .ةرعبلا تفتو «ميدألا كرع قارعلا

 ضرألا نبعصتستل :لاق بعك نع #

 نوذرب رهظ نم بعصأ نوكت ىتح ءاهلهأب

 نونظت ىتح ؛ةليم مكب ليمت مث .بعصلا
 ؛مهءاقرأ سانلا قتعي ىتح ؛ةئفكنم اهنأ

 ىلع قتعأ نم مدني ىتح ءاّنامز نكست مث
 ىتح «ىرخأ ةليم مكب ليمت مث ؛قتعأ ام
 ؛قتعن «قتعن ءانبر : سانلا نم لئاق لوقي
 [؟9/15] .قتعأ انأ لب «متبذك :هللا لوقيف

 ةوبن :ةمألاهذه لوأ :لاق هنعو

 ناطلس :مث ءةمحرو ةفالخ :مث ءةمحرو

 ناك اذإف ؛ةيربجو كلم :مث ,ةمحرو
 نم ريخ .ءذئموي ضرألا نطبف :كلذ

 [؟0/7] .اهرهظ

 يف ينغلب :لاق ةيرهازلا يبأ نع #*

 ثبأ :لوقي ىلاعت هللا نأ :بتكلا ضعب
 لجرلا هملعي ىتح «نامزلا رخآ يف ملعلا

 ءدبعلاو رحلاو ءىثنألاو ركذلاو «ةأرملاو

 :مهب كلذ تلعف اذإف ؛ريبكلاو ريغصلاو

 ]٠٠١/5[ .مهيلع يقحب مهتذخآ

 ليق :لاق ثايغ نب صفح نع #*

 ول : يلع نبديز مايأ  شمعألل

 فرعأ ام ؛هللاو ءمكليو :لاق ؟تجرخ

 لعجأ فيكف ءهنود يضرع لعجأ اًدحأ

 6٠[ /ه] .؟هنود ينيد

 نب ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع *
 ركذو  يناه نب ريمع تعمس :لاق رباج



 تت هنا ءايلوألا ةيلحل
 ىلإ منغ بحاص لجرل ىبوط :لاقف - ةئتفلا
 «ةاكزلا يتؤيو «ةالصلا ميقي ب ملع بناج

 هللا هفرعيو « سانلا 0 «فيضلا يرقيو

 [١ا/6ه /ه] .ةمونلا دبعلا كلذو ؛هاوقتب

 اق ميركلا دبع نب ءالعلا نع *

 :فرصم نب ةحلط يل لاقف «تكحض

 دهشي مل لجر كحض كحضتل كنإ
 ءهدمحم ابأاي :لئسف ؛مجامجلا

 .ءمهسأب اهيف تيمرو :لاق ؟اهتدهشو
 راشأو - انهاه ىلإ تعطق يدي نأ تددولو

 ]6//١[ . اهدهشأ مل ينأو - هقفرم ىلإ

 ةنتفلا يف حص ام :لاق يعفاشلا نع

 «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدح

 رم هنأ :نافع نب نامثع ثيدح الإ

 ىلع ذئموي اذه» :لاقف هلي يبنلاب

 ]١١4/4[ .؟قحلا

 0 وح
 «ةعِسو ىضرأ َّنِإ اوما َنِدَلل ىداَسْي»
 :ةنتفلا عوقو دنع :لاق .[05 :توبكنعلا]

 [؟؟6//17] .اهيلإ اورفف ءةعساو يضرأ

 يدنع ىفتخا :يناه نب ميهاربإ لاق *

 :لاق مث «مايأ ةثالث لبنح نب دمحأ

 ءهيلإ لوحتأ ىتح اًعضوم يل بلطا
 كلا دنمع انآ اي دتلسلاع نما ذل :تلق

 هل تبلطف ؛كتدفأ تلعف اذإ :لاق

 ىفتخا :يل لاق .جرخ املف ءاًعضوم

 مث ءمايأ ةثالث راغلا يف هي هللا لوسر

 كي هللا لوسر عبتن نأ يغبني سيلو ءلوحت

 ]١14١0/9[ .ةدشلا يف هكرتنو ءءاخرلا يف

 نب رمعل ليق :لاق يعماشلا نفا#

 ؟نيفص لهأ يف لوقت تام :زيزعلا دبع
 الف ءاهنم يدي هللا رهط ءامد كلت :لاق

 ]1١4/9[ .اهيف يناسل بضخأ نإ يل بأ

 ءاّنس متيأر اذإ : هن ةريره وبأ لاق *

 ءاهلسريلف ءهدي يف مكدحأ سفن تناك نإف
 :ينكردت نأ فاخأ توملا ىنمتأ كلذلف

 نّوهتو ءمكحلا عيبو ءءاهفسلا ترّمأ اذإ
 تعطقو ؛ماحرألا تعطقو .مدلاب

 نآرقلا نوذختي ءشن أشنو «ةزوالجلا

 ]84/١1"[ .ريمازم

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #
 نع لئسو «يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 كلذب ىرأ ام :لاق ؛توملا ىنمتي لجرلا

 ةفاخم .«لجرلا توملا ىنمتي ذإ :اًسأب
 توملا ىنمتي ال :نكلو ؛هنيد ىلع ةنتفلا

 مث ؛اذه لثم ءيش وأ «ةقاف وأ ءةبرض نم

 ركب وبأ توملا ىنمت :نمحرلا دبع لاق
 نحنو هتعمسو ؛امهنود نمو ءرمعو

 ينإ :لاقف ؛باهولا دبع ةزانج نم نولبقم

 ينقبسي نأ هللا وعدأل ينإ « ةنتف حير مشأل

 «ءناوخأ يل ناك :لوقي هتعمسو ؛اهب

 انيقيو هىرن ام رش مهنع عفدو ءاوتامف

 :لجرلا اذه الإ .خأ يل يقب امو ؛مهدعب

 الإ :مويلا طبغي امو ؛ديعس نب ىيحي
 ]4/*١[ .هربق يف نمؤم

 اذهو توملا تيئمت :لوقي هةتعمسو 4#



 ةموبا|
 ىوتفلا

 برضلا «نيدلا ةنتف كلذ نم يلع دشأ رمأ

 ةنتف اذهو «يسفن يف هلمحأ تنك سبحلاو

 ]١844/94[ .ايئدلا

 ىوتفلا

 هللا يضر سابع نبا لاق «ةمركع نع *
 نم سانلا تفأف «قلطنا :يل امهنع ىلاعت
 امع كلأس نمو «هتفأف ءهينعي امع كلأس

 يثلث ينع حرطت كنإف ؛هتفت الف «هينعي ال

 [7510/*] . سانلا ةنوؤم

 تعمس :لاق نوع نب هللا دبع نع #

 مل ينإ :هيف هتعجار ءيش يف لوقي اًدمحم

 :كل تلق امنإو «سأب هب سيل :كل لقأ

 [؟58/9] .اًسأب هب ملعأ ال

 ذنم ييأرب تيتفأ ام :لاق ةداتق نع *

 [788/9] .ةنس نيثالث

 دنع تنك :لاق لوحألا مصاع نع *

 :لاقف «لجر هيلع لخدف «نيريس نبا
 ام :لاق ؟اذك ىف لوقت ام ءركب ابأ اي

 اهيف لقف :هل ائلقف ؛اًئيش اهيف ظفحأ

 عجرأ مث «يبأرب اهيف لوقأ :لاق «كيأرب

 [؟58/؟] .هللاو ال ؟يأرلا كلذ نع

 نبا يقل :لاق يبضلا كاحضلا نع *

 :لاقف .فاوطلا يف ديز نب رباج رمع

 .ةرصبلا لهأ ءاهقف نم كنإ ءرباج اي
 نآرقب الإ :ّنيتفت الف «ىتفتستس كنإو

 ريغ تلعف نإ كنإف ؛ةيضام ةنس وأ «قطان

 [45/7] .تكلهأو .تكله دقف :كلذ

 يعوضموملا بيذضتلا انف

 مدق :لاق ةدامح نبورمع نع

 نأ دارأف :لاق «ةفوكلا ةيطع نب نسحلا

 نم لجرب لسوتف :لاق «ةلأسم نع لأسي
 ءمهعم وهو دواد ىلع لخدف «نيبلاطلا

 دوادو «ةلأسملا نع دواد لأسي نسح لعجف

 داعأ املف ؛ اًئيش هيلع دري ال «هنع تكاس

 ءاًئيش دواد هيلع دري ملف «اًرارم كلذ هيلع

 :هل لاقف ؛اًدعاق يئاطلا يقبو ءجرخف «ماق

 ال ؛ةلأسم نع كلأسي كل مع نبا كئيجي

 يف حش اًدإَفل :لاق ؛هيلع رثكأ املف ؛هبيجت
 نطقت لد يك هني باننا ل6 نوشلا
 [*46 -744/19] ٠١١[. :نونمؤملا] 4039

 لجر هلأسو «ةنييع نب نايفس نع *

 :هل لاقف ؛يردأ ال :لاقف .ةلأسم نع

 هل لاقف ؛تناك دق اهنإ ءدمحم ابأ اي

 ال انأو تناك دق .ناك دق اذإف :نايفس

 [؟ة8 //] .؟لمعي شيإف «يردأ

 تعمس :لاق ةملس يبأ نب ءاجر نع *

 :لجرلا هل لاقف .ةلأسم نع لئسو ؛ةدبع
 ينامز لهأ نم تيضر دق :لاقف ؟تيأرأ

 الو .ءيش نع مهلأسأ ال نأ :اذه
 «تيأرأ :مهدحأ لوقي امنإ ؛ينولأسي

 ]1١4/5[ ؟تيأرأ

 ام :لاق كلام نب نمبأ نع ©

 لهأ ينأ :نوعبس يل دهش ىتح «تيتفأ
 ١ 00 مكرا] .كلذل

 تعمس :لاق ورمع نب فلخ نع #*

 يف تبجأ ام :لوقي سنأ نب كلام



 ءايلوألا ةيلحل

 :ينم ملعأ وه نم تلأس ىتح ءايتفلا
 «ةعيبر تلأس ؟كلذل اًعضوم يناري له
 ؛؟كلذب ينارمأف «ديعس نب ىيحي تلأسو

 ؟كوهن ولف «هللا دبع ابأ اي :هل تلقف
 نأ لجرل يغبني ال «يهتنأ تنك :لاق

 [*9157/5] .هنم ملعأ

 لهأ نم خيش ديزي نب ورمع نع *
 تلق :لاق - سنأ نب كلامل قيدص (ءرصم

 نم سان كيتأي «هللا دبع ابأ اي :كلامل

 اوقفنأو ءمهاياطم اوضنأ دق «ىتش نادلب
 نم كدنع هللا لعج امع كنولأسي :مهتاقفن
 ءهللا دبع اي :لاقف ؟يردأ ال :لوقت ءملعلا
 نم يقارعلاو ءهماش نم يماشلا ينيتأي

 ينولأسيف :هرصم نم يرصملاو .هقارع

 ام ريغ هيف يل ودبي نأ يلعل ءءيشلا نع
 [م؟ 4/51 ؟مهدجأ نيأف هب بيجأ

 المأ نأ تئش ول :لاق بهو نبا نع *

 نسا نب كلان لوق نم يحاولأ

 ["؟/5] .تلعف ؛ يردأ

 هذه الت الإ عشت. فق اكلام -

 4 َنيِقَيَسْسِي ْنَح امو اًنط اَّلِإ ُّنْطَن نإ## :ةيآلا
 [717/3] .[7 :ةيئاجلا]

 لجر لأس :لوقي يدهم نبا نع *
 هي :لاقف «ةلأسم نع  سنأ نب  اًكلام

 كيلإ تبرض ينإ :لجرلا لاقف ؛اهنسحأ
 هل لاقف ءاهنع كلأسأل ءاذكو اذك نم

 ومحب
 ىوتفلا 0

 :كل تلق دق ينأ مهربخأف .ءكعضومو

 [87/5] . اهنسحأ ال ىنإ

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 سنأ نب كلام ىلإ ءاج الجر تيأر

 :لاقف ؟ ةييجي ام ءاّمايأ « ءىش نع هلأسي

 :لاق ؛جورخلا ديرأ ينإ هللا دبع ابأ اي

 ام :لاقو «هسأر عفر مث «اليوط قرطأف

 اميف ملكتأ امنإ ينإ :اذه اي .هللا ءاش

 كتلأسم نسحأ سيلو ءريخلا هيف بستحأ

 [57/5] .هذه

 تام امل :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 :راثيد نب ورمعل ماشه لاق عءاطع

 كيلع يرجأو «ءسانلا تفأو ءسلجا

 ءسانلا يكف نأ ديرأ تسل :لاق ؛اًقزر

 [*48/5] .اًقزر يلع يرجت نأ الو

 لجر لأس :لاق ديز نب دامح نع *

 ؛هبجي ملف «ةلأسم نع رانيد نب ورمع

 ىلع هعدأ :لاقف .كلذ ىف هل ليقف

 [؟48/9] .هبيجأ نأ نم ىلإ بحأ «لجرلا

 بويأ لثس :لاق ديز نب دامح نع #*

 ال :لاقف .كيأرب هيف لق :هل ليقف ؟ءىش

 [8/9] .ىبيأر هغلبي

 :ينايتخسلا بويأل ليق :لاق هنعو *

 ؟- يأرلا :ينعي اذه يف رظنت ال كل ام

 هركأ :لاقف ؟رتجت الأ :رامحلل ليق :لاقف

 [م/*] . لطابلا غضم



 ةسارفلا  فحزلا نم رارفلا
 ْآ هد

 ميهاربإ تيتأ :لاق نيصح يبأ نع *

 ام :لاقف ؛.ءيش نع هلأسأ يعخنلا

 هلأست كتنيبو ينيب اميف اذحأ تدجو

 [ "7" /4] . ؟يريغ

 ةدلخ نبا يل لاق :لاق ةعيبر نع #

 رمأ كوكلم دق سانلا ىرأ ينإ :يقرزلا
 .ةلأسملا نع تلئس اذإف ؛مهسفنأ

 يذلل مث «كسفنل اهنم صالخلا بلطاف

 7٠١ 51١ /"] .كلأس

 ميهاربإ تلأس ام :لاق روصنم نع

 ةيهاركلا تيأر الإ .ةلأسم نع طق يعخنلا

 .نوكت نأ وجرأ :لوقي ؛ههجو يف

 ]١٠١/4[ .ىسعو

 :لاق  ةبابل يبأ نب - دبع نع *

 نأ :نامزلا اذه لهأ نم يظح نأ تددول

 .ءمهلأسأ الو .ءيش نع ينولأسي ال

 لهأ رئاكتي امك «ءلئاسملاب نورئاكتي
 ]١١4/5[ .مهاردلاب مهاردلا

 نأ دارأ ىلوم نع :يعفاشلا لئس *
 ال ,ءيبرع انأ :لاقف ؟ةيبرع جوزتي

 [178/4] .اذه نع ينولأست

 نب كلام تلأس :لاق يعفاشلا نع *

 هتلأسو ءاهيف ىنياجأف ءةلأسم نع نأ

 :لاقف ؛اًئلاث هتلأسو «ينباجأف ءاّيناث

 ىنبيجي نأ ىبأف ؟اًيضاق نوكت نأ ديرتأ

 ش ]١١/4[ .اهيف

 نايفس ناك :لاق ينيدملا نب يلع نع #*
 ؛نسحأ ال :لوقي «ءيش نع لمس اذإ

 يعوضوموملا بيذهتلا

 .ءاملعلا لس :لوقيف ؟لأسأ نم :لاقيف

 [؟ا/ه 7094/91 .قيفوتلا هللا لسو

 لئس :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع ©
 :لاقف «_ رضاح انأو  ةلأسم نع ىعفاشلا

 لأس كايإ :تلقف : انف بحا نهو اب

 :تلق ءاهيف بجأ :لاق . هللا كحلصأ

 اهيف باوجلا نإ ءباوجللا كنم سمتلي
 بيجأ نأ هركأو «ةلع هل ّدعُأ ينأ ريغ «ديعب

 ؟تلت نبا نم :يل لاقيف ؛ةلأسم نع

 [18/9] .هوحن اًمالك ملكت وأ .تكسأف

 فحزلا نم رارفلا |

 ريد موي لاق هنأ «يرتخبلا يبأ نع *

 نم اًدح دشأ سانلا رفح نإ :مجامجلا

 ["0/4/14] .لتق ىتح لتاقف :لاق ؛فيسلا

 وبأ  ناميلس ناك :لاق ذاعم نب ذاعم #

 ال :هانيتأ اذإ - ناخرط نب ناميلس رمتعملا

 ؛ثيداحأ ةسمخ ىلع انم دحاو لك ديزي

 ءهيلع رركي لعجف «لجر انعم ناكو
 :لاقف ؟تنأ يمهجأ «هللاب كتدشن :لاقف

 |[ ؟ينتفرع نيأ نم «كئظفأ ام

 تعمس :لاق نيسحلا نب فسوي نع *

 «نيدلا يف ةدايزلا هللا مرح :لوقي نونلا اذ

 «قلخلا يف ةسارفلاو «بلقلا يف ماهلإلاو

 يخسو ؛هايندب ليخب ىلع :رفن ةثالث ىلع
 هل لاقف ؛هللا عم قلخلا ءيسو «هنيدب

 هنيدب يخسو «هاتفرع ايندلاب ليخب :لجر



 | ةثكربو ءايلوألا ةيلحل 8 موو |

 ؛هللا عم ىقلخلا ءيس انل فص .هانفرع

 ءاردق يضميو ءًءاضق هللا يضقي :لاق

 ىرتف ءاّرمأ هقلخل راتخيو ءاّملع ذفنيو
 يف اًيرطضم هللا عم قلخلا ءوس بحاص
 هاوكش اًمئاد ههب ضار ريغ ؛هلك كلذ

 [م41/<5 ؟كنظ امف ؛هقلخ ىلإ هللا نم

 :يعفاشلا سيردإ نب دمحم لاق *

 بتك بلط يف نميلا ىلإ تجرخ
 امل مث ءاهتعمجو اهتبتك ىتح «ةسارفلا

 يف لجر ىلع تررم «يفارصنا ناح
 قرزأ «هراد ءانفب بتحم وهو «قيرطلا
 له :هل تلقف ؛طانس ةهبجلا ئتان «نيعلا

 :يعفاشلا لاق ؛معن :لاقف ؟لزنم نم

 «ةسارفلا يف نوكي ام ثبخأ تعنلا اذهو

 :لجر نم نوكي ام مركأ هتيأرف «ينلزنأف
 «يتبادل فلعو «بيطو «ءءاشعب يلإ ثعب
 ليللا بلقتأ تلعجف ؛فاحلو شارفو

 تيأر ذإ :بتكلا هذهب عنصأ ام «عمجأ

 مركأ تيأرف «ءلجرلا اذه يف تعنلا

 املف ؛بتكلا هذهب يمرأ :تلقف ؟لجر

 ءجرسأف ح١ جرسأ : مالغلل تلق : تحبصأ

 اذإ :هل تلقو ؛هيلع تررمو .تبكرف

 لأساف :ىوط يذب تررمو .ةكم تمدق

 ىل لاقف ؛ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع

 :تلق :لاق ؟انأ كيبأل ىلومأ :لجرلا
 ؟ةمعن يدنع كل تناك لهف :لاق ؛ال

 كل هتفلكت ام نيأ :لاقف؛ال :تلقف

 تيرتشا :لاق ؟وه امو :تلق ؟ةحرابلا

 ةسارفلا

 اذكب ؟7ادإو «ءنيمهردب اًماعط كل

 اًملعو ءمهارد ةثالثب اًرطعو ءاذكو

 فاحللاو شرفلا ءاركو «نيمهردب كنبادل
 ؛هطعأ «مالغ اي :تلق :لاق ؛نامهرد

 «تيبلا ءارك :لاق ؟ءيش نم يقب لهف

 ىلع تقيضو «كيلع تعسو دق ينإف
 كلتب تطيغف :ىعفاشلا لاق ؛ىسفن

 كل ىقب له كلذ دعب هل تلقف ؟بتكلا
 انيق هللا كارخأ ضما :لاق ؟ءىش نم

 ]١44/4[ .كنم اًرش طق تيأر

 دنع تنك :ناميلس نب عيبرلا لاق *

 ءاهأرقف «ةعقرب لجر هءاج ذإ «يعفاشلا

 ىلإ هتعبتف ؛لجرلا ىضمو ءاهيف عّقوو
 ىئتوفت ال ؛هللاو :تلقف ءدجسملا باب

 هلي نم ةعقرلا تذخأف ؛يعفاشلا ايتف

 :اهيف تدجوف

 روازت نم له يكملا ملاعلا لس

 حانج داؤفلا قاتشم ةمضو

 :تلقف «يعفاشلا عقو دق اذإف

 ىقتلا ب هذي نأ هللاذاعم

 حارج نهب دابكأ قصالت

 نأ يعفاشلا ىلع تركنأف :عيبرلا لاق

 ابأ اي :تلقف ءاذه لثمب ثدحل يتفي
 :يل لاقف ؟اًباش ءاذه لثمب يتفت ؛هللا دبع

 نم بيوصتلاو ؛«ام اذإو» :لصألا يف )١(
 متاح يبأ نبال «هيقانمو يعفاشلا بادآ»

 ,1١؟؟ ص



 ءءء
 قرقلا - حرفلا

 دق «ءيمشاه لجر اذه ءدمحم ابأ اي

 له :لأسف «نسلا ثدح وهو  ناضمر

 ريغ نم مضي وأ «لّبقي نأ حانج هيلع

 :عيبرلا لاق ؛ايتفلا هذهب هتيتفأف ؟ءطو

 ركذف «هلاح نع هتلأسف «باشلا تعبتف

 تيأر امف ؛يعفاشلا لاق ام لثم هنأ ل

 ]١6١/9[ .اهنم نسحأ ةسارف

 .ةلأسم هلأسي لجر هءاجو «يعفاشلا

 ؛!معت :لاق ؟تنأ ءاعتنص لهأ نم :لاقف

 :لاق ؛معن :لاق ؟داذح كلعلف :لاق

 ؛ةعمجلا موي رصم لهأ نم لجر هءاجو

 يدنع :لاقف ؟جاَسن تنأ :هل لاقف

 عل٠؟و/9] .ءارجأ

 يعفاشلا عم تنك :لاق يديمحلا نع ©

 رمف ؛سانلا ناسرفتي : نسحلا نب دمحمو

 :يعفاشلل نسحلا نب دمحم لاقف « لجر

 امإ ءهرمأ ينبار دق :يعفاشلا لاقف ءرزحا

 لاق ؛اظايخ وأ ءاراجن نوكي نأ

 ةقرح ام :تلقف ءهيلإ تمقف :يديمحلا

 مويلا انأو ءاراجن تنك :لاقف ؟لجرلا

 [ع٠و/94] . طايخ

 ىرتشا :لاق ةريمع نب نسحلا نع ©

 ؛ةيمجعأ ةيراج زيزعلا دبع نب رمع

 اذه ىرأ الو « نيحرف سانلا ىرأ :تلاقف

 ئيعوضموملا بيذهتلا م

 اهنإ :ليقف ؟عكل لوقت ام :لاقف ؛حرفي

 اهوثدح ءاهحيو :لاقف ؛اذكو اذك لوقت

 [017/] .اهمامأ حرفلا نأ

 بكر الجر نأ :مادك نب رعسم نع *
 ثكمف «ةريزج يف عقوف ؛هب رسكف ءرحبلا
 اًماعط لكأي ملو ءاّدحأ ىري ال مايأ ةثالث

 :لاقف «لثمتف ؛اًبارش الو

 يلهأ تيتأ بارغلا باش اذإ

 بيلحلا نبللاك راقلا راصو

 :هاري ال بيجم هباجأف

 هيف تيسمأ يذلا بركلا ىسع
 بسليرق جرف هءارو نوكي

 ءمهل حّولف ءتلبقأ دق ةنيفس اذإف ءرظنف

 [؟44/9/] . اًريثك اًريخ باصأف .هولمحف

 بلقلا ىلع :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 ؛رورسلاو .نزحلاو ءحرفلا :ةيطغأ ةئالث
 «صيرح تنأف :دوجوملاب تحرف اذإف

 ىلع تنزيح اذإو ؛مورحم صيرحلاو
 طخاسلاو ءطخاس تنأف :دوقفملا

 تنأف :حدملاب تررس اذإو ؛بذعم

 ليلدو ؛لمعلا طبحي بجعلاو «بجعم

 ّلَع أَوَسْأت اَليكِل# :ىلاعت هلوق هلك كلذ

 «كتا آمي كرت اكو كت 6
 [*4/84] .175؟ :ديدحلا]

 1 قرفلا |

 نب دمحم ىل لاق :لاق رباج نع «

 قارعلاب اًموق نأ ينغلب هرباج اي :يلع



 ا
 قرفلا هدنفلا" ءايلوألا ةيلحا

 كلذ مهترمأ ي ا 26 دمع

 يذلاو ءءيرب مهنم هللا ىلإ ين :أ مهغلبأف

 هلأ ىلإ كيرعل تيلون قل دبر دمحم نفت
 دمحم ةعافش ينتلان ال «مهئامدب ىلاعت

 ؛امهيلع محرتأو ءامهل رفغتسأ نكأ مل نإ

 1١846[ /] .امهنع نولفاغل هللا ءادعأ نإ

 يفعجلا رباج ىلوم طايخلا ةبعش نع *
 «يلع نب دمحم رفعج وبأ يل لاق :لاق

 ءيرب ينأ ةفوكلا لهأ غلبأ :هتعدو امل

 هللا يضر رمعو ركب يبأ نم أريث ندع

 ]١848/8[ .امهاضرأو امهنع

 هيلع عمتجا دقو «نيسحلا نب يلع نع

 :مهل لاقف ؛لوقلا كلذ هل اولاقف «سان

 حرب ام هنإف كيو هلل مالسإلا بح انوبحأ

 [1557/9] .اًراع انيلع راص ىتح «مكبح انب

 ضرم :لاق رماع نب ديعس نع
 ءاكب هضرم يف ىكبف «يميتلا ناميلس
 نم عزجتأ ؟كيكبي ام :هل ليقف ءاديدش

 ىلع تررم نكلو ءال :لاق.؟توملا
 ينبساحي نأ فاخأف ءهيلع تملسف «ٌيِردق
 ْ [7/9”7]. هيلع َنْب5َ يبر

 يأ يردأ ام :لاق ةيلاعلا يبأ نع *
 ءمالسإلل هللا يناده نأ :لضفأ نيتمعنلا
 [؟18/5] ؟ءاوهألا هذه نم ينافاع وأ

 ىف تيأر :لاق ىنثملا نب دمحم نع *

 هيف ءاّباتك يدهم نب نمحرلا دبع رجح
 اي :تلقف «هيلع برض دق لجر ثيدح

 .مهج يأرب يمري هنأ ىيحي ينربخأ

 [1/9] .هثيدح ىلع تبرضف

 :ةيمهجلا معز :ملسأ نب دمحم لاق *#

 «كلذ يف اوكرشأ دقو ؛قولخم نآرقلا نأ

 نّيب دق «ىلاعت هللا نأل ؛نوملعي ال مهو

 لع َكُتِيَطْمَأ ٍّنإ# :لاقف ؛اًمالك هل نأ

 ١44[. :فارعألا] 4 ىلكَبَو ٍقَكسِرب سيّدلَ

 ئسوم هنأ مكر :ىرخأ ةيآ يف لاقو

 هل نأ ربخأف .[114 :ءاسنلا] 000

 يف لاقف زن ,نىسوم ملك هن و ءامالك

 كير اذ أنأ إل ءىسوم اي :هايإ هميلكت
 انأ لإ ء.ىسوم اي :هلوق نأ معز نمف
 كرشأ دقف ءهمالكب سيلو .قلخ كبَر
 ىسومل لاق اًقلخ نأ :معز هنأل ؛هللاب
 اًبر معازلا اذه لعج دقف «كبر انأ ينإ

 ىسومل اًضيأ هللا لوقو ؛هللا نود ءىسومل

 انأ نإ 69 توب اَمِل ْمِم ْمِهَتْسَف# :هميلكت يف
 0 لص | مع

 ١14[ 1 :هط] «ِنْدبْعأَ انآ َدَّلِإ َهَلِإ آل هنأ

 ؛هللا ريغ ىسومل الإ معازلا اذه لعج دقف
 ميلك يف نينوخل ىرخا هيا يتدلافو

 «تيلعلا تر ُهَّنَل نأ تْيِإ جيوختي# :هايإ

 اذه نأ :دهشي مل نمف .[ ٠٠٠ :صصقلا]

 ؛هلاق هللاو ءهب ملكت ءهلوقو هللا مالك
 هؤارتفاو هكرش مظع دقف قلخ هنأ معزو

 :ىسومل لاق اًقلخ نأ معز هنأل ؛هللا ىلع

 «َنِسَمْلا تر ُهَّيأ َ تفإ جيوملب
 معازلا اذه لعج دقف ١"[. :صصقلا]
 نم مظعأ كرش يأف «هللا ريغ ابر نيملاعلل



 قرفلا

 نيب ةصقلا هذه يف ةيمهجلا ىقبتف و ؟اذه

 ملكي مل هللا نأ اومعز نإ : نينا نيرفك

 ؛هب اورفكو ءهللا باتك اودر دقف ءىسوم

 تِفِإ خيومي# :مالكلا اذه نأ اومعز نإو

 ٠"[ :صصقلا] ةَيََعْلا تير ُهَهَأ ان
 ءالؤه ىفف ءهللاب اموكرشأ دقف .قلخ

 ؛ئلاعت هللا مالك نآرقلا نأ :نايب تايآلا

 هللا مالك نأ معز نم كرش نايب اهيفو

 ىلإ هللا ىحوأ امو .قلخ هللا لوقو .قلخ

 [؟40/9] .قلخ هتايبنأ

 تلق :لاق ةمادق نب ةدئاز نع #

 هيف موصأ يذلا مويلا :رمتعملا نب روصنمل
 نميف عقأف :تلق ءال :لاق ؟ءارمألا يف عقأ
 ]4١/0[ .معن :لاق ؟رمعو ركب ابأ لوانتي

 نأ هرك نم :لاق يروثلا نايفس نع *
 اندنع وهف هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لوقي
 [779 77/91 .هتوص اهب دمي ؛معوجرم

 :لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس :لاق *

 لوق :ناميإلا :لوقي يعفاشلا تعمس

 «ةيصعملاب صقنيو «ةعاطلاب ديزي .لمعو

 اوما“ َنِْلا ارو :ةيآلا هذه امهحصأ مث

 ]١١9/9[ .ةيألا ١"[ :رثدملا] 7

 اًحيِش ناكو  ةريغملا نب ميهاربإ نع *
 يلصأأ :نايفس تلأس :لاق  اًجاجح

 ؟لمع الب لوق ناميإلا :لوقي نم فلخ
 [؟07/171- .ةمارك الو ءال :لاق

 سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نع *
 لجر :نايفسل لوقي الجر تعمس :لاق

 يعوض وملل بيذعتلا 0 2

 ال :لاق ؟هءارو يلصأأ ءردقلاب بذكي
 اهل سيل «ةيرقملا مامإ وه :لاق ؛هومدقت

 ؛هومدقت هل ءهومدقت ال :لاق ؟هريغ مامإ

 [57/7] . حيصي لعجو

 تام :لاق ليعامسإ نب لمؤم نع #

 ؛افصلا باب دنع عضو ىتح «.هتزانج

 لاقف «يروشلا ءاجو ٠ سانلا فصفق

 ىتح ؛يروثلا ءاحج «يروثلا ءاج : سانلا

 ناك هنأل ؛هيلع لصي ملو «ةزانجلا زواجف
 [؟9/9] .ءاجرإلاب ىمري

 تنك ول :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 ءةلبقلا لمهأ نسم دحأ مد ةلحتسم

 [؟77/4] .ةيبشخلا مد تللحتسال

 ميهاربإ دنع ركذ :لاق شمعألا نع *

 نم يلإ ضغبأ مهل ءهللاو :لاقف «ةكجرملا

 [؟؟7/4] .باتكلا لهأ

 ءاجرإلا يف عضي نأ يعفاشلا لثسو *
 لدجلا نع ىهني ناكو ؛ىبأف ءاّباتك
 رمأيو ءعدبلا لهأ مذيو ءهيف مالكلاو
 ]١١8/9[ .هقفلا ىف رظنلاب

 ينإ :لوقي  ناخرط نب ناميلس رمتعملا

 يلصأ الو ءافيسلا بحاص فلخ يلصأ

 فيسلا باحصأ نأل ؛يردقلا فلخ
 [737/9] .نوصلخم

 امأ :يبأ لاق :لاق رمتعملا نع #



 ءايلوألا تيلحا

 :ةيردقلا تملعل ءءاطغلا فشك ول ءهللاو

 ديبعلل مالظب سيل هللا نأ

 :لاق ولا نايفس نع *

 [؟8/9] .رافك ةيردقلاو ءرافك

 يف ةثجرملا انتفلاحن :لاق هنعو «

 «لمعو لوق ناميإلا :لوقن نحن :ثالث

 ؛لمع الب لوق ناميإلا :نولوقي مهو
 مهو .صقنيو ديزي ناميإلا :لوقن نحنو

 :لوقن نحنو ؛صقني الو ديزي ال :نولوقي
 نحن :نولوقي وهو «رارقإلاب نونمؤم نحن
 [9//] . هللا دنع نونمؤم

 نم دعبأ دحأ سيل :لاق هنعو «*

 [؟9/90] .ةئجرملا نم ءهللا باتك

 اذه ةئجرملا تكرت دقل :لاق هنعو ©

 [”»# /7] .يرباسلا نم قرأ :«نيدلا

 تلأس :لاق دقاو نب دامح نب رطف نع *
 مامإ «ليعامسإ ابأ اي :تلقف ءديز نب دامح

 ؟هفلخ يلصأ ؛قولخم نآرقلا :لوقي انل

 [؟68/5] .ةمارك الو ءال :لاق

 ةيريك ربل

 ةيمهجلا

 ركُذ :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #«
 لهأ نم موق يدهم نب نمحرلا دبع دنع
 ال :لاقف .ةدابعلا يف مهداهتجاو .عدبلا

 ؛ةنسلاو رمألا ىلع ناك ام الإ ءهللا لبقي
 اهنيك اَم اَهَوُعَرَسبأ ٌهياَبَعَرِول :أرق مث
 كلذ لبقي ملق «[؟7 :ديدحلا] 4 ْرِهتلَع

 مزلا :لاق مث ؛هيلع مهخّبوو ءمهنم
 [4/4] .ةنسلاو قيرطلا

 يراصتألا هللا دبع نب دمحم نع

 قرفلا 1 5

 هلأس هنأ ءنوع نب بحاص ينثدح :لاق

 يف نوملكتي اًموق ىرأ :لاقف ءلجر

 :نرع نبا لاقف : لاق ؟مهنم عمسأف ءردقلا

 هيف َنوُصوُمي َنبِدلا َتَر اًدإَو» : كو هللا اق
 4 رح ٍثيِدَح يف 3 ا 5-0 مهنَع ضع عك ايي

 لاق ؟[54 :ماعنألا] 4َنِيلطلأط :هلوق ىلإ

 نيذلا نيملاظلا مهامسف :يراصنألا

 ]*/4١[ .ردقلا يف نوضوخي

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع
 ركُدو - يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 اوركذ مهنأ «ةيمهجلا نم لجر هدنع
 مدآ قلخ ىلاعتو كرابت هللا نأ :هدنع

 هيديب كرحو ءهديب هنجع :لاقف ؛هديب

 ول :نمحرلا دبع لاقف « نيجعلاب
 .ةيمهجلا يف ناطلسلا اذه ينراشتسا

 ءاوبات نإف ءمهبيتتسي نأ هيلع ترشأل

 [10/9-8] .مهقانعأ برض الإو

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #
 نع لئسو يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 :لاقف « ءاوهألا باحصأ فلخ ةالصلا

 ىلإ ةيعاد نكي مل ام «تدلخ ىلصي
 :نيفنصلا نيذه الإ ؛اهب الداجم ءهتعدي

 رافك ةيمهجلا نإف ؛ةضفارلاو ةيمهجلا
 نوصقتني ةضفارلاو ءْكْيَه هللا باتكب

 .لكَي هللا لوسر باحصأ

 تعمس :قاحسإ نب دمحأ نع

 هدنع اوركذو يدهم نب نمحرلا دبغ
 «- قولخم نآرقلا :نولوقي مهنأو «ةيمهجلا



 قرفلا

 هللا نع اوفني نأ نوديري مهنإ :لاقف

 للا مالك نآرقلا نوكي نأو ,مالكلا

 هللا هركذ دقو ؛ىسوم مّلك ىلاعت هللا نأو
 4اًميلكَحَت ئسوُم ُهّنأ َمُلَكَو :لاقف «ىلاعت
 [98/4] ١54[. :ءاسنلا]

 نهنم نكت مل ةثالث :لاق ءاطع نع

 مل :ِيي هللا وسر باحصأ يف ةدحاو

 نكي ملو ؛ةماسق ىلع مهنم دحأ فلحي
 بذكم مهيف نكي ملو .يرورح مهيف
 [149/4] .ردقلاب

 ناك :لاق ذاعم نب ذاعم نع #*
 انم دحاو لك ديزي ال :هانيتأ اذإ ناميلس

 «لجر انعم ناكو ؛ثيداحأ ةسمخ ىلع

 «هللاب كتدشن :لاقف ءهيلع رركي لعجف

 نيأ نم «كتظفأ ام :لاقف ؟تنأ يمهجأ

 ةييففيفا ؟ ينتف رع

 :لاق يرصبلا مالس نيب ديعس نع *
 «ةكمب ءاطع تيقل :لوقي ةفينح ابأ تعمس

 ؟تنأ نيأ نم :لاقف ؛ءيش نع هتلأسف

 لهأ نم تنأ :لاق ؛ةفوكلا لهأ نم :تلق

 ؟اًعيش اوناكو «مهنيد اوقّرف نيذلا ةيرقلا

 ؟تنأ فانصألا يأ نمف :لاق ؛معن :تلق

 نمؤيو ء«فلسلا بسي ال نمم :تلق

 يل لاقف ؛بنذب اًدحأ رفكي الو ءردقلاب

 [.14/6] .مزلاف «تفرع :ءاطع

 «نآرقلا اوملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 مكايإو ؛هنع اويغرت الف .هومتملعت اذإف

 ةوادعلا مكنيب عقوت اهنإف ؛ءاوهألا هذهو

 يعوضموملا بيذغهتلا 0 م

 يذلا «لوألا رمألاب مكيلعو ؛ءاضغبلاو

 انأرق دق انإف ؛اوقرفتي نأ لبق هيلع اوناك

 : ينعي  مهبحاص لتقي نأ لبق نآرقلا
 :مصاع لاق .ةنس ةرشع سمخب  نامثع

 كحصن دق :لاقف ؛نسحلا هب تئدحف

 [؟8/5١؟5] .كقدصو ءهللاو

 امل :لاق روعألا ةزمح ىبأ نع *

 ميهاربإ تيتأ :ةفوكلاب تالاقملا ترك

 ىرت امأ «نارمع ابأ اي :تلقف «يعخنلا

 :لاقف ؟تالاقملا نم ةفوكلاب رهظ ام
 لبق نم اًئيد اوعرتخاو ءاّلوق اوققد «هوأ
 ةنس نم الو هللا باتك نم سيل «مهسفنأ

 ,.قحلاوه اذه :اولاقف ؛ِ!6 هللا لوسر

 نيد اوكرت دقل ؛لطاب هفلاخ امو

 [4/*77] . مهايإو كايإ دلو دمحم

 نب ىيحي ناك :لاق يعازوألا نع *

 ءاوهألا نم سيل :نالوقي ةداتقو ريثك يبأ

 نم ةمألا ىلع مهدنع فوخأ ءءيش

 [1]*//51 .ءاجرإلا

 :لاق رافصلا دقاو نب ليوخ نع *

 :لاقف ءديبع نب سنوي لأس الجر تعمس

 ةبسحل امأ :لاق ؟هدوعأ يلزتعم يل راج

 ؟هتزانج ىلع يلصأ «تام :تلق ؛الف

 [؟١/] .الف ةبسحل امأ :لاق

 انيلع مدق :لوقي يعازوألا نع *

 نب ماشه ةفالخ يف يردقلا ناليغ

 الجر ناكو - ناليغ ملكتف ؛«كلملا دبع
 لاق ؛همالك نم غرف املف  اًموفم



 ءايلوألا ةيلحا

 يبلق نإف ؛كباوج نع لكي يناسل نكي
 [0/؟/5] .لوقت ام ركني

 ةحاصفلا

 يبارعأ فقو :لاق يعفاشلا نع #*

 .همالك يف عجسي وهو «ةعيبر ىلع

 اي :لاقف ؛هسفن مالك ةعيبر بجعأف

 :لاقف ؟مكيف ةغالبلا نوّدعت ام «يبارعأ

 :لاق .مويلا ذنم هيف تنك ام فالخ

 نحلي ةعيبر ناك :لوقي يعفاشلا تعمسو
 يعفاشلا تعمسو :لاق .همالك يف

 [18/4] .اهبسي

 ءاحصف :لاق دوجنلا يبأ نب مصاع نع #
 نب ةصيبقو «ةحلط نب ىسوم :ةئثالث سانلا

 [01/4] .رمعي نب ىبحيو «رباج

 «ملعلا ىلإ لجرلا :لاق يدهم نبا نع

 [4/9] . برشلاو لكألا ىلإ هنم جوحأ

 ىلإ لجرلا :لاق يروثلا نايفس نع

 [60 //] .محللاو زبخلا ىلإ هنم جوحأ ءملعلا

 نمو ؛هبسن يف سيسخلا عفري «باسحألا

 ]/51١4/0[ . هيدأ هب ضهن :هبسح- هب لعق

 مح
 ملعلا لضف  ةحاصفلا [|

 لجر لأس :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 ؛يشمي وهو ثيدح نع كرابملا نبا

 لاق .ملعلا ريقوت نم اذه سيل :لاقف

 [155/4] .اًدج هتنسحتساف :رشب

 دادزا ام :لاق ةيطع نب ناسح نع *

 ؛اًيرق هنم سانلا دادزا الإ ءاملع دبع

 [؟4/5] .ىلاعت هللا نم ةمحر

 :ثيدحلا :لاق يروثلا نايفس نع #»*

 ؛كردُي سيلو «ةضفلاو ٍبهذلا نم رثكأ

 بهذلا ةنتف نم دشأ :ثيدحلا ةنتفو

 ["57/5] .ةضفلاو

 دادزا :املع دادزا نم :لاق هئعو #©

 ["5/5] .اًعجو

 ملعلا بلط مويلا دعت ام :لاق 0

 ؛ديزي وهو صقنت ءايشألا نأل .الضف

 ال :افافك يملع نم وجنأ ينأ تددولو

 ["596/5] .يلع الو يل

 نم :رع ثيدحلا اذه نإ :لاق هنعو #

 هب دارأ نمو ؛ايندق ءايندلا هب دارأ

 ["55/5] .ةرخآف ء«ةرخآلا

 امهلفغأ نائيش :لاق يعفاشلا نع

 ةيانعلاو «بطلا ىف رظنلا :سانلا

 [147/4-15/4] .موجنلاب

 ملع :ناملع ملعلا :لاق هنعو »*

 [4١1؟/43 .نايدألا ملعو «نادبألا

 نم لضقأ ملعلا بلط :لاق هتعو

 ]1١١8/8[ .ةلفانلا ةالص



 ملعلا لضف

 دعب لمع سيل :لاق يروثلا نايفس نع *

 [+5* /5] .ملعلا بلط نم لضفأ ضئارفلا

 نم اورشكأ :لاق نايفس نع #

 (14/5] .حالس اهنإف ؛ثيداحألا

 ملعلا امنإ :لاق يروثلا نايفس نع «
 :ديدشتلا امأف ؛ةقثلا نع ةصخرلا :اندنع

 [*1//537] .هنسحي ناسنإ لكف

 ملعلا لّضف امنإ :لاق نايفس نع

 [”اا/ /] .هب ىقتيل :هريغ ىلع

 نإ :ملعلا :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 [؟الا/ /87] . كرض كعفني مل

 جرخي ال :ملعلا اذه نإ :لاق هنعو *

 [780/9] .هنود يف راص الإ ءطق ءاعو نم

 ءرون ملعلا :لاق سنأ نب كلام نع *

 ةرثكب سيل ؛ءاشي ثيح هللا هلعجي

 [؟19/5] .ةياورلا

 اوملعت :لاق يروثلا نايفس نع #*

 الو ءهيلع اومظكاف :هومتملع اذإف ءملعلا

 هجمتف .بعل الو ءهكحضب هوطلخت

 [58/5] .برولقلا

 :برعلا نم لجرل لاق «يروثلا نع *
 نأ فاخأ ينإف ؛مكحيو «ملعلا اوبلطا

 «هوبلطا ؛مكريغ يف ريصيف ءمكنم جرخي
 ايندلا يف فرشو زع هنإف ءمكحيو
 [م58/5] .ةرخآلاو

 قطنملا ةلق :لاق رابحألا بعك نع #
 «ةنسح ةعر هنإف :تمصلاب مكيلعف ءةمكح

 عمجحصب
 يعوضموملا بيذهتلا ةمضكا"

 اوصحأف ؛بونذلا نم ةفخو ءرزو ةلقو

 هللا نإو ؟ربصلا هباب نإف ءمكحلا باب
 ء«بجع ريغ نم كاحضلا ضغبي :ىلاعت

 يلاولا بحيو ؛برأ ريغ ىلإ ءاشملاو

 ؛هتيعر نع لفغي ال ؛عارك نوكي يذلا
 ؛ملسملا ةلاض ةمكحلا ةملك نأ :اوملعاو

 :هعفر نإو «عفري نأ لبق «ملعلاب مكيلعو
 [؟1/5] .هتاور باهذ

 لضف نع :ةنييع نب نايفس لئس «
 أدب نيح هلوق ىلإ عمست ملأ :لاقف ؛ملعلا

 «ُهّمأ الإ َهَلِإ ل ُرنَأ ركغأتط :لاقف ؟هب

 :لاقف لمعلاب هرمأ مث ١9[. :دمحم]

 وهو ١9[. :دمحم] #َكلْئَدِل ٌرِفْغَتْسأو

 ءاهب الإ رفغي ال ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 َنيِرَلَل ل9 :لاقو ؛هل رفغ ءاهلاق نم
 ده ان رُهَل رْمْنِي اوُهَني نإ اررفك
 تراك اًمو# :لاقو .[94 :لافنألا) ؟َفَلَس

 .[57 :لافنألا] «َنورفْغَتْسَي مُهَو ْمُهَبِّدَعُم ُهَّنأ 1 ا

 ناك مَنِ ْمْكَّيَر اورِفْعَتساا#»# :لاقو ؛نودحوي
 ملعلاو ءهودححو :لوقي ٠١[. :حون] كدت

 اَنَأ اوَمَلْعا## :لاق هارت الأ ءلمعلا لبق

 :هلوق ىلإ ٠١[.« :ديدحلا] ايدل ُدريْلَل

 «ثيع هم
 نأ ودلع ## لاق مث «ةيآلا 1١[ :ديدحلا]

 مث .[14 :لافنألا] 4هَنَنِف ُمدلْوأَو مكون

 ءدعب ١4[ :نباغتلا] «مُسرَدَحَتط :لاق

 نه ونت نب مسي اَمََأ اوُملطاو# :لاقو
 لمعلاب رمأ مث 4١[. :لافنألا] 4و ُمَسمْخ

 [؟م6 /9] .هب

 22 سل نمر د كلا وس لس
 ع :ر نم ورْفْعم لإ اومياَس#



 عومحص
 0 ءايلوألا ةيلحل

 :لاق يكاطنألا هللا دبع يبأ نع #

 «لوصألا تبرجو ؛مولعلا ترحبت ينإ
 تينعو «رابتعالا تمهلأو ءركفلا تمدأو
 تسرادو «ةمكحلا تعلاطو «هراكذألاب

 «لوقعملاب لوقلا تربدتو «ةظعوملا
 نم دجأ ملف ؛نهذلاب يناعملا تفرصو

 الو «ىفشأ ردصلل الو ءاملع ملعلا

 ريخلل الو «ىيحأ بلقلل الو :ىقتأ مهلل
 ىلع الو .ءبهذأ رشلل الو .بلجأ

 ملع نم :ىلوأ دبعلاب الو .بلغأ بلقلا
 ناميإلاو ءهذيحوتو ءدوبعملا ةفرعم
 نم فوخلا حصيل .هترخآب نيقيلاو
 ىلع ركشلاو «هباوثل ءاجرلاو ؛هباقع
 «ةياغ اهل تسيل :ركفلاو ؛همعن

 تالالدبو ؛هل ةياهن ال :ماهلإلاو

 :مزعلا ةوقبو ءمزعلا تملع :لوقعلا

 قئاقح ىلإ لصوي امنإو ؛ىوهلا رهقي
 «ربدتلاو ءمهفتلاو «ةيانعلاب :رابخألا

 حصتو «ناقيإلا حصي كلذ دنعف

 ؛بايترالا لامعأ تناك الإو .«لامعألا

 كلم لانو «ءهاوه عبات نم :كلملا سيل
 ءهاوه كلم نم :كلمملا لب ؛ايندلا
 [5184/4] .ايندلا كلم رغصتساو

 :ةليضف ملعلاب ىفك :لاق يعفاشلا نع *

 بسن اذإ حرفيو هيف سيل نم هيعّدي نأ
 نم هنم أربتي نأ : اًئيش لهجلاب ىفكو ؛هيلإ
 [141/9] .هيلإ بسُن اذإ بضغيو «هيف وه

 ام نوردتأ :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 رفكلا راد لثم :ملعلا لثم ؟ملعلا لثم

 ءاملعلا لضف

 مالسإلا لهأ كرت نإف «مالسإلا رادو

 اوذخأف ءرفكلا لهأ ءاج :داهجلا

 راص :ملعلا سانلا كرت نإو ؛مالسإلا

 [180/9] .الاهج سانلا

 جرخ :لاق ءاقرزلا يبأ نب ديز نع *

 يف ىرادتن هباب ىلع نحنو .نايفس
 اولجعت «بابشلا رشعم اي :لاقف ؛خسنلا
 مكلعل «نوردت ال مكنإف ءملعلا اذه ةكرب
 مكضعب دفيل ؛هنم نولمؤت ام نوغلبت ال

 ]17١/5[ . اًضعب

 ءاملعلا لضف

 «ىمع لك :لاق 8 ناميلس نع *

 ]١4١/5[ .بلقلا ىمع الو

 سانلا رثك دقو - يروثلا نايفس نع #
 جيتحا نيح ةمألا تعاض :لاق هيلع

 18 ل. ىلإ

 ةبهر نإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 «هللاب هملع ردق ىلع : ل هللا نم دبعلا

 يف هتبغر ردق ىلع :ايندلا يف هتداهز نإو

 [85/8] .ةرخآلا

 «ءارق هلل :لاق يروثلا نايفس نع #

 حلص ءاحلص اذإ نافنصو ؛؟ءارق ناطيشللو

 [5/97] .ءارقلاو .ناطلسلا :سانلا

 سيل :لاق ةنييع نب نايفس نع #

 امنإ ءرشلاو ريشلا فرعي يذلا :ملاعلا

 افرعيو ( هعيتيف «ريخلا فرعي يذلا : ملعلا

 [؟074/1/1] .هينتجيف ءرشلا



 ءاملعلا لضف
 ععيصصب
 يعوضوملا بيذمدتلا ا 5 م

 يأ :ليق :لاق يروثلا نايفس نع *

 اذإ ءاملعلا اًرفغ ءمهللا :لاق ؟رش ءيش

 [5/107] .اودسف

 اًبجع :لاق يئاوتسدلا ماشه نع *

 [974/5] ؟كحضي فيك «ملاعلل

 :لاق يئاوتسدلا بحاص ماشه نع *

 مالك يف هنأ ينغلب  باتك يف تأرق

 ءايتدلل نولمعت :- 4# ميرم نبا ىسيع

 الو .لمعلا ريغب اهيف نوقزرُت متنأو
 الإ اهيف نوقزرت ال متنأو «.ةرخآلل نولمعت

 رجألا :ءوسلا ءاملع مكليو ؛لمعلاب

 بر كشوي ؟نوعيضت لمعلاو «نوذخأت

 نأ نوكشوتو ؛هلمع بلطي نأ لمعلا
 ربقلا ةملظ ىلإ ةضيرعلا ايندلا نم اوجرخت
 امك ءاياطخلا نع مكاهني هللا ؛هقيضو

 نم نوكي فيك ؛مايصلاو ةالصلاب مكرمأي
 رقتحاو ءهقزر طخس نم :ملعلا لهأ

 هللا ملع نم كلذ نأ ملع دقو .هتلزنم
 نم :ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟هتردقو

 ءيشب ىضري سيلف هل ىضق اميف هللا مهتا

 نم :ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟هباصأ

 ىف وهو ؛ءهترخآ نم هدنع رثآ «هدنع هايند

 لهأ نم نوكي فيك ؟ةبغر لضفأ هايند
 لبقم وهو ؛هترخآ ىلإ هريسم نم :ملعلا
 - لاق وأ - هيلإ ىهشأ هرضي امو ءهايند ىلع
 [70747/5] ؟هعفني امم هيلإ بحأ

 ناك :لاق يئاوتسدلا ماشه نع *«

 بجعي ؛ىلفدلا لثم :مكلثم ؛ءاملعلا

 ؛هلكأ نم همعط لتقيو ءهيلإ رظن نم هدرو
 مكلامعأو ؛ءادلا ئربي ملو ءءاود مكمالك

 نم جرخت ةمكحلا ؛ءاودلا لبقت ال ءاد
 الإ مكناذآ نيبو اهنيب سيلو .مكهاوفأ

 رشعم ؛مكبولق اهيعت ال مث «عباصأ عبرأ

 ايندلا مكل طسبي امنإ «هللا نإ :ءاملعلا

 رشعم ؛اوغطتل مكل طسبي ملو ءاولمعتل
 نم :ملعلا لهأ نم نوكي فيك :ءاملعلا

 ءهبلطي الو ؛هب ربخيل .مالكلا بلطي

 لمعلاو ءمكسوؤر قوف ملعلا ؟هب لمعيل

 الو «مارك رارحأ الف ؛مكمادقأ تحت

 78٠[  ؟ا/له4/5] .ءايقثأ ديبع

 سابعلا يبأ نب هللا ديع ءاج *

 لزنم ىلإ - ورمب اّيلاو ناكو - يسوسرطلا
 «هبتاك هعمو «ليللاب كرابملا نب هللا دبع

 نع هلأسف :لاق ؛هعم ساطرقلاو ةاودلاو

 نع هلأس مث ؛هثدحي نأ ىبأف .ءثيدح
 نع هلأس مث '

 ؛رارم ثالث ءهثدحي نأ ىبأف .ءثيدح

 ابأ ىرأ ام ءكساطرق وطا :هبتاكل لاقف

 املف ؛انثدحي نأ اًلهأ اناري نمحرلا دبع

 باب ىلإ كرابملا نبا هعم ىشم ءبكري ماق
 مل مل «نمحرلا دبع ابأ اي :هل لاقف «رادلا

 :لاقف ؟انعم يشمتو ءانثدحت نأ الهأ انرت
 كل لذأ الو يندب كل لذأ نأ تببحأ ينإ

 :دمحأ لاق هِي هللا لوسر ثيدح

 «كئثدح يذلا ظفح ام :لاقف «كرابملا نبا



 ءامتلعلا لضف كلا ءايلوألا ةيلحا

 ماقو «بكريل كلذ ماق امنإ ؛هعم شمي مل

 [154/41] .لوبي رادلا ةدعاق ىلإ يلاخ

 نبا جرخ :لاق كيرد نب دلاخ نع #*

 ذازيلاو .:ايرت نه ىرتحي ناين درجت
 :لاقف .هفرعي لجر ةهدنعو :لاق ؛؟هفرعي دل

 ءاذكو اذكب :لجرلا لاق ؟بوثلا اذه مكب

 نبا ىلإ نسحأ :هفرعي يذلا لجرلا لاقف

 تتج امنإ :زيريحم نبا لاقف ؛؟زيريحم

 ؛ ينيدب يرتشأ ئجأ ملو «يلامب يرتشأ

 [158١/ه] .رتشي ملو ماقف

 ينرواش :لاق نمنأ نب ب كلام نع #*

 قلعي نأ يف :ثالث يف ديشرلا نوراه
 ام ىلع سانلا لمحيو «ةبعكلا يف أطوملا

 لَو يبنلا ربنم ضقني نأ يفو ؛هيف

 يفو ؛ةضفو ءبهذو «رهوج نم هلعجيو

 ا
 ريمأاي :تلقف لو هللا لوسر دجسم

 :ةبعكلا ىف أطوملا قيلعت امأ «نينمؤملا

 يف اوفلتخا هلي هللا لوسر باحصأ نإف

 دنع لكو «قافآلا يف اوقرفتو .عورفلا

 ريبلئم ضقن امأو ؟؛بيصم هسفن

 «رهوج نم هايإ كذاختاو هلي هللا لوسر

 سانلا مرحت نأ ىرأ الف :ةضفو «بهذو
 اًمامإ اًمفان كتمدقت امأو ِ؛ِِك يبنلا رثأ

 :عَك هللا لوسر دجسم يف سانلاب يلصي
 نأ نّمْؤُي ال «ةءارقلا يف مامإ اًعفان نإف

 ؛هيلع ظفحتف «بارحملا

 [70؟/5] . هللا دبع ابأ اي هللا كقفو :لاق

 ىف ةردان هنم ردنت

 ناكو - صاوخلا هللا دبع يبأ نع *

 يبأ عم تلخد 0 ناجم نب :
 انعمو :يرلا مصألا متاح  نمحرلا دبع

 ء«جحلا ديرن ءالجر نورشعو ةئامثالث
 مهعم سيل «تاقناينرذلاو فوصلا مهيلعو

 انلخدف ءيرلا انلخدف ؛ماعط الو بارش

 بحي «كسنتم راجتلا نم لجر ىلع

 ناك املف ؛ةليللا كلت انفاضأف «نيفشقتملا
 «نمحرلا دبع ابأ اي :متاحل لاق ءدغلا نم

 ءانل اًهيقف دوعأ نأ ديرأ ينإف ؟ةجاح كل
 هيقف مكل ناك نإ :متاح لاقف ؛ليلع وه

 ىلإ رظنلاو «لضف اهل هيقفلا ةدايعف ؛«ليلع
 ؛كعم ءيجأ اًضيأ انأو ؛ةدابع هيقفلا

 يضاق «لتاقم نب دمحم :ليلعلا ناكو

 «نمحرلا دبع ابأ اي انب رس :لاقف ؛يرلا
 فرشم باب اذإف ءبايلا ىلإ اوؤاجف

 ىلع ملاع باب :اًركفتم متاح يقبف «نسح
 اذإف ءاولخدف .مهل نذأ مث ؛لاحلا هذه

 ءروتسو .ءةعتمأو «ةوف اذإو ءرون راد

 ىلإ لخد مث ءاّركفتم متاح يقبف ؛عمجو
 ؛ةئيطو شرفب اذإف هيف وه يذلا سلجملا
 مالغ هسأر دنعو ءاهيلع دقار وه اذإو

 متاحو «هب ام هلأسو يزارلا دعقف ؛ةيدمو

 :لاقف ءدعقا١ :لتاقم نبا هيلإ ىموأف «مئاق

 كل لعل :لتاقم نبا هل لاقف ؛دعقأ ال
 :لاق ؟يه امو :لاق ءمعن :لاق ؟ةجاح
 :لاق ؛ىنلس :لاق ءاهنع كلأسأ ةلأسم

 فئاملخ رمأف ءاهكلأسأ ىتح وتساف «معن

 نم ءاذه كملع :متاح هل لاقف «هودنسأف



 ءاملعلل لضق
5 

 ال #

 ا م

 ! دي

 يعوضوملا بيذغتلا

 «هب ىنوثدح تاقثلا- :لاق ؟هب تئج نيأ

 5 نع :لاق ؟نم نع :لاق

 نم ديلي هللا لوسر :لاق .ِةنِللَع هللا لوسر

 لاق 8#: ليربج نع :لاق ؟هب ءاج نيأ

 هادأو هللا نع ليربج هادأ ميفف :متاح

 للك هللا لوسر هادأو لي هللا لوسر ىلإ

 «تاقثلا ىلإ هباحصأ هادأو ءهباحصأ ىلإ

 :ملعلا يف تعمس له ؟كيلإ تاقثلا هادأو

 تناك ءرثكأ ةعنم وأ ريمأ هراد يف ناك نم
 :لاق ءال :لاق ؟رثكأ هللا دنع ةلزنملا هل

 بغرو ءايئدلا يف دهز نم تعمس فيكف
 مدقو «نيكاسملا بحأو «ةرخآلا يف
 لاق ؟رثكأ ةلزنملا هللا دنع هل ناك :هترخآل

 ِكِلَي يبنلاب تعنتقا نمب تنأف :متاح

 نوعرفمب مأ ؛نيحلاصلاو هباحصأو

 اي ؟رجآلاو صجلاب ىنب نم لوأ :دورمنو
 .ءلهاجلا هاري :مكلثم ءءوسلا ءاملع

 :لوقيف ؛اهيف بغارلا ءايندلل بلاطلا

 اًرش انأ نوكأ ال ءةلاحلا هذه ىلع ملاعلا
 . هدنع نم جرخو ؟ هنم

 لهأ كلذ غلبف ءاضرم لتاقم نبا دادزاف

 اولاقف ؛لتاقم نبا نيبو هنيب ىرج ام يرلاأ

 يسفانطلا نإ ءنمحرلا دبع ابأ اي :هل

 راسف :لاق ؛اذه نم ءيش رثكأ نيوزقب

 :لاقف ؛هيلع لخدف .ءاّدمعتم هيلإ

 نأ بحأ .ءىمجعأ لجر انأ «هللا كمحر

 « يتالص حاتفمو « ينيد أدعبم لوأ ينملعت

 «ةماركو معن :لاق ؟ةالصلل أضوتأ فيك

 عام هيف ءانإب يتأف ؛ءام هيف ءانإ مالغ اي

 مث ءاثالث اًنالث ًاضوتف .ءيسفانطلا دعقف
 :متاح لاق ؛اضوتف اذكه ءاذه اي :لاق

 نيب اضوتأ ىدح هللا كيحري كتاكم
 ماقف ؛ديرأ امل دكوأ نوكيف :«كيدي

 اثالث ًاضوتف ءمتاح دعقف ءيسفانطلا
 لسغ :نيعارذلا لسغ غلب اذإ ىتح ءاّنالث
 ءاذه اي :يسفانطلا هل لاقف ءاعبرأ

 :لاق ؟اذام يف :متاح هل لاق ؛تفرسأ

 اي :متاح لاق ؛اًعبرأ كيعارذ تلسغ

 «تفرسأ ءام نم فك يف انأ هللا ناحبس

 ملعف ؟فرست مل هلك عمجلا اذه يف تنأو

 ملعتي نأ دري مل «كلذب هدارأ هنأ يسفانطلا

 جرخي ملف «تيبلا ىلإ لخدف ؛اًئيش هنم

 راجت ىلإ بتكو ءاّموي نيعبرأ سانلا ىلإ
 نبا نيبو هنيب ىرج امب نيوزقو يرلا
 . يسفانطلاو لتاقم

 لهأ هيلع عمتجا :دادغب لحد املف
 «نمحرلا دبع ابأ اي :هل اولاقف ءدادغب

 كملكي سيل ءيمجعأ نكلأ لجر تنأ

 «لاصخ ثالث يعم :لاق ؛هتعطق الإ دحأ

 ءيش يأ :اولاق ؛يمصخ ىلع رهظأ نهب

 ءيمصخ باصأ اذإ حرفأ :لاق ؟يه

 نأ يسفن ظفحأو ءأطخأ اذإ نزحأو
 «لبنح نب دمحأ كلذ غلبف ؛هيلع لهجتأ

 انب اوموق ءهلقعأ ام .هللا ناحبس :لاقف

 ايأ :هل اولاق ءاولخد املف ؛هيلإ ريسن ىتح

 لاق ؟ايندلا نم ةمالسلا ام ءنمحرلا دبع

 ءايندلا نم ملست ال .هللا دبع ابأ اي :متاح

 يأ :لاق ؛لاصخ عبرأ كعم نوكي ىتح
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 رفغت :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي يه ءيش

 لذبتو .مهنع كلهج عنمتو .مهلهج موقلل
 اذإف ءاّسيآ مهئيش نم نوكتو .كئيش مهل
 .تملس :اذه ناك

 لهأ هليقتساف «ةنيدملا ىلإ راس مث

 ؟هذه ةنيدم يأ .موق اي :لاقف «ةنيدملا

 نيأف :لاق لكي هللا لوسر ةنيدم :اولاق

 ؟نيتعكر هيف يلصأف لي هللا لوسر رصق
 تيب هل ناك امنإ ءهرصق هل ناك ام :اولاق

 ؟هدعب هباحصأ روصق نيأف :لاق ؛ئطال

 مهل ناك امنإ ءروصق مهل ناك ام :اولاق

 هذهف ءموق اي :متاح لاق ؛ةئطال تويب

 مدأو «يلاولا لاق ؛هدونجو نوعرف ةنيدم

 لجر انأ «يلع لجعت ال :متاح لاق ؟كاذ
 :تلقف ءةئيدملا تلخد ءبيرغ يمجعأ

 ني هللا لوسر ةئيدم :اولاق ؟هذه نم ةنيدم

 هيف يلصاف كك هللا لوسر رصق نيأف :تلق
 ناك امنإ ءرصق هل ناك ام :اولاق ؟نيتعكر

 ؟هدعب هباحصألف :تلق ءعىطال تيب هل

 مهل ناك امنإ ءروصق مهل ناك ام :اولاق

 نك َدَّقَلط :ىلاعت هللا لاقو ؛ةيطال تويب

 :بازحالا] 4ُةَتَسَح هو هلأ لوسي ىف مك
 لي هللا لوسرب «متيسأت نمب «متنأف ١.

 ىنب نم لوأ  نوعرفب وأ ؛هباحصأو

 ؛هوفرعو .هنع اولخف ؟ رجآلاو صجلاب

 دنع سلجي «ةنيدملا لخد املك متاح ناكف
 عمتجاف ؛وعديو «ثدحي دلي يبنلا ربق

 هلجخن ىتح اولاعت :اولاقف ءةئيدملا ءاملع

 صاغ هسلجممو ءهوؤاجف ؛هسلجم يف

 مب |
 ءاملعلا لضف ا_ءهى#

 ةلأسم .«نمحرلا دبع ابأ اي :اولاقف ؛هلهأب

 يف لوقت ام :اولاق ؛اولس :لاق .كلأسن

 :متاح لاق ؟ينقزرا ءمهللا :لوقي لجر

 مأ ءتقولا يف «قزرلا اذه بلط ىتم

 ابأ اي اذه مهفُي سيل :اولاق ؟قزرلا لبق
 ديعلا اذه ناك نإ :لاق ؛نمحرلا دبع

 ءةجاحلا تقو يف هبر نم قزرلا بلط
 مهاردو «ءثرح مكدنع متنأف الإو (معنف

 متنأو ءمكلزانم يف ماعطو ؛مكسايكأ يف
 هللا مكقزر دق ؛انقزرا ءمهللا :نولوقت

 اهلاق ىتح  مكناوخإ اومعطأو ءاولكف
 تنأ ءمكيطعي ىتح هللا اولسف  اًنالث
 ىلع اذه فلختو ءاذغ تومت ىسع

 ؛ةدايز كقزري نأ هلأست تنأو «ءادعألا

 اي هللا رفغتسن :ةنيدملا لهأ ءاملع لاقف

 ةلأسملاب اندرأ امنإ ءنمحرلا دبع ابأ

 [48 - ]١0/48 .اًمعت

 بويأ نب دمحم نب دمحأ نع *
 سانلا عمتجا :لاق - يزاغملا بحاص -

 جوحأ نم :لاقف ءةنييع نب نايفس ىلإ
 :اولاق مث ؛اوتكسف ؟ملعلا اذه ىلإ سانلا

 سانلا جوحأ :لاق .دمحم ابأ اي ملكت

 لهجلا نأ :كلذو «ءاملعلا :ملعلا ىلإ
 مهو «سانلا ةياغ مهنأل ءحبقأ مهب
 118١/91 .نولأسي

 صضعب لاق :لاق ةئييع نب نايفس نع

 ملاع :ةثالث ءاملعلا :لاقي ناك :ءاهقفلا

 هللاب ملابعو .هللا رمأب ملاعو ءهللاب
 يذلا وهف :هللا رمأب ملاعلا امأف ؛هللا رمأبو
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 ملاعلا امأو ؛هللا فاخي الو ءةنسلا مّلعي

 ملعي الو هللا فاخي يذلا وهف :هللاب
 وهف :هللا رمأبو هللاب ملاعلا امأو ؛ةنسلا

 ىعدي كاذف ؛هللا فاخيو ءةنسلا ملعي يذلا

 ]18٠0/7[ .تاومسلا توكلم يف اًميظع

 انءاملع نأ ول :درولا نب بيهو لاق *

 يف هللا وحصن  مهنعو انع هللا افع

 اماوعمسا «هللا دابع اي :اولاقف ءهدابع

 الو ءهب اولمعاف ءايندلا يف دهزلا نم

 دق اوناك ؟ةدسافلا هذه انلامعأ ىلإ اورظنت

 الإ .نوبأي مهنكلو ؛هدابع يف هللا اوحصن

 مه امو «مهتنتف ىلإ هللا دابع اورج نأ

 ]١40/8-١4١[ .هيف

 :لاق ديبع نب دمحمم نب هللا ديبع نع #

 لئس :هيف اًياتك ورم لهأ نم لجر يلإ عفد
 مركتي نأ يغبني ام :كرابملا نب هللا دبع

 هللا مرح امع مركتي نأ يغبني :لاق ؟هنع

 الف ؛ ايندلا نع هسفن عفريو «هيلع ىلاعت

 [1517/-1553/8] .لاب ىلع هنم نوكت

 :لاق ينالقابلا فسوي نب دمحم نع #

 ابأ لأسي الجر تعمس :لوقي يبأ تعمس

 ىبأف ءهثدحي نأ - ثراحلا نب رشب  رصن

 ىبأي وهو ءهملكيو هبغري لعجف ءهيلع
 ابأ اي :هل لاق ءهنم سيأ املف :لاق ؛هيلع

 :كلأسو هتيقل اذإ اًدغ هلل لوقت ام ءرصن

 :لوقأ :رشب هل لاقف :لاق ؟ثدحت ال امل

 «ثدحت نأ يهتشت يسفن تناك ءبر اي

 يعوضوملا بيذهتلا هس

 [*68/8] .اهتوهش

 يغبني ال :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 يف ثيدحلا نم اًئيش ركذي نأ دحأل
 «ءايندلا جئاوح نم هل نوكي ءةجاح عض وم

 يف ملعلا ركذي الو ؛هب برقتي نأ ديري
 :خياشم تيأر دقو ؛ايندلا ركذ عضوم

 :نيرخآو ؛اوحضتفاف ءايندلل ملعلا اوبلط

 هب اولمعو «هحضاوم هوعضوف .هوبلط

 هللا مهعفنف ءاوملس كئلوأف ءهب اوماقو

 لوقي كريغ تعمس مث هب تذخأو ءندعم

 «كلذب عفتنت ال كتإف ءهرامت الف .هفالخب

 :اًماوقأ تيأر دقو ؛كسفنل هب لمعاو

 ؛هب اولمعف ءريسيلا ملعلا نم اوعمس
 هللا مهعفني ملف «ريثكلا اوعمس :نيرخآو

 :قزرلا عنمب هنأ ءاوملعاو ؟فيكف ءهب

 ["149/4] .ثيدحلا اذه بلط

 تيأر :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 هبنج ىلإو «مانملا يف لَو هللا لوسر
 اذه :لاقف ؛سلجال تبهذف ءةجرف

 يبأل تلقف .يرازفلا قاحسإ يبأ سلجم

 ليضف ناك :لاق ؟لضفأ امهيأ :ةماسأ
 لجر قاحسإ وبأ ناكو ءهسفن لجر

 [؟04/8] .ةماع

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 ءاّمامإ لجرلا نوكي نأ زوجي ال ؛ظفحا
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 جراخمب ملعي ىتحو .ءيش لكب جتحي ال
 ["/9] .ملعلا

 ىلإ لجر بتك :لاق نونلا يذ نع *

 «كبر نم كملع كبسكأ يذلا ام :ملاع

 :ملاعلا هيلإ بتكف ؟كسفن يف كدافأ امو

 كشلا دومع عطقو .ةجحلا ملعلا تبت

 ملو «هبلطب يرمع مايأ تلغشو ؛ةهبشلاو
 :لجرلا هيلإ بتكف ؛ينتاف ام هنم كردأ

 .هظح ىلع ليلدو ءهيحاصل رون ملعلا

 هيلإ بتكف ؛ءادعسلا تاجرد ىلإ ةليسوو

 .بابشلا ةدج هبلط يف هيلإ تيلبأ :ملاعلا
 لمعلا نع فعضلا تملع نيح ينكردأو
 ىل ناك «ليلقلا ىلع هنم ترصتقا ولو ؟؛هب

 ْ [م40/4] .ليبسلا ىلإ دشرم هيف

 ىلع تلخد :هللا دبع وبأ لاق *

 ءمايأ ةعبرأب هتوم لبق «ملسأ نب دمحم

 لات” هللا ةبعابأ اي :لاقمل ؛نرباسيتب

 دق «ريخلا نم كيخأب هللا عنص امب كرشبأ

 نأ :يلع هللا ّنم دقو ءتوملا يب لزن

 دقو ؟هيلع هللا ينبساحي مهرد يدنع سيل

 «باسحلا قيطأ ال ينأو ءيفعض هللا ملع

 مث ؛هللا هب ينبساحي اًئيش يدنع عدي ملف
 ىلع دحأل نذأت الو ءبابلا قلغأ :لاق

 جرخأ ينإ «يبتك نولفدتو «تومأ ىتح

 «يبقك ريع انام عدأ 'نيبلو عاشتلا نه
 ًاضوتأ يذلا يئانإو ءيدبلو .يئاسكو

 «ةنوؤم سانلا اوفلكت الف ؛هذه يبتكو ءهنم

 ؛اًمهرد نيثالث وحن اهيف ةرص هعم تناكو

 ءاملعلا لضف كتل

 هل بيرق هيلإ هاذهأ .ىنبال اذه :لاقف

 لكي يبنلا نأل ءهنم يل لحأ اًئيش ملعأ الو

 بيطأ :لاقو «كيبأل كلامو تنأ» :لاق

 نم هذلوو .ءهبسك نم لجرلا لكأي ام

 يل متبصأ نإف ءاهيف ينوئفكف ؛هبسك

 اورتشن الف .«يتروع رتسي ام مهارد ةرشعب

 الو « يئاسك يتزانج ىلع اوطغو «يدبل

 اوقدصتو ؛يتزانج يتأيل اًدحأ اوفلكت

 تام مث ؛هنم أضوتي اًئيكسم هوطعأ : يتانإب

 لعج :هتزانج تجرخأ املف ؛هنيبو ينيب
 اهيأ اي :حوطسلا قوف نم نلقي ءاسنلا

 ءايندلا نم جرحخ يذلا ملاعلا اذه «سانلا

 لثم سيل ؛ هتزانج ىلع يذلا هثاريم اذهو

 .«مهنوطب ديبع مه نيذلا .ءءالؤه انئاملع

 ءاثالث وأ نيتنس ملعلل مهدحأ سلجي

 [؟4/١41] .لاملا ديفتسيو .عايضلا يرثئشيف

 جح :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 لقو «مالسلا كابأ ئرقأ :هل لاقف ؛ةكمب

 ينربخأف ءميهاربإ عجرف :لاق ؛نه :هل

 لجر هبشأ ءاّرهش اذك ترصف :لاق ؛هلوقب

 لجر :تلقف ؛دمحم ةلاقم نم « ضيرم

 وأ «ءيش ينع هغلب نوكي نأ ىسع فلثم

 :لاق ءانيلع مدق ىتح ؛ايؤر يلع ىأر

 اننأ تننظ ىتح « يشمي لعجو «يديب ذخأف

 تلقف ءانسلجف ؛برغملا ةالص كردن ال

 ينبا ميهاربإ ينربخأ .هللا دبع ابأ اي :هل
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 يعوضوملا بيذهتلا هدنلتا 8ع |

 كنأ ينغلب :دمحم لاقف ؛اذكب كنع

 نإ :هل تلقف ءسانلا ثدحت تسلج
 ثيدحب ثدحأ ال نأ :تفلح «تببحأ

 ؛مهملعو ءسانلا ثّدح :لاقف ؛اًدبأ

 «كلوح سانلا عمتجا اذإ رظنا :نكلو
 [؟8ه  ؟؟14/8] ؟كبلق نوكي فيك

 يف ركذو ءهيوهار نب قاحسإ نع *
 هللا نإ» :لاق لي يبنلا ىلإ هعفر ثيدح
 «ةلالض ىلع دمحم ةمأ عمجيل نكي مل
 داوسلاب مكيلعف «فالتخالا متيأر اذإف

 نم «بوقعي ابأ اي :لجر لاقف .'مظعألا

 ملسأ نب دمحم :لاق ؟مظعألا داوسلا

 لجر لأس :لاق مث ؛هعبت نمو ءهباحصأو
 «نمحرلا دبع ايأ اي :لاقف .كرابملا نبا

 ةزمح وبأ :لاق ؟مظعألا داوسلا نم

 كلذ يف :قاحسإ لاق مث ءينوكسلا
 :اننامز يفو  ةزمح ابأ :ينعي  نامزلا

 لاق مث ؛هعبت نمو ملسأ نب دمحم

 داوسلا نم :لاهجلا تلأس ول :قاحسإ

 الو ؛سانلا ةعامج :اولاق ؟مظعألا
 رثأب كسمتم ملاع :ةعامجلا نأ نوملعي

 :هعبتو هعم ناك نمف ؛هقيرطو و يبنلا
 كرت :هيف هفلاخت نمو «ةعامجلا وهف

 [؟"9- ؟*4/9] .ةعامجلا

 باحصأ نم تنك :لاق روث يبأ نع #

 يعفاشلا مدق املف «ءنسحلا نب دمحم

 «ئزهتسملا هبش هسلجم ىلإ تئج ءانيلع
 «ينبجي ملف .رودلا نم ةلأسم نع هتلأسف

 ؟ةالصلا يف كيدي عقرت فيك :لاقو

 :تلقف .تأطخأ :لاقف ءاذكه :تلقف

 ففيكو :تلقف ؛تأطخأ :لاقف ءاذكه

 نع ملاس نع نايفس ينثدح :لاق ؟عنصأ

 وذح هيدي عفري ناك ِة8ي يبنلا نأ :هيبأ
 :روث وبأ لاق .عفر اذإو ءعكر اذإو ؛هيبكنم

 يف ديزأ تلعجف .«كلذ نم يبلق يف عقوف

 نم رصقأو ءيعفاشلا ىلإ ءيجملا

 :لاقف ؛نسحلا نب دمحم ىلإ فالتخالا

 :لاق ؟كلذ فيكو :لاق ؛هعم قحلا لجأ

 ؟ةالصلا يف كيدي عفرت فيك :تلق

 :تلقف «يعفاشلا تربخأ ام وحن ينباجأف

 :تلقف ؟عنصأ فيك :لاقف ؛تأطخأ

 نع يرهزلا نع نايفس نع يعفاشلا ينثدح

 هيدي عفري ناك كي يبنلا نأ :هيبأ نع ملاس
 وبأ لاق ؛عفر اذإو «عكر اذإو ءهيبكنم وذح

 يعفاشلا ملعو ءرهش دعب ناك املف :روث

 روث ابأ اي :لاق .هنم ملعتلل هتمزل دق ينأ

 كبيجأ نأ ىنعنم امنإو ء«رودلا ىف كتلأسم

 [118- 4//127] . اًمتعتم تنك كنأل :لئموي

 لثم برض :لاق درولا نب بيهو نع *
 ملاع لثم امنإ :ليقف ءءوسلا ءاملعل

 وه الف .ةيقاسلا يف رجحلا لثمك :ءوسلا

 ىلإ ءاملا يلخي وه الو ء«ءاملا برشي
 - عيكرمل .هب ىيحتف ةرجشلا

 اولازت نل مكنإ :ءادردلا وبأ لاق *

 مكيف ليقو ءمكرايخ متبيحأ ام :ريخب
 ملاعلا ناك اذإ :مكل ليو ؛فرعف قحلاب

 ءمهللا :لوقي ناكو ؛حيطنلا ةاشلاك مكيف

 ءانرارش ىلع انعأو ءانرايخب انعتم
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 دنع انرمأ لعجاو ءانلك اًرايخ انلعجاو

 انقبت الف «نيحلاصلا تبهذأ اذإو ءانرايخ

 [187 /0] .مهدعب

 لخد :لاق مزاح نب سيق نع #«

 .«سدقملا تيبب دجسملا مهدأ نب ميهاربإ

 ءدجسملا يف اولص املف «يروثلا نايفسو

 ديري «نايفس فرحلا ءنحصلا ىف اوراصو

 هللا دبع ابأ اي :ميهاربإ هل لاقت ؛ةرخصلا

 انل ترصو ءتيلتبا دق كنإف «عجرا
 ؛اًمتح هوريف سانلا كاري الق ءاّمامإ

 ءاجرخف .تقدص :لاقو «نايفس فرصناف

 ]5١/4[ .ةرخصلا ىلإ نايفس ضمي ملو

 امنإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 ؛ةرخآ ملاعو ءايند ملاع :ناملاع امه

 ملاعو ءروشنم هملع :ايندلا ملاعف
 ملاع اوعبتاف ؛روتسم هملع :ةرخآلا

 مكدصي ال ايندلا ملاع اورذحاو «ةرخآلا

 اريك ّنإ# :ةيآلا هذه الت مث ءهركسب
 نساّنلأ َلَوَمُأ َنوُطْل نابهرلاَو ِراَبْلا تت
 ريسفت .ةيآلا [04 :ةيوعلا] 4لطَتلا

 مث ؛دابعلا :نابهرلاو «ءاملعلا :رابحألا

 هيز :مكئاملع نم اًريثك نإ :ليضفلا لاق

 لكك دمحمل هنم رصيقو ىرسك يزب هبشأ
 الو ؛ةنبل ىلع ةنبل عضي مل اًدمحم نإ

 ءملع هل عفر نكل ؛ةبصق ىلع ةبصق
 :لوقي ليضفلا تعمسو :لاق ؛هيلإ اومسف

 داري امنإو «ليلق ءامكحلاو ءريثك ءاملعلا

 ةمكحلا َتْوُي نمرو# .ةمكحلا ملعلا نم

 [554 :ةرقبلا] « ابيك ا(َرَح َقوأ ّدَقَ

 اودغ ام ءربص انئاملع عم ناك ول :لاقو

 تعمسو ؛- كولملا :ىنعي  ءالؤه باوبأل

 ؛ءايبنألا ةثوؤ ءاعلعلا :ليغنلل لوقي الجر

 ؛ءايبنألا ةثرو ءامكحلا :ليضفلا لاقف

 لاقف ؛ريثك ءاملعلا :ليضفلل لجر لاقو

 [4؟/4] .ليلق ءامكحلا :ليضفلا

 نب ىيحي تلأسو :هللا دبع وبأ لاق «

 دقو ءاهيف ىتفأف «لئاسم تس نع ىيحي
 اهيف ىتفأ ملسأ نب دمحم تعمس تنك

 لَك يبنلا ثيدحب اهيف جتحا «كلذ ريغب
 نب دمحم ايتفب ىيحي نب ىيحي تربخأف
 .هرمأ اوعيطأ «ينب اي :لاقف ؛اهيف ملسأ

 هلأ ىرت الأ ؛انم رصبأ هنإف ءهلوقب اوذخو

 ؟ةلأسم لك يف ٍِلَي يبنلا ثيدحب جتحي

 [؟"4/9] .اندنع كاذ سيلو

 :يلع لوق نع ةنييع نب نايفس لئس *
 نم سانلا طنقي مل نم «هيقفلا لك هيقفلا

 نت ميسا مرتو تنوي اها ينور
 نوكي ال .ءقدص :لاقف ؛هللا ىصاعم

 طينقتلا الو «لبقتسملا يف الإ صيخرتلا
 [؟94/90] .ىضم اميف الإ

 ءهللاو :لاق طايسأ نب فسوي نع ه«

 ءاقبإ دشأ اوتاك :اًقاسف اًماوقأ تكردأ دقل

 نامزلا اذه لهأ ءارق نم «مهتاءورم ىلع

 هيل 00 .مهنايدأ ىلع

 :نامزلا اذه ءارق :لاق نيزر يبأ نع «
 ودبيف دهجلاب رمي ىتح .فيز مهرد لثم



 ءاملعلا لضق
 «يجعوضايوملا تيذشضتلا | اااه 2< با

 «نيزر ابأ هللا محر :فسوي وبأ لاق .هفيز

 نمؤي ام :لاقل ؟اننامز كردأ ول فيك

 [؟*4/8] .باسحلا مويب ءالؤه

 انأ :لاق ديعس نب ىيحي نع

 عبرأ ذنم «يعفاشلل يتالص يف هللا وعدأ

 [47/84] . نينس

 بر :لاق درولا نب باهولا دبع نع #*

 بوتكم هللا دنع وهو ؛هيقف :هل لاقي ملاع
 ]١50/8[ .نيلهاجلا نم

 يذلا اذه :لاق لينح نب دمحأ نع *

 امو ؛يعفاشلا نع هتماع وأ هلك «نورت

 وعدأ انأو الإ ءةئس نيثالث ذنم تب

 [48/4] . يعفاشلل

 اذك ذنم ةالص تيلص ام :لاق هنعو *

 [48/4] .يعفاشلل وعدأ انأو الإ ءةنس

 لثم :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع *
 يف موجنلا لثمك :ضرألا يف ءاملعلا
 اذإو ءاودهاش :مهل ترهظ اذإ ءءامسسلا

 ]١١١/8[ .اوهات :مهنع تباغ

 نأ انغلب :لاق درولا نب بيهو نع *

 دنع هب ىنغتيل هملعتي ملاعف :ةثالث ءاملعلا

 «هب ديري ال ءهسفنل هملعتي ملاعو ؛راجتلا

 نوكيف ءملع ريغب لمعي نأ فاخي هنأ الإ

 ]١9/4[ .حلصي امم رثكأ ءدسفي ام

 لامعألا :لاق يروثلا نايفس نع
 دسف اذإف ؛ءاود ءاملعلاو ؛ءاد ةئيسلا

 [*51/5] ؟ءادلا يفشي نمف «ءاملعلا

 «نيدلا بيبط :ملاعلا :لاق هثعو *

 بيبطلا بذج اذإف ؛نيدلا ءاد :مهاردلاو

 [”5701/5] ؟هريغ يوادي ىتمف «هسفن ىلإ ءادلا

 يف الجر تفلاخ ام :لاق هتعو *

 لهأ بهذ ىلع يلغي هتدجو الإ ءهاوه

 ]١97/7[ .عرولاو ملعلا

 لمح نم :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *
 [؟7/4] .اًريبك اًرش لمح ءءاملعلا نأش

 نبا تلأس :لاق دواد نب دينس نع

 ؛ءامتلعلا» <لاق ؟نيابلا نم :كرابملا
 ؛داهزلا :لاق ؟كولملا نمف :تلق

 ةميزخ :لاق ؟ءاغوغلا نمف :تلق

 :لاق ؟ةلفسلا نمف :كلق .؛هباحصضاو
 [اك4  ١"ا/4] . مهنيدب نوشيعي نيذلا

 نب ديعسل تلق :لاق بابخ نب لاله نع #*

 اذإ :لاق ؟سانلا كاله ةمالع ام :ريبج
 [؟71/4] .مهؤاملع كله وأ بهذ

 ناك :لاق ىلعالا دبع نب سنوي نع *#
 ولو ءهنع مهفن ام ردقب انملكي يعفاشلا
 ]١75/4[ .هنع انلقع ام :همهف بسحب ائملك

 نايفس تعمس :لاق قازرلا دبع نع *

 ريسفتلا نع ينولس :لوقي يروشلا
 [58 هال /9] .ملاع امهب ينإف «كسانملاو

 يل لاق :لاق قيبخ نب هللا دبع نع *

 هللا بذعي نأ فاخأ نإ :طابسأ نب فسوي

 [؟*4/4] .ءاملعلا بونذب سانلا

 لاق :لاق ىعازوألا نب دمحم نع *

 ءانتوطعي املك سانلا نم انلبق ول :يبأ يل
 ]١49/5[ .مهيلع اهل



 ءايلوألا ةيلحل

 اولاق :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 سائلا صرحأ مكل ام :ءامكحلا ضعبل
 سانلا لمعأ انأل :اولاق ؟ملعلا بلط ىلع
 [387- 781/1 .هب

 نم ايندلا كرتي فيك :ناميلس وبأ يل لاق

 اذإ مهو «مهردلاو رانيدلا كرتب هنورمأت

 [؟54/4] ؟متنأ اهومتذخأ :اهوقلأ

 نأ ينغلب :لاق سنأ نب كلام نع *
 هنع لأسُي امع ةمايقلا موي نولأسُي ءاملعلا

 [*14/5] .ءايبنألا

 :لاق كرابملا نب هللا دبع نع #

 مكدشأ :نوكي نأ يغبني ءاّملع مكرتكأ

 [58/4] .اًفوخ

 :ملاعلا لثم :لاق يروثلا نايفس نع #*

 ىلع الإ ءاودلا عضي ال «بيبطلا لثم

 [758/5] .ءادلا عضوم

 كرت اذإ :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 [؟174/90].هلتاقم تبيصأ ؛يردأ ال :ملاعلا

 «يرادي : طق اًهيقف رأ مل :لاق هنعو *#

 :تلبق نإف ؛؟ هللا ةمكح رشني .يرامي الو

 [؟9/١٠84/] . هللا دمح :تذدر نإو ءهللا دمح

 ءاكذلاو ةنطفلا

 امنإ :لاق ب8 رمع نب هللا دبع نع *
 اوناك موق لثمك :ةئتفلا هذه ىف انلثم ناك

 مه امنيبف ءاهنوفرعي ةداج ىلع نوريسي
 ذخأف «ةملظو ةباحس مهتيشغ ذإ «كلذك

 عمجص
 ءاكذلاو ةنطفلا ةهففن#

 (:قيرطلا اطان :ءالابقو اثم مهضعب

 هللا ىلج ىتح «كلذ انكردأ ثيح انمقأو

 «لوألا انقيرط اثرصبأف ءانع كلذ

 نايتف ءالوه امنإَو ؛هيف انذحأو ءهاتفرعف
 ىلعو :؛ناطلسلا اذه ىلع نولتتقي ء«شيرق

 لقي ام يل نوكي نأ يلابأ ام ؛ايندلا هذه

 .نيوادرجلا «نيتاه يلعنب اًضعب مهضعب
 [سلم ل م1

 ةثالث ةاضقلا تناك :لاق ةمركع نع #

 دحاو تامف ؛ ليئارسإ ينب يف ينعي -
 ام اوضقف ؛هناكم رخآلا لعججف ءمهنم

 ىلع اكلم هللا ثعبف ءاوضقي نأ هللا ءاش

 اهعم ةرقب يقسي لجر ىلع رمف «سرف
 ءسرفلا لجعلا عبتف «لجعلا اعدف «لجع
 هللا دبع اي :لاقف ؛لجعلا بحاص هعبتف

 نبا وهو «يلجع :كلملا لاقو «يلجع

 :لاقف ؛هايعأ ىتح ءهمصاخف ؛ىسرف

 ؟كيضو دفا ةالاق هةفلديبو نقي ىضاقلا
 :لاق ؛ةاضقلا دحأ ىلإ اعقتراف :لاق

 يب رم هنإ :لاقف «ءلجعلا بحاص ملكتف

 نأ ىبأف هعبتف ءيلجع اعدف ءهسرف ىلع

 ىري مل «تارد ثالث كلملا عمو  هدري

 :لاقف ؛ةرد يضاقلا ىطعأف  اهلثم سانلا

 ؟يل اذه غوسي فيك :لاقف ؛يل ضقا

 عبت نإف «ةرقبلاو سرفلا جرخت :لاق
 كلذ لعفف :لاق ؛ترذع :سرفلا لجعلا

 ىتأ مث ؛كلذ لثم لعفق حالا نتاع

 ملف «ةردلا هلوانو ءامهتصق اصقف :ثلاثلا

 «مويلا امكنيب يضقأ ال :لاقو ؛اهذخأي



 كا رقفلا
 هد

 يعوضوملا بيذضهتلا

 هللا ناحيس :كلملا لاقف ؛ضئاح ينإف

 هللا ناحبس :لاقف ؟لجرلا ضيحي له

 بحاصل ىضقف ؟اًلجع سرفلا جتنت لهو
 [م# ا" _ 781/1 .ةرقبلا

 ءاًحيرش تدهش :لاق يبعشلا نع *

 تلسرأف ءالجر مصاخت ةأرما هتءاجو

 اهنظأ ام «ةيمأ ابأ :تلقف ؛تكيف ءاهينيع

 ةوخإ نإ ءيبعش اي :لاقف ؛ةمولظم الإ

 [*17/4] .نوكبي ءاشع مهابأ اوؤاج فسوي

 رقفلا

 نم تنك :لاق عقسألا نب ةلثاو نع *

 بوث هيلع دحأ انم امو «ةفصل | باحصأ

 نم اًقوط اندولج يف قرعلا ذختا دق ؛مات

 [1]41/1# .رابغلاو خسولا

 لكأي ال ناك هنأ ءرمع نب هللا ديع نع

 ]144/١1[ .ميتي هناوخخ ىلعو الإ ءاّماعط

 تيأر :لاق هنا ةريره يبأ نع #

 وه نم مهنمو «هيتبكر غلبي نم مهنمف
 ضبق :مهدحأ عكر اذإف ؛كلذ نم لفسأ

 ]41/1١*[ .هتروع ودبت نأ ةفاشم ءهيلع

 نأل :لاق هن صاعلا نب ورمع نع *
 «ةمايقلا موي نيكاسم ةرشع رشاع نوكأ

 ةرشع رشاع نوكأ نأ نم يلإ بحأ

 موي نولقألا مه :نيرثكألا نإف ؛ءاينغأ

 :لوقي ؛اذكهو اذكه لاق نم الإ «ةمايقلا

 ]188/١[ . الامشو اًئيمي قدصتي

 رقفلا :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع
 «ةداهشلا لدعب ءامسلا يف هللا دنع نوزخم

 [16/8] .بحأ نم الإ هيطعي ال

 الجر ىأر هنأ «سوواط نع #

 ؛خسو هبوث يفو ءاّشمع هينيع يف : اًئيكسم
 تنأ نيأف هللا نم رقفلا نإ ءدع :هل لاقف
 ]١5/4[ ؟ءاملا نع

 رت ناكل «ةرتوت نب ديرو نع
 [؟4؟/ه] .هلتق دقف الئاس در نم

 ٍقِلكَي هللا لوسر رمأ :لاق ريزلا نبا نع *

 ثرحي نأ :هدلو رمأي نأ سابعلا همع

 .رقفلا يفني هنإف - ةبطرلا :ينعي - بضقلا

 ["ه؟ /*"]

 ىلع لمعي :ريقفلا :صاوخلا لاق *

 هروضحو ءبلقلا ءالجو ءصالخإلا
 ةرتك لع لمعي ىنعتلاو :نلمعلل

 عضاوم يف بلقلا ةقرفتو ءساوسولا
 [818- ]897/1١ .لامعألا

 لخدي :لاق هللا دبع نب نوع نع #*

 مهئاينغأ لبق ةنجلا نيرجاهملا ءارقف

 اهيف سيلو «ةدحاو ترم ءرحبلا اذه

 اولخ :رحبلا بحاص لاقف ؛ءىش

 تسبُحف «ةرقوم ىرخألا ترمو ءاهليبس

 ]١04/4[ .اهيف ام رظنيل

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع #*

 ةمألا هذه ءارقف نيأ :لاقيف ءنوعمجت
 ام :نولوقيف «نوزربتف :لاق ؟اهنيكاسمو



 ءايلوألا تيلحا
 وعجم
 هقفلا ككنحل؟

 ءانيلتبا .هبر اي :نولوقتف ؟مكدنع

 لاومألا تيلوو ءملعأ تنأو ءاتربصف

 ؛متقدص :لاقيف :لاق ؛انريغ ناطلسلاو

 سانلا رئاس لبق ةنجلا نولخديف :لاق

 يوذ ىلع باسحلا ةدش ىقبتو «نامزب

 [؟89/1] .لاومألا

 تلق :لاق ةملس ىبأ نب ءاجر نع #

 كسفن كثدحت امأ :نائس ىبأ نب ناسحل

 ءيش يأبف :تلق «ىلب :لاق ؟ةقافلاب
 :  كاذ ناكو اهل لوقأ :لاق ؟اهدرت

 «ةلعفلا عم نيسلجتف «ةاحسملا نيذخأت
 ؛امهب نيشيعت « نيقئاد وأ اًقناد نيبستكتف

 [117/9] . نكستف

 :هنبال نامقل لاق :لاق ةمركع نع *

 نم رمأ ءيش سيلف «ةرارملا تقذ دق

 ءيش سيلف «ليقثلا لمحلا تلمحو ؛رقفلا

 نم مالكلا نأ ولو ؛ءوسلا راج نم لقثأ

 [”ا8//80] . بهذ نم توكسلا ناكل «ةضف

 ءنهبحأ ثالث :ءادردلا وبأ لاق *

 «ضرملاو «رقفلا :سانلا نههركيو

 [؟1١//9] .توملاو

 هقفلا

 يل يلدأ :لاق لفغم نب هللا دبع نع *
 ءهتيتأف هرييخ موي موحش نم بارج
 اًدحأ اذه نم يطعأ ال :تلقف «هتمزتلاف

 للك هللا لوسر اذإف «تفتلاف ؛اًئيش مويلا

 نب ىيحي هاور .هنم تييحتساف «يلإ مسبتي

 ؛ةريغملا نب ناميلس نع ناطقلا ديعس

 لهأل سيل :يروثلا نايفس ىل لاق :لاقو

 هاورو .اذه نم فرشأ فيَ ةرصبلا

 ؛ةريغملا نب ناميلس نع مدآ نب ىيحي
 نع اًديمح تلأس :ناميلس لاق :لاقو

 ؛معطأو هنم لكأ اذإ وزغلا يف ودعلا ماعط

 [7 0/11 ودعا اذهب ينثدحف

 يف ثيدحلا باحصأ نم موق رضح :لاق

 ء«دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ سلجم

 ؟هيقف مكيف سيلو «نرهقفتت الأ :مهل لاقف

 :لاقف «لجر انيف :اولاقف ؛ مهمذي لعجو

 ءاج املف ؛ءيجي ةعاسلا : :انلقف ؟وه نم

 :هل لاقف ءهيلإ رظنف ءءاج دق :اولاق «يبأ

 ؛سانلا ىطختأ نأ هركأ :لاقف ءمدقت

 ءهذخأو ههقف نم اذه :مصاع وبأ لاقف

 هسلجأف ؛لخدف اوعّسوف «هل اوعّسو :لاقف

 ؛باجأقف «ةلأسم هيلإ ىقلأف «هيدي نيب
 ؛باجأف ةثلاثو ؛باجأف «ةيناث ىقلأو
 اذه :مصاع وبأ لاقف ؛باجأف «لئاسمو

 [159/9-155] .رحبلا باود نم

 :لاق يعفاشلا تنب نب دمحم يبأ نع #*

 ملعلا يأ «ةبأ اي :تلقف «يبأ تلأس
 عضيف :رعشلا امأ «ينب اي :لاقف ؟بلطأ

 اذإف :وحنلا امأو ؛سيسخلا عفريو «عيفرلا

 :ضئارفلا امأو ؛اًيدؤم راص :ةياغلا غلب

 ملعم راص :ةياغ اهيف اهيحاص غلب اذإف

 هريخو هتكرب يتأتف :ثيدحلا امأو ؛باسح



 ما | 1
 يعوضوملا بيذهتلا | _١"'رق نآرقلا - شحاوفلا

 «باشللف :هقفلا امأو ؛رمعلا ءانق دنع

 ]114/9-١786[ .ملعلا ديس وهو «خيشللو

 نأل :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *

 بحأ «ءدقوت اًّران دجسملا ةفئاط يف ىرأ

 سيل «صقي الجر اهيف ىرأ نأ نم يلإ

 [174/5] .هيقفب

 :لاق داورلا يبأ نب زيزعلا دبع نع *

 لخدي لجرلا :روباسينب ةمركعل تلق

 ؛هللا مسا هيف متاخ هعبصإ يفو ءءالخلا

 ضبقي مث .هفك نطاب يف هصف لعجي :لاق

 ["787/] .هيلع

 عمس نم :لاق فوع نب ليبش نع#
 15١[ /4] . اهادبأ نمك وهف ءاهاشفأف ةشحافب

 ناك :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع *

 ىواد امير ناكو ؛ليئارسإ ينب نم لجر
 اهذخأي .ةليمج ةأرما تناكو «نيناجملا

 ؛هدنع تكرّتف «هيلإ اهب ءيجف ؛نونجلا

 هءاجف ؛تلمحف ءاهيلع عقوف «هتبجعأف

 «تحضتفا اهب مْلَع نإ :لاقف «ناطيشلا

 اهنفدو ءاهلتقف ؛كتيب يف اهنفداو ءاهلتقاف
 نامزب كلذ دعي اهلهأ ءاجف «.هتيب يف

 ملف «تتام اهنإ :مهل لاقف ؛اهنع هنولأسي

 مهءاجف ؛هءاضرو .ءهحالصل ءهومهتي

 دق نكلو .تمت مل اهنإ :لاقف ؛ناطيشلا
 يف اهنفدو ءاهلتقف ,ءتلمحف ءاهيلع عقو
 ءاهلهأ ءاجف ؛اذكو اذك ناكم يف ؛«هتيب

 نيأ انربخأ :نكلو .كمهتن ام :اولاقف

 ءهتيب اوشتفف ؟كعم ناك نمو ءاهتنفد

 ؟نجسف خف ؛اهئفد ثيح اهودجوف

 نأ ديرت تنك نإ :لاقف «ناطيشلا ءاجف

 عاطأف ؛هللاب رفكاف ءهيف تنأ امم كجرخأ

 هنم أربتف «ءلتّقف .هللاب رفكف «ناطيشلا
 ملعأ الف :سوواط لاق ٍذئنيح ؟ناطيشلا

 نطِيَّشلا ٍلمْص# :هيف الإ تلزن ةيآلا هذه نأ

 فا لك َرْثك اَنلك ٌرثْكأ نتنإلل لَك
 [97/4] .ةيآلا ١5[ :رشحلا] كني قرب

 ؤ نآرقلا |

 تلزن ام ءهللاو :لاق هيَ يلع نع *

 نيأو .ءتلزنأ ميف تملع دقو الإ «ةيآ

 ءالوقع اًّبلق يل بهو يبر نإ ؛تلزنأ

 [38 ]79/1  . اًلوؤس اًناسلو

 «نآرقلا نع نسحلا نب يلع لئس «

 وهو ؛قولخم الو «قلاخب سيل :لاقف
 [188/] . كيو قلاخلا مالك

 لهأ نأ ول :لاق نارهم نب نوميم نع *

 [88 /4] .سانلا حلصل ءاوحلصأ نآرقلا

 ةلمح اي :لاق راتيد نب كلام نع #*

 نإف ؟مكبولق يف نآرقلا عرز اذام ءنآرقلا

 عيبر ثيغلا نأ امك ؛نمؤملا عيبر نآرقلا

 ءامسلا نم ثيغلا لزني هللا نإف ؛ضرألا

 هيف نوكتف ءشحلا بيصيف «ضرألا ىلإ
 ءزتهت نأ :اهعضوم نتن اهعنمي الف ةبحلا

 اذام ءنآرقلا ةلمح ايف ؛نسحتو ءرضختو



 ءايلوألا ةيلحل

 باحصأ نيأ ؟مكبولق يف نآرقلا عرز

 [؟ه42 "ه8/؟] .؟امهيف

 اذإ :لاق ةرمج يبأ نب بيبح نع *

 نيب كلملا هلّبق .نآرقلا لجرلا متخ

 [88/48"7] .هينيع

 :لاقف ءءارقلا هِنِيَؤ ىسوم وبأ عجيجا#

 ؛نآرقلا عمج نم الإ ءيلع اولخدُت ال

 ؛ انظعوف ءةئامثالث ءاهز هيلع انلخدف :لاق

 نلوطي الف .دلبلا لهأ ءارق متنأ :لاقو

 تسق امك «مكبولق وسفتف «دمألا مكيلع

 تلزنأ دقل :لاق مث ؛باتكلا لهأ بولق

 :ةريدشتو ةلوط د ةءاربب اههبشن انك ةووس
 نايداو مدآ نبال ناك ول ؛ةيآ اهنم تظفح

 الو ءاثلاث اّيداو امهيلإ سمتلال ءبهذ نم
 تلزنأو ؛بارتلا الإ مدآ نبا فوج ألمي

 اهلوأ ءتاحيسملاب اههيشن انك ةروس
 مايه اهيرت تناك ل هللا حبس

 «نولمْنَس ا ام توفت ملل انما سي
 مث 0 00 0 [؟ :فصلا]

 [؟هال/١] .ةمايقلا موي اهنع نولاست

 هنأ كَ يرعشألا ىسوم يبأ نع *©
 بيرق مه اذإف «نآرقلا اوؤرق نيذلا عمج

 نإ :لاقو ؛نآرقلا مّظعف «ةئامثالث نم
 نئاكو ءاّرجأ مكل نئاك :نآرقلا اذه
 مكنعبتي الو «نآرقلا اوعبتاف ؛اًرزو مكيلع

 ىلع هب طبه :نآرقلا عبتا نم هنإف ؛نآرقلا

 يف خز :نآرقلا هعبت نمو ؛ةنجلا ضاير

 بمب |
 نآرقلا كلفت

 [؟69//١] .رانلا ىف هفذقف ءهافق

 وبأ ناك :لاق يدراطعلا ءاجر نع *#

 اذه يف انيلع فوطي يرعشألا ىسوم

 ءاقلخ دغقز - ةرضبلا دجسم - دجسملا

 ينئرقي «نيضيبأ نيدرب نيب «هيلإ رظنأ ينأكف
 دا :ةروسلا هذه ثذحخأ هلنمو «نآرقلا

 وبأ لاق ١[. :قلعلا] 4 َقَلَح ىلا َكْيَر مَآ
 دمحم ىلع تلزنأ ةروس لوأ تناكف : ءاجر

 [؟ هال - 551/11 . لبو هللا لوسر

 نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع #

 اهنم ام ءقرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا

 أ نب ّيلع نإو ؛نطبو رهظ هل الإ ءفرح
 [50/1] .نطابلاو رهاظلا ملع هدنع بلاط

 يغبني :لاق :دوعسم نب هللا دبع نع *

 سانلا اذإ هليلب فرعي نأ نآرقلا لماحل

 «ءنورطفي سانلا اذإ هراهثيو .«نومكئات

 اذإ هئاكببو «نوحرفي سانلا اذإ هنزحمبو

 سانلا اذإ هتمصبو ء.نوكحضي سانلا

 ءايكاب نوكي نأ :نآرقلا لماحل يغبثيو

 ؛ اًئيكس ءاميلع ءاميلح ءاميكح ءائوزحم

 ءاّيفاج نوكي ال نأ :نآرقلا لماحل ىغبتيو

 هلو ءاححايص الو ءاًباخص الو ءالفاغ الو

 ]1١/1[ . اًديدح

 لك نآرقلا مثخي :ةمقلع ناك *
 [41/؟] . سيمخ

 يف نآرقلا أرقي :ينانبلا تباث ناك *

 [”9؟١/10] .رهدلا موصيو «ةليلو موي



 2” 19 | 1 نآرقلا
 يعوضيوملا بيذشتلا ا < ”درد#

 رهش يف متخي :يعفاشلا ناك *

 يف الإ ءيش اهنم ام «ةمتخ نيتس ناضمر
 [15/5*1] .ةالص

 نآرقلا اذه نإ : هيَ دوعسم نبا لاق #

 اًئيش هنم ملعتي نأ عاطتسا نمف ء«هللا ةبدأم

 :ريخلا نم تويبلا رفصأ نإف «لعفيلف
 نإو ؛ءيش هللا باتك نم هيف سيل يذلا

 :ءيش هللا باتك نم هيف سيل يذلا تيبلا
 نإو ؛هل رماع ال يذلا تيبلا بارخك
 هيف عمست يذلا تيبلا نم جرخي ناطيشلا

 ]0/1*1-١81[ .ةرقبلا ةروس

 لجر لاق :لاق ةيلاعلا يبأ نع #

 ذختا :لاق ؛ ىنصوأ :بعك نب نبأ

 قو افاق هب فرار ةماعلا تانك
 «عيفش ءمكلوسر مكيف فلختسا يذلا هنإف

 ركذو «مكركذ هيف ءمهتي ال دهاشو ءعاطم

 .ءمكربخو .«مكنيب ام مكحو .كلبق نم
 [؟ 5 /1] .مكدعب ام ربخو

 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع *
 اهتعمسف .ىلصت ىهو ءامسأ ىلع تلخد

 لع ُهَّلَأ ىجن» :ةيآلا هذه أرقت يهو

 .[797 :روطلا] # ِووُمَّسلأ ٌباَدَع اَنَقَوَو

 لاط املف ءذيعتست يهو تمقف ؛تذاعتساف

 يف يهو «تعجر مث ؛قوسلا تيتأ ءيلع
 [585/5؟] .ذيعتست اهئاكب

درو يف ةيآلاب رمي هبط رمع ناك *
 ءه

 مزلي مث ؛طقسي ىتح «يكبيف «هقنختف

 ]0١/1١[ .اًضيرم هنوبسحي ءداعي ىتح «هتيب

 نأرقيل :لاق رابحألا بعك نع #
 نم اًناوصأ نسحأ مهنإو «لاجر نآرقلا

 مهيلإ هللا رظني ال ؛لبإلا ةادحو تاقازعلا

 ال ,داوسلاب ماوقأ نغبصيلو ؛ةمايقلا موي

 [الا/ /5] .ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني

 نسح نم :لاق رابحألا بعك نع *
 يف هللا هاطعأ :ايندلا راد يف نآرقلاب هتوص

 - دجريبز نم :لاق وأ  ةؤلؤل نم ةبق ةنجلا

 ام :ةنجلا يف توصلا نسح نم هللا هيطعيف

 [*ا0/ /0] .هيلإ نوعمتسيف «ةنجلا لهأ هروزي

 اذ تعمس :لاق نامثع نب ديعس نع #

 :لوقي نونلا

 هديعوو هدعوب نآرقلا عنم

 عجهت نأ اهليلب نويعلا لقم

 همالك ميركلا كلملا نع اومهف
 عضختو باقرلا هل لذت اًمهف

 [؟"هو /ة]

 متخ نم :لاق رايحألا بعك نع #*
 نم ةجوز ففلأ ةئام هللا هجّوز :نآرقلا
 فلأ فلأ ةئام ةجوز لكل «نيعلا روحلا

 :هنم اًئيش أرق نمو ؛ةفيصوو فيصو
 :اظبارم همتخ نإو ؛كلذ باسحيف

 فلأ فلأ ةئام كلذ ىلع هللا هداز

 ءاقرغو اًروصق كلذ ددع هل ىنبو ءفعض
 كلذ ناكو ؛ةنجلا ىف توقايو رد نم

 [سم 0/1 .اًريسي هللا ىلع

 مل :لاق يبضلا دلاخ نب دمحم نع

 ىتح «نآرقلا ةمثيخ أرقي فيك ىردي نكي
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 ءايلوألا ةيلحل

 .هيدي نيب تسلجف «هتأرما هتءاجف «ضرم

 ال توملا ؟كيكبي ام :اهل لاقف ؛تكبف
 كدعب لاجرلا :ةأرملا هل تلاقف ؛هنم دب

 اذه لك ام :ةمثيخ اهل لاقف ؛مارح ىلع

 دكاجر فاخأ تنك امنإ ؛كنم تدرأ

 «نمحرلا دبع نب دمحم يخأ وهو ءادحاو
 ؟بارشلا لوانتي «قساف لجر وهو

 دعب :بارشلا يتيب يف برشي نأ تهركف
 ]1١6/4[ .ثالث لك يف هيف ىلتي نآرقلا ذإ

 :لاق لماعلا ةبلعث نب دمحأ نع *

 أرقأ تنك :لوقي صاوخلا اًملاس تعمس

 تلقف ؛ةوالح هل دجأ الو «نآرقلا

 نهم ةيفعمس كتاك هيئرقا :يسفنل

 ؛ةليلق ةوالح تءاجف هِي هللا لوسر

 نم هيتعمس كنأك هيئرقا :يسفنل تلقف

 :لاق لك يبنلا هب ربخي نيح كك ليربج
 هيئرقا :اهل تلق مث ؛ةوالحلا تدادزاف

 :لاق ءهب ملكت نيح هيتعمس كنأك

 [؟1/8] .اهلك ةوالحلا تدادزاف

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع
 ملع بلطي يذلا لثم :لاقي ناك

 ذخأ لجر لثم :نآرقلا كرتيو «ثيداحألا

 ءءابظ هب ترمف ءمنغ اهيف ةبيرز باب

 دجوف .«عجرف ؛اهكردي ملف ءاهبلطي اهعبتاف
 الو .ءكردأ هذه الف ؛تجرحخ دق همنغ

 [؟؛ه/4] .كردأ هذه

 نسح الجر تنك :لاق ةمقلع نع #«

 دوعسم نب هللا دبع ناكف «نآرقلاب توصلا

 نارقلا كفا

 هللا دبع : يل لوقيف ؛هيتآف «ىلإ ثعبي

 [؟/4] .«نآرقلا

 لماح  :لاق ضايع نب ليضفلا نع ه#
 هل يغبني ال ؛مالسإلا ةيار لماح :نآرقلا

 نم عم وهلي نأ الو ءوغلي نم عم وغلي نأ
 يغبنيو ؛وهسي نم عم وهسي الو «وهلي
 قلخلا ىلإ هل نوكي ال نأ :نآرقلا لماحل

 يغبنيو ؛مهنود نمف ءافلخلا ىلإ ال ,ةجاح

 947/41 .هيلإ قلخلا جياوح نوكي نأ

 :ناضمر يف هأرقيو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلا

 [155/9/] . ثالث يف

 يف رظنلا ميدي :يروثلا نايفس ناك *

 ءهذخأي هيف رظني ال مويف ؛فحصملا

 [19/9] .هردص ىلع هعضيف

 هللا دبع ىلع َّرُم :لاق قيقش نع #

 ام نسحأ نإ :لاقف «بهذلاب نيزم فحصمب

 ]٠١8/4[ . قحلاب هتوالت : فحصملا هب نيز

 أرقي مهدحأ ناك :لاق نسحلا نع *

 مهدحأو ؛هيف كلذ فرعُي حبصيف «نآرقلا

 ءادر هب لمحي امنأكف «نآرقلا أرقي مويلا

 [١6١/م] .ناتك

 :لاق نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع *
 :تلاقف ةأرما د ميرم نبا ىسيعب ترم

 يدثلو «كلمح نطبل «ىبوط ىبوط



 يوتا 1
 يعوض يوملا بيذهتلا 5 ؟؟ ري نآرقلا

 ]١١5/4[ .هيف ام عبتاو «نآرقلا أرق نمل

 ناتسب نآرقلا :عساو نب دمحم لاق *
 ىف اوّلح هئم اولح امئيأف «نيفراعلا
 ١ ["117/9؟] .ةهزن

 ثيدح يف لاق يعفاشلا نع

 نغتي مل نم انم سيلا :َِو يبنلا
 هنكلو هب ينغتسي نأ سيل هنإ .«نآرقلاب
 ]١41١/9[ .اًئيزحتو اًرذح هؤرقي

 :لاقي ناك :لاق يروثلا نايفس نع *

 ةعفنم اولجعتت ال «نآرقلا ةلمح اي

 اوشماف «عمطلا ىلإ متيشم اذإو ؟نآرقلا

 [مو؟/5] .اًدبور

 نامثع لاق :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 نم تعبش ام ترهط انبولق نإ :هل

 يتأي نأ بحأ ام :نامثع لاقو ؛هللا مالك

 هللا مالك يف رظنأ الإ «ةليل الو موي يلع

 [؟77/7/] .فحصملا يف - نارقلا :ينعي

 نب ميهاربإ يل لاق :لاق ةرمض نع *

 :كلملا دبع نب ديلولا يل لاق «ةلبع يبأ

 ؛اذكو اذك يف :تلق ؟نآرقلا متخت مك يف

 يف متخي :هلغش ىلع نينمؤملا ريمأ :لاقف

 [144 - 1١49/51 .ثالث وأ «عبس لك

 تعمس :لاق ورمع نب ناوفص نع #*

 قارعلا جارخ مدق امل :لوقي دبع نب عفيأ

 ىلومو رمع جرخ «باطخلا نب رمع ىلإ
 رثكأ ىه اذإف «لبإلا دعي رمع لعجف ءهل

 هلل دمحلا :لوقي رمع لعجو ؛كلذ نم

 اذه «نينمؤملا ريمأ اي :لوقي هالوم لعجو

 :رمع لاقف هتمحرو هللا لضف نم هللاو

 :ىلاعت هللا لوقي ؛اذه وه سيل «تيذك

 .«اوعَرْتبص َكَِدَج ديمو هل ٍلْمَتب لم»
 كلذبف ءنآرقلاو ةنسلاو ىدهلاب :لوقي

 :سنوي] 4نوعمجي اَمِي ريح َوه# ؛اوحرفيلف
 [188 - ١*؟/0] .نوعمجي امم اذهو .[54

 يف تنك :روصنم نب ناميلس لاق *

 يف ةعقر تعقوف ءروصنم يبأ سلجم
 نمحرلا هللا مسي :اهيف اذإف ءسلجملا

 نم لجر انأ ءيرسلا ابأ اي ؛ميحرلا
 تيرتشا انأو ؛كيدي ىلع تبت «كناوخإ

 نيثالث قادص ىلع ءاّروح قو هللا نم
 انأف ؛نيرشعو اًعست اهنم تمتخف «ةمتخ

 :تيأرف «يانيع ينتلمح ذإ «نيثالثلا يف

 ؛بارحملا نم يلع تجرخ ءاروح ناآك

 ميخرب لوقت تأشنأ ءاهيلإ رظنأ ينتأر املف

 : اهتوص

 مانت ينعو يلثم بطختأ

 مارح ينع نيبحملا مونو
 ئرما لكل انقلخ اانأل

 مايصلا هارب ةالصلا ريثك

 ["9؟7-7؟5/4] .روعذم انأو تهيتناف

 يف انرظن :لاق درولا نب بيهو نع #*

 هذهل قرأ اًنيش دجن ملف «ثيدحلا اذه

 نم :قحلل اًبالجتسا دشأ الو ؛بولقلا
 [41١؟/4] .هربدت نمل نآرقلا ةءارق

 نأ فاخأ :لاق ديعس نب هللا ديبع نع *

 نآرقلا نأل «ظافلألا عبتت سانلا ىلع قيضي



 نآرقلا | 168 ءايلوألا ةيلحت مخصص

 اذإ ؛هوجو ىلع أرقي نأ عسو «ةمرح مظعأ

 [*م١-80/4] . اًدحاو ىنعملا ناك

 بتك :لاق يلوبتملا فسوي يبأ نع *

 - ةفيذح ىلإ فسوي وأ - فسوي ىلإ ةفيذح

 ءايندلا رثآ مث نآرقلا أرق نم نإف :دعب امأ

 ناك نمو ا هللا تايآ ذختا نمم وهف

 «بونذلا كرت نم هيلإ مهأ لئاضفلا ٌبلط
 اًريخ نوكي نأ ببح دقو ؛عودخم وهف

 [؟8/*14] .انبونذ نم انيلع ربصأ «اًيلاع

 مكيلع :لاق رابحألا بعك نع #*

 «ةمكحلا رونو ؛لقعلا مهف هنإف «نآرقلاب

 اًدهع بتكلا ثدحأو ؛؟ملعلا عيبانيو

 [الا/5/5] .نمحرلاب

 20 اربإ نع شمعألا نع *

 تلص :اًراهن نآرقلا لجرلا أرق اذإ :لاق

 : اليل هأرق اذإو ؛يسمي ىتح ةكئالملا هيلع
 لاق .حبصي ىتح ةكئالملا هيلع تلص

 نأ مهبجعي ءانباحصأ تيأرف :شمعألا

 لاقو .ليللا لوأ وأ ءراهنلا لوأ هومتخي
 ىرأ نأ هركأل ينإ :هللا دبع لاق :ميهاربإ

 [؟؟4//1] .نآرقلل اًيسن ءائيمس ئراقلا

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 اذإ .نآرقلا عمسي يذلا لثم :نولثمي اوناك

 ءاوجرخ شيج لثم :نمؤي الو ئرق
 «مهضعب اوطعأف «مئانغلا اومسقف ءاومنغف

 ام ءاعيمج انك :اولاقف ؛اًضعي اوطعي ملو

 اونوكت مل مكنإ :لاقف ؟ىطعن ال اننأش

 [؟15/4] .نونمؤم

 :لاق لبتح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 يف متخيو ءاًعبس موي لك يف أرقي يبأ ناك
 لك يف ةمتخ هل تناكو ؛مايأ ةعبس لك

 ناكو ؛راهنلا ةالص ىوس «لايل عيس
 ةمون ماني «ةرخآلا ءاشع يلصي ةعاس

 يلصي ءحابصلا ىلإ موقي مث ؛ةفيفخ
 ]١68١/9[ .وعديو

 اوغلبت ال :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 ءيش نوكي ال ىتح الإ رمألا اذه ةورذ

 دقف «نآرقلا بحأ نمو ؛هللا نم مكيلإ بحأ

 [974/90] .مكل لاقي ام اوهقفا ؛هللا بحأ

 نم :لاق هنأ «ةئييع نب نايفس نع #*

 امم ءيش ىلإ هيئيع دمف «نآرقلا يطعأ

 ملأ ؛نآرقلا فلاخ دقف «نآرقلا رغص

 ام ّلِإ َكَيْيَع ندمت الَو» : لاعت هلوق ميش
 سف اًيدلا نيل

 :ينعي 1١١[ :هط] « نئبأو رح راح كِيَر فديو هيف

 [*.+ /8] .نآرقلا

 لثس :لاق ينامحلا ديمحلا ديع نع

 وأ .بحأ وزغلا :دهاش انأو  نايفس

 أرقي لجر :لاق ؟نآرقلا أرقي لجر
 [58/90/] .نآرقلا

 ذذلت ام :يشاقرلا لضف لاق *

 :ءيشب مهبولق تراطتسا الو «نوذذلتملا

 ال بلق لكو ؛نآرقلاب توصلا نسحك

 وهف «نآرقلاب توصلا نسح ىلع "بجي
 ]٠١17/5[ .تيم بلق

 ومهم

 ةرهز م اجور 3 أن

 .برطضي يأ :بجي )١(



 ملا 31
 يعوضموملا بيذهتلا ا_ه# نارقلا

 ناك :لاق ناوزغ نب ليضفلا نع

 اذإ هيلع لدمثعي «بارحملا دئع دوع زركل

 [408/9] . سعن
 00 يف رابحألا بعك نع #

 * :ةعقاولا] 4ككج) َنوُفبَل َنوُهِبَّسلاَو#

 [ماباب هز .نارقلا لهأ مه :لاق

 ]8/:١55[ .عبس لك

 امنإ :لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نع *
 ةيآو .ةرذنم ةياو «ةرشبم ةيآ :نآرقلا

 ةيآو ؛رابخأ وأ .«.صصق وأ ءةضيرف

 [١١؟ /ه] . كاهنت ةيآو «كرمأت

 ينأ تددو :لاق يروثلا نايقفس نع

 ملف «ةهذئع تفقرو :نآرقلا تأرق نيح

 [555/5] .هريغ ىلإ زواجتأ

 عبت نم :لاق نارهم نب نوميم نع *
 ىف هب لحي ىتح «نآرقلا هداق :نآرقلا

 «نآرقلا هعدي مل :نآرقلا كرت نمو ؛ةنجلا

 [84/4] .رانلا ىف هفذقي ىتح ءهعبتي

 «نآرقلا كتءارق رثكأ :لاقي نمحرلا دبع

 [؟4/*8] .ةنجلا ىلإ كدوقي هنإف

 يف تلمع :لاق يخلبل ملا قيقش نع #*

 نم ايندلا تزيم ىتح ء«ةنس نيرشع نآرقلا

 0 وهو ؛نيقرح يف هتبصأف «ةرخآلا

 لا علم ونت ف رْثَأ آنز9 :ىلاعت
 4 َح َهَّلَأ دع او اًهسِزو ايدل
 ]5٠١/4[ .[6 : صصقلا]

 «ءنسحلا نع ملسم نب بشوح نع
 اذه تأرق نإ كنإ ءمدآ نبا :لوقي ناك هنأ

 ايندلا يف نلوطيل :هب تنمآ مث «نآرقلا

 «كفوخ ايندلا يف ندتشيلو ؛كنزح

 [148/5] .كؤاكب ايندلا يف نرثكيلو

 ناك :لاق دعس نب ميهاربإ نع د

 5-5 ىلإ «ةرقبلا نم :دعس يبأ بزح

 «نيِقفكملاَو َتيِفَكْلا مليم الو َهَّنَأ نأ ّنَيل
 ١[. ]#/ ١07١[ :بازحألا]

 :لوقي ىلعألا دبع نب سنوي نع

 .- رضاح انأو  ةلأسم نع يعفاشلا لئس

 :تلقف ؛اهيف بجأ .سنوي اي :لاقف

 بحأ :لاق «- هللا كحلصأ لأس كايإ

 نإ «باوجلا كنم سمتلي :تلق ءاهيف
 هل دعأ ينأ ريغ .ءديعب اهيف باوجلا

 لاقيف .ةلأسم نع بيجأ نأ هركأو .ةلع

 ملكت وأ .ءتكسأف ؟تلق نيأ نم :يل

 [1١؟8/9] .هوحن اًمالك

 ؟هللاب سنألا ام :نونلا يذل ليق *
 [*07/4] .نآرقلاو ملعلا :لاق

 تلق :لاق يسوسرطلا دواد ىبأ نع #*

 تنين رقت نإ :كرايفلا وج شا يكن
 انإ ءاهنم مكل هرك امنإ :لاقف ؛ناحلألا

 عمست .نوتؤي مهو ءءارقلا انكردأ

 ىعدي امك :مويلا نوعدت متنأو ؛مهتءارق

 [154/8] .نونغملا

 طوبضم انملع :دينجلا نع #

 «نارقلا ظفحي مل نم ءةنسلاو باتكلاب



 ال فقفتي ملو .ثيدحلا بتكي ملو

 [؟١٠586/1] .هب ىدتقي

 :لاق دنه نب نيسحلا يبأ نع

 قحلل ظحالملا وه «هللا باتكب كسمتملا

 هللا باتكب كسمتملاو ؛تاقوألا ماود ىلع

 لب «هايندو هنيد رمأ نم ءيش هيلع ىفخي ال

 ىلع ال «ةدهاشملا ىلع هتاقوأ يف يرجي

 اهعضيو ءاهندعم نم ءايشألا ذخأيف «ةلفغلا

 ]059/١١[ .اهندعم يف

 ابأ ترضح امل :لاق ينامحلا نع *

 :لاقف .ءهتخأ تكب «ءةافولا شايع نب ركب

 - تيبلا يف ةيواز ىلإ راشأو  «كبت ال
 ةينامث ةيوازلا كلت يف كوخأ متخ دقف
 [*04/4] .ةمتخ فلأ رشع

 اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع

 :لاق ؛فحصملا اورغصي نأ نوهركي

 ]7٠١/4[ . هللا باتك اومظع :لاقي ناكو

 نسحلا نع ملسم نب بشوح نع
 يف :ثالث يف ةوالحلا اودقفت :لاق

 نإف ؛ركذلا يفو «نارقلا ىفو .ةالصلا

 مل نإف 0 اوضمافق كافومكككو

 ]10١/5[ .قلغم كباب نأ ملعاف ءاهودجت

 أرقأ :لاق يعيبسلا قاحسإ ىبأ نع #

 يف نآرقلا يملسلا نمحرلا دبع وبأ
 [197/4] .ةنس نيعبرأ دجسملا

 نب  دوسألا ناك :لاق ميهاربإ نع «

 يف ناضمر يف نآرقلا متخي - يعخنلا ديزي

 هربنا نينا ناوي «نيتليل لك

 ريغ يف نآرقلا متخي ناكو ءءاشعلاو

 ]٠١/9[ .لايل تس لك يف :ناضمر

 :لاق يسينألا لضفلا نب ىيحي نع *
 نب دمحم نع ركذي نم ضعب تعمس
 مئاق ةليل تاذ وه انيب ءهنأ :ردكنملا

 ىتح .هؤاكب رثكو «ىكبتسا ذإ ءيلصي
 ؟هاكبأ يذلا ام هولأسو :هلهأ عزف

 ؛ءاكبلا ىف ىدامتو ءمهيلع مجحتساف

 ىرمأب 0 ءمزاح يبأ ىلإ اولسرأف

 :لاق ؛يكبي وه اذإف «هيلإ مزاح وبأ ءاجف
 تصعر دق .كاكبأ يذلاام ءيخأ اي
 :لاق ؟كب ام مأ ؟ةلع نمفأ .ءكلهأ:

 مل ام َهَّسَأ سي مل ادْيَو9 :ىلاعت هللا لوق

 ىكبف :لاق .[47 :رمزلا] 4َنوُبِتحي اووي
 ؛امهؤاكب دتشاو ؛هعم ا مزاح وبأ

 انئج :مزاح يبأل هلهأ ضعب لاقف :لاق

 ام مهربخأف :لاق ؛هتدزف هنع جّرفتل كب

 ]/١45[ . امهاكبأ يذلا

 :لاق هنأ رامع نب روصنم نع #*

 نأ تنئظو «يلايللا نم ةليل تجرح
 ءالع حبصلا اذإف ءءاضأ دق راهنلا

 انأ اذإف ؛فرشي زيلهد ىلإ تدعقف

 :لوقي وهو .يكبيو وعدي باش توصب
 يتيصعمب تدرأ ام «كلالجو مهللا
 كتيصع ذإ كتيصع نكلو «كتفلاخم

 الو ءلهاج كلاكنب انأ امو ءيلهجب

 ؛فختسم كرظنب ءالو «ضرعتم كتبوقعل



80-5 
 يعوضوملا بيذهحتلا نآرقلا ريدت

 اهيلع ينناعأو «ءيسفن يل تلّوس نكلو

 ؛يلع ىخرملا كرتس ينرغو ؛«يتوقش

 نمف ؛يلهجب كتفلاخو كتيصع دقف

 كتينابز يديأ نمو ؟ينذقنتسي نم كباذع
 تنأ نإ لصتأ نم لبحبو ؟ينصلخي نم
 ليق اذإ هاتأوساو ؟ينع كلبح تعطق

 :نيلقعسلل ليقو :ءاوزوجح : نينشعلل
 نيلقثملا عم :يرعش تيل ايف ؛اوطح

 «يحيو ؟زوجأ نيفخملا عم مأ ءطحأ

 «يحيو ؟يبونذ ترثك «يرمع لاط املك

 ايف ؛ياياطخ ترثك .ينس ربك املك
 الو ؟دوعغأ مكو ؟بوتأ مك يلو

 املف :روصنم لاق .يبر نم يحتسأ

 ىلع يمف تعضو «.باشلا مالك تعمس

 نم هللاب ذوعأ :تلقو ءهراد باب

 نمحرلا هللا مسب ءميجرلا ناطيشلا

 ارات# ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ :ميحرلا

 [: :ميرحتلا) 4ُةَراَجْطلَو شاّنلأ اموت

 توصلل تعمس مث :روصنم لاق .ةيآلا

 ؛توصلا نكسو ءاّديدش ابارطضا

 ىلع تملعف ؛ةيلب كانه نإ :تلقف

 املف ؛ىتجاحل تيضمو «ةمالع بابلا

 ةزانجب انأ ذإ ءةادغلا نم تعجر

 ؛ةيكاب جرختو لخدت زوجعو ء؛ةبوصنم
 تيملا اذه نم ءهللا ةمأ اي :اهل تلقف

 يلع ددجت ال «ينع كيلإ :تلاق ؟كنم

 «ءبيرغ لجر ينإ :تلق ؛ينازحأ
 كنأ الول .هللو :تلاق ؛ينيربخأ
 نم ء.يدلو اذه ؛كتربخأ ام «بيرغ

 نج اذإ ناكو هي هللا لوسر يلاوم

 ىلع يحيي هبارخم يف ماه ليلا هيلع
 مسقيف «ء0صوخلا اذه لمعي ناكو «هيونذ

 ثلثو «ينمعطي ثلثف :اثالث هبسك

 انيلع رمف ؛هيلع رطفي ثلثو :نيكاسملل
 أرقف ءاريخ هللا هازج ال لجر ةحرابلا

 لزي ملف ءرانلا اهيف تايآ يدلو دنع

 لاق .ِهَنَلُك تام ىتح .يكبيو برطضي
 اوفاخ اذإ نيفئاخلا هلم كيف :روضنم

 [م58  ”؟8/94] .ةوطسلا

 :لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع *

 تدجو :تلقف ؟تنك نيأ :لاقف «ىبأ تئج

 هللا نوركذي : مهتم [ًريَخ تيأز امااثاوقأ

 نم هيلع ىشغي ىتح ؛مهدحأ دعريف ؟ىلاعت
 ال :لاقف ؛مهعم تدعقف ؛ىلاعت هللا ةيشخ

 كلذ ذخأي مل هنأك ىأرف ؛اهدعب مهعم دعقت

 ولتي يو هللا لوسر تيأر :لاقف ؛يف

 ناولتي رمعو ركب ابأ تيأرو ءنآرقلا
 هلل عشخأ مهارتفأ ؛اذه مهبيصي الف .نآرقلا

 كلذ نأ تيأرف ؟رمعو ركب يبأ نم ىلاعت
 [ا154- ١ك . مهتكرتف «كلذك

 يل لاق :لاق ديمح نب صفح نع

 :هيلع تأرقف .ىلع أرقا :ريرج نب دايز

 كدع اَنَتَسَرَر © َكَيْنَص كل َنَم ّثأ»

 :حرشلا] 42 كرمك َسصْن هيأ © دن
 رهظ ضقنأ «دايز مأ نبا اي :لاقف ١-*[.

 يكبي امك يكبي لعجف ؟لك هللا لوسر
 [ ١5 /:] . يبصلا



 أ
 نآرقلا رددت [| ءايلوألا ةيلحن

 نب  اًبشوح تعمس :لاق رفعج نع *
 فلحي نسحلا تعمس :لوقي  ملسم

 تأرق نئل ءمدآ نبا اي هللاو :لوقي .هللاب

 ايندلا يف نلوطيل ؛هب تنمآ مث «نآرقلا

 «كفوحخ ايندلا ىف ندتشيلو «كنزح

 1 . كؤاكب ايندلا يف نرثكيلو

 دنع تنك :لاق ىساورلا ديمح نع

 أرقي لجرو .حلاص ينبأ نسحلاو يلع
 4« تكلا ٌمّرَفْلا مهن مهنرح ال# :يلع

 «نسحلا ىلإ يلع تفتلاف 1٠١[. :ءايبنألا]

 ءنسح اي :لاقف ؛راضخاو رافصا دقو

 دارأ نسحلا تيأرو . عازفأ قوف عازفأ اهنإ

 ىتح ؛هيلع ضعف هبوث عمج مث «حيصي نأ
 .ءهمف لبذ دقو ؛هنع نكسف «نكس

 [8م.:/0] .رافصاو راضخاو

 :لاق نالجع نب نمحرلا دبع نع *

 ماقف .ةليل تاذ ميثخ نب عيبرلا دنع تب

 َنِدْلا بِسَح ْمأ# :ةيآلا هذهب رمف « ءيلصي
 .ةيآلا 7١[ :ةيثاجلا] 4 ٍتاَءيَّسْلَأ أ

 هذه زواج ام «حبصأ ىتح هتليل ثكمف
 [١١؟/5؟] .ديدش ءاكبب ءاهريغ ىلإ ةيآلا

 يفوت امل :لاق يئاوتسدلا ماشه نع *

 هباحصأ ضعب لخد «دقرف نب ةبتع نب ورمع
 ماق :تلاقف ؛هنع انيربخأ :لاقف ؛هتخأ ىلع

 ىتااانلا هوس ةروس ضنا «ةليل تاذ

 ذإ َةَفْرَأْلا م مو ْمهْرَِنَو» :ةيآلا هذه ىلع

 ١18[. :رفاغ] ©4َنيِبظَك ِرجاَنَلا ىَدأ ُبوُلُمل

 [158/4] . حبصأ ىتح اهزواج امف

 ىلص :لاق يميتلا نذؤم رمعم نع *

 م
0 

 كرس : أرقي هتعمسو 0

 ىلع ىتأ املف :لاق ١[. :كلملا] #كلثل
 و ا 5 :ةيآلاهذه م

 لسعج .[77 :كلملا] ةأوُيَقُك تملأ

 ءدجسملا لهأ فخ ىتح .اهددري
 :لاق ؛هتكرتو تجرخف :لاق ؛اوفرصناف

 وه اذإف .ءترظنف ءرجفلا ناذأل تودغو

 مل اهيف وه اذإف «تعمسف :لاق ؛هماقم يف

 تعيس ٌةَفلُر ُهور اًمل# :لوقي وهو ءاهزجي

 مور .[77 :كلملا] «ًاوُرَقُك حرذلا جم

 نب كلام تعمس :لاق رفمعج نع #

 مهيلع أرُق اذإ نيقيدصلا نإ :لوقي رانيد
 داز .ةرخآلا ىلإ مهبولق تبرط ء.نآرقلا

 ءاولخخ :لاق مث :هثيدح يف جارسلا

 قداصلا لوق ىلإ اوعمسا :لوقيو ءأرقيف

 ["ه8/؟] .هشرع قوف نم

 عبس ةليل انتب :لاق شمعألا نع *

 «نييمايألا دجسم يف ناضمر نم نيرشعو

 نآرقلا متخف :ديبز امأف ؛ديبزو ةحلط دنع

 :ةحلط امأو ؛هلهأ ىلإ عجر مث «ليلب

 :لاق وأ «حبصلا عم متخ ىتح «هيف رركف

 ]/١8[ .رجفلا عم

 ناك :لاق حابر نب هللا دبع نع ©
 هذه أرق اذإ ينزاملا زرحم نب ناوفص

 بفم ّنَأ الط ني هككيسو# :ةبيآلا
 ىتح «2ىكب .[777 :ءارعشلا] 4َنبَقَني



 يسعوضخ وملا بيذهتلا 2 م نآرقلا ربدت

 ]/71١4[ .هروز صيصق قدنا :لرقأ

 :- سايإ نبا :ينعي  ءاقرول ليق *
 ءالؤه عنصي امك عنصي ريبج نب ديعس ناك

 :لاق ؟نوددري وأ ءنوبرطي :مويلا ةمئألا

 لثم ىلع رم اذإ ناك :هنأ الإ .هللا ذاعم

 ُلََطَأْلا ذإ# :نمؤملا يف ءةيآلا هذه

 :رئاغا 40 َنربَحب ٌلِيَكتلاَو عوقكتأ 4
 0006 . اًئيش 00 .[الا

 ءالؤه ركذ ىف لاق ؛ءىعفاشلا نع *

 أرق :لاقف «ةءارقلا ندع ةركي نيذلا موقلا

 أورَك نا ُمْثتَل ادي :رضاح ناسنإو لجر
 لجرلا لعجف .[4 :دمحم] 4مل َبْرَصَق
 عضوم اذه «ضيغب اي :هل ليقف ؟يكبي

 [١؟8/9] . ؟ءاكبلا

 :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع #*

 اذه يف يق انبر انيلإ فرص دقل ءهللاو

 اهّنهل «لابجلا ىلإ هفرص ول ام ءنآرقلا
 [11/9#؟] .اهانحو

 نب رمع تعمس :لاق ميعن يبأ نع *

 «لْرَم َكَن ٌلَرإظ :ةيآلاهذهأرقيه رذ

 ام ء«بر اي :لوقي لعجف .[؟”4 :ةمايقلا]

 [١1؟/8] . ؟ديعولا اذه

 ىلص :لاق رفز نب محازم نع
 ىتتخ ؛ ارقلا رقما ىزوشلا ناين ا
 4نيِم'ف َكاّيِإَو دبعن كاَيإ» :خلب
 مث ؛هتءارق تطقنا ىتح ىكب .[5 :ةحتافلا]

 [١؟/0] .هلل دمحلا :أرقف ءداع

 :ةيآلا اذه أرق اذإ :رذ نب رمع ناك #

 :لاق .[4 :ةحتافلا] «ن يلا موي ِكيدم»
 بولقل كركذ ًالمأ ام ءموي نم كلاي

 ]1١١/8[ .نيقداصلا

 زيزعلا دبع نب رمع دنع لجر أرق *
 :موقلا ضعب لاقف ؛طهر هدنعو ءةروس

 تعمس اميف ناك امأ :رمع هل لاقف ؛ نحل

 ["” 4 /ه] ؟نحلللا نع كلغشي ام

 ام 0 مث 5 4 ىكب ى ىتح قرف 4 7

 [4؟/4] . طق هنم دشأ بتعب قئالخلا عمس

 هذه ىلع .ىتأ اذإ ريبج نب ديعس ناك

 هيف ُلَدَغْلا دإ ©9 تونلغي فْوَشْ :ةيآلا

 «ريلل يف © َنوُبَحْم ٌلِكَكلَاَو ْمهَقَتَعَأ
 نيترم اهددرو ءاهيف عجر [97 1٠١ :رفاغ]

 عماب# 7/47 .اًنالث وأ

 لاق :لاق بشوح نب فلخ نع #*

 تركذ الإ ؛ةيآلا هذه تركذ ام :ميهاربإ

 «وتَ ام آو تي لو :بارشلا درب
 [؟؟8/4] .[:ه :أبس]

 :لاق بويأ م نب مساقلا نع #

 ةيآلا هذه ددري ريبج نب ٌديعس تعمس

 اوُمَتأَو 1
 [؟1 من1 :

 :ةرمأ نيرشعو اًعِضب ؟ذاقلا يف
 ةرقبلا] 4 كلِ هيف تروعجتت مو

 [؟07؟/4] .ةيآلا

 د :لاق ناوزغ نب ليضف نع #*
 :هالصم دنع اذإف ءهتيب ةربو نب زرك ىلع

 .ءاسك اهيلع طسبو ءاّئبت اهألم دق ةريفح



 ءايلوألا ةيلحل
 2ك ١

 نآرقلا ربدت ههنفل

 ف أرقي ناكف ؛مايقلا لوط نم

 [/4/ه] .تارم ثالث نآرقلا ةليللاو
 مويلا يف

 نحن امنيب ا
 رخ ذإ ءانثدحي ءازوجلا ىبأ دنع اًموي

 ءءازوجلا وبأ بثوف تراك ءلجر
 هنإ ءءازوجلا ابأ اي :ليقف ؛هلبق ىعسف

 نم هارأ تنك امنإ :لاقق ؛توملا هب لجر

 ترمأل ءمهنم ناك ولو ؛نيزافقلا ءالؤه

 امنإ ؛دجسملا نم هتجرخأو ء«هب

 رعشقتو «مهنيعأ ضيفت :لاقف .هللا مهركذ

 [ه١ /*] . مهدولج

 امير :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #

 الولو «لايل سمخ ةدحاولا ةيآلا يف تمقأ

 ؛اًدبأ اهتزج ام ءاهيف ركفلا عدأ دعب ينأ

 ؛لقعلا ريطت «نآرقلا نم ةيآلا تءاج امبرو

 [؟57/4] .دعب مهيلإ هدر يذلا ناحبسف

 :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع *
 ِكِزلُر اًَذإإ8 :حبصأ ىتح ةليل يف أرقأ نأل

 « ُةَعراَقْلأاٍظو ء[١ :ةلزلزلا] كرر ُسْرأل
 ددرتأو ءامهيلع ديزأ ال ١[. :ةعراقلا]

 ردهأ نأ نم ىلإ بحأ ؛ركفتأو ءامهيف

 ١14/91 .اًبثن هرثنأ :لاق وأ ؛اًرده نآرقلا
 [؟118

 0و اللا

 ٌمَتيَرَل ٍلَبَج لع َناَءرْقْلا ادم اَلَرَأ زل :أ
 هم ا كا

 دبع نمؤي ال .مكل مسقأ :لاق مث ١[.

 [7178/11 .هبلق عدص الإ «نآرقلا اذهب

 ىشخأ :لاقف ؟عزجت مل :هل ليقف «توملا

 ها 5 0

 َنوُبِستحي أوكي مل ام هلأ سي ملل ادّيَو»
 هللا نم ا ودبي نأ 0 0 ء[41/ :رمزلا]

 ]١45/9[ .بستحأ نكأ مل ام

 مايأ ناك اذإ ريبزلا نب ةورع ناك #

 .هيف سانلل نذأي مث ؛هطئاح ملثي بطرلا

 ناكو :لاق ءنولمحيو نولكأيو نولخديف
 نولخديف ءودبلا لهأ نم سان هلوح لزني
 ددر هلخد اذإ ناكو ءنولمحيو نولكأيو

 ام َتلُق َكَتَنَج َتْلَعَم ْذإ الرو :ةيآلا هذه

 .ء[59 :فهكلا] 4 هنأ ل ديه ال ُهَّأ آس

 [18/1] .طئاحلا نم جرخي ىتح

 مَع ىتلأ» : أرق هنأ ينانبلا تباث نع *

 ىلإ هلكأت :لاق [7 :ةزمهلا] 46 َوَدِقَأْلا َلَع

 مث ؛باذعلا مهيف غلبت دقل .«يح وهو هداؤف

 ["77/؟] .هلوح نم ىكبأو «ىكب

 :لاق يسينألا لضفلا نب ىيحي نع #

 نب دمحم نع ركذي نم ضعب تعمس
 مئاق ةليل تاذ وه انيب هنأ :ردكنملا

 ىتح ؛ءهؤاكب رثكو «ىكبتسا ذإ ءيلصي
 ؟ءاكبأ يذلا ام :هولأسو ؛هلهأ عزف
 ؛ءاكبلا يف ىدامتو ءمهيلع مجعتساف

 ؛هرمأب هوربخأف ءمزاح يبأ ىلإ اولسرأف
 :لاق «يكبي وه اذإف ءهيلإ مزاح وبأ ءاجف

 تعردق ؟كاكبأ يذلاام :يخأ اي

 هنإ :لاقف ؟كب ام مأ ؟ةلع نمفأ «؛كلهأ



 88ج

 - نآرقلا ةوالت

 امو لاق .كَبَو هللا باتك يف هيآ يب ترم

 6-0 2 مل اًديو# ىلاعت هللا لوق :لاق و

 ؛[17 :رمزلا] 4نوُبِسحي أووكَي مل اَم

 دتشاو ءهعم اًضيأ مزاح وبأ ىكبف :لاق

 :مزاح يبأل هلهأ ضعب لاقف .امهؤاكب

 ام مهربخأف ؟هتدزف ءهنع جرفتل كانئج
 ]/1١45[ .هاكبأ يذلا

 نحن انيب :لاق يسوطلا ليعامسإ نع *
 لاقف «هيلع اًيشغم «ليضفلا دنع موي تاذ

 .كنم هملع دق ام كل هللا ركش :ليضفلا
 وأ ءيسوطلا ليعامسإ تعمسو :لاق

 موي تاذ يلصن نحن امنيب :لاق ءهريغ

 نب يلع انعمو ءمامإلا فلخ «ةادغلا

 4 نر ُتّرِعَع يذل :مامإلا أرقف ؛ليضف
 اي :تلق ؛مامإلا ملس املف .[51 :نمحرلا]

 :لاق 00 أرق ام تعمس امأ ءيلع

 «ِنَرلا ترص نيف :تلق؟وهام
 40 رايق ير وح# [01 : نئحرلا]

 :اهلبق ناك ام ينلغش :لاق .[" :نمحرلا]

 ٍناَرِضنَت ال سامو را نم طاوس اًكَلَع ُلَسر#»

 [؟34  ؟4//90] . 0 :ننحرلا] 4

 تلاق :لاق نيريس نب دمحم نع *

 7 مي

 هب اوفاطأ نيح نافع نب نامثع ةأرما

 هنإف ءوكرتت وأ هولتقت نإ :هلتق نوديري

 اهيف عمجي «ةعكر يف هلك ليللا يبحي ناك

 [هال ١1/ .نآرقلا

 يعوضموملا بيذهتلا | نضل

 اننيب ام داعيم :لاقف ؟قعصيف نارقلا

 أرقيف « طئاح ىلع اوسلجي نأ :مهلئيبو

 نإف ؛هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا مهيلع
 [؟606/؟] .نولوقي امك مهف ءاوطقس

 لضفأ :لاق يروشلا نايفس نع #*
 :مث ءةالصلا يف نآرقلا ةوالت :ركذلا

 ءموصلا :مث ءةالصلا ريغ يف نآرقلا ةوالت

 [5107/107] .ركذلا مث

 ريقلا

 رمع نبا عم تدهش :لاق عفان نع *

 :لكاق لاق ءاهنفد نم غرف املف «ةرانج

 اوعفرا :نكلو ١ ءيش لك الع هللا مسأ

 [815/1] . هللا مساب

 ربقلا يف نإ :لاق ه5 ةفيذح نع *

 بسوح- نمف ؛ اباسح ةمايقلا مويو « اًياسح

 [188/1] .بّذع ةمايقلا موي

 نب ّملاس ىأر هنأ :ةبقع نب ىسوم نع *

 الو ليلب ءربقب رمي ال رمع نب هللا دبع

 مالسلا :لوقي ءهيلع ملسي الإ ءراهن
 نع ينربخأف ؛كلذ يف هل تلقف ؛مكيلع

 [5١ه/؟] .كلذ لوقي ناك هنأ : هيبأ

 اًحِلّص# :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع *
 يف :لاق [44 :مورلا] 4َنوُدَهْمَي ميشال

 [7؟3ا//*] .ربقلا

 نونتفي :ىتوملا نع لاق سوواط نع *
 نأ نوبحتسي اوناكف ؛اًمبس مهروبق يف



 م
 ءايلوألا تيلحا

 ]:/١١[ .مايألا كلت مهنع معطي

 «نمؤملا نيد زرحي ال :لاق هنعو *

 [5/4] .هترفح الإ

 زرحي ال :لاق يروثلا نايفس نع #*

 [*5/*9] .هربق الإ «نمؤملا

 نأل :لاق ةرميخم نب مساقلا نع #

 ربق ىلع أطأ نأ نم يلإ بحأ .يمدق

 8١/51[ .اًدمعتم نمؤم لجر

 :ليعامسإ ربق :لاق رابحألا بعك نع

 ١[ ث/"] .مزمرو «نكرلاو ,ماقملا نيب

 يل لاق :لاق يلوعملا نارهم نب ةرامع *

 ؛كلزنم ىلإ بجعأ ام :عساو نب دمحم

 وهو «يلزنم نم كبجعي امو :تلق :لاق

 ىذألا نولقي .«كيلع امو :لاق ؟روبقلا دنع

 [*48/1؟] .ةرخآلا كنوركذيو

 هراد :هكجتحل اًراد ديشسمو

 دهكسي مل هرادو روبقلا "كس

/1)] 

 تجرخ :لاق نارهم نب نوميم نع *

 املف «ةربقملا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع عم
 ؛يلع لبقأ مث ؛ىكب :روبقلا ىلإ رظن
 ينب يئابأ روبق هذه «بويأ ابأ اي :لاقف

 يف ايندلا لهأ اوكراشي مل مهنأك «ةيمأ

 دق ىعرص مهارت امأ ء.مهشيعو مهتذل
 مهيف مكحتساو «تالثملا مهب تلح

 ؟ةيقم مهنادبأ يف ماوهلا تباصأو «ءالبلا

 ريقلا نهانا"

 «قافأ مث ؛هيلع يشغ ىتح «ىكب مث
 اًدذحأ ملعأ ام «هللاوف ءانب قلطنا :لاقف

 نمأ دقو ءروبقلا هذه ىلإ راص نمم معنأ

 [؟59/ه] .هللا باذع

 ذخأ :لاق ديعس نب ثراحلا نع #*
 ابأ اي مله :لاقف ءاّموي يسيقلا حاير يديب

 تاعاسلا رمم ىلع يكبن ىتح «دمحم

 تجرخو :لاق ؛لاحلا هذه ىلع نحنو

 روبقلا ىلإ رظن املف ءرباقملا ىلإ هعم

 تسلجف :لاق ؛هيلع اًيشغم رخ مث «خرص
 :لاقف «قافأف :لاق ؛ يكبأ هسأر دنع هللاو

 :لاق .كب ىرأ امل :تلق ؟كيكبيام

 ءءهاسفناو :لاق مث ؛كباف كسفنل

 هتمحرف :لاق ؛هيلع يشغ مث .هاسفناو

 هسأر دنع لزأ ملف هب لزن امم ءهللاو

 :لوقي وهو «بثوف :لاق ؛قافأ ىتح

 هيك اذ َكَيط «4ُةَريَح هك نإ َكَيط
 ىلع ىضمو .[١؟ :تاعزانلا] # ُةَرِياَ

 ىهتنا ىتح ؛ينملكي ال «هعبتأ انأو ههجو

 تعجرو ؛هباب قفصو «لخدف ءهلزنم ىلإ

 ءاريسي الإ كلذ دعب ثبلي ملو «يلهأ ىلإ
 [197/5] .هيلع ىلاعت هللا ةمحر تام ىتح

 عضو اذإ :لاق ينانبلا تباث نع

 هلامعأ هتشوتحا :هربق ىف تيملا

 هل وكيف ةيادجلا كلب ءاجو + ةنعلاسلا
 الإ نكي مل ولف ءهنع كيلإ :هلامعأ ضعب
 [189/5] .هيلإ تلصو امل :انأ

 :لاق نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ نع *



 ربقلا
[ 2-6 0 
 يعوضوملا بذهتلا د ف

 دنع ةمركع عم اًسلاج تنك :يبأ لاق

 نبا عم الزان ةمركع ناكو ءدواد نبا لزنم
 نوقرغي نيذلا اوركذف ؛لحاسلا وحن دواد

 نإ .هلل دمحلا :ةمركع لاقف ؛رحبلا يف

 مهموحل مسقتت :رحبلا يف نوقرغي نيذلا
 ءماظعلا الإ ءيش مهنم ىقبي الف ؛ناتيحلا

 ىلإ اهيقلت ىتح «جاومألا اهبلقتف «حولت
 ريصت ىتح ؛«ًاًئيح ماظعلا ثكمتف ءربلا

 مث ءاهلكأتف .لبإلا اهب رمتف «ةرخن الئاح
 همك عهدعب يب مث «نعبتف لبإلا نيس
 ءرعبلا كلذ نوذخأيف ءالزتم نولزنيف

 ءيجتف ءرانلا كلت دمخت مث .«نودقويف

 ؛؟ضرألا ىلع دامرلا كلذ يقلتف حير
 اًدإه» : كيو هللا لاق .ةخفنلا تءاج اذإف

 جرخيف .[58 :رمزلا] قوطي ماَيِق َمُه
 51١[ - 78/591 .ءاوس روبقلا لهأو كنئلوأ

 نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع *
 هب قطني اًناسل ريقلل لعجي :لاق هيبأ

 امأ ؟ينتيسن فيك ءمدأ نبا اي :لوقيف

 ءدودلا تيبو «ةلكألا تيب ينأ ثملع

 [؟61/١71 .؟ةدحولا تيبو ءةشحولا تيبو

 نم لجرل زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 ةليللا تقرأ دقل «نالف ايأ :هئاسلج

 :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ميف :لاق ءاّركفت

 تيملا تيأر ول كنإ ؛هنكاسو ربقلا يف

 ؛هبرق نم تشحوتسال ءهربق يف ةثلاث دعب
 اًئيب تيأرلو ؟؛هتيحانب كنم سنألا لوط دعب
 ءديدصلا هيف يرجيو ءماوهلا هيف لوجت
 ىلبو حيرلا ريغت عم «ناديدلا هقرتختو

 ءحيرلا بيطو «ةئيهلا نسح دعب ؛نافكألا

 اًيشغم رخو ءةقهش قهش مث ؟بوثلا ءاقنو
 «كحيو ءمحازم اي :ةمطاف تلاقف ؛هيلع

 ىلع صْعن دقلف ءانع لجرلا اذه جرخأ

 مل هتيلف «يلو ذنم ةايحلا نينمؤملا ريمأ

 ةمطاف تءاجف «لجرلا جرخف :لاق ؛لي

 قافأ ىتح ؛يكبتو ءاملا ههجو ىلع بصت
 كيكبي ام :لاقف ؛يكبت اهآرف ءهتيشغ نم

 تيأر «نينمؤملا ريمأ اي :تلاق ؟ةمطاف اي

 كعرصم هب تركذف ءانيديأ نيب كعرصم
 ءايندلا نم كيلختو :توملل هللا يدي نيب

 :لاقف ؛يناكبأ يذلا كاذف ءانل كقارفو

 لام: مل ؟كعلبأ دقلف' ةةمظاف' اي كبسع
 يبأب :تلاقف ؛اهسفن ىلإ هتمضف ءطقسيل
 نأ عيطتسن ام «نينمؤملا ريمأ اي تنأ

 ملف ؛انبولق يف كل دجن ام لكب كملكن
 هترضح ىتح .كلت هلاح ىلع لزي

 مث ءءام ههجو ىلع تبصف ؛ةالصلا

 قافأف ؛نينمؤملا ريمأ اي ةالصلا :هتدان

 [؟ 5١ _ ؟"؟1/6ه] .اعزف

 نفد ثيح زيزعلا دبع نب رمع دهش *
 ىوسو «هنفد امل :لاق «كلملا دبع هنئبا

 نيتبشخ هدنع اوعضو «ضرألاب هربق هيلع
 ىرخألاو «هسأر دئع امهادحإ :نوتيز نم

 ؛ةلبقلا نيبو هنيب هربق لعج مث ءهيلجر دنع
 :لاقف ؟سانلا هب طاحأو ءاّمئاق ىوتساو
 ؛كيبأب اًراب تنك دقل «ينب اي هللا كمحر

 اًرورسم يل هللا كبهو ذنم تلز ام ءهللاو
 كب نعش لق ف ب ءهللاو الو ؛كب



 جئاوحلا ءاضق  ملعلا ضبق 2 176 ءايلوألا ةيلحل

 «كيف هللا نم يظحب ىجرأ الو ءارورس
 يذلا لزنملا اذه يف كتعضو ذنم
 كل رفغو هلا كتنجرف ةهيلإ كلا كايف
 هللا محرو ءكلمع نسحأب كازجو «كبنذ
 وأ دهاش نم ءريخب كل عفشي عفاش لك
 انملسو هللا ءاضقب انيضر ؛بئاغ

 مث ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهللا رمأل

 [مماب  ”ه1/ه] .فرصنا

 لضف رم :لاق نوراه نب ةبتع نع *

 اهيأ اي :لاقف ؛ةربقمب  هعم انأو  يشاقرلا

 بارخلاب قطن يتلا :ةشحوملا رايدلا
 اهلحمف ءاهؤانب بارتلا يف ديشو ءاهؤانف

 ةلحم يف برتغم اهتكاسو «برتقم
 «ناوخأإلا لصاوت نولصاوتي ال ؛نيلغاشتملا

 ]7١7/1[ .ناريجلا روازت نوروازتي الو

 تنك :لاق نارهم نب نوميم نع #*

 :أرقف «زيزعلا دبع نب رمع دنع اًسلاج
 َربتَمْلا تدر ٌّقح © ٌرثَمَكأ مكديلأ»
 اي :يل لاقف .[7 2.١ :رئاكتلا ©
 دب الو «ةرايز الإ ربقلا ىرأ ام  :نوميه

 ىلإ :ينعي  هلزنم ىلإ عجري نأ رئازلل
 [ما9/ه] .- راثلا وأ .ةنجلا

 امل :لاق بعك نب دمحم نع #*

 «ةنيدملاب انأو يلإ ثعب ءهرمع فلختسا
 كل هيام تايوتا زنلف» لع تروم
 هنع يرصب فرصأ ال اًرظن هيلإ رظنأ
 يلإ رظنتل كنإ «بعك نبا اي :لاقف ءاّبجعت
 .اًمجعت :ثلق :لاق ءهرظنت تنك ام اًرلغن

 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟كبجعأ ام :لاق

 نم لحنو «كنول نم لاح ام ينيجعأ
 بمركف 208 4 رهنع ع كفر كاست
 يترفح يف تيلد دقو ؟ثالث دعب ينتيأر ول
 «يتنجو ىلع ياتقدح تلاسو ؛يربق وأ

 دشأ يل تنك ءاّمدو اًديدص يرخنم لاسو

 [م#* /ه] .ةركن

 :لاق يلجعلا رارض نب دمحأ نع <

 ةعساو راد يف وهو  يئاطلا دواد تيتأ

 هتيب ىلع سيلو ءتي الإ اهيف سيل «ةبرخ
 راد يف تنأ :موقلا ضعب هل لاقف ؛ باب

 امأ ءاًّباب اذه كتيبل تذختا ولف «ةشحو

 ينيب ربقلا ةشحو تلاح :لاقف ؟شحوتست

 [4# /9] .ايندلا ةشحو نيبو

 ملعلا ضبق
 :لاق يناتكلا ملسم نب ماشه نع «

 اي :لاقف ؛هيلع ترثكأف «زيريحم نبا تلآس

 :لاقف ؛ملعلا بهذ :تلق ؟اذه ام «ماشه

 . كيو هللا باتك ماد ام ءبهذي نل ملعلا نإ

 هيلع ام فرع اذإ ىتح ءرمأ نع لأس لجر
 ءهاتأ لجرك ؛هفرعي وهو «هاتأ هل امم هيف

 ]١51/8[ .؟هقرعي ال وهو

 باطخلا نب رمع نأ ؛«ىعازوألا نع *

 :ليللا هاوس يف جرخ هنع'قلاعت هللا ئنكر
 مث ءاَتيب لخدف ءرمع بهذف «ةحلط هآرف
 بهذ ؛«ةحلط حبصأ املف ؛رخآ اَتيب لخد



 يعوضموملا بيذهتلا | “ا 264 جئاوحلا ءاضق

 «ةدعقم ءايمع زوجعب اذإف ؛تيبلا كلذ ىلإ

 ؟كيتأي لجرلا اذه لاب ام :اهل لاقف
 ينيتأي ءاذكو اذك ذنم يندهاعتي هنإ :تلاق

 لاقف ؛ىذألا ينع جرخيو «ينحلصي امب

 تارثعأ ؛ةحلط اي كمأ كتلكث :ةحلط

 ]48/1١[ ؟عبتت رمع

 تباثب لجر ناعتسا :لاق يمرح نع *

 ال لعجف «ةجاح يف يضاقلا ىلع ينانبلا

 ىهتنا ىتح «ىلصف لزن الإ ءدجسمب رمي
 هملكف ؛رطامقلا تمت دقو ءيضاقلا ىلإ

 تباث لبقأف ؛اهاضقف «لجرلا ةجاح ىف
 ام كيلع قش هلعل :لاقف «لجرلا ىلع

 تيلص ام :لاق ؛معن :لاق ؟تيأر

 ىف ىلاعت هللا ىلإ تبلط الإ «ةالص
 ١ عما ر 751/77 . كتحاح

 هيلع اوسبحف .؛نيراشعب رجات رم *
 ركذف ءرانيد ني كلام ىلإ ءاجف ءهتنيفس

 ىلإ هعم ىشمف «كلام ماقف ؛هل كلذ

 ابأاي :اولاق ؛هوأر املف .نيراشعلا

 :لاق ؟كتجاح ام ءانيلإ تثعب الأ «

 ؛لجرلا اذه ةنيفس اولخت نأ يتجاح
 ءزوك مهدنع ناكو :لاق  انلعف دق :اولاق

 نم سانلا نم نوذخأي ام هيف نولعجي

 ؛ىبحي ابأ اي انل هللا عدا :اولاقف  مهاردلا

 وعدأ فيك !مكل وعدي زوكلل اولوق :لاق
 باجتسي ىرتأ ؟مكيلع وعدي فلأو ءمكل
 ["904/؟] ؟فلأل باجتسي الو ءدحاول

 ام لوأ :لاق ةليبع نب رماع نع #

 يف جرخ هنأ :زيزعلا دبع نب رمع نم ركنأ

 ءءافلخلل ىقلي ناك درُبب يتأف .ةزانج

 يقلأف ؛ةزانج ىلإ اوجرخ اذإ هيلع نودعقي
 ؛ضرألا ىلع دعق مث «هلجرب هبرضف هل
 نيب ماقف ءلجر ءاجف ؟اذه ام :اولاقف
 يب تدتشا «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛هيدي

 كلئاس هللاو «ةقافلا يب تهتناو .ةجاحلا

 هدي يفو كيدي نيب اًدغ يماقم نع
 دعأ :لاقف ؛هناطس هيلع اك نق يضف

 ريمأ اي :لاق ؛هيلع داعأف ؛تلق ام يلع

 يب تهتناو «ةجاحلا يب تدتشا «نينمؤملا

 نيب اذه يماقم نع كلئاس هللاو «ةقافلا

 ىلع هعومد ترج ىتح 2ىكبف ؛كيدي
 :لاق ؟كلايع ام :لاق مث ؛بيضقلا
 ؛يدالوأ ةثالثو «يتأرماو ءانأ ءةسمخ

 ةرشع كلايعلو كل ضرفلا نإف :لاق
 نم نيتئام :ةئامسمخب كل رمأنو «ريناند
 ءاهب غلبت ؟هللا لام نم ةئامثالثو «يلام

 [؟45/5] .كؤاطع جرخي ىتح

 ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع نع #

 نأ :ركذي رماع نب ديعس تعمس :لاق

 مهعمو ؛نانس يبأ نب ناسح اوتأ اًموق
 ؟؛تريغفتف ؛ةنسح هلاح تناك دق لجر

 يف هنيعيل هوملكي نأ نوديري اًناسح اوتأف

 مهضعب لاقف ؛اًرجض هودجوف «ءيش

 هذه ىلع وهو هملكن نأ ىرن ال :ضعبل

 مث فولأسف :لاق ؛لاحلا

 ؟مكتجاح ام :مهل لاقف :لاق ؛اوفرصني

 :لاق ؛كيلإ دوعن ءهللا دبع ابأ اي :اولاق

 اذه :اولاقف ؛مكتجاحب اوملكت ءال :لاقف

 نأ اودارأ



 8و
 جئاوحلا ءاضق 1 ءايلوألا تيلحل

 لبق ةنسح هتلاح تناك ءهتفرع دق نالف

 ؛اًئيش هل عمجن نأ اندرأف ؛تريغتف «مويلا

 ةرص جرخأف .«لخدف :لاق ؛مكئاكم :لاق

 فلخأ مل ينإ امأ لاقف ؟مهرد ةئامعبرأ اهيف

 امب مكربخأ ىتح مكناكم :لاق مث ؛اهريغ

 انقفنأ ءانلهأل اًعدخم تينب :يمغ نم متيأر

 انب وه اًرسكو ءاًمهرد نيرشعو ةعبس هيلع
 كلذف ؛اًَدب هنع اندجو «هنبن مل ولو ؛قفار

 ١1١8/71[ .يمغ نم متيأر يذلا

 يل جئاوح الول :لاق ةبعش نع

 :هجئاوح تناكو ؛مكعم تسلج ام «مكيلإ

 71/©١4[ . ءارقفلا هناريجل لأسي نأ

 نب دمحم ىلع نيسحلا نب يلع لخد *

 ؛ يكبي لعجف ءهضرم يف ديز نب ةماسأ

 :لاق ؛نيد يلع :لاق ؟كنأش ام :لاقف

 .رانيد فلأ رشع ةسمخ :لاق ؟وه مك

 ]١4١/9[ .يلع وهف :لاق

 يب رم :لاق رشب نب لهس نع
 بطح دوع رسكأ انأو  مهدأ نب ميهاربإ

 دق ءدمحم اي :يل لاقف  ينايعأ دق

 ؟هب انل رمأتف :لاق ؛معن :تلق ؟كايعأ

 :تلق ؟سأفلا انريعتو :لاق ءمعن :تلق

 ىلع هعضوو :دوعلا ذخأف :لاق ؛معن

 انأ انيبف ؛ىضمو .سأفلا ذخأو «هتبقر

 .حتف دق بابلاي انأ اذإ .ءكلذ ىلع

 ىقلأو ءارسكم بابلا يف حرطي بطحلاو

 :[لاق] ؛ءىضمو بابلا قلغأو «سأفلا
 نيب فقو ءءاشعلا ىلص اذإ ميهاربإ ناكو

 ديري نم :هتوص ىلعأب ىدانف ءرودلا يدي
 «ةفقلا جرخت ةأرملا تناكق ؟نحطي

 نيب ىحرلا بصنيف ءريبكلا خيشلاو

 مث ؛ءارك الب نحطي ىتح ماني الف «نيلجر
 [الالا# ل 7/7 /7] . هباحصأ ىتأ

 نحن انيب :لاق ميهاربإ نب قيفش نع *

 نم لجر هب رم ذإ «ميهاربإ دنع موي تاذ
 ؟انالف اذه سيلأ :ميهاربإ لاقف ؛عانصلا
 :هل لقف ءهكردأ :لجرل لاقف ؛معن :ليق
 :لاق ؟مّلست مل كل ام :ميهاربإ كل لاق
 يدنع سيلو .ءتعضو يىتأرما نإ «هللاو ال

 تعجرف ؛نونجملا هبش تجرخف ءءيش
 ءهلل انإ :لاقف :هل تلقو .«ميهاربإ ىلإ

 هب لزن ىتح انبحاص نع انلفغ فيك
 بحاص تثئاءنالفاي :لاقف ؟رمألا
 لخداو «نيرائيد هنم فلستساف «ناتسبلا

 عفداو «رانيدب هحلصي ام هل رتشاف «قوسلا

 «ءقوسلا تلخدف ؛هيلإ رخآلا رائيدلا

 تهجوتو «ءيش لك نم رانيدب ترقوأو
 نم :هتأرما تلاقف ؛بابلا تققدف «هيلإ

 :تلاق ؛اًنالف تدرأ ءانأ :تلق ؟اذه

 .بابلا حتفب يرمف :تلق ؛انه وه سيل

 ام تلخدأف «بابلا تحتفف :لاق ؛ىحنتو

 ءرادلا نحص يف هتيقلأو «ريعبلا ىلع
 نم يدي ىلع :تلاقف ؛رانيدلا اهتلوانو

 :كيخأ دي ىلع :ىلوق :تلق ؟اذه

 سنت ال ؛مهللا :تلاقف ؛مهدأ نب ميهاربإ

 [8م1 - 5857/0/1 .ميهاربول مولا اذه

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع



 يعوضاوملا بيذهتلا 3 000 1 يضاقلا بادآو ءاضقلا

 ةرج يعازوألا ىلإ ىدهأ اًينارصن نأ «ينغلب

 «يل بتكت ءورمع ابأ اي :هل لاقف «لسع

 تددر :تئش نإ :لاقف ؟كبلعب ىلاو ىلإ

 «ةرجلا تلبق :الإو ؛كل تبتكو ءةرجلا

 بتكو «ءةرجلا درف :لاق ؛كل بتكأ ملو

 ]١47/5[ . اًرانيد نيثالث هنع عضوف ؛هل

 «- يمايألا ثراحلا نب - اًديبز ناك #

 ءران نم ةلعشب ءاضأ :ةريطم ةليل تناك اذإ

 فكوأ :لاقف ؛يحلا زئاجع ىلع فاطف
 «حبصأ اذإف ؟اًران نوديرتأ ؟تيبلا مكيلع

 يف مكلأ :لوقيو «يحلا زئاجع ىلع فاط

 ]01١/8[ ؟اًئيش نوديرتأ ؟ةجاح قوسلا

 نبا لسرأ :لاق ريدح نب نارمع نع *

 ةقفنب انيلإ ثعبا نأ :زلجم يبأ ىلإ نيريس
 :لاق ؛كيلإ اهب ثعبن ىتح ءاهبلطت آل
 ]/١١[ .هيلإ اهب لسرأف «ةئام ثالث ٌرصف

 ىلع ديز نب ةماسأ ةئبا تلخد «

 اهل ةالوم اهعمو ءزيزعلا دبع نب رمع
 اهيلإ ىشمو ءرمع اهل ماقف ءاهديب كسمت

 «هبايث يف هليو ءهدي يف اهيدي لعج ىتح

 .هسلجم يف اهسلجأ ىتح اهب ىشمو

 الإ ةجاح اهل كرت امو ءاهيدي نيب سلجو
 [؟0/١1] .اهاضق

 يضاقلا بادآو ءاضقلا |

 هيبأ نع يميتلا ديزي نب ميهاربإ نع *

 يعرد :لاقف ؛اهفرعف ءاهطقتلا ءيدوهي

 :لاقف «قروأ يل لمج نع تطقس

 هل لاق مث ؛يدي يفو «يعرد :يدوهيلا

 «نيملسملا يضاق كنيبو ينيب :يدوهيلا

 :لبقأ دق اًيلع ىأر املف ؛اًصيرش اوتأف

 مث ؛هيف يلع سلجو ءهعضوم نع فرحت
 «نيملسملا نم يمصخ ناك ول :يلع لاق

 تعمس ينكلو ؛سلجملا يف هتيواسل

 يف مهوواست ال» :لوقي لي هللا لوسر

 «قرطلا قيضأ ىلإ مهوؤجلاو «سلجملا
 .مكوبرض نإو ؛مهوبرضاف .مكوبس نإف
 ريمأ اي ءاشت ام :حيرش لاق مث «مهولتقاف

 لمج نع تطقس يعرد :لاق ؟نينمؤملا

 لاقف ؛يدوهيلا اذه اهطقتلاو «قروأ يل

 ١ يعرد :لاق ؟يدوهي اي لوقت ام : حيرش

 اي هللاو تقدص :حيرش لاقف ؛يدي يفو

 ال :نكلو .كعردل اهنإ «نينمؤملا ريمأ

 «ةالوم اًرينق ىعدف ؛نيدهاش نم دي

 ؛هعردل اهنأ ادهشو «يلع نب نسحلاو

 دقف .كالوم ةداهش امأ :حيرش لاقف

 الف «كل كنبا ةداهش امأو ءاهانزجأ

 امأ .كمأ كتلكث :يلع لاقف ؛اهزيجن
 لاق :لوقي باطخلا نب رمع تعمس

 اديس نيسحلاو نسحلا» :ُهِلك هللا لوسر
 ؛معن مهللا :لاق ؛«ةنجلا لهأ بابش

 لهأ بابش ديس ةداهش زيجت الفأ :لاق

 يضقت ءايقناب ىلإ كنهجوأل ءهللاو ؟ةنجلا
 :يدوهيلل لاق مث ؛اًموي نيعبرأ اهلهأ ني

 ريمأ :يدوهيلا لاقف ؛عردلا ذخ

 يضاق ىلإ يعم ءاج .ءنيتمؤملا



 ءايلوألا تيلحلت
 يضاقلا بادآو ءاضقلا كلف م

 تقدص ؛يضرو «هيلع ىضقف «نيملسملا
 «كعردل اهنإ ءنيئمؤملا ريمأ اي هللاو

 دهشأ ؛اهتطقتلا ءكل لمج نع تطقس

 ؛هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلِإ ال نأ

 لتقو ؛ةثئامعستب هزاجأو «يلع هل اهبهوف
 ]4/4"1  ١5١[ .نيفص موي هعم

 «نارجن تيلو :لاق يعفاشلا نع *#

 ؛فيقث يلاومو «ثراحلا ونب اهبو
 رقت ةعلس ارز اسا ةعلقف ءممهتعمجن
 نمو ءالدع ناك :هولدع نمف ءمكنم

 يل اوعمجف ؛اًحورجم ناك :هوحرج

 نادهاشلا دهش اذإف ءاومدقت :موصخلل
 :هولدع نإف «ةعبسلا ىلإ تفتلا :يدنع

 ىندز :تلق ءهوحرج نإو ءالدع ناك
 تلم. مالا يلع مدنا "علف ري
 ؛راج مكح ىلإ اورظنف «مكحأو لجسأ
 يتلا لاومألاو عايضلا هذه نإ :اولاقف

 يه امنإ ءانل تسيل اهيف انيلع مكحي
 تلقف ؛انيديأ يف يدهملا نب روصنملل

 :نالف نب نالف رقأو .ءبتكا :بتاكلل
 اذه يف يمكح هيلع عقو يذلا نأ

 «لاملا وأ ةعيضلا هذه نأ :باتكلا

 امنإو «هل تسيل «هيف هيلع تمكح يذلا

 ءهذي يف يدهملا نب روصنملل يه
 ءيش هتجح ىلع يدهملا نب روصنمو

 اولازي ملف .ءةكم ىلإ اوجرخف ؛مئاق

 ؛قارعلا ىلإ تعفد ىتح « يف نولمعي

 ال اذإف «ترظنف «بابلا لزنا :يل ليقف

 ؛كئلوأ ضعب ىلإ فالتخالا نم يل دب

 «ةلزنملا ديج نسحلا نب دمحم ناكو

 اذإ ناكف ؛مهلوق تفرعو «هبتك تبتكف

 [7ا/ ]77/4  .هباحصأ ترظان :ماق

 سلجأامل :لاق ةناوع ىبأ نع *

 هناي نأك :ءانضقلا قه ركملا هت وشم

 ام تمهف دق :لوقيف ؛هيلع صقيف «لجرلا
 ناكف ؛هيف باوجلا ام يردأ الو .تلق

 ناكو  ةريبه نبال كلذ ركذف ؛كلذ لعفي

 ال رمأ اذه :لاقق ؛ هالو يذلاوه

 «ةرهشب هبحاص هيلع نيعي نأ الإ «حلصي

 [47/8] .هكرتف

 :لاق يسنخألا نارمع نب دمحأ نع *

 تنك امبر :لوقي شايع نب ركب ابأ تعمس
 همأ هب حيصتف ءاّسلاج هلزنم يف روصنم عم

 «روصنم اي :لوقتف  ةظيلغ ةظف تناكو -

 ؟هيلع ىبأتف ؛ءاضقلا ىلع ةريبه نبا كديري

 عفري ام ءهردص ىلع هتيحل عضاو وهو
 ]4١/8[ .اهيلإ هفرط

 يقل :لاق شادخ يبأ نب ديز نع «

 ؛ةفركلا ءاضق ىلو امدعب اًكيرش نايفس
 هقفلاو مالسإلا دعب هللا دبع اي :لاقف

 ؟اًيضاق ترصو ءءاضقلا ىلت :ريخلاو

 نب ال هللا دبع انأ اي 4 كيرف هل لاكف

 ايأ اي :نايفس هل لاقف ؛صضاق نم سانلل

 ةةفيف تر نم صاقل دكا هللا دبع

 ةثالث ةاضقلا تناك :لاق ةمركع نع #

 دحاو تامف ؟- ليئارسإ ينب يف ينعي -



 مايح
 يضاقلا بادآو ءاضقلا

 ام اوضقف ؛هناكم رخآلا لعجف ءمهنم

 ىلع اكلم هللا ثعبف ءاوضقي نأ هللا ءاش

 اهعم ةرقب يقسي لجر ىلع رمف « سرف

 ء«سرفلا لجعلا عبتف «لجعلا اعدف ؛لجع
 هللا دبع اي :لاقف ؛لجعلا بحاص هعبتف

 نبا وهو «يلجع :كلملا لاقو ءيلجع

 :لاقف ؛هايعأ ىتح ءهمصاخف ؛يسرف

 ؛؟تيضر دق :لاق «كنئيبو ينيب يضاقلا

 :لاق ؛ةاضقلا دحأ ىلإ اعفتراف :لاق

 يب رم هنإ :لاقف «لجعلا بحاص ملكتف

 نأ ىبأف «هعبتف «ىلجع اعدف .هسرف ىلع

 ري مل «تارد ثالث كلملا عمو  هدري

 :لاقف ؛ةرد يضاقلا ىطعأف  اهلثم سانلا

 ؟يل اذه غوسي ففيك :لاقف ؛يل ضقا

 عيت نإف «ةرقيلاو سرفلا جرخت :لاق

 لعفف :لاق ؛ترذع :سرفلا لجعلا
 مث ؛كلذ لثم لعفف ءرخآلا ىتأ مث ؛كلذ
 ؛ةردلا هلوانو ءامهتصق اصقف «ثلاثلا نأ

 امكنيب يضقأ ال :لاقو ؛اهذخأي ملف

 :كلملا لاف ؛ضئاح ينإف .مويلا

 :لاقف ؟لجرلا ضيحي له ءهللا ناحبس

 [م007 7817/81 .ةرقبلا بحاصل ىضقف

 ىب ناعتسا :لاق شمعألا نع #*

 يف تئجف «ةجاح يف ثراحلا نب كلام

 ؛هريغ اًيوث تسبل ول :لاقف ؛قرخم ءابق
 ؛هللا ديب كتجاح امنإف .ءشما :تلقف

 ترص ام :دجسملا يف لوقي لعجف :لاق

 ]49/0  6١[ .اًمالغ الإ ناميلس عم

 يعوضيوملا بيذهتلا [

 رذنملا نب كلام اعد :لاق ماشه نع *

 ارحب تلم ناكر جوبر نب دل

 ؛ءاضقلا ىلع سلجا :لاقف ؛ ةرصبلا

 :لاقف ؛ىبأف ءهدواعف ؛دمحم ىبأف
 هل لاقف ؛ةئامثالث كندلجأل وأ ءسلجتل

 ليلذ نإو ؛طلسم تنأف «لعفت نإ :دمحم

 هاعدو :لاق ؛ةرخآلا ليلذ نم ريخ ايندلا

 «رمألا ضعب ىلع هدارأف «ءارمألا ضعب

 لاقف ؛قمحأل كنإ :هل لاقف ؛ىبأف
 انأ ذنم اذه يل لاقي تلز ام :دمحم

 ["ه60/؟] .ريغص

 اًسرف رمع ىرتشا :لاق يبعشلا نع *#

 ذخأف ءهيلإ رظني نأ ىلع ءلجر نم
 بحاصل لاقف ؛بطعف «هب راسف ءسرفلا
 :لاق ؛ال :لاقف ؛كسرف ذخ :سرفلا

 :لجرلا لاق ؛اًمكح كنيبو ينيب لعجاف
 حيرش :لاق ؟حيرش نمو :لاق ؛حيرش

 هيلع اصقف ءهيلإ اقلطناف :لاق ؛ىقارعلا

 امك در «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛ةصقلا

 :رمع لاقف ؛هتعتبا امب ذخ وأ .ءهتذخأ

 ؛ةفوكلا ىلإ رس ؟اذه الإ ءاضقلا لهو

 [١؟8/4] .ٍظئموي هفرع موي لوأل هنإف

 وبأ يل لاق :لاق رانيد نب ورمع نع *

 اًرفن بويأ نب مكحلا بتك :ءاثعشلا

 تيلتبا ولف  ورمع يأ  مهنم انأ ءءاضقلل

 يف تبرهو ؛يتلحار تبكرل ءهنم ءيشب
 [187/9] .ضرألا

 انأ انيب :لاق لجر نع حلجأ نع *



 ءايلوألا ةيلحا

 همأو يبص ةدج هتءاج دإ «حيرش دنع دعاق

 قحأ انأ :لوقت ةدحاو لك «هيف نامصتخي

 :ةدجلا تلاقف ؟هب

 هيتأن ءرملا تنأو كانيتأ ةيم ابأ

 هيدفت اناتلكو هامأو نبا كاتأ

 هيف كتعزان امل تميأت ٍتنك ولف

 هيتلا كب بهذي الو هيتاهف تجوزت
 ينضاقلا اهببآ ايلا

 :مألا تلاقف :لاق

 ينضاقملا هحيا ايلا

 ةنجلا كال تلاق دق

 هدرز ين نرظسستالو

 يتبا نع سفنلا يزعأ

 هديك تلمح يديكو
 يرجح يفراصاملف

 هلحو اعئاض اميتي

 ريخلا ءاجر تجوزت

 هدو يل رهظي نمو

 هدذقر يل نسحي نمو

 :حيرش لاقف

 امتلق دق ام يضاقلا مهف دق

 لقع نأ دهج يضاقلا ىلعو

 ظنك
 0 مم

 يضاقلا بادآو ءاضقلا

 يبصلاب ينيب :ةدجلل لاق

 للعلا ٍتاذ نم كنبا يذخو

 اهل ناك تربص ول اهنإ
 ٌلديلااهيغبت اهاوعد لبق

 -١86[ 14/141 .ةدجلل هب ىضقف

 لجر ىلع ىضق هنأ .حيرش نع
 يلع تيضق «ةيمأ ابأ اي :لاقف ؛هفارتعاب

 تحخأ نبا ينربخأ :لاق ؛ةئيب ريغب

 ]6/54"١[ . كتلاخ

 ملعأ تدجو :لاق بويأ نع *
 امو «هنم اًرارف مهدشأ :ءاضقلاب سانلا

 نم ءاضقلاب ملعأ رصعلا اذهي تكردأ

 [؟88/؟] .ةبالق نأ

 ءاًحيرش تدهش :لاق يبعشلا نع *«

 تاسراق هةلمعو مصاخت ةأرما هتءاجو

 اهنظأ ام «ةيمأ ابأ :تلقف ؛تكبف ءاهينيع

 ةوخإ نإ .يبعش اي :لاقف ؛ةمولظم الإ

 [*1/4] .نوكبي ءاشع مهابأ اوءاج فسوي

 ىلإ لجر ءاج :ريمت نبالاق *

 لجرل  انالف يل ملك :لاقف ءشمعألا
 هتملك ام ءهللاو :لاق  رمخلا برشي ناك

 «جارخلا يف ينذخأ دق هنإ :لاق ؛طق

 هءاجف :لاق ؛لبقي نأ هتملك نإ وجرأف

 :لاق  هنوبرشي رمخ مهيديأ نيب ناكو -

 نأ لبق اًرمخ هنيقسأل :لجرلا لاقف
 .شمعألا لخدف .هوعفرف :لاق ؛جرخي

 احمف «ةفيحصلاب اعدف ءمعن :لاق ؛هملكف
 ؛دمحم ابأ اي دغت :لاقو ءهيلع ناك ام



 ُص أ
 يعوضاوملا بيذغهتلا يضاقلا بادآو ءاضقلا

 لاقف ءءام ينوقسا :لاقف .ىدغتف :لاق
 ءال :لاق .مالغ اي اًذيبن تاه :لجرلا
 اذإ :لاق سيلأ :لجرلا لاقف ؛ءام ينوقسا
 .هماعط نم لكف «كيخأ ىلع تلخد

 تسل :شمعألا لاقف ؟هبارش نم برشاو

 ملو ءشمعألا جرخف ؛كئلوأ نم تنأ
 [48 44/61 .ءاملا الإ برشي

 اذإ :هيلإ بتك رمع نأ «ءحيرش نع *
 ءهب ضقاف .هللا باتك يف ءيشلا كءاج

 سيل ام كءاج نإو ؛لاجر هنع كنتفلي الو
 هن كيبن ةنس رظناف ءهللا باتك يف

 يف سيلام كءاج نإو ؛اهب ضقاف
 نم تعم ةيرتلا يك لتلو هللا باتك
 هيلع عمتجا ام رظناف 46 هللا لوسر

 [ 5*1 /4] . هب ذخف « سانلا

 برضت نأل :لاق لوحكم نع #
 ؛ءاضقلا يلأ نأ نم يلإ بحأ .يقنع

 تيب نم يلإ بحأ ءءاضقلا يلأ نألو
 [119/ه] .لاملا

 هديري ءارهش اًروصنم ةريبه نبا رسبجح

 [4؟/6] .هيلع ىبأف ؛ءاضقلا ىلع

 نإ :لجرل كرايملا نب هللا دبع لاق *

 [155/4] .رثألاب كيلعف ءءاضقلاب تيلتبا

 هنأ َّنإ © :ةيآلا هذه لوأتيو ؛اًرجأ ءاضقلا
 5 ليس مص كك 5 رم رك يم

 تنأب مقوتأو رهسشنأ نييؤملا برم نّرْشَأ
 [45/؟] .ةيآلا ١١١[ :ةبوتلا] «دَّنتجْلا ٌمُهَل

 تعمس :لاق عيكو نب نايفس نع *

 ديرأ عساو نب دمحم نأ ينغلب :لوقي يبأ

 «هتأرما هتبتاعف ؛ىبأف ءءاضقلا ىلع

 :لاق ؛جاتحم تنأو «لايع كل :تلاقف
 «لقبلاو لخلا ىلع ربصأ ينيرت تمد ام
 [*2/*0] .ينم اذه يف يعمطت الف

 يلو امل هنأ ءىليل يبأ نبا نع *

 فطصاف ءءاضقلل موي لوأ بكر :ءاضقلا
 نونجم لاقف :لاق ؟؛هيلإ نورظني سانلا هل
 نم ىلإ اورظنا :ةفوكلا لهأ نيناجم نم

 ؛ةرخآلا يزخب ايندلا رورس هللا هل عمج
 نأ لبق اهتعمس دق ول :ىليل يبأ نبا لاقف
 ]0١/4*[ .اًيش مهل تيلو ام .يلأ

 لمعتسا زيزعلا دبع نب رمع نأ *
 ىلع ؛ةريزجلا ىلع نارهم نب نوميم

 نوميم هيلإ بتكف ؛اهجارخ ىلعو ءاهئاضق
 :قيطأ الام ىنتفلك :لاقو .ءهيفعتسي

 «ريبك خيش انأو ءسانلا نيب يضقأ
 نم بجا :هيلإ رمع بتكف ؛قيقر ء«فيعض

 ؛كل نابتسا ام ضقأو «بيطلا جارخلا

 نإف «يلإ هعفراف ءرمأ كيلع سبتلا اذإف
 ءهوكرت رمأ مهيلع ربك اذإ اوناك ول سانلا
 [88/4] .ايند الو نيد ماق ام

 :لاق دشار يبأ نب عيبرلا نع *

 مكحلا نإ :لوقي ةديبع ابأ تعمس
 ؛ كو هللا نع تاوصألا نكسي :لدعلا
 ةاكشلا نم رثكي :رئاجلا مكحلا نإو
 [؟5/4١] .ىلاعت هللا ىلإ



 ءايلوألا ةيلحل

 :لاق - يئالملا سيق نب  ورمع نع #
 :يبر ىلإ هب غلبتأو «يبلق هب ققرأ ثيدح

 اياضق نم ةيضق نيسمخ نم يلإ بحأ
 050000 .حيرش

 ملكأ انأ :لاق ةيواعم نب سايإ نع *

 يلإ مصتخا اذإف ؛يلقع فصنب سانلا

 [١١؟ 5 /*] .هلك يلقع تعمج : نانثا

  ةملس نب قيقش  لئاو وبأ ناك #

 ىيحي ءاج اذإ «ةكرب اي :هتيراجل لوقي

 اذإو ؛هيلّبقت الف ءءيشب  هنبأ :ينعي -

 ناكو :لاق ؛هيذخف ءءيشب يباحصأ ءاج

 ]١٠١/4[ .ةسانكلا ىلع ايضاق هنبا ىيحي

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 ءءاضقلا ىلإ نايفس نينمؤملا ريمأ رج
 انت عت اهنقنا سلخبلا هيلع ”قافامف
 ةهلسرا هيلع قماشتي هنأ ملع نأ
 يف هتنونيك لعجو «.ناطلسلا نم برهو

 ديعس نب ىيحيو نمحرلا دبع تيب
 .هتوم دنع ناك املف ءةنس رشع ةعضب

 ينولسغا :لاق ؟كب بهذن نيأ :اولاق

 ءريرسلا ىلع ينوعضو «ينونكو
 ءاولعفف ءريرسلا مكنيب اميف اولمحاو
 ءاجف ءعماجلا دجسم بابي هوعضوف
 هصاغف ءههجو نع ففشكف «.ناطلسلا

 ةاطليستلا' ىلإ بككو.:«روفاقتلا يف
 ريرس ىلع نايفس تدجو ينإ :مظعألا
 يف هتصصغف ؛هنفكو هلسغ نم اًعورفم

 ىلع عقوف «هيف رمأت ام رظتنأ ءروفاكلا

 ب
 ردقلاو ءاضقلا 0

 هتزانج ىلإ '"يرامس فلأ ءاملا
 [ه7  ه7/90] .مايأ دعب نفدف

 يل تناك :لاق ةبور نب ءالعلا نع *#

 .هنع تلأسف «ةويح نب ءاجر ىلإ ةجاح

 «كلملا دبع نب ناميلس دنع وه :اولاقف

 نينمؤملا زيثعأ يلو :لاقف «.هتيقلف :لاق

 نيب تريخ ولو ءءاضقلا بهوم نبا مويلا
 يت ربخ ىلإ لقحلا نأ نيو ىلا نأ
 نإ :تلق «يترفح ىلإ لمحأ نأ ترتخال

 ءهب ترشأ يذلا تنأ كنإ :نولوقي سانلا

 رظنأ ملو ةماعلل ترظن ينإ ءاوقدص :لاق

 [ذولا  ا؛ظا/١/ه] .هل

 اكشف ءيروثلا نايفس ىلإ لجر ءاج #

 ام :نايفس هل لاقف ؛هتباصأ ةبيصم هيلإ

 :لاق ءينم كيلع نوهأ دحأ اهب ناك

 وكشت اًدحأ تدجو ام :لاق ؟كلذ فيكو

 ؛يل وعدت نأ تدرأ امنإ :لاق ؟يريغ هيلإ

 ؟رّبدم مأ .تنأ رّبدمأ :نايفس هل لاقف

 رّبلي امب ضراف :لاق ؛رّبدم لب :لاق

 [هزب هكرال)] . كل

 نب دمحمل ةدرب يبأ نب لالب لاق #

 :لاق ؟ردقلاو ءاضقلا يف لوقت ام : عساأو

 موي لأسي ال َكِيَق هللا نإ ءريمألا اهيأ
 امنإ :هردذقو هئاضق نع هدابع ةمايقلا



 ردقلاو ءاضقلا

 ذل

 يعوضوموملا بيذهتلا ٌ انك“

 ]44/١*[ :مهلامعأ نع مهلأسي

 نب دمحم ىتأ :لاق ديز نب دامح نع *

 :هل لاقف ؛لجرل ةجاح يف الجر عساو

 نإف «كلبق هللا ىلإ اهتعفر ةجاح يف كتيتأ
 تنكو ءاهتيضق ءاهئاضق يف هللا نذأي

 مل ءاهئاضق يف هللا نذأي مل نإو ؛اًدومحم

 [*8ه4/7] .اًروذعم تنكو ءاهضقت

 نع هللا ىهن ام :لاق ةداتق نع #

 :نكلو ؛عوقوم هنأ ملع دق الإ ءبنذ

 [85/17] .ةجحو ءةمدقت

 ضرع اذإ ءزيزعلا دبع نب رمع نع *
 .ناك ام ردقب :لاق ءهركي امم رمأ هل

 [818/8] .اًريخ نوكي نأ ىسعو

 :لاق هنأ «هللا دبع نب فرطم نع *«
 قوف نم هسفن يقليف ءدعصي نأ دحأل سيل

 ءرذحي :نكلو ؛يل ردق :لوقيو ؛رئبلا

 ملع .ءيش هباصأ نإف ؛يقتيو ءدهتجيو
 [؟7/9١7] .هل هللا بتك ام الإ هبصي مل هنأ

 :لاق هللا دبع نب فرطم نع #*

 ءردقلا ىلإ سانلا لكي مل َقِيِق هللا نإ

 هيلإو :هثيدح يف ليدب لاقو ؛؟نودوعي هيلإو

 [707/؟] نوريصي

 نع «يشرقلا لضفلا يبأ فلخ نع #*
 اوبتك نيذلا رفنلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع باتك
 هللا باتك در يف قحب مهل نكي مل امب هيلإ
 هملع يف «ةذفانلا هرادقأب مهبيذكتو «ىلاعت

 ءىشل سيلو «هيلإ الإ هل دح ال يذلا قباسلا

 ةيببو لا نيد يف مهدعطوت عرش ة دب

 :دعب امأ ؛هتمأ يف ةمئاقلا هلوسر

 هتم نورتتست متنك امب « يلإ متبتك مكنإف
 .هنم جورخلاو هللا ملع در يف :مويلا لبق

 ىلع فوختي لي هللا لوسر ناك ام ىلإ

 نأ متملع دقو ؛ردقلاب بيذكتلا نم :هتمأ

 ماصتعالا :نولوقي اوناك ؛ةنسلا لهأ

 ؛اًعيرس اًضبق ملعلا ضبقيسو «ةاجن ةنسلاب
 - سانلا ظعي وهو - باطخلا نب رمع لوقو
 :ةنيبلا دعب هللا دنع دحأل رذع ال هنإ

 ىده يف الو ؛ىده اهبسح ءاهبكر ةلالضب
 «رومألا تشكيبت دق ؛ةلالض هبسح ءهكرت

 بغر نمف ؛رذعلا عطقناو «ةجحلا تتبثتو
 :باتكلا هب ءاج امو ةوبنلا ءابنأ نع

 دجي ملو «ىدهلا بابسأ هيدي نم تعطقت
 .ىدرلا نم اهب وجني ةمصع هل

 :لوقأ ينأ «مكغلب هنأ :متركذ مكنإو

 ىلإو «نولماع دابعلا ام ملع دق هللا نإ

 ءيلع كلذ متركنأف ؛نورئاص مهام

 يف هللا نم كلذ نوكي سيل هنإ :متلقو

 ؛اًلمع قلخلا نم كاذ نوكي ىتح .ملع
 :لوقي ىلاعت هللاو ؟متلق امك كلذ فيكف

 :رفكلا يف نيدئاع :ينعي ١١[. :ناخدلا]

 ُهنع أوت اَمِل اوُداَمَل أوُدُر ُدلَو9 :ىلاعت لاقو
 متمعزف .[18 :ماعنألا] غَنوبِدَكَل ّعْبَنإَو
 ص نم :ىلاعت هللا لوق يف مكلهجب

 نأ .[194 :فهكلا] 4رْفْكَيله هَ سو نو
 نم متلعف «متببحأ كلذ يأ يف :ةئيشملا

 امو# :لوقي ىلاعت هللاو ؛ىده وأ ؛ةلالض

 <06 تيبّكلا بر ُهَن َكَنَي نأ آّلِإ َنوُمكَت
 م



 ءايلوألا تيلحل

 ءاوؤاش :مهل هللا ةئيشمبف .[79 :ريوكتلا]

 هتعاط نم مهتئيشمب اولاني مل :أشي مل ولو
 مل ىلاعت هللا نأل ؛ المع الو الرق « اًكيش

 ام مهيلإ ضوفي ملو ءهديب ام دابعلا كلمي

 ىلع لسرلا تصرح دقف ؛هلسر نم هعنمي
 الإ مهنم ىدتها امف ءاعيمج سانلا ىده

 ىلع سيلبإ صرح دقلو ؛هللا هاذه نم

 نم الإ مهنم لض امف ءاعيمج مهتلالض
 .الاض هللا ملع يف ناك

 ىلاعت هللا ملع نأ :مكلهجب متمعزو

 نم اولمع ام ىلإ دابعلا رطضي يذلاب سيل
 نم هوكرت امع مهدص يذلاب الو ءهتيصعم

 مهنأ هللا ملع امك :مكمعزب هنكلو ؛هتعاط

 مهنأ ملع كلذك ءهتيصعمب نولمعيس
 ؛اًوغل هللا ملع متلعجف ؛اهكرت نوعيطتسيس

 هللا ةعاطب لمعل :دبعلا ءاش ول :نولوقت

 :اهل كرات ريغ هنأ هللا ملع يف ناك نإو

 ؛اًملع ناكو .هومتبصأ :متئش اذإ متنأف
 نإو ؛الهج ناكو. ءهومتددر :متئش اذإو

 يف سيل اًملع مكسفنأ نم متئدحأ :متئش

 اذهو ؛مكنع هللا ملع هب متعطقو هللا ملع

 ءاًضقن ديحوتلل هدعي سابع نبا ناك ام
 هلضف لعجي مل هللا نإ :لوقي ناكو

 ؛رايتخا الو هنم مسق ريغب ءالمه هتمحرو

 قباس يف ناك ام لاطبإب هلسر ثعبي ملو
 ءرمأب ملعلا يف نوّرقت متنأف ءهملع
 :لوقي ىلاعت هللاو ؛رخآ يف هنوضقنتو

 الو ْمُهَمْلَح امو مهيأ َنْبَب ام ُملْي»
 :ةيستهيبلا] #1 تناوب لإ يلع نم ٍءَىَّ
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 ا
 ردقلاو ءاضقلا

 هللا ملع ىلإ نورئاص قلخلاف 6

 وه ءيش هنيب سيلو ؟ هيلع نولزانو , ىلاعت

 لوحي الو «هنع هبجحمي باجح نئاك

 «لمعب ضرفي مل هللا ءاش ول : متلقو

 مشو» :هلوق نع هباتك يف هللا ربخأ ام ريغب
 يصار ل 04 5 ع 5 رو

 © نع اهل شه كلذ نود نم للمعأ
 سر ى. هع لا . 5 8 3

 م مُهعَيمَْس#» :لاق هنأو .[5” :نونمؤملا]
 ري ع

 .[44 :دوده] « هيأ َكاَذَع ا

 ءاولمعي نأ لبق نولماع مهنأ :ربخأف

 ؛اوقلخي نأ لبق مهبذعم هنأ :ربخأو

 نم اوجرخ :اوؤاش ول مهنإ :متنأ نولوقتو
 نم ملعي مل ام ىلإ هباذع يف هللا ملع

 ىداع دقف :كلذ معز نمو ءمهل هتمحر

 ىلاعت هللا ىمس دقلو ؛ٌدرب هللا باتك

 يف مهلامعأو مهئامسأب لسرلا نم الاجر
 كلتل مهؤابأ عاطتسا امف ؛هملع قباس

 امب سيلبإ عاطتسا امو ءاّرييغت ءامسألا

 ؛اًليدبت لضفلا نم هملع يف مهل قبس
 بيو َقَحْسِإَو مهر ادع ردوا :لاقف
 صلي ُمَكْضنَل آنإ © ٍرسَبألَو ىِربْلا يل
 هللاف .[43 45 :ص] 409 ٍراَدأ يكِذ

 ٌدحأ كلمي نأ نم عنمأو ءهتردق يف زعأ

 ْمَسُم وهف ؛كلذ نم ءيش يف هملع لاطبإ

 نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هيحوب مهل
 هقلخ يف كرشي نأ وأ ءهفلخ نم الو هيدي

 هجرخأ دق نم هتمحر يف لخدي وأ ءاّدحأ

 هلخدأ دق نم اهنم جرخي نأ وأ ءاهنم

 نأ معز نم لهجلا هللاب مظعأ دقلو ؛اهيف



 ينعوضوملا بيذضهتلا لا ال 8 ردقلاو ءاضقلا

 هللا لزي مل لب ءىلخلا دعب ناك ملعلا

 ءيش لك ىلعو ءاّميلع ءيش لكب هدحو
 ؛قلخ امدعبو ءاّئيش قلخي نأ لبق اًديهش

 دعب هزي ملوأ :مهنلب يت ةملع:صقني مل
 رباد اهب عطق يتلا هجئاوحب الو .مهلامعأ

 الو ءهسفن ىده سيلبإ كلمي الو ؛مهملظ
 .هريغ ةلالض

 اطيإ :مكتلاقم فذقب متدرأ دقو

 ؛هتدابع لامهإو ءهقلخ يف هللا ملع
 طارفإو ءمكتعدب ضقنب مئاق :هللا باتكو

 .هلوسر ثعب هللا نأ :متملع دقلو ؛مكفذق

 هل هللا دارأ نمف ؛كرش لهأ ٍذئموي سانلاو

 اهيف ناك يتلا هتلالض لحت مل :ىدهلا
 هيل هللا دري مل نمو ءهل هللا ةدارإ تود

 تناكف ءالاض رفكلا ىف هكرت :ىدهلا
 نأ :متمعزف ؟ هاذه 0 ىلوأ هتلالض

 .ةيصعملاو ةعاطلا مكبولق يف تبثأ

 مكتردقب متكرتو ؛هتعاطب مكتردقب متلمعف
 نوكي نأ نم ولخ هللا نأو ؛هتيصعم

 نع اذحأ زجحي وأ (هتمحرب اًدذحأ صتخي

 . هتيصعحم

 امنإ .ءردقب يذلا ءيشلا نأ :متمعزو

 ؛ةمعنلاو ءءاخرلاو ءرسيلا :مكدنع وه

 نوكي نأ متركنأو .لامعألا هنم متجرخأو

 مكنأو «ىده وأ ةلالض هللا نم دحأل قبس

 مكنأو ءهللأ نود نم مكسفنأ متيده نيذلا

 ةوق ريغب «ةيصعملا نع اهومتزجح نيذلا
 .هنم نذإ الو هللا نم

 ءلوقلا يف الغ دقف :كلذ معز نمف

 هللا ملع يف قيسي مل ءيش ناك ول :هنأل

 ذفني .ءكيرش هكلم يف هلل ناكل «هردقو

 و هللاو ؛ هللا نود نم قلخلا يف هتئيشم

 يف ٌهَنْيَرَو َنْميإْلا لإ بحط :لوقي
 كلذ لبق هل مهو ٠ .[ا/ :تارجحلا] 4

 ا ركل 51 57 :نوهراك

 لبق هل مهو .[7 :تارجحلا] «تاّبَسْلَو

 نم ءيش ىلع اوناك امو ءنوبحم كلذ

 .نيرداقب مهسفنأل كلذ

 نم ِللَي دمحمل قبس امب ربخأ مث
 ؛هباحصألو هل ةرفغملاو هيلع ةالصلا

 احر ٍراَمكْلا َلَع ُكَّدِيأأط :ىلاعت لاقف
 َرفْفِلا» :ىلاعت لاقو .[15 :حتفلا] 4مُجنني
 :حتمفلا] رَخْأَت اَمَو َكِلَد ني َمّدَتَت ام ُهَنَأ َك

 نأ لبق هل هللا اهرفغ ام ءهملع الولف .[؟

 نأ لبق هللا نم هل قبس الضفو ءاهلمعي

 مث ءاونمؤي نأ لبق مهنع اًناوضرو ءاوقلخي
 نأ لبق «نوئمآ نولماع مه امب ربخأ
 :اولمَعَي

 (5/ َيََيِ) :لاقو

 : متنأ نولوقتف 8 :حتفلا] © انضر كَ

 هللا ربخخأ ام در اوكلم اوناك دق مهنإ

 اوميقي نأ مهيلإ نأو «نولماع مهنأ :مهنع

 اودارأ يذلا نوكيف ءهلوق عم مهرفك ىلع

 نوكي الو ءالوعفم رفكلا نم مهسفنأل
 هلل لب ءاّقيدصت راتحا اميف هللا يحول

 .ةغلابلا ةجحلا

 هلأ َنْي بدك اَلْرْلط :ىلاعت هلوق يفو

 لاا رب سام نس رك سمعي

 نع الصف نوهت ادّجس



 ءايلوألا ةيلحا

 هللا نم وفعلا مهل قبسف .[58 :لافنألا]

 :متلقو ؛مهل نذؤي نأ لبق ءاوذخأ اميف

 هوفع يف هللا ملع نم اوجرخ ءاوؤاش ول

 الا يحد نع ملعب ماا ىلإ «مهنع
 ؛بذكو الغ دقف :كلذ معز نمف ؛اوذخأ

 يف ٍلئموي مهو ءاٌريثك اًرشب هللا ركذ دقلو
 :لاقف ؛ءاسنلا ماحرأو لاجرلا بالصأ

 :ةعسجلا] يب تكي انل متي يعاد
 مِهِدَعب نم ودآج بيدو» :لاقو .[*

 هيلا نوجا اكل يعانون

 مهل تقبسف ٠١[. :نشحلا] #نميإلاب انوَُبَس

 ءاعدلاو 0 نأ لبق هللا نم ةمحرلا

 نم ناميإلاب مهقبسي مل نمم ةرفغملاب مهل
 نوملاعلا نع قلو ؛مهل وعدي نأ لبق

 ةثيشم لوحتف ءاّرمأ ءاشي ال هللا نأ :هللاب

 موقل ءاش دقلو ؛ءاش ام غالب نود هريغ

 سيلبإ ءاشو ؟؛دحأ مهلضي ملف ..ىدهلا

 ىسومل لاقو ؛اودتهاف «ةلالضلا موقل

 © قل ٌمَنِإ نوعي لإ آَبَمْدَأَط :نوراهو
 «<(© ىتنَع رأ ُدَكَدَتي مَ انْ اَلَ ل اَلَْْ
 :هملع قباس يف ىسومو .[44 4" :هط]

 لاقف ؛اًنزَحو اًودع نوعرفل نوكي هنأ
 اًمُهَدونْحَو نمو تيوَعَرف ىرثو# :ىلاعت

 .[1 :صصقلا] ؟َتورَدي اوناَكح ان مُهْنِ

 ناك .نوعرف ءاش ول :متنأ نولوقتف

 :لوقي ىلاعت هللاو ءارصانو اًّيلو ىسومل

 ؛[8 :صصقلا] «اْرَحَو اًوُدَع هَل نوحي »
 ؛قرغلا نم 3 .نوعرف ءاش ول :متلقو
 4 نوورعُم كنج مما #1 :لوقي ىلاعت هللاو

 ترولوُفَي
 5 رخل رب رع

 ردقلاو ءاضقلا 2 1517 ف

 «هيحو يف هدئنع كلذ تبثم ؛[؟4 :ناخدلا]

 هملع قباس يف لاق امك 0

 ٍضرَأْلا يف ُلِعاَج ٍّيِإطظ :هقلخي نأ لبق_مدآل
 :كلذ ىلإ راصف [”: :ةرقبلا) 4ٌةَكِلَع 3
 سيلبإ ناك امكو ءاهب يلتبا يتلا ةيصعملاب
 اًمومذم نوكيس هنأ :هملع قباس يف

 :هب يلتبا امب كلذ ىلإ راصو ءاروحدم
 مدآ ىقلتف ؛ىبأف ءمدآل دوجسلا نم

 «ةنعللا سيلبإ ىقلتو ؛محّرف «ةبوتلا
 نم هل قل ام ىلإ مدآ طبهأ مث ؛ىوغف
 طبهأو ؛هيلع اًبوتم ءاموحرم :ضرألا
 اطوخسم ءاّمومذم اًروحدم :هترظنب سيلبإ
 نم هءايلوأو سيلبإ نإ :متنأ متلقو ؛هيلع
 هللا ملع در اوكلم اوناك دق «نجلا

 كفل © وأ علو نع لَم :لافن
0 44 509 

 © مهم َكَمِيت نمو كني مه

 الإ ءملع هل ذفني ال ىتح .[85 .44 :ص]

 . مهتئيشم لعب

 در يف مكسفنأ ةكلهب نوديرت اذامف

 وع ءيش نع رصقمب سيل :هللا ملعو

 ردقيف «ءيش يف هملع قبسي الو « نئاك

 لك يف نولقتنت متنك ولف ؛هدر ىلع دحأ
 تناكل «نثاك وه ءيش ىلإ ءيش نم ةعاس

 .هذنع مكعقاوم

 ام ؛مدآ قلخ لبق ةكئالملا تملع دقلو

 م :ضرألا يف دابعلا نم نئاك وه



 عمي
 يعوضوملا بيذغتلا اة ردقلاو ءاضقنلا

 مهل ناك امو ءاهيف ءامدلا كفسو ء.داسفلا

 :هللا ملع يف ناكف ؛ملع نم بيغلا يف

 اولاق امو ؛ءامدلا كفسو ءداسفلا

 ءمهل ميكحلا ميلعلا ميلعتب الإ ءاّصرخت
 . هب مهقطنأ دقو ؛مهنم كلذ نظف

 نأ لبق اًموق غازأ هللا نأ متركنأف
 اذهو ؛اولضي نأ لبق اًموق لضأو ءاوغيزي

 هللا نأ ؛هللاب نوئمؤملا هيف كشي ال امم

 نم مهنمؤم :دابعلا قلخي نأ لبق فرع دق

 ففيكو ؛مهرجاف نم مهربو ءمهرفاك
 نوكي نأ :نمؤم هللا دنع وه دبع عيطتسي
 نوكي نأ ءرفاك هللا دنع وه وأ ءاّرفاك

 نك نَم َوأ# :لوقي ىلاعت هللاو ؟اًمؤم

 يف دب ىِثْمَي 27 مل اَنلَمَجَو ُهَنْيَِحََد اًكَيَم
 جراخي سي تملا يف ُدْلَثَم نَمَك سياتل

 سيل ةلالضلا يف وهف [١17؟ :ماعنألا] 4

 .هللا نذإب الإ ءاّدبأ اهنم جراخب

 ىدهلا دعب نم اوذختا «نورخآ مث
 ءمهنع افعف ؛هب اولضف «٠ ءاذسج ءالجع

 مر نما اب ردي ملحم

 «َنولدَْي ديو ّقْلَلِب وُدَبي هَل :ىسوم
 .مهل قبس ام ىلإ اوراصو :[154 :فارعألا]

 فعي ملف .ىدهلا دعب دومث تلض مث
 ىلإ هملع يف اوراصف ؛اومحري ملو «مهنع

 اوذفنف ؛نودماخ مه اذإف ,.ةدحاو ةحيص

 .ءمهلوسر اًحلاص نأ :مهل قبس ام ىلإ

 ؛اًرافك مهتيمم هنأو «مهل ةنتف ةقانلا نأو

 .اهورمعف

 :ةكئالملا هيف تناك اميف سيلبإ ناكو

 ملف ءىصعف «يلتبا «ةدابعلاو حيبستلا نم

 مهو ؛محرف « ىصعف مدا يلتباو ؛محري

 افسوي مهو ؛يسنف :ةثئيطخلاب مدآ

 . مصعف : ةئيطخلاب

 له ؟كلذ دنع ةعاطتسالا تناك نيأف

 ال ىتح كلذ نم ناك اميف اًئيش ينغت ناك

 .نوكي ىتح نكي مل اميف ينغت وأ «ءنوكي
 امم زعأ هللا لب ؟ةجح كلذب مكل فرعتف

 .ردقأو ءنوفصت

 هللا نم دحأل قبس نوكي نأ «متركنأو

 مكمعزب هملع امنإو ,ىده وأ ةلالض

 : مكيلإ لامعألا يف ةئيشملا نأو ؛ظفاح

 لهأ نم متنكف «ناميإلا متببحأ متثش تاما

 ا

 قدصم وهو .ةنسلا لهأ هب ءاج يذلا
 اًبنذ هاضم بلذ نم :هنأ «لزنملا باتكلل

 :رمع هلأس نيح قي يبنلا لوق يف اًئيبحخ
 مأ هنم غِرف دق ءيشأ «لمعت ام تيأرأ

 غرف دق ءيش لب» :ّهْك لاقف ؟هفنتأن ءيش

 هللا نم ميلعتو ءهل بيذكتلاب متنعطف ؟«هنم

 عيطتسن ال انك نإ :متلق ذإ ءهملع يف
 :مكدنع ربجلاو ؛؟ربجلا وهق ؛هنم جورخلا

 :قلخلا يف هللا ملع ذافن متيمسف ؛فيحلا

 ءمدآ نلخ هللا نأ :ربخلا ءاج دقو ؛اًفيح

 مه امو ةنجلا لهأ بتكف ءهدي يف هتيرذ رثنف
 .نولماع مه امو رانلا لهأ بتكو «نولماع
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 ردقلاو ءاضقلا هفضل

 - نيفص موي - فينح نب لهس لاقو

 ؛مكنيد ىلع مكءارآ اومهتا «سانلا اهيأ

 بع هللا لوسر رمأ در عيطتسن ولو «لدنجح

 ىلع انفويس ائنعضو ام هللاو ؛هانددرل

 لبق هفرعن رمأ ىلع انب لهسأ الإ انقتاوع

 .اذه مكرمأ

 قح ةوعد مترهظأ دق :مكلهجب متنأ مث

 در ىلإ سانلا نوعدت :لطاب ليوأت ىلع
 ةئيسلاو هللا نم ةنسحلا : متلقف ؛هللا ملع

 :ةنسلا لهأ مهو مكتمئأ لاقو ؛انسفنأ نم
 ةئيسلاو «قبس دق ملع يف هللا نم ةنسحلا

 ال :متلقف «قبس دق ملع يف انسفنأ نم

 ءانسفنأ نم اهؤدب نوكي ىتح .كلذ نوكي

 در اذهو ؛انسفنأ نم تائيسلا ءدب امك

 لوقلا مجن نيح سابع نبا لاق دقو
 .ةمألا هذه كرش لوأ اذه :  ردقلاب

 ىتح .مهيأر ءوس مهب يهمني ام .هللاو

 امك ءاريخخ رق نوكي نأ نم هللا اوجرخُي

 .اًرش رّذق نوكي نأ نم هوجرخأ

 يف ناك نم نأ :مكلهجب نومعزت متنأف

 كلم امب وهف «ىدتهاف اًلاض هللا ملع
 هللا نكي مل ام ءهاده يف ناك ىتح «كلذ

 ءمالسولل هردص حرش نم نأو ؛هيف هملع

 ؛هل هللا هحرشي نأ لبق هيلإ ضوف امب وهف
 ءاش امم وهف ؛رفكف اًنمؤم ناك نإ :هنأو

 هتئيشم تناكو ءاهل كلذ نم كلمو « هسفنل

 لب ؟؛هناميإ يف هللا ةئيشم نم ذفنأ هرفك يف
 ةنوعم ريغبف «ةئسح لمع نم هنأ :دهشأ

 لمع نم نأو ؛اهيلع هسفن نم تناك

 ةك اهيف هل تناك ةجح ريغبف «ةئيس
 [؟9؟ :ديدحلا] دمي نم هني هلا ديب ٌّلْصَعْل

 ءاعيمج سانلا يدهي نأ هللا دارأ ول نأو

 . اًيدتهم نوكي ىتح «لض نميف هرمأ ذفنل

 ضيوفت مكل ءاش «هتئيشمب :متلقف
 ىقلأ ؛تائيسلا ضيوفتو «مكيلإ تانسحلا

 لعجو «مكلامعأ يف هملع قباس مكنع

 ام هللاوف ءمكحيو ؛مكتثيشمل اًعبت هتئيشم

 نأ اوبأ نيح مهتئيشم ليئارسإ ينبل ىضمأ
 لبجلا قتن ىتح «ةوقب مهانآ ام اوذخأي
 ىضمأ هومتيأر لهف ؛ةلظ هنأك مهقوف

 دارأ نيح ءهتلالض يف ناك نمل هتئيشم

 فيسلاب هلخدأ نأ ىلإ راص ىتح .هاده

 ؟هيف كلذب هملع عضومب اًمرك مالسإلا ىلإ

 نيح مهتئيشم سنوي موقل ىضمأ له ؛مأ
 باذعلا مهلظأ ىتح ءاونمؤي نأ اوبأ

 مهريغ ىلع درو ؛مهنم لبقو ءاونمآف
 :ىلاعت لاقو ؟مهنم لبقي ملف «ناميإلا

 اس لل يا ع
 كي زف ©) َنِكرتُم ءوي اك امي اَنرَدَكحَو

 َدَه ىبلأ ا
 <69 تورفكلا كِل

 دق يذلا 0 3 .[86 «84 :رفاغ]

 . «تيرفكلا كِل مك ؛هقلخ يف الخ
 ريغب اوكلهي نأ :هدنع مهعقوم ناك كلذو

 رفكلاو «ةلالضلاو ىدهلا :لب ؛مهنم لوبق
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 يعوضوملا بيذشهتلا ا 18+ و 0 ردقللو ءاضقلا

 يدهي هللا كيب :رشلاو ريخلاو «ناميإلاو

 مهنايغط يف ءاشي نم رذيو ؛ءاشي نم

 . لوهمعي

 قبو ىنِبْشَحََو ٍِ : هد ميهاربإ لاق كلذك

 ,["ه :ميهاربإ] 4ماَنَسَأْلا َدّبْمَ نأ

 نمو كَل ِنيَمِلْسُم اَلَمْجَاَو اير :ظ لاقو
 :يأ .[178 :ةرقبلا] كل ٌةَمِلَسُم ٌدَمَأ آَنَيَيَرُ

 نم ةدابع نأو .كديب مالسإلاو ناميإلا نأ

 . كديب مانصألا دبع

 اكلم هومتلعجو .كلذ متركنأف

 يف متلقو ؛َكِيَو هللا ةئيشم نود «مكيديأب
 مكل هللا هامس دقو «لجأ ريغب هنإ :لتقلا

 موي ِهنَلَع مَكَبِو# :ىيحيل لاقف ؛هباتك يف
 :ميرم] 409 © انيَح تعبي مون ٌتوَمَي موو دلو

 وهو «لتقلاب الإ ىيحي تمي ملف .0
 وأ ءاّديهش مهنم لتق نم تام امك ءتوم

 تام نمك :أطخ لتق وأ ءاّدمع لعق
 لجأب «توم كلذ لك ؛ةأجف وأ ءضرمب

 .هغلب رثأو ءهلمكتسا قزرو «هافوت

 نأ سيفنل ناك اَمو» 0 زرب 0
 لآ «ًالَبَمُم اًبتك هس ِنْذِإِب الإ َت
 ىف اهلو سفن تومت الو 6 4

 عضوم الو ءهتغلب الإ :ةعاس رمع ايندلا
 :قزر نم ةبح لاقثم الو ؛هتأطو الإ :مدق

 :ناك ثيحب عجضم الو ؛هتلمكتسا الإ

 : قبو هللا لوق كلذ قدصي ؛هيلإ تزرب الإ
 لإ تريتختو توُبْفمَس اورتك تيل لق#
 هللا 0 .[١؟ :نارمع ل] 4ع

 ةرخآلاو ءايندلا يف لتقلاب مهباذعب هناحبس

 متنأ نولوقتو ؛ةكمب ءايحأ مهو ءرانلاب
 يف هللا ملع در اوكلم اوناك دق مهنإ

 ميلا هلوسرو هللا ربخأ نيذللا نيباذعلا

 هِفطِع هِفطِع نت : ىلاعت لاقو ؛مهب نالزان

 ةقيدتو هز ايدل يف هل هنأ ٍليبم نع لِ

 .[14 :جحلا] 409 قبيل َباَدَع ْةَميقْلا م م

 َةَمَيِقل مو ةقيِذنو# ؛ردب موي لتقلا :ينعي

 ام ىلإ اورظناف .14 :جحلا] 4 ٍتِرَد َياَدَع

 هملع يف قبس اًباتكو ءمكيأر هيف مكادرأ
 .مكمري مل نإ مكئاقشب

 مالسإلا ينب» :ك هللا لوسر لوق مث
 موي ذنم ضام داهجلا :لامعأ ةثالث ىلع
 هيف «ةمايقلا موي ىلإ هلوسر هللا ثعب
 ال :لاجدلا نولتاقي نينمؤملا نم ةباصع

 نم لدع الو ءرئاج روج كلذ ضقني
 ال ديحوتلا لهأ :ةيناثلاو ؛لدع

 ؛كرشب مهيلع اودهشت الو ءمهورفكت
 :اهرشو اهريخ ءاهلك ريداقملا :ةئلاثلاو

 .؟هللا ردق نم

 مضقنو ءهداهج مالسإلا نم متضقنف

 متئربو ءرفكلاب مكتمأ ىلع مكتداهش

 ءاهلك ريداقملاب متبذكو «مكتعدبب مهنم
 امف ؛قازرألاو ءلامعألاو ؛ءلاجآلاو

 مالسإلا ينبني اصح مكيدبأ يف تيقي
 متجرخو ءاهومتضقن الإ ءاهيلع
 عموم _ ”:5/ه] .اهنم

 لجر ناك :لاق هو سابع نبا نع #
 ناكو ءردقلاب بذكي :مكليق ناك نمم

 «ةنابجلا ىلإ جرخف ؛هتأرما ىلإ اًئيسم



 لا ءايلوآلا تيلحل
 ردقلاو ءاضقلا اء#

 «قرحي :هيلع بوتكم سأر فحق دجوف
 هلعجف .هذخأف :لاق ؛ حيرلا يف ىرذي مث

 نسحأ مث ؛ةتأرما ىلإ هعفدو ءطفس يف

 :نلقف ؛اهتاراج اهءاجف ءرفاس مث ؛ اهيلإ

 ةعينصلا كجوز نسحي ناك مب «نالف مأ اي

 «معن :تلاقف ؟اًئيش كعدوتسا لهف ؟كيلإ

 ءهل ةليلخ سأر هيف نإف :نلق ءطفسلا اذه

 هيف اذإف ءهتحتف ىتح ءةبضغم اًرويغ تماقف

 ام نالف مأ اي نيردت :نلق ؛سأر فحق

 ؛حيرلا يف هيرذ مث «هيقرحأ ؟هب نيعنصت

 يهو هرفس نم اهجوز مدقف «تلعفف

 هتثدحف ؟طفسلا لعف ام :اهل لاقف ؛ةبضغم

 تقدصو ءهللاب تنمآ :لاقف ؛ثيدحلاب

 [79؟51-١/17] .هلوق نع عجرف ؛ردقلاب

 نأ تددول :لاق هن سايع نبا نع

 تأجوف ءردقلا لهأ نم الجر يدنع

 هللا نأل :لاق ؟كاذ ملو :اولاق ؛هسأر

 ؛ ءاضيب ةرد نم ءاظوفحم احول قلخ ىلاعت

 روت هباتكو رون هملق «ءارمح ةتوقاي هاتفد

 هيف رظني ؛؟ضرألاو ءامسلا نيب ام هضرعو

 لكب قلخي ؛ةرظن ةئامثالثو نيتس :موي لك

 لعفيو «لذيو زعيو «تيميو يبحيو «ةرظن
 [8؟55- ]358/١ .ءاشي ام

 ناك هنأ ءدوعسم نب هللا دبع نع #*

 ليللا رمم يف مكنإ :دعق اذإ لوقي
 لامعأو ؛ةصوقنم لاجا يف :راهنلاو

 عرزي نمف :ةتغب يتأي توملاو «ةظوفحم

 عرزي نمو ؛ةيغر دصحي نأ كشوي :اًريخ

 عراز لكلو ؛ةمادن دصحي نأ كشوي :اًرش

 الو ءهظحب ءيلعب قبسي ال «عرز ام لثم

 يطعأ نمف ؛هل رّدقي مل ام صيرح كردي
 :اًرش يِقَو نمو ؛هاطعأ ىلاعت هللاف : اًريخ

 ءاهقفلاو ؛ةداس نوقتملا ؛هاقو ىلاعت هللاف

 [154- 7/1"1] .ةدايز مهتسلاجمو «ةداق

 :لاقف ؟كسرحن الأ : هيض يلعل ليق *

 [76 ]١/ .هلجأ اًءرما سرح

 هللا دبع نب ركب نب هللا دبع نع *
 ركب تنب هللا دبع مأ ينتربخأ :لاق ينزملا

 لعج دق كوبأ ناك :تلاق ؛هللا دبع نبا

 يف ناعزانتي نيلجر عمسي الأ :هسفن ىلع

 [؟؟0/5] .نيتعكر ىلصف ماق الإ ؛ردقلا

 يف لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 نأ .هللاو اوضر امأ ءكحيو :ةيردقلا

 ىتح ءمهعم ناطيشلاو .مهسفنأ اوكرشي
 ؟هنم ىوقأ ناطيشلاو مهسفنأ اولعج

 .هتعاطل قلخلا قلخ 4 هللا نأ :اومعزو

 ؛ةيصعملا ىلإ مهبلقف «سيلبإ ءاجف

 .ناك اًئيش اودارأ اذإ مهنأ :نومعزيو

 :لاق مث ؛نكي مل :اًئيش دارأ اذإ هللا نإو

 يف الو ضرألا يف نوكي ال نم ناحبس
 [؟4/١1] .دارأ ام الإ ءءامسلا

 ةالصلا هركي ناك هنأ ىعفاشلا نع #*

 [١١؟ /4] .يردقلا فلخ

 ؟يردقلاام يردت :لاق هنعو #

 قلخي مل هللا نإ :لوقي يذلا يردقلا
 ]١11١/4[ .هب لمع ىتح ءرشلا

 سانلا رثكأ امل :لاق نيزر يبأ نع *
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 :لاق ؟ردقلا نع سمأ ينتلأس :لجرل نع هنلأسأل :تلق :ردقلا يف 0

 ل١ 0 ىلع هللا نإ :لاق 0 ندع لجو نف لوقتام كلك +
 ؛اهريغ هل لام الو ؛نيد هيلعو 0

 ال .لعفي ال :لاق ؟اهنع لزعي نأ هل ىرتأ
 الإ اًسفن قلخي مل ىلاعت هللا نإف ؛لعفي
 [178/6] .لعفي ال نأ هيلع الف ءةنئاك يهو

 وه امنإ :لاق يروثلا نايفس نع #*

 :لاق ؛ةبوقع وأ ءرابتخا وأ ءرايتخا
 تلقف ؛هيف هترظان وأ ءادومحم هب تثدحف

 ءهب ىضرت نأ يغبني رايتخالا :هل

 ةبوقعلاو هيلع ربصت نأ يغبني رابتخالاو
 ["ه ]74/9  .اهنم بوتت نأ يغبني

 ءمشاه ينب ىلوم رامع يبأ نع *

 :لاقف ؟ردقلا نع ةريره ابأ تلأس :لاق

 لوس ُدَّمَحُم» :حتفلا ةروس رخآب هنم فتكا

 .اهرخآ ىلإ .[14 :حتفلا] دُدَمَم لاَ أ

 مهثعب :ينعي :يدهم نب نمحرلا دبع لاق
 [68/9] .مهقلخي نأ لبق

 :لاق ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع *

 هام نتن رعب دبعلا هللا نعلي نأل
 هذه نم ءىشب هاقلي نأ نم ريخ ؛كرشلا

 نفق نولداجعي اًموق ىأر هنأ :كلذو ؛ءاوهألا

 يف :يعفاشلا لاقف ؛هيدي نيب ردقلا

 ةئيشملاو ؛هقلخ نود ةئيشملا : هللا باتك

 ّلإ َنوُبآََت امَو# :ىلاعت هللا لوقي ؛هللا ةدارإ
 :هقلخ ملعأف ٠*5 :ناسنإلا] ه«ْذَسأ همي نأ

 [117/94] .ردقلا تبثي ناكو ءهل ةئيشملا نأ

 سائلا ِدَنجْل 9 1 ف ذل
 نم دب الف .[1 :ةدجسلا] 40 تريم
 [*؟75/5] .ىلاعت هللا لاق ام نوكي /

 نب دوادل تلق :لاق ديز نب دامح نع #

 لوقأ :لاق ؟ردقلا يف تلق ام :دنه يبأ

 هيلإو ءردقلا ىلإ لكون مل :فرطم لاق ام

 [97/"] .ريصن

 نب دواد لاق :لاق رماع نب ديعس نع *

 ؛ناليغ ينيقلف «ماشلا تيتأ :دنه يبأ

 نع كلأسأ نأ ديرأ ينإ ءدواد اي :لاقف

 «ةلأسم نيسمخ نع ينلس :تلق ؛لئاسم

 ؛دواد اي لس :لاق ؛نيتلأسم نع كلأسأو
 نبا يطعأ ام لضفأ ام «ينربخأ :تلق
 نع ينربخأف :تلق «لقعلا :لاق ؟مدآ

 ءاش نم .«سانلل حابم ءيش وه :لقعلا

 موسقم وه وأ ؛هكرت ءاش نمو ىذخأ

 [97/7] . ينبجي ملو ىضمف :لاق ؟مهنيب

 د :لاق ملسم يبأ نب عيبرلا نع *

 ىلإ هب ءيج نيح ريبج نب ديعس ىلع
 :يل لاقف :تيكبف  قثوم وهو  جاجحلا
 :لاق ؛كب ىرأ يذلا :تلق ؟كيكبي ام
 نأ َنِِو هللا ملع يف ناك اذه نإ ؛كبت الف

 ىف َةبيِصُت ني َباَآ اَن» :اركارت نركب
 نم بنك ف لإ م”ِسْفنَأ ف و ضر

 ه2 4<

 [؟89/4] .[؟؟ :ديدحلا] < مأْي نأ ٍلِبق



 ءايلوألا ةيلحل
---# 
 ردقلاو ءاضقلا نفل

 نب بهو عمتجا :لاق نانس يبأ نع *

 :ءاطع هل لاقف ؟ يناسارخلا ءاطعو ءهبنم

 ينغلب يذلا مالكلا اذه ام ؛هللا دبع ابأ اي

 نب بهو لاقف ؟ردقلا يف كنع اشف دق هنأ

 الو ءءيشب ردقلا يف تملكت ام :هبنم

 :هبنم نب بهو ثدح مث ؛اذه فرعأ

 نع اناعك نيعستو افيناتارق :لاتقف

 فّين وأ .نوعبس اهنم قبو هللا بتك
 اهنمو ؛نيباتكلا يف ةرهاظ «نوعبسو

 «سانلا نم ليلق الإ اهملعي ال نورشع

 هسفن ىلإ لكو نم نأ :اهلك اهيف تدجوف
 [؟4/4] .رفك دقف ةئيشملا نم اًئيش

 تعمس :لاق ديهشلا نب بيبح نع #

 نم اًدحأ تملك ام :لوقي ةيواعم نب سايإ

 «ةيردقلا الإ .هلك يلقعب ءاوهألا باحصأ

 نأ :اولاق ؟مكيف ملظلا ام :مهل تلق ينإف

 :مهل تلقف ءهل سيل ام ناسنإلا ذخأي

 [1؟4/4] .ءيش لك قبو هلل نإف

 :لاق يرصبلا مالس نب ديعس نع

 .ةكمب ءاطع تيقل :لوقي ةفينح ابأ تعمس

 ؟تنأ نيأ نم :لاقف ؛ءيش نع هتلأسف

 لهأ نم تنأ :لاق ؛ةفوكلا لهأ نم :تلق

 ؟اًعيش اوناكو .مهنيد اوقرف نيذلا ةيرقلا
 ؟تنأ فانصألا يأ نمف :لاق ؛معن :تلق

 نمؤيو «فلسلا بسي ال نمم :تلق

 يل لاقف ؛بنذب اًدحأ رفكي الو ءردقلاب

 ]*/1١4*[ .مزلاف تفرع :ءاطع

 7 رس سر

 لع ٍراَثلأ ىف َنْوبَحَس مو## :دهاجم نع #

 .[48 :رمقلا] 2(4) َرَدَس سم أووُذ هجري
 ]*/١44[ .ردقلاب نوبذكملا مه :لاق

 ردقلاب بيذكتلا نإ :لاق رعسم نع #

 [؟18/9/] .ةقدنزلا داج وبأ

 يبأ نب ةعيبر نأ :ضايع نب سنأ نع *
 مهو .موق ىلع فقو نمحرلادبع

 متنك نئل :لاقف ؛ردقلا نأش نوركاذتي

 - نيقداص اونوكت نأ هللاب ذوعأو  نيقداص
 ؛مكبر يدي يف امم مظعأ :مكيديأ يف امل

 [؟"9/١] .مكيديأب رشلاو ريخلا ناك نإ

 ؛ةعيبر ىلع فقو ناليغ نأ «هنعو #

 :معزت يذلا تنأ .ةعيبر اي :لاشف

 كليو :لاق ؟ىصعي نأ لحي َكَنَِو هللا نأ

 هللا نأ :معزت يذلا تنأفأ ءناليغاي

 مل اذإ :لاق ينايتخسلا بويأ نع *

 ]*/١١[ .نوكي ام درأف ءديرت ام نكي

 - كلام نب رذنملا  ةرضن يبأ نع *

 نإ :ةيآلا هذه ىلإ ردقلا ىهتني :لاق
 [هى/6] .[١٠ال :دره] ديري اَمْل ُلاَمَه َكيَر رف ير هل

 تلق :لاق رفعج يبأ رسج نع #

 ؛ردقلا يف نومصتخي موقب تررم :سنويل

 يف اومصتخا امل «مهبونذ مهتمه ول :لاق

 [؟١/*] .ردقلا

 ءاطع تيأر :لاق جيرج نبا نع *

 ءاوكسمأ :هدئاقل لاقف ؛تيبلاب فوطي

 «هرشو هريخ :ردقلا :اًسمخ ىنع اوظفحاو

 هيف دسلل سيل و كانك لا نم ةووهو ةؤلح



 اهلوحاو بونقلا
 وعجم
 يعوضوموملا بيذهتلا فب

 «نونئمؤم انتلبق لهأو ؛ضيوفت الو «ةئيشم

 لاتقو ؛اهقحب الإ ءمهلاومأو مهؤامد مارح

 ال ؛لاعتلاو .يديألاب :ةيغابلا ةئفلا

 جراوخلا ىلع ةداهشلاو ؛حالسلاب

 ["177/] . ةلالضلاب

 تعمج اذإ :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 «ءالبلا ىلع تربص اذإ : يرمأ لك نيتاه

 لاقو :نايفس لاق ءءاضقلاب تيضرو

 ام ىلع وأ ء«بحأ ام ىلع :تحبصأ

 وأ «بحأ اميف ريخلا : يردأ ال ينإ ؛هركأ

 ]70/١/97[ .هركأ اميف

 «ءردقلا :لاق ديعس نب ىيحي نع 3

 ؛دحاو اندنع :باتكلاو ءملعلاو

 اي :لاقف ؛دمحم هئبا هلأسو «هتعمسو

 يصاعملا :لاقف ؟رّدقت يصاعملا «تبأ

 ["م41/4] .رّدقت

 نأ يربربلا دمحم يبأ نوراه نع *

 نب نوميم لمعتسا زيزعلا دبع نب رمع
 ىلعو ءاهئاضق ىلع «ةريزجلا ىلع نارهم
 .هيفعتسي نوميم هيلإ بتكف ءاهجارخ
 نيب يضقأ :قيطأ ال ام ينتفلك :لاقو

 «قيقر فيعض ريبك خيش انأو «سانلا

 جارخلا نم بجا :هيلإ رمع بتكف
 سبتلا اذإف «كل نابتسا ام ضقاو «بيطلا

 اوناك ول سانلا نإف «يلإ هعفراف رمأ كيلع
 الو نيد ماق ام «هوكرت رمأ مهيلع ربك اذإ
 [ه8/4] .ايند

 بولقلل نإ :دوعسم نب هللا ديع لاق *

 ؛ اًرابدإو ةرتف بولقلل نإو ءالابقإو ةوهش
 اهوعدو ءاهلابقإو اهتوهش دنع اهومنتغاف
 ]184/١[ .اهرايدإو اهترتف دنع

 امو .بولقلا زئازحو مكايإ :لاق هنعو *
 ]١78/١[ .هعدف ؛«ءيش نم كبلق يف زح

 نم سان ءاج :لاق رذنم نع #*

 بجعتف ءدوعسم ني هللا ديع ىلإ نيقاهدلا
 : لاق ؛!مهتحصو «مهباقر ظلغ نم سانلا

 نم :رفاكلا نورت مكنإ :هللا دبع لاقف

 ؛اًبلق مهضرمأو ءاّمسج سانلا حصأ

 ءاّبلق سانلا حصأ نم نمؤملا نوقلتو
 تضرم ول «هللا ميأو ءامسج مهضرمأو
 نوهأ متنكل ؛مكماسجأ تحصو ؛.مكبولق
 [1١؟6/1] .نالجعلا نم هللا ىلع

 نأ مكنم عاطتسا نم :لاق هنعو *
 الو «ءسوسلا هلكأي ال ثيح :هزنك لعجي

 عم لجرلا بلق نإف ؛لعفيلف «قارسلا هلانت
 [175/1] .هزنك

 :ةعبرأ بولقلا :لاق هنللَذ ةفيذح نع *

 بلقو ءرفاكلا بلق كاذف :فلغأ بلق

 «درجأ بلقو «قفانملا بلق كاذف :حفصم

 «نمؤملا بلق كلذف :رهزي جارس هيف
 :ناميإلا لثمف ءناميإو قافن هيف بلقو
 لثمو «بيط ءام اهدمي ؛ةرجش لثمك

 ءمدو حيق اهدمي ؛ةحرقلا لثم :قافنلا

 1]775/١[ . بلغ ءهيلع بلغ ام.امهيأف



 ءايلوألا ةيلحل

 نسحلاامنيب :لاق ديمح نع

 يف بجر نم موي يف  يرصبلا
 سفنت :هجميو ؛ءام صمي وهو ءدجسملا

 تدعترا ىتح «ىكب مث ءاديدش اًسفنت

 ول «ةايح بولقلاب نأ ول :لاق مث ؛هابكنم
 ةليل نم مكتيكبأل :اًحالص بولقلاب نأ

 نع ضخمت ةليل نإ ؛ةمايقلا موي اهتحيبص
 مويب قئالخلا عمس ام «ةمايقلا موي ةحيبص
 نيع الو «ةيداب ةروع نم هيف رثكأ :طق

 ١4/71 ١44[ .ةمايقلا موي نم ؛«ةيكاب

 نب ديعس ينآر :لاق ديز نب يلع نع *
 ديجل كنإ :لاقف ؛زخ ةبج ّيلعو بيسملا
 اهدسفأ دقو «ينع ينغت امو :تلق ؛ةبجلا

 :كيلت ملنما :ديعس لات"( تانج: نلع
 [19/7] .تئش ام سيلاو

 يمس امنإ :لاق هل ىسوم يبأ نع #

 لثم :بلقلا نإو ءالأ ؛هبلقت نم :بلقلا
 ء«ضرألا نم ءاضف يف«ةرجشب ةقلعم ةشي

 [7؟5*/١] .نطبل ارهظ حيرلا اهؤيفت

 بلدلا لك :لاق هيو ناملس نع *

 لاق ؛دَعّقُمو ءىمعأ لثم :دسجلاو

 نأ عيطتسأ الو «ةرمث ىرأ ينإ :دعقملا

 .لكأف ءهلمحف ؛ينلمحاف ءاهيلإ موقأ

 [؟8/1١] .همعطأو

 لثم :لاق حارجلا نب ةديبع يبأ نع *
 لك بلقتي ءروفصعلا لثم :نمؤملا بلق
 ]٠١7/١1[ .ةرم اذكو اذك موي

 نتمي عبرأ :لاق عساو نب دمحم نع *

 ومحب
 اهلاوحأو بولقلا ا

 ةنفاثم ةرثكو ؛بنذلا ىلع بنذلا :بلقلا

 لوقت «قمحألا ةاحالمو ؛نهثيدحو ءاسنلا

 :ليق ؛ىتوملا ةسلاجمو ؛كل لوقيو ءهل

 لك ةسلاجم :لاق ؟ئتوملا ةسلاجم امو
 [؟1/١81؟] .رئاج ناطلسو «فرتم ينغ

 ناك :لاق مصاع نب ديعس نع #*

 نب دمحم دجسم نم اًبيرق سلجي صاق
 ةهءاسلجا خبوي وهو اًموي لاقف ؛عساو

 نريعلا ىرأو ءعشخت ال بولقلا ىرأ يل
 رعشقت ال دولجلا 0 يل امو ؟عمدت ال

 ام ل :عساو نب دمحم لاقف

 نإ ؟كلَبِق نم امنإ اوتأ موقلا ىرأ يل
 ىلع عقو بلقلا نم جرخ اذإ ركذلا
 [*81/9؟] .بلقلا

 هللا دارأ اذإ :لاق نيريس نبا نع «
 .هبلق نم اًظعاو هل لعج :اًريخ دبعب ىلاعت
 [754/7] .هاهنيو هرمأي

 ءانتسلاج ول :ميثخ نب عيبرلل ليق *#
 ءةعاس يبلق توملا ركذ قراف ول :لاقف
 [ا 1 .يلع دسف

 هذه اوثداح :لاق يرصبلا نسحلا نع #*

 اوعرقأو ؛روثدلا ةعيرس اهنإف ءبولقلا
 ءاهومتعطأ نإ مكنإو ؛ةعيلخ اهنإف «سوفنلا
 ]١44/1[ .ةياغ رش ىلإ مكب لزنت

 مكايإ :لاق يروثلا تان نع

 اومظكاو :بلقلا ىسقت اهنإف :ةنطبلاو

 تيمي هنإف :كحضلا اورثكت الو «ظيغلا
 ]// [ :بتولثلا



 اهلاوحتو بولقلا

 جرخأ ول :هللا دبع نب فرطم لاق *

 ءيجو ؛راسيلا هذه يدي يف لعجف «يبلق
 3 :يدععلا هله ىف لمجف ءريخلاب

 ىتح ءاًئيش هنم يبلق جلوأ نأ تعطتسا

 [؟7/١١٠؟] .هعضي ىلاعت هللا نوكي

 ءانم تسيل بولقلا نأك :لاق هنعو *

 ]٠١7/1[ انريغ هب ينعي ثيدحلا نأكو

 :مكبولقو انبولق يف هللا عرز :لوقي ينوجلا
 : مكبولقو انبولق لعجو «هركذ ىلع ةدوملا

 مكيلعو انيلع ىرجأو ؛هيلإ نحت اًناطوأ

 ؛بونذلا مكيلعو انيلع ترج امك .ةرفغملا

 الإ طق اًئيش عدوتسي مل :ىلاعت هللا نإ

 «مكنيدو اننيد هللا عدوتسم انأو ىظفح

 امك ؛مكلامعأ ميتاوخو ءانلامعأ ميتاوخو

 عدوتسا امكو «ىسوم ىسوم مأ تعدوتسا

 «عيضت ال يتلا هللا مئادو ؛؟فمسوي بوقعي

 أرقأو ؛ضرألا يف الو تاوامسلا يف

 [١81/؟] . هللا ةمحرو مالسلا مكيلع

 حالص :لاق هللا دبع نب فرطم نع *

 ]١144/1[ .ةينلا حالصب

 امنإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع *

 الو .نآرقلاب اهولغشأف .ةيعوأ بولقلا

 ]171/1١[ .هريغب اهولغشت

 انرّمز :لاق رانيد نب كلام نع #*

 ملف «مكانظعو عى ؛اوصقرت ملف ءمكل

 ["ه8/1] . اوظعتت
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 حلصي يبلق نأ : ملعأ ين دأول : لاق هنعو #

 [*5147/؟] . اهيلع تسلجل .ةسانك ىلع

 انأ ؛داهجلا :نولوقي :لاق هنعو *

 [757/9؟] .داهج يف يسفن

 نإ :لاق رانيد نب كلام نع #*

 نإو «ربلا لامعأب مهبولق يلغت :راربألا
 :روجفلا لامعأب مهبولق يلغت :راجفلا

 مكمومه اورظناف 0مكمومه ىري هللاو

 | . هللأ مكمح ري

 «هب رم اًباش نأ «يرصبلا نسحلا نع #*

 مدآ نبا . هيإ :لاقف .ءاعدف ؛هل ةدرب هيلعو

 بجعم .هلامجب بجعم «ةيبابثب بجعم

 دق كنأكو «كندب ىراو دق ربقلا نأك ؛هبايثب

 هللا ةجاح نإف «كبلق وادف ؛كلمع تيقال

 ]١64/1[ .مهبولق حالص : هدابع ىلإ

 ديري دحأ نم ام :لاق ةبالق يبأ نع #

 اًرمأ هبلق يف دجو الإ ءاّرش وأ اًريخ
 ىهني اًرجازو ءريخلاب رمأي اًرمآ :اًرجازو
 [189 /5] .رشلا نع

 نم تدجو اذإ تنك :لاق رفعج 0 نع *

 نب دمحم هجو ىلإ ترظن :ةوسق يبلق

 هجو تيأر اذإ تلئكو ؛؟ةرظن عسأو

 هجو ههجحو نأ تبسح ءعساأو نب دمحم

 [719/7] . ىلكت

 «سينخ نب ركب نب سودقلا دبع نع *
 «يلع هوخأو حلاص نب نسحلا ناك :لاق

 نآرقلا نآرقي اناكو ءهيلع لّضفي يلع ناكو

 ال ليللاب «ةدابعلا ىلع نونواعتي ءامهمأو



 ءايلوألا ةيلحأ

 تتام املف ؛نورطفي ال راهنلابو «نوماني
 ءامهنع مايصلاو مايقلا ىلع انواعت ءامهمأ

 نع نسحلا ماق : يلع تام املف ؛امهمأ نعو
 ةيح :نسحلل لاقي ناكو ؛امهنعو ءهسفن

 :لوقي ناكو - ليللاب ماني ال : ينعي  يداولا

 ءافلكت مانأ نأ ىلاعت هللا نم ييحتسأ ينإ
 انأ اذإف ؛ ينع ريصي يذلا وه مونلا نوكي ىتح

 الف :اًمئان تدع مث ءتظقيتسا مث تمن

 ءاًئيش دحأ نم لبقي ال ناكو ؛ ينيع هللا دقرأ

 :لوقيف ءدجسملا يف وهو هيبص هيلإ ءيجيف
 مداخلا بهذي ىتح «ءيشب هللعيف «عئاج انأ

 نم هتالوم تلزغ ام عيبيف .ءقوسلا ىلإ

 نم اًئيش يرتشيو ءائطق يرتشيو «لبللا
 ءهنجعت مث «؛هنحطتف ؛هب ءيجيف «ريعشلا

 هل عفرتو ؛مداخلاو نايبصلا لكأي ام زبختف

 ىتح كلذ ىلع لزي ملف ءامهراطفإل هلهألو

 [*78/19/] . هللا همحر تام

 ال :لاق  يئالملا سيق نب - ورمع نع #

 *٠١[ /8] .كبلق غيزيف ءغيز بحاص سلاجت

 جرخت مب :يخركلا فورعم لئس #
 ءدولا ءافصب :لاقف ؟بلقلا نم ايندلا

 [؟519/4] .ةلماعملا نسحو

 ناتلصخ :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 ةرثكو .مالكلا ةرثك :بلقلا نايسقت

 ]6٠0/4*[ .لكألا

 اذإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #*

 ةرخآلا ثلخرت :بلقلا ىلإ ايندلا تءاج

 ئجت مل :بلقلا يف ايندلا تناك اذإو ءهنم
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 اهلاوحأو بولقلا |

 .ةميكثل ايندلا نأل ؛اهمحزت ةرخآلا

 [؟4/١5] .ةزيزع ةرخآلاو

 اذإ ةآرملا ةلزتمب بلقلا :لاق هنعو *

 ليفلا ىلإ بابذلا نم ءيش رمي ال ؛تيلج
 [؟978/94] .اهل لثم الإ

 ام :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع نع *#
 نم قرأ وه الجر سانلا يف ترشاع
 تنكو :يدهم نبا لاقو :لاق ؛نايفس

 الإ ماني ناك امف «ةليللا دعب ةليللا هقمارأ

 ءاّبوعرم اًعزف ضفتني مث «ليللا لوأ يف
 مونلا نع رانلا ركذ ينلغش ءرانلا :يداني

 يف الجر بطاخي هنأك ؛تاوهشلاو

 ؛ًاضوتيف «هبناج ىلإ ءامب وعدي مث «تيبلا
 كنإ .مهللا :هئوضو رثإ ىلع لوقي مث
 امو ؛بلطأ امب ملعم ريغ «يتجاحب ملاع
 .مهللا ؛رانلا نم يتبقر كاكف الإ بلطأ

 ملف .فوخلا نم ينقّرأ دق عزجلا نإ

 ةغباسلا كتمعن نم اذه لكو «ينمؤي

 لهأو كئايلوأب تلعف كلذكو ؛يلع

 يل ناك ول نأ تملع دق ءيِهْلِإ .كتعاط
 ةفرط سانلا عم تمقأ ام «يلختلا يف رذع

 ءاكبلا ناكو ءهتالص ىلع لبقي مث ؛نيع

 ال تنك ينأ ىتح «ةءارقلا نم هعنمي

 لاق ؛هئاكب ةرثك نم هتءارق عامس عيطتسأ

 «هيلإ رظنأ نأ ردقأ تنك امو :يدهم نبا

 [58 /9] .هنم ةبيهو ءايحتسا

 لك :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *
 [؟557/9] .طقاس وهف ءكش هيف بلق



 اهئاوحأو بولقلا

 :لاق نارهم نب نوميم نب ورمع نع *
 ككس ضعب يف هدوقأ يبأب تجرخ
 عطتسي ملف .لودجب تررمف ؛ةرصبلا

 ىلع رمف ؛هل تعجطضاف ؛هاطختي خيشلا

 انعفد مث «هديب تذخأف ءتمق مث ؛يرهظ

 تجرخف .بابلا تقرطف «نسحلا لزنم ىلإ
 ؟اذه نم :تلاقف ؛ةيسادس ةيراج انيلإ

 ءاقل دارأ «نارهم نب نوميم اذه :تلق

 ؟زيزعلا دبع نب رمع بتاك :تلاقف ؟نسحلا
 كؤاقب ام ءيقش اي :تلاق ؛معن :اهل تلق

 ىكبف :لاق ؟ءوسلا نامزلا اذه ىلإ

 «هيلإ جرخف ؛هءاكب نسحلا عمسف«خيشلا
 ابأ اي :نوميم لاقف ؛الخد مث ءاقنتعاف

 نلتساف «ةظلغ يبلق نم تسنأ دق «كيعس

 نمحرلا هللا مسب :نسحلا أرقف ؛هنم يل
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 هلجرب صحفي هتيأرف «خيشلا طقسف :لاق

 اليوط ماقأف ؛ةحوبذملا ةاشلا صحفت امك
 دق :تلاقف «ةيراجلا تءءاجف ؛قافأ مث

 ديب تذخأف ؛اوقرفت اوموق «خيشلا متبعتأ

 اذه ءىاتبأ اي :تلق مث ؛هب تجرخف «يبأ

 ؛اذه نم ربكأ هنأ بسحأ تنك دق «نسحلا

 اي :لاق مث ءةركو يردص يف ينزكوف :لاق

 .كبلقب اهتمهف ول «ةيآ انيلع أرق دقل «ينب
 [م* 86/41 . مولك كيف اهل يقب ال

 نب كلملا دبع نب دمحم رفعج ضأ نع *

 مك :نوشلا يذل تلق :لاق ؛مشاه

 يعوضوملا بيذهتلا كسا

 «باوبأ ةعبرأ :لاق ؟ةنطفلا ىلإ باوبألا

 مث «ةبحملا مث ءءاجرلا مث ءفوخلا اهلوأ

 :ضرفلاف :حيتافم ةعبرأ اهلو ؛قوشلا

 باب حاتفم :ةلفانلاو «فوخلا باب حاتفم

 حاتفم :قوشلاو ةدابعلا بحو ءءاجرلا

 بلقلاب مئادلا هللا ركذو ءةبحملا باب

 ةجرد يهو ؛قوشلا باب حاتفم :ناسللاو

 هذه يف ءاقترالاب تممه اذإف «ةيالولا

 اذإف «فوخلا باب حاتفم لوانتف «ةجردلا
 ال اًحوتفم ةنطفلا باب ىلإ تلصتا :هتحتف

 ام قيطت كنظأ امف تلخد اذإف ؛هيلع قلغ

 .«فارشألا كفرش زوجي ٍئنيح «هيف ىرت
 يأ ملعاو ؛كولملا كلم ككلم ولعيو

 «ضرفلا لاني فوخلاب سيل :هنأ ءيخأ

 ءاجرلاب الو ؛فوخلا لاني ضرفلاب نكلو
 ؛ءاجرلا لاني ةلفانلاب :نكلو «ةلفانلا لانت

 «حيتافملا لانت باويألاب سيل :هنأ امك

 «ملعاو ؛باوبألا لانت حيتافملاب :نكلو

 هيف لماكت دقف : ضرفلا هيف لماكت نم هنأ

 ءاج دقف :ةلفانلاب ءاج نمو ءفوخلا

 دقف ؛ةدابعلا ةبحمب ءاج نمو ءءاجرلاب

 هناسلو هبلق لغش نمو ؛هللا ىلإ لصو
 قايتشالا رون هبلق يف هللا فذق :ركذلاب

 ءهظفحاو هملعاف «توكلملا رس اذهو ؛هيلإ

 نم هلواني يذلا وه :َنِنيؤ هللا نوكي ىتح

 [7109 - ”04/9] . هدابع نم ءاشي

 ام :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نع *

 ىجرأ الو «هسفن ىلع فوخأ اًدحأ تيأر

 ؟هتءارق تناك ؛ليضفلا نم :سانلل



 ءايلوألا ةيلحل

 هنأك ءةلسرتم «ةئيطب «ةيهش «ةنيزح
 ركذ اهيف ةيآب رم اذإ ناكو ؛اًناسنإ بطاخي
 هتالص تناكو «لأسو ءاهيف ددرت :ةنجلا

 ىف ريصح هل ىقلت ءادعاق كلذ رثكأ ليللاب

 :ةعاس ليللا لوأ نم يلصيف ءهدجسم

 قاع هبنك قلبن يق هانكس كح
 هبلغ اذإف ءموقي مث اًليلق مانيف ءريصحلا
 ؛حبصي ىتح ءاذكه لوقي مث ؟مان : مونلا

 :لاقيو ؛ماشي نأ :سعن اذإ هيأد ناكو

 [45/46] .اذكه نوكي ام :ةدابعلا دشأ

 ىأر امل :لاق رذ نب رمع نع #*

 اورظنو «مهيلع مجه دق ليللا نودباعلا
 ىلإ اونكس دق ةلفغلاو ةمآسلا لهأ ىلإ

 ةعجضلا نم مهذالم ىلإ اوعجرو ؛مهشرف
 «نيرشبتسم نيحرف هللا ىلإ اوماق :مونلاو
  ةدابع نسح نم مهل بهو دق امب
 ليللا اولبقتساف  دجهتلا لوطو ءرهسلا

 حافصب هتملظ اورشايبو «مهنادبأب
 - ءليللا مهنع ىضقناف ؛مههوجو

 تلم الو «ةوالتلا نم مهتذل تضقنا

 ناقيرفلا حبصأف ؛ةدابعلا لوط نم مهنادبأ

 ؛نبغو «حبرب :ليللا مهنع ىلو دقو
 ءةحارلاو مونلا اوُلم دق :ءالؤه حبصأ
 ليللا ءيجم ىلإ نيعلطتم :ءالؤه حبصأو

 اولمعاف «نيقيرفلا نيب ام ناتش ؛ةدابعلل
 ليللا اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل

 ليللا ريخ نبغ نم :نوبغملا نإف ؛هداوسو
 ؛امهريخ مرح نم :مورحملاو ءراهنلاو

 .مهبر ةعاط ىلإ نينمؤملل اليبس العج امنإ

 اهلاوحأو بولقلا

 ؛مهسفنأ نع ةلفغلل نيرخآلا ىلع اّلابوو
 ىيحت امنإف «هركذب مكسفنأ هلل اويحأف

 اذه يف مئاق نم مك ؛هللا ركذب بولقلا

 .هترفح ةملظ يف همايقب طبتغا دق :ليللا

 ىلع مدن دق :ليللا اذه يف مئان نم مكو

 هللا ةمارك نم ىري امدنع «هتمون لوط

 «تاعاسلا رمم اومنتغاف ؛اًدغ نيدباعلل

 [4١1/ه] .هللا مكمحر ؛مايألاو «يلايللاو

 رظنلا مادأ نم :يلصوملا حتف لاق *

 نمو ؟بوبحملاب حرفلا :كلذ هثرو «هبلقب

 ؛هأايإ هبح :كلذ هثرو «هاوه ىلع هرثآ

 ىعرو ؛هأوس اميف دهزو «هيلإ قاتشا نمو
 رظنلا :كلذ هئثّرو «بيغلاب هفاخو ءهقح

 [؟4/*9] .ميركلا ههجو ىلإ

 دبعلا لفغأ ىتم :يخلبلا قيقش لاق *

 هيلع هتّنمو هعنص يف ركفتلاو ؛هللا نع هبلق

 يغبني ءدبعلا نأل ؛اًيصاع تام :تام مث

 اي :لوقي ؛هللا عم اًدبأ هبلق نوكي نأ :هل

 «ءالبلا نم ينفاعو «ناميإلا ينطعأ «,بر

 لعجاو «ينقزراو ءيبويع نم يل رتساو
 يف ركفتم اًدبأ وهف ؛يلع ةيلاوتم كمعن

 ءركش :هللا ةنم يف ركفتلاف ؛هيلع هللا معن
 ]97١/8[ .وهس :هنع ةلفغلاو

 بلقلا ىلع : مهدأ نب ميهاربإ لاق

 «رورسلاو «نزحلاو «حرفلا :ةيطغأ ةثالث
 «صيرح تنأف :دوجوملاب تحرف اذإف

 ىلع تئزصح اذإو ؛مورحم صيرحلاو
 طخاسلاو ءطخاس تنأف :دوقفملا



 علا ]|

 هس لص تضل 13ش قنا 555
 تنأف :حدملاب تررس اذإو ؛بذعم

 ليلدو ؛لمعلا طبحي بجعلاو ؛بجعم
 ّلَع اَرَمْأَت اَلكِل» :ىلاعت هلوق هلك كلذ

 «ُْتاء آني [ينت الو مك ان
 [*5/4] .1؟* :ديدحلا]

 يل لاق :لاق نارهم نب نوميم نع *

 ! هريس اي يحدح- ديزعلا دبع نيارتع
 ءاكب هنم ىكب اثيدح هتثدحف :لاق

 ول «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف :اًديدش

 كتل  ءاكبلا اذه ىعبح كنأ كمل
 ؛نوميم اي ؛لاقف ؛ءاذه نم. نيلأ اًئيدح
 ام - يهو :سدعلا ةرجشلا هذه لكأت انإ
 «ةعمدلل ةرزغم «بلقلل ةقرم  تملع

 [؟ل؟ _ ؟ال١/ه] .دسجلل ةلذم

 فقو :لاق راشب نب ميهاربإ نع *«

 ؛مهدأ نب ميهاربإ ىلع يفوص لجر
 بولقلا تبجحم مل .ءقاحسإ ابأ اي :لاقف
 : هللا ضغبأ ام تبحأ اهنأل :لاق ؟هللا نع
 «رورغلا راد ىلإ تلامو ءايندلا تبحأ

 رادل لمعلا تكرتو ؛بعللاو ءوهللاو
 الو لوزي ال ميعن يف «دبألا ةايح اهيف
 ال ءدمرس كلم يف ءادلخم اًدلاخ .دفني
 [18  ,؟/4] . عاطقنا الو هل دافن

 - ىيحي نب نيسحلا  ينسحلا نع *

 ؛هبلق قريو ءهعمد رزغي نأ :دارأ نم :لاق
 ةضيولا .هنطب فصن يف برشيلو «لكأيلف

 كنيس بسك نم لكب# :دهاجم نع *
 :لاق 4١[. :ةرقبلا] © َمْثَنَيِطَخ هب تطحْلَو

 : اند لمع املك «سولقلاب طيحت بونذلا

 نوكي ىتحو «بلقلا ىشغت ىتح ؛تعفترا

 وه :لاق مث ؛هدي ضبق مث ؛اذكه

 [؟84” /] .نارلا

 نالجع نب طيمش نب هللا ديبع نع *
 لعج َقْيَق هللا نإ :لوقي يبأ تعمس :لاق

 يف اهلعجي ملو ءهبلق يف نمؤملا ةوق
 نوكي خيشلا نأ :نورت الأ ؛هئاضعأ

 ؛ليللا موقيو ءرجاوهلا موصي ءافيعض
 ١١[ /#] ؟كلذ نع زجعي باشلاو

 اًدهاجم تعمس :لاق شمعألا نع #*
 اذإف ءفكلا ةلزنمي بلقلا :لوقي

 ىتح « عبصإ ضبقنا :اًبنذ لجرلا بنذأ

 ؛اعبصإ اًعبصإ اهلك هعباصأ ضبقنت
 نأ :نوري اوناكف ؛هيلع عبطي مث :لاق

 ايل يد

 لب ك9 :ىلاعت هللا لاق ؛نارلا كلذ

 «©9 بيكي أوك اث مهّلُف َلَع د
 [؟8؟/9] ١4[. :نيففطملا]

 يلع نب دمحم  رفعج يبأ نع #

 بولقلا يف تباث :ناميإلا :لاق  رقابلا

 «بلقلاب نيقيلا رميف ؟تارطخ :نيقيلاو
 ءهنم جرخيو ؛ديدحلا ربز هنأك ريصيف

 [14+/] .ةيلاب ةقرخ هنأك ريصيف

 ثدح اذإ :لاق بشوح نب رهش نع *

 ءمهبولق نم عقي هثيدح نإف .موقلا لجرلا

 ["</] . هيلق نم هعقوم

 تلأس :لاق رائيد نب نايفس نع *
 ؟موقلا لامعأ تناك ام :يفنحلا ناهام



 م
 ءايلوألا تيلحل

 مهبولق تناكو «.ةليلق مهلامعأ تناك :لاق

 ["56/54] . ةميلس

 مكاسيإ :لاق رقعج يبأ نع *

 ثروكو «بلقلا دسفت اهنإف :ةموصخلاو

 [1847/] .قافنلا

 ىل لاق :لاق طابسأ نب فسوي نع #

 «ةبيصمب دحأ بيصأ ام :يشعرملا ةفيذح

 [1194/4] .هبلق ةواسق نم مظعأ

 هلل نإب :لاق رانيد نب كلام نع #

 يف كنض :نادبألاو بولقلا يف تابوقع

 دبع برص امو ؛ةدابعلا يف نهوو «ةشيعملا

 [؟41 /1] .بلقلا ةوسق نم مظعأ :ةبوقعب

 :نزحي مل اذإ بلقلا نإ :لاق هتعو *#

 :نكسي مل اذإ تيبلا نأ امك ؛برخ

 [5//7417] . برخ

 [؟41/5] .هيلق لوخد نم ناطيشلا نكمتسا

 عفني ال :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 [ 88 /ه] .بلقلا نم عجرخ ام الإ :بلقلا

 اذإ :لاق يكاطنألا هللا دبع يبأ نع *

 تحارتسا :سلقلا ىلإ ةلماعملا تراص

 ]14١/4[ . حراوجلا

 تقلخ :لاق نادذعم نب دلاخ نع #*

 يف نيلتل اهنإو ءنيط نم بولقلا
 [؟١*/ه] .ءاتشلا

 :اًيولق سانلا قرأ :لاق لوحكم نع نو

 [١18/ه] . اًبونذ مهّلقأ

 اهللاوحأو بولقلا [ “ايف

 بلقلا :لاق دوسألا ةيواعم يبأ نع #

 [؟07 /8] . هللا نم ولع يف : هللا رمأب ينعملا

 :يشعرملا ةداتق نب ةفيذح لاق'#

 بلقو «ةلأسم يف حلم بلق :نابلق بولقلا

 لك :لاقف ناميلس ابأ هتثدحف .هتعاس عقوتي

 ناسنإ هئيجي «بابلا عرق ىتم عقوتي بلق
 [؟58/8] .دساف بلق كاذف ؛هيطعيف

 ابأ تعمس :لاق ديز نب ديعس نع *

 :بولقلاب هللا ىلإ دصقلا :لوقي ةميزخ

 .ةالصلا :لامعألا تاكرح نم غلبأ

 ]81١/9[ .اهوحنو «مايصلاو

:لاق سيردإ يبأ نع *
 يف يقن بلق 

 بايث يف سند بلق نم ري :ةسند بايث
 [١؟؟/8] .ةيقن

 :ءاملعلا :لاق نارهم نب نوميم نع *

 ؛يتيغب مهو ؛ةدلب لك يف يتلاض مه

 ةيقاَع ٠ يف :يبلق حالص تدجوو

 [48/4] .ءاملعلا

 هنا تزرع نع له راجألا تك نع
 هيف نم تفي مل ؛هناسلب هللا دمحو هبلقب

 هللا نأل :كلذو ؛ةدايزلا هللا لزني ىتح

 [756/0] .لضفلاب ىلوأو ءريخلاب عرسأ

 ندبلا نإ :لاق رانيد نب كلام نع *

جني مل ؟مقعم اذإ
 الو ءماعط هيف ع

ذكو ؛ةحار الو ءمون الو «بارش
 كل

 عجنت مل ءايندلا بح هقّلع اذإ .بلقلا
 !"<7؟/؟] .ةظعوملا هيف



 1 ةعانقلا

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #

 اذإ نآرقلا عمسي يذلا لثم :نولثمي اوناك

 ءاوجرخ شيج لثم .نمؤي الوأرق
 ءمهضعب اوطعأف «مئانغلا اومسقف ءاومنغف

 ام ءاًعيمج انك :اولاقف ؛اًضعب اوطعي ملو

 اونوكت مل مكنإ :لاقف ؟ىطعن ال ءاننأش

 ]١15/4[ .دونمؤت

 ةلمح اي :لاق رانيد نب كلام نع *

 نإف ؟مكبولق يف نآرقلا عرز اذام :نآرقلا

 عيبر ثيغلا نأ امك «نمؤملا عيبر نآرقلا

 ءامسلا نم ثيغلا لزني هللا نإف ؛ضرألا

 هيف نوكتف «ءشحلا بيصيف ؛ضرألا ىلإ
 ءزتهت نأ :اهعضوم نتن اهعنمي الف «ةبحلا
 اذام .«نآرقلا ةلمح ايف ؛نسحتو ءرضختو

 متلمع اذام ؟نيتروس باحصأ نيأ ؟ةروس
 [ممو  "ه8/9؟] ؟امهيف

 بلقلا لثم :لاق ه5 ناملس نع #*
 لاق ءدَّعفُمو ىمعأ لثم ءدسجلاو

 نأ عيطتسأ الو ؛ةرمث ىرأ ينإ :دعقملا

 .لكأف ؛هلمحف ؛ينلمحاف ءاهيلإ موقأ

 ]٠١6/1١[ .همعطأو

 نكي مل اذإ :لاق رانيد نب كلام نع *«

 نكي مل اذإ امك ؛برخ .نزح بلقلا يف
 [*30/1] .برخي نكاس تيبلا يف

 امل :لاق حلاص يبأ نع شمعألا نع *

 اوعمسو «ركب يبأ نامز نميلا لهأ مدق

 :ركب وبأ لاقف ؛نوكبي اولعج ء«نآرقلا

 ع
 يعوضوملا بيذصتلا | 1

 ]4/١*[ . بولقلا تسق مث ءانك اذكه

 تعمس :لاق ديزي نب دمحم نع #*

 ىلع يتأي هنأ :ينغلب :لوقي يروثلا نايغس

 كلذ يف مهبولق ئلتمت «نامز سانلا

 هلخدت الف ءايندلا بح نم نامزلا

 «كلذ فرعت تنأو :نايفس لاق ؛ةيشخلا

 ؛ئلتمي ىتح .ءيش نم اًبارج تالم اذإ
 كلذل دجت مل «هريغ هيف لخدت نأ تدرأف

 [*مرال] . ءالخخ نم

 يل لاق :لاق قيبخ نب هللا دبع نع #*

 نيع مانت فيك «تبجع :طابسأ نب فسوي
 نيقيلا عم بلق لقعي وأ ؟ةفاخملا عم

 ىلع هللا قح بوجو فرع نم ؟ةبساحملاب

 ءاطعإب اًدحأ هانيع لحتست مل هدابع

 بولقلا هللا ىلخ ؛هسفن نم دوهجملا

 ؛تاوهشلل تراصف ءهركذلل نكاسم

 فلتو ء«بولقلل ةدسفم :تاوهشلا

 وحمي ال ؛هوجولل قالحإف .لاومألل

 وأ ءجعزم فوخ الإ بولقلا نم تاوهشلا
 [؟١؟8/8] .قلقم قوش

 ةعانقلا

 امب عنق نم :لاق نسحلا نب يلع نع

 ]١0/0[ . سانلا ىنغأ وهف ءهل هللا مسق

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع «

 لوأ :عرولاو ءاضرلا لوأ :ةعانقلا

 [؟ها//4] .دهزلا



 ءايلوألا ةيلحل

 نآرقلا اوملعت :لاق ةيلاعلا ىبأ نع *

 نإف ؛مكل ظفحأ هنإف ء«تايآ سمخ

 37١[ -7514/1] . تايآ سمخ

 انأو تظفح ام :لاق ةمقلع نع *

 وأ .ةقرو يف هيلإ رظنأ ينأك :باش
 ٠١١[  1/١٠٠؟] . ساطرق

 اًئيش يانذأ تعمس ام :لاق ةداتق نع *

 [7؟1/5] .ىبلق هاعو الإ ءطق

 ىف ثيدحلا ريركت :لاق هئعو #*

 دحأل تلق امو ؛هرونب بهذي :سلجملا

 [884/؟] .ىلع دعأ :طق

 هفطتخي :ثيدحلا عمس اذإ ةداتق ناكو *

 هذخأ :ثيدحلا عمس اذإ ناكو ءافاطتخا

 [88/5] . هظفحي ىتح «ليوزلاو ليوعلا

 :ديعسل ةداتق لاق :لاق رمعم نع #*

 أرقف :لاق ؛ىلع كسماف ءفحصملا ذخ

 «رضنلا ايأ اي :لاقف ؛اًقرح الو املأ

 ةفيحصل انأل :لاق ؛معن :لاق ؟تمكحأ

 [914/9”7] .دحاو ةرم هيلع تمدق

 تعدوتسا ام :لاق يروثلا نايفس نع *

 [*58/5] .ىنئاخف ءطق اًئيش ىبلق

 اًئيش ينذأ تعدوتسا ام :لاق هنعو *

 ةملك اذكب رمأ ىلنأ ىتح ؛هتظفح الإ :طق

 اففحلا ةوق ف ق0 |

 ام ظفحأ نأ ةفاخم «ىنذأ دسأف ءاهلاق

 [*58/4] .لوقي

 اكددح تدعتسا ام :لاق يرهزلا نع *

 الإ ءطق ثيدح ىف تككش الو ءطق

 وه اذإف ءيبحاص تلأسف ؛اًدحاو اًثيدح

 [8/*85] . تظفح امك

 اًئيش ىبلق تعدوتسا ام :لاق هنعو #

 ["514/9] .هيسنف ءاطق

 يف ءادوس تبتك ام :لاق يبعشلا نع #

 اًثيدح لجر نم تعمس امو ءطق ءاضيب

 [*؟4/١] .ىلع هديعي نأ تدرأف ءطق

 انيلع أرقي ناكو «نآرقلل سانلا ظفحأ نم
 ؛متخ ىتح «نآرقلا نم اًءزج :موي لك

 هللا امو ؛ىنم بنذب :لاق ءاقرح طقسأ نإف

 [(188/5] .ديبعلل مالظب

 بطر لكأ :لاق ةيواعم نب سايإ نع *

 ]١24/9[ .غامدلا يف ديزي :ركسلا

 يف يقتي :سنأ نب كلام ناك *

 ءءاتلاو عابلا : هيك هلل لوسر ثيدح

 ]1١8/5"[ .امهوحنو

 ناتكلا تذخأ :لاق ىعفاشلا نع *

 [ ”١ /ة] .مدلا بص ينبقعأف « ظفحلل ةنس

 ةودغ نم : اًياتك عنصي يعفاشلا ناكو نب

 نوكي نأ ريغ نم  هظفح نم  رهظلا ىلإ

 [1١؟4/9] . لصأ هدي ىف



 ا
 ليللا مايق

 «نييلذهلا رعش تظفح :لاق هنعو *

 [١6١/ة9] .بتقلا ىلع يلجرو

 يريراوقلا رمع نب هللا ديبع نع *

 [/5] .اًظفح .«ثيدح فلأ نيرشع

 يميتلا ن نمحرلا دبع نب نامثع نع *

 ىلع ةليللا نبلغأل :يبأ لاق :لاق
 ءةمتعلا تيلص املف :لاق ؛ماقملا

 ؛هيف ثمق ىتح ؛ماقملا ىلإ تصلخت

 هدي عضو لجر اذإ «مئاق انأ انيبف :لاق

 يمل را 0

 متخ ىتح .أرقف رقف .نآرقلا مأب أ دبف :لاق

 ؛هيلعتن ذخأ مث ءدجسو ءعكرف ؛نآرقلا

 مأ ءاّئيش كلذ لبق ىلصأ :يردأ الف

 [مال هكرلز ؟ال

 ليللا ييحي ناك هنأ :رمع نبا نع *

 ؟انرحسأ ءعفان اي :لوقي مث ءةالص

 اي :لوقيف ؛ةالصلا دواعيف ؛ال :لوقيف

 ءدعقيف ؛معن :لوقيف ؟انرحسأ .عفان

 ]7١14/١[ . حبصي ىتح وعديو ء.رفغتسيو

 نم ظقيتسا املك :رمع نبا ناكو *

 ]7١4/1١[ .ىلص ءليللا

 ابأ تفيضت : لاق يدهنلا نامثع يبأ نع *

 ءهمداخو ءوهناكف ؟لايل عبس ةريره
 [؟848 545/11 . اًنالثأ ليللا نوبعثي : هتأرماو

 هل ناك هنأ «نيريس نب لمحم نع #

 يعوض وملا بيذهتلا اللكه

 :ءيش هتاف اذإف ءليللاب اهؤرقي داروأ ةعبس

 [71/7/؟] .راهنلا ىف هأرق

 ىتح ءاشعلا نع مان هنأ ءهئهعو #

 ةيقب ايحأ مث ءاهالصف .ماق مث «تطرفت

 . هليل

 أم :لاق راسي نب ملسم نع *

 ةولخلا لثمب «نوذللتملا ذذلت

 [؟514١/؟] . كو هللا ةاجانمب

 نب ةريغملا تعمس :لاق رفعج نع *

 نب كلام نتخ «حلاص ابأ - بيبح
 رائيد نب كلام تومي :لوقي - رانيد

 ؛هلمع ام يردأ ال ءرادلا يف هعم انأو

 مك ءةرخآلا ءاشعلا هعم تيلصف :لاق

 نوكي ام لوطأ يف ةفيطق تسبلف تئج
 ءهفيغر برقف .كلام ءاجو :لاق ؛ليللا

 ةالصلا رحخآ ىلإ ماق مث ؛لكأف

 :لوقي لعجف ءهتيحلب ذخأ مث ءحتفتساف
 مّرحف «نيرخآلاو نيلوألا تعمج اذإ

 هللاوف ؛رانلا ىلع رانيد نب كلام ةبيش

 مم ينبع يسلق يبس ةكلدك لازم
 مدقي :لاحلا كلت ىلع وه اذإف «تهبتنا

 اذإ ءبر اي :لوقيو ءالجر رخؤيو ءالجر

 ةبيش مّرحف «نيرخآلاو نيلوألا تعمج
 «كلذك لاز امف ءرانلا ىلع رائيد نب كلام
 «هللاو :يسفن يف تلقف ؛رجفلا علط ىتح

 يل لبي ال «ينآرف رانيد نب كلام جرخ نئل
 «لزنملا ىلإ تئجف :لاق ؛اًديأ ةلاب هدنع

 [؟ 751١-57 /171] .هتكرتو

 ةفققذا



 ءايلوألا ةيلحل

 نإ :لاق ديز نب رفعج نب دامح نع #*

 ىلإ ةازغ يف انجرخ :لاق «هربخأ هابأ

 :لاق ؛ميشأ نب ةلص شيجلا يفو «لباك
 نقمرأل :تلقف ءةمتعلا دنع سائلا كرتف

 ؛هتدايع نم سانلا ركذي ام رظنأف ةهلمع

 ءعجطضا مث .«-ةمتعلا هارأ  ىلصف

 تأده :تلق اذإ ىتح سانلا ةلفغ سمتلاف

 ءانم اًبيرق ةضيغ لخدف .بثو نويعلا
 «يلصي ماق مث ءأضوتف ؛هرثأ يف تلخدف

 اند ىتح ءدسأ ءاجو :لاق ؛ةالصلا حتتفاف

 :لاق «ةرجش ىلإ تدعصف :لاق ؛هنم

 ؛دجس ىتح !؟هبذع وأ «هيلإ تفتلا هارَتَقَأ
 «سلجف ؛ءيش الف .هسرتفي نآلا :تلقف
 قزرلا بلطا ؛عبسلا اهيأ :لاقف ؛مّلس مث
 ءاًريثزل هل نإو ءىلوف ؛رخآ ناكم نم

 لاز امف ؛لابجلا هنم تعدصت :لوقأ

 .حبصلا دنع ناك امل ىتح «يلصي كلذك
 اهلثمب عمسأ مل دماحمب هللا دمحف «سلج

 ينإ ءمهللا :لاق مث ؛هللا ءاش ام الإ
 يلثم َوأ ءرانلا نم ينريجت نأ كلأسأ
 8-53 ؟ةنجلا كلأسي نأ ئرتجي
 دقو ءاياشحلا ىلع تاب هنأك «حبصأف

 ىلاعت هللا ءءىش ةرتفلا نم ىبو .,تحبصأ

 ْ [140/؟] . ميلع هب
 مأ نأ :انغلب :لاق نايفس نع

 «عيبرلا اهنبا يدانت تناك ميثخ نب عيبرلا

 :لوقيف ؟مانت الأ «عيبر اي 2ينب اي :لوقتف

 فاخي وهو «ليللا هيلع نج نم ءهمأ اي
 املف :لاق ؛ماني ال نأ هل قح «تايبلا

 ليللا مايق 356 ١

 ؛رهسلاو ءاكبلا نم ىقلي ام تأرو «غلب

 ؛ اليتق تلتق كلعل «ينب اي :تلاقف ءهتدان

 ؟دأيتق تلتق دق ءةدلاو اي معن :لاقف

 ىتح «ينب اي ليتقلا اذه نمو :تلاق

 ول ءهللاو ؟نوفعيف .ءهلهأ ىلع لمحتي

 ءدعب رهسلاو ءاكبلا نم ىقلت ام نوملعي

 يه «.ةدلاواي :لوقيف ؛كومحردقل

 [(11/] . يسفن

 تبحص :لاق راشب نب ىسوم نع *
 .ةرصبلا ىلإ ةكم نم عساو نب دمحم

 يف يلصي ؛عمجأ ليللا يلصي ناكف
 ناكو ؛ًءاميإ هسأرب ئموي ءاّسلاج لمحملا

 ءهتوص عفريو «هفلخ نوكي يداحلا رمأي

 نم سرع امبر ناكو ؛هل نطفي ال ىتح
 ظقيأ :حبصأ اذإف «يلصيف «لزنيف «ليللا

 .هيلإ ءيجيف ءالجر الجر ؛هباحصأ
 لاق ءاوماق اذإف ؛ةالصلا ةالصلا :لوقيف

 ناك نإو ءاوؤضوتف «بيرق ءاملا نإ :انل
 .ةلق مكعم يذلا ءاملا يفو «دعب هيف

 [*45/1؟] .ةفشلل هذه اوقبأو ءاومميتف

 ةالص تظفح :لاق ةلمرح نبا نع #*

 هالوم تلأسف ءراهنلاب هلمعو بيسملا نبا

 ناكو :لاقف ؛ينربخأف «ليللاب هلمع نع

 «ةليل لك «نآرقلاو داصب أرقي نأ عدي ال

 نم الجر نأ :ربخأف ؛كلذ نع هتلأسف
 .داصب أرقف «ةرجش ىلإ ىلص راصنألا

 ةرجشلا تدجسو ءدجس ةدجسلاب رم املف

 هذهب ينطعأ ءمهللا :لوقت اهعمسف عم

 ءارزو اهب ينع عضو ءاّرجأ ةدجسلا



 ليللا مايق
 يعوضوملا بيذغهتلا | 13ه 22. |

 امك ٠ ينم اهلبقتو ءاركش اهب ينقزراو

 [150 - ]١14/5 .دواد كدبع نم اهتلبقت

 ةناحير ابأ نأ «بيبح نب ةرمض نع
 ١ ىشعت :هلهأ ىلع مدق املف ءابئاغ ناك

 ءاشعلا ىلصف ءدجسملا ىلإ جرخ مث

 ماق :هتيب ىلإ فرصنااملف ؛ةرخآلا

 لزي ملف ؛اهمتخيو ءةروس حتتفي .يلصي

 «نذؤملا عمسو ءرجفلا علط ىتح .كلذك

 ؛دجسملا ىلإ جرخيل هبايث هيلع دشف
 ىف تنك «ةناحير ابأ اي :هتيحاص هل تلاقف

 امف ؛نآلا تمدق مث .تنك ام كتوزغ

 «ىلب :لاق ؛ظح وأ بيصن كيف يل ناك

 ؛كنع تلغش نكلو «بيصن كل ناك دقل

 كلغش يذلا امو «ةناحير ابأ اي :تلاق

 اميف ىوهي يبلق لاز ام :لاق ؟ينع

 ءاهجاوزأو ءاهسابل نم :هللا فصو

 ىتح «لاب ىلع يل ترطخ امو ء.اهميعنو
 [19/7] .رجفلا علط

 دنع انك :لاق ةرق نب ةيواعم نع #*

 ؟لضفأ لمعلا يأ :انركاذتف ءنسحلا

 :انأ تلقف ؟ليللا مايق ىلع اوقفتا مهلكف
 .نسحلا اهل هبتناف :لاق ؛مراحملا كرت

 [؟94/5] .رمألا مت ءرمألا مت :لاقف

 دسألا نأ :ميهاربإ نب دواد نع #

 قرف ءجحلا قيرط يف ةليل سانلا سبح
 رعكسلا ناك امل ؟ همي معهم ىنانلا
 لا ادعت د سانلا لزتق « 00-0

 سوواط ماقف ؛اومانو مهسفنأ اوقلأف

 كنإف ؟مانت الأ :لجر هل لاقف ؛يلصي

 لهو :سوواط لاقف ؛ةليللا هذه تبصن

 ]1١4/4[ ؟دحأ َرَحَسلا ماني

 0 ناك :لاق قمنا نب + كلام نع *

 يفر حطسلا يف :ءاغشلا يف يلعب
 رحلاب ظقيتي «تيبلا نطب يف :فيصلا
 دهجلا اذه :لوقي مث ؛حبصي ىتح «دربلاو

 مرتل هنإو ؛ملعأ تنأو ءناوغص نم

 مايق نم طفسلا لثم دوعت ىتح «هالجر

 [184/9] .رضخ قورع اهيف رهظيو ؛ليللا
 انثدح :لاق لاله نب ىسوم نع #*

 ةأرما تناكو ءانل اًسيلج ناك  لجر

 ةأرما ينتثدح :لاق هل ةالوم ناسح

 «ءيجي ناك :تلاق «نانس يبأ نب ناسح

 ؟ينفداخي مث يكارف ىف يمك لحاديل
 ينأ ملع اذإف ؛اهيبص ةأرملا عداخت امك

 موقي مث ءجرخف هسفن لس ءتمن
 ؛هللا دبع ابأ اي :هل تلقف :تلاق ؛يلصيف

 :لاقف ؛كسفنب قفرا ؟كسفن بذعت مك

 ال ةدقر دقرأ نأ كشويف «كحيو «يتكسا

 [117/] .اًنامز اهنم موقأ

 نب دمحم ناك :لاق ردكتملا نع #

 مث ءأضوتيف «ليللا نم موقي  ردكنملا

 ءهيلع ينثيو ديو هللا دمحيف ءوعدي

 :هل ليقف ؛ركذلاب هتوص عفري مث «هركشيو
 اراج يل نإ :لاق ؟كتوص عفرت مل

 عفرأ انأو ءعجولاب هتوص عفري «يكتشي
 ]١43/5[ .ةمعنلاب يتوص



 ءايلوألا ةيلحل

 وبأ يديب ذخأ :لاق رمش نع #*«

 هاتّوق فيك :لاقف «يملسلا نمحرلا دبع
 نأ هللا ءاش ام تركذف ؟ةالصلا ىلع

 انأ تنك :نمحرلا دبع وبأ لاق ؛هركذأ

 ءيلصأ موقأ مث ءءاشعلا يلصأ :كلثم

 لوأ ينم طشنأ :رجفلا يلصأ نيح انأ اذإف

 ْ [9١1؟/4] .تأدب ام

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع #

 «دمحأ اي :ينارادلا ناميلس وبأ يل لاق

 نكف ءاّبكوك نكت مل نإف ؛اًّيكوك نك
 ؛اًسمش نكف ءاّرمق نكت مل نإف ؛اًرمق

 نم أوضأ رمقلا «ناميلس اب اي :تلقف
 ؛رمقلا نم أوضأ سمشلاو «بكوكلا

 علط :بكوكلا لثم نك ءدمحأ اي :لاق

 ىلإ ليللا لوأ مقف ءرجفلا ىلإ ليللا لوأ
 نكف ؛ليللا ا ؛هرخآ

 ؛هرخآ ىلإ راهنلا لوأ علطت «ءسمشلا لثم
 هللا صعت الف «ليللا مايق ىلع ردقت مل نإف
 [؟9/١51] .راهنلاب

 تلاك :لاق ةفرط نب ىسوم نع

 سمليف ءراكب نب يلعل شرفت ةيراجلا

 «هللاو ءبيطل كنإ ؛هللاو :لوقيو «هديب

 ناكف ؛ىتليل كتولع ال ءهللاو «درابل كنإ

 5-3535 .ةمتعلا ءوضوب ةادغلا يلصي

 مصاع ينراز امير :لاق دابع نع

 لدم اذإف ظنيت «ةكايس وهو كوخألا
 .«يلصي لازي الق ؛ىلصف «ىحنت :ءاشعلا

 17١[ /] .هبنج عضي ال ؛رجفلا علطي ىتح

 ليللا مايق 2 اننا"

 :بويأ نب ركبل تلق :لاق رايس نع *

 نم نآرقلاب رهجي كوبأ ناك «ىيحي ابأ اي
 ناكو ؛اًديدش اًرهج ءمعن :لاق ؟ليللا

 [8/9] .ىلعألا رحسلا موقي

 :هضرم يف نانس يبأ نب ناسحل ليق *
 «نيفرطلا ةديعب ةليل :لاق ؟يهتشت اذام

 ]/١١8[ .اهيفرط نيب ام يبحأ

 :لاق ليعامسإ نب كلام نع

 د

 نب ناوفص ىلآ :لاق دمحم هوخأ ثيدحلا

 ىتح «ضرألا ىلإ هبنج عضي ال نأ ميلس
 وهو توملا هرضح املف هديك هللا ىقلي

 يف تنأ «تبأ اي :هتنبا هل تلاق ءبصتنم

 اي :لاق ؟كسفن تيقلأ ول «ةلاحلا هذه
 ]١١4/8[ .لوقلاب هل تيفو ام اذإ «ةيئب

 ليللا موقي ينايتخسلا بويأ ناك *

 ءحبصلا دنع ناك اذإف .كلذ يفخيف هلك
 [8/91 .ةعاسلا كلت ماق هنأك ءهتوص عفر

 :لاق نالجع نب نمحرلا دبع نع
 ماقف «ةليل تاذ ميثخ نب عيبرلا دنع تب

 َنذْلا َبَِح مآ# :ةيآلا هذهب رمف «يلصي
 7١[« :ةيئاجلا] ةيآلا « . . . ٍتاعَيلَأ أوج

 هذه زواج ام ؛حبصأ ىتح هتليل ثكمف

 ]1١7/9[ .ديدش ءاكبب ءاهريغ ىلإ ةيآلا

 جرعألا بويأ ي يبأ نب مساقلا نع ©

 «ليللاب يكبي ريبج نب ديعس ناك :لاق

 [7197/14] . شمع ىتخ

 ناك :لاق رمع نب ىسيع نع *



 8 عا
 يعوضوملا بيذهتلا ا هظلدل*ا ليللا مايق

 هسرف ىلع جرخي دقرف نب ةبتع نب ورمع

 تعفر دقو «فحصلا تيوط دق «روبقلا

 0 ا و ا ؛لامعألا

 ]١68/4[ .حبصلا

 :لاقي ناك :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 «رايخألا ءايفصألاو ءءايبنألا قالخأ نم

 ءملحلا :ةثالث قئالخ :مهبولق ةرهاطلا
 [ةوه /4] .ليللا مايق نم ظحو «ةانألاو

 يدسألا يفوكلا عفان نب ىسوم نع *

 تكرت ينأ :ريبج نب ديعسل تركذ :لاق
 ءاوماني نأ لبق نورتوي :اًسان ةفوكلاب

 هللا مهقزريف ءرتولل اوظقيتسي ال نأ ةفاخم

 ادب ام اًعفش نولصيف ؛ليللا نم اًمايق

 نم اذه :لاقف ؛؟مهرتو 0 ءمهل

 مث «مانت نأ لبق ترتوأ تنأ اذإ ؛عدبلا

 اي رد «كرتو دعب اًمايق هللا كقزر

 يذلاب فتكاو .كرتو لعت الو «كل ادب

 ]58١0/5[ .ناك

 ربك امل : :لاق يعخنلا ميهاربإ نع ©

 ماضل عب اذدر هلل ةنركس وردك

 كيسمتسا :ءايقلا لوط نم مس اذإ ناكف
 ]16١/4[ .هب قلعتيف ءالبح طبري :وأ ؟؛هب

 نأ :اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع #

 ؛لَي هللا لوسر اهدنعو ءاهب ترم ءالوحلا
 ال اهنأ اومعزو .ءالوحلا هذه :تلاقف

 اوذخ ؟ليللا مانت ال» :لاقف ؟ليللا مانت

 هللا مأسي ال .هللاوف ؛نوقيطت ام لمعلا نم

 [358/9] .«اومأست ىتح

 ىأر امل :لاق رذ نب رمع نع
 اورظنو ءمهيلع مجه دق ليللا نودباعلا

 ىلإ اونكس دق :ةلفغلاو ةماسلا لهأ ىلإ

 نم :مهذالم ىلإ اوعجرو .مهشرف
 نيحرف .هللا ىلإ اوماق مونلاو ةعجضلا

 نسح نم :مهل بهو دق امب نيرشبتسم
 اولبقتساف ؛دجهتلا لوطو ءرهسلا ةدابع

 حافصب هتملظ اورشابو «مهنادبأب ليللا
 امو «ليللا مهنع ىضقناف :مههوجو

 تلم الو «ةوالتلا نم مهتذل تضقنا
 ناقيرفلا حبصأف ؛ةدابعلا لوط نم مهنادبأ

 حبصأ :نبغو حبرب :ليللا مهنع ىلو دقو

 حبصأو «ةحارلاو مونلا اولم دق ءالؤه

 ؛ةدابعلل ليللا ءيجم ىلإ نيعلطتم ءالؤه

 .نيقيرفلا نيب ام ناتش

 اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل اولمعاف

 نبغ نم :نوبغملا نإف .هداوسو ليللا

 مرح نم :مورحملاو ءراهنلاو ليللا ريخ

 ىلإ نينمؤملل اًليبس العج امنإ ؛امهريخ
 ةلفغلل نيرخآلا ىلع اًلابوو ءمهبر ةعاط
 . مهسفنأ ىلع

 ىيحت امئنإف ءهركذب مكسفنأ هلل اويحأف

 اذه يف مئاق نم مك ؛هللا ركذب بولقلا

 .هترفح ةملظ يف همايقب طبتغا دق :ليللا

 ىلع مدن دق :ليللا اذه يف مئان نم مكو

 هللا ةمارك نم ىري امدنع هتمون لوط



 ءايلوألا ةيلحل

 تاعاسلا رمم اوملتغاف ؛اًدغ نيدباعلل
 ]١1١4/8[ .هللا مكمحر مايألاو يلايللاو

 ربكلا

 نم اًريثك عدي دوسألا نب رمع ناك *

 نم جرخ اذإ ناكو ؛رشألا ةفاخم .عبشلا

 ءهلامش ىلع هنيمي ضبق :دجسملا ىلإ هتيب
 [165/8] .ءاليخلا ةفاخم

 يقل :أطأطت نم :لاق نونلا يذ نع *

 ةيفخلا . اًيطع ىقل :ىلاعت. نمو ءابطر

 :لاقي ناك :لاق ةنئييع نب نايقس نع *

 يف ءاوثلا لوط ركذاو ءرخفلاو ربكلا عد

 [؟847 /9/] .ربقلا

 ىأر نم :لاق ةنييع نب نايفس نع #
 نأ :كاذو ؛ربكتسا دقف «هريغ نم ريخ هنأ

 [؟ا/؟ /ال] .هرابكتسا

 تناك نم :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 نإف ؛ةبوتلا هل جراف .ةوهشلا يف هتيصعم

 تناك اذإو ؛هل رفغف ءاّيهتشم ىصع هن مدآ

 .ةنعللا هبحاص ىلع شخلاف ربك يف هتيصعم

 [؟ا/؟/9] .نعلف ءاًربكتسم ىصع سيلبإ نإف

 رابحأ تناك :لاق ةرسيم نب ديزي نع *
 ال  ريبكلاو ءمهنم ريغصلا - ليئارسإ ينب

 يف لاتخي نأ ةفاخم ءاصعلاب الإ يشمي

 [؟*8/8] . ىشم اذإ هتيشم

 يأ :هل ليق :لاق ريفل نب ريبج نع #*

 *١( /0] .ةدابعلا ربك :لاق ؟رشأ نيربكلا

 0١ب
 ريكلا |

 لوح راد نم :لاق يخلبلا قيقش نع *
 راد نمو ؛رانلا لوح رودي امنإف ءولعلا
 هتاجرد لوح رودي امنإف ءتاوهشلا لوح

 .ايندلا يف اهصقنيو اهلكأيل «ةنجلا يف
 نم يلإ بحأ ءيش سيل :قيقش لاقو
 .هللا ىلع هتنؤمو هقزر نأل هفيضلا

 ]7١/8[ . هللا ىلع هرجأو

 نب كلام ىلع ةرفص يبأ نب بلهملا رم #

 : كلام هل لاقف «هتيشم يف رتخبتي وهو رانيد

 نيب الإ هركت ةيشملا هذه نأ تملع امأ

 ؟ينفرعت امأ :بلهملا هل لاقف ؟نيفصلا

 امو :لاق «ةفرعملا نسحأ كفرعأ :هل لاقف

 «ةرذم ةفطنف كلوأ امأ :لاق ؟ينم فرعت

 لمحت امهنيب ثنأو «ةرذق ةفيجف كرخآ امأو

 ينتفرع نآلا :بلهملا لاقف :لاق «ةرذعلا

 ["84/5؟] .ةفرعملا قح

 نب الب يقل هنأ :رانيد نب كلام نع *

 نوفوطي سانلاو «قيرطلا يف ةدرب يبأ

 ىلي :لاق ؟ينفرعت ام :هل لاقف ءهلوح

 «ةفيج كطسوأو ءةفطن كلوأ «كفرعأ

 «هوبرضي نأ اوّمهف :لاق «ةدود كلفسأو

 هكرتف «راتيد نب كلام اذه :مهل لاقف

 ["84/1] .ىضمو

 كلم ناك :لاق هبثم نب بهو نع *

 ىلإ بكري نأ دارأ ضرألا كولم نم
 «بايثب ءيجف ءاهسبلي بايثب اعدلف «ضرأ

 اذك تاب ينوتئا :لاقف ؛هبجعت ملف

 لك «بايثلا نم اًفانصأ ّدع ىتح ءاذكو



 وم
 يعوضموملا بيذهتلا |[ بذكلا

 «هتقفاو بايثب ءيج ىتح ؛هبجعي ال كلذ

 ءيجف ءاذك ةبادب ينوئيج :لاق مث ؛اهسبلف

 ةبادب ينوئيج :لاق مث ءهبجعت ملف ءاهب
 ءيج ىتح «هبجعت ملف ءاهب ءيجف ءاذك

 ءاج ءاهبكر املف ؛اهبكرف «هتقفاو ةبادب
 ؛اًربك هالعف .ةخفن هرخنم يف خفنف «سيلبإ

 لاق هم ل كولا تن امو راتمو ناك
 اًربك سانلا ىلإ رظني ال .هسأر عقار وهف

 «ةئيهلا ثر .فيعض لجر هءاجف ؛اًمظعو

 رظني ملو :مالسلا هيلع دري ملف «هيلع ملسف
 ملف ؛ةجاح كيلإ يل هنإ :هل لاقف ؛هيلإ

 ماجلب ذخأ ىتح «ءاجف :لاق ؟همالك عمسي

 دقف «2يتباد ماجل لسرأ :لاقف ؛هتباد

 ؛دحأ ينم هطاعتي مل اًرمأ ينم تيطاعت

 لزنأ :لاق .ةجاح كيلإ يل نإ :لاق

 ءرس اهنإ :لاق ؛نآلا ءال :لاق ؛يناقلتف

 هسأر ىندأف :لاق ؛كيلإ اهرسأ نأ ديرأ

 :لاق ؛توملا كلم انأ :لاق «هراسف ؛هيلإ

 مث ؛هناسل برطضاو «هنول ريغتو ءعطقناف
 يتلا هذه يضرأ يتآ ىتح ينعد :لاق

 مث ءيبكوم نم عجرأو ءاهيلإ تجرخ
 ىرت ال هللاو :لاق ؛نيعباتلا ىف ىضمت

 نم عجرت ال ءهللاو الو ءاّدبأ كضرأ

 عجرأ ىتح ينعد :لاق ؛اًدبأ اذه كبكوم

 :لاق ؛تناك نإ ةجاح يضقأف ءيلهأ ىلإ

 :لاق .اًدبأ كلقثو كلهأ ىرت ال «هللاو ال

 لاق ؛ةبشخ هنأك رخف .هناكم هحور ضبقف

 ادذبع يقل هنأ :اًضيأ ينغلبو :يريرجلا

 هيلع درف ءهيلع ملسف «كلت يف اًنمؤم

 :لاق ءةجاح كيلإ يل نإ :لاقف ؛مالسلا
 اميف رس اهنإ :لاق ؛كتجاح ركذاف مله

 هراسيل هسأر هيلإ ىندأف :لاق «كنيبو ينيب
 ؛توملا كلم انأ :لاقف ءهراسف «هتجاحب

 هتبيغ تلاط نمب اًبحرم ءالهأو اًيحرم :لاق
 بئاغ ضرألا يف ناك ام ,هللاوف ءيلع

 هل لاقف :لاق ؛كنم هاقلأ نأ يلإ بحأ

 تجرخ يتلا كتجاح ضقا :توملا كلم

 الو يدنع ربكأ ةجاح يلام :لاق ءاهل
 ىلع رتخاف :لاق ؛هللا ءاقل نم يلإ بحأ

 ىلع ردقتو :لاق ؛كحور ضبقأ ءيش يأ

 معن :لاق ؛كلذب ترمأ ءمعن :لاق ؟كلذ

 املف ءهدجسو عكر مث .ضوتو ماقف ءاْذِإ

 ]709/5-٠١[ .هحور ضبق ءاّدجاس هآر

 لصأ :لاق مصألا متاح نع «
 «صرحلاو ءربكلا :ءايشأ ةثالث ةبيصملا

 [74/8] .دسحلاو

 يقو دقف ءاسمخ ىفاو نم :لاق هنعو *

 ءءايرلاو ءبجعلا :ةرخآلاو ايندلا رش

 [ة45/4] .ةوهشلاو ءءارزإلاو ءربكلاو

 لخد ام :لاق هنأ يلع نب دمحم نع *

 نم صقن الإ ءربكلا نم ءيش ئرما بلق
 وأ .«كلذ لق ؛كلذ نم هلخد ام لثم هلقع
 [١م١ رث“ب] .رثك

 ظ بذكلا

 بحأ ام :لاق ةيواعم نب سايإ نع *

 ؛هللا الإ اهيلع علطي ال «ةبذك بذكأ ىنأ
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 يل نإو ءةمايقلا موي اهب ذخاؤأ الو

 [١؟*/*] .ايندلا نم اًحورفم

 ءازوجلا ابأ نأ .«كلام نب ورمع نع *

 [9/17/] .طق بذكي مل

 رذتعي هلجر فرصم نب ةحلط عمس *

 .«كيخأ ىلإ راذتعالا رثكت ال :لاقف

 ]١7/5[ .بذكلا كب غلبي نأ فاخأ

 «نظأل ينإ :لاق يروثلا نايفس نع *

 يف كلذ فرع .بذكلاب مه الجر نأ ول
 ةففذلا . ههجحو

 نأل :لاق  ةداتق نب  ةفيذح نع #*

 ]١55/8[ .ةجح

 بذك نمل ليو :لاق ءادردلا 5 نع د

 الو رب امف ؛قئوملا دهعلا ضقنو ءٌقعو

 [7؟*/١] .قدص

 .«ءطق ثبذك ام :لاق يعفاشلا نع #

 ]١84/9[ .- كلام وأ «ةنيدملا لهأ

 نيب عقو :لاق ينوكسلا ميهاربإ نع #
 لاوم نيبو زيزعلا دبع نب رمعل لاوم
 كلذ ركذف «ةعزانم كلملا دبع نب ناميلسل

 لاق ذإ ؛هملكي وه امنيبف ءرمعل ناميلس
 ام :رمع لاقف ؛تبذك :رمعل ناميلس

 ىلع نيش بذكلا نأ تملع ذم تبذك

 [*4/0] .هلهأ

 عسوأ مالكلا :نيريس نب دمحم لاق #

 [7114/1؟] .فيرظ هيف بذكي نأ نم
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 :بذكلا :لاق يعخنلا ميهاربإ نع #

 [7؟0/41 .مئاصلا رطفي

 فرع نم :لاق هبتم نب بهو نع *
 فرحت نمو .هقدص زجي مل :بذكلاب
 رثكأ نمو ءهثيدح ىلع نمتئا :قدصلاب

 «ةحيصنلاب هنم قئوي مل :ءاضغبلاو ةبيغلا

 قثوي مل :ةعيدخلاو روجفلاب فرُع نمو
 :هردق قوف لحتنا نمو ءةبحملا يف هيلإ

 يف حبقي ام هيف نسحي الو ءهردق دحج
 [4/*3] .هريغ

 هللا ىقلي مكلك :لاق زيريحم يبأ نع *

 ول :مكدحأ نأ .كلذو ؛هتبذك هبقلو ءاّدغ

 ناك نإو ءاهب ريشي بهذ نم هعبصأ تناك

 ]١4١/8[ .اهيراوي لعجل :للش اهب

 تاماركلا

 انيب :لاق «ينالوخلا ليبحرش نع #
 يسنعلا رامحلا يذ نب سيق نب دوسألا
 :هل لاقف ؛ملسم يبأ ىلإ لسرأف :نميلاب

 :لاق ؟هللا لوسر لكي دمحم نأ دهشتأ

 :لاق ؟هللا لوسر ينأ دهشتف :لاق ؛معن

 ةميظع رانب رمأف :لاق ؛عمسأ ام

 ملف ءملسم وبأ اهيف حرطو «تججأق
 تكرت نإ :هتكلمم لهأ هل لاقف ؛هرضت

 هرمأف .كيلع اهدسفأ :كدلب يف اذه
 صضبق دقو ةنيدملا مدقف ؛ليحرلاب

 لقعف ؛ركب وبأ فلختساو هلك هللا لوسر

 ىلإ ماقو ءدجسملا باب ىلع هتلحار
 ءاهيلإ يلصي دجسملا يراوس نم ةيراس
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 يعوضاوملا بيذهتلا

 ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع هب رصبف
 :لاق ؟لجرلا نيأ نم :لاقف ؛هاتأف ءهنع
 هللا وذدع لعف امف :لاق ؛نميلا نم

 ؟هرضت ملف «رانلاب هقرح يذلا انبحاصب

 كتدشن :لاق ؛بوث نب هللا دبع كاذ :لاق

 :لاق ؛معن مهللا :لاق ؟وه تنأ ءهللاب

 ىتح ءهب ءاج مث ءهينيع نيب ام لبقف
 هلل دمحلا :لاقو ؛ركب يبأ نيبو هنيب هسلجأ

 يف ينارأ ىتح ءايندلا نم ينتمي مل يذلا

 لعف امك هب لعف نم كلي دمحم ةمأ
 [174/9] . 286 نمحرلا ليلخ ءميهاربإب

 نب رماع رم :لاق رانيد نب كلام نع *

 لاقف ؛تسبتحا دق ةلفاق اذإف «سيق دبع

 دسألا :اولاقف ؟نورمت ال مكل ام :مهل

 بلك اذه :لاق ؛قيرطلا نيبو اننيب لاح

 مف هيوث باصأ ىتح «هب ٌرمف ؛بالكلا نم
 [5؟/؟] .دسألا

 ليق :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 اًبيرق تعقو دق رانلا :سيق دبع نب رماعل

 ؛ةرومأم اهنإف ءاهوعد :لاقف ؛كراد نم

 املق ءرانلا تذخأف ءهتالص ىلع لبقأو

 [١/47؟] .اهنع تلدع :هراد تغلب

 نب هللا دبع ني فرطم ناك :لاق ةداتق نع *

 «ةملظم ةليل يف ايرس :هل بحاصو ريخشلا
 :لاقف ؛ ءوض هدنع امهدحأ طوس فرط اذإف

 ؛انويذكل ءاذهب سانلا انثدح ول انإ امأ

 :لوقي يبذكأ بذكملا :فرطم لاقف

 [6١٠/؟] ._- بذكأ هللا ةمعنب بذكملا

 :لاق يودعلا ميشأ نب ةلص نع

 ريسأ «يريت رهن ىرق ضعب يف انجرخ
 انأف :ءاملا ضويف نمز ىف ىتباد ىلع

 دجأ ال اًموي ترسف ! اعشق قلع يأ

 جلع ينيقلف ؛يعوج دتشاف ءهلكآ اًئيش
 ءهعض :تلقف ءاًئيش هقتاع ىلع لمحي

 ينمعطأ :تلقف ؛زبخ وه اذإف ءهعضوف

 هيف نكلو ءتئش نإ ءمعن :لاقف ؛هنم

 هتكرت :كلذ لاق املف ؛ريزنخ محش

 :هقتاع ىلع لمحي رخآ ينيقل مث ؛تيضمو

 :لاقف ؛هنم ينمعطأ :هل تلقف ءاّماعط

 نإف ءموي نم اذكو اذكل اذه تدوزت

 ؛ينتعجأو «يب تررضأ :اًئيش هنم تذخأ

 ذإ :ريسأ ينإ ؛هللاوف .ءتيضم مث ءهتكرتف

 : ينعي - ريطلا ةبجوك ةبجو يفلخ تعمس
 ءيشب اذإف .تفتلاف . هناريط توص

 «- رامخ :يأ - ضيبأ بس يف فوفلم

 يف «بطر نم ةلخود وه اذإف «هيلإ تلزنف
 ؛هنم تلكأف ؛ةبطر ضرأللا يف سيل نامز

 نم تبرشو «هنم بيطأ اًبطر طق لكآ ملو
 تبكرو ءهنم يقب ام تففل مث ؛ءاملا

 [؟؟١1/1] .نهاون يعم تلمحو «سرفلا

 :لاق يدبعلا دادش يبأ نب نوع نع *

 هل ركذ امل :فسوي نب جاجحلا نأ ينغلب

 لهأ نم اًدتاق هيلإ لسرأ ء«ريبج نب ديعس
 :ىمسي .هباحصأ ةصاخ نم ءماشلا

 نورشع هعمو «صوحألا نب سملتملا

 ؛هباحصأ ةصاخ نم ءماشلا لهأ نم الجر

 يف بهارب مه اذإ .هنويلطي مه امنيبف
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 :بهارلا لاقف ؛هنع هولأسف ءهل ةعموص

 ؛هيلع مهلدف .ءهل همهفصوف ؛يل هوفص
 ىلعأب يجاني ءاّدجاس هودجوف ءاوقلطناف
 عفرف ءهيلع اوملسف «هنم اوندف ؛هتوص
 مهيلع در مث «هتالص ةيقب متأف ءهسأر

 «كيلإ جاجحلا لسر انإ :اولاقف ؛مالسلا
 :اولاق ؟ةباجإلا نم دب الو :لاق ؛هبجأف

 ىنثأو .هللادمحف ؛ةباجإلا نم دب ال

 ىشمف «ماق مث ؛هيبن ىلع ىلصو ءهيلع
 لاقف ؛بهارلا ريد ىلإ ىهتنا ىتح ؛مهعم
 متبصأ «ناسرفلا رشعم اي :بهارلا

 :مهل لاقف .ءمعن :اولاق ؟مكبحاص

 نايوأي دسألاو ةوبللا نإف ءريدلا اودعصا

 ؛ءاسملا لبق لوخدلا اولجعف ءريدلا لوح

 ؛ريدلا لخدي نأ ديعس ىبأو .كلذ اولعفق

 برهلا ديرت تنأو الإ ءكارن ام :اولاقف

 لزنم لخدأ ال نكلو ءال :لاق ؛انم

 نإف «كعدن ال انإف :اولاق ؛اًدبأ كرشم

 نإ ءريض ال :ديعس لاق ؛كلتقت عابسلا

 اًسرح اهلعجيو «ينع اهفرصيف «يبر يعم

 .هللا ءاش نإ ءوس لك نم يننوسرحي يلوح
 انأ ام :لاق ؟ءايبنألا نم تنأف :اولاق

 هللا ديبع نم دبع نكلو «ءايبنألا نم
 ام ينطعيلف :بهارلا لاق ؛بنذم ئطاخ

 :ديعس ىلع اوضرعف ؛هتنينأمط ىلع هب قثأ
 :ديعس لاق ؛ديري ام بهارلل يطعي نأ

 ال .هل كيرش ال يذلا ميظعلا يطعأ ينإ
 للا ءاش نإ حبصأ ىتح يناكم حربأ

 :مهل لاقف ؛كلذ بهارلا يضرف
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 عابسلا اورفنتل ءيسقلا اورتوأو ءاودعصا

 لوخدلا هرك هنإف ءحلاصلا دبعلا اذه نع

 ءاودعص املف ؛مكناكمل ةعموصلا يف ىلع
 ؟تلبقأ دق ةوبلب مه اذإ «يسقلا اورتوأو

 «هب تكاحت :ديعس نم تنداملق

 لبقأو «هنم اًبيرق تضبر مث ءهب تحسمتو
 ىأر املف ؛كلذ لثم عنصف ءدسألا
 هلأسف ؛هيلإ لزن ءاوحبصأو «كلذ بهارلا

 ؛ِوَو دمحم هلوسر نئسو «هنيد عئارش نع

 «بهارلا ملسأف ءهلك كلذ ديعس هل رسفف

 ديعس ىلع موقلا لبقأو ؟؛همالسإ نسحو

 ءهيلجرو هيدي نولّبقيو ءهيلإ نورذتعي
 «ليللاب هئطو يذلا بارتلا نوذخأيو

 انفلح دق ءديعس اي :نولوقيف ؛هيلع اولصف
 :كانيأر نحن نإ قاتعلاو قالطلاب جاجحلا
 امب انرمف «هيلإ كصخشن ىتح .كعدن ال

 ذئال ينإف «مكرمأل اوضما :لاق ؟؛تئش

 .هئاضقل دار الو «يقلاخب

 اوهتنا املف ءاّطساو اوغلب ىتح ءاوراسف

 دق .موقلا رشعم اي :ديعس مهل لاق ؛اهيلإ
 نأ كشأ تسلو «مكتبحصبو مكب تمرحت

 ءتضقنا دق ةدملا نأو ءرضح دق ىلجأ

 دعتسأو «توملا ةبهأ اًذخآ :ةليللا نوعان

 امو ءربقلا باذع ركذأو ء«ريكنو ركنمل
 ءمتحبصأ اذإف ؛؟بارتلا نم يلع ىثحي

 يذلا عضوملا :مكنيبو ينيب داعيملاف

 دعب اًرثأ ديرن ال :مهضعب لاق ؛نوديرت

 ءمكلمأ متغلب دق :مهضعب لاقو ءنيع

 الف ءريمألا نم مكزئاوج متبجوتساو



 يعوضموملا بيذهتلا ا اذكتا تاماركلا ا

 ام مكيطعي :مهضعب لاقف ؛هنع اوزجعت

 ةربع مكل امأ ء.مكليو «ءبهارلا ىطعأ

 هب ثحسمتو ء«هب تكاحت فيك دسألاب

 وه :مهضعب لاقف ؟حابصلا ىلإ هتسرحو

 ىلإ اورظنف ؛هللا ءاش نإ مكيلإ هعفدأ يلع

 «هسأر ثعشو ءهانيع تعمد دق 00

 ملو ؛برشي ملو «لكأي ملو «هنول ربغاو
 اولاقف ؛هوبحصو هوقل موي ذنم كحضي

 مل انتيل ءضرألا لهأ ريخ اي :مهتعامجب
 اليو انل ليولا .كيلإ حرسن ملو كوع
 دنع انرذعا ؟كب انئيلتبا فيك :اليوط

 يضاقلا هنإف ءربكألا رشحلا موي انقلاخ

 لاقف ؛روجي ال يذلا لدعلاو ءربكألا

 امل يناضرأو .ءمكل ينرذعأ ام :ديعس

 اوغرف املف ؟يف ىلاعت هللا ملع نم قبس

 اميف مالكلاو ؛ةبواجملاو ءءاكبلا نم
 ءديعس اي هللاب كلأسأ :هليفك لاق ؛ مهنيب

 نل انإف .كمالكو كئاعد نم انتدوز امل

 ىلإ يقتلن انأ ىرن الو ءاّدبأ كلثم ىقلن
 ْ ةفايقلا وي

 «هليبس اولخف ءديعس كلذ لعفف :لاق

 مهو ءهءاسكو هتعردمو هسأر لسغف

 ليولاب نوداني ءهلك ليللا نوفتخم

 مهءاج :حبصلا دومع قشنا املف ؛فهللاو

 :اولاقف ءبابلا عرقف ءريبج نب ديعس
 اوكبو «هيلإ اولزنف .ةبعكلا برو مكبحاص
 ءجاجحلا ىلإ هب اوبهذ مث «اليوط هعم

 لاقف .ءجاجحلا ىلإ الخدف ؛هعم رخآو

 :اولاق ؟ريبج نب ديعسب ينومتيتأ :جاجحلا

 ههجوب فرصف «بجعلا هنم ائياعو ءمعن

 .مهكع
 «سملتملا جرخف .يلع هولخدأ :لاقف

 كيلع أرقأو ءهللا كتعدوتسا :ديعسل لاقف
 ام :هل لاقف ءهيلع لخدأف :لاق ؛مالسلا

 تنأ :لاق هريبج نب ديعس :لاق ؟كمسا

 ملعأ يمأ تناك لب :لاق ؟ريسك نب يقشلا
 تيقشو «تنأ تيقش :لاق ؛كنم يمساب

 :لاق ؛كريغ هملعي بيغلا :لاق ؛كمأ

 ول :لاق ؛ىظلت اًران ايندلاب كنلدبأل

 ٍ؛اًهْلِإ كتذختال ءكديب كلذ نأ تملع
 يبن :لاق ؟دمحم يف كلوق امف :لاقف

 ةالصلا هيلع ىدهلا مامإ ,ةمحرلا
 يف «يلع يف كلوق امف :لاق ؛مالسلاو

 ,اهتلخد ول :لاق ؟رانلا يف وأ ءوه ةنجلا

 امق :لاق ؛اهيف نم تفرع ءاهلهأ تيأرف

 مهيلع تسل :لاق ؟ءافلخلا يف كلوق
 :لاق ؟كيلإ بجعأ مهيأف :لاق ؛ليكوب
 يفرأ مهيأف :لاق ؛يقلاخل مهاضرأ

 ملعي يذلا دنع كلذ ملِع :لاق ؟قلاخلل
 ؟ينقدصت نأ تيبأ :لاق ؛مهاوجنو مهرس

 امف :لاق ؛ كبذكأ نأ بحأ مل ينإ :لاق

 كحضي فيكو :لاق ؟كحضت مل كلاب

 هلكأت نيطلاو «نيطلا نم قلخ قولخم
 مل :لاق ؟كحضن انلاب امف :لاق ؟رانلا
 جاجحلا رمأ مث :لاق ؛بولقلا وتست

 نيب هعمجف «تروقايلاو دجربزلاو ؤلؤللاب
 نإ :ديعس هل لاقف ؛ريبج نب ديعس يدي

 مور نش ل ىاقكلل هك تم تك



 ءايلوألا ةيلحل

 لهذت :ةدحاو ةعزفف الإو «حلاصف ةمايقلا

 يف ريخ الو «تعضرأ امع ةعضرم لك
 مث ؛اكزو باط ام الإ ءايندلل عمج ءيش

 برض املف ؛يانلاو دوعلاب جاجحلا اعد

 نب ديعس ىكب :يانلا يف خفنو «دوعلاب
 لاق ؛وهللا وه ؟كيكبي ام :هل لاقف ؛ريبج

 ينركذف :خفنلا امأ «نزحلا وه لب :ديعس

 امأو ؛روصلا يف خفني موي ءاّميظع اًموي
 امأو ؛قح ريغ ىف تعطق ةرجشف :دوعلا

 كلعم اهب فعن .«ءانشلا ءاعع هتاف :ناتوألا
 اي كليو :جاجحلا لاقف ؛ةمايقلا موي

 نع حزحز نمل ليولا :ديعس لاقف ؛ديعس
 رتخا :جاجحلا لاقف ؛رانلا لخدأو «ةنجلا
 :لاق ؟كلتقأ نأ ديرت ةلتق يأ ءديعس اي

 :لتقت ام ؛هللاوف ءجاجح اي كسفنل رتخا
 :لاق ؛ةرخآلا ىف اهلثم هللا كلتق الإ ءةلتق

 ءوفعلا ناك نإ :لاق ؟كنع رقعأ نأ ديرتفأ
 الو .كل ةءارب الف :تنأ امأو ءهللا نمف

 جرخ املف «هولتقاف هب اوبهذا :لاق ؛رذع

 «كلذب جاجحلا ربخأف ءكحض بابلا نم
 :لاق ؟ككحضأ ام :لاقف ؛هدرب رمأف

 هللا ملحو هللا ىلع كتءارج نم تبجع

 ؛هولتقا :لاقف ؛طسبف «عطنلاب رمأف ؛كنع

 رطف يذلل يهجو تهجو :ديعس لاقف
 انآ امو ءاّملسم اًفينح ضراألاو تاوافسلا
 ؛ةلبقلا ريغل هب اودش :لاق ؟نيكرشملا نم

 «ّرَمأ ُدَبَم مف أوت امتي :ديعس لاق
 لاق 0 هوّبك 0 ١١6[ :ةرقبلا]

 اهو سو ع ها 57

 مو مكديصَت :كليعس

 وعمعجم
 تاماركلا فش"

 ص سر ل

 لاق [5 :هط]آ 4© نئيرخأ ةراث هي

 ينإ امأ :لديعس لاق نرسل :جاجحلا

 ال هدحو هللا الإ هْلِإ ال نأ :جاحأو دهشأ
 ءهلوسرو ةدذبع ادييحتم نأو ءهل كيرش

 مث ؟؛ةمايقلا موي يناقلت ىتح + ىنم اهذخ

 هطلست ال ءمهللا :لاقف ءهللا ديعس اعد

 ىلع حبُذف ؛يدعب هلتقي دحأ ىلع
 جاجحلا نأ انغلبو :لاق ؛ُهنَدكك نك عطدلا

 ةلكآلا عقوو ؛ةليل رشع ةسمخ هدعب شاع

 رظنف «هيلإ رظنيل بيبطلاب اعدف ءهنطب يف
 « طيخ ىف هقلعق «نتنم محلب اعد مث ءهيلإ

 مث .ةعاس اهكرتف ءهقلح يف هلسرأ مث

 ملعف ؛مدلا نم هب قزل دقو ءاهجرختسا

 ةيقب يداني ناك هنأ ءانغلبو ؛جانب سيل هنأ

 املك ءريبج نب ديعسلو يل ام :هتايح

 [؟54  ؟91/4] .يلجرب ذخأ مونلا تدرأ

 بطرلا ذخأي مهدأ نب ميهاربإ ناك *

 [ 1/41 .طولبلا ةرجش نم

 كاذل لاق اًممؤم نأ ول :لاق هنعو *

 ؛سيبق وبأ كرحتف ؛لازل .ءلز :لبجلا
 :لاق ؛كييعأ مل ينإ ءنكسا :لاقف
 [4/4] .نكسف

 - ةلبج لهأ نم  دايصلا يدع نع *

 : هللاب فلحي سيق نب ديزي تعمس :لاق

 وهو .مهدأ نب ميهاربإ ىلإ رظني ناك هنأ
 ىريف ءراطفإلا تقو يف رحبلا طش ىلع

 نم يردي ال ء؛هيدي نيب عضوت ةدئام
 ىتح .فرصنيف موقي هاري مث ؛اهعضو



 تاماركلا

 [؟/4] .ءيش هعم امو .ةلبج لخدي

 يبأ - يصيصملا روصنم نب رصن نع *
 .ةصيصملا ميهاربإ درو :لاق ء دمحم

 .هبلطف «يرازفلا قاحسإ يبأ لزنم ىتأف

 اذإ هوملعأ :لاقف ؛جراخ وه :هل ليقف

 بهذ دقو «هبلط ميهاربإ هاخخأ نأ ؛ىتأ

 ىضمف ؛هسرف ىعري اذكو اذك جرم ىلإ
 نوعري سانلا اذإف ءجرملا كلذ ىلإ

 :هل اولاقف ؛ىسمأ ىتح ىعرف .مهباود

 ؛انيتأت عايسلا نإف ءانباود ىلإ كسرف مض
 نارينلا اودقوأف ءةيحان ىحنتو .ىبأف

 ءالوؤص مهل اًسرف اوذخأ مث ءمهلوح
 ؛مهنيب هنودوقي نالاكش هيفو «هب هوتأف

 :وأ  اّكامر انباود يف نإ :هل اولاقف

 امو :لاق ؛كدنع اذه نكيلف ؛ اًروجح

 لخدأو .ههجو حسمف ؟لابحلا هذهي عنصي
 اوبيجعتف ؛كرحتي ال فقوف ءهيذخف نيب هدي

 ءاوبهذا :مهل لاقف ؛هعانتمال كلذ نم

 ؛عابسلا نمو هنم نوكي ام نوقمري اوسلجف

 الفد نورظني مهو: يلصي ميهاربإ ماقف
 ولتي «ةثالث دسأ هتتأ :ليللا ضعب يف ناك

 ءهمشف «هيلإ لوألا مدقتف ؛اًضعب اهضعب

 لعفو ؛ضبرف ءةيحان ىحنت مث «هب رادو
 لزي ملو «لوألا لعفك ثلاثلاو يناثلا

 ناك اذإ ىتح ؛اًمئاق هتليل يلصي ميهاربإ

 نوديرت ؟مكب ءاج ام :دسألل لاق ءرحسلا

 ءدسألا تماقف ءاوضما ؟ىنولكأت نأ
 ىلإ يرازفلا ءاج :دغلا ناك املف ؛تبهذف
 ؟لجر مكءاجأ :لاقف ءمهلأسف ؛كنئلوأ

 يعوض ايوملا بيذهتلا 2 تي

 هوربخأو ؛نونجم لجر اناتأ :اولاق

 ؟وه نم نوردت ّوأ :لاقف ؛هورأو ءهتصقب
 .مهدأ نب ميهاربإ وه :لاق ؛ال :اولاق

 مث ؛هيلع اوملسو ؛ملسف «هيلإ هعم اوضمف
 لجرب ارمف ؛هلزنم ىلإ يرازفلا هب فرصنا
 «هعيبي اًدوقم هلأس مهدأ نب ميهاربإ ناك دق

 ميهاربإ لاقف ؛نيقنادو اًمهرد هب همواس

 يرازفلا لاقف ؛دوقملا اذه ديرن :يرازفلل

 ةعبرأب :لاق ؟اذه مكب :دوقملا بحاصل
 لاقف ؛دوقملا ذخأو «هيلإ عفدف ؛قيناود

 نيد يف «قيناود ةعبرأ :يرازفلل ميهاربإ

 [897 - ”97/90] .؟وه نم

 ةبتع نب ورمع نأ :عفار نب طوخ نع

 نوكي نأ :هباحصأ ىلع طرتشي ناك
 موي يف يعرلا يف جرخف :لاق ؛!مهمداخ

 ةمامغلاب وه اذإف «هباحصأ ضعب ىتأف راح

 ءورمع اي رشبأ :لاقف ؛مئاق وهو ؛هلظت

 ]١5/4[ .ربخي ال نأ ورمع هيلع ذخأف

 تعمس :لاق يمورلا ناميلس يبأ نع *

 دمحم ىينبا باغ :لوقي دايصلا اليلخ

 تيتأف ؛اًديدش اًعزج هيلع همأ تعزجف

 ام :لاق .ءظوفحم ابأ :تلقف ءافورعم

 تعزجو «باغ دمحم ىنبا :تلق ؟ءاشت

 هدري نأ هللا عداف ؛اًديدش اًعزج هيلع همأ

 .«كؤامس ءامسلا نإ .مهللا :لاقف ؛اهيلع

 امي تاق ةةدقلل اههتيتا امو «كضرأ ضرألاو

 ينبا اذإف ؛ماشلا باب تيتأف :ليلخ لاق

 اي :لاق ؟دمحم :تلق ؛رهبنم مئاق دمحم

 ["57/4] .رابنألاب ةعاسلا تنك ؛ءتبأ



 ءايلوألا ةيلحل

 ىنإ ءبر اي :لاق هنأ ناذاز نع *

 520 ةنزورلا نم هيلع طقسف ؛عئاج
 [148/4] .ىحرلا لثم

 سيلو بنجأ اذإ ىعارلا نابيش ناك *
 ؛ةباحس تفاح «هبر اعد :ءام هذنع

 ىلإ بهذي ناكو ؛لستغاف .تلظأف

 ىلع اهدجيف ءهمنغ ىلع طخيف ؛ةعمجلا
 ["17/4] .كرحتت مل ءاهتلاح

 لكأف ءمهردب اًقيقد سمهك ىرتشا *
 امك وه اذإف هلاك :هيلع لاط املف ؛هنم
 ءاًئيش هنم ذخأي ال :دعب لعجف ؛هعضو

 [1/5] .ينف ىتح ؛صقن الإ

 :لاق بتكملا ناميلس يبأ نع *
 :لزن اذإ ناكف ءةكم ىلإ اًررك تبحص

 ىحنت مث «لحرلا يف اهاقلأف «هبايث جرخأ
 ؛لبقأ :لبإلا ءاغر عمس اذإف «ةالصلل
 هباحصأ ثيناف «ثقولا نع اًموي سبتحاف

 هتبصأف :لاق ؛هبلط نميف تنكف ءهبلط يف
 اذإو «ةراح ةعاس يف ءيلصي ةدهو يف

 ؛يوحن لبقأ «ينار املف ؛هلظت ةباحس

 ؛ةجاح كيلإ يل «ناميلس ابأ اي :لاقف
 ؟هللا دبع ابأ ا فاح نب امو :تلق :لاق

 :لاق ؛تيأر ام متكت نأ بحأ :لاق

 :لاقف ؛هللا دبع ابأ اي كل كلذ :تلق
 ىتح ءاذحأ هب ربخأ الأ تفلحف تفلحف ٠يل قثوأ

 ]4١/0 -41١[ . تومي

 تجرخ :لوقي ءالجلا هللا دبع يبأ نع *

 «يكبت ةأرما تيأرف ءرصم لين طش ىلإ

 تاما ركلا _ انهم ٍ

 :اهل لاقف .ءنونلا وذ اهكردأف ؛خرصتو
 ةّرقو يدلو ناك :تلاقف ؟نيكبت كلام

 بلتساف .«حاسمت جرخف ؛يردص ىلع ينيع
 ىلع نوتلا وذ لبقأف :لاق ؛يدلو ينم
 ؛تاوعدب اعدو «نيتعكر ىلصو ءهتالص

 ءهعم دلولاو «لينلا نم جرخ حاسمتلا اذإف
 «هتذخأف : هللا دبع وبأ لاق ؛همأ ىلإ هعقدو

 [*55/41 .ىرأ تنك انأو

 باصأ هنأ :- دمحم ىبأ - بيبح نع *

 قفدلا تنافينفأ نه ئرعشاف .ةعاجم سانلا

 «هطئارخ ىلإ دمعو «ةئيسنب اًقيوسو اًقيفد
 «هللا اعد مث ؛هشارف تحن اهعضوو ءاهطيخف

 نوبلطي :مهنم ىرتشا نيذلا كتئلوأ ءاجف

 دق «طئارخلا كلت جرخأف :لاق ؛مهقوقح

 وه اذإف ءاونزوف ءاونز :مهل لاقف ؛تألتما

 [١ه٠/"] .مهقوقح نم موقي

 اندهش :الاق ةناوع ىبأو دامح نع *

 لأ رسا ةحاسحت اقوي ىسرافلا اًةيوح
 ؛ارام تسين نان دمحم ابأ اي :تلاقف

 اذك :تلاقف ؟لايعلا نم كل مك :اهل لاقف
 ءأضوتف ءهئوضو ىلإ بيبح بيبح ماقف ؛اذكو

 عوضخب ىلصف ءةالصلا ىلإ ءاج مث
 نإ ءبراي :لاق غرف املف ؛نوكسو

 كرتس نم كلذو 2: يب مهنظ نونئسحي سانلا

 عفر مث ؛يب مهنظ فلخت الف ؛يلع
 ؛ةحراط اًمهرد نيسمخي اذإف «هريصح

 متكا ءدامح اي :لاق مث ؛اهايإ اهاطعأف

 [187 /5] .يتايح :«تثيأر ام

 ارزغ اذإ ناك هنأ ءملسم ىبأ نع #*



 تاماركلا
 2ع |

 يعوضموملا بيذعتلا | نكي ١

 اوزيجأ :لاق ؛رهنب اورمف .مورلا ضرأ

 :لاق ؛مهيديأ نيب رميو :لاق ءهللا مسب

 نم غلبي مل امبرف ءرمغلا رهنلاب نورميف
 «كلذ ضعب وأ «بكرلا ىلإ الإ باودلا
 لاق ءاوزاج اذإف ؛كلذ نم بيرق وأ

 بهذ نم ؟ءيش مكل بهذ له :سانلل

 ىقلأف :لاق ؛نماض هل انأف «ءيش هل

 لاق ءاوزاج املف ؛ادمع «ةالخم مهضعي

 لاق ؛رهنلا يف تعقو يتالخم :لجرلا

 ضعبب تقلعت ةالخملا اذإف «ينعبتا :هل
 [1١؟8/١] .رهنلا داوعأ

 عم تنك :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 تشطعف «ءارح ىلع ينايتخسلا بويأ

 ؛يهجو يف كلذ ىأر ىتح ءاّديدش اًشطع
 «شطعلا :تلق ؟كب ىرأ يذلا ام :لاقف

 ؟يلع رتست :لاق ؛ىسفن ىلع تفخ دقو

 :هل تفلحف « «ينفلحتساف :لاق ؛معن :تلق

 زمغف :لاق ؛اًيح ماد ام هنع ربخأ ال نأ

 روج تيرشرا نزلا لامع لامع
 امف :لاق ؛ءاملا نم ىعم تلمحو :«تيور

 لاق .تام ىتح ندا هن فن

 «يراوسألا ىسوم تيتأف :دحاولا دبع

 ةدلبلاهذهب ام :لاقف ؛كلذ هل تركذف

 [5/*] .بويأو نسحلا نم لضفأ

 ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع *

 اوتاك :هل اًباحصأو ءردكنملا نب دمحم نأ

 ناك ول :مهضعب لاقف ؛مورلا ضرأ يف
 :لاق ءةبطرلا ةبتكملا نبج نم اندنع نآلا

 طيخم لتكم :قيرطلا ىلع مهيديأ نيب اذإف

 ناك ول :اولاقف ؛بطر نبج هيف «هيلع
 مهيديأ نيب اذإف ؛هب انلكأف ءلسع اندنع

 ]*/١165١[ .لسع اهيف ةروراق

 تلخد :لاق ردكنملا نب دمحم نع *
 ربنملا دنع وعدي خيش اذإف ءدجسملا

 ؛توصب ءاجو ولا ءاجف ؛رطملاب
 ءهتعبتف ؛؟ديرأ اذكه سيل ءبر اي :لاقف

 «نامثع لآ راد وأ ءمزح لآ راد لخد ىتح

 ؛ىبأف ءاّئيش هيلع تضرعف ؛هناكم تفرعف

 كل ءيش اذه :لاقف ؟يعم جحتأ :تلقف

 ؛كيلع يسفن سفنأ نأ هركأف هرجأ هيف

 [6١؟ ]16١/9- . الف ىذخآ ءيش امأو

 نبا  يمايألا ورمع نب نارمع نع

 ءاجاح يمايلا ديبز ناك :لاق «- ديبز خأ

 ىضقف «ىحنتف ماقف «ءوضولا ىلإ جاتحاف
 يف ءامب وه اذإف «لبقأ مث ؛هتجاح

 مث" ءاضوتف ؛ءان مهعم نكي ملوا «عضوم
 .هنم اوذخأي ىتح .ءمهملعي مهءاج

 دق هودجوو ءهودجي ملف ءاوؤضوتيو
 [١/ه] . بهذ

 يف عقو :لاق هنأ «ءسابع نبا نع

 يهو تملسأف «مالسإلا كيرش مأ بلق

 ىدحإ مث «شيرف ءاسن ىدحإ يهو «ةكمب
 يبأ تحت تناكو «يؤل نب رماع ينب

 تلعج مث «تملسأف ؛يسودلا ركسعلا

 «نهوعدتف ءاّرس شيرق ءاسن ىلع لخدت
 اهرمأ رهظ ىتح ؛مالسإلا يف نهبغرتو
 الول :اولاقو ءاهوذخأف .ءةكم لهأل



 3 اذهل" ءاينوألا ثيلحل

 كدرئس ائكلو ءانلعفو كب انلعفل «كموك

 سيل ريعب ىلع ينولمحف :تلاق ؛مهيلإ

 ينوكرت مث «هريغ الو أطوم «ءيش يتحن

 ؛يننوقسي الو «يننومعطي ال ءائالث

 ىف ام ىتح .«ثالث ىلع تتأ امف :تلاق

 اولزنف :تلاق ؛هعمسأ ءىش ضرألا

 يف ينوقثوأ اًلزنم اولزن اذإ اوناكو ءالزنم
 اوسبحو ءاهنم مه اولظتساو «سمشلا

 كلت لازت الف «بارشلاو ماعطلا ينع

 مه امئيبف :تلاق ؛اولحتري ىتح .يلاح

 ءسمشلا يف ينوقثوأو ءالزنم اولزن دق
 ىلع ءىش دربأب انأ اذإ ءاهنم اولظتساو

 ءءام نم ولد وه اذإف .هتلوانتف «يردص

 ءداع مث «عفرف عزن مث ءاليلق هنم تبرشف
 داع مث «عفر مث .«هنم تبرشف «,هتلوانتف

 مث ءاليلق هنم تبرشف «هتلوانتف ءاًضيأ

 «تكرت مث ءارارم هب عنصف تلاق ؛عفر

 ىلع هرئاس تضفأ مث «تيور ىتح تبرشف

 مه اذإ ءاوظقيتسا املف ؛ىبايثو يدسج

 اولاق ؛ةئيهلا ةنسح ينوأرو .ءاملا رثأب

 تبرشف ءانءاقس تذخأف .«تللحتأ : يل

 ناك هنكلو «تلعف ام هللاو ال :تلق ؟هنم

 تنك نئل :اولاق ؛اذكو اذك رمألا نم

 اورظن املف ؛انئيد نم ريخ كنيدل .ةقداص

 ءاهوكرت امك اهودجو .مهتيقسأ ىلإ

 لك ىبنلا ىلإ تلبقأو ؛كلذ دنع اوملسأف
 لخدو ءاهلبقف ءرهم ريغب هل. اهسفن تبهوف

 [5ا - 557/؟] .اهيلع

 نب رماع نب ثراحلا ونب عاتبا *

 تاماركلا

 وه بيبخ ناكو «اّبيبخ فانم دبع نب لفون
 ءردب موي رماع نب ثراحلا لتق يذلا

 ثراحلا تانب ضعب نم راعتساف ؛هلتق

 جردف ءاهايإ هتراعأف ءاهب دحتسي ىسوم

 «ةلفاغ انأو :تلاق ؛هاتأ ىتح ءاهل ىنب

 ىسوملاو ءهذخف ىلع هسلجم هتدجوف
 «بيبخ اهفرع ةعزف تعزفف :تلاق «هديب

 لعفأل تنك ام ؟هلتقأ نأ نيشختأ :لاقف
 .طق اًريسأ تيأر ام «هللاو :تلاق ؛كلذ

 اًموي هتدجو دقل .هللاو «بيبخ نم اًريخ

 قثومل هنإو ءهدي يف بنع نم اًمطق لكأي
 تناكو ءةرمث نم ةكمب امو .ديدحلا ىف

 املف ؛اًبيبخ هللا هقزر قزرل هنإ :لوقت

 «لحلا يف هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخ

 «نيتعكر عكرأ ينوعد :بيبخ مهل لاق

 اوبسحت نأ الول ءهللاو :لاق مث ؛هوكرتف

 مهصحأ مهللا .تدزل عزج يبام نأ

 ؛اًدحأ مهنم قبت الو ءاددب مهلتقاو ءاّددع

 :لاق مث

 اًملسم لتقأ نيح يلابأ تسلف

 يعرصم هللا يف ناك بنج يأ ىلع

 أشي نإو هّلإلا تاذ يف كلذو

 عزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي

 نب ةبقع :ةعورس ىبأ هيلإ ماق مث
 "١١[ -١31؟/1] .هلتقف .ثراحلا

 :«- لهلهم وبأ  ةقدص نب ديعس نع *

 ءاج :لاق ؛لادبألا نم هنإ :لاقي ناكو



 مركلا
 عصر
 يعوضوملا بيذهتلا |

 «ةنيفس اوبكر دق موق ىلإ مهدأ نب ميهاربإ
 «نيرانيد تاه :ةنيفسلا بحاص هل لاقف

 نيب كيطعأ نكلو ءيعم سيل :هل لاق
 يف نحن امنإ :لاقو ءهنم بجعف ؛يدي

 ءاوراصف ءهلخدأ مث ؟ينيطعت فيك ءرحب

 لاقف ؛رحبلا يف ةريزج ىلإ اوهتنا ىتح
 نيأ نم نرظنأل ؛هللاو :ةنيفسلا بحاص
 :هل لاقف ؟اًئيش انهه أبتخا له .ينيطعي

 ءجرخف ؛معن :لاقف ؛نيرانيدلا تاه

 ىلإ ىهتناف .يردي ال وهو لجرلا هعبتاف
 نأ دارأ املف ؛عكرف ء«ةريزجلا رخآ

 هقح بلط اذه نإ ءبر اي :لاق .فرصني

 ؛- دجاس وهو  ينع هطعأف ؛يلع هل يذلا
 لجرلا اذإو ءريئاند هلوح اذإف ءهسأر عفرف

 الو ؛كقح ذخ ؟تئثج :هل لاقف ؛فقاو

 ءاوضمف ؛اذه ركذت الو ىيلع دزت

 ؛توملا اوشخ :ةملظو ةجاجع مهتباصأف

 ؟نيرانيدلا بحاص نيأ :حالملا لاقف

 نحن ام ىرت ام : مهدأ نب ميهاربول اولاقف

 اي :لاقف ءهينيع ىخرأف ؛هللا عدا ؟هيف

 اتراآف: :؛كنردق انعيرأ ءيراي ءفر

 .ةجاجعلا تنكس مث ؛كوفعو كتمحر
 ]1٠/8-8[ .اوراسو

 ىلإ ةرجاهم نميأ مأ تجرح *
 يهو ءةنيدملا ىلإ ةكم نم ْهِيَو هللا لوسر
 ىف ةمئاص ىهو «داز اهعم سيل «ةيشام

 :ديدنك نشظع اهباصأف ؛رحلا ديدش موي
 ؛شطعلا ةدش نم تومت نأ تداك ىتح

 املف ؛اهنم اًبيرق وأ ءءاحورلاب يهو :اولاق

 فيفحب انأ ذإ :تلاق ءسمشلا تماغ

 انأ اذإف «يسأر تعفرف ءيسأر قوف ءيش

 ؛ضيبأ ءاشرب ىلدم ءءامسلا نم ولدب

 ثيح ناك اذإ ىتح .ينم اندف :تلاق

 ىتح هلم تبرشف ؛هتلوانت :هنم نكمتسأ

 مويلا كلذ دعب تنك دقلف :تلاق ؛تيور

 «شطعأ يك سمشلا يف فوطأ :راحلا

 [59/؟] .اهدعب تشطع امو

 ناك :لاق ميهاربإ نب يكم نع #*

 نم غلبي ام :لثسف ؛ةكمب مهدأ نب ميهاربإ

 غلبي :لاق ؟َكيِ هللا ىلع نمؤملا ةمارك

 : لبجلل لاق ول :ىلاعت هللا ىلع هتمارك نم

 ام :لاقف .«لبجلا كرحتف ؛كرحتل «كرحت

 [11/8] .تينع كايإ

 مركلا
 نب ةمئيخ ناك :لاق شمعاألا نع *

 ماعطلاو «صييخلا عئصي :نمحرلا دبع

 :ينعيآ ميهاربإ وعدي مث ؛بيطلا
 ام اولك :لوقيف ؛هعم انوعديو «- يعخنلا
 [ "1 .مكلجأ نم الإ عنصأ ام «هيهتشأ

 ناك :لاق دهاجم نع حل

 ءاوقرفت املقف ؛فحاصم هيف ؛ءارقلا هيف

 [؟"هار/:ئء] . ماعط نع الإ

 تبحص :لاق حلاص نب هللا دبع نع *

 ىشعتي الو :«ىذدغتي ال :ةنس نيرشع ثيللا

 لكأي ال ناكو ؛؟سانلا عم الإ ؛ةذحو



 ءايلوألا ةيلحا

 ["؟97/١1/] .ضرمي نأ الإ ءمحللا

 ناك :لاق ىسوم نب دسأ نع #

 ؛مهلتقيف «ةيمأ ينب بلطي يلع نب هللا دبع
 ؛ةثر ةئيه ىف اهتلخد ءرصم تلخد املف

 قع رفا املف نعيم قب فيلل لع ىلع
 يف هل مداخ ينعبتف ؛تجرخ ءهسلجم نم

 «كيلإ جرخأ ىتح ءسلجا :لاقف «هزيلهد

 :يدحو انأو يلإ جرخ امّلكف ؛تسلجف

 :لاقف ؛رائيد ةكام اهيف ءةرص يلإ عفد

 ضعب ةقفنلا هذهب حاصأ :يالوم كل لوقي

 يتزوح يف ناكو ؛كئعش نم ٌملو ءكرمأ

 تجرخأف ؛رائيد فلأ هيف ءنايمه

 نذأتسا «ىنغ يف اهنع انأ :تلقف «نايمهلا

 تلخدف ؛يل نذأتساف «خيشلا ىلع يل
 «اهدر نم هيلإ ترذتعاو « يبسنب هتربخأف

 ءةلص هذه :لاقف ؛ىضم امب هتربخأو

 دّوعأ نأ هركأ :تلقف ؛ةقدصب تسيلو

 اهعفدا :لاقف ؟ ىنغ يف انأو «ةداع يسفن

 هارت نمم ثيدحلا باحصأ ضعب ىلإ
 ءاهتذخأ ىتح «يب لزي ملف ؛اهل اًمحتسم

 [8؟57 - ”؟90/١1/] .ةعامج ىلع اهتقرفف

 ريكب نب ىيحي نب كلملا دبع نع *
 نب ثيللا لصو :لوقي يبأ تعمس :لاق

 ؛رانيد فالآ ةثالثب .ءسفنأ ةثالث دعس

 فلأب هيلإ ثعبف «ةعيهل نبا راد تقرتحا

 سنأ نب كلام هيلإ ىدهأف .جحو ؛رانيد

 فلآ قيلطلا ىلع هيلإ درق»: قط قلع اابطر
 يضاقلا رامع نب روصنم لصوو ؛رانيد
 «ينبا اذهب عمست ال :لاقو ءرانيد فلأب

 مب
 مركلا (

 امنإ :لاقو ءاّرانيد الإ رانيد فلأب هلصوف
 خيشلا يواسأ الثل «رانيدلا اذه كتصقن

 ["؟7/7/] .هتيطع يف

 تعمس :لاق ةريغملا نب نالع نع *

 نب كلام باب ىلع انك :لوقي حلاص ابأ

 هبشي سيل :انلقف ؛انيلع عنتماف : نمنأ

 ءاتمالك كلام عمسف :لاق ؛انبحاص

 ؟مكبحاص نم :انل لاقف ؛هيلع انلخدأف

 ينوهبشت :لاقف ؛دعس نب ثيللا :انلق

 هب غبصن «رفصع ليلق يف هيلإ انبتك :لجرب
 هب انغبص ام :انيلإ ذفنأف ؛اننئايبص بايث

 ؛انناريج بايثو ءانئايبص بايثو ءانبايث
 [م1 .رائيد فلأب ةلضفلا انعيو

 :لاق رامع نب روصنم نب ناميلس نع *

 ؛حدق اهعمو «ةأرما هتتأف ءاّسلاج اًموي

 «يكتشي يجوز نإ «ثراحلا ابأ اي :تلاقف

 يبأ ىلإ يبهذا :لاقف ؟لسعلا هل تعن دقو

 ؛ لسع نم اًرطم كيطعي ءهل يلوقف « ةميسق

 «ةميسق ويأ ءاج نأ ثبلأ ملف «تبهذف

 عفرف ؛هل لاق ام يردأ ال ءيشب هراسف
 ؛اًرطم اهطعأف ءبهذا :لاقف ءهيلإ هسأر

 .انردقب اهانيطعأو ءاهردقب تلأس اهنإ
 ةئامو نورشع :قرفلاو «قرفلا :رطملاو

 ["؟١5 - ١9" /7/] . لطر

 نب ميهاربإ انيفو ؛ةصيصملاب عماجلا دنع



5-0 
 يعوضوملا بذهتلا ا ةلفقلا" مركلا

 :لاقف ءناسارخ نم لجر مدقف ؛مهدأ
 اذه :موقلا لاقف ؟مهدأ نب ميهاربإ مكيأ

 كتوخإ نإ :لاق ؛ وه انأ :لاق وأ -

 .ماق ؛هتوخإ ركذ عمس املف ؛كيلإ ينوثعب
 ؟كب ءاج ام :لاقف ؛هاحنف ءهديب ذخأف

 ءةلغيو ءسرف عم .ككولمم انأ :لاق

 كيلإ اهب ثعب :مهرد فالا ةرشعو
 ءرح تنأف ءاقداص تنك نإ :لاق ؛كتوخإ
 ؛اًدحأ ريخت الف .ءبهذا .كلف كعم امو

 «نحطي ميهاربإ ناكو :لاق ؛بهذف :لاق

 دق ىرخألاو .ةطوسبم هيلجر ىدحإو
 طسبي الو «ةطوسبملا كلت فكي الف ءاهفك
 اذإف ؛نيّدم نم غرفي ىتح «ةفوفكملا كلت

 هذه فكو .كلت طسب :نيّدم نم غرف
 [840 /7] . نيرخآ نيّدم نحطيف

 ةأرماب موق لزن :لاق يعفاشلا نع *

 ؛اًئيش مهل جرخت تلعجف «نميلا لهأ نم

 انعم نإ :اهل انلقف .هللا دبع وبأ لاق :لاق

 .يدنع نولزنت ؟نوديرت امف :تلاق ؛اًئيش

 ؛اًدبأ اذه ناك ال ؟مكماعط نولكأتو

 يف مكعاتم نورتل :اذه متلعف ول .هللاو

 ]١97/9[ .ءارحصلا

 نم يعفاشلا ناك :لاق روث يبأ نع *

 يرتشي ناك :اًمك مهحمسأو .سانلا دوجأ

 لمعتو خبطت يتلا ءعانصلا ةيراجلا

 هنأل ءاهبرقي ال هنأ اهيلع طرتشيو ؛ىولحلا

 ىف «ءاسنلا برقي نأ هنكمي ال ءاليلع ناك
 ام اوّهشت :انل لوقيف ءانيتأي مث ؛كلذ هتقو
 لمعت نأ نسحت ةيراج تيرتشا دقف «متببحأ

 :انباحصأ ضعب اهل لوقيف ؛نوديرت ام

 «ديرن امب اهرمأت انكف ؛اذكو اذك انل يلمعا

 ]١5/9[ . كلذب رورسم وهو

 :مركلاو ءاخسلا :لاق يعفاشلا نع *

 ال نأ دعب ءةرخآلاو ايندلا بويع نايطخي
 ]١74/9[ .ةعدب اهقحلي

 متاح وبأ ناك :لاق يعفاشلا نع *

 عضي ناكو «- يئاطلا متاح : ينعي - اًيخس

 ؛اًرذيم متاح ناكو ءاهعضاوم ءايشألا

 اكشف ءهباحصأ :هيبأ دنع اًموي عمتجاف

 ام يردأ ام .هللاو :لاقف ؛اًمتاح مهيلإ

 ؛هرذب الإ ءاكيش ذخأن ام ؟هب عنصأ

 :لاق ؟هيف ةليحلا ام ءهباحصأ راشتساو

 ةئس هيطعي ال نأ :ىلع .ءمهيأر عمتجاف

 ىلع :ينعي  هوبأ ماقف :لاق ؛اًئيش

 ام «متاح هنبا نع هل ركذف :لاق « كلذ

 هيلإ ثعبف :لاق ءةقيضلاو رضلا نم هيف وه
 لاق ؛هيلع تفقو املف «ءارمح ةقان ةئامب

 اهوذخأف ؛هل وهف ءائيش ذخأ نم :متاح

 اذام ؛ينب اي :لاقف ءهوبأ هاعدف ءاهلك

 ينم غلب دقل «تبأ اي هللاو :لاق ؟عنصت

 الإ اًئيش دحأ ينلأسي ال ءاًئيش عوجلا

 [184/4] .هايإ هتيطعأ

 :لاق ءارفلا نيعأ نب عماج نع

 وهو :مهدأ نب ميهاربإ ىلإ يخأ ينهجو
 نم اًيارج المو ؛نولملا يف ليخلا ىعري

 ؛اًيوشم اًمحل يناطعأو ءرمتلاو قيوسلا

 قه فاو يهدأ نب ميهاربإ هطعأ :لاقف



 ءايلوألا تيلحل

 وه اذإف ءرصعلا دعب هتثجف :لاق ؛مالسلا

 ؛تدعقو ءانسرف ىلإ ترظنف «ةباغلا يف

 «فوص ةبجو «هيفتك ىلع ةءابع هيلعو

 دقو «ميهاربإ لبقأ دق :اولاقف ؛حّبسي وهو

 اوئيهو ؛ةوجعو «ريعش نم اًمك هل اوضمر

 تملسف .تمقف ؛صارقأ ةثالث اهنم هل

 .هتيأر دق :تلقف ؛ حرفي هيخأ سرف هورأ

 ةيده :تلقو «هيدي نيب بارجلا تعضوو

 ؟اذه ءاج ىتم :هباحصأل لاقف ؛كل ىأ
 فومتلكأ الهف :لاق ؛رصعلا دعب :اولاق

 بارجلا ضفنو «ةءابعلا اوطسبا :لاق مث

 اوعدا ءاّنالف اوعدا :لوقي لعج مث ؛اهيلع
 ءمئاق وهو ءاولك :مهل لاق مث ؛اًنالف
 :هياحصأل تلقف ؛اولك ءاولك :مهل لوقي

 لكأيل ميهاربإ ىلإ اذهب ثعب امنإ «يخأ نإ

 نإ :اولاقف ؛اًئيش هل اوكرتت ملو ءهنم

 نم صارقأ ةثالث الإ ءلكأي سيل ميهاربإ

 ىتح اًركفتمو ءادجاسو ءاعكار لاز ام مث

 [" 25 "م6 /9/] .ةمتعلا

 تعمس :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 ءءاخسلا بهذ :لوقي مهدأ نب ميهاربإ

 مل نمف ؛ةاساوملاو .دوجلاو «مركلاو

 ؛نسحلا قلخلاو «هجولا طسبب : مهساويلف

 ىلع نوربكتت مكلاومأ ةرثك يف نونوكت ال

 مركلا | 47 م بىسا

 الو ءمكئافعض ىلإ نوليمت الو «مكئارقف
 [884/7] . مكنيكاسم ىلإ نوطسبنت

 ىلع ةلمرلا حارجلا نب دوار لخد *
 ؟كجرس نيأ :هل ليقف ؛جرس الب نوذرب

 ؛مهدأ نب ميهاربإ ءاخس هب بهذ :لاق

 نيت قبط هل ىدهأ ناكو :دمحأ لاق

 ىلع هعضوو ءجرسلا ذخأف ءبنعو
 عزنف «ةلس هل ىدهأ :ىرخأ ةرمو ؛قبطلا

 ["847/1] .قبطلا ىلع هعضوف ءهورف

 تجرخ :لاق حارجلا نب داور نع *

 تدقفف ء.وزغلل مهدأ نب ميهاربإ عم

 نإ :اولاقف ؟يجرس نيأ :تلقف ؛يجرس

 ام دجي ملف «ةيدهب تأ مهدأ نب ميهاربإ

 :لاق ؛هاطعأف ءهجرس ذخأف .«ئفاكي

 يف تيأرو :لاق ؛هب رس اًداور تيأرف
 انعمتجا مهدأ نب ميهاربإو ينك :مانملا

 ناك املف : لاق كلذ نتغف +فاحل ىف
 كئرقي ميهاربإ :لاقف 5 يناتأ ههحت

 ؛هسيلا ءرازإلا اذه :لوقيو ؛مالسلا

 [؟84/7/] .يايؤر تركذو ؛هتذخأف

 842 ميهاربإ ناك :لاق ةمركع نع *
 ةعبرأ هرصقل ناكو «نافيضلا ابأ :ىنكي
 [775/] .دحأ هتوفي اليكل ؛باوبأ

 تبحص :لاق ميهاربإ نب لهس نع *
 يلع قفنأف ءرفس يف مهدأ نب ميهاربإ
 «هيلع تضرم مث :لاق ؛اهلك هتقفن

 .هرامح ذخأف ءبهذف ءةوهش تيهتشاف

 ءاهب ءاجف ؛يتوهش ىرتشاو .هعابو



 ة# مركلا مم

 اي :لاق ؟رامحلا نيأف ؛ ميهاربإ اي :تلقف

 ىلعف ؛يخأ اي :تلق :لاق ؛هانعب ءيخأ

 ىلع ءينخأ اب :لاق ؟بكزت ءيش يأ
 ثالث هقنع ىلع هلمحف :لاق ؛يقنع

 يف سيل :يعازوألا لاقف :لاق ؛لزانم

 نب ميهاربإ نم :لضفأ ءارقلا ءالؤه

 [947 /7] .موقلا ىخسأ هنإف ؛مهدأ

 دقو ؛ةيراسيقب مهدأ نب ميهاربإ رم *

 توص ممسف ؛مركلا نم اًرانيد لجعت

 ؛دلت :اولاق ؟هذهل ام :لاقف ءحيصت ةأرما

 :اولاق ؟ةأرملاب لمعي ءيش يأو :لاق

 .محلو .تيزو .نيحط اهل ىرتشي

 ءاليبنز ىرتشاو ءهرانيد فرصف ؛لسعو
 السعو اًئمسو اًئيز ىرتشاو ءاّئيحط هالمو
 ؛بابلا ىلإ هتبقر ىلع هلمحو ءاّمحلو
 رقفأ مه اذإف ءرظنف :لاق ؛اوذخ :لاقو
 [985 /0] .مهدبعأو ءةيراسيق لهأ يف تيب

 ميهاأربإ ناك :لاق ةرسيم نب ديزي نع *

 نوكي ام نمسأ :نيكاسملاو سانلا معطي
 ءلوزهملا :هلهأل حبذيو ءهمنغ نم

 :هل نولوقي هلهأ ناكف ؛اهنم ءيدرلاو
 نم نيمسلا :نيكاسملاو سانلل حبذتأ

 لاثقف ؟لوزهملا اتمدغطتو كمت
 ريخ سمتلأ نإ :يلام سئب :# ميهاربإ

 [؟58/0] .يلام ٌرشب «يبر دنع ام

 يل لاق :لاق نامثع نب ورمع نع #*

 ينإ :لاقف «يعفاشلا لجر لأس :عيبرلا

 يل رمأت ,ءتيكو تيك يرمأ نم لجر

 يمعوضوملا بيذهتلا

 ءاّرانيد الإ ذثموي هعم ناك امو ؟ءيشب
 ءاذه :هئاسلج ضعب هل لاقف ؛هايإ هاطعأف

 ؛ اًريثك ناك :نيمهرد وأ ءاّمهرد .هتيطعأ ول

 «لجر ينم بلطي نأ يحتسأ ينإ :لاقف

 ]1١/9[ .هيطعأ الف ءةرذعم هنيبو ينيب

 يعفاشلا دارأ :لاق روث يبأ نع *

 هل تلقف ؛لام هعمو «ةكم ىلإ جورخلا

 :- هتحامس نم «ءيشلا كسمي ناك املقو

 نوكت «ةعيض لاملا اذهب يرتشت نأ يغبني
 ؛انيلع مدق مث « جرخف ؛كدعب نم كدلول

 :لاقف ؟هب لعف ام ؛لاملا كلذ نع هتلأسف

 ءاهيرتشأ نأ يننكمي ةعيض ةكمب تدجو ام
 ؛يلع تعفر دق اهرثكأ ءاهلهأب يتفرعمل
 نوكي ءاّثيب ةكمب تيئبدق :نكلو
 [١؟7/9] .اوجح اذإ هيف نولزني ءانباحصأل

 نب ميهاربإ تعيش :لاق يرازفلا نع *

 تضرعف «شعرم ىلإ هجوتم وهو مهدأ
 تنك ام :لاقف !يعم تناك ةقفن هيلع

 اذه لعف ولو ءاذه يب لعفت كبسحأ
 مث ؛هنع يناهنت نأ كل يغبني ناك :كريغ

 اًصيمق علخو «هيلع تناك ءارف ةبج علخ

 ينلوانو ءةبجلا سبلف ؛هدلج ىلع ناك

 ناك هنإف ءاثالف اذه غلب :لاقو ؛صيمقلا
 [؟85/9] .اًقورعم انالوأ

 ناك :لاق نيريس نب دمحم نع #

 لهأ نم اًسان مسق :ىسمأ اذإ هك هللا لوسر

 لجرلا ناكف ؛هباحصأ نم سان نيب :ةفضلا

 «نيلجرلاب بهذي لجرلاو «لجرلاب بهذي



 ءايلوألا ةيلحا

 ؛ةرشع ركذ ىتح «ةثالثلاب بهذي لجرلاو
 ىلإ ةليل لك عجري :ةدابع نب دعس ناكف

 ]41١/١*[ .مهيشعي «مهنم نينامثب هلهأ

 دئع انك :لاق ىسلايطلا دواد نأ نع #

 نقب ةريعسلا نب نالت ءاسن اة
 ؟ديعس ابأ اي كيكبي ام :ةبعش هل لاقف
 «ةعمجلا ىنم تبهذو «يرامح تام :لاق

 ؟هتذخأ مكبف :لاق ؛يجئاوح تبهذو

 ةثالث يدنعف :لاق ؛ريئاند ةثالثب :لاق

 .مالغ اي :اهريغ كلمأ ام .هللاو «ريناند

 «ريناند ةئالث اهيف اذإف ؛ةرصلا كلت تاه
 الو ءاًرامح اهب رتشا :لاقو ؛هيلإ اهعفدف
 ١[ 45/1 . كبت

 :قروز يف دعق اذإ هنأ :ةبعش نع #

 ]١45/17[ .مهعيمج نع ىطعأ

 لاق :لاق يراقلا رفعج يبأ نع #

 :لاق ؛همدخا رمع نبا عم جرحا :يالوم

 ءاملا كلذ لهأ وعدي ءهلزني ءام لك ناكف

 ءهدلو رباكأ ناكف :لاق ؛هعم نولكأي

 لكأي لجرلا ناكف .نولكأيف نولخدي
 .ءةفحجلا لزنف ؛ثالتلاو نيتمقللا

 هاعدف «نايرع دوسأ مالغ ءاجو ءاوؤاجف

 دجأ ال ينإ :مالغلا لاقف ؛رمع نبا

 ىحنت رمع نبا تيأرف ءاوصارت دق اًعضوم

 [*:7/1] .هردص ىلإ هقزلأ ىتح

 باب حتفي نانس يبأ نب ناسح ناك #

 .هبياسح رشنيو .ةاودلا عضيف «هتوناح

 لالحلا بسكلا 2 1468 يب

 سحأ اذإف ؛يلصي مث ءهرتس يخريو

 هيري «باسحلا ىلع لبقي ءءاج دق ناسنإب

 ]/1١6[ .باسحلا يف ناك هنأ

 لالحلا :لوقي يروثلا نايفس ناكو *

 [”85؟/5] .فرسلا لمتحي ال

 انم ناسنإ لك نأ ول :اًضيأ لاقو *

 مث ءاّبيط الإ بسكي ملو ؛هبسك دهاعت
 الو «ءاينغألا جاتحا ام ؛هيلع ام جرخأ
 [ما//؛] . ءارققلا جاتحا

 ناك :لاق يبصحيلا هللا دبع نع #*

 ايندلا يف سانلا دهزأ :لوقي هبنم نب بهو

ي مل نم  اًصرح اهيلع اًبكم ناك نإو -
 ضر

 نإو .«بيطلا لالحلا بسكلاب الإاهنم

  اهنع اًضرعم ناك نإو  اهيف ساتلا بغرأ
 وأ ءالالح :اهيف هبسك ناك ام لابي مل نم

 نم :ايندلا يف سانلا دوجأ نإو ؛اًمارح

 انب اليخ نماثلا هآر نإو ؛ هللا قوقحب داج

 :ايندلا يف سانلا لخبأ نإو .كلذ ىوس

 اًداوج سانلا هآر نإو هللا قوقحب لخب نم

 [44/4] . كلذ ىوس امي

 نب ةحلط ريبزلا نب ةورع عدوتسا *

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع

 نب بعصم ينب لام نم الام قيدصلا

 ةحلط مأو «ماشلا ىلإ جرخ امل ريبزلا

 ةورع غلبف هللا دبع نب ةحلط تنب ةشئاع

 لبإلاو قيقرلا عاتبيو ينبي ةحلط نأ
 نأو هفشكي نأ هرك مدق املف «منغلاو

 نم يحتسيو هالي لعجف «لاملا هيضتقي



 لالحلل بسكفا

 قد 10-1

 يعوض اوملا بيذهتلا [ 0

 ديرت الأ : موي تاذ ةحلط هل لاقف « هيضاقت

 ءهذخف لسرأف :لاق .ءىلب :لاقف ؟كلام

 ثعبف «تئش ىتم :لاق ؟ىتم :ةورع لاقف

 هيلع مده دق وه اذإف 000 ةورع هعم

 لثمتف .هب ىتأف «لاملا جرختساف ءاتين

 :كلذ دنع ةورع

 اًئيبخ لجر يف تأبختسا امف
 قيتع بسح وأ نيدلا لثمك

 ثارتام مركأ باسحألا ووذ

 قوقحلاةبئان دنع ربصأو

 [ا١ولب 011

 قدصت :لاق يرهزلانع #*

 دهع ىلع فوع نب نمحرلا دبع
 مث «فالآ ةعبرأ هلام رطشب خي هللا لوسر

 سرف ةثامسمخ ىلع لمح مث «رانيد فلأ
 ففلأ ىلع لمح مث «هللا ليبس يف

 ناكو «هللا ليبس يف ةلحار ةئامسمخو

 [44/1] .ةراجتلا نم هلام ةماع

 :لاق يلذهلا سايإ نب لفون نع #*

 انل  فوع نب  نمحرلا دبع ناك
 بلقنت منا هنأو « سيلجل | معن ناكو ءاسيلج :

 « لستغاف لخدو .هتيب انلخد ىتح اموي أني

 ءمحلو زبخ اهيف ةحفصب انيتأو ءجرخ مث
 «فوع نب نمحرلا دبع ىكب تعضُو املف
 :لاق ؟كيكبي ام دمحم ابأ اي :هل انلقف

 اهل انرخأ انارأ الو ءريعشلا زيخخ نم هتيب

 ]59/١  ٠١٠١[ .اهنم ريخ وه امل

 نب يلع انيلع جرخ :لاق دهاجم نع *

 ةرم تعج :لاقف ءارجتعم اًموي بلاط ىبأ

 بلطأ تجرخف ءاّديدش اًعوج ةنيدملاب
 ةأرماب انأ اذإف «ةنيدملا يلاوع يف لمعلا

 ةاهتيتاف ةةلب ذديزت اًردم كعمجا دق

 تددمف ؛ةرمت ىلع بونذ لك اهتعطاقف

 مث ؛يادي تلجم ىتح ءابونذ رشع ةتس

 تلقف ءاهتيتأ مث ءهنم تبصأف ءءاملا تيتأ

 ليعامسإ طسبو ءاهيدي نيب اذكه يفكب

 ةرشع تس يل تّدعف ايو هدب
 لكأف «هتربخأف 6 يبنلا تيتأف ؛ةرمت

 .اهنم يعم

 تيقتساف : هثيدح ىف ديز نب دامح لاقو

 تلسغ مث : فش طعس وأ هرشع ةتس

 لَك هللا لوسر ىلإ رمتلاب تبهذف ءيدي
 ىسوم هاورو ؛يل اعدو اريخ يل لاقف

 .هوحن دهاجم نع ناحطلا

 ىلإ تئج :لاق «يلع نع دهاجم نع
 اًولد :هبحاص ىل لاقف ءناتسب وأ طئاح

 «يفك تالمف ؛ةرمتب اولد تولدف ءةرمتو

 ىلإ تنجح مث ةءاسللا نم تبرش
 .هضعب لكأف .ىفك ءلمب هلي هللا لوسر

 ممر .هضعب تلكأو

 نم زعأ ءيش سيل :لاق هئعو *

 ىلع لمعي لجرو «بيط مهرد :نيئيش
 .ةّثس ]6//١9[

 يلع لخد :لاق رانيد نب كلام نع #*



 ءايلوألا ةيلحل

 «كلام اي :لاقف «بتكأ انأو ديزي نب رباج

 نم هللا باتك لقنت ؟اذه الإ لمع كل ام

 بسكلا هللاو اذه ؟ةقرو ىلإ ةقرو

 [*507/؟] .لالحلا

 ٌنيفلأ ال :لاق دوعسم نب هللا دبع نع *

 ]١1١/1[ .راهن برطق «ليل ةفيج : مكدحأ

 «ينب اي :هنبال يلع نب دمحم لاق *

 حاتفم امهنإف ؛رجضلاو «ءلسكلاو : كايإ

 نإو ءاّقح دؤت مل :تلسك نإ كنإ ؛رش لك

 [187* /*] .قح ىلع ربصت مل :ترجض

 ىف تأرق :لاق هبتم نب بهو نع *

 : هنم نكر :ناكرأ ةعبرأ رفكلل :ةمكحلا

 :هنم نكرو ؛ةوهشلا :هنم نكرو ؛بضغلا

 ]7١/4[ .فوخلا :هنم نكرو ؛عمطلا

 يف دجأ :لاق رابحألا بعك نع *
 :نمؤملا يدبع نزحي نأ الول :ةاروتلا

 نم نيتباصعب رفاكلا سأر ىلع تبصعل
 ["41/ه] .اًدبأ ضرمي ال :ديدح

 سابللا

 ءابوث تسبل اذإ :لاق راسي نب ملسم نع #

 يف امم لضفأ بوثلا كلذ يف كنأ تتنظف

 [؟59/5-94] . كل وه بوثلا سئبف :هريغ

 سبلأ ام :لجر هلأسو ءرمع نبا نع #*

 هيف كيردزي ال ام :لاق ؟بايثلا نم

 سابللا - لسكلل

 ام :لاق ؛ءاملحلا هب كبتعي الو ءءاهفسلا

 نيرشعلاو ةبمختلا نيام لاق ؟وه

 ]7/1١:*[ .اًمهرد

 ىلع تيأر :لاق شيبح نب هللا دبع نع *
 :ةيرفاعملا بايثلا  نيرفاعم نيبوث رمع نبا
 ؛_ نميلاب ةليبق ءرفاعم ىلإ ةبوسنم دورب
 ]07/١*[ .قاسلا فصن ىلإ هبوث ناكو

 نم ةدع تيأر :لاق قاحسإ يبأ نع *

 :رمع نباو ,ءبزاع نب هاتر ءمقرأ

 ]41١/4*[ .مهقوس فاصنأ ىلإ نورزتي

 :لاق يراوحلا ىبأ نب دمحأ نع «

 ال نأ تعطتسا نإ :ناميلس وبأ ىل لاق

 :كبلق نم كي هللا علطي اًسابل الإ .سبلت
 [؟75/4] .لعفاف ؟هنود ديرت كنأ

 بايثلا :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *

 بوثو .كسفنل بوثو «هلل بوث :ةثالث
 :هلل ناك امف ؛ ةثالثلا رش وهو  سانئلل

 «نيرشعب يرتشتو «نيثالثب دجت نأ وهف
 نأ :وهف .ءكسفنل ناك امو ؛ةرشع مدقتو

 :سانلل ناك امو ؛كدسج ىلع ةنيل ديرت

 بوثلا يف عمجت دقو .ةنسح ديرت نأ وهف
 [؟ا/ه 7١/4/93 . كسفنلو ءهلل :دحاولا

 نب دلاخ هت لاق :لاق ةعرز يبأ نع *

 سانلا تعمس ءزيريحم ابأ اي :كيرد

 :نولوقي مهتعمس ؛اهتهرك ةلاقم نوركذي

 يذلا هبايث ىلإ زيريحم نبا وعدي امنإ
 ةلئاق تعشسو :لاق ةضقلا":ىمجلب



 سابللا
 يعوضخوملا بيذهتلا | 44 8-ما

 :لاق ؛لخبلا :اهيلع هلمحي امنإ :لوقي

 رتشاف .قلطناف

 [١*9/ه] .امهسبلف  نطقلا :هيلإ بايثلا

 لاق ئسوطلا نوصنم نب ةمحم نها

 لاقف ؛بوث يعمو يخركلا فورعم ينار
 :تلق ؟اذهب عنصت ام ءدمحم اي :يل

 حبرت اًريصق هعطقا :لاقف ؛اًصيمق هعطقأ

 «ةئسلاب قوحللا :اهلوأ ؛لاصخ ثالث هيف

 :ثلاثلاو ءاميظن كبوث نوكي :يناثلاو
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 بحأ ناكو - نيبوث هل ى

 .ةقرخ حبرت

 ؟اذه تيرتشا مكب :لاقف ؛اًصيمق ةبعش

 امأ .كحيو :لاق ؛مهارد ةينامثب :تلقف

 الأ ؟مهارد ةينامثب اًصيمق سبلت «هللا يقتت

 «ةعبرأب تقدصتو «ةعبرأب اًصيمق تيرتش

 انإ ءماطسب ابأ اي :تلق ؟كل اًريخ ناك

 ١[ 54 /7] .؟مهل لمجتن

 باحبحلا نب بيعش نب هللا دبع نع #*

 عم يشمي يبعشلا تيأر :لاق «يرصبلا

 لاقف ؛؟دروم ناتك نم رازإ هيلعو , يبأ

 !كرازإ رجت كارأ «ءورمع ابأ اي يما

 سيل :لاقف هتيلإ ىلع هدي يبعشلا برضف

 ىتأ مك :يبأ هل لاقف ؛هلمحت ءيش انهاه

 :لاقف ؟ورمع ابأ اي كيلع

 ائيعبس دعب اًعبس كتلمح دقو
 ةبذاك سفن اي المأ يثدحت نأ

 [”714/4] انينامثلا نيفاوي ثالثلا نأ

 دنع تنك :لاق دعس نب ثيللا نع *#

 ةبج يلعو «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر
 ول ءنامثع ابأ اي :هل تلقف ؛ةيجئناران

 ابأ اي :لاقف ؟كناسل نم تحلصأ
 بحأ «ةنحل اذكو اذك نحلأ نأل «ثراحلا

 [511/9] .هذه كتبج لثم سبلأ نأ نم ىلإ

 يف نوكي نأل :لاق زيريحم نبا نع *#

 سبلأ نأ نم يلإ بحأ ءصرب يدلج
 ]9/8*١[ .ريرح بوث

 :بايثلا نم سبلا :لاق يبعشلا نع *

 كبيعي الو ءءاهفسلا هيف كيردزي الام
 [*18/54] .ءاملعلا هيلع

 لاق :لاق بذوش نب هللا دبع نع *

 ءاليخخن نم بايثلا ةدوج :188: ىسيع
 ]17١/5[ .بلقلا

 تيأر :لاق شايع نب ركب يبأ نع *

 :لوقيف ؛اًيولقم اًصيمق سبلي شمعألا
 لباقم نشخلا نوسبلي «نيناجم سانلا
 ]5١/8[ .مهدولج

 ينراز :لاق ةيلاعلا يبأ نع «

 ميركلا دبع

 اذإ نيملسملا نإ «نابهرلا يز اذه :تلقف

 [7١11//9؟1 .اولمجت اوروازت

 سبلأ ال :لاق دوسألا نب ب ورمع نع

 ماعط نم يفوج ألمأ الو ءاّدبأ اًروهشم

 ١[ ه١ /ه] 00 ؛ اًدبأ راهنلاب

 قوص بايث هيلعو ةيمأ وبأ

 رمع نبا ىلع تي د لإن ةعرق ع+

 ابأ اي 0 كلفت د فيع :> وأ «ةنشخ اًبايث



 ءايلوألا ةثيلحأ

 امم ءنّيل بوثب كتيتأ ينإ .نمحرلا دبع
 نإف «كيلع يانيع رقتو «ناسارخب عنصي
 هينرأ :لاقف ؛ةبشخ وأ ءةنشخ اًبايث كيلع

 :لاقو ءهديب هسملف :لاق .هيلإ رظنأ ىتح
 ؛نطق نم هنإ ءال :تلق ؟اذه ريرحأ

 نأ فاححأ .هبلأ نأ فاخأ ينإ :لاق

 لك بحي ال هللاو ؛اًروخف الاتخم نوكأ

 [":؟/١] .روخف لاتخم

 رش :لاق نارهم نب نوميم نع #
 الإ :ناتكلا سبلي الو ؛نوباّيعلا :سانلا
 [94؟/4] .يوغ وأ ءينغ

 دواد يلع أرق :لاق سيردإ نبا نع ني

 ؛هتيقلف ءهيلإ هأمنف ؛نعم نب مساقلل

 كلذ تيكح نأ ىلإ كاعد ام :لاقف

 85٠.0[ هو /9/] ؟نحللا

 ينايتخسلا بويأ نحل :لاق ديعس نع *

 ]/١١[ . هللا رفغتسأ :لاقف «ةداتق دنع

 ءارو يلصي ناك هنأ .«يرهزلا نع *

 ةالصلا نأ الول :لوقي ناكف ءنحلي لجر

 تيلص ام «درفلا ىلع تلضف ةعامج يف

 ["*1]54/9 .هةءارو

 نحلي امو لجرلا ىقلت :لاق هنعو *

 اة .نحل هلك هلمعو ءاقرح

 ىلع يبارعأ فقو :لاق يعفاشلا نع #*

 بجعأف .همالك يف عجسي وهو «ةعيبر

 ةعتملاو ةذللا - ثيدحلا يف نحللا 44" 0

 ام «يبارعأ اي :لاقف ؛هسفن مالك ةعيبر

 ام فالخ :لاقف ؟مكيف ةغالبلا نوّدعت

 تعمسو :لاق .مويلا ذنم هيف تنك

 يف نحلي ةعيبر ناك :لوقي يعفاشلا
 نم :لوقي يعفاشلا تعمسو :لاق .همالك

 ]١18/9[ .اهبسي مل .ءةبسم يف هنم كحض

 :لاق يوحنلا ماشه نب ىيحي نع

 سيردإ نب دمحمل انتسلاجم تلاط

 الو ءطق ةنحل هنم تعمس امف ؛ىعفاشلا

 [17١؟8/9] . اهنم نسحأ اهريغ ةملك

 ةعتملاو ةذللا

 ء.ةمربش نبأو ةرم نب رارض نع *
 اولانت نل :85 ميرم نب ىسيع لاق :الاق

 اوشرتفتو «ةذل ىلع ريعشلا اولكأتو ءةذل

 [9؟/ه] .ةذل ىلع ضرألا

 ىلع الإ ءهرمع نم ىقب اميف لقاعلا كبي

 ناك :ىضم اميف ةعاطلا نم هتاف ام ةذل

 :هل تلق ؛تومي ىتح هيكبي نأ هل يغبني

 دجو نم الإ ءىضم ام ةذل ىلع يكبي سيلف
 دجي نمم بجعلا سيل :لاقف ؛يقب ام ةذل

 اهتذل دجو نمم بجعلا امئإ «ةعاطلا ةذل

 [7076/9] . ؟اهنع ربص فيك ؛اهكرت مث

 ةعاطلا يف نوكي :لوقي ناميلس ابأ تعمس

 صخشنتف «هبلق ىلع ايندلا رطختف ءاهب ذلي



 0 نعللا

 تعمسو *:لاق ؛ هيلع دّكنت :وأ هيلع

 نوعيطملارمول :لوقي ناميلس ايأ

 اوتفتلا ام .ككسلا يف ةحورطم يصاعملاب

 [55/4] . اهيلإ

 لك :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نعو *#

 ءاجف :هب دلي عوطتلا نم ءيش يف ناك نم

 ؛عوطت ةذل اهتقو عطقي ملف ءةضيرف تقو
 [155/4] .عودخم هعوطت يف وهف

 اعطق ناثئيش :لاق ىلعألا دبع نع *#

 فوقولاو «توملا ركذ :ايندلا ةذاذل ينع

 [ه5/ه] . كي هللا يدي نيب

 يف يقب ام :لاق عساو نب دمحم نع #

 ىف ةالصلا :الإ «هذلأ ءيش ايندلا

 [191/5] .ناوخإلا ءاقلو «ةعامجلا

 نم يقب ام :ردكنملا نب دمحمل ليق »م

 لاخدإو ءناوخإلا ءاقتلا :لاق ؟كتذل

 [1917/107] .مهيلع رورسلا

 ام :لاق  زيزعلا دبع نب  رمع نع *
 :نم ذلأ ءاًئيش هذه يترامإ يف تدجو

 ["*١/ه] .ىوه قفاو قح

 :لاق كامسلا نب سابعلا يبأ نع *

 هعم توملا كلمو «داقرلاب ذلت نيعل اًبجع

 [ ١٠ه /4ه] .داسو ىلع

 اذهب لثمتي مهدأ نب ميهاربإ ناكو *#

 :تيبلا

 اهلكآ حلملا شيرجب ةمقلل

 ]٠١/4[ روبنزب ىشحت ةرمت نم ذلأ

 يعوضموملا بيذهتلا

 نم ام :لاق قورسم نب جيرم نع *

 هبابش لمعيو ءاهوهلو ايندلا ةذل عدي باش
 سفن يذلاو ؛هللا هاطعأ الإ .هللا ةعاط ىف

 نيعبسو نينثا رجأ لثم :هديب جيرم
 [١هه/ه] .اًقيَّدص

 ايندلا تاذل :لاق سيق نب رماع نع #

 ؛ ماعطلاو «مونلاو «ءاسنلاو «لاملا : ةعبرأ

 ؛امهيف ىل ةجاح الف :ءاسنلاو لاملا امأف

 «هللاو ؛امهنم دب الف :ماعطلاو مونلا امأو

 ١514 ١968[ /4] .يدهج امهب برضأل

 نعللا |

 اًئيش نعلي مل : هنأ «ءازوجلا يبأ نع #

 ناكو ؛طق اًنوعلم اًئيش لكأي ملو ءطق
 «رهشلا يف ةثالثلاو نيمهردلا همداخ ىطعي

 رونتلا رح هباصأ اذإ هماعط نعلي ال ىتح

 [ال85/5] .ردقلا دوقوو

 موق نعالت ام : هيَ ةفيذح لاق *#

 |[ 0/1 .لوقلا مهيلع قح الإ ءطق

 طق رمع نبا نعل ام :لاق ملاس نع *

 لاقو .هقتعأف ءاّدحاو الإ ءامداخ

 «همداخ نعلي نأ رمع نبا دارأ :يرهزلا

 هذه :لاقو ؛اهمتي ملف علا مهللا :لاقف

 [؟١/07] .اهلوقأ نأ بحأ ام ةملك

 نلع اندست ىلع نأ نم ندسرلا هيع
 نيباذكلا نعلا :هل نولوقي مهو «ةبطصملا

 :لاقف ؟- وبر هب ءامْكحِض الجر ناكو



 ءايلوألا ةيلحت

 «يلع - تكسي مث هآ «نيباذكلا نعلا مهللا

 [*81/4] .راتخملاو ءريبزلا نب هللا دبعو

 لاملا

 لجر ناك :لاق ينانبلا تباث نع #*

 يف هلعجف ءهلام عمجف «لامعلل لماع

 رثنف «هب رمأ «ةافولا هترضح املف ؛ةيراس

 تناك اهتيل اي :لوقي لعجف «ةهيدي نيب
 [م06/9؟] .اًرعب تناك اهتيل اي ءاّرعب

 لامعألا دشأ :لاق هيَ يلع نع *

 هللا ركذو .كسفن نم قحلا ءاطعإ :ةثالث

 يف خألا ةاساومو ءلاح لك ىلع

 ]48/1١[ .لاملا

 ةعاضإ نم :لاق ريبج نب ديعس نع *
 يف هقفنتف ءالالح هللا كقزري نأ لاملا
 [؟81/54] . هللا ةيصعم

 ةحلط عاب :لاق نسحلا نب فوع نع *«

 لاملا ةفاخم نم اًقرأ تابف «ةليل هدنع

 [49/1] .هقرفف «حبصأ ىتح

 ءادردلا ابأ نأ :ورمع نب ناوفص نع *

 اودّرب ءلاومألا لهأ رشعم اي :لوقي ناك

 نوكن نأ لبق «مكلاومأ نم مكدولج ىلع

 اهيف اورظنت نأ الإ سيل ءءاوس اهيف مكايإو
 [18/11] . مكعم اهيف رظننو

 نمم الجر نأ :ةرسيم نب ديزي نع

 ملو «ىعوأف ءادلوو الام عمج : ىقم

 ءهذختا الإ .لاملا فانصأ نم اًقنص عدي

 لاملا __ ذك"

 «نيقيثو نيباب هيلع لعجو ءارصق ىنتباو

 عمج مث ؛هناملغ نم اًسرح هيلع لعجو
 ىلع دعقو ءاًماعط مهل عنصو .هلهأ

 ىلع هيلجر ىدحإ عفرو ءهريرس

 نم اوغرف املف «نولكأي مهو «ىرخألا
 نينسل يمعنا «سفن اي :لاق ؛مهماعط
 ولخي ملف :لاق ؛كيفكي ام تعمج دق

 توملا كلم هيلإ لبقأ ىتح ءهمالك نم

 «بايثلا نم ناقلخ هيلع «لجر ةئيه يف
 عرقف ؛؟نيكاسملاب هبشتي «ةالخم هقنع يف

 .هشرف ىلع وهو .هعزفأ ةعرق بابلا
 امو ؟تنأ ام :اولاقف ؛ةملغلا هيلإ بثوف

 :اولاق .ءمكالوم يل اوعدا :لاق ؟كتأش

 ؛ هوعداق «معت :لاق ؟انالوم جرخي كيلإ

 اذه نم :مهالوم مهيلإ لسرأف :لاق
 :لاق ؛هتئيهب هوربخأف ؟بابلا عرق يذلا

 ءانلعف دق :اولاق ؟متلعفو «متلعف الهف

 يه ةعرق بابلا عرقف ءاًضيأ لبقأ مث
 ىلع وهو :لاق ؛ىلوألا نم دشأ

 ءسرحلا هيلإ بوثف :لاق ءهشارف
 ءمعن :لاق ؟اًضيأ تئج دق :اولاقف

 كلم ينأ هوربخأو .مكالوم يل اوعداف

 مهيلع يقلأ .هوعمس املف :لاق ؛؟توملا

 اوربخأف «سرحلا ءاجف ؛عشختلاو لذلا

 «توملا كلم مهل لاق يذلاب مهديس

 ءانيل اًلوق هل اولوق :مهديس مهل لاقف
 ؟هريغ اًدحأ هعم ذخأي له :هل اولوقو

 :لاق .كلذب هوريخأف .ىوتأف :لاق

 كلام يف عنصاف مق :لاقف ءهيلع لخدف



 اهيلدآو ءاملعلا سللاجم
 يعوض وملا بيذهتلا | اة مح

 «لام نم هللا كنعل :هآر يح لاقف ؛هيدي نيب هلام رضحأو ؛كسفن جرخأ ىتح اهنم جراخب تسل ينإف ؛عناص تنأ ام

 مل :لاقف ءلاملا هللا قطنأف ؛يبرل ىلختأ نأ ينتعنمو «يبر ةدابع نع ينتلغش تنأف
 نيعأ يف اًعيضو تنك دقو 50

 «يرثأ نم كيلع ىره امل كتعفرف :«سانلا
 «ةداسلاو كولملا تائب بطخت نكت ملأ ؟نولخدي الف نوحلاصلا هللا دابع رضحيو «لخدتف كولملا ددس رضحت تنكو
 الف ءنوحلاصلا هللا دابع بطخيو «حكدتف
 ثيخلا ليس يف ينقفنت نكت ملأ ؟نوحكتي

 مل هلنا ليبس يف ينتقفن :تقفنأ ولو « ىصاعتأ الو

 امنإ ؛ينم هيف مولأ 00 ؟كيلع صاعتأ

 ]1710/8-١1١[ .تامف ءهحور

 دحأ زعأ ام :هللاب فلحي  يرصبلا

 ]/16١[ .هللا هلذأ الإ ءمهردلا

 | 2 اهيادآو ءاملعلا سلاجم |

 لجرلا نإ :لاق رشب نب هللا دبع نع *

 نوكيف «ينايتخسلا بويأ ىلإ سلج امير
 عم ول تم اعابتا ذه :هنم ىري امل

 [7/9] . هثيدح

 بويأ تعمس :لاق ديز نب دامح نع *

 عبرأ نسحلا تسلاج دقل :لوقي ينايتخسلا

 ]*/١١[ .هل ةبيه :هتلأس امف © نينس

 «كلملا دبع نب ناميلسل نبا ءاج *

 تفتلي ملف ءسوواط بنج ىلإ سلجف
 ريمأ نبا كيلإ سلج :هل ليقف ؛هيلإ

 ؟هيلإ تفتلت ملف «نينمؤملا
 اًدابع هلل نأ :ملعي نأ تدرأ :لاق

 ]1١57/14[ .هيدي يف اميف نودهزي

 نمحرلا دبع وبأ ناك :لاق مصاع نع *

 ال :لاق ء.هسلجم أدتبا اذإ يملسلا

 و ؛«يبضلا اًقيقش ٌسلاج لجر انسلاجي
 الإ .صاصقلاو يايإو ؛يرورح انسلاجي

 صوحأللا وبأ

 يبأ ىلإ سلجن انك :مصاع لاق

 [4/*19] .تاملكب ملكتيف 0

 أ :يملسلا نمحرلا دبع ىب أ نع #

 هيد : كبلات يلا انك

 «كنيدل الضم كتيأر ىنإ :لاق ؟ىتسلاجم

 [198/4] .تيأرأ «تيأرأ :بلطت
 اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 «ريخلاو .ملعلا نوركاذتيف «نوسلجي

 مهضعب رفغتسي الو «نوقرتفي مث ؛هقفلاو
 [17؟5/4] . ضعبل

 نب ديزي لبقأ :لاق رباج نبا نع «

 لونجعم ىلإ ناورج ني كلسلا نع
 ةعسوتلاب انممه :هانيأر املف ءهباحصأو

 سلجي هوعد .ءمكناكم :لوحكم لاقف ؛هل

 ]١84/١[ .عضاوتلا ملعتي :كردأ ثيح

 - ةرسيم نب  ءاطع نبا نع ةرمض نع *



 8 ا
 د ءايلوألا ةيلحا

 ودعي نأ :ملاعلل يغبني ال :لاق هيبأ نع

 ]1١99/5[ .هسلجم هئوص

 سلجم : ةرسيم نب  ءاطع لاقو *

 [195/5] . ضعب فلخ مهضعب ضبر : ملعلا

 ديعس نب ةسبنع نب جاجحلا نع *
 انلخد ول :اولاقف ءناورم ونب عمتجا :لاق

 ءانيلع هانفطعف .؛نينمؤملا ريمأ ىلع

 .انماحرأ هانركذأو

 ءمهنم لجر ملكتف ءاولخدف :لاق

 .حزمف

 .رمع هيلإ رظنف :لاق

 سأل :متعمتجا اذهل :رمع لاقف

 اذإ ؟نئاغضل ُ ١ ثروي املو «.ثيدحلا

 ؛ىلاعت هللا باتك يف اوضيفأف «متعمتجا

 نع ةنسلا يفف :كلذ متيدعت نإف

 [71/8 ١/1١ /0] .ثيدحلا ىناعمب

 ىف :ايندلا اًركاذ خسحلا تعمس اه ءدللآَو
 نوملعت :لاق امير هنأ الإ ؛طق هسلجم

 هيخأ ىلإ هعم بتكيف ءجرخي اًدحأ نأ

 [195/5] .؟اًباتك ديعس

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 سلجم سلجنل انإ :روصنم نب رشبل تلق

 .ةكربو ريخ

 .سلجملا معن :لاق

 اهبادآو ءاملعلا سلاجم

 لإ سلخ مل اامير ةنإ" هلا كلك" ؟ناق

 «كيلإ سلجي نأ يهتشت تنك نإ :لاق

 ]١41/5[ .سلجملا اذه كرتا

 تسلج ام :لاق روصنم نب رشي نع #*

 نم تمقف ءدحأ ىلإ سلج الو ءدحأ ىلإ

 ؛ينأ تملع الإ :يدنع نم ماق وأ «هدنع

 اًريخ ناك :يلإ دعقي وأ ءهيلإ دعقأ مل ول
 [1 1/51 . يل

 لثم تيأر ام :لاق ديز نب دامح نع *
 اًنمس نسحأ :ناسح نب ماشه سلجم

 يرجتو «يكبيف «ثدحيل ناك نإو ؛اًيدهو

 الو ؛.حلكت ريغ نم ؛هتيحل ىلع عومدلا
 [77/5] . ضبقت

 نأ دارأ اذإ سنأ نب كلام ناك *

 ءهشارف ىلع سلجو ءأضوت :ثدحي

 راقوب سولجلا يف نكمتو ءهتيحل حرسو
 ؛كلذ يف هل ليقف ؛ثدح مث «ةبيهو

 ثيدح مظعأ نأ بحأ :لاقف

 ىلع الإ ءهب ثدحأ الو لي هللا لوسر

 . اًنكمتم ةراهط

 وهو قيرطلا يف ثدحي نأ هركي ناكو
 مهفتأ نأ نخأ :لاقف ؛لجعتسي وأ « مئاق

 ["19/5] .لِلي هللا لوسر نع هب ثدحأ ام

 تسلاج :لاق هللا دبع نب عفان نع *

 وأ «ةئس يستر هنأ ند اكلاف

 ءركبأ موي لك ؛ةنس نيثالثو اًسمخ

 ىلع أرقي هتعمس ام :حورأو ءرجهأو
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 [م١9 ]٠0/5  .طق اًئيش ناسنإ

 ينبجعت :لاق كرابملا نبا نع

 :تئش اذإ تنك «يروثلا نايفس سلاجم

 ءاّياصم هتيأر :تئش اذإو ءعرولا يف هتيأر
 امأف ؛هقفلا يف اًصئاغ هتيأر :تئش اذإو

 ىلع اولص مهنأ ملعأ الف :هتيتأ سلجم

 : ينعي - بغش نع اوماق ىتح قي يبنلا
 [*88/5] .- هباصصأو ةقينح يبأ سلجم

 ءاينغألا تيأر ام :لاق ةصيبق نع *

 الو ؛يروثلا نايفس سلجم يف :مهنم لذأ

 نايفس سلجم يف :مهنم زعأ ءارقفلا

 ["56/5] .يروثلا

 باحصأل لوقي يروثلا نايفس ناك *

 ["58/5] . ءافعضلا رشعم اياومدقت : ثيدحلا

 انك :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *

 فقوأ دق هنأكف ؛يروثلا نايفس دنع نوكن

 ضرعنتف ءهملكن نأ ئرتجن الف «باسحلل

 ؛عوشخلا كلذ بهذيف .ءثيدحلا ركذب
 [7917/5] . انثدحو ءانثذح :وه امنإف

 :لاق سيئخ نب ديزي نب دمحم نع 4

 تاذ تسلج :لوقي يروثلا نايفس تعمس

 ؛يفئاطلا بئاسلا نب ديعس انعمو :«موي

 .هتمحر ىتح «يكبي ديعس لعجف

 تنأو «كيكبي ام ءديعس اي :هل تلقف

 ؟ةنجلا لهأ ركذأ ينتعمس

 نأ ىئعنمي ام «نايفس اي :ديعس لاق

 ىنتيأر :ريخلا بقانم تركذ اذإو «يكبأ

 1 ؟لزعمب اهنع

 [*8/0/] .يكبي نأ هل قحو :نايفس لاق

 0 0 ا

 . هربخيف 000 امع : الجر الجر

 :اولاقف ؛ موقلا راد ىتح

 فك“: تأ 00 ؛كانربخأف انتلأس دق

 الف :تظقيتسا اذإف ؛اهعنمأ ال «تءاش

 [50/0/1 .هللاو اهليقأ

 ىقتلا :لاق مصاع نب دمحأ نع *

 «ضايع نب ليضفو يروثلا نايفس
 ايكبف ءاركاذتف

 نوكي نأ وجرأل ينإ :نايفس لاقف

 ةكرب :هانسلج سلجم مظعأ :اذه انسلجم

 نأ فاخأ ينكل ءوجرت :ليضف هل لاق

 ؛اًمؤش انيلع هانسلج سلجم مظعأ :نوكي

 تنيزتف «كدنع ام نسحأ ىلإ ترظن سيلأ

 ؟كتدبعو ينتدبعف ءهب كل تنيزتو «ىل هب

 ؛هبيحن الع ىتح .نايفس ىكبف :لاق

 [54/8/] . هللا كايحأ « ينثييحأ :لاق مث

 هللا دبع ابأ

 ىزعتن انك :لاق ثايغ نب صفح نع
 [ى17 ىو .ايندلا نع يروثلا نايقس سلجمب

 ناك :لاق ةئييع نب نايقفس نع #*

 مهتسلاجم نإف ءءامكحلا سلاج :لاقي

 مهتاخاؤمو «ةميلس مهتبحصو ؛ةمينغ
 [؟854/9] .ةميرك



 ءايلوألا ةيلحل

 ينغتسن انك :لاق ثايغ نب صفح نع *

 [؟44/4] .ايندلا نع نايفس سلجمب

 :لاق «ةدانج نب ملس بئاسلا نع *#

 أمف «نينس عبس حارجلا نب عيكو تسلاج

 ةاصح هللاو سم هتيأر امو «قزب هتيأر

 امو «كرحتف هسلجم سلج هتيأر امو «هديب

 فلحي هتيأر امو ؛ةلبقلا لبقتسم الإ :هتيأر
 [؟59/4] .هللاب

 نأ دارأ اذإ حارجلا نب عيكو ناك *

 باحصأ هلأس :ىبتحا اذإف «ىبتحا : ثدحي

 ؛هولأسي مل «ةوبحلا عزن اذإف ؛ثيدحلا

 [؟59/4] .ةلبقلا لبقتسا :ثدح اذإ ناكو

 :لاق يوحنلا ماشه نب ىيحي نع #

 سيردإ نب دمحمل انتسلاجم تلاط

 الو ءطق ةنحل هنم تعمس امف ؛يعفاشلا

 [١؟8/49] .اهنم نسحأ اهريغ ةملك

 تيقل :لاق ىناتسجسلا دواد يبأ نع *#

 لكم :تيأز امف ؛ملعلا خياشم نم نيتئام

 ءيش يف ضوخي نكي مل :لبنح نب دمحأ
 اذإف ءايندلا رمأ نم سانلا هيف ضوخي امم
 [114/5] .ملكت ملعلا ركذ

 يف انك :لافق ملاس نب فلخ نع *

 عم ديزي حزمف ءنوراه نب ديزي سلجم
 ناكو  لبنح نب دمحأ حنحنتف ءهيلمتسم

 .- سلجملا يف

 ؟حنحنتملا نم :ديزي لاقف

 .لبنح نب دمحأ :هل ليقف

 الأ :لاقو ءهنيبج ىلع هديب برضف

 او

 سلجملا | 1

 ال ىتح ءانهاه دمحأ نأ نتومعملعأ

 [154/9] .؟حزمأ

 لبج نب ذاعم نأ :سيق نب ورمع نع *
 «هاشغت توملا تاركس تلعجف «نعط امل

 «كتاقنخ يتقنخا :لوقيف «ةقافإلا قيفي مث

 «كءاقل بحي يبلق نأ ملعتل كنإ «كتزعوف

 ءاقبلا بحأ نكأ ول نأ :ملعت كنإ مهللا

 سرغل الو ءراهنألا يرجل ءايندلا يف

 أمظو «تاعاسلا ةدباكمل نكلو «هراجشألا

 دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو ءرجاوهلا

 ]8/”٠١[ .ركذلا قلح

 الول :لاق هنأ هو ءادردلا ىبأ نع *

 يف ىقبأ ال نأ تببحأل «لالخ ثالث

 الول :لاقف ؟نه امو :تلاقف ءايندلا

 فالتخا يف يقلاخل دوجسلل يهجو عوضو

 أمظو ١ يتايحل ةمدقت نوكي ءراهنلاو ليللا

 «مالكلا نوقتني ماوقأ ةدعاقمو ءرجاوهلا

 [؟١؟/١] .ةهكافلا ىقتنت امك

 يف عيبرلا سلج ام :لاق يبعشلا نع *

 ملظُي نأ فاخأ :لاقو ؛رزأت ذنم سلجم

 ىلع لجر يدتعي وأ ؛هرصنأ الف :لجر
 ضغأ الو ءةداهشلا هيلع فلكأف :لجر

 عقي وأ ؛«ليبسلا يدهأ الو ءرصبلا

 [3١١/؟] .هيلع لمحأ الف :لماحلا

 ناك نايح نب مره نأ :نسحلا نع

 لجر هنذأتساف «يزاغملا كلت ضعب ىلع



 سلجملا

 + ميتارسلا نضستل هتذاكم "ما ىري وهو
 ءءاج مث ؟؛ثبل ام ثبلف ,هلهأب قحلف
 ؟تنك نيأ :هل لاقف

 .يل تنذأف ءاذك موي كتنذأتسا :لاق

 ؟كلذل كلذ تدرأف :لاق

 . معن :لاق

 كلذل لاق هنأ ىنغلبف :بهشألا وبأ لاق

 نم دحأ هملكي ىلو ءاّديدش اَلوق لجرلا

 لوقي وهو «هبضغ اوأر ثيحب ءهئاسلج
 نم هللا مكازج :مهل لاقف ؛لوقي ام هيخأل
 «لوقأ ام يخأل لوقأ ينورت ءاّرش ءاسلج

 ؛مهللا !كلذ نع مكنم دحأ ينهني ملو

 [1١17/؟] .ءوسلا نامزل ءوسلا لاجر فلخ

 :لاق دئرم نب ةمقلع نع ديزي نع #
 مهنم نيعباتلا نم ةينامث ىلإ دهزلا ىهتنا
 سلاجي ال ناكو «ينالوخلا ملسم وبأ

 رمأ نم ءيش يف ملكتي الو ءطق اًدحأ

 موي تاذ لخدق ؛هنع لوحت الإ :ايندلا

 اجرف ءاوعمتجا دق رفن ىلإ رظنف ءدجسملا
 ءمهيلإ سلجف ؛ريخ ركذ ىلع اونوكي نأ
 باصأف :يمالغ مدق :لوقي مهضعب اذإف

 ؛ىمالغ تزهج :رخآ لاقو ءاذكو اذك

 ام نوردتأ هللا ناحبس :لاقف «مهيلإ رظنف

 ؟مكلثمو يلثم
 «تفتلاق «لباو ريزغ رطم هباصأ لجرك

 ول :لاقف ؛نيميظع نيعرصمب وه اذإف
 اذه ينع بهذي ىتح تيبلا اذه تلخد

 .هل فقس ال تيبلا اذإف ءلخدق ءرطملا

 يعوض يملا بيذهتلا 17 3 3

 اونوكت نأ وجرأ انأو ءمكيلإ تسلج

 . ايندلا باحصأ متنأ اذإف «ريخخو ركذ ىلع

 ترياق را قرر نبك نوع لئاقا هل لاو
 ؟عنصت اه ضعب نع

 ءاهعد :اهسرافل نولوقت متسلأ «ةليخلا

 الف «ةياغلا متيأر اذإ ىتح ؛اهب قفراو

 ؟اًئيش اهنم اوقبتست
 .ىلب :اولاق

 لكل نإو «ةياغلا ترصبأ ينإف :لاق

 قباسف «توملا عاس لك ةياغو .ةياغ عاس

 [1١؟7/1؟] .قوبسمو

 يف بوتكم :لاق ةرق نب ةيواعم نع #

 الو ءءاهفسلا كملحب سلاجت ال :ةمكحلا

 [*١01١/؟] .ءاملعلا كهفسب سلاجت

 :لاق ءهيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع *

 «هريخ وجرت سلجم يف تنك اذإ «ينب اي

 ؟ مكيلع مالسلا :تلقف ةجاح كب تلجعف

 كلذ نم نوبيصي اميف مهكيرش تنأف

 اًمويانك :لاق قارولا ىلعم نع *

 ؛كلام ملكتف «رائيد نب كلام دنع اًسولج

 هفرط يف فيل نم لبحب ةديبع وبأ ءاجف
 «كلام قنع يف ةورع ىقلأف «ناتورع

 .هسفن قلع يف ةورعو

 ؟لوقت ذامف ءََبك هللا يدب
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 [*81/1] .موقلا ىكبأو «ىكبف :لاق

 نم :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع

 كلذب هنع هللا رفك :ركذ سلجم سلج

 سلاجم نم سلاجم ةرشع :سلجملا
 هللا رمك :هللا ليبس يف ناك نإو ؛لطابلا

 نم سلجم ةئامعبس :سلجملا كلذب
 . لطابلا سلاجم

 سلجم ام :ءاطعل تلق :نازه وبأ لاق

 ؟ركذلا

 فيكو «مارحلاو «لالحلا سلجم :لاق

 ءحكنت فيكو .ءموصت فيكو ءيلصت

 [*1* /8] .يرتشتو «عيبتو .قلطت فيكو
 :باوألا :لاق رانيد نب ورمع نع *

 الإ ءهل سلجم نم موقي ال يذلا «ظيفحلا
 انل رفغا ءمهللا :لوقي ؛َقْبَو هللا رفغتسا

 هللا احبس ءاتنسلجم يف انبصأ ام

 [؟1494/] .هدمحيو

 :سلجملا لاط اذإ :لاق يرهزلا نع *

 [*557/] .بيصت هيف ناطيشلل ناك

 تسلج ام :لاق فوع نب ليبش نع

 وأ «ةزانج راظتنا الإ :طق سلجم يف

 1١١[ /4؛] .ةجاحل

 اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 لجرلا جرخي نأ :اوعمتجا اذإ نوهركي

 نم هدنع ام نسحأ نم وأ هثيدح نسحأ

 [7؟97/4] . هثيدح

 يتأن انك :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 .اهدنع هللا ركذتف ءءادردلا مأ

 سلجملا | اة ءايلوألا تيلحل

 :اهل ليقف موي تاذ تأكتاف :لاق

 ؟ءادردلا مأ اي كانللمأ دق نوكن نأ انلعل

 دق مكنأ متمعزأ :تلاقف ءتسلجف

 ءءيش لكب ةدابعلا تبلط دق ؟ينومتللمأ

 الو .يردصل ىفشأ اًئيش تدجو امف
 لهأ ةسلاجم نم :ديرأ ام كردأ نأ ىرحأ

 [؟4/١41] .ركذلا

 هللا دبع نب نوع ناك :لاق نعم نع #*

 ظيلغ ءاسك :تيبلا  تبلاو .فوصلا

 يفدهل ليقف :لاق ؛هوحنو  عبرم

 وذ يحتسي الئثل :زخلا سبلأ :لاقف «كلذ

 :فوصلا سبلأو ؛يلإ سلجي نأ ةئيهلا

 .يلإ اوسلجي نأ سانلا ءافعض ينباهي الئل
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 سلجم بنتجا نم :لاق يبعشلا نع *

 [*18/14] .هلمع ىكزو «هملع رثك :هيح

 دنع اًسولج انك :كلملا دبع وبأ لاق ©

 يبأ نب عيبرلا انعمو «تباث يبأ نب بيبح

 ملكتف «لجر ءاجف ؛بتحم عيبرلاو «دشار
 عيبرلا لحف ؛سانلا مالك نم مالكب
 .جرخف ماق مث «لعتناو «هتوبح

 ؟تعتص ام :لجرلل بيبح لاقف

 [7ا/ه] .انسلجم ائيلع تدسفأ

 يبأ نبا ناك :لاق ةليمج يبأ نع «

 نإ :لوقي ؛دحأ هسلجم ىف ركذُي ال ايركز

 :سانلا متركذ نإو :مكاّنعأ :هللا متركذ

 ]/١49[ .مكانكرت



 سلجملا

 تلق :لاق نارهم نب نوميم نع

 كؤاقب ام «نينمؤملا ريمأ اي :ةليل رمعل
 تنأف :ليللا لوأ يف امأ ؟ىرأ ام ىلع

 :ليللا طسو امأو ؛سانلا تاجاح ف

 هللاف :ليللا رخآ امأو ؛كئاسلج عم تنأف

 .هيلإ ريصت ام ملعأ
 كحيو :لاقو «يفتك ىلع برضف :لاق

 اًحيقلت لاجرلا ايقل تدجو ينإ ءنوميم اي
 [*10/0] .:مهبابلأل

 بطاح نب نمحرلا دبع نب ىبحي نع *
 رابحألا بعك ىلإ انسلج :لاق «هيبأ نع
 ءهرمع ءاجف «ثدحي وهو دجسملا يف

 :لاقف ؛هادانف ءموقلا ةيحان يف سلجف

 .انفّوحت ءابعك اي كحيو

 رانلا نإ ءهديب يسفن يذلاو :لاق

 ىتح «قيهشو ريفز اهل ؛ةمايقلا موي برقتل
 امف ؛ةرفز ترفز :تبرقو تيندأ اذإ
 :ديهش الو «قيذص الو «يبن نم هللا قلخ

 لك لوقي ىتح ءاظقاس هيتبكرل اثج الإ
 كفلكأ ال ءمهللا :ديهشو .قيّدصو «يبن

 نبااي كل ناك ولو ؛يسفن الإ مويلا
 ال نأ تننظل :اًيبن نيعبس لمع باطخلا

 رمألا نإ ءهللو :رمع لاق

 [؟ا/1/ه] .ديدشل

 سلج ام :لاق ةيطع نب ناسح نع *

 الإ :رافغتسالاب اومتخف ءوغل سلجم موق
 [؟79/5] .هلك رافغتسا كلذ مهسلجم بتك

 يعوضوموملا بيذهتلا |( اةظ4 2 |

 اوسلاج :ديز نب دحاولا دبع لاق *

 اوسلاجف :مهودجت مل نإف «نيدلا لهأ

 يف نوثفري ال مهنإف «تاءورملا لهأ

 ١/51" ١[ . مهسلاجم

 ردص ىف يروشلا تيأرامو :يروشلا

 بنج ىلإ دعقي ناك امنإ .هطق سلجم
 [908/5] .هيتبكر نيب عمجيو «طئاحلا

 نب كلامو يروثلا نايفس سلج #*
 :نايفس لاقف ؛اًقر ىتح ءاركاذتف ءلوغم
 ىتح «يسلجم نم موقأ ال ينأ تددو

 «كلذ بحأ ال ينكل :كلام لاقف ؛تومأ
 ماق مث ؛لسرلا ةنياعم ءلسرلا ةنياعم

 [18/1] . هيلجرب ضرألا طخي «يكبي

 تعمس :لاق دامح وبأ كرابم نع *

 نيسحلا نب يلعل لوقي يروثلا نايفس

 كلمع كيلع دسفي امو كايإ :يميلسلا

 ةسلاجم :كبلق كيلع دسقي امنإف :كبلقو
 ناومخإو .ءصرحلا لهأو ءايندلا لهأ

 ريغ يف مهلاومأ نوقفني نيذلا :نيطايشلا

 «كنيد كيلع دسفي امو كايإو ؛هللا ةعاط

 يوذ ةسلاجم :كنيد كيلع دسفي امنإف
 . مالكلل نيرثكملا .نسلألا

 امنإف .كتشيعم كيلع دسفي امو كايإو
 «صرحلا لهأ :كتشيعم كيلع دسفي

 .تاوهشلا لهأو

 الو ءافجلا لهأ ةسلاجمو كايإو
 الإ كماعط لكأي الو ءاّئمؤم الإ بحصت



 ا
 ءايلوألا ةيلحل

 .هسلاجت الو ءرجافلا بحصت الو ؛يقت

 الو «هلكاؤت الو .هسلاجي نم سلاجت الو

 ءهبحي نم بحت الو ؛هلكاؤي نم لكاؤت
 ءههجو يف مسبت الو .ءكرس هيلإ شفت الو
 اًئيش تلعف نإف ؛كسلجم يف هل عسوت الو

 .مالسإلا ىرع تعطق دقف :كلذ نم

 نم باوبأو ,ناطلسلا باوبأو كايإو

 ؛مهاوه ىوهي نم باوبأو «مهباوبأ يتأي
 كءاج نإف .لاجدلا نتف لثم مهنتف نإف

 الو ءرهفكم هجوب هيلإ رظناف :دحأ مهنم
 .قحلا ىلع مهنأ نوريف ءاًئيش مهنم لابت
 نوطلاخي ال مهنإف ؛مهناوعأ نم نوكتف

 :ةجرتألا لثم نكو ؛هوسند الإ :اًدحأ

 لهأ عزانت ال ؛معطلا ةبيط :حيرلا ةبيط

 .سانلا ىلإ اًببحم نكت :مهايئد يف ايندلا

 ؛هللا طخس قحتستف «ةيصعملاو كايإو

 نم هللا ىلع مركأ دحأ نكي مل هنأ :ملعاو

 هيف خفنو «هديب هتبرت هللا لبج : ع مدآ

 .هتكئالم دوجسب همركأو .هحور نم

 .دحاو بنذب اهنم هجرخأف ؛هتنج هنكسأو

 لخدي ال ىلاعت هللا نأ :يخأ اي ملعاو

 8#: دواد نأو ءيصاعملاب ةنجلا اذحأ

 هب لزن ام لزن :ضرألا يف هللا ةفيلخ
 ءاهلثم انلمع انأ ولو «ةدحاو ةئيطخب

 ءيخأ اي هللا قتاف ؛ةئيطخب تسيل :انلقل

 لهأ نإف ؛اهلهأو يصاعملا بنتجاو

 .ةمقنلا هللا نم اوبجوتسا :يصاعملا

 «كناوخإل كسفنو كلاعب اًلوذبم نكو

 سلجملا |_ اة

 ضعغبأو «ةينالعلاو رورسلا يف مهّشغت الو
 ؛ مهتبحصو راجفلاو «مهتسلاجمو لاهجلا

 نم الإ .مهرواج نم وجني ال هنإف
 كيلعف :سانلا عم تنك اذإو ؛هللا مصع
 تولخ اذإو ؛ةشاشبلاو مسبتلا ةرثكب

 ءمهلاو ءءاكبلا ةرثكب كيلعف :كسفنب
 ام رثكأ نأ :ملعأ هللاو انغلب دقف ؛نزحلاو

 نم هباتك يف ةمايقلا موي نمؤملا دجي
 .نزحلاو «مهلا :تانسحلا

 ىلع رهظت نأو «قافنلا عوشخو كايإو
 [48- 4ا//7/] .كبلق يف سيل اًعوشخ كهجو

 تلق :لاق دباعلا دمحم نب ركب نع *

 سلجأ لجر ىلع ينلد :يروثلا نايفسل

 [017/9] .دجوت ال ةلاض كلت :لاق ؛هيلإ

 :باوألا :لاق ةئييع نب نايفس نع #

 ىتح ءهسلجم نم موقي ال يذلا .«ظيفحلا
 [؟ا/ل9/90/] .بوتيو كيك هللا رفغتسي

 بيطت امنإ :لوقي قارولا رواسم نع #
 [189/9] .ءاسلجلا ةفخب :سلاجملا

 دواد تملك :لاق كامسلا نبا نع *

 :لاق ؟سانلا تسلاج ول :تلق «يئاطلا
 «كرقوي ال ريغص نيب :نينثا نيب تنأ امنإ

 ["44/7/] .كبويع كيلع يصحي ريبك نيبو

 انإو «بونذلا انتكرت : يئاطلا دواد لاق «

 ["89/17] . سانلا ةسلاجمم نم ريثك نم يحتسن

 ءاقل بح :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 كرت نم :مهكرتو ءايندلا بح نم :سانلا
 [19/8] .ايندلا



 0 5 سلجملا

 انعمس اذإ انك :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 نم انسيأ ءسلجملا يف ملكتي باشلاب
 [18/8] .هريخ

 اذإ انك :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 نع اهشيأ :رابكلا عم ملكتي ثدحلا انيأر

 [؟15/4] .هدنع ريخ لك نمو ؛هقالخ

 ناك :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 اًبئاغ نكت الو «بئاغل اًدهاش نك :لاقي

 ىف تنك اذإ :لوقي هنأك :لاق ؛دهاشل

 ريقعأو «كصخش يٍفخأف :سانلا ةعامج

 دهاش اذهف «عمست ام عو «كعمسو كبلق

 هنأك :لاق ؛دهاشل اًبئاغ نكت الو ؛بئاغل

 كعمسو كيديب :سلاجملا رضحت :لوقي
 [44 - 427/4] .واس هال كبلقو

 عمتجا ام :لاق درولا نب بيهو نع #

0 3 0 5 

 حتتفي يذلا :هللا نم مهدعبأ ناك الإ ءألم
 [164 - ]1١87/8 .هيف اوضوخي ىتح ءرشلاب

 هل 7 0 اذإ 0 نبال. ليق
 ةباحصلا عم بهذأ :لاق ؟انعم سلجت

 ةباحصلا نيأ نمو :هل انئلق ؛نيعباتلاو

 «يملع يف رظنأ بهذأ :لاق ؟نوعباتلاو

 عنصأ امف ؛مهلامعأو مهراثآ كردأف

 ةنس ناك اذإف ؟سانلا نوباتغت متنأ ءمكعم

 ةبركأ نئانلا نم زيثك نم دعبلاف::نيتامث

 يعوضوملا بيذهتلا ١ م2

 نم كرارفك سانلا نم ٌرفو .هللا ىلإ
 كل ملسي .؛كنيدب كسمتو .دسألا

 ]١54/8 - ١56[ .كدوهجم

 ينايعأ امو :كرابملا نب هللا دبع لاق *

 اَخأ دجأ ال ينأ :ينايعأ امك ءءيش

 / ١ ١[ /4] .هللا يف

 دوعسم نب هللا دبع دلو نم لجر ناك *

 ناكف ءكامسلا نبا سلجم ىف سلجي

 تاذ كامسلا نبا هل لاقف ؛توكسلا ليطي
 هيف ضوخي اميف ضوخت الأ «ىتف اي :موي
 تدعق امنإ :لاقف ؟ثيدحلا نم موقلا

 نم ناك امو ؛مهفأل تصنأو .عمسأل
 :لاقف ؛مدنلا هتبقاعف :هللا ريغل ثيدحلا

 ]٠١5/8[ .ندعم نم هللاو تجرخ

 :ينامركلا دمحم نب هللا ديبع نع *#

 «يتراحلا رتقتلا نب دمفتم نا لعد
 ؟سانلا ةسلاجم هركت كنأك :هل تلقف
 :لاق ؟شحوتست امأ :هل تلق ؛لجأ :لاق

 سيلج انأ» :لوقي وهو «شحوتسأ فيك
 [717/8] .1؟ينركذ نم

 ءايركز ابأ اي :ثراحلا نب رشي لاق *

 لبقت ال :رودت حادقألاو سلج نم

 [؟145/4] .هتداهش

 نامقل لاق :لاق ريمع نب ديبع نع #

 ىلع سلاجملا رتحخا «ينب اي :هنبال
 :هيف هللا ركذي سلجملا تيأر اذإف «كنيع
 :اًملاع تنك نإ كنإف ءمهعم سلجاف
 «كنتنوملعي : اًيبغ تنك نإو «كملع كعفني



 ءايلوألا ةيلحل

 ءمهعم كبصت :ةمحرب َقيَو هللا علطي نإو

 سلجملا يف سلجت اال «دعابت :ينب اي
 تنك نإ كنإف ؛هيف كك هللا ركذي ال يذلا
 :اًيبغ كت نإو ءكملع كعفني ال :اًملاع

 دعب مكيلإ نيو هللا علطي نإو «ًءابغ كوديزي
 نطبغت الو ؛مهعم كبصي :طخسب كلذ

 ءامد كفسي ؛«نيعارذلا بحر اًءرما

 ال التاق كيو هللا دنع هل نإف ؛نينمؤملا
 [ه6/9] .تومي

 عفان ناك :لاق سنأ نب كلام نع «

 ءدايز تامف «ءدايز يبأ نب دايز سلاجي
 كل عسون الأ :لوقتف ءانب رمي عفان ناكف

 اوقتا :لوقيو ءىبأيف :لاق ؟هللا كمحر

 [؟910/9] . سلاجملا هذه

 ءاّريثك هللا اوسلاج :لوقي ناكو *

 ]85/٠١*[ .اليلق سانلا اوسلاجو

 نابوذ :دادضألا ةسلاجم :لوقي ناكو *

 ؛لوقعلل حيقلت :لاكشألا ةسلاجمو «حورلا

 حلصي :ةسلاجملل حلصي نم لك سيلو
 :ةسناؤملل حلصي نم لك سيلو ؛ةسناؤملل

 ىلع نمؤي الو ؛رارسألا ىلع نمؤي
 ]784/١1١[ .طقف «ءانمألا الإ :رارسألا

 ظ سفنلا ةبساحم |

 نب دادش لاق :لاق ينانبلا تباث نع #

 ةرفسلا تاه :هباحصأ نم لجرل اًموي سوأ
 ان: ةةباحتما نم لجو لاقف لاق ؟ اهب لاجف
 ؛كتبحص ذنم ةملكلا هذه لثم كنم تعمس

 هفقا ” برا
 تقراف ذنم ةملك ينم تتلفأ ام :لاقف

 «ةموطخم ةمومزم الإ لك هللا لوسر

 [؟558/1] .هذه ريغ تلفنت ال هللا ميأو

 هللا يضر رمع نبا نأ :عفان نع *

 ىف ءاشعلا ةالص هتتاف اذإ ناك هنع ىلاعت

 ني رشا لاقو. : عيل ةيفو ايننأ :ةحانج
 [”1]07/1 .هتليل ايحأ :ىسوم

 نم اًسانأ نأ :سيق نب ةيطع نع #

 يف ينالوخلا ملسم ابأ اوتأ قشمد لهأ

 هودجوف - مورلا ضرأب اًيزاغ ناكو - هلزنم
 يف عضوو «ةرفح هطاطسف يف رفتحا دق

 هيف قلصتي وهف ءءام غرفأو ءاّعطن ةرفحلا
 كلمحي ام :رفنلا هل لاقف ؛مئاص وهو

 هللا صخر دقو ءرفاسم تنأو ؛مايصلا ىلع

 :لاقف ؟وزغلاو رفسلا يف رطفلا كل ىلاعت

 ؛لاتقلل تيوقتو ءترطفأ :لاتق رضح ول

 «ىندب يهو تاياغلا يرجت ال :ليخلا نإ

 انيديأ نيب نإ «تارمض يهو يرجت امنإ
 [177/15] .لمعن اهل ًامايأ

 نإ :لاق - يرصبلا  نسحلا نع *

 بساحي ءهسفن ىلع ماوق :نمؤملا
 موي باسحلا فخ امنإو ؛هللهسفن

 يف مهسفنأ اوبساح موق ىلع :ةمايقلا

 :ةمايقلا موي باسحلا قش امنإو ؛ايندلا

 ريغ ىلع رمألا اذه اوذخأ موق ىلع

 ءىشلا :هأجفي نمؤملا نإ ؛ةبساحم

 ؛كيهتشألا ىنإ ةهلاز :لرقيف «ةيجنعت
 نم ام هلو -نكلو يتجاع نبل كنإو



 يعوضاوملا بذهتلا | ف ' 7

 ؛كنيبو ينيب ليح :تاهيه كيلإ ةلصو
 .هسفن ىلإ عجريف ءءيشلا هنم طرفيو

 ؟اذهلو يل ام ؟اذه ىلإ تدرأ ام :لوقيف

 اذهل دوعأ ال هللاوو ءاهب رذع يل ام ءهللاو

 موق :نينمؤملا نإ ؛هللا ءاش نإ ءاّدبأ

 ؛مهتكله نيبو مهنيب لاحو .نآرقلا مهقثوأ

 يف ىعسي ءايندلا يف ريسأ :نمؤملا نإ
 ىتح :اًكيش نماي ال عةتيقر كاكف
 يف هيلع ذوخأم هنأ ملعي ءَقْيَو هللا ىقلي

 [١هال/5) .هلك كلذ

 ينإ :هللا دبع نب فرطم لاق *

 ربدتأف :يشارف ىلع ليللا نم يقلتسأل

 لهأ لمع ىلع يلمع ضرعأو ءنآرقلا
 الم أونك 8 :ةديدش مهلامعأ اذإف ءةنجلا

 [17 :تايراذلا] «7(4 َنومَجَجي ام لَ ني

 :ناقرفلا] اّمْيِقَو ادّجس مهيرل توتسي#
 اَدِياَم ِلْيَلأ 251: تق َرُه ْنَمأط [*4

 ؛مهيف ينارأ الف .[8 :رمزلا] 4اًمِيلَفَو

 اب :ةيآلا هذه ىلع يسفن ضرعأف

 ىرأف [4؟ :رثدملا] © َرَهَس يف ؤ؟كلس

 َنورَحاَءوا» :ةيآلا هذهب ٌرمأو «نيبذكم موقلا
 و اًمِلَص اَلَمَع ْؤُلَلَس َمِهْوُدِي ْأوّرَع
 انأ نوكأ نأ وجرأف [١٠؟ :ةبوتلا] ©اَتَيَس
 [194/؟] .مهنم هاتوخإ اي متنأو

 ناك ول :لاق هللا دبع نب فرطم نأ *
 ؛ىرخألا لبق امهدحأ تمدقل :ناسفن يل

 «ىرحخألا اهتعبتأ :ريخ ىلع تمجه نإف

 سفن يل امنإ :نكلو ؛اهتكسمأ الإو

 وأ «ريخ :مجهت ام ىلع يردأ ام «ةدحاو

 [١ةؤ94/؟] .رش

 نإ :ينزملا هللا دبع نب ركب لاق *

 ىلع اًلضف كل نأب «سيلبإ كل ضرع
 ناك نإف ءرظناف :مالسإلا لهأ نم دحأ

 ناميإلاب اذه ينقبس دق :لقف «كنم ربكأ
 ناك نإو ؛ينم ريخ وهف .حلاصلا لمعلاو

 اذه تقبس دق :لقف .ءكنم رغصأ

 «ةيوقعلا تبجوتساو «بونذلاو يصاعملاب
 لهأ نم اًدحأ ىرت ال كنإف ؛ينم ريخ وهف

 ؛كنم رغصأ وأ .كنم ربكأ الإ «مالسإلا

 نم :نيملسملا كناوخإ تيأر نإو :لاق

 لقف ؟كنولصيو .كنومظعيو «كنومركي
 تيأر نإو ؛هب اوذخأ لضف اذه :تنأ

 بنذ اذه :لقف ءاًضابقناو ًءافج مهنم

 [؟5؟0/5] . هتثدحأ

 اًدمحم نأ :ثراحلا ني هللا دبع نع *

 ماق مث ؛تطرفت ىتح ءءاشعلا نع مان

 [؟7؟/5] .هليل ةيقب ايحأ مث ءاهالصف

 ناسنإلا ناك اذإ :لاق ةبالق ىبأ نع *

 نأ نمق كاذف :سانلا نم هع ملعأ
 :هسفن نم هب ملعأ سانلا ناك اذإو ؛وجني

 [؟84/؟] .كلهي نأ نمق كاذف

 هسفن تقم نم :عساو نب دمحم لاق *

 [*ه9/٠] .هتقم نم هنمأ :هللا تاذ يف

 يل عيضت يل ام :ديبع نب سنوي لاق *
 «ةالصلا ينتوفتو ؛اهل دجأف ؛ةجاجدلا

 [195/9] .؟اهل دجأ الف



 ءايلوألا ةيلحل

 الجر فرعأ ام :ديبع نب سنوي لاق *

 نوع نبا طْيض :ةنس نيعبرأ ذنم هسفن طبضي
 [*4/9] .هسفن ىنعي هنأ نظف .اًدحاو اًموي

 .همأ هتدان هنأ :نوع نب هللا دبع نع *

 [م 0 ] . نيتبقر

 .لوقي - يشاقرلا نابأ نب ديزي ناك *
 ىضرتي نم :ديزي اي كحيو :هصصق يف

 ا و ها

 «هتيب ربقلا نم :يناوخإ رشعم اي :لوقي مث

 ىتح .«ىكبف ؛نوكبت الأ :هدعوم توملاو

 [ه9/١] .هينيع رافشأ تطقس

 :لاقف «ةفرغب نانس يبأ نب ناسح رم #

 «هسفن ىلإ عجر مث :لاق ؟هذه تينب مك ذم

 امع نيلأست ؟تينب مك ذم كيلع امو :لاقف
 ]١١5/8[ .ةنس موصب اهبقاعف ؛كينعي ال

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *#

 يف كعم نوكي نأ بحت يذلا رظنا :لاق
 هركت يذلا رظناو ءمويلا همّدقف ءةرخآلا

 [8/8*5] .مويلا هكرتاف :مث كعم نوكي نأ

 ام :لاق نارهم نب ٌنوميم نع ا#

 نم تدجو الإ ءيلمع ىلع يلوق تضرع
 [45/4] .اًضارتعا يسفن

 لقأ ام :لاق نارهم نب نوميم نع #

 ىتح :هرمأ لجرلا رصبي ال .سانلا سايكأ

 ىلإو ءهب اورمأ ام ىلإو «سانلا ىلإ رظني
 ام :لوقيف ؛ايندلا نم هيلع اوبكأ دق ام
 ءاهل ّمه ال يتلا رعابألا لاثمأ الإ .ءالؤه

 عيمرسس
 سفنلا ةيساحم [

 رصبأ اذإ ىتح ؛اهفاوجأ يف لعجت ام الإ

 ينإ «هللاو :لاقف ءهسفن ىلإ رظن :مهتلفغ
 [44/4] .اًدحاو اًريعب مهرش نم ينارأل

 لاق ع ا امل

 نم لكآو اف يع ندع يئامأ

 :تلقف ؛اهريرهمز نم برشأو ءاهموقز
 عجرأ :تلاق ؟نيهتشت ءيش يأ « يسفن اي

 اذه نم هب وجنأ المع لمعأ ءايندلا لإ

 عم .ةنجلا يف يسفن تلثمو ؛باذعلا

 ءاهقربتسإو ءاهسدنتس نم سبلأو ءاهروح

 ءيش ئأ ء«يسفن اي :تلقف ؛اهريرحو

 لمعأف ءايندلا ىلإ مجرأ :تلاق ؟نيهتشت
 تنأ :تلقف ؛باوثلا اذه نم دادزأ المع
 [؟4/١١] .ةينمألا ىفو ءايندلا يف

 لجر امنيب :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 ىلإ هديب برضف ءدمع ذإ 5 دنع دباع
 يف اهعضوف .هديب ذخأف :لاق ؛اهذخف
 [؟؟8/4] . تشن ىتح هرانلا

 :لاق ةبتع نب هللا دبع ني نوع نع #
 مهدحأ لاقف ؛ليئارسإ ينب يف ناوحخخأ ناك

 هتلمع لمع لمع فوخأ ام :هبحاصل

 فرخأ المع تلمع ام :لاقف ؟كدنع

 «لبنس يحارق نيب تررم ينأ نم «يدنع
 ؛تمدن مث «ةلبنس امهدحأ نم تذخأف
 اهتذخأ يذلا حارقلا يف اهيقلأ نأ تدرأف

 اهتحرطف .ءوه نيحارقلا يأ ردأ ملف «هئم

 اهتحرط دق نوكأ نأ فاخأ ؛امهدحأ يف



 اا
 سفنلا ةبساحم

 امف ؛هنم اهذخآ مل يذلا حارقلا يف

 نإ :لاق ؟كدنع تنأ هتلمع لمع فوخأ
 يف تمق اذإ :يدنع هتلمع لمع قوخأ
 ىلع لمحأ نوكأ نأ فاخأ ؛ةالصلا

 ىرخألا ىلع لمحأ ام قوف يلجر ىدحإ
 :لاقف  امهمالك عمسي امهوبأو :لاق

 «كيلإ امهضبقاف :نيقداص اناك نإ :مهللا

 يأ يردن امف :لاق ءاتامف ؛انتتفي نأ لبق

 ىرأ بألا :ديزي لاق ؟لضفأ ءالؤه

 [؟49/41 . لضفأ

 ناك هنأ «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 لفغي الو لفغأ فيك «يسفن حيو اي :لوقي
 مويلاو «يتشيعم ينئنهت فيك مأ ؟ينع
 ,رادب يبجع دتشي فيك مأ ؟يئارو ليقثلا

 [؟هد»  ؟94/4] .يدلخو يرارق اهريغ يف

 لوقي ناك هنأ ءهللا دبع نب نوع نع #*

 يأب ءيحيو :هتئيطخ ركذو ءهئاكب يف

 ؟يبر صعأ مل ءيش
 «يدنع هتمعنب هتيصع امنإ «يحيبو

 تيقبو ءاهتوهش تبهذ ةئيطخ نم «يحيو

 مل باَّنُك هبتك باتك يف «يدنع اهتعبت
 ملو « مهيحتسأ مل فاتأوساو ؛ ينع اوبيغي

 .يبر بقارأ

 .ينم اوسني مل ام تيسن + يحيو

 مل ؛ينع اولفغي ملو تلفغ .يحيو
 .هاتأوساو «بقارأ ملو «مهيحتسأ

 .ينم تعيض ام اوظفح «يحيو
 .ينعواطت ال يهو يسفن تعواط .يحيو

 يعوضوملا بيذهتلا ةفشلما#

 «ينرضيو اهرضي اميف اهتعواط .«يحيو
 «ينعفنيو اهعفني اميف ينعواطت الأ ءاهحيو

 ؛يندسفت نأ ديرتو ءاهحالصإ ديرأ

 ؛ينفصنت امو ءاهفصنأل ينإ ءاهحيو

 ؛ينيوغتل ينوعدتو ءاهدشرأل اهوعدأ

 ةلزنملا كلت اهتلزنأ ول ءودعل اهنإ ءاهحيو
 اًدغو «ينيدرت نأ مويلا ديرت ءاهحيو ؟ ينم

 . ينم
 ؛ينمحراف «ينمحرت مل يسفن نإ «بر

 نإ هنإ ؛ينترذع الو ءاهرنعأ ينإ «بر

 كي نإو «ءينلذختو اهلذخأ :اًريخخ كي
 ءاهثم ينفاعف «بر ؛ينبحتو اهبحأ :اًرِش

 الو ءاهملظأ ال ىتح «ينم اهفاعو

 ؟ يل اهحلصأو «ءاهل ينحلصأو ؛ينملظت

 ينلكت الو ؛ينكلهت الو ءاهكلهأ الف

 .يلإ اهلكت الو ءاهيلإ
 لكو دقو «توملا نم رفأ فيك ؛يحيو

 < يب
 ؟يناسني الو ءهاسنأ فيك « يحبو

 تررف نإف ءيرثأ صقي هنإ « يحيو

 .ينكردأ تمقأ نإو «ينيقل

 «ينلظأ دق نوكي نأ ىسع له « يحبو

 ؛ينتغبف «ينقرط وأ ؟يلحّبصو «يناّسمف

 عمدت الو ءيبنج ىفاجتي الو .ءيبلق

 ؛يليل رهسي الو «يل رهست الو «ينيع
 ؟يليل اهلثد ىلع مانأ فيك .يحيو
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 ؟يلثم اهلثم ىلع ماني له .يحيو

 اذه نوكي ال نأ تيشخ دقل ء«يحيو

 ينمحري مل نإ يليو :لب «ينم قدصلا
 يل

 الو ءيتوق نهوت ال فيك ءيحيو
 .يبر ينمحري مل نإ يليو ؟يتماه شطعت

 اهئفطي اميف طشنأ ال فيك ءيحيو

 .يبر ينمحري مل نإ يليو :لب ؟ينع
 يتئيطخ ركذ بهذي ال فيك «يحيو
 ؟ينع اهبهذي ام ىلإ ينثعبي الو «يلسك
 .يبر ينمحري مل نإ يليو :لب

 بسكت ام يتحرق أكنت فيك ءيحيو
 مل نإ يليو :لب ءيسفن حيو ؟يدي

 . يبر ينمحري
 يتئيطخ نم ىلوألا يناهنت ال «ءيحيو
 نم ةرخآلا ينركذت الو ءةرخآلا نع

 يليوف «ىلوألا نم تبكر ام ءوسب يتئيطخ

 .يبر وفع متي مل نإ :يليو مث
 تيعوتسا اميف يل ناك دقل ءيحيو

 يرصبو «يبلقو «ءيعمسو ؛يناسل :نم
 .يبر ينمحري مل نإ :يل ليوف «لاغتشا

 نع ةمايقلا موي تبجح نإ ءيحيو

 ملو «يلإ رظني ملو .ينكزي ملف «يبر
 نم يبر هجو رولب ذوعأف ؛ينملكي

 يباتك ىطعأ نأ هب ذوعأو ءيتئيطخ
 هب دوسيف ؛يرهظ هءارو وأ ءيلامشب

 :لب ؛ينيع ىمعلا عم هب قرزتو ءيهجو

 .يبر ينمحري مل نإ يليو

 سفنلا ةبساحم

 ؟يبر ليققتا ءيش يأب ء«يحيو

 ةبلطلاو ةجحلا هل اذه لك يفف ؟يرصبب مأ

 ؛يبر ينمحري مل نإ يل ليوف ؛يدنع
 ال امع يتثئيطخ ركذ ينلغشي ال فيك

 ؟ينينعي

 ال'ام نيسنت كل ام ءىسفن اي كحيو

 كلذ لكو «ىتؤي ال ام تيتأ دقو «ىسني
 الو ديبي ال «باتك يف ىصحي كبر دنع

 نميف يزجت نأ نيفاخت ال .كحيو
 ءىعست امب سفن لك ىزجت موي ىزجي
 .ىقبي ام ىلع ىنفي ام ترثآ دقو

 تنأ امم نيقيفتست الأ «ءكحيو سفن اي

 تححص نإو «نيمدنت تمقس نإ ؟هيف

 نإو 2«نينزحت ترقتفا نإ كل ام ؛نيمئثأت

 ةطقت نإ كتام ؟نيتتفت تينفتسا
 كارأ ؟نيلسكت تيعد نإ ملف ,نيدهزت

 اميف نيبصنت ال ملف «يبصنن نأ لبق نييغرت
 ؟نيبغرت

 نيئوقت ؟نيفلاخت مل .ءكحيو سفن اي
 اهيف نيلمعتو «نيدهازلا لوق ايندلا يف
 .نيبغارلا لمع

 ال مل ؟توملا نيهركت مل .كحيو
 ؟نيعنصت ال مل ؟ةايحلا نيبحتو نينعذت

 الو يضرت نأ نيجرتأ «كحيو سفن اي
 نإ كل ام ؟نيصعتو نيبناجتو «نيضارت
 ؟نيبرتقت تقفنأ نإ ملف ؟نيرثكت تلأس
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 ؟ةدايزلا ريغتب نيرذحت ملو «ةايحلا نيديرتأ

 نيح ةبهرلا يف نيمظعت ؟نيركشت ملو
 ؛نيلمعت نيح ةبغرلا يف نيرصقتو «نيلأست
 ةبوتلا نيرخؤتو «لمع ريغب ةرخآلا نيديرت
 وه :لاقي نمك ينوكت ال ؛لمألا لوطل
 ؛لعفلا هيلع بعصتسيو .لدم لوقلا يف

 حص نإو ءمدن مقس نإ :مدآ ينب ضعب

 «نتف ىنغتسا نإو «نزح رقتفا نإو «نمأ

 بغري ؛لسك بغر نإو «دهز طشن نإو

 ؛بغري اميف بصني الو «بصني نأ لبق
 لمع لمعي الو ءدهازلا لوق لوقي

 بحيو ؛عدي ال امل توملا هركي ؛بغارلا
 قفنأ نإو ؛رثكأ لأس نإ ؛عنصي امل ةايحلا

 يغبيو ءهرذحي ملو ةايحلا وجري ؛رتق

 نيح ةبغرلا يف غلبي ؛ركشي ملو ةدايزلا
 ؛لمعي نيح ةبغرلا يف رصقيو «لأسي
 ءانّرغأ ام انل حيو ؛لمع ريغب رجألا وجري

 ؛انلهجأ ام انل حيو ءانلفغأ ام انل حيو

 مأ «ةنجلل ءانقلخ ءيش يأل ءانل حيو

 حيو ؛انرطخ رطخخ يأ ءانل حيو ؟رانلل
 امم ؛ءانل حيو ؛ انترطخأ دق لامعأ نم ءانل

 حيو ؛انريغ ينعي امنأك ءانل حيو ؛انب داري

 تملكتو ءانهاوفأ ىلع متخ نإ ءانل

 نيح ءانل حيو ؛انلجرأ تدهشو ءانيديأ

 دهشت نيح ءانل حيو ؛انرئارس شتفت
 ةءارب ال ءانرصق امم ءانل حيو ؛انداسجأ

 لوطأ ام ءانل حيو ؛اندنع رذع الو ءانل

 ؛انقلاخ ىلإ يضمن ثيح ءانل حيو ؛ انلمأ

 انمحري مل نإ ليوطلا ليولا انلو ءانل حيو

 «كمكحأ ام بر ءانئبر اي انمحراف ؛انبر

 «كمحرأو «كفأرأو «كدوجأو .كدجمأو

 ,كرهقأو .ءكردقأو .كبرقأو .كالعأو

 «كرونأو .ءكنيبأو ءككاضقأو «كعسوأو

 «كركشأو «كملعأو .ءكربخأو .«كفطلأو
 .«.كفطعأو ءكمكحأو .ءكملحأو

 رثكأو .,كتجح عفرأ ام ءبر ؛كمركأو

 دشأو «كباتك نيبأ ام .ءبر ؛كتحدم

 نسحأو .كبآم مركأ ام ءبر ؛كباقع

 لجأو .ءكءاطع لزجأ ام ءبر ؛كباوث

 غبسأو «كءالب نسحأام .ءبر ؛كءانث

 مظعأو «كناكم ىلعأ ام ءبر ؛كءامعن
 بلغأو «كديك نتمأ ام ءبر ؛كناطلس

 ؛كرمأ متأو «ككلم زعأ ام ءبر ؛كركم

 ؛كشطب دشأو .ءكشرع مظعأ ام «بر

 ؛كيدهم ىدهأو .كيسرك عسوأ ام ؛بر
 ؛كتنج ضرعأو «كتمحر عسوأ ام .بر

 ؛كحتق برقأو هكرصن زعأ ام .ءبر
 ؛كدابع رثكأو :كدالب رمعأ ام .ءبر

 ؛كركش ديزأو ءكقزر عسوأ ام «بر

 ؛كعنص مكحأو .ءكجرف عرسأ ام ءبر

 ؛كرمأ ىوقأو «كريخ فطلأ ام ءبر

 «بر ؛كركذ لجأو «كوفع رونأ ام ءبر

 ءبر ؛كلوق قدصأو «كمكح لدعأ ام

 ام .ءبر ؛كدعو زجنأو .كدهع ىفوأ ام

 .كعنص نقتأو .«كعفن رضحأ

 :مأ ؟ينع لفغي الو لفغأ فيك ءيحيو

 ليقثلا مويلاو ءيتشيعم ينئنهت فيك
 الو ينزح .لوطي ال فيك :مأ ؟يئارو



 ءايلوألا ةيلحل

 ينئئنهت فيك :مأ ؟يب لعفي ام يردأ

 فيك :مأ ؟يلجأ ام يردأ الو ءةايحلا

 ؟ينيفكي اهيف ليلقلاو «يتبغر اهيف مظعت
 :مأ ؟يلاح اهيف مودي الو «نمآ فيك : مأ

 :مأ ؟يرادب تسيل رادل يبح دتشي فيك
 :مأ ؟يرارق اهريغ يفو ءاهل غمجأ فيك

 ام ينعفني الو ءيصرح اهيلع دتشي فيك
 دقو ءاهرثؤأ فيك :مأ ؟يدعب اهيف تكرت

 ال فيك :مأ ؟يلبق اهرثآ نمب ترضأ

 ؟يتبوت باب قلغي نأ لبق «يلمعب ردابأ

 «ينليازي امب يباجعإ دتشي فيك :مأ
 رمأ نع لفغأ فيك :مأ ؟ينع عطقنيو

 :مأ ؟ينم برتقاو ينلظأ دقو .ءيباسح

 ؟يل هب لفكت دق اميف يلغش لعجأ فيك
 ىلع نورغم انأو (يبونذ ةواعا :تفيك ةغأ
 « يبر ةعاطب لمعأ ال فيك :مأ ؟يلمع

 :مأ ؟يسفن ىلع رذحأ امم ةاجنلا اهيفو

 داري ام يردأ الو «يئاكب رثكي ال فيك

 فلس ام ركذ عم ينيع رقت فيك :مأ ؟يب

 ىوقي ال امل يسفن ضرعأ فيك :مأ ؟ينم

 امم «يلوه دتشي ال فيك :مأ ؟يئاوه هل

 لوطي فيك :مأ ؟يمامأ وه ام ركذ عم

 ال فيك :مأ ؟يرثأ يف توملاو .يلمأ

 ؟يبلط نسحأ دقو «يبر بقارأ

 ؟ياوس دحأ يتلفغ ترض لهف ١ يحيو

 ؟يظح تعيض نإ يريغ يل لمعي له :مأ
 ملف «يسفنل الإ ءيلمع نوكي له :مأ

 ؟يل هعفن نوكي ام يسفن نع رخدأ

 ال ب

 داعأ مث . يلجأ مرصت دق هنأك «يحيو

 ءيدفنرأ مت ينادي ابك يتلخ يبو
 مث ؛يب ملعأ وهو ينع لأسو «ينلأسو

 يبابحأ نع ينلهذأ يذلا رمألا تدهشأ

 ؛يريغ نع يسفنب تلغشو .ءيلهأو
 اتناكو «٠ ضرألاو تاومسلا تلدبو

 «لابجلا تريسو ؛ يصعأ تنكو ناعيطت

 سمشلا عمجو ؛يتئيطخ لثم اهل سيلو
 ؛يباسح لثم امهيلع سيلو ءرمقلاو

 امب بلطت تسيلو «موجنلا تردكناو

 لمعت ملو ءشوحولا ترشحو ؛يدنع
 اًبنذ لقأ وهو ءديلولا باشو ؛يلمع لثمب

 . ينم
 .«يرطخ مظعأو ءيلاح دشأ ام «يحيو

 ٌوقو «ءيمه كتعاط لعجاو .؛يل رفغاف
 ءايندلا نع يسفن حسو «يدسج اهيلع
 يف يل كرابو ؛ينعفني اميف ينئلغشاو
 ننماو ؛يلاح ينم ضقني ىتح ءاهاوق

 ءاقللا دعب ديعت نيح ينمحراو ءيلع

 موي ينفاعف .باسحلا ءوس نمو ؛يقلخ
 موي ينع ضرعت الو «ينبساحتف ينثعبت
 ؛يمرجو يملظ نم فلس امب ينضرعت
 الإ ينمهت ال موي ءربكألا عزفلا موي يئمآو

 ينعفتي ال موي ءيلمع عفن ينقزراو ؛يسفن
 .ينتقلخ يذلا تنأ ءيهلإ ؛يريغ لمع

 بالصأ نمو .ءينترّوص محرلا يفو
 ىتح ءائرقف اًنرق «ينتلقن نيكرشملا
 .يهلإ ؛ةموحرملا ةمألا يف ينتجرخأ

 يلع تننم امكف ءيهلإ ؛ينمحراف



 ياو

 كرتبو «.كتعاطب يلنع ننماف ءمالسإلاب

 ينحضفت الو ؛ ينتيقبأ ام ادبأ «كيصاعم

 ؛يحئاضف ةرثكب ينلذخت الو ءيرئارسب
 كل لزأ مل يذلا انأ ءيقلاخ كناحبس
 ؛ينيع رقت ال يتئيطخ لجأ نمف ءاّيصاع
 كناحبس ؛ينع فعت مل نإ .تكله

 فقأ مدق يأبو ؟كاقلأ هجو يأب .يقلاخ

 يأبو ؟كقطانأ ناسل يأبو ؟كيدي نيب

 رئارس تملع دق تنأو .كيلإ رظنأ نيع

 تمتخ اذإ .كيلإ رذتعأ فيكو ؟يرمأ

 يذلا لكب يحراوج تقطنو .يناسل ىلع

 بئات انأف «ءيقلاخ كناحبس ؟ينم ناك

 بجتساو «يتبوت لبقاف .ءصبصبتم كيلإ

 «يترثع ينلقأو :يبابش محراو ؛يئاعد
 يذلاب ينحضفت الو ءيتربع لوط محراو
 ثايغ تنأ «يقلاخ كناحبس ؛ىينم ناك دق

 بيبحو «نيدباعلا نيعأ ةرقو «نيثيغتسملا
 يثاغتسم كيلإف ؛نيدهازلا بولق
 « يتبوت لبقاو «يبابش محراق « « يعطقنمو

 يصاعملاب ينلذخت الو « يتوعد بجتساو

 كباتك يتتملع 6 ءيهلإ ؛ ؛ينم تناك يتلا

 مث لكك دمحم كلوسر ىلع هتلزنأ يذلا

 00 ؛ينارت تنأو كيصاعم ىلع تعقو

 يفو «ينارت تنأو «كتيصع اذإ ينم ىقشأ
 ؟ينتيهن دق لزنملا كباتك

 مل :يصاعمو يبونذ تركذ اذإ انأ «يهلإ
 «كيلإ بئات انأف ؛ينم ناك يذلل ينيع رقت

 منهج رانل ينلعجت الو «ينم كلذ لبقاف

 «يل رفغاف ؛كب يناميإو يديحوت دعب ادوقو

 يعوضاوملا بيذهتلا فش“

 كتمحرب ؛نيملسملا عيمجلو «يدلاولو

 [؟١5-5؟88/54] .نيملاعلا بر اي نيمآ

 تيقس :لاق قيتع نب ريكب نع #*

 ءحدق يف لسع نم ةبرش ريبج نب ديعس
 ؛اذه نع نلأسأل هللاو :لاق مث ؛اهبرشف

 انأو هتبرش :لاقف ؟همل :هل تلقف :لاق

 [؟81/4] .هذلتسأ

 خيشلا اذه ينئثدح :ةينغ يبأ نبا نع *

 لزنم انمداخ تلخد :تلاق ءهثدج نع

 ةحلطو «ءاّران سبتقن ءفرصم نب ةحلط
 «ةنالف اي كتاكم :هتأرما اهل تلاقف ؛ىلصي

 ىلع ديدقلا اذه دمحم ىبأل يرقت ىحح

 ىضق املف :لاق ؛اهيلع رطفي «كتب

 ءاهقوذأ ال ؟تعنص ام :لاق ؛ةالصلا

 كسبح ؛اهينذأتست اهتديس ىلإ يلسرت ىتح
 ]١5/0  ١6[ .اهتبصق ىلع كءاوشو ءاهايإ

 ينغلب :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 ءاّموي كحض هنأ :فرصم نب ةحلط نع

 امنإ ؟كحضلا ميف :لاقف ؟هسفن ىلع بئوف
 ؛طارسلا زاجو «لاوهألا عطق نم كحضي

 ىتح ءاكحاض رتفأ ال نأ «تيلآ :لاق مث
 اًكحاض يؤر امف ؛ةعقاولا عقت امب ملعأ

 1٠6[ /ه] . كيه هللا 7 راص ىتح

 ىلع تلخد :لاق يرفجلا دواد ىبأ نع *

 :هل تلقف ؛ يكبي وه اذإف هتيب ةربو نب زرك
 يرتس نإو «قلغم يباب نإ :لاق ؟كيكبي ام

 ؛ةحرابلا هأرقأ نأ يبزح تعنمو «لبسمل

 [79/8] . هتثدحأ بنذ نم الإ ءوه امو



 سفنلا ةبساحم | 7”'ار ءايلوألا ةيلحا 1 بف |

 امئأك :ىقوتلا ةدش نم رجبأ نبا ناك *
 ىأر اذا رجبأ نبا ناكو ؛ضيراعملاب ملكتي

 ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :لاق ءههركي اًئيش

 ءاهددري لازي الف ؛ميجرلا ناطيشلا نم

 رجبأ نيا ناكو ؛ اًئيش هرك دق هنأ ملعي ىتح

 هنأك :هفرعي ال نم لوقي « ىقوتلا ةدش نم

 ةدش هسفن نم جلاعي : سبأ لا ناكو ؟ يبغ

 م .ءيشب ملكتي ال نكلو «ةديدش

 ىلا ينثدح .عاجش نب ديلولا نع *

 نب كلملا دبع ىقلأ داكأ ال تنك :لاق
 «كدعب رامعألا تصقن :لاق الإ ؛رجبأ

 :ينعي  ؟كناريج لعف ام ؛لاجآلا برتفاو

 هللا ديري رمأ :لوقي مث ؛ روبقلا لهأ

 [84/8] ؟لبقي ىتم «هرابدإ

 سيق نب  ورمع نع نائس يبأ نع *
 تلهذ :كسفنب تلغش اذإ :لاق  يئالملا

 تلهذ :سانلاب تلغش اذإو «سانلا نع

 ]٠١١/6[ . كسفن تاذ نع

 رذ وبأ  رذ نبا لاق :لاق نايفس نع #

 ال نأ فاخأ ينأ الول :  رذ نب رمع

 ال نأ :تمسقأل ءمسقلا نم اًرب نوكي
 يل ام ملعأ ىتح «ءايندلا نم ءيشب جرخأ

 [7١1١؟/8] .يلإ هللا لسر هوجو يف

 هقفي ال :لاق نادعم نب دلاخ نع #

 يف ساثلا ىري ىتح ءهقفلا لك لجرلا

 ىلإ عجري مث ؛رعابألا لاثمأ :هللا بنج

 [١٠٠/ه] .رقاح رقحأ نوكيف ءهسفن

 برض :لاق يروثلا نايفس نع #*

 مث ءهنطب ىلع هديب زيزعلا دبع نب رمع
 ثولتم «هبر ةدابع نع ءيطب :ينطب :لاق

 لزانم هللا ىلع ىنمتي ءاياطخلاو بونذلاب
 [؟40/6] .مهلامعأ فالخب ءراربألا

 :. ءاّعدلا نسحلا نب  سمهك لاق *

 ذنم هيلع ىكبأ انأف «اًبنذ تبنذأ «ةملس ابأ اي

 ؟هكلا دبع ابأ ايوه امو :تلق ؛ةنس نيعبرأ

 اًكمس هل تيرتشاف «يل خأ ينراز :لاق

 «يل راج طئاح ىلإ تمق لكأ املف ؛قئادب

 انأف ؛هدي اهب حسمف «نيط ةعطق هنم تذخأف

 [؟5/١1] .ةنس نيعبرأ ذنم هيلع يكبأ

 :لاق يفنحلا نمحرلا دبع يبأ نع *

 عجرف «قيرطلا يف رانيد سمهك نم طقس
 ىف راص املف .هدجوف :لاق ؛هبلط يف

 رفا ءيردأام هءذمحأ :لاق ؛هدي

 [؟5/١١1] .؟هريغ وأ « يرانيد

 عم انك :كرابملا نب هللا دبع لاق *

 .هقاذف ؛برشيل ءاملا نم ائدف «سمهك

 ابأ كاه :لاقف ؛كسمأف ءاّدراب هدجوف

 ]71١/5[ .اهلضفب بساحت «نمحرلا دبع

 يقل :لاق عسيلا نب نسح يبأ نع *

 ةبحر يف مالغلا ةبتع ديز نب دحاولا دبع
 ؛دربلا ديدش :ءتاش موي يف .«نيباصقلا

 :دحاولا دبع هل لاقف ءاقرع سفري وه.اذإف

 كل ام ؟كنأش امف :لاق ؛معن :لاق ؟ةبتع

 ؛ريخ :لاق ؟مويلا اذه لثم يف قرعت

 :لاقف :لاق ؛ريخ :لاق ؛ينربختل :لاق

 ام الإ .ءاخإلاو ءكنيبو ينيب يذلا سنألل



 سفنلا ةبساحم

 هتبصأ اًينذ تركذ هللاو ينإ :لاق ؛ينتربخأ

 نم تيأر يذلا اذهف .ناكملا اذه ىف

 [؟ 8/51 .كلذ نع

 لجر ءاج :لاق ديعس نب كرابم نع *

 ؛نيتردبب وأ «ةرديب يروثلا نايفس ىلإ
 لاق ؛نايفسل اًقيدص كاذ وبأ ناكو
 :لاق ؛اًريثك هيتأي نايفس ناكو :لجرلا

 نم كسفن يف ءهللا دبع ابأ اي :هل لاقف

 ناك ؛كابأ هللا محري :لاقف ؟ءيش يبأ

 ابأ اي :لاقف :لاق ؛هيلع ىنثأف ءناكو

 اذه ىلإ ررص فيك تفرع دق «هللا ديع

 نيعتست هذه ءذخأت نأ بحأ انأف «لاملا

 «كلذ نايفس ليقف :لاق ؛كلايع ىلع اهب

 لاق ؛جرخي نأ داك املف «لجرلا ماقو
 :لاقف ؛ يلع هدرف «هقحلا «كرابم اي : يل

 ؛لاملا اذه ذخأت نأ بحأ ءيخأ نبا اي

 هنم كسفن يف هللا دبع ابأ اي :هل لاق

 ؛هذخأت نأ بحأ نكلو ءال :لاق ؟ءيش

 :لاق ؛هب بهذف ءهذخأ ىتح هب لاز امف

 ؛هيلإ تثج نأ يسفن كلمأ مل ءجرخ املف

 :اذه كبلق ءيش يأ .كليو :تلقف

 امأ ءلايع كل سيل نأ دع ؟ةراجح

 محرت امأ ؟كتوخإ محرت امأ ؟ينمحرت

 ؛هيلع ترثكأف :لاق ؟كلايعو ءانلايع

 ءاّئيرم اًئينه اهلكأت ءكرابم اي هللا :لاقف

 - */0] . اهنع انأ لأسأو

 نايفس عبتي ناك الجر نأ :هللا دبع نع *

 ةعقر «ةنيل نم جرخي اًدبأ هدجيف «يروثلا

 ب 0
 يعوضموملا هبيذهتلا ا.ء#

 عقوف ءاهيف ام ملعي نأ بحأف ؛اهيف رظني
 «نايفس :بوتكم اهيف اذإف «ةعقرلا هذي يف
 [0 /7] . كو هللا يدي نيب كفوقو ركذا

 ام :لاق يروثلا نايفس نع عيكو نع *

 «يسفن نم يلع دشأ :طق اًئيش تجلاع

 [0//] .يل ةرمو «ّىلع ةرم

 ماوقأ ناك :لاق يروثلا نايفس نع *

 ؛هنولبقي الق ؛لالحلا ىلإ نوعدي

 ]/٠١/9[ .انسفنأ ىلع هنم فاخن :نولوقيو

 حلاص نب نسحلا نأ :ميعن يبأ نع *
 «ةردم ذخأف ءطئاح لصأ ىلإ ىهتنا

 :لاقف .بابلا مهيلع قدف ؛اهب حسمتف

 تحسمتف «ةردم مكطئاح نم تذخأ ينإ

 ["54/7/] .لح يف ينولعجاف ءاهب

 تعمس :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 اذإ هب لثمتيو ءاذه لوقي مهدأ نب ميهاربإ
 ؛نيزح توصب .«ليللا فوج يف الخ
 اًريبكو اًريغص تنأ ىتمو :بولقلل عجوم
 ىتمو ؟ىدرلا يضقني ىتمف «للع وخأ

 كايإ «ءسفن اي :لوقي مث ؟لمعلا كحيو
 0 :قداصلا لاق دقف «هللاب ةرغلاو
 هّللِب مكتب الو ايلا هزل ْمُكَبَّرْهت

 ]١١/8[ .[”*“ :نامقل] © ٌروُرَعْل

 اًمتاح تعمس :لاق فافللا دماح نع :*
 ةثالث يف كسفن دهاعت :لوقي مصألا

 ىلاعت هللا رظن ركذاف «تلمع اذإ :عضاوم
 ؛كنم هللا عمس رظناف «تملكت اذإو ؛كيلع

 [76/81 . كيف هللا ملع رظناف ءتكس اذإو



 7 ع
 ٌ فلل ءايلوألا ةيلحل

 :لاق سينخ نب ديزي نب دمحم نع *
 فيك :داور يبأ نب زيزعلا دبعل لجر لاق

 ةلفغ يف هللاو تحبصأ :لاق ؟تحبصأ

 دق ةريثك بونذ عم «توملا نع ةميظع
 يف موي لك عرسي ؛لحار ؛يب تطاحأ

 ام ىلع يردأ تييشل .«لمؤمو ؛يرمع

 [144/84] .ىكب مث ؛مجهأ

 دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحأ نع #

 يكاطنألا مصاع نب دمحأ نع يقشمدلا

 وأ «ةنهترمف :ةلوؤسم سفن لك :لاق

 ءاضق دعب نوهرلا كاكفو ؛ةصلخم

 تدكأ :نوهرلا تقلغأ اذإف ؛نويدلا

 اوبجوتسا :نويدلا تدكأ اذإو «نويدلا

 [؟9/١8] .نوجسلا

 :ىبساحملا دسأ نب ثراحلا لاق *

 اميل ناار نيرا ىف ةنزاوملاو ةيتتاجبلا
 قدصلا نيب اميفو ءرفكلاو ناميإلا نيب
 ]٠١9/9١[ . كرشلاو ديحوتلا نيبو .بذكلاو

 نع شتفت ال :هللا دبع نب لهس لاق *

 نكلو ؛مهقالخأ ةءادرو «سانلا ئواسم

 كلاح ام مالسإلا قالخأ نع ثحباو شتف

 كسفن يف هردق مظعيو ءملست ىتح ؟هيف

 ]199/9١[ . كدنعو

 ءاهب دبعلا ماق اذإ :ةلزنم يأف :ليقو *

 ؛ريبدتلا كرت اذإ :لاق ؟ةيدوبعلا ماقم ماقأ

 ؟قدصلا ماقأ ءاهب ماق اذإ ةلزنم يأف :ليق

 هاهنو ءهب رمأ اميف هيلع لكوت اذإ :لاق
 ]195/1١[ .هنع

 «هبر بقار نم :نمؤملا :لاقو #*

 1]1٠١//1919[ .هداعمل دؤزتو ءهسفن بساحو

 ةملس نب ورمع صفح وبأ ناك

 هلاعفأ نزي مل نم :لوقي  يروباسينلا
 ءةنسلاو باتكلاب تقو لك يف هلاوحأو

 ناويد يف هّدعت الف :هرطاوخ مهّني ملو
 ريقفلا تثعن نم :لوقي ناكو ؛لاجرلا

 ءهمكحب تقو لك يف نوكي نأ :قداصلا

 :هتقو مكح نع هلغشي دراو هيلع درو اذإف
 ]77١/1٠١[ . هيفنيو ءهنم شحوتسي

 يغبني :لاق دينجلا مساقلا يبأ نع *

 :نطاوم ةثالث ىدحإ نم دقفي الأ لقاعلل

 ؟صقتنم مأ ,دازمأ :هلاح هيف فرعي نطوم

 ام اهمازلإو «هسفن بيدأتب هيف ولخي نطومو
 نطومو ؛اهتفرعم ىلع هيف ىصقتيو ءاهمزلي
 ريبدتلا يراجم هتيؤرب ءهلقع رضحتسي
 ءانآ يف ءماكحألا هيف بلقت فيكو «هيلع

 ال لقع وفصي نلو ؛راهنلا فارطأو ليللا

 الإ «ريخألا لاحلا اذه مهف ىلإ ردصي

 نيلاحلا حالصإ نم هيلع بجي ام ماكحإب
 .نيلوألا

 فرعي نأ هل يغبني يذلا نطوملا امأف

 هيلعف : ؟صقتنم مأ وه داّرمأ :هلاح هيف

 هضراعي ال يكل «ةولخلا عضاوم بلطي نأ

 هجوتي مث ؛هحالصإ ديري ام دسفيف «لغشم
 «ضرفلا ةيدأت نم مزلأ ام ةقفاوم ىلإ

 مامتإب الإ .هبرق لاح وكزي ال يذلا

 باصتنا بصتتني مث ؛ضئارفلا نم بجاولا



 يعوضحوملا بيذهتلا ١7“ ْ

 ام هيلإ يدؤي نأ ديري ءهديس يدي نيب دبع
 ايافخ هل فشكت :ذئنيحف ؛هتيدأتب رمأ

 ىدأ نمم وهأ :ملعيف ءةيراوملا سوفنلا

 نم حربي ال مث ؟دؤي مل مأ ءهيلع بجو ام
 ام ناهربب ملعلا هل عقوي ىتح .كلذ هماقم

 ماقأ :اللخ ىأر نإف ؛ملعلاب هفشكتسا

 لمع ىلإ هزواجي ملو ؛هحالصإ ىلع
 اذه يف قدصلا لهأ :لاوحأ هذهو ؛هاوس

 هللا نإ ءءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو « لحملا

 .زيزع يوقل
 بيدأتب هيف ولخي يذلا نطوملا امأو

 هنإف :اهتفرعم لاح هيف ىصقتيو ءهسفن

 دارأو .كلذ ىلع مزع نمل يغبني

 :سوفنلا نإف ؛ةلماعملا يف ةحصانملا

 ىلع فقي ال ءايشأ اهنم اهيف تبخ امبر
 يف «كلانه ام حفصت نم الإ ؛كلذ دح

 ريخلا لعف ةبحم يف ىوهلا ةكرح نيح
 لعف تفلأ اذإ سفنلا نإف ؛فولأملا

 تنكسو ءاهقالخأ نم اًقلخن راص :ريخلا

 نأ :ىرتو ؛هل تلهأ امل عضوم اهنأ ىلإ

 اهيف ريخلا كلذ لعف نم اهيلع ىرج يذلا

 ميقملا ودعلا اهدصريو .لهأ هل يه

 يراجم ىلع ليبسلا .هل لوعجملا اهئانفب

 ءاهتلفغ يفخ هديكب وه ىريف ءاهيف مدلا
 هنكمي ال ام ىوهلا ةلءاسمب اهنم سلتخيف
 ؛لاحلا كلت ريغ يف هسالتخا ىلإ لوصولا
 عرسأ :هتنعط فرعو ءهنم هتزكول ملأت نإف

 هب الإ هنم ةيافكلا عقت ال نم ىلإ ةنامألاب

 اهنم يتلا لاحلا ملع هسفن نم ىصقتساف

 ءأجللا ةذايلب اهسرحف «هيلإ هودع لصو
 بلطو ءراقتفالا ةلشو .فنكلا ءاقلإو

 نبا يبنلا نبا يبنلا لاق امك ؛ماصتعالا

 ؛ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا ؟يبنلا
 نباميركلا» :ِةيلكي يبنلا لاق اذك

 نب فسوي ميركلا نبا ميركلا
 ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي

 َنهَديَك قع ْفِرَص اَلِإَو» :«تيط نمحرلا
 .[08 :فسوي] نبهت ني أ َّنِهَلِإ ٌبْمَأ
 عم ءادعألا ديك نأ :ظظ فسوي ملعو

 نعلا ةوقب فرصني ال .ىوهلا ةوق
 00 ا ا
 .[*4 :فسوي] 469 ٌمِيِلَمْل ُعيِمَسلَأ ٌوُه

 ءهلقع هيف رضحتسي يذلا نطوملا امأو

 هبلقي فيكو ءماكحألا يراجسم ةيؤرل

 ىلعأو .نكامألا لضفأ وهف :ريبدتلا

 نأ :هقلخ عيمج رمأ هللا نإف ؛نطاوملا

 ؛هتمدخ اومأسي الو ءهتدابع اولصاوي

 ِدوُدْبمَل اَّلِإ ىنإلاو َّنْل ُتََلَح اَموإظ :لاقف
 ماود مهمزلأف .[ه5 :تايراذلا] 48)

 لجاعلا يف اهيلع مهل نمضو ءهتدابع
 ؛باوكلا ليزج ىرخألا يفو ء«ةيافكلا
 ارككن أَم تيل هيي :لاقنف

 [لا :جحلا] 46 ة8تيخيف مع 6

 ىريل فقوو «قلخلا لك مزلت اهلك هذهو

 يفرل ضرع دقو ءماكحألا فرصت فيك
 لك # :لاق هنأ ءملعي الأ ؛ةفرعملاو ملعلا

 نأش :ينعي .[؟4 :نمحرلا] وأم يف ّرْه وَ



 ءايلوألا تيلحل

 نم كنأ ىرتأ :فقاولا اهيأ تنأو ؛قلخلا

 كنأش ىرت وأ ؟مهنأش يف وه يذلا قلخلا
 ىلع دحأ ردقي نلو ؟هدنع اًيضرم

 امو اينذلا :فارضئاب الإ :ةلقع راضستخا

 تضقنا اذإف ؛هبلق نم اهجورخو «هنع اهيف

 نع تفرصناو ءاهلهأ تدابو ءايندلا

 «فرصتلا ةيؤر ةرماسمب الخ :بلقلا

 ؛ماسقألا ليصفتو ؛ماكحألا فالتخاو
 ءيش ىلإ ءهفصو اذه نم بلق عجري نلو
 اهتع يعلا :هذه يف امب عافتنالا نم

 ىرت الأ ؛بره اهنمو «كرت اهلو ءجرخ

 نع يسفن تفزع :لوقي نيح «ةئراح ىلإ

 شرع ىلإ رظنأ ينأكو :لوقي مث ؟ايندلا
 «نوروازتي ةنجلا لهأب ينأكو ءاّرراب يبر

 لاوحأ ضعب هذهو ؛ينأكو ءينأكو
 [؟01- 191/٠١1 .مرقلا

 نم :لاق دومحم نب ظوفحم نع

 ئواسمب يلتبا :هسفن نساحم رصبأ

 نم ملس :هسفن بويع رصبأ نمو «سانلا

 ملسمب نظ نمو «سانلا ئواسم ةيؤر
 ["ه١٠١/١]1 .نوتفملا وهف :ةنتف

 نزو «كنازيمب قلخلا نزت ال :لاقو *
 «مهلضف ملعتل ؛نينمؤملا نازيمي كسفن

 [؟١١/١8]1 . كسالفإو

 يبأب لزن امل :لاق عيكو نب حيلم نع *

 ىرت «ينب اي :لاقف هدي يلإ جرخأ «توملا
 [”0/1/4] . طق اًئيش اهب تبرض ام ؟يدي

 رم اًيعك نأ :لاله يبأ نب ديعس نع #

 دوق ١
 سفنلا ةبساحم |[ و

 لاقف «ةردلاب الجر برضي وهو رمعب

 يسفن يذلاوف ءرمع اي كلسر ىلع :بعك

 ليو :ةاروتلا يف بوتكمل هنإ .هديب

 ليو ءءامسلا ناطلس نم ضرألا ناطلسل

 لاقف ءءامسلا مكاح نم ضرألا مكاحل

 [*898/8] .هسفن بساح نم الإ :رمع

 رظني وهو مهدأ نب ميهاربإب ديزي رم *
 «بنعلا اذه نم انلوات :لاقف ءاّمرك

 بلقيف :لاق ءهبحاص يل نذأ ام :لاقف

 لعجف «بيشلا عضومب كسمأو طوسلا

 :لاقو «هسأر ميهأريإ أطأطف فسأر عنقي

 :لاق هللا ىصع املاط اًسأر برضا

 [ا/4/7/] .هنع لجرلا زجعأف

 اًرفن تيأر :سيق دبع نب رماع لوقي *

 ؛مهتبحصو هك يبنلا باحصأ نم
 موي اًناميإ سانلا ىفصأ نأ :انوثدحف

 ءايندلا يف هسفنل ةبساحم مهدشأ :ةمايقلا

 مهدشأ : ايندلا يف احرف سانلا دشأ نأو

 اكحض سانلا رثكأ نأو ؛ةمايقلا موي اًنزَح
 ؛ةمايقلا موي ًءاكب مهرثكأ :ايندلا يف

 نسو «صضئارف ضرف ىلاعت هللا نأ انوئدحو

 هللا ضئارفب لمع نمف ءاّرودح دحو ءائنس
 ريغب ةنجلا لخد «هدودح بنتجاو هتنسو

 ضئارفب لمع نمو ؛ةساجن
 دئادشلا لبقتسا «؛بات مث ءهدودح بكرو
 نمو ؛ةنجلا لخدي مث «لاوهألاو لزالزلاو

 مث «هدودح بكرو هئنسو هللا ضئارفب لمع

 نإ ءاّملسم هللا ىقل .كلذ ىلع اًرصم تام

 [97/1] .هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش

 هندئسو هللا



 عصب
 ئعوضوملا بيذهتلا ا فلك“ 22و لوسرلل ةبحم

 نب سنوي عمتجا :لاق بذوش يبأ نع *
 ؛مارحلاو لالحلا اركاذتف «نوعو ديبع

 اًمهرد يلام يف ملعأ ام :لاق امهالكف

 [١؟ م81 . الالح

 : رائيد نب ةملس مزاح وبأ لاق ©

 نحنو «بوتن ىتح تومن نأ ديرن ال نحن
 اذإ كنأ ءملعاو ؛تومن ىتح بوتن ال

 كنأش نإ .كتومب قاوسألا عفرت مل :تم

 [73797 /] . كسفن فرعاق ءريغص

 رظن :لاق باطخلا نب رمع نع «
 ءالبقم ريمع نب بعصم ىلإ كي يبنلا
 :لاقف ؛هب قظنت دق شبك باهإ هيلعو
 هللا رّون دق يذلا «ءلجرلا اذه ىلإ اورظنا»
 بيطأب هناوذغي نيوبأ نيب هتيأر دقل ؛هبلق

 هلوسرو هللا بح هاعدف «ءبارشلاو ماعطلا

 ]٠١8/1١[ .«نورت ام ىلإ

 نع نادعم نب دلاخ تنب ةدبع نع #*

 ىلإ يوأي دلاخ ناك امّلق :تلاق اهيبأ

 ىلإ هقوش هيف ركذي وهو الإ .هليقم شارف
 نم ءهباحصأ ىلإو دقو هللا لوسر
 ءمهيمسي مث ؛راصنألاو نيرجاهملا

 نحي مهيلإو «يلصفو يلصأ مه :لوقيو
 يبر لجعف ءمهيلإ يقوش لاط .؛يبلق

 يف وهو ؛مونلا هبلغي ىتح ؛كيلإ يضبق
 5١١[ /ه] . كلذ ضعب

 ىعدا نم :لاق مصألا متاح نع

 ىعدا نم ؛باذك وهف :ثالث ريغب اًنالث
 وهف :همراحم نع عرو ريغب هللا بح

 ريغ نم .ةنجلا بح ىعدا نمو «باذك
 بح ىفدا نمو «باذك وهف :ةلام قافنإ

 وهف :ءارقفلا بح ريغ نم و يبنلا
 حمو ر/مَز .باذك

 :لاق و يبنلا ىلإ لجر ءاج #*
 اهنإ) :لاق ؟ةعاسلا ىتم ؛هللا لوسر اي

 تددعأ ام :لاق «؟اهل تددعأ امف «ةمئاق

 ؛هلوسرو هللا بحأ ينأ الإ لمع ريبك اهل
 نم عم تنأو «تيستحا ام كلف: :لاق

 ]1/1/1١[ . ؟تببحأ

 ةرم مك :يناتكلا رفعج وبأ لثس «

 ؛اًريثك :لاقف ؟مانملا يف تكي يبنلا تيأر

 :تلقف ؟؛ال :لاقف ؟ةرم فلأ نوكي :تلقف

 ةثامنامثف :تلق ؛ال :لاقف ؟ةئامعستف

 ؟ةرم ةئامعيسف :تلق ؛ال :لاقف ؟ةرم

 هل ناكو ؛هنم اًبيرق :يأ ءاذكه هديب لاقف

 .لاوزلا عم اهمتخي ءةمتحخ موي لك
 دعصق ؟متخ اذإ ءرهظلل نونذؤي نونذؤملاو
 - هرصب فك دق ناكو  رهطتلل اًموي هتفرغ

 ملو ؛هلجر رسكناو ء.محتسملا يف عقوف

 ىلإ هعوجر رخأتف !حيصيف يوقلاب نكي
 توفي ةالصلا تداك ىتح ءدجسملا

 نورواجملاو نونذؤملا فرعتف ؛اهتقو
 نينكتا دق ةوادهتوف :هةفرغ [ودحمف ةلاس
 ءهوفظنو .هنأش نم اوحلصأف ؛هلجر

 نع هتلع هتعنمف ؟ىلص ىتح «هب اولزنو
 جرخف ءةنسلا كلت يف #9 لوسرلا ةرايز



 هظقلب# ءايلوألا تيلحل
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 .ةعقر هيلإ عفدف ءاّرئاز هياحصأ ضعب

 هبحاص دقتفاف ؛ربقلا يف اهيقلي نأ هرمأو

 لكي يبنلا هتليل نم ىأرف ءهبيج نم ةعقرلا
 تلصو ءرفعج ابأ اي :لاقف ؛همون يف
 ]19/١٠١”*[ .كانرذع دقو عةعقرلا

 تعمس :لاق يئابسلا ركب يبأ نع *

 هباع يعفاشلا نأ : يكحي انخياشم ضعب

 «تيبلا لهأ ىلإ هليم طرفل سانلا ضعب

 ىلإ هبسن نأ ىلإ ءمهل هتبحم ةدشو
 :لوقي كلذ يف يعفاشلا أشنأف ؛ضفرلا

 اهب فتهاف ىنم نم بصحملاب فق
 ضمانلاو اهفيخ دعاقب فتهاو

 دمحم لآ بح اًضفر ناك نإ

 ضفار ينأ نالقثلا دهشيلف
 [٠١ه" _ ١١ /ذ]

 موي ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع

 :اولاقو «:ةصيح ةنيدملا لهأ صاح :دحأ

 يف خراوصلا ترثك ىتح ءدمحم لتق
 نم ةأرما تجرخف ؛ةئنيدملا يحاون

 ءاهئباو ءاهيخأب تلبقتساف ءراصنألا

 تلبقتسا امهيأب يردأ ال ؛اهيبأو ءاهجوزو
 نم :تلاق ؛مهرخآ ىلع ترم املف ؛الوأ
 .«ءكجوزو ,ءكوبأو ءكوخأ :اولاق ؟اذه

 :نولوقيف ؟ِةْلَي يبنلا لعف ام :تلاق ؟كنباو

 ؛ِكَي هللا لوسر ىلإ تبهذ ىتح ؛كمامأ
 يبأب :لوقت تلعج مث «هبوث ةيحانب تذخأف
 اذإ يلابأ ال ءهللا ل وسر اي يمأو تنأ
 : [7اك 7١/11 تطعم وماكقلاب

 ءادردلا ابأ نأ :ةيطع نب ناسح نع *

 متببحأ ام :ريخب نولازت ال :لوقي ناك

 ؛هومتفرعف قحلاب مكيف ليق امو «مكرايخ
 [؟1/١١] .هلماعك قحلا فراع نإف

 كبحأل ىينإ :عساو نب دمحمل ليق *

 ينتببحأ يذلا كبحأ :لاق ؛ىلاعت هللا يف
 «كيف بحأ نأ كب ذوعأ ينإ ءمهللا ؛هل

 [*141/1] . ضغبم وأ تقام يل تنأو

 ءيش ام :لاق فرصم نب ةحلط نع *

 ءيش امو ؛«بدجلاو بصخلا يف نمسي

 ءيش امو .ءبدجلاو بصخلا يف لزهي

 يف نمسي يذلا :لاق ؟لسعلا نم ىلحأ

 يطعأ نإ :نمؤملا :بدجلاو بصخلا

 لزهي يذلا امأو ؛ربص ىلتبا نإو ءركش

 وأ ءرجافلا ؟ىدتسلا بصخلا ىف

 مل يلتبا اذإو ءركشي مل يطعأ اذإ : رفاكلا

 :لسعلا نم ىلحأ وه يذلا امأو
 ؛هدابع نيب ْنْيَك هللا اهلعج يتلا ةفلألاف

 نم يلإ بحأ كّيقلل :ةحلط يل لاقو

 [7١/ه] .لسعلا

 :لاق يفقثلا دمحم نب دلاخ نع #

 امنإ  قشمد لهأل اًصاق ناكو

 موق ناميزب فيكف ءةوخإ نونمؤملا
 [1؟؟/8] . ؟نيضغابتم

 لوقي :لاق ءاذحلا هللا دبع نع #
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 يعوض وملا بيذعهتلا ا

 كيلإ هجوتأ ينإ ,مهللا :ت فسوب
 قاحسإو ؛«كليلخ ميهاربإ :يئابآ حالصب

 هللا ىحوأف ؛كليئارسإ بوقعيو ؛كحيبذ

 انأ ةمعنب هجوتت ء.فسوي اي :هيلإ ىلاعت

 يبأل تلقف :دمحأ لاق ؛مهيلع اهتمعنأ

 :مويلا لبق ءايلوألا ضعبل تنك :ناميلس

 بحب هيلإ برقتي امنإ :يل لاقف ؟اًبح دشأ

 لغشت ةلزنم :دعب يتأي مث ءالوأ هئايلوأ
 ]4/٠١[ .بلقلا

 تناك اذإ :ءاطع نب سابعلا وبأ لاق *

 ةسلاجمب اهبّدأف «كبلقل ةرظان ريغ كسفن
 روئب ءيضتسي نأ دارأ نمف ؛ءامكحلا

 .لقعلاو مهفلا لهأ اهب قاليلف «ةمكحلا

 ةسلاجم نم كبلق ندأ :لاقو *

 مقأو ؛هتلفغ نع هبتني هلعل «نيركاذلا
 دوعتي هلعل :نيحلاصلا ةمدخ يف كصخش

 ]١١/*:*[ .نيملاعلا بر ةعاط اهتكربب

 يرصعلا !ًديلخ تعمس :لاق ةداتق نع *

 [7897/؟] . اًليمج اًريس هيلإ اوريس

 بلقلا نإ :لاق رانيد نب كلام نع *

 [م</؟] . كي هلل بصنلا بحي : هلل بحملا

 : رانيد نب ةملس مزاح وبأ لاق *

 :ليق ؛كيلع لّوطأ الو «ةرخآلاو ايندلا

 اذإ هركت ام لمحت :لاق ؟امهامو

 اذإ بحت ام هركتو .هللا هبحأ

 [؟141/0] . ني: هللا ههرك

 نم .ناتلصخ :مزاح وبأ لاق *
 ام ككرت :ةنجلاب هل تلفكت ءامهب لفكت

 اَذإ :هركت ام كلامتحاو ءبحت
 [؟١41١/] . كو هللا هبحأ

 :رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع *
 ول :لوقي ناك ايركز يبأ نب هللا دبع نأ
 يذ نم ةنس ةئام رمعأ نأ :نيب ترّيخ

 يف ضبقأ نأ وأ ؛هللا ةعاط يف .لبق
 ترتخال :هذه يتعاس يف وأ ءاذه يموي

 يتعاس يف وأ ءاذه يموي يف ضبقأ نأ

 ىلإو ءهلوسر ىلإو ءهللا ىلإ اًقوشت :هذه

 ]١16١/8[ .هدابع نم نيحلاصلا

 اذه مكرهن نأ ول ءهللاو :لوقي ناكو *

 ءاش نم ؛ةضفو اًبهذ لاس - ىدرب :ىنعي -

 ولو ؛هيلإ تجرخأ ام ؛هذخأف «هيلإ جرخ
 ؛تام ءدوعلا اذه سم نم :ليق هنأ

 ىلإو هللا ىلإ اًقوش ءهيلإ موقأ نأ ينرسل
 ]١5١/8[ .هلوسر

 عمتجا :لاق دايز نب دمحم نع #*

 ءاملعلا :لاق وأ ءرايخألا نم لاجر

 :مهضعب لاقف ؛توملا اوركذو ءدابعلاو

 .توملا كلم وأ .تآ يناتأ هنأ الول

 عضوف ءدومعلا اذه ىلإ قبس مكيأ :لاقف

 هيلإ ينقبسي ال نأ توجرل ؟تام هدي هيلع
 [11؟/5] .هللا ءاقل ىلإ اًقوش :مكنم دحأ
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 دمحأ نع ناسغ نب دمحأ نع «

 :ديز نب دحاولا ديعل ليق :لاق يميجهلا

 امهدحأ :نيلجر يف لوقت ام «ةديبع ابأ اي

 جورخلا بحأ رخآلاو :«ليميل ءاقبلا بحأ

 بحأ يذلا :لاق ؟لضفأ امهيأ ؛اًموش
 ةلزنم ّمَنَأ :هل ليقف :لاق ؛لضفأ جورخلا
 ؛«ىلب :هل ليق ؛اهفرعأ ال :لاقف ؟ةثلاث

 الو ؛هيلإ بحأ .عيطيل ءاقبلا ءال :لاق

 :هيلإ هبحأ امنإ ؛هيلإ اًقوش جورخلا بحي
 بحأ :هتامأ نإو .ءكلذ بحأ :هاقبأ نإ

 [١هه/1]5 . كلذ

 هللا بحأ ام :يروثلا نايفس لاق *

 نإو ؛هبحأف ءهضغبأ امو ؛هضغبأف ءاّدبع

 هللا دنع وهو .ناشوألا دبعيل لجرلا

 [؟9/190] .ديعس

 تاذ لاق هنأ ءمهدأ نب ميهاربإ نع

 : كك هللا بح اوملع دابعلا نأ ول :موي

 .ءمهسبلمو ءمهبرشمو ءمهمعطم لقل
 :هللا ةكئالم نأ ؛كلذو مهصرحو

 «هريغ نع هتدابعب اولغتشاف هللا اوبحأ

 اًدجاسو ءاًعكارو ءاّمئاق :مهنم نإ ىتح

 ىلإ تفتلا ام ءايندلا ىلاعت هللا قلخ ذنم

 .كق هللاب الاغتشا ءهلامشو هنيمي نع نم

 [*5/4] . هتمدخبو

 ىعدا نم :لاق مصألا متاح نع #

 ىعذا نم ؛باذك وهف «ثالث ريغب اثالث

 وهف .ءهمراحم نع عرو ريغب هللا بح

 ريغ نم ةنجلا بح ىعدا نمو .ءباذك

 نيك هللا ةبحم ااا ١

 وهف ءءارقفلا بح ريغ نم كي يبنلا

 [/به /4] ,باذك

 اذإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع «
 هللا ضغبأ اذإو ؛همغ رثكأ :اًديع هللا بحأ

 (م8خ/4خ] . هأيند هيلع عسوأ : اًدبع

 :لاقف «ءضايع نب ليضف لجر لأس *

 نم هتياغ لجرلا غلبي ىتم .يلع ابأ اي
 ناك اذإ :ليضفلا هل لاقف ؛ىلاعت هللا بح
 تغلب دقف «ءاوس كدنع كايإ هعنمو هؤاطع

 ]١١/4[ .هبحح نم ةياغلا

 نم سيل :لاق يرسلا نب رشب نع *
 ضغبي ام بحت نأ :بحلا مالعأ

 ]٠١/4[ .كبيبح

 ىرت ام :لاق كرابملا نب دمحم نع *

 يقاوبب اًدوخأمو ءهسفن نم ةوهشب اًريغتم الإ
 هللاب ةفرعملا ىعدا نمؤم بذك ؛هريغ ايند

 نمو ؛نيرثكتسملا عاصق يف ىعرت هاديو

 امو ؛هتبقر تلذ :هريغ ةعصق يف هدي عضو

 فليوهو «هللا ةبحم ىعدا دحأل تبثأ

 [؟98/4] .عباصأ ةثالثب ديرغلا

 نب ليضفلل ليق :لاق يجاسلا نع *

 يف دبعلا يهتني ىتم «يلع ابأ اي :ضايع
 ءهعئم :هدنع ىوتسا اذإ :لاق ؟هللا بح

 ]٠١/8*[ .هؤاطعو

 يذلا :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *

 يف هللا عم معنتي :هدنع ةفرعملا هللا لعج

 يجاسلا تعمسو :لاق ؛هلاوحأ لك
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 الو ءىجري باوث هلل نكي مل ول :لوقي
 الف عاطي نأ اًّلهأ ناكل :ىشخي باقع

 يف ةبغر الب ءىسني الف ركذيو «ىصعي
 ؛هّبحل نكلو «باقع نم ةبهر الو «باوث
 عمست امأ ؛تاجردلا ىلعأ يهو

 ِيَر َكَلِإ ٌتْلِيَعول :لوقي ل ىسوم
 باوثلا مظتناف .[44 :هط] عَنِ
 :هبح ىلع هللا ديع نم نأل .«باقعلاو

 كعاطأ نم نيأ ؛ايندلا يف كلذ لثمو

 ["14/9] ؟كنم فوخ ىلع

  يعوجلا نامثع نب  مساقلا ناك #

 لصأو ءةفرعملا :ةبحملا لصأ :لوقي
 :فوخلا لصأو .قيدصتلا :ةعاطلا
 «لمألا لوط :يصاعملا لصأو ؛ةبقارملا
 ["84/*7] .ةعقوم لك لصأ :ةسائرلا بحو

 ءيطاشمشلا دمحأ نب دمحم نع *

 :لوقي يرصملا نوئلا اذ تعمس :لاق

 ضحم :ءافص نم مهبولق ألم اًدابع هلل نإ

 ىلإ قوشلاب .مهحاورأ جيهو ءهتبحم
 ء«مهسفنأ هيلإ قّوش نم ناحبسف .هتيؤر
 ؛مهرودص هل تفصو ءمهممه هلم ىندأو

 :ميدعحو نيدؤومر «مهنوت ةاحبس
 تعضاوت كل :يهلإ ؛مهماقسأ بيبطو

 تطسبنا ةدايزلا ىلإ كنم «مهنادبأ

 هب تمدأو ؛.مهشيع هب تبيط ام .مهيديأ
 .كنع مهفلا ةوالح نم مهتقذأف «مهميعن

 تحتأو «كتاوامس باوبأ مهل تحتفف

 ةبحم تسنأ كب ؛كتوكلم يف زاوجلا مهل

 «نيقاتشملا قوش لوعم كيلعو «نيبحملا

 تسنأ كبو «نيفراعلا بولق تنح كيلإو
 ةبهر تفكع كيلعو «نيقداصلا بولق
 ةلئفأ تراجتسا كبو «نيفئاخلا

 .مهروتف نم ةحارلا تطسب دق ؛نيرصقملا

 ىلإ نونكسي ال ءمهيف ةلفغلا عمط لقو

 نورتفي الو .مهينعي ال اميف ةركفلا ةثداحم

 ءمهتنسلأب هنوجاني ؛رهسلاو بعتلا نع

 وفعلا هنولأسي «مهتنكسمب هيلإ نوعرضتيو
 هب أطخلا عقو امع حفصلاو ءمهتالز نع

 مهبولق تباذ نيذلا مهف ؛مهلامعأ يف

 «راربألا ةمدخ هومدخو «نازحألا ركفب

 هولماعو ءهربب مهبولق تقفدت نيذلا

 مهلامعأ تيفخ ىتح ؛هرس نم صلاخب
 .هوفع نم اولمأ ام مهب عقوف «ةظفحلا نع

 مهف ؛هتبحم نم اودارأ ام ىلإ اهب اولصوو
 نيذلا ءدابعلا نم ةداسلاو :؛داهزلا هللاو

 ؛اهلمحب اوملأي ملف .«نامزلا لاقثأ اولمح

 لزت ملف .ءناحتمالا نطاوم يف اوقفو

 مهب لام ىتح ءاهعضاوم نع مهمادقأ

 اوبهذو «بئاصملا مهيلع تناهو ءرهدلا

 ءيهلإ ؛ايندلا نع صالخإلاو قدصلاب
 يديس مهل تنك ءاولمأ ام اولان كيف

 مهتلصوأ ىتح ؛اًيدؤم مهلوقعلو ءاّديؤم

 ىلإو «كلمع يف نيقداصلا ماقم ىلإ تنأ

 ام ىلإ مهف ؟؛كتفرعم يف نيصلخملا لزانم

 نم هدنع ام ىلإو «نوعلطتم مهديس دنع

 «مهنادبأ نع مالآلا تبهذ ؟نورظان هديعو

 املو ءهتاجانم ةوالح نم مهقاذأ امل



 ءايلوألا تيلحت

 ايف ؛هدنع نم دئاوفلا فئارظ نم مهدافأ

 ,هتملظ سدانحبب لبقأ لق ليللاو مهنسح

 اومدقو .هتقيلخ تاوصأ مهنع تأدهو

 تيأر ولف ؛نولمأي هل يذلا مهديس ىلإ
 هتالص ىلإ ماق دقو «مهدحأ لاطبلا اهيأ

 حتفتساو « هبارحم ىف فقو املف ؛هتءارقو

 كلذ نأ هبلق ىلع رطخ :هديس مالك

 سانلا هيف موقي يذلا ماقملا وه .ماقملا

 لهذو ءهبلق عملخناف ؛نيملاعلا برل

 تاومسلا توكلم ىف مهبولقف ؛هلقع

 كنظ امف ؛ةمئاد ركفلاب مهمومهو «ةيراع

 قر نم اوجرخ دقو ء«راربأ رايخأ ماوقأب
 «ةرتفلا قئاثو نم اوحارتساو .ةلقغلا

 حور ىلإ اونكسو «ةفرعملا نيقيب اوسنأو
 هذه مكايإو هللا انغَلِب ؛ةبقارملاو داهجلا

 ]99/9  ٠:"[ .ةجردلا

 ذإ ءيريسم ضعب ىف انأ ائيب :لاق «نونلا

 ؟تنأ بأ نف :يل تلاقف ؛ةأرما ينتيقل

 «كحبو :ىل تلاقف ؛؟بيرغ لجر :تلق

 :لاق ؟ءافعضلا نيعمو «ءابرغلا سنؤم

 :تلق ؟كيكبي ام :يل تلاقف ؛تيكبف

 يل عرسأف حرف دق ءءاد ىلع ءاودلا عقو

 ملف ءاًقداص تنك نإف :تلاق ؛هحاجن
 ءال :تلاق ؟ىكبي قداصلاو :تلق ؟تيكب

 ةحار ءاكبلا نأل :تلاق ؟ملو :تلق

 بلقلا متك امو ؛هيلإ أجلي أجلمو «بلقلل

 يك ثلا ةبحم ُّك 7

 اذإف ؛ريفزلاو قيهشلا نم ىتحأ ءاًكيش
 اذهو ؛بلقلا حارتسا ؛ةعمدلا تبلسأ

 تيقبف :لاق ؛ءادلا لاطيإب «ءابطألا فعض

 ؟كل ام :يل تلاقف ؛اهمالك نم اًبجعتم

 :تلاق ؛مالكلا اذه نم تبجعت :تلق

 ؟اهنع تلأس يتلا ةحرقلا تيسن دقو

 بلط نع ينغتسملاب انأ ام ءال :تلق

 كبر بح تقدص :تلاق ؛دئاوزلا

 ىلجتي اًموي هل نإف ؟؛هيلإ قتشاو «هناحبس

 «هئابحأو ؛هئايلوأل ءهتمارك يسرك ىلع هيف

 هدعب نوأمظي ال اًسأك هتبحم نم مهقيذيف
 ءءاكبلا يف تذخأ مث :لاق ؛اًدبأ

 «يديس :لوقت يهو ؛قيهشلاو ءريفزلاو
 اًدحأ اهيف دجأ ال راد يف ينفلخت مك ىلإ

 ينتكرت مث ؟يتايح مايأ ءاكبلا ىلع ينفعسي
 [”141/9] . تضمو

 مكاحلا نب ديعس نامثع يبأ نع #

 نب نونلا اذ ضيفلا ابأ تعمس :لاق

 ةليل تاذ ريسأ انأ امنيب :لوقي ميهاربإ

 ذإ ؛سدقملا تيب لابج يف ءءاملظ

 وهو ؛اًريهج ًءاكبو ءاًئيزح اًنوص تعمس
 نع هاتبرغ اي ءانسنأ دعب هاتشحو اي :لوقي
 دعب هالذاو ءانانغ دعب هارقفاو ءانئطو

 «ةئم تبرق ىتح .«توصلا تعبتف ؛انزع

 : انحبصأ اذإ ىتح ءهئاكبل يكبأ لزأ ملف

 نشلاك لحان لجر اذإف ءهيلإ ترظن
 لثم لوقت :هللا كمحري :تلقف ؛قرتحملا
 يل ناك دقف «ينعد :لاقف ؟مالكلا اذه

 :لوقي أشنأ مث ؛هتدقف بلق



 ليك للا ةبحم

 هب شيعأ بلق يل ناك دق
 اقرتحاف بحلا هامرف ىوهلا نيب

 :هل تلقف

 ةبحملا لحتنت تنأو

 ويصلاوه ب هحملانإ

 هبحأن مل ءالبلا ىلع ر
 ررتسملا ونش هلال بح

 [*40/4] هبرك لكل ءافشلا عم ر

 لجر يل فصو :لاق نونلا اذ نع *
 هباي ىلع تمقأف .ءهتلصقف .«ترهاشب
 «هتيأر :كلذ دعب ناك املف ؛اًموي نيعبرأ
 كتلأس :هل تلقف «ينم بره :ينآر املف
 :تلقف ؛ةفقو يلع تفقو الإ :كاونتعت

 ءيش يأبو هللا تفرع مي .هللاب كتلأس
 :ىل لاقف ؟هتفرع ىتح «.هللا كيلإ فّرعت

 هنإ :تبرق اذإ ءاّبيبح يل تيأر معن
 يب تريم :تدعب اذإو ؟يناندأو ينبرق

 «ينيغر :ةرتفلاب تمق اذإو ؛ينادانو
 ينداز :ةعاطلاب تملع اذإو ؛يناثمو
 ربص :ةيصعملاب تلمع اذإو ؛يناطعأو
 لثم اًبيبح تيأر لهف ؛ينانأتو ءيلع
 مث ؛ينلغشت الو ءينع فرصنا ؟اذه
 يف نيبحملا بسح :لوقي وهو ؛ىلو
 ىلإ يندي اًببس مهبر نم مهل نأب ءايندلا
 ةيراس ضرألا يف مهموسج موق تبكي

 ؛بجحلا يف لاتخت مهحاورأو ءمعت
 تعرضت اذإ «ينددست ةولخ ىلع يفهل

 يعوضوموملا بيذهتلا 2

 :بر اي ءبر اي ؛بغرلاو قافشإلاب
 ريغ اًراهج كارأ ىتنم «يدمتعم هنأ تنأ

 [ م

 مهتاولخ يف راربألا سنؤم اي
 لازنلا هب تطح نمريخاي

 اعجفت لاني ال كبح لان نم

 لاحم ىنفي ام نأ ملعي لقعلا
 ["ةد/4]

 لجر يل فصو :نونلا وذ لاق *

 امسو «نيفلاخملا ىلع زرب دق «نميلاب
 بللاب يل ركذو ءنيدهتجملا ىلع

 ؛ةمحرلاو عضاوتلاب يل فصوو ؛ةمكحلاو
 تيضق املف ءاًجاح تجرخف :لاق

 ىةهمالك نم عمسأل «هيلإ تيضم « يكسن

 ؛يعم اوناك سانو انأ «هتظعومب عفتنأو

 انعم ناكو ءبلطأ ام لثم هنم نويلطي

 رظنمو ءنيحلاصلا اميس هيلع باش
 ريغ نم هجولا رافصم ناكو ؛نيفئاخلا

 «شمع ريغ نم نينيعلا شمعأ ءضرم
 بحي ؛مقس ريغ نم مسجلا لحات
 هنأك اًدبأ هارت ؛ةدحولاب سنأيو «ةولخلا

 ؛ةبئان هتحدف دق وأ «ةبيصملاب دهع بيرق

 باشلا أدبف «هيلإ انسلجف ءانيلإ جرخف
 خيشلا هل ىدبأف ؛هحفاصو ءهيلع مالسلاب

 مث ءاعيمج هيلع انملسف «بيحرتلاو رشبلا
 ىلاعت هللا نإ :لاقف ؛مالكلا باشلا أدب

 ماقسل اًبيبط كلعج دق ءهلضفو هّنمب

 يبو ؛بونذلا عاجوأل اًبلاعمو «بولقلا



 ءايلوألا ةيلحل

 نإف ءلمكتسا دق ءادو «لعف دق حرج

 «كمحارم ضعبب يل فطلتت نأ تيأر

 ام لس :خيشلا هل لاقف ؛كقفرب ينجلاعتو
 :باشلاهل لاقف ؟ىتف اي كل ادب

 ؟هللا نم فوخلا ةمالع ام ءهللا كمحري
 ريغ فوخ لك نم هفوخ هنّمؤي نأ :لاقف

 نيبتي ىتم «هللا كمحري :لاق مث ؛هفوخ

 هسفن لزنأ اذإ :لاق ؟هبر نم هفوخ دبعلل

 لك نم يمتحي وهف «ميقسلا ةلزتمب هللا نم
 ىلع ربصيو .ءماقسلا ةفاخم ءماعطلا

 ؛انضلا لوط ةفاخم ءءاود لك ضضم

 تيفاع :لاقو ,.ةحيص ىتفلا حاصف

 اًنهاب يقب مث .«تيفشف تجلاعو «تغلبأف
 يف تننظ ىتح ءاّباوج ريحي ال ؛ةعاس
 :لاق مث ؛هندب نم تجرخ دق هحور

 لاق ؟هلل بحملا ةمالع ام «هللا كمحري
 :لاق ؛ةعيفر بحلا ةجرد نإ «يبيبح :هل
 نإ :لاق ؛يل اهفصت نأ بح ًاانأف

 ءمهيولق نم مهل قش «هّلل نسخ

 هللا لالج زع ىلإ بولقلا رونب اورصبأف
 مهحاورأو «ةيوايند مهنادبأ تراصف

 نيب حرست ؛ةيوامس مهلوقعو ؛ةيبجح
 كلم دهاثتو ءنايعلاك ةكئالملا فوفص
 .مهتعاطتسا غلبمب هودبعف ؛نيقيلاب رومألا

 اًقوخ الو ؛ةنج يف اًعمط ال ءهل مهبحب
 حاصو . ةقهش ىتفلا قهشف :لاق ؛ران نم

 بكلاف :لاق .هسفن اهيف تناك «ةحيص

 عرصم اذه :لوقي وهو ءهمثلي هيلع خيشلا
 .نيدهتجملا ةجرد هذه ؛ءنيفئاخلا

 كو هللا ةبحم ١ 27

 ["55 - ”58/9] .نيقتملا نامأ اذه

 نب هللا ديع نب دمحأ نب دمحم نع *

 لق :لوقي نونلا اذ تعمس :لاق نوميم

 لذت نأ رذحا :هللا بح رهظأ نمل

 ال نأ :هلل بحملا ةمالع نمو ؛هللا ريغل

 ["ا#0* /1] . هللا ريغ ىلإ ةجاح هل نوكي

 «ةبحملا نع يرصملا نونلا وذ لئَس *

 الو ,ةعفنم اهديزت ال يتلا يه :لاقف

 :لوقي أشنأ مث ؛ةرضم اهصقنت

 اهليلد داب بحلا لهأ دهاوش

 اهليبس لضي ام قدص مالعأب
 ىضرلاو ةبحملا قدص يلوأ موسج

 اهلوحن دادولا قدص نع نيبت
 مهسوفن نق ماهفألا تجان اذإ

 اهلبق سانلا ىلع فيفخت ةنسلاب
 تكتشاو نيماهتسملا سوفن تجضو

 اهليب رش اهماسجأ نع ناك ىوج
 هوجش فوخلا فعاض اًنزح نوئحي

 اهيلع ريعسلاك قوش نارينو
 العلا ىلإ داشرلا بح ىلع اوراسو

 اهليلد وهو هاوقت مهب مون
 لزنم ريخ يف سدقلا رادب اوطحف

 اهلولح لالجلا يذ ىفلزب زافو
[/ 4" ] 

 ام بحت نأ :لاقف ةبحملا نع لئسو *
 لعفتو :هللا ضغبأ ام ضغبتو «هللا بحأ

 هللا نع لغشي ام لك ضفرتو «هلك ريخلا
 عم ؛مكال ةمول هللا يف فاخت ال نأو
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 يعوضوملا بذعتلا اسهفخرإ؟ نو ثلا ةبحم

 «نيرفاكلل ةظلغلاو «نينمؤملل فطعلا

 نم لجر دبعت :لاق اذمحم يخأ تعمس

 :رحبلا ةريزج نم ةضيغ يف ليئارسإ ينب
 اذإ ىتح «ةرعش لاط ىتح «ةنس ةئامعبرأ

 ةضيغلا ناصغأ ضعب قلعت :ةضيغلاب رم

 وه اذإ :رودي موي تاذ وه امنيبف ؛هرعشب

 عضوم لوحف «ريط ركو اهيف اهنم ةرجشب
 :هل ليقف :لاق ؛اهنم بيرق ىلإ هالصم

 ]9/٠١[ .نيتجرد هيف تنك

 تعمس :يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق *#

 تادبعتملا نم تناكو  ةيلمرلا ءامسأ

 تنب ءاضيبلا تلأس :تلاق - تادهتجملا

 هلل بحملل له :؛يتخأ اي :تلقف «لضفملا
 ء«يتخأ اي :تلاق ؟اهب فرعي لئالد

 بحملا دهج ول ؟ىفخي ديسلل بحملاو
 يل هيفصف :تلق ؛يفخ ام يفخي نأ ديسلل

 هنو ءهبارشو ءهماعطو ؛ةقالخأ يف
 ترثكأ دق ءىلب :تلاق ؛هتاكرحو «هتظقيو

 ام كلذ نم كل فصأس :نكلو ؛يلع

 تيأرل ءهلل بحملا تيأر ول :هيلع تردق

 ضرألا ىلع رقي ام ِهلاو نم ءاّبيجع اًيجع
 عنم دق «ةدحولا يف هسنأ شحوتم ءرئاط

 هماعطو .بوبحملا ركذي اهلو ةحارلا

 دنع بحلا هبرشو عوجلا دنع بحلا
 هتظقيو «ةلصولا يف ةركفلا همونو ءأمظلا

 الو ءءوده هل سيل «ةلفغلا يف ةردابملا

 نإو ءزعتي مل يّزع نإ ؛ولس ىلإ ليمي
 ال :سكنم رهدلا وهف ؛ربصتي مل ريص
 هلل ةمدخلا لوط نم لمي الو «مايألا هريغت

 هتبحم نم ريصي ىتح ؛مادخلا لم اذإ

 رقيف «قوشلا جرد يف ؛هتمدخ لوطو

 لقيو ءهررش ئفطيو ءهران دمختو «هرارق
 18/١١1[ .هنازحأ لصاوتو ءهمه

 هللا لاق :لاق يرصملا رفعج يبأ نع *

 ام :يبحب يلإ نيهجوتملا رشعم :ىلاعت

 مكل تنك اذإ ءايندلا نم مكتاف ام مكرض
 تنك اذإ :مكاداع نم مكرض امو ؛؟اًظح
 ]19/٠١[ ؟اًملس مكل

 سيل :لاق يماطسبلا ديزي يبأ نع *

 ؛ريقف دبع انأو «كل يت بجعلا

 كلم تنأو «يل كبح نم بجعلا امنإ

 ]4/٠١*[ .ريدق

 تطلغ :لاق يماطسبلا ديزي يبأ نع *

 نا :تعهوت: :ءايشأ ةعبر] يف يتاسنا ىف
 املف ؛هبلطأو «هبحأو .هفرعأو ءهركذأ

 هتفرعمو «يركذ قبس هركذ تيأر :تيهتنا
 «يتبحم نم مدقأ هتبحمو «يتفرعم تقبس
 ]84/1١[ .هتبلط ىتح ءالوأ يل هبلطو

 لوقعلا تأر ول :ذاعم نب ىيحي لاق *

 سوفنلا تباذل :ةنجلا ةهزن ناميإلا نويعب
 ةبحملا هذه هنك بولقلا تكردأ ولو ءاًقوش

 اًهَلَو هيلإ اهلصافم تعلخنال :اهقلاخل
 اهنادبأ نم هيلإ حاورألا تراطلو ءهيلع



 ءايلوألا ةيلحل

 هنك نع ةقيلخلا لفغأ نم ناحبسف ؛اًشهد

 نع فيفولاب مقاهلار «نايتخألا هلع
 [ه*/١١] .ءايشألا هذه قئاقح

 «ناريطلاب ميهي بحملا بلق :لاقو *

 ]05/1٠١[ .ناقفخلاو قوشلا تاغدل هملكتو

 «هيح ىعدا نم :قداصب سيل :لاقو *

 ]1١//39[ .هدذح ظفحي ملو

 يبساحملا دسأ نب ثراحلا نع *

 :نيبحملا نم قدصلا لهأ ةمالع :لاق

 مهنادبأ ربصت نأ :ايندلا يف مهلمأ ةياغ

 نم تاينلا مهل صلخت نأو .«نودلا ىلع

 دهاوش ايندلا يف ديري نم مهنمو ؛اهداسف

 مهلمأ ةياغو «ةباجإلا ةعرس دنع تاماركلا

 .مهيلإ هرظنب مهمعني نأ :ةرخآلا يف

 ىتح «باجحلا فشكو «رافسألا اهميعنف
 كلذ نلعفيل ءهللاو ؛هتبؤر يف نورامي ال

 ضعب ينثدحو ؛هيلإ مهرازتسا اذإ مهب
 يبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق ءءاملعلا

 لمحتي ام «ءينيعب :# ءايبنألا نم
 دباكي امو .ءيلجأ نم نولمتحملا

 اذإ فيكف ؛يتاضرم بلط يف نودياكملا

 دعقملل مهترزتساو «يراوج ىلإ اوراص
 ؟يهجو نع مهل ترفسأو «يدنع

 نمحرلل نوفصملا رشبيلف ؛كلانهف
 بييحلا نم «بيجعلا رظنلاب :مهلامعأ

 ءفيك ؟اًلمع مهل ىسنأ ينارتأ ؛بيرقلا
 ىلع دوجأ :ميظعلا لضفلا وذ انأو

 امو ؟يلع نيلبقملاب فيكف «ينع نيلوملا

 كيك للا ةبحم 3 ا فقرا"

 أطخأ نم ىلع يبضغك يش ىلع يبضغ

 ءيوفع بنج يف اهمظعتسا مث «ةئيطخ
 تلجاعل «ةبوقعلاب اذحأ تلجاع ولو

 :يدابع يناري ولو ؛يتمحر نم نيطناقلا

 ملظلاب مهيلع اودتعا نمم مهبهوتسأ فيك

 مهبهو نمل تبجوأ مث ءايندلا راد يف
 ؛يمركو يلضف اومهتا امل «ميقملا ميعنلا

 مهفوخ ىلع الإ ؛يدابع ركشأ مل ولو
 ىلع مهتركشل ء«يدي نيب ماقملا نم
 عفرأ فيك :يدابع يناري ولو ؛كلذ

 نمل :لاقيف ءراصبألا اهيف راحت اًروصق
 عطقي ملو «يناصع نمل :لوقأف ؟هذه
 لحت ال يذلا .نايدلا انأف ؛ىنم ءاجر

 نم ناوه ىلإ يب ةجاح الو يشن

 [مكل - معر/ل١] . يماقم فاخ

 سانلا ملع ول :مهدأ نب ميهاربإ لاق *

 ؛مهمعاطم تلقل :هللا بمبح ةذل

 نأ كلذو .مهصرحو .ءمهبراشمو
 نع هركذب اونغتساف «هللا اوبحأ :ةكئالملا

 :لوقي نيسحلا نب دمعم تعمسو :ةريق
 ءهبحأ :هللا فرع نم :مالغلا ةبتع لاق

 : هللا عاطأ نمو «هعاطأ :هللا بحأ نمو

 ءهراوج يف هنكسأ :همركأ نمو ؛همركأ

 ؛هابوطو هايوطف :هراوج يف هنكسأ نمو
 نوب ةيلق رانقسا :اذإ :قداضلا يحملاو
 ليلق نآل ءةمنلدحت لحن :دادولا بح

 :لوحنلا ريثت اهبحاص ىلغ نيبي ةبحملا
 هنأ ملع «هيلع قوشلا تارطخخ تدرو اذإف



 كيو هلا ةبحم
 نأ امإ :ةعبرأ لالخ ىلع ىلاعت هللا نم

 هلغشي نأ امإو ءاهباوثب زوفيف ءهتعاط لبقتي
 لقتف :ماثآلا نع هتعاطب ايندلا يف

 هقحليف :؛هرظنب هكرادتي نأ امإو ؛هاياطخ

 قحتسي مل نإو ءالضفت نيبحملا ةجردب
 نإ عبارلا هتفي مل «ثالثلا هتتاف نإف ؛كلذ

 نأ :كلذو ءهلل بصنلا باوث :هللا ءاش

 باقرلا اهب قتعي «ميركلا دنع ةبرقلا ليلق
 ةلزنم هل امف ءرانلا نم اجن نمف ؛رانلا نم
 :ىلاعت هلوق ىلإ عمست ملأ ؛ةنجلا ريغ

 :ىروشلا] «ربمتلأ يف ّقِركو نبل ىف ٌتيْدل
 نمو ؟امهنيب ةلزنم دحأل ىرت لهف .[7

 ةقرافمب هيلعف :ةبحملا زع يف لوخدلا دارأ

 نإف ؛بابرألا برب ةولخلاو «بابحألا

 ينثدح دقف ؛كلذ :تلق ؟نيأ نمف :ليق

 مهدأ نب ميهاربإ لاق :لاق .ءاملعلا ضعب

 هلل نوكت نأ بحت تنك نإ :هللا يف هل خأل

 «ةرخآلاو ايندلا عدف :اًبحم كل وهو ءاّيلو

 ءامهنم كسفن غُرفو ءامهيف نيغرت الو
 ههجوب هللا لبقي :هللا ىلع كهجوب ليقأو

 هللا نأ :ينغلب هنإف ؛كب فطليو ؛كيلع

 اي : ه4 ايركز نب ىيحي ىلإ ىحوأ ىلاعت
 ال نأ :يسفن ىلع تيضق ينإ ءىيحي
 الإ ةدقف قللذ ملعأ ؛يدابع نم دبع ينبحي

 يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك

 هبلقو ءهب ملكتي يذلا هناسلو ءهب رصبي

 :كلذك كلذ ناك اذإف ؛هب مهفي يذلا
 تمدأو ءيريغي لاغتشالا هيلإ تضغب

 اي ؛هراهن تأمظأو ؛هليل ترهسأو .هتركف

 يعوض وملا بيذهتلا | في 3 8

 ءهتينمأ ةياغو ءهبلق سيلج انأ ءىيحي
 برقتيف «ةعاسو موي لك هل بهأ ؛هلمأو

 بيجأو .همالك عمسأ ءهنم برقتأو «ينم

 اًثعبم هنثعبأل :يلالجو يتزعوف ؛هعرضت
 اًيدانم رمآ مث ءنولسرملاو نويبنلا هب هطبغي
 هللا يلو «نالف نب نالق اذه :يداني

 ىلإ هاعد :هقلخ نم هتريخو .هيفصو

 ههجو ىلإ رظنلا نم هردص يفشيل «هترايز
 اميف باجحلا تعفر :ينءاج اذإف ؛ميركلا

 :لوقأو ؛ءاش فيك يلإ رظنف «هنيبو ينيب
 كردص نيفشأل :يلالجو يتزعوف نشأ

 لك يف كتمارك نددجألو .يلإ رظنلا نم

 ؛هيلإ دوفولا تهجوت اذإف ؛ةعاسو ةليلو موي

 ام ىلإ نوهجوتملا اهيأ :لاقف «مهيلع لبقأ
 مكل تنك ذإ ءايندلا نم مكتاف ام .مكرض
 مكل تنك ذإ ؛مكاداع نم مكرض امو ؟اًظح
 [م41/96-١5] . ؟اًملس

 ؛هللا كمحر :يرصملا نونلا وذل ليق *

 بحملا دبعلا هب برقتي ام برقأ ام
 «نيسحلا نب دمحم ىنثدح :لاق ؟هللا ىلإ

 برقأ نع ينارادلا نايكلم وبأ لئثس :لاق

 ىلع علطي نأ :لاق ؟هيلإ هب برقتي ام
 ةرخآلاو ايندلا نم ديري ال وهو ءهبلق
 ام برقأ نأ :ىلع ليلد اذه ىفف ؛هريغ

 هلمع لمع لك :هللا ىلإ دبعلا هب برقتي
 ؛هودع نم هيلع قافشإلاو هلل صالخإلاب

 ىلع ناك اذإ :لوبقملا وهف .كلذ لق نإو

 نب يلع لاق امك ؛اًلومعم ىوقتلا ةقيقح
 «ىوقتلا عم مئاد حلاص لمع :بلاط يبأ



 ءايلوألا ةيلحل

 نأ :كلذو ؟لبقتي ام لقي فيكو ءلق نإو
 نم مظعألا نكرلا ىلع وه ؛هلل بحملا

 «ديعلا هلمكتسي نأ نكمي يذلا .ناميإلا
 ةفرعملا نكر :وهو ؛هؤاعدا هب نسحي الو

 كلذو ؛معنملل ركشلا راهظإو .معنلاب
 اي :هئايلوأ نم ىلول لوقي ىلاعت هللا نأ

 هب تبلطف :ايندلا ىف كدهز امأ « يدبع

 :ىلإ كعاشنتا ماو: «كسفنل ةعارلا
 را ادع نل تيداع لهف ؛يب تززعتف

 تكلل | له هنأ :كربخيف ؟اًيلو يل تيلاو

 دهزلا نم اًباوث هدنع مظعأ ءهيف ضغبلاو
 فص :هل تلق ؛هيلإ عاطقنالاو ءايندلا يف

 دهزو «نيفئاخلا دهزو «نيبحملا دهز يل

 نإ :لاقف ؟نيلكوتملا دهزو ءنيعرولا

 نم اًفوخ ءايندلا لالح يف اودهز دابعلا
 ملف ءركشسلا نع اولثس ذإ :باسحلا ةدش

 نم ةقرفو ؛ ؟ ميلا ربك ينعوركتلا اودؤي

 نم اًفوخ ءمارحلا يف اودهز :نيفئاخلا

 مارحلا كرت : نيفئاخلا دهزف ؛ةمقنلا لولح

 ؛ةهبش لك كرت :نيعرولا دهزو «نّيبلا

 دق اميف بارطضالا كرت :نيلكوتملا دهزو

 ءافوب مهقيدصتل «شاعملا نم هب لفكت
 هيف تلاق دق ؛نيبحملا دهزو «نماضلا

 دهز :ةقرف تلاقف ؛لاوقأ ةثالث ءاملعلا

 اهلالح يف ءاهلك ايندلا يف بحملا

 ةقرف تلاقو ؛هسفن يف اهتّلقل ءاهمارحو
 نرد «ةنجلا يف بحملا دهز :ىرخأ

 اي :هبيبح هل لوقي نأ نم ءاّرذح ايندلا

 تكرت :لوقيف ؟يل تكرت ءيش يأ «بحم

 ول
 كيو كلا ةبحم | “6

 ؟اينادلارذق امو :لوقيف ءانتذتا قلل

 ؛ةضوعب حانج اهردق ءبر اي :لوقيف
 :هل لوقي نأ هللا نم ءايحلا نم هقحليف

 :نكلو ؛ةضوعب حانج هردق ام كل تكرت

 باوثب الإ :كدبعأ مل ينأ ءبر ايملعت
 امو «كلذ ريغ كنم ديرأ ال ءطقف ةنجلا

 يف قداصلا بحملا دهزف ؛كركذ عم ةئجلا

 نيذلا :ناوخإلا يف دهزلا وه :ايندلا

 امب هملعل ؛مهيف دهز دقف ؟هللا نع نولغشي

 هدهزف ؛مهتدهاشم دنغ تافآلا نم هقحلي

 ]84/1٠١- .مهب ملع ىلع ءمهيف

 عطقنملا :دسأ نب ثراحلا لاق #*

 لهأ رهاظ هرهاظ :هقلخ نع َكَبِق هللا ىلإ

 نيبئاهلا نيلجملا نطاب هنطابو ءايئدلا

 لغتشاف ءهبر ىلإ هبلق فرص هنأل ؛مهبرل
 ىف باطف ءهقلخ اضر ركذ نع هاضر ركذي

 نوباو .هماثآ نم رهطتو ءهشيع ايندلا

 ذإ ؛اًديبع مهبر مهلزنأ يتلا ةلزنملاب قلخلا
 هللا ءاضر رئآف ءاًعفن الو اًرض هل نوكلمي ال

 بلطب هسفن تخسف ءمهاضر ىلع

 :هللا قلخ عيمج طخس نإو هللا ىضر

 هللا طخسي الو ءدحأ لك طخسب هللا ىضري

 ئف هرمآ كلمت ؛ةقلخ نم دنع[ ئضرب
 تيبثتلاو «لاغتشالا كرت :كلذ عيمج

 هطخسيف «لجعي الف «هيلع بيقرلا ةبقارمل
 «بلقلل ةظع ءايشألا عرسأ :لاقو ؛هيلع

 ءهل ميظعتلاب هللا عالطا ركذ :هل اًراسكناو

 موزل :تاوهشلل ةتامإ ءايشألا عرسأو

 :اًفرص ءايشألا رثكأو ؛نازحألا بلقلا
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 ليك للا ةبحم

 دنع «بولقلا نم ايندلاب لاغتشالا ةلازإ
 ءاهب رايتعالا :اهل ةرشابملاو ؛ةنياعملا

 عرسأو ؛ةرخآلا نم باغ ام ىلإ رظنلاو
 :بلقلا نم هلل ميظعتلل اًناجيه ءايشألا

 ريبدتلا يف «لئالدلاو تايآلا ربدت

 نم ةنقتملا ةمكحملا ةعنصلاو ءمكحملا

 نم امهنيب ثب امو «ضرألاو ءامسلا
 نأ ءةحضاو دهاوشو «ةقطان لئالد : هقلخ

 «هتئيشم ذفان ءهردق ميظع :اهريد يذلا

 بلقلل ءايشألا دشأو ؛هناطلس يف زيزع

 دعب نم دمكلا :ايندلاب لغاشتلا نع

 ءاخس ىلع ءايشألا ثعبأو ؛نزحلا

 ءاقل ىلإ قوشلا :تاوهشلا كرتب سوفنلا
 ةلازإ ءايشألا دشأو ؛ريبكلا زيزعلا

 لزانم يف «ءتاجردلا ولع يف ؛تادباكملل

 «نمحرلا ةبحم بلقلا موزل :تادابعلا

 اهمودأو «نيدباعلا بولقل ءايشألا معنأو

 «هللا برق ىلإ قوشلا :اًرورس اهل
 ؛ههجو ىلإ رظنلاو ءهمالك عامتساو

 حوصنلا ةبوتلا :نيديرملا بولقل اهرهظأو
 كلتف ؛نيملاعلا بر ىلع ضرعلل ءمهنم
 ةراهط اهدعب نمو .ءنيقتملا ةراهط
 ءيش لكل لاغشألا عطق وهو ؛نيبحملا

 ترهط اذإف ؛مهبوبحم نع ايندلا نم

 نم الخ :هللا ىوس ءيش لك نم برلقلا

 لك هنع لازو هللا نع عطاق لك ركذ

 .هرورس هللاب متف ؛هنع بجحي بجاح
 ليبس هل رائتساو «هبلق ىف هركذ افصو

 رظني اًئيع :اهلهأو ايندلا تناك ؛رابتعالا

 يعوض يوملا بيذهتلا 1 فهلا

 ؛توكلملا نم بجحلا هترتس ام ىلإ ءاهب
 «هنينح هيلإ لاطو ءهلغش هللاب ماد :ٍلئئيحف
 الغشأ دق دمكلاو نزحلاف ؛هنيع هللاب تّرقو

 هللا ىلإ اصخشأ دق قوشلاو ةبحملاو «هبلق

 :نزحلاو برقلا بلط ىلإ هقوشف ؛هداؤف
 [49 ]85/1٠١- . هنيبو هنيب لاحي نأ

 ةمالع ام :دسأ نب ثراحلا لئسو *

 يذلا ام :لئاسلل لاقف ؟دبعلل هللا ةبحم

 هلوق :لاقف ؟اذه ملع بلط نع كل فشك

 كبي نبك هلل هوم رْثُك نإ» :ىلاعت
 ةمالع نأ :تملعف 71١[. :نارمع لآ] «ُهَّشَأ

 :لاق مث ؛هلوسر عابتا :هلل دبعلا ةبحم

 هللا ةبحم ةمالعامف .عَّنآ ُهكَبِحيل

 باغ ءىش نع تلأس دقل :لاقف ؟دبعلل
 هللا هك ةمالع نإ ؛بولقلا رثكأ نع

 نوكيف ءهمومه ةسايس هللا ىلوتي نأ :دبعلل

 يفف ؛اهل راتخملا وه هرومأ عيمج يف
 ثداوح اهيلع ضرتعت ال يتلا مومهلا

 هللا نأل ءفقوتلا ىلإ ريشت الو «عطاوقلا

 «ةحامسلا ىلع هقالخأف ؛اهل يلوتملا وه

 هثحيو ءهب خرصي :ةقفاوملا ىلع هحراوجو

 .رجزلاو ددهتلاب

 ؟كلذ ىلع ليلدلا امو :لئاسلا لاقف

 هللا بحأ اذإ» :ِلكَي ىبنلا ريمخ :لاقف

 اًرجازو ءهسفن نم اًظعاو هل لعج :اًدبع

 .؟هاهنيو ءهرمأي :هبلق نم

 هللا ةبحم ةمالع نم ىندز :لئاسلا لاقف

 نم :هللا ىلإ بحأ هي سيل :لاق ؛دبعلل



 ءايلوألا ةيلحل

 بلقلا نم ةعراسمب «ضئارفلا ءادأ

 دعب مث ؛اهيلع ةظفاحملاو «حراوجلاو
 : 6 ىبنلا لاق امك ؛لفاونلا ةرثك :كلذ

 دبع نإ برقت ام :ىلاعت هللا لوقي»

 تضرتفا ام ءادأ نم يلإ بحأ ءيشب

 لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو ؛هيلع
 يذلا دوس مك :هتببحأ اذإف ءهبحأ ىتح

 نإ ؛هب رصبي يذلا هرصبو ءهب عمسي
 . ؟هتيطعأ يلأس نإو « هتببجأ يناعد

 ىل فص ؛هللا كمحر :لئاسلا لاقف

 ا يور لاق ةدجلق يرجو تاعالاك نم
 ملعب ةصوصخم «ةفطالملا رس يف ىتف
 ةدهاشم يف رظنلا معنتب ةبلقم .ةفشاكملا

 ؛ةعنملا ةعفرو ءزعلا باجحو ؛بيغلا

 بجعب ءاهماهوأ ترسأ يتلا بولقلا يهف

 تدعاصت :اهدنعف ؛عنصلا ناقتإ ذافن

 دئاوف اهحراوج ىلع ترتاوتو ؛«ىنملا
 :ليم لك نم سوفنلا تعطقناف ؛ىنغلا

 نم تّرقو .«مومهلا تجعزناو ءةحار ىلإ
 تملعو «ةيادهلا رئارسب تمعنف :ةهافرلا

 «ةيافكلا فيطل نم تيذغو «ةيالولا قرط

 تلحأو ؛ةريصبلا ةضور يف تلسرأو

 ءنايع الب هيف ترظن :اًلحم بولقلا
 الب تبطوخو ؛ةدهاشم الب تلاجو
 هللا ةبحم لهأ ةفص ىتف اي اذهف ؛ةهفاشم

 ىضرلاو ءءايحلاو ةبقارملا لهأ نم

 مهو .لامعلا نم راربألا مهف ؟لكوتلاو

 نم ءامكحلا مهو ءءاملعلا نم داهزلا

 ءراربألا نم نوعراسملا مهو «ءابجنلا

 نفل |
 نيو للا ةيحم | 1

 باحصأ مهو .راهنلاو ليللا ةاعد مهو

 ركفلا باحصأو ءهراكذتلا ءافص

 ؛رابتخالاو نحملا باحصأو «رابتعالاو
 مهظفحو .هتعاطب هنلأ مهدعسأ :موق مه

 مهل دتشت ملف ؛هتسايسب مهالوتو «هتياعرب

 يف مهمومه ؛ةدارإ مهل طقستي ملو .ةمه
 ةاجنلا يف مهحاورأو «بلطلاو دجلا

 ؛مهلامعأ نم ريثكلا نولقتسي ؛برهلاو
 نإ ؛مهيلع هللا معن نم ليلقلا نورثكتسيو

 ؛اوربص اوعنم نإو ءاوركش مهيلع معنأ
 نطاوم ىلإ :خارص مهنم جيهي داكي
 ؛تايآلاو ربعلا رباعمو ؛تاولخلا

 فوحخو ءددرتت مهبولق يف تارسحلاف

 «ىتف اي معن ؛دقوتي مهبولق يف قارفلا

 ءهتبحم معط هللا مهقاذأ موق ءالؤه

 ءهتاجانم يف ةبوذعلا ماودب مهمععنو

 اوبئاجو «تاوهشلا نع كلذ مهعطقف

 ضرألا هل نم ةمدخ يف اومادو «تاذللا

 لبق اضرلا اودقتعا دقف ؛تاوامسلاو

 ةراشإ نع نيعطقنمو ءالبلا عوقو
 باط ؛سوسأملا لهجلل نيركنم «سوفنلا

 ةميلس مهشيمت  «مهميعت مادو موك
 ورانا هناك و ميكن يبولت ف هاغو
 «بويغلا بجح ىلإ بولقلا راصبأب
 ؛بولطملاو ىنملا هللا ناكو ءاوعطقف
 ءدجلاو ثحلاب هوباجأف ءهيلإ مهاعد

 ذإ ءلاغشأ مهل مقت ملف ؛ريسلا ماودو

 «ىتف اي اهدنعف ؛رابجلا ةوعد اوقبتسا

 ءاهيهاودب ةنتفلا بابسأ مهبولق نع تباغ



 2و(
 يعوضوملا بيذهتلا إ 74 يك للا ةيحم

 راصف ؛اهيف امب ةفرعملا بابسأ ترهظو
 .ةبهرلا مهقئاسو «ةبغرلا هيلإ مهتيطم
 قر يف مهلخدأ ىتح ؛قوشلا مهيداحو
 الو «ةيل يف ةرتف مهقحلت سيلف «هتيدوبع

 0و رع ف تحس الو رع يف نفر
 يعاود ىلإ ليم الو .ةصخر يف ليوأت
 .ةرغ

 ؟ةبحملاب اًدارم اذه ىرأ :لئاسلا لاق

 نيدارملا ةفص هذه «ىتف اي معن :لاق

 . ةبحملاب

 :لاقف ؟ءالؤه ىلع نحملا فيك :لاقف

 ؛اهرايتخنا يف ةيعص ءاهملع يف ةلهس
 .مهناميإ ةوق ردق ىلع مهحنمف

 مهرثكأ :لاق ؟اًنحم مهدت مخ :لاق
 امك ؟اًناميإ مهلمكأو ءاًئيِقي ؛ مهاوقأو .ةقرعم

 «ءايبنألا ًءالب سانلا دشأ» :ربخلا يف ءاج

 ]49/1١-٠١١[ .«لثمألاف لثمألا مث

 لعف ام :نيدبعتملا ضعبل ليقو *
 :ةعبارل ليقو ؟؛شحوتف سنأ :لاق ؟نالف

 ال ام يكرتب :تلاق ؟ةلزنملا هذه تلن مب
 وذ لاقو ؛لزي مل نمب قيبكأز «ينينعي

 درفنم لك سينأ اي :همالك ضعب يف نونلا

 . كبحي دحوتم لك سيلجو «كركذب

 اي :بهارل ديز نب دحاولا دبع لاقو
 لاقف ؛ةدحولا تلجعت دقل .بهار

 «ةدحولا ةوالح تقذ ول .«ىتف اي :بهارلا

 ةدحولا ؛كسفنت نم اهيلإ تشحوتسال

 .ةركفلا اهتسنأ ام «ةدابعلا سأر

 دبعلا دجي ام لقأ ام 0 :لاق
 ةارانم نم ةحارلا :لاق ؟ةدحولا ىف
 .مهرش نم ا «سانلا

 اي :لاق

 ءىدولاافص اذإ :لاق ؟هللاب سنألا

 .ةلماعملا تصلخو

 ةوالح دبعلا قوذي ىتم «بهار

 ؟دولا وفصي ىتم «.هللا دبع اي :لاق

 يف راصفق ءمهلا عمتجا اذإ :لاق

 .ةعاطلا

 اذإ :لاق ؟ةلماعملا صلخت ىتم :تلق
 لاقو ؛اًدحاو امه راصف ء.مهلا عمتجا

 فيك :قئالخلل اًبجع :ءامكحلا ضعب

 فيك :بولقلل اًيجعو ؟اًلدب كب اودارأ
 تسنآ «مهللا ؟كنع كاوسب تسنأتسا

 ةيافكب مهتصصخو .كئايلوأ نم نيسنآلا
 نيف هدعاشب «كييلع نيلكوتملا
 ءمهرئارس يف مهيلع علطتو ؛مهرئامض
 كنينإ 00 ا كدنع يرتسو

 :ةلزعلا ىنتشحوأ اذإف ؛فوهلم

 تعجر ا 7 ترثك اذإو ؛كركذ

 ؛نيملاعلا بر اي .كب ةراجتسالا ىلإ

 سنأ نم تئج :مهدأ نب ميهاربإ لاقو
 ول :ءامكحلا ضعب لاق امكو ؛نمحرلا

 تشحوتل اًسنأ يعم نأ

 ةحص ةمالع امف .هللا كمحر :ليق

 نم ردصلا قيض :لاق ؟هللاب سنألا

 رايتخاو ؛«مهب مريتلاو ءقلخلا ةرشاعم
 .ركذلا ةبوذع بلقلا



 هنن ءايلوألا ةيلحا

 يف هتمالع امقف هللا كمحر :ليق

 عمجتسمو .ةعامج يف درفنم :لاق ؟هرهاظ

 يف رضاحو ءرضح يف بيرغو ؛ةولخ يف

 يف بئاغو ءةبيغ يف دهاشو ءرفس

 .روضح

 ىنعم ام ءاذه فصو نع حرشا :ليق

 ؟ةولمخ يف عمجتسمو «ةعامج يف درفنم

 امل :ركفلاب لوغشم .«زكذلاب درفنم :لاق
 «لغشلا نم مهلاو ءبلقلا ىلع ىلوتسا
 درفنم وهو ؛هتوالحو «ءركذلا ةبوذع بيطو

 دهاش وهو ؛«ةعامجلا نع هيف وه اميف

 يبأ نب يلع نع يور امك ؛هندبب مهعم
 :لاقف ؛دايز نب ليهك ثيدح يف «بلاط

 اورشابف ءرمألا ةقيقح نع ملعلا مهب مجه.
 هدعوتساام اونالتساف «نيقيلا حور

 هنم شحوتسا امب اوسنأو ءنوفوتملا
 اهبولق نادبأب ايندلا اوبحص ؛نولهاجلا

 «ىلعلا ىلعأبو «ىلعألا لحملاب ةقلعم
 ىف درفنملا ةفص هذهف ؛ىلاعلا كلملا دنع
 : ١ ان

 :لاق ؟ةولخ يف عمجتسملا امف :ليق

 ؛مومهلل عمج دق «ةمهب هل عمجتسم

 تعمجتساف «هبلق ىف اًدحاو امه اهرّيصف

 نتيتنو .ءرايتعالا ةدهاشم قفا :مومهلا هل
 هلل عمجتسم وهف ؛ةردقلا ذافن يف ركفلا

 لكو ءهلك همهوو همهو .هبلقو هلقعب

 ىلإ ركذلا ماودل ةبصتنم ةعمجتسم هحراوج
 «ةنطفلا ضوعو ءةريصبلا قوحل دوجو

 ءاقرفتم هنم ءيش سيلو ؛ةنوعملا ةعسو

 كك للا ةبحم
 عمجتسملا ةفص هذهو ؛ الطعم مهو الو

 .هدارفنا يف

 :لاق ؟روضح يف بئاغ :ىنعم امف :ليق

 :بئاغ ىنعمف ؛هبلقب رضاح ؛همهوب بئاغ

 هبلقب رضاح .نيرظانلا راصبأ نع بئاغ يأ

 [ل9١ ]8/٠٠١0 ١١ .نيفراعلا ةاعارم يف

 رشع ديرملل :يطقسلا يرسلا لاق *
 نيزتلاو «ةلفانلاب هللا ىلإ ببحتلا :تاماقم

 هللا مالكب سنألاو ءةمألا ةحيصنب هدنع

 رمل ةرتاألاو ةيتاكعا يلع رببفلا)
 يف دوهجملا لذيو «هرظن نم ءايحلاو
 ةعانقلاو «ةلقلاب ءاضرلاو ءهبوبحم

 ]1١1/٠١[ .لومخلاب

 :يروصلا كرابملا نب دمحم لاق *

 ةقيقح لجرلا غلبي ىتم :بهارل تلق
 ءهيف دولا افص اذإ :لاق ؟للاب سنألا

 ؛ هللا نيبو دبعلا نيب اميف ةلماعملا تصلخو
 صلختو ءدولا وفصي ىتمف :تلق :لاق

 يف راصف :مهلا عمتجا اذإ :لاق ؟ةلماعملا

 ريصيف .مهلا عمتجي ىتمو :تلق ؛ةعاطلا

 «مومهلا تعمتجا اذإ :لاق ؟ةعاطلا يف

 .اًدحاو امه تراصف

 ةلق ىلع ناعتسي مب ءبهار اي :تلق

 «بسكملا يف يرحتلاب :لاق ؟معطملا

 [1١؟/١١1] .ةوسكلا يف رظنلاو

 :لاق يفوصلا ةملس نب دمحم نع *

 ةمه :ماشلاب ةعيب يف بهار يل لاق

 ةمهو ءمهتدارإب لوصولا :نيبحملا



 ا ا 0 يك ثلا ةيحم
 قا

 يعوض وملا بيذهتلا

 ىلإ فوخلا نم لوصولا :نيفئاخلا
 بصتأ :كئلوأو ؛ريخ ىلع لكو «مهنمأم

 ]1697/٠١( .اًبصنم ريخلا يف ىلعأو ءانادبأ

 اي :لاقف لَك يبنلا ىلإ لجر ءاج
 اهنإ» :لاق ؟ةعاسلا ىتم ءهللا لوسر

 ام :لاق .«؟اهل تددعأامف ءةمئاق

 هللا بحأ يأ الإ «لمع ريبك اهل تثددعأ

 تنأو تبستحا ام كلف» :لاق ءهلوسرو

 ]10/1/1١[ .؟تبيحأ نم عم

 يل فصو :يرصملا نونلا وذ لاق *

 «نيدهتجملا ىلع زرب دق «لجر نميلاب
 اجاح تجرخف ؛ةمكحلاو بللاب يل ركذو

 هتيتأ ءيكسن تيضق املف ؛هللا تيب ىلإ
 ؛هتظعومب عفتنأو .همالك نم عمسأل
 ؛هب ترْفظ ىتح ءاّمايأ هباب ىلع تمقأف

 شمعأ «ضرم ريغ نم نوللا رفصأ ناكو
 نم مسجلا لحان ءشمع ريغ نم نينيعلا
 ىلإ سنأيو :ةولخلا بحي ؛مقس ريغ
 ؛ةبيصمب دهع بيرق هنأك هارت ؛ةدحولا

 ةالص ىلإ موي تاذ خيشلا جرخف :لاق

 ردابف ءهملكنل انعمجأب هانعبتاف .ةعمجلا

 ىدبأو .ءهحفاصو ؛هيلع ملسف «باش هيلإ
 :باشلا هل لاقف ؛رشبلاو بيحرتلا هل

 ءابطأ :كلثمو كلعج هلضفو هّنمب هللا نإ
 عاجوأل نيجلاعمو .«بولقلا ماقسل
 دق ءادو ءلغن دق حرج يبو .«بونذلا
 ضعبب فطلتت نأ تيأر نإف ؛لاطتسا

 هل لاقف ؛كقفرب ينجلاعتو ؛ءكمهارم
 .كل ادب امع لس :خيشلا

 :لاق ؟هللا نم فوخلا ةمالع ام :لاق
 الإ هفوخ لك نم كسفن نّمؤت نأ

 امك باشلا برطضاف .هللا نم فوخلا

 ءدايصلا ةكبش يف ةكمسلا برطضت
 . هئازإب مئاق خيشلاو

 ىلع هدي ٌرمأو ,عجر باشلا نإ مث
 نيبتي ىتم هللا كمحر :لاقو .ههجو

 اذإ ءينب اي :لاق ؟هللا نم هفوخ دبعلل

 وهو «ميقسلا ةلزنمب ايندلا يف هسفن لزنأ

 مث .ةحيص باشلا حاصف :لاق ؛ماقسألا

 لاقف ؛تعجوأف تبقاع ءهوأ :لاق

 تجلاعو ءتنسحأف تيواد لب :خيشلا

 . تقفرف

 ؛اًباوج ريحي ال ءةعاس باشلا ثكمف

 ؛ههجو ىلع هدي ٌرمأف «قافأ باشلا نإ مث

 ةمالع امف «.هللا كمحر :هل لاقو

 ءاًعزف خيشلا ضفتناف :لاق ؟هلل بحملا

 ؛ولؤللا ماظنك ههجو ىلع عومدلا ترجو
 ةجرد بحلا ةجرد نإ .باش اي :لاق مث

 . ةعيفر هيهب ( ةيئس

 :لاق ؛يل اهفصت نأ بحأ انأف :لاق

 «مهبولق نع مهل قش :هلل نيبحملا نإ

 لج هللا ةمظع بولقلا رونب اورصبأف
 مهبولقو «ةيويتد مهنادبأ تراصف ءهلالج

 مهلوقعو ؛ةيبجح مهحاورأو «ةيوامس
 ةكئالملا فوفص نيب حرست ؛ةينارون

 قيقحتلاب رومألا كلت دهاشتو .نايعلاب



 ءايلوألا تيلجل
 | "1 8 بسب |

 ال «مهتعاطتسا غلبمب هللا اودبعف ؟نايبلاو

 .رانل الو ةنجل

 رخخ .ةحيص باشلا حاصف :لاق

 قراف دق وه اذإف ءهانكرحف ؟هيلع اًيشغم
 ؛هينيع نيب لّبقي خيشلا بكناف ؛ايندلا
 «نيفئاخلا عرصم اذه :لوقيو ؟ يكبيو

 لزانم هذهو «نيدهتجملا ةجرد هذهو
 180/٠١1 -١8١[ .نيقتملا

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع #

 نيعباتلا ضعب ناك :لاق «ةرق وبأ انثدح

 نأ ريغ نم ينيطعت تنأ ءمهللا :لوقي

 ؟كلأسأ انأو ينمرحت ففيكف «كلأسأ

 كتمظع نكست نأ كلأسأ ينإ «مهللا

 .كبح سأك نم ةبرش ينيقست نأو ؛يبلق
 ا

 نيدلا ناكرأ :هللا دبع نب لهس لاق #

 ءاضرلاو ءنيقيلاو ءقدصلا :ةعبرأ
 ةمالعو ءربصلا :قدصلا ةمالعف ؛بحلاو

 كرت :اضرلا ةمالعو ؛ةحيصنلا :نيقيلا

 ربصلاو «راثيإلا :بحلا ةمالعو :؛فالخلا

 [9١؟ - ]1١91١/3١ .قدصلل دهشي

 تملكت :يرصملا نونلا وذ لاق *

 تتامأو «ءاملعلا ةنسلأ ىلع ايندلا عدخ

 الإ ىرت تسلف ؛ايندلا نتف ءارقلا بولق

 نم ايف ؛اًنوتفم اًملاع وأ ءاّريحتم اًلهاج

 يبلغو ةيتاجع ملعلةاعو عبس لكج
 :هبهاومب يلع ّنم نم ايو ؛هركذل اًعبنم
 كدوجبو ءامصتعم كلبحب ينلعجا

 كتمعن لمكأو ءالصتم كلابحبو ءاّكسمتم

 امك «يبلق يف كتفرعم ماودب :يدنع

 ينغلبت يتلل ينددسو ؛يقلخ تلمكأ

 ءاتبحم عزنت الو ؛يبلق يف كنم ةدايزلا

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي «ءيبلق نم

 هلل دمحلاو ؛ءاهبلاو :رونلاو «لامجلاو

 [؟١41/1] .اًرخآو اّلوأ

 نم لامآلا عطق نم :نونلا وذ لاق *

 دبع لصي نلو ؛قلاخلا ىلإ لصو .قلخلا

 ؟هلود نمم لامآلا عطق نود هبوبحم ىلإ

 «هدنع هفئكب مريلف : هللا ءاقل بحأ نمف

 ءىضريو ربصيلو ءرمشيلو «صلخيلو

 ةرطاخم هيدؤتف ؛هسفنب اًرطاخم ملستسيو

 [؟١١/157]1 .هسفن ىلإ هسفن

 هلل بحلا :يماطسبلا ديزي وبأ لاق *

 نفو ؛هتنم وهو :هنم نفف :نونف ةعبرأ ىلع
 هل كركذ وهو :هل نفو .كدو وهو : كنم

 [؟١١57/1] .قشعلا وهو :امكنيب نفو

 للعتي بحمملا :زازخلا ديعس وبأ لاق *#

 هنع ىلستي الو «ءيش لكب هبوبحم ىلإ
 ؛هرابختسا عدي الو «هراثآ عبتيو +؟ ءىشب

 : اندشتأو

 ربخم نم لهف اهنع مكلئاسأ
 ملع اهراد تأن ذم معنب يل امف

 اهلهأ مّيخ نيأ يردأ تنك ولف

 اوَمأاونعظ ذإ هللا دالب يأو



 ليك هللا ةبحم
 يعوض وملا تبيذهتلا اها“ ١ 1 3

 اهفلخ حيرلا كلسم انكلسل ًاذإ

 مجنلا اهنود نمو معن تحبصأ ولو

/1])] 

 نإ :لاق يرونلا نيسحلا يبأ نع

 فئاطل نم ديازتت :بوبحملل ةبحملا

 ]188/٠١[ . بوبحملا

 اًموي تنك :دمحم نب دينجلا لاق *

 وهو «نيسحلا نب سلغملا نب يرسلا دنع
 ىلإ ترظنف ؛نييلاخ انكو ءرزئمب رزتم
 « ينضم ءفئد 6 ميقس دسحج هنأك : هلدسج

 يدسج ىلإ رظنا :لاقف ؛نوكي ام دهجأو

 اذه يب ام نإ :لوقأ نأ تئش ولف ءاذه

 ههجو ناك ؛لوقأ امك ناك ءةبحملا نم

 مث ءدروت ىتح ةرمح بأرشا مث ءرفصي
 :هل تلقف ؛هدوعأ هيلع تلخدف «لتعا

 ىلإ ىب ام وكشأ فيك :لاقف ؟كدجت فيك

 تدجاف ؟ رع نس سناضا ىذلاو نيش
 حور دنت بنيك لاف «ةخوزأ ةحورملا
 مث ؟لخاد نم قرتحي ءهفوج نَم ةحورملا
 :لوفي اشنأ

 قبتسم عمدلاو قرتحم بلقلا

 قرتفم ربصلاو عمتجم بركلاو
 هل رارق ال نم ىلع رارقلا فيك

 قلقلاو قوشلاو ىوهلا هانج امم

 جرف يل هيف ءيش ناك نإ بر اي

 قمر يل ماد ام هب يلع ننماف
 [؟*/١٠]

 هفسأتي مالع :دينجلل لجر لاق

 ؛ةشحو ثروأ عفا نامز وأ ءاضبق

 :لوقي أشنأو

 مكتيؤرب وفصي برشم يل ناك دق
 افص نيح مايألا دي هتردكف

 [ىل/و ]1

 ]01/1٠١*[ .لاوحألا عيمج يف ةقفاوملا

 هلك يبنلا نع هي ةريره يبأ نع
 :ليربجل لاق ءاّدبع هللا بحأ اذإ» :لاق
 مث ؛ليربج هبحيف «هبحأف اًنالف بحأ ينإ
 هذبع بحي هللا نإ :ءامسلا لهأل لوقي

 مث «ءامسلا لهأ هبحيف ءهويحأف ءانالف

 [م"١/05] .«لوبقلا هل عضوي

 لئثس اذإ ءالجلا نب هللا ديع ناكو «©

 ديرأ انأ ؛ةبحمللو يل ام :لاق ةبحملا نع

 يلايل نوكت فيك :لئسو ؛ةبوتلا ملعتأ نأ

 :لوقي أشنأف ؟بابحألا

 هداؤف وشح بحلاو تبي مل نم

 [*١٠/18]دابكألا تتفت فيك ردي مل

 الجر تلأس :يرسبلا ديبع وبأ لاق *
 اذه يف كسلجأ يذلاام :ماكلاب
 نإ :ءيش نع كلاؤس امو :لاق ؟عضوملا

 ؟هيلع عقت مل هتقحل نإو «هكردت مل هتبلط

 نأب يملع :لاق ؟وه ام ينربخت :تلق
 نانجلا ميعن قرغتست هللا عم يتسلاجم

 نأ نظأ تنك دق ءهوأ :لاق مث ؛اهلك

 اذإف ؛تبره قلخلا نمو «ترفظ دق يسفن



 هنا ءايلوألا ةيلحا

 هل اّبحم تنك ول ؛يماقم يف باذك انأ

 .دحأ يلع علطا ام : اًقداص

 نيبحملا نأ ءتملع امأ :تلقف
 .هقلخي نوسنأتسم ءهضرأ يف هللا ءافلخ

 يب حاصف :لاق ؟هتعاط ىلع مهنوثعبي
 تممش اول .عودخم اي :لاقو ءةحيص

 كلذ ءارو ام كبلق نياعو «بحلا ةحئار

 ام قوف ىرت نأ تجتحا ام :برقلا نم

 :صضرأ ايو ءءامس اي :لاق مث ؛تيأر

 ركذ يبلق ىلع رطخ ام ؛هنأ ىلع ادهشا
 :اًمداص تنك نإ ؛طق رانلاو ةنجلا

 اًمالك هل ثعمس ام «هللاوف :لاق

 ىلإ قبيسي نأ تفخف ءتفخو ءاهدعب

 هتكرتف ؛هلتق ىف سانلا نم نظلا

 انأ اذإ ءكلذك انأ انيبف ءتيضمو

 تيّنكف ؟ىتفلا لعف ام :اولاقف ؛ةعامجب

 دق هللا نإف .عجرا :اولاقف ؛كلذ نع

 :مهل تلقف «هيلع مهعم تيلصف ؛هضبق

 :اولاق ؟متنأ نمو ءلجرلا اذه نم

 ءرطملا رطمي هب ناك لجر اذه ؛كحيو

 هتيأر امأ ؟؛ليلخلا ميهاربإ بلق ىلع هبلق
 رطخ ام رانلا ركذ نإ :هسفن نع ربخي

 الإ ءاذكه دحأ ناك لهف ؟طق هبلق ىلع
 :اولاق ؟متنأ نمف :تلق ؟85 ميهاربإ

 ؛لادبألا نم نوصوصخملا ةعيسلا نحن
 نأ بحت ال :اولاق ؛ اًئيش ينوملع :تلق

 ال نمم كنأ فرعي نأ بحت الو هفرعت

 ]18/٠١-819[ .فرعي نأ بحي

 يو للا ةبحم ب !ز
 ميهاربإ نب دمحم  ةزمح وبأ لئس *

 ىوس ءيش ىلإ بحملا عزفيأ  يدادغبلا

 رورسو « مئاد ءالب هنإ ال :لاقف ؟هيوبحيم

 نم الإ اهفرعي ال ءةلصتم عاجوأو « عطقنم

 :دشنأو ؛اهرشاب

 هريغ نود هوجش ىيفقالملا يفالي

 ]777/1١١[ عجوأ هيقال دنع ءالب لكو

 بجوي بحلا :ىناغرفلا نبا لاق #*

 دقف نمف ؛اًسنأ بجوي قوشلاو ِءاقوش

 ريغ هنأ ملعيلف :سنألاو قوشلا

 اة لا . بحم

 «ءاجرلاو .فوخلا :ديحوتلا دقع نم ءايشأ

 ةرثك نم :فوخلا ةدايزف ؛ةبحملاو

 نم :ءاجرلا ةدايزو ؛ديعولا ةيؤرل .«بونذلا

 ةدايزو ؛دعولاةيؤرل ءريخدلا باستكا

 ؛ةنملا ةيؤرل ءركذلا ةرثك نم :ةبحملا

 ؛بوبحملا ركذ نم حيرتسي ال :فئاخلاف

 ؟رولم رون :ءاجرلاو ؛رونم ران :فوخلاف

 ["ه١١1/٠] .راونألا رون :ةبحملاو

 نع يجنسوبلا نسحلا وبأ لئس *

 [و/16) .ءاشي ام لعفي

 يف لاق هنأ ضايع نب ليضفلا نع *
 «كايإ يبحب ينمحرا :هيف تام يذلا هضرم

 [١٠ة9/8]) . كنم ىلإ بحأ ءيش سيلف

 لبج نب ذاعم نأ :سيق نب ورمع نع *



 2ث 5 ١
 يعوضاوملا بيذهتلا ا افك“ 01 هللا ةيحم

 «هاشغت ثوملا تاركس تلعجف «نعط امل

 «كتاقنخ ينقنخا :لوقيف ءةقافإلا قيفي مث

 «كءاقل بحي يبلق نأ ملعتل كنإ «كتزعوف

 ءاقبلا بحأ نكأ مل ينأ :ملعت كنإ مهللا

 سرغل الو .راهنألا يرجل ءايندلا يق
 أمظو .تاعاسلا ةدباكمل نكلو ءراجشألا

 دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو ءرجاوهلا

 [١٠/ه] .ركذلا قلح

 ريجه ناك :لاق يلع نب ورمع نع #*

 ءيض# :ملكت مث تكس اذإ ديعس نب ىيحي
 :لاق :[4* :ق] 4ٌُريِصَمْلا اَنْنِلِإَو ٌتِيَو
 :هيف تام يذلا هضرم يف ىيحيل تلقف

 ىلإ هّبحأ :لاقف هللا ءاش نإ هللا كيفاعي

 ١ عمل /41 .هللا ىلإ هّنحأ

 اوغلبت ال :لاق ةنييع نب نايفس نع *#

 ءىش نوكي ال ىتح الإ ءرمألا اذه ةورذ

 دقف «نآرقلا بحأ نمو ؛هللا نم مكيلإ بحأ

 [؟78/9] .مكل لاقي ام اوهقفا ؛هللا بحأ

 ذحخأ :لاق دايز نب نيسحلا نع *#

 «نيسح اي :لاقف «يديب ضايع نب ليضف
 ءايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعت هللا لزني

 هّنج اذإ يتبحم ىعدا نم :برلا لوقيف
 بحي بيبح لك سيلأ ؟ينع مان ليللا
 يئابحأ ىلع علطم اذ انأ اه ؟هبيبح ةولخ

 «مهنيعأ نيب يسفن تلثم ؛ليللا مهنج اذإ

 ىلع ينوملكو «ةدهاشملا ىلع ينوبطاخف
 ىف ىئابحأ نيعأ رقأ اًدذغ ؛يروضح

 نا ٠٠١[ - 44/4] .يتانج

 .كاذف ء.اهلابقإ

 تعمس :يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق *

 مالعأ نم سيل هر يرش نورك
 لاق ؛كبيبح هضغبي ام بحت نأ :بحلا

 ؛ هللا ةغعاط بح :هللا بح ةمالعو :دمحأ

 «دبعلا هللا بحأ ذإف هللا ركذ بح :ليقو

 هللا بحي نأ دبعلا عيطتسي الو ؛ هبحأ

 كلذو ءهل بحلاب هنم ءادتبالا نوكي ىتح

 لاق ؛هتاضرم يف داهتجالا ةنم فرع نيح

 نمو ءاهيف دهز :ايندلا فرع نمو :دمحأ

 هللا فرع نمو ءاهيف بغر :ةرخآلا فرع

 نم وهف :هسفن فرعي مل نمو «هاضر رئا

 كتثدح اذإ :دمحأ لاقو ؛رورغ ىف هنيد

 وهف ءاهرابدإ دنع ايندلا كرتب كسفن

 دنع اهكرتب كسفن كتئثدح اذإو ؛ةعدخ
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 رم :لاق ؛فلخ نب قاحسإ نع #*
 تلحن دق ؛سانلا نم ةثالثب 84# ىسيع

 يذلا ام :لاقف ؛مهناولأ تريغتو :مهنادبأ
 نم مربعا :اولاق ؟ىرأ اممكغلب

 اًقحو .متفخ اًقولخم :لاق ؛نارينلا
 مث 0 ؛فئاخلا نمؤي نأ هللا ىلع

 دشأ مه اذإف «ىرخأ ثالث ىلإ مهزواج

 ام :لاقف ؛نادبأ لوحن دشأو ؛ناولأ ريغت

 ىلإ قوشلا :اولاق ؟ىرأ ام مكغّلب يذلا
 اًقْحَو «متقتشا اًقولخم :لاقف ؛نانجلا

 مث ؛متوجر ام مكيطعي نأ هللا ىلع

 دشأ مه اذإف ءىرخأ ثالث ىلإ مهزواج
 ىلع نأك «ناولأ ريغت دشأو «نادبأ لوحن

 يذلا ام :لاقف ؛رونلا نم ةآرملا مههوجو



 ل ا
 ةارادملا كج يبنلا ةبحم | 7#” ءايلوألا ةيلحل

 :لاق ؛هلل بحلا :اولاق ؟ىرأ ام مكغّلب
 ]4/٠١[ .نوبرقملا متنأ «نوبرقملا متنأف

 نأ :ملسأ نب ديز نب ديز نع #*

 ءبر اي :لاقف ءهبر لأس كَ ىسوم

 الإ لظ ال موي .كشرع لظ يف مهيوؤت
 ةيدنلا .مهبرلق ةرهاطلا :مه :لاق ؟كلظ

 اذإ نيذلا ؛يلالجب نوباحتي ءمهيديأ

 تركذ :اوركذااذإو :ىب'اوركذ :ةركذ

 بينت امك يركذ ىلإ نوبيني نيذلا ؛مهب
 نوبضغي نيذلا ؛اهركو ىلإ روسنلا
 ةرمنلا بضغت امك تلحتسا اذإ هللا مراحمل

 امك يبحب نوفلكي نيذلاو ؛تبرح اذإ
 [917/©] .سانلا بحب يبصلا فلكي

 (هنع عافدلاو هميظعتو هعابتا)

 نب هللا ديبع نب ةملس يبأ نع *
 :لاق «ءهدج نع هيبأ نع رمع نب هللا دبع

 اًصيمق هنع ىلاعت هللا يضر رمع سبل

 ايدم :لاقف ؛ةرفشب يناعد مث ءاّديدج

 فارطأب كيدي قزلأاو ءيصيمق مك ينب
 تعطقف اهنع لضف ام عطقا مث «يعباصأ

 مف راصف ءاًعيمج هيبناج نم «نيمكلا نم
 «هتبأ اي :هل تلقف ؛ضعب قوف هضعب مكلا

 «ينب اي هعد :لاقف ؟صقملاب هتيوس ول

 لاز امف ؛لعفي َِك هللا لوسر تيأر اذكه

 تيأر امبر ناكو ؛عطقت ىتح :هيلع
 ]480/١[ .همدق ىلع طقاست طويخلا

 نبا ىلإ ترظن ول :لاق عفان نع *

 رثأ عبتا اذإ هنع ىلاعت هللا يضر رمع

 1]1٠١/1١*[ .نونجم اذه :تلقل «ِدِلَكَي ىبنلا

 هب نأ نظ :دحأ هآر اذإ رمع نبا ناك *

 ٠١"[ /1] .ةَي ىبنلا راثآ هعبتت نم ؛ اًئيش

 ناك هنأ : هيض رمع نبا نع عفان نع *
 «هتلحار سشأرن ذحأي «ةكم قيرط ىف

 ؛فخ ىلع عقي اًمخ لعل :لوقيو ؛اهينثي

 ةضا لا .ةك يبللا ةلجار فخ : ينعي

 ام :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز نع *

 «ضرألا نم ةالف يف اهليصف تلضأ ةقان

 نب رمعل رمع نبا نم :هرثأل بلطأب

 م1 .امهنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 ءرباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع
 :ول :لوقي ناك ءايركز ىبأ نب هللا دبع نأ

 لبق يذ نم ةنس ةثام رمعأ نأ نيب ترّيخ

 يموي يف ضبقأ نأ وأ ؛هللا ةعاط يف

 نأ ترتخال ؛هذه يتعاس يف وأ ءاذه

 : هذه يتعاس يف وأ ءاذه يموي يف ضبقأ

 ىلإو .هلوسر ىلإو ؛هللا ىلإ اقوشت

 ١([ هد ر/ه] .هدايع نم نيحلاصلا

 ةارادملا

 ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ لاق *

 نإو ؛ماوقأ هوجو يف رشكنل انإ :ةنع

 [؟؟؟/1١] .مهنعلتل انيولق

 عم انك :لاق ةربس نب لازنلا نع *

 ابأ اي :نامثع هل لاقف تيبلا ىف ةفيذح
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 لمعلا ىلع ةموادملا  ةنهادملا

 :لاق ؟كنع ينغلبي يذلا اذه ام .هللا دبع
 ءمهقدصأ تنأ :نامثع هل لاقف ؛هتلق ام
 هللا دبع ايأ اي :تلق ءجرخ املف ؛مهربأو

 :نكلو «ىلب :لاق ؟تلق ام لقت ملأ

 بهذي نأ ةفاخم .«ضعبب هضعب هنيد ىرتش

 [؟ا9/5/11 .هلك

 بحاص هللا دبع نب ةدبع نع
 ىلإ لجر اكش :لاق .«- برح نب عنم
 ؛ةفوكلا لهأ نم الجر نيسحلا نب دلخم
 يرادأ ينإف ؟ةارادملا نع تنأ نيأ :لاقف

 لبرغت «ةيشبح ةيراج هذه «يرادأ ىتح
 تملكت ام :لاق مث ؛هل سرفلا ريعش
 نيسمخ ذنم ءاهنم رذتعأ نأ ديرأ ةملكب

 [9131/84] . ةنس

 :لاق يقرلا ىسيع نب هللا دبع نع
 كل عمجت نأ كل له :ةفيذح يل لاق

 يسفن يذ تلق ؟نيلرح يب هلك ريخلا
 ؟كلذب يل نمو :تلق :لاق ؟العاف هارت

 صاالخإو .هلح نم وي ةارادم :لاق

 ]77١/8[ .كبسح ؛هلل لمعلا

 ةنهادملا

 ىدان :لاق يقشمدلا دحاولا دبع نع *

 :لاقف ؛نيفص موي اًيلع يريخلا بشوح
 انإف ءبلاط يبأ نبا اي انع فرصنا

 كنيب يلخن :كمدو انئامد يف هللا كدشنن

 ءانماش نيبو اننيب يلختو «كقارع نيبو

 .نيملسملا ءامد نقحتو

 يعوضوملا بيذهتلا | "اره

 ؛ميلظ مأ نبا اي تاهيه :يلع لاقف

 يف ينعست ةنهادملا نأ تملع ول «هللاو

 يف يلع نوهأ ناكلو ,تلعفل هللا نيد
 نآرقلا لهأ نم ضري مل هللا نكلو ؛ةنوؤملا

 ]46/١[ . ىصعي هللاو «توكسلاو ناهدالاب

 ناك اذإ :لاق يروثلا نايفس نع

 وهق :نوضار هنع هناريج كسانلا

 ]//5١[ .نهادم

 اذ انعمس :الاق دمحمو فسوي نع #

 . كيو هبر فصنأ نمل ىبوط :لوقي نونلا

 هل رقي :لاق ؟هبر فصني ففيكو :لبق

 ؛هتيصعم يف لهجلابو ءهتعاط يف تافآلاب

 رفغ نإو ءهلدع ىأر :هبونذب هذخآ نإو
 هنم لبقتي مل نإو ءهلضف ىأر :هل

 نم هعم امل اًملاظ هري مل :هتانسح

 داج امل هناسحإ ىأر :اهلبق نإو «تافآلا

 [*35/4] .تاماركلا نم هب

 لمعلا ىلع ةموادملا ش

 تعمس :لاق نابهص نب ةبقع نع #*

 يتيميب هتذخأ ام :لوقي نافع نب نامثع

 [مع/1] .- ُهرَكَذ : ينعي - تملسأ ذنم

 لاقف ؛يبسب كي هللا لوسر ىلع مدق :لاق
 :اًمداخ هيلسف :؛كابأ ىتث دنا ا :ةمطافل يلع

 5 . لمعلا هب يقت هت

 » :اهل لاقف ف اوي اعنا كلانا

 .؟؟ةينب اي كل



 ءايلوألا ةيلحل

 .كيلع ملسأل تئج «ءءيش ال :تلاق

 ايف لاس نأ تبحتشاو

 ؟تلعف ام :يلع اهل لاق .تعجر املف

 .هنم تييحتساو ءاًئيش هلأسأ مل :لاق

 :اهل لاق «ةلباقلا ةليللا تناك اذإ ىتح
 .لمعلا هب نيقتت :اًمداخ هيلسف .كابأ يتئا

 . اًئيش هلأست نأ تيحتساف ءاهابأ تتأف

 :ءاسم ةئلاثلا ةليللا تناك اذإ ىتح
 ؛ل6 هللا لوسر انيتأ ىتخ ءاقيمج انجرخ
 .«؟امكب ىتأ ام» :لاقف

 انيلع قش ءهللا لوسر اي :يلع لاقف
 هب يقتن :اًمداخخ انيطعت نأ اندرأف «لمعلا

 .لفعلا
 امكلدأ له» لكي هللا لوسر امهل لاقف

 .ة؟معنلا رمح نم امكل ريخ ىلع
 .معن «هللا لوسر اي :يلع لاق

 «تاحيبستو ءثاريبكت» :لاق

 :امانت نأ اديرت نيح «ةئام :تاديمحتو

 نيح اهلثمو ؛ةنسح فلأ ىلع اتيبتف

 .«ةنسح فلأ ىلع ناموقتف :ناحبصت

 نم اهتعمس ذنم «ينتتاف امف :يلع لاقف

 ينإف :نئيفص ةليل الإ ؛ِللو هللا لوسر

 ؛ليللا رخآ نم اهتركذ ىتح ءاهتيسن
 ]594/1١"[ .اهتلقف

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع #*
 ىتح هل هللا لوسر اناتأ :لاق يلع
 ام انملعف ءةمطاف نيبو ينيب هيلجر عضو

 لمعلا ىلع ةموادملا | 7 كاسب |

 نيثالكو انالث:؛انعشاهت اندعا 151 لوقت
 اًعبرأو «ةديمحت نيئالثو اًنالثو «ةحديبست

 .ةريبكت نيئالثو

 هل لاقف ؛دعب اهتكرت امف :يلع لاق

 هليل الون لاق ؟ نيني ةلبل الو لو
 [؟1/١] . نيفص

 يتوق ناك :لاق هو رذ يبأ نع #
 ديزأ الف ءاًعاص خلك هللا لوسر دهع ىلع

 [137/1] . كو هللا ىقلأ ىتح ءهيلع

 ينجّوز :لاق ورمع نب هللا دبع نع *
 : يلع تلحخد املف « شيرق نم ةأرما أ

 ةوقلا نم يب امم ءاهل شاحنأ ال تلعج

 .ةالصلاو موصلا نم : ةدابعلا ىلع

 ىتح ءهتنك ىلإ صاعلا نب ورمع ءاجف

 تدجو افيك :اهل لاقف ؛اهيلع لحد

 ءامنك انل شتفي مل :- لجر نم ةلوعبلا

 . اًشارف انل برقي ملو
 ؛هناسلب ينّضعو «ينمذعف «يلع لبقأف

 تاذ شيرق نم ةأرما كتحكنأ :لاقف

 ىلإ قلطنا مث !تلعفو اهتلضعف ءابسح

 للك يبنلا يلإ لسرأف ؛يناكشف كي يبنلا
 .«؟راهنلا موصتأ» :يل لاقف ؛هتيتأف

 .«؟ليللا مرقتفأ» :لاق

 . معن :تلق

 مانأو يلصأو رطفأو موصأ ينكل» :لاق



 2ث نسمع |
 يعوض وملا بيذهتلا ني لمعلا ىلع ةموادملا

 سيلف يتنس نع بغز نمف ؛ءاسنلا سمأو
 لك يف نآرقلاأرقا» :لاق مث ؛«ينم
 .(رهش

 . كلذ نم ىروقأ يندجأ ينإ :تلق

 .«مايأ ةرشع لك يف هأرقاف» :لاق

 .كلذ نم ىوقأ يندجأ ينإ :تلق

 :لاق مث !«ثالث لك يف هأرقاف» :لاق

 , مايأ ةثالث رهش لك يف مص»

 . كلذ نم ىوقأ ينإ :تلق

 اًموي مص» :لاق ىتح « ينعفري لزي ملف

 مايص وهو مايصلا لضفأ هنإف اًموي رطفأو
 . 1986 دواد يخأ

 لاق مث :هثيدح يف نيصح لاق

 لكل نإو ءةرش دباع لكل نإ» :ِلك يبنلا

 ؛ةعدب ىلإ امإو «ةئس ىلإ امإف :ةرتف ةرش
 .ىدتها دقف :ةنس ىلإ هترتف تناك نمف

 دقف :كلذ ريغ ىلإ هترتف تناك نمو
 .؟كله

 ورمع نب هللا دبع ناكو :دهاجم لاق

 «كلذ مايألا موصي :ربكو فعض نيح

 مث ؛كلذب ىوقتيل :ضعب ىلإ اهضعب لصي
 نم أرقي ناكو :لاق .مايألا كلذ دعب رطفي

 صقنيو ءاثنايحأ ديزي ؛كلذك هبازحأ

 نق امإ دخلا هن قوي اةنا ريغ ةانايعأ
 دعب لوقي ناك مث .ثالث يف امإو ( عبس

 ةصخر تلبق نوكأ نأل :كلذ

 وأ هب لدع امم ىلإ بحأ .نكَي هللا لوسر

 نأ هركأ هدأ ىلع هتقراف ينكل ؛لدع

 [185- 788/1١1 .هريغ ىلإ هفلاخأ

 :لاق رمع نب هللا دبع نب ةزمح نع #

 نب هللا دبع دنع ناك اًريثك اًماعط نأ ول

 ؛اًلكآ هل دجي نأ دعب هنم عبش ام :رمع

 لحن دق هارف ؛هدوعي عيطم نبا هيلع لخدف
 نأ هلعل :هيفطلت الأ :ةيفصل لاقف ؛همسج

 ؟اًماعط هل يعنصتف ءهمسج هيلإ دتري

 عدي ال :هنكلو .كلذ لعفنل انإ :تلاق

 هاعد الإ :هرضحي نم الو هلهأ نم اًدحأ

 .كلذ يف تنأ هملكف ؛هيلع

 ول «نمحرلا دبع ابأ اي :عيطم نبا لاقف
 .كمسج كيلإ عجرف ءاماعط تذختا

 ام «نينس ينامث يلع يتأيل هنإ :لاقف
 عبشأ ال :لاق وأ  ةدحاو ةعبش اهيف عبشأ

 نأ ديرت نآلاف ؛ ةدحاو ةعبش الإ اهيف

 أمظ الإ يرمع نم قبي مل نيح :عبشأ
 [15948/1-194] .رامح

 :لاق هللا دبع ني ةزمح نب رمع نع *

 :لاقف «لجر رمف .يبأ عم اًسلاج تنك

 موي رمع نب هللا دبعل تلق ام «ينربخأ

 ؟فرجلاب هملكت كتيأر

 تقر «نمحرلا دبع ابأ اي :تلق :لاق

 ال كفاسلجو .ءكنس ربكو ءكتغضم
 ترمأ ولف ؛كفرش الو كقح نوفرعي

 اذإ كنوفطلي اًئيش كل اولعجي نأ :كلهأ

 . مهيلإ تعجر

 ذنم تعبش ام ؛هللاو .كحيو :لاق

 ءةنس ةرشع ىتنث الو ءةنس ةرشع ىدحإ



 ءايلوألا ةيلحل

 ةرشع عبرأ الو ءةنس ةرشع ثالث الو

 امنإو ءىب فيكف ؛ةدحاو ةرم الو ءةنس

 [؟١/491] .رامحلا أمظك ينم ىقب

 ىلوم ناكو يدع نب هللا ديبع نع #

 هءاجف «قارعلا نم مدق  رمع نب هللا دبعل

 .ةيده كيلإ تيدهأ :لاقف ؛هيلع ملسي

 ؟ىه امو :لاق

 .شراوج : لاق

 ؟شراوج امو :لاق

 .ماعطلا مضهت :لاق

 لذنم اًماعط ىنطب تألم امف :لاقف

 [900/1] ؟هب عنصأ امف ءةنس نيعبرأ

 [؟97/9١1] .ةنس

 نم لجرل لاق ءرائيد نب كلام نع #*

 نبلب اًنيل اًفيغر يهتشأل ينإ :هباحصأ
 .بئار

 ىلع هلعجف :لاق ؟ هب ءاجف «قلطناف :لاق

 رظنيو هبلقي كلام لعجف :لاق ؛فيغرلا

 ؟ينبلغت نأ ديرتو «مويلا ناك ىتح «كتبلغف

 [؟11/؟] . هلكأي نأ ىبأو ؛ ينع كيلإ

 ىرأ تنك :لاق ذاعم نب ذاعم نع «

 لخأ دق ءثدح مالغ هنأك :يميتلا ناميلس

 ذخأ دق هنأ :نوري اوناكو ؛ةدابعلا يف

 ]٠/7”7[ .يدهنلا نامثع يبأ نع هتدابع

 | 7 ار
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 لمعلا ىلع ةموادملا

 هيبأ نع يبلهملا دابع نب دمحم نع #*
 تملسف .نوع نب هللا دبع تيتأ :لاق

 انأ اذإف «تيبلا ىلإ تعجرف :لاق ؛هيلع

 نبا :وه اذإف ءبابلا برض دق ناسنإب
 الإ هب ءاج امف  لخدا :تلقف :نوع

 نبا اي :تلقف  ةعاسلا هتقراف امنإو ءرمأ

 ؟هم «نوع

 «كيلع ملسأف كيتآ نأ تدرأ :لاق

 نأ :ةداعلا هذه يسفن دّوعأ نأ تهركف

 ]4١/9[ .هب يفأ ال مث ءاّئيش يونأ

 انيلع لبقأ :لاق يدع يبأ نبا نع *
 .ءنايتف اي :لاقف ؛دنه يبأ نب دواد

 تنك :هب عفتني نأ مكضعب لعل «مكربخأ
 اذإف ؛قوسلا ىلإ فلتخأ «مالغ انأو

 نأ :يسفن ىلع تلعج :يتيب ىلإ تبلقنا
 اذا ءاذكو اذه ناقتي ىلإ ىلاعت هللا ركذأ

 :يسفن ىلع تلعج :ناكملا كلذ تغلب

 ؛اذكو اذكو ناكم ىلإ ىلاعت هللا ركذأ نأ
 [97/9] .لزنملا ينآ ىتح

 «ىكتعلا لالحلا ىبأ نع ةرارز نع #

 لا يسر ةللاس و كنا تسب :لاق

 دل كا لزتسر تعمس :لاق هنع نلاعت
 ةرشع يتنث مويلا يف ىلص نم» :لوقي
 امف :لاق .«رانلا ىلع همحل هللا مّرح ةعكر

 ]١٠١5/9[ .دعب اهتكرت

 نب ورمع ربك امل :لاق ميهاربإ نع *
 ناكف ءطئاحلا يف اًدتو هل دتو :نوميم
 ؛هب كسمتسا :مايقلا لوط نم مئس اذإ



 لمعلا ىلع ةموادملا
 8 اب.
 يعوض وملا بيذهتلا اد

 ]16١٠/4[ .هب قلعتيف ءالبح طبري :وأ

 اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 الو .ءلمعلا يف اوديزي نأ :نوبحتسي
 [(ا1ظ/1] هعمل ءيشف الإو ؛هنم اوصقني

 نالجع ينثدح :لاق يبعشلا نع #

 ناك :لاق :«- هبجاح ناكو  ةدايز ىلوم

 ىلإ همامأ تيشم :هلزنم نم جرخ اذإ دايز

 ىلإ همامأ تيشم :لخخد اذإف ءدجسملا

 وه اذإف «موي تاذ هسلجم لخدف ؛هسلجم

 ؛هرجزأ تبهذف .«تيبلا ةيواز يف ٌرهب
 ءرهظلا ىلص مث ؛هل ام براقي هعد :لاقف

 ءرصعلا ىلص مث ؛هسلجم ىلإ داع مث

 ءرهلا ظحالي كلذ لك :هسلجم ىلإ داعف

 جرخ ؛سمشلا بورغ ليبق ناك املف

 نم :دايز لاقف ؛هذخأف ؛هيلإ بئوف ءذرج

 ةبظاوم اهيلع بظاويلف ءةجاح هل تناك

 ["11/4] .هب رفظي :رهلا

 :نيتنسب هتوم لبق قاحسإ ْوبأ فعض *
 ناكف ءماقي ىتح موقي نأ ردقي ناك امف
 .ةيآ فلأ مئاق وهو أرق :اًمئاق متتسا اذإ

1 ] 

 :قاحسإ ىبأل هللا دبع نب نوع لاق *

 ةرقبلا ارقاف ء«يلصأ :لاق ؟كنم يقب ام

 يقبو .كرش بهذ :لاق ؛ةعكر يف

 [م1/14*8] . كريخ

 ينم ةالصلا تبهذ :قاحسإ وبأ لاق *
 امف ءمئاق انأو يلصأل ينإو .تفعضو

 [م*و/4] .نارمع لآو ةرقبلا الإ :أرقأ

 تربك دق :لاق قاحسإ يبأ نع #*

 نم ةثالث الإ :موصأ ام ءتفعضو

 روهشو «٠ سيمخلاو نينثالاو ءرهشلا

 [”84/4] .مرحلا

 ةرصبلاب نإ :ديز نب دحاولا دبعل ليق *

 له ؛ةنس نيسمخ ذئم موصيو يلصي الجر
 ؟دعب هنم تعنق

 .ال :لاق

 ؟هنع تيضر لهف :لاق

 .ال :لاق

 ؟دعب هب تسنأ لهف :لاق

 .ال :لاق

 ديّرتلا :كلمع نم كباوث امنإف :لاق

 .ةالصلاو موصلا يف

 .معن :لاق

 كتملعأل «كنم ىحتسأ ىنأ الول :لاق
 052000 :لوغتم كليهوأ

 تعمس :لاق ريصقلا نارمع نع *

 تلأس ينإ :لاقف ؛لجر هلأسو «نسحلا

 ؛كل ايأ ال ؟اًهيقف تيأر لهو :لاقف

 ريصبلا ءايندلا ىف دهازلا :هيقفلا امنإ
 ]١9/84/5[ .هبر دا ىلع موادملا «ءهبنذب

 تيأر دق :لاق ملسم نب نافع نع

 ؛ةملس نب دامح نم دبعأ وه نم

 ىلع ةبظاوم دشأ تيأر ام :نكلو

 نم :هلل لمعلاو «نآرقلا ةءارقو ءريخلا

 [؟56/١6] .ةملس نب دامح



 ءايلوألا ةيلحا

 رمتعملا نب روصنم نأ :ةدئاز نع *

 موصيو ءاهليل موقي ,.ةنس نيتس ماص
 اي :همأ هل لوقتف ءيكبي ناكو ؛اهراهن

 امب ملعأ انأ :لوقيف ؟اًليتق تلتق «ينب

 لحك .حبصلا ناك اذإف ءيسفنب تعنص

 جرخو «ءهيتفش قرفو .هسأر نهدو «هينيع
 [١4/ه] .سانلا ىلإ

 ال يذلا هللاو :دوعسم نب هللا دبع لاق *#

 مالسإلا ىلع حبصي اًدبع رضي ام «هريغ هل
 [١؟/١1] .ايندلا يف هباصأ ام هيلع يسميو

 حدملا

 نبال :لاق الجر نأ :هريغو عفان نع *
 روع نا اج وأ «سانلا رين اي :رمع

 «سانلا ريخب انأ ام : رمع نبا لاقف ؛سانلا

 نم ديع :ينكلو ؛سانلا ريخ نبا الو

 هللاو ؛هفاخأو «ىلاعت هللا وجرأ ءهللا دابع

 [007/1] .هوكلهت ىتح «لجرلاب اولازت نل
 يبأ نبال هللا دبع نب فرطم لاق *

 ترغاصت الإ ءطق دحأ ينحدم ام :ملسم

 هلا . يسفن يلع

 سفنلاب ىفك : هللا دبع نب فرطم لاق

 هب تدرأ كنأك :ًالملا سوؤر ىلع ءارطا

 ]7١7/77[ . اهنيش كك هللا دنع كلذو ءاهنيز

 تفرع ذنم :رانيد نب كلام لاق #*

 هركأ الو ء.مهتحدمب حرفأ مل :سانلا

 نأل :لاق ؟كلذ ملو :ليق ؛مهتمذم

 [#ا/؟/؟] .طرفم مهماذو «طرفم مهحدام

 حدملا ها ا[

 ليق :لاق ضايع نب ليضف نع *
 ؟كلثم نمو «تنأ تنأ : يميتلا ناميلسل

 ودبي ام يردأ ال ءاذكه اولوقت ال :لاق

0 
 4 نوبت أونوكَي مل اَم هلل ني ملل اًديو»

 .٠ /#] . 407 :رمزلا]

 باهش نبا نأ :سنأ نب كلام نع *#
 ؛بيسملا نب ديعس نع ةيمأ ىنب , ضعب هلأس

 كلذ غلبف ةةلاتكب هزيمغأو ىل هركذف

 ءاجف «باهش نبا مدقف «بيسملا نب ديعس
 ملو ءديعس هملكي ملف ءديعس ىلع ملسي
 هعم ىشم «ديعس فرصنا املف ؛هيلع دري

 ملف كيلع تملس يل ام :لاقف ؛باهش نبا
 مل :لاق ؛ريخ الإ ينع كغلب ام ؟ينملكت

 ["551/9] ؟ناورم يئبل ينتركذ

 هصيمق هاطعأف يرهزلا لجر حدتما *

 :لاقف ؟ناطيشلا مالك ىلع يطعتأ :هل ليقف
 ]/١/[ .رشلا ىقتا :ريخلا ىغتبا نم نإ

 ناك دوعسم نبا نأ هللا دبع نب نوع نع *

 هنإف ءهمذب الو دحأ حدمب لجعت ال :لوقي

 نم برو ؛اًدغ كءوسي :مويلا كّرسي نم بر

 [؟4/١6] . اًدغ كرسي :مويلا كءوسي

 نالجر يناتأ :لاق يبعشلا نع *

 نم لجرو ءرماع ينب نم لجر :نارخافتي
 «يدسألا ديب ذخآ يرماعلاو ؛دسأ ينب

 هللاو :لوقي وهو ؟ ينعد :لوقي يدسألاو

 ءرماع ينب اخأ اي :تلقف ؛كعدأ ال

 لاصخ مكل ناك هنإ : يدسألل تلقو ؛هعد
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 يعوضموملا بيذهتلا | «<:'؟ 7 حدملا

 :هنإ ءبرعلا نم دحأل نكت مل ءتس

 قلك هللا لوسر اهبطخ ةأرما مكنم تناك

 امهنيب ريفسلا ناكو ءاهايإ هللا هجوزف
 تناكف «شحج تنب بنيز : 888 ليربج
 لهأ نم لجر مكنم ناكو ؛كموقل هذه

 وهو ءاًعنقم ضرألا ىلع يشمي ؛ةنجلا

 ؛كموقل هذه تناكو .نصحم نب ةشاكع

 لجرل «مالسإلا يف دقع ءاول لوأ ناكو
 هذه تناكو ءشحج نب هللا دبعل :مكنم
 يف مسق مئغم لوأ ناكو ؛كموقل

 ناكو ؛شحج نب هللا دبع منغم :مالسإلا

 نم لجر «ناوضرلا ةعيب عياب نم لوأ
 اي :لاقف .ِلؤ ىبنلا قى «كموق

 ؛فكعيأبأ يكس كندي طتسا- 81 لور
 ىف ام ىلع :لاق «؟اذام ىلع» :لاقف

 :لاق ؟؟يسفن يف امو» :لاق ؛كسفن
 «نانس وبأ هعيابف ؛ةداهشلا وأ حتفلا
 ىلع عيابن :نولوقيف .نوئيجي سانلا ناكو
 .كموقل هذه تناكف ؛نانس يبأ ةئعيب

 تناكف ءردب موي نيرجاهملا عبس اوناكو
 [”15 -”18/4] .كموقل هذه

 نب هللا دبع اكش :لاق نانس يبأ نع *

 اي :لجر هل لاقف ؛هبونذ اًموي ليذهلا يبأ
 :لاقف ؟يقنلا ٍئقتلا تسلَوأ «ةريغملا ابأ

 برقتي نأ دارأ :اذه كدبع نإ ءمهللا

 [*88/4] .هتقم ىلع كدهشأ ينإو «يلإ

 اولاق اًرفن نأ :ريفن نب ريبج نع ه»
 الجر انيأر ام «هللاو :باطخلا نب رمعل

 دشأ الو .قحلاب لّوقأ الو .ءطسقلاب ىضقأ

 «- نينمؤملا ريمأ اي كنم نيقفانملا ىلع

 لاقف ؛ِلك هللا لوسر دعب سانلا ريخ تنأف
 انيأر دقل .هللاو متبذك :كلام نب فوع

 وه نم :لاقف ؛ِِلكي هللا لوسر دعب هنم اًريخ
 :رمع لاقف ؛ركب وبأ :لاقف ؟فوع اي

 وبأ ناك دقل ءهللاو ءمتبذكو فوع قدص

 نم لضأ انأو .كسملا حير نم بيطأ ركب

 [14/0] . يلهأ ريعب

 امو :لاق حدُم اذإ زيريحم نبا ناك *

 ١5١[ /ه) ؟كملع امو ؟كيردي

 نبا نذأتسا :لاق ةكيلم يبأ نبا نع «©

 يل ةجاح ال :تلاقف «ةشئاع ىلع سابع

 اي :ركب يبأ نب نمحرلا دبع لاقف ؛هتيكزتب
 ءاج «كتيب حلاص نم سابع نبا نإ ؛هاتمأ
 ؛اهيلع لخدف ءهل نذأف :تلاق .كدوعي
 كنيب ام ؛هللاوف ءيرشبأ ءهمأ اي :لاقف

 نأ الإ ,ةبحألاو اًدمحم يقلت نأ نيبو

 ءاسن بحأ تنك ؛كدسج كحور قرافي

 لَو هللا لوسر نكي ملو «هيلإ يك هللا لوسر
 :لاق ؛اًضيأ :تلاق ؛اًبيط الإ بحي

 حبصأف ءءاويألاب كتدالق تكله

 .ءام اودجي ملف ءاهطقتلي خو هللا هلوسر

 4ابَيَط اَديِعَص اوُمَتَيَتَمط :نكو هللا زنأف
 :كتكربو كببسب كلذ ناكف .[4* :ءاسنلا]
 ؛ةصخرلا نم ةمألا هذهل ىلاعت هللا لزنأ ام

 هللا لزنأق ءناك ام حطسم رمأ نم ناكو
 سيلف ؛هتاومس عبس قوف نم كتءارب ىلاعت

 هيف ىلتي كنأشو الإ ءهيف هللا ركذي دجسم
 نبا اي :تلاقف ؛راهنلا فارطأو ليللا ءانآ



 ءاينوألا ةيلحل

 «هللاوف «كتيكزت نمو كنم ىنعد « سابع

 [46/17] .اًيسنم اًيسن تنك ينأ تددول

 سلجم ىف  كامسلا نب دمحم لاق *©

 تكا للا دمج نأ قب حديسدلا هنا وقعت

 يواسي ام :لَذ يبنلا ىلع ىلصو ءهيلع
 نيب .فلسلا نم اًدحاو فلخلا نم ٌفلأ
 موق ءالؤه ؛فلسلا مهنيب فلخ فلخلا

 انؤابا تئمأو ء.مهبر فوخ نماونما

 ءركب ابأ اي ؛مهفايسأ فوخ نم اندادجأو

 كلملا كحدم ثيح «رامتئالا ةياغ تغلب

 فى امُهْدِإ »ف :هناخبس لاقف ءرابجلا

 ءاّيلاو نكت مل ءرمع اي 8٠[. :ةبوتلا] راع

 ءامولظم تلتق ءنامثع اي ؛اًدلاو تنك امنإ

 هللا دّحو نميف كلوق امو ءانوفدم لزت ملو

 اذهف ؟اًريبك اًلهك يفوت ىتح ءاًريغص اًلفط
 اذهو ءراصعإلا مامإ اذهو ءراغلا بحاص

 ءرابجلا كلملا مهحدم ؛رايخألا دحأ

 [؟4/١١] .راربألا راد مهنكسأو

 نب رمع ىلع لخد :لاق ةنوعج نع *
 .نمؤملا ريمأ اي :لاقف لجر زيزعلا دبع
 مهل ةفالخلا تناك :كلبق ناك نم نإ

 امك كلثم امنإو ؛ةفالخلا نيز تنأو ءاّئيز

 :رعاشلا لاق

 هوجو نبسسح ناز ردلا اذإو

 انيز كهجو نسح ردلل ناك

 [7794/0] .هنع ضرعأف

 حرف نم :لاق رانيد نب كلام نع *

 ناطيشلا نكمتسا دقف «لطابلا حدمب

 دوو ١
 حدملا هش

 [7841ا//5] .هبلق يف لوخد نم

 لاقي نأل :لاق ةنييع نب نايفس نع #*

 لاقي نأ نم ريخ ؛كيف سيلو ءرشلا كيف
 ني نإ :الت مث ؛كيف وهو ءريخلا كيف

 1 ال دكت ةَبشع كالي آج
 [؟46/90] ١١[. :رونلا] 43 مد

 ينإ :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 «ينوتأت مكتيأر اذإ ءيسفن ىلع بضغأل

 نونظي ريخ نم الإ «ءالؤه ينتأي مل :لوقأ
 [؟مه //] . يب

 :لوقي ةنيبع نب نايفس تعمس :لاق *

 فرع نم.رغي ال .حدملا :ءاملعلا تلاق

 *١"[ /9ل] .هسفن

 نإ :لاق يرازفلا قاحسإ يبأ نع *

 امو «ةيلع ءانثلا بحي نم ساثلا نم
 ]١50/8[ .ةضوعب حانج هللا دنع يواسي

 سلجم يف تنك :لاق يبايرفلا نع *

 ءزيزعلا دبع نب ديعسو :؛يعازوألا هيف
 يعازوألا ركذف ءصاوخلا ناميلسو
 ىرن نأ ديرن ام :يعازوألا لاقف ؛داهزلا

 دبع نب ديعس لاقف ؛ءالؤه لثم انرهد يف

 دهزأ تيأر ام .ءصاوخلا ناميلس :زيزعلا

 الو ءسلجملا يف ناميلس ناكو  هنم

 ؛ماقو ءهسأر ناميلس عفرف  ديعس ملعي
 لقعت ال ءكحيو :لاقف .يعازوألا لبقأف

 هيكزت :انسيلج يذؤت «كسأر نم جرخي ام
 [؟ الص /4] .ههجو يف

 نوكس :لاق ثراحلا نب رشب نع *



 2 ابععا|
 | _” ؟ ريب نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةارملا  ملعلا ةركاذم

 :اهل حدملا لوبقو ءحدملا ىلإ سفنلا
 [؟44/8] .يصاعملا نم اهيلع دشأ

 :لاق رواسم نب مساقلا نب دمحأ نع *

 هدنعو ءنيعم دمحم نب ىيحي دنع انك

 نب دمحأ لجر ركذف ؛يريبزلا بعصم
 اي :لجر هل لاقف ؛دازو «هارطأف «لبنح

 لاقف ؛مكنيد يف اولغت ال .باتكلا لهأ
 هللا دبع يبأ حدم نأكو :نيعم نب ىيحي

 ءركذلا سلجم نم هللا دبع يبأ ركذ ءاّولغ

 [174 "١9 /4] . لجرلاب ىيحي حاصو

 انأ تعمتجا :لاق لوحكم نع *

 :يرهزلا لاقف ؟؛مميتلا انركاذتف «يرهزلاو

 نم نع :تلقف ؛طابآلا ىلإ حسملا

 هللا نإ ءهللا باتك نع :لاق ؟اذه تذخأ

 «ٌكَيِرَْو ُكَهوُجُو أُلِيْعأَاط :لوقي ىلاعت
 هللا نإف :تلق ؛اهلك دي يهف .[1 :ةدئاملا]

 اَوُعظَقََت ٌةَمراَتلاَو ُقِراَكلَاَوط :لوقي ىلاعت
 عطقت نيأ نمف .[54 :ةدئاملا] كاَمُهَيِدي

 [4/١/ه] .هتمصخف :لاق ؟ديلا

 : لك هللا لوسر لاق :لاق هييَؤ سنأ نع *

 راسف ؛لوقن ام ردن ملف «؟ءاسنلل ريخ ام»

 :تلاقف ؛كلذب اهربخأف «ةمطاف ىلإ يلع

 «لاجرلا نيري ال نأ نهل ريخخ :هل تلق الهف

 لاقف ؛كلذب هربخأف ؛عجرف ؛نهنوري الو
 ؛ةمطاف :لاق «؟اذه كملع نم» :هل

 يعوض ايوملا بيذهتلا

 4١ -4١[ /5] .؟ينم ةعضب اهنإ» :لاق

 :لاق دبعأ نبا نع درولا يبأ نع

 كربخأ الأ :دبعأ نبا اي :هنفض يلع لاق
 هلع كلا لوس با تناع ؟ةنطاف نحو نع

 ترجف ؛يتجوز تناكو ؛هيلع هلهأ مركأو

 تقتساو «ءاهديب احرلا ترثأ ىتح :احرلاب

 تّمقو ءاهرحنب ةبرقلا ترثأ ىتح :ةبرقلاب
 تحت تدقوأو ءاهبايث تربغا ىتح :تيبلا

 نم اهباصأو ؛اهبايث تسند ىتح :ردقلا
 .رض كلذ

 ةمطاف تنحط دقل :لاق يرهزلا نع

 ءاهدي تلجم ىتح لي هللا لوسر تنب

 .اهدي يف ءاحرلا بطق رثأ ابرو

 نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع
 اذإ تناكف ءالماح تناك ةمطاف نأ :يلع

 تتأف ؛اهنطب رونتلا فرح باصأ :تزبخ

 ال» :لاَّقف ؛اًمداخ هلأست لي يبنلا

 مهنوطب ىوطت ةفصلا لهأ عدأو .؛كيطعأ
 نم ريخ ىلع كلدأ اللَّوأ ؛عوجلا نم

 هللا نيحبست :كشارف ىلإ تيوآ اذإ ؟كلذ

 انالف ةيدكستو «نيثالثو اثالث ىلاعت

 [41/7؟] .«نيثالثو اًعبرأ هنيربكتو ءنيثالثو

 :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق #*

 ءةمطاف نم قدصأ :طق اًدحأ تيأر ام

 ؛ءيش امهتيب ناكو :لاق ؛اهيبأ ريغ

 ال اهنإف ءاهلس ءهللا لوسر اي :تلاقف
 [45 - ]41١/5 . بذكت

 ءاج :لاق ةرمس نب رباج نع #*



 ءايلوألا ةيلحل

 ةمطاف نإ» :لاقف ؛سلجف لكي هللا ىبن

 ؛ماقف ءاهاندع ول :موقلا لاقف .«ةعجو

 بايلاو «بابلا ىلإ ىهتنا ىتح ءىشمف
 كيلع يدش :ىدانف» :لاق ؛قفصم اهيلع

 «كنودوعي اوءاج موقلا نإف .«كبايث

 ؛ةءابع الإ يلع ام هللا يبن اي :تلاقف

 ءارو نم اهيلإ هب ىمرف «ءادر ذخأف :لاق

 .(كسأر اذهب يدش» :لاقف ؛بابلا

 .ةعاس دعقف ءموقلا لخدو ءلخدف

 هلك انيبن تنب «هللات :موقلا لاقف ؛اوجرخف

 :لاقف .تفتلاف :لاق ؛لاحلا اذه ىلع

 [4؟/؟] .؛ةمايقلا موي ءاسنلا ةديس اهنإ امأ»

 ةمطاف تيأر ام :لاق رفعج يبأ نع *

 اًموي الإ .ِدْيلَي هللا لوسر دعب ةكحاض

 هدعب تثكمو :لاق ؛اهيبان فرطب ترتفا

 [47/5] .رهشأ ةتس

 نأ :ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع
 ترمأ :ةافولا اهترضح امل انو ةمطاف

 «تلستغاف ءالسغ اهل عضوف ءاّيلع

 تيتأف ؛اهنافكأ بايثب تعدو «ترهطتو

 نم تسمو ءاهتسبلف ,.نشخ ظالغ بايثب
 فشكت ال نأ :اًيلع ترمأ مث ؛طوتحلا

 ؛اهبايث يف يه امك جردت نأو .ءتضبق اذإ

 ؟كلذ لعف اًدحأ تملع له :هل تلقف

 يف بتكو ؟سابعلا نب ريثك ءمعن :لاق
 نأ :سابع نب ريثك دهشي ؛هنافكأ فارطأ
 [4*/؟5] . هللا الإ هلِإ ال

 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا | ىف |

 دق ينإ ءءامسأ اي :تلاق كك هللا لوسر

 ىلع حرطي نإ «ءاسنلاب عنصي ام تحبقتسا

 اي :ءامسأ تلاقف ؛اهفصيف «بوثلا ةأرملا

 هتيأر اًئيش كيرأ الأ ءهللا لوسر ةنبا

 .مث اهتنحف «ةبطر دئارجب تعدف ؟ةشبحلاب
 ام :ةمطاف تلاقف ؛اًبوث اهيلع تحرط

 نم ةأرملا هب فرعت «هلمجأو اذه نسحأ

 تنأ ينيلسغاف ءانأ تم اذإف ؛لجرلا
 املف ؛دحأ يلع لخدي الو ءيلعو

 هللا يضر ءامسأو يلع اهلسغ :تيفوت

 [17/؟] .مهنع ىلاعت

 ناك بح لوأ :لاق هيَ سنأ نع *

 ةشئاعل و يبنلا بح :مالسإلا يف

 [44/1] .اهنع ىلاعت هللا يضر

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع *

 كبح فيك ءهللا لوسر اي :تلق :تلاق
 :لوقأ تنكف .«لبحلا ةدقعك» :لاق ؟ىل
 :لوقيف :لاق ؟هللا لوس اي دمملا كنك

 [44/1] ؛اهلاح ىلع يهد

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع #

 .هلعن فصخي يي هللا لوسر ناك :تلاق

 ىلإ ترظنف :تلاق ؛لزغأ تنكو

 لعجو «.قرعي هنيبج لعجف وو هللا لوسر
 :تلاق ؛تهيف :تلاق ؛اًرون دلوتي هقرع

 :تلقف «؟تهب كل ام» :لاقف ىلإ رظنف

 كنيبج لعجف «كيلإ ترظن «هللا لوسر اي
 كآر ولف ؛اًرون دلوتي كقرع لعجو «قرعي
 ؛هرعشب قحأ كنأ ملعل ؛«يلذهلا ريبك وبأ



 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا

 ريبك وبأ ةشئاع اي لوقي امو» :لاق

 :لوقي :تلاقف «؟يلذهلا

 ةضيح ربغ لك نم ءربمو

 ليغم ءادو ةعضرم داسفو

 ههجو ةرسأ ىلإ ترظن اذإو

 للهتملا ضراعلا قربك تفرب

 يف ناك ام ِدييك هللا لوسر عضوف :تلاق

 :لاقو ؟ينيع نيب ام لبقف ١ يلإ ماقو «هدي

 ىنم تررس ام «اًريخ ةشئاع اي هللا كازج»

 ١ [45/1] .«كنم يرورسك

  ةشئاع ىشغت تناكو - ةرذ مأ نع

 «نيترارغ يف لامب اهيلإ ثعب :تلاق
 تعدف ؛فلأ ةئثام وأ نينامث هارأ :تلاق

 مسقت تسلجف ؛ةمئاص ذئموي يهو «قبطب
 كلذ نم اهدنع امو .«تسمأف .سانلا نيب

 «ةيراج اي :تلاق .تسمأ املف ؛مهرد

 تلاقف «تيزو زبخب اهتءاجف ؛يرطف يمله
 تمسق امم تعطتسا امأ :ةرذ مأ اهل

 رطفن .«مهردب اًمحل انل يرتشت نأ :مويلا
 ِتنك ول .ىنيفنعت ال :تلاق ؟هيلع

 0 149/91 .تلعفل « ينتركذ

 ةشئاع تيأر دقل :لاق ةورع نع

 ءاّقلأ نيعبس مسقت :اهنع ىلاعت هللا يضر

 [4/1] .اهعرد بيج عقرتل اهنإو

 نأ :هيبأ نع ةورع نب ماشه نع *

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع ىلإ ثعب ةيواعم

 سمشلا تباغ ام «هللاوف ؛فلأ ةئامب اهنع

 ةالوم تلاق ؛اهتقّرف ىتح ءمويلا كلذ نع

 عجب
 يعوضوملا بيذهتلا |

 مهاردلا هذه نم انل تيرتشا ول :اهل

 نأ لبق تلق ول :تلاقف ؟اًمحل مهردب
 [47/؟] .تلعفل ءاهقّرفأ

 هنأ :مساقلا نب نمحرلا دبع نع *

 ءاقروو اًبابث ةشئاعل ةيواحه ىدهأ ؟لاق

 تجرخ املف ءاهناوطسأ يف عضوت ءايشأو
 :تلاق مث ؛تكبف «هيلإ ترظن :ةشئاع

 مث ؛اذه دجي نكي مل ِةك هللا لوسر نكل

 «فيض اهدئعو ؛؟ءيش هنم قبي ملو ءهتقرف

 دعب نم موصت تناكو  ترطفأ املف

 ؟تيزو زبخ ىلع ترطفأ - لي هللا لوسر

 ترمأ ول «نينمؤملا مأ اي :ةأرملا تلاقف

 هب أنل يرتشاف «كلت يدهأ يذلا نم مهردب

 هللا يضر ةشئاع تلاقف ؛هانلكأف محل

 اندنع يقب ام .هللاوق ءيلك :اهنع ىلاعت

 اهل يدهأ :نمحرلا دبع لاق ؛ءيش هنم

 ةيراجلا تعفرو ء؛هتمسقف «بنع نم لالس

 ناك املف ؛ةشئاع اهب ملعت ملو ءةلس
 ةشئاع تلاقف ؛ةيراجلا هب ثءاج ءليللا

 اي :تلاق ؟اذه ام :اهنع ىلاعت هللا يضر

 «تعفر  نينمؤملا مأ اي وأ يتديس -

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق ؛هلكأنل

 تلكأ ال ءهللاو ءاّدحاو اًدوقنع الف :اهنع

 [48/1] .اًئيش هنم

 - ةشئاعل اًعيضر ناكو  ديعس يبأ نع *

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد :لاق

 مأ اي :تلق ؛اهل ةبقن طيخت يهو ءاهنع
 ؟َكَنَو هللا عسوأ دق سيلأ ءنينمؤملا

 [48/15] .هل قلَخ ال نمل ديدج ال :تلاق



 ءايلوألا ثيلحا
 نيدايملا ىتش يف اهرثاو ةأرملا اكتم" 2 يوي

 ب ثراحلا نب فوع نع *

 ةشئاع نأ :اهمأل ةشئاع يخأ نباوهو

 نرجحأل :ريبزلا نبا لاقف ؛اهعابر تعاب
 ال نأ «يلع هلل : انقل ةشئاع تلاقف ؛ اهيلع
 تلاطف ؛ايندلا قرافأ ىتح ءريبزلا نبا ملكأ

 ءدحأ لكب ريبزلا نبا عفشتساف ءاهترجه

 هيف مثآ ال هللاو :تلاقف ؛هملكت نأ تبأف

 نب روسملا ملك ءاهترجه تلاط املف ؛اًدبأ

 «ةشئاع دوسألا نب نمحرلا دبعو ؛ةمرخم

 اهقنتعاف «ريبزلا نبا مهعم اهيلع اولخدف
 هللا ىضر ةشئاع تكبو «ىكبف ريبزلا نبا

 نيا اهنتعانر 35 كاك اهدغ ىلاعت
 :اهيلع اورثكأ املف ؛محرلاو هللا ريبزلا

 اهل عيتباف «نميلا ىلإ تئعب مث «هتملك
 مث :فوع لاق ؛اهتقتعأف «ةبقر نيعبرأ

 «كلذ اهروذن ركذت كلذ دعب تعمس

 [44/؟] .اهرامخ اهعومد لبت ىتح ١ يكبتف

 ام :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع *

 الو «نآرقلاب ملعأ سانلا نم اًدحأ تيأر

 الو ءمارحي الو .لالحب الو .ةضيرفب

 :بسنب الو «برعلا ثيدحب الو ءرعشب
 2٠[ /9] .اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نم

 ال فهاتمأ اي :ةشئاعل لوقي ةورع ناك *

 ةجوز لوقأ ءكهقف نم بجعأ

 بجعأ الو ؛ركب يبأ ةنباو ولك هللا لوسر
 :لوقأ «سانلا مايأو ءرعشلاب كملع نم
 نكلو ؛سانلا ملعأ ناكو ءركب يبأ ةنبا

 نمو ؟وه فيك «بطلاب كملع نم بجعأ
 ىلع تبرضف :لاق ؟وه امو ؟وه نيأ

 نإ يريم يأ تكلا الو 5222 - ليفطلا نب
 ءهرمع رخآ ىف ذ منسي ناك كي هللا لوسر

 ءهجو لك نم دوفؤلا هيلع مدقت تناكف
 [ 00 .مث نمف ءهجلاعأ تنكف هل تعنتف

 ينبطخ :تلاق شحج تنب بنيز نع *#
 ىلإ ةنمح يتخأ تلسرأف «يشرق نم ةدع

 اهل لاقف ؛هريشتسأ لك هللا لوسر

 اهمّلعي نمم يه نيأ» :ِلك هللا لوسر
 :تلاق .1؛؟لك اهيبن ةئسو ءاهبر باتك

 نب ديز» :لاق ؟هللا ل وسر ايوه نمو
 اًبضغ ةنمح تبضغف :تلاق .«ةثراح

 ةنبا جوزتأ ءهللا لوسر اي :تلاقف ءاّديدش

 ءينتءاجو :تلاق ؟كالوم كتمع

 نك ابو :َكبك هللا لزنأف ؛اهلوق نم دشأ

 « ن1 كوستي هَل ىَتع انإ ِةَيرُم الك نيؤل
 ىلإ تلسرأف :تلاق .ةيآلا ["5 :بازحألا]

 هللا رفغتسأ ينإ :تلقف كلك هللا لوسر

 ام هللا لوسر اي لعفا .ءهلوسرو هللا عيطأو

 ءاّديز يك هللا لوسر ينجوزف ؛تيأر

 ىلإ يناكشف .هيلع أرزأ تنكف

 للي هللا لوسر ينبتاعف لَو هللا لوسر
 ىلإ يناكشف «يناسلب هتذخأف «تدع مث

 :وي هللا لوسر لاقف لكي هللا لوسر
 :لاقف .«هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ»

 تضقنا املف «ينقلطف :تلاق ؛اهقلطأ انأ

 دق ِخكَي هللا لوسرو الإ ؛ملعأ مل «يتدع

 ءرعشلا ةفوشكم انأو «يتيب ىلع لخد

 انة كلعلا ةامسلا نم را هنأ ةكملفت



 نيدايملا ىتش يف اهرثاو ةارملا

 ؟داهشإ اللو «:ةبطخ الب ثا لوسر

 [(5؟/؟] .دهاشلا ليربجو «جوز هللا :لاقف

 تنب بنيز تناك 0

 ملو .عرولاب ىلاعت هللا اهمصعف كي يبنلا

 لصوأو ؛ةقدص ربكأو ءاريخ رثكأ ةأرما رأ

 برقتي ءيش لك يف اهسفنل لذبأو «محرلل
 ادع ام ؛بنيز نم :ىلاعت هللا ىلإ هب

 اهنم كشوي ءاهيف تناك ةذح نم ةروَس

 [87*/؟] .ةبغلا

 جرخ امل :تلاق عفار تنب ةرب نع *#

 بنئيز ىلإ باطخلا نب رمع ثعب ؛ءاطعلا

 نحنو هب تيتأف ءاهئاطعي شحج تنب
 هب لسرأ :تلاق ؟اذه ام :تلاق ؛اهدنع

 هللاو هل هللا رفغ :تلاق ؛رمع كيلإ

 مسق ىلع ىوقأ تناك يتاوخأ نم يريغل

 :تلاق ؛هلك كل اذه نإ :اولاق ؛ينم اذه

 هنيبو اهئيب رتست تلعجق - هللا ناحبس

 اوحرطا ءهوعض : اهبوثب وأ ءاهيابلجب
 ىلإ بهذا «ضبقا :تلاق مث ؛اًبوث هيلع

 ىتح ؛اهماتيأو  اهمحر لهأ نم  نالف
 ام انذخأف :تلاق .بوثلا تحت ةيقب تيقب

 نينامثو ةعضب هاندجوف «بوثلا تحت

 :تلاق مث ءاهيدي تعفر مث ءامهرد

 يماع دعب رمعل ءاطع ينكردي ال ءمهللا

 كي يبنلا ءاسن لوأ تناكف ؛اّدبأ اذه

 [04/9] .هب اًموحل

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع *

 ةابيا
 يدعوضوملا بيذهتلا اظفلست#

 :هجاوزأل هيي هللا وسر لاق :تلاق

 اذإ انكف .ءاّدي نكلوطأ ينعبتت نكلَوأ»

 انيديأ دمن :ِلكَك هللا لوسر ةافو دعب انعمتجا
 :كلذ لعفن لزن ملف ؛لواطتن «طئاحلا يف

 تناكو «شحج تنب بئنيبز تيفوت ىتح
 نأ تفرعف ؛انلوطأ نكت ملو «ةريصق ةأرما

 تناكو ؛ةقدصلا :ديلا لوطب دارأ لكي يبنلا

 قدصتتو ءاهيديب لمعت تناك ءاًعانص ةأرما

 [24/1] . كو هللا ليبس يف هب

 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 انتل ؛يلصت يهو ءامنأ نلع تلو
 اًنَنََع هلأ ََرَمَم :ةيآلا هذهأرقت ىهو

 .[55 :روطلا] 469 وُمَتلَأ ٌباَدَع 507

 لاط املف ؛ذيعتست يهو تمقف ؛«تذاعتساف

 يف يهو .ءتعجر مث ؛قوسلا تيتأ :يلع
 [هه /؟] .ذيعتست اهئاكب

 امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع *

 :ةنيدملا ىلإ جورخلا قي هللا لوسر دارأ

 وبأ لاقف ؛ ركب يبأ تيب يف هترفس تعنص

 لي هللا لوسر ةرفسل اًقالعم ىنيغبا :ركب
 ؟يقاطن الإ دجأ ام :تلقف قرف اًماصعو

 لعجف .نينثاب هتعطقف :تلاق ؛هيتاهف :لاق

 كلذلف ؛ةبرقلل ىرخألاو «ةرفسلل امهادحإ

 [(ةهر/كز .نيقاطنلا تاذ تيمحمس

 امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع *

 :هعم ركب وبأ جرخو هوي هللا لوسر جرخ

 اهب قلطناف ءمهرد فالآ ةتس وأ .فالآ



 ءايلوألا ةيلحن

  ةفاحق وبأ يدج انيلع لخدف :تلاق ؛هعم

 دق هارأل ىنإ هللاو :لاقف  هرصب بهذ دقو

 الك :تلق :تلاق ؛هسفن عم هلامب مكعجف
 :تلاق ؛اًريثك اًريخخ انل كرت دق هنإ «تبأ اي

 يف ةوك يف اهتعضوف ءاًراجحأ تذخأف

 تعضو مث «هلام اهيف عضي يبأ ناك تيبلا

 عض :تلقف «هديب ا

 عضوف :لاق ؛لاملا اذه ىلع تب أ اي كدي

 مكل كرت ناك نإ ؟سابال :لاقف هدي

 ؛غالب مكل اذه يفف .نسحأ دقف ءاذه

 ينكلو ءاّكيش انل كرت ام ءهللاو الو :تلاق

 [55/؟]1 .كلذب خيشلا نكسأ نأ تدرأ

 جرخ امل :تلاق ءامسأ نع *

 نم رفن اناتأ :ركب وبأو لَو هللا لوسر
 باب ىلع اوفقوف «لهج وبأ مهيف «شيرق
 نيأ :اولاقف ؛مهيلإ تجرخف ءركب يبأ

 ال :تلق :تلاق ؟ركب يبأ تنب اي كوبأ

 وبأ عفرف :تلاق ؛؟ يبأ نيأ هللاو يردأ

 مطلف  اًنيبخ اًشحاف ناكو هدي لهج

 مث :تلاق ؛يطرق اهنم ٌرخ ؛ةمطل يدخ

 [05/5] .اوفرصنا

 «يل نبا يفوت :تلاق ميلس مأ نع *

 ةيحان يف هتيجسف «تمقف ؟بئاغ يجوزو

 تبيطتف ءتمقف «يجوز مدقف «تيبلا نم

 لعجف ؛ماعطب هتيتأ مث ءيلع عقوف ءهل
 ؟انناريج نم كبجعأ الأ :تلقف ؛لكأي
 املف «ةيراع اوريعأ :تلق ؟مهل امو :لاق

 ام سعب :لاقف ؛اوعزج مهنم تبلط

 ال :لاقف ؛كنبااذه :تلقف ؛اوعنص

 اظفشا"
 ا

 نيدايملا ىتش يف اهرثاو ةأرملا

 املف ؛ةليللا ربصلا نع ينيبلغت ال ءمرج

 ؛هريخأف يك هللا لوسر ىلع ادغ «حبصأ

 دقلف «مهتليل يف مهل كراب مهللا» :لاقف

 «ةعبس دجسملا يف كلذ دعب مهل تيأر

 [55/5] .نآرقلا اوأرق دق مهلك

 وبأ جوزت :لاق كلام نب سنأ نع *
 :امهئيب ام قادص ناكو «ميلس مأ ةحلط

 «ةحلط لبق ميلس مأ تملسأ :مالسإلا

 نإف «تملسأ ينإ :تلاقف ؛اهبطخف

 قادص ناكف ءملسأف ؛كتحكن :تملسأ

 [09/1] .مالسإلا :امهنيب ام

 ةحلط وبأ بطخ :لاق هل سنأ نع *

 ينإ امأ :تلاقف ؛ملسي نأ لبق ميلس مأ

 لجر كنكلو ؛دري كلثم امو «ةبغارل كيف

 ءملست نإف ؛ةملسم ةأرما انأو ءرفاك

 وبأ ملسأف ؛هريغ كلأسأ ال « يرهم كلذف

 [04/1؟] .اهجوزتف ءةحلط

 تناك ميلس مأ نأ :هيإَذ سنأ نع «

 ؛رجنخ اهعمو «نينح موي ةحلط يبأ عم
 ؟ميلس مأ اي اذه ام :ةحلط وبأ اهل لاقف

 صضعب ينم اند نإ هتذختا :تلاق

 اي :ةحلط وبأ لاقف ؛هب هتجعب :نيكرشملا

 ؟ميلس مأ لوقت ام عمست امأ هلا لودر

 ميلس مأ اي) :لاق ؛اذكو ءاذك :لوقت

 [50/؟] .«نسحأو ىفك دق نيه هللا نإ

 موي ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع *
 امهنإو ءميلس مأو ةشئاع تيأر :دحأ

 نالقني ءامهقوس مدخ ىرأ :ناترمشم



 نيدايملا ىتش يف اهرثاو ةأرملا

 هاوفأ يف اهناغرفت مث ءامهنوتم ىلع برقلا
 «نائيجت مث ءاهنآلمتفن ناعمجرتو ؟موقلا

 [11/9] .مرقلا هاوفأ يف ناغرفتف

 ينإ) :لاقف ءهل ليقف ؛هجاوزأ ىلع الإ

 [11/9] .«يعم اهوخأ لتق اهمحرأ

 ناك :لاق هنأ :كلام نب سنأ نع *

 لخدي :ءابق ىلإ بهذ اذإ قو هللا لوسر
  همعطتف «ناحلم تنب مارح مأ ىلع

 - تماصلا نب ةدابع تحت مارح مأ تناكو

 تسلجو .هتمعطأف ءاموي اهيلع لخدف

 مث 2ك هللا لوسر مائق ءهسأر يلفت

 ام :تلقف :تلاق ؛كحضي ظقيتسا

 نم سان» :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضي

 نيو هللا ليبس يف ةازغ يلع اوضرع يتمأ

 لثم وأ  كولم رحبلا اذه جبث نوبكري
 ؛قاحسإ كش .«  ةّرسألا ىلع كولملا

 نأ هللا عدا :هللا لوسر اي :تلقف :تلاق

 .هسأر عضو مث ؛اهل اعدف «مهنم ينلعجي

 ام :تلقف ؛كحمضي وهو ظقيتسا مث « مانف

 يف ةازغ يلع اوضرع يتمأ

 ؛ىلوألا يف لاق امك .«. . .كك هللا ليبس

 .«نيلوألا عم تنأ» :لاق ؛مهنم ينلعجي

 ءةيواعم نمز يف رحبلا تبكرف :لاق
 نم تجرخ نيح اهتباد نع تعرصف
 [5؟-51/95] .تتامف ؛رحبلا

 ا
 يعوض وملا بيذهتلا

 ثراحلا نب هللا دبع تنب ةقرو مأ نع *

 ءاهروزي كي هللا لوسر ناكو :يراصنألا

 تعمج دق تناكو ؛ةديهشلا اهيمسي

 ازغ نيح علك هللا لوسر ناكو «نآرقلا
 .كعم جرخأف ؛«يل نذئا :هل تلاق اًردب

 ءمكاضرم ضرمأو ءمكاحرج يوادأو

 :لاق ؛ةداهشلا يلإ يدهي هللا لعل

 ناكو .«ةداهشلا كل ٍدهم قي هللا نإ»

 ؛اهراد لهأ مؤت نأ اهرمأ لكك هللا لوسر

 تناك «ءاهل مالغو ةيراج اهيلع ادع ىتح

 رمع ةرامإ يف اهالتقف ءامهترّبد دق

 ةقرو مأ نإ :هل ليقف ؟؛هنع ىلاعت هللا يضر

 : ك#ط لاقف ؛اهتيراجو اهمالغ اهلتق دق
 اوقلطنا» :لوقي ناك  ةيئَبَع هللا لوسر قدص

 [5*/؟5] .«ةديهشلا اوروزف

 نب رمع نإ :كلام يبأ نب ةبلعث لاق *
 اًظورم مسق هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 اهنم يقبف ؛ةنيدملا لهأ ءاسن نم «ءاسن نيب

 اي :هلئنع نم ضعب هل لاقف ءديج طورم

 للي هللا لوسر تنب اذه طعأ «نينمؤملا ريمأ

 يلع تنب موثلك مأ نوديري  كدنع يتلا
 مأ :رمع لاقف ؛_  امهنع ىلاعت هللا يضر

 ءاسن نم طيلس مأو هب قحأ طيلس

 تناكو هيلي هللا لوسر عياب نمم ءراصنألا

 [54- ""/9] .دحأ موي برقا انل وفرت

 نأ :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع *
 ؛لَع هللا لوسر اهدنعو ءاهب ترم ءالوحلا

 ال اهنأ اومعزو ءءالوحلا هذه :تلاقف

 اوذح ؟ليللا مانت ال١ :لاقف ؛ليللا مانت



 ءايلوألا تيلحا

 هللا مأسي ال ءللاوف ؛نوقيطت ام لمعلا نم
 [1"/55] .«اومأست ىتح

 يف عقو :لاق هنأ سابع نبا نع *
 ىصو تملسأف «مالسإلا كيرش مأ بلق

 مث 2 شيرق ءاسن ىدحإ يهو ءةكمب

 ءارس شيرق ءاسن ىلع لخدت تلعج
 ىتح ؛مالسإلا يف نهبغرتو :نهوعدتف
 :اولاقو ءاهوذخأف ءةكم لهأل اهرمأ رهظ
 انكلو ءانلعفو « كب انلعفل .كموق الول
 «ريعب ىلع ينولمحف :تلاق ؛ مهيلإ كدرنس

 مث ؛هريغ الو ءأطوم ءيش يتحت سيل

 الو «يننومعطي ال ءاثالث ينوكرت

 «ثالث يلع تتأ امف :تلاق ؛يننوقسي
 :تلاق ؛هعمسأ ءيش ضرألا يف ام ىتح
 لير اقر راو كرم اول ف
 ءاهنم مه اولظتساو « رسشلا يف ينوقثوأ
 لازت الف ؛بارشلاو ماعطلا ينع اوسبحو
 امنيبف :تلاق ؛اولحتري ىتح ؛«يلاح كلت
 يف ينوقثوأو ءالزنم اولزن دق مه
 دربأب اتأ اذإ ؛اهنم اولظتساو «ءسمشلا
 ولد وه اذإف «هتلوانتف ,ءيردص ىلع ءيش
 ؛عفرف عزن مث «اليلق هنم تبرشف «ءام نم
 مث ءعفر مث ؛هنم تبرشف «هتلوانتف داع مث
 مث «اليلق هنم تبرشف «هتلوانتف ءاّضيأ داع
 «تكرت مث ؛اًرارم يب عنصف :تلاق ؛عقر
 ىلع هرئاس تضفأ مث ؛؟تيور ىتح تبرشف
 مه اذإ :اوظقيتسا املف ؛ يبايثو يدسج

 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا “ه١ بو |

 اولاق ؛ةئيهلا ةنسح ينوأرو «ءاملا رثأب
 تيرقف ءانءاقس ثدعاف تللحتا 0
 هنكلو ال ءتلعف ام هللاو ال قال وح
 تنك نئل :اولاق ؛اذكو اذك رمألا نم ناك
 اورظن املف ؛انئيد نم ريخ كنيدل :ةقداص

 ءاهوكرت امك اهودجو ءمهتيقسأ ىلإ
 لَ يبنلا ىلإ تلبقأو ؛كلذ دنع اوملسأف
 لخدو ءاهليقف ؛رهم ريغب هل اهسفن تبهوف
 [50- 55/9؟] .اهيلع

 ىلإ ةرجاهم نميأ مأ تثتجرخ *
 يهو ء؛ةنيدملا ىلإ ةكم نم ِهِْكو هللا لوسر
 يف ةمئاص يهو «ءداز اهعم سيل ؛«ةيشام
 ءديدش شطع اهباصأف ؛رحلا ديدش موي
 ؛شطعلا ةدش نم تومت نأ تداك ىتح

 املف ؛اهنم اًبيرق وأ ءءاحورلاب يهو :لاق
 فيفحي انأ اذإ :تلاق «سمشلا تماغ
 انأ اذإف «يسأر تعفرف «يسأر قوف ءيش

 ؛ضيبأ ءاشرب ىلدم ءءامسلا نم ولدب
 ثيح ناك اذإ ىتح .ينم اندف :تلاق
 ىتح هنم تبرشف «هتلوانت ؛هنم نكمتسأ
 مويلا كلذ دعب تنك دقلف :تلاق ؛تيور
 «ءشطعأ يك سمشلا يف فوطأ :راحلا
 ْ [6ا/ : هن تشطع امو

 لَك هللا لوسر تاب :تلاق نميأ مأ نع *
 يف لابف «ليللا نم ماقف .ءتيبلا يف
 ام رعشأ مل ءىشطع انأو تمقق ؛ةراخف
 املف ؛اهيف ام تبرشف «ةراخفلا يف
 ام يقيرهأ «نميأ مأ اي :يل لاق اع
 :قحلاب كثعب يذلاو :تلق ؛ةراخفلا يف



 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا 5 ب |

 لَ هللا لوسر كحضف ؛اهيف ام تبرش

 ال هنإ امأ» :لاق مث ءهذجاون تدب ىتح

 [517/؟] .«اًدبأ هدعب كنطب نعجتي

 عم تبهذ :لاق ههَو سنأ نع *

 هل تبّرقف ءاهروزي نميأ مأ ىلإ لك يبنلا

 ءاّمئاص ناك نأ امإف ؛اًبارش وأ ءاّماعط

 :يأ همصاخت تلعجف ؛هدري مل امإو

 وبأ لاق لك هللا لوسر يفوت املف - لك

 ءاهروزن نميأ مأ ىلإ انب مق :رمعل ركب
 املف ءاهروزي قلي هللا لوسر ناك امك

 ؟كيكبي ام :اهل الاقف ؛تكب امهتأر

 نأ ملعأل ينإ ءيكبأ ام :تلاقف

 ناك امم ريخ ىلإ راص دق هلك هللا لوسر

 ءانع عطقنا ءامسلا ربخل يكبأ ينكلو ؛هيف

 نايكبي العجف «ءاكيلا ىلع امهتجيهف
 [58/1؟] .اهعم

 ىدحإ تناكو ةريسي نع #*

 انل لاق :تلاق .ء تارجاهملا

 نكيلع «نينمؤملا ءاسن اي :ِةَي هللا لوصر

 ندقعاو «سيدقتلاو حيبستلاو ليلهتلاب

 ؛تالوؤسمو تاقطنتسم نهنإف «لمانألاب

 [58/؟] .«ةمحرلا نيسنتف «نلفغت الو

 نع يفقثلا هللا دبع نب هللا دبع نع #
 نب هللا دبع ةأرما تناك د ةظيل هعحا
 - اهتعانص نم عيبت ءاعانص تناكو .ءدوعسم

 5 تنأ ينتلغش كنإ .هللاو :هللا دبعل تلاقف

 لسف ءهللا ليبس يف ةقدصلا نع كدلوو

 ءرجأ كلذ يف يل ناك نإف .ِةقَك يبنلا

 يعوضموملا بيذشتلا الف

 نبا لاقف ؛هللا ليبس يف تقدصت الإو

 نكي مل نإ يلعفت نأ بحأ امو :دوعسم

 لكي يبنلا تلأسف ؛رجأ كلذ يف كل

 ام رجأ كل نإف مهيلع يقفنأ» :لاقف

 [14/1] .«مهيلع تقفنأ

 بئيز نع ثراحلا نب ورمع نع #*
 كي هللا لوسر نأ :هللا دبع ةأرما ةيفقثلا

 .ةنكيلحب ولو نقدصت» :ءاسنلل لاق

 نأ ينع ئزجيأ :هللا دبعل بنيز تلاقف

 ينخأو يخأ ينب يفو كيف يتقدص عضأ
 ؛_ ديلا تاذ فيفخ هللا دبع ناكو - ؟ماتيأ

 تلاق ؛ِةْيلك هللا لوصر كاذ نع ىلس :لاقف

 ةأرما اذإف كي هللا لوسر تيتأف :ةننيز

 تءاج .بنيز :اهل لاقي راصنألا نم

 ائيلإ جرخف ؛هنع لأسأ تئج امع لأست

 الو ولك هللا لوسر لس :؛انلقف «.لالب

 لكك هللا لوسر ىتأف ؛نحن نم هربخت
 امهربخأ» :لاقف ؛هل كلذ ركذف ءهربخأف

 رجأو ةبارقلا رجأ : نيرجأ امهل نأ

 -7٠١([ 59/؟] .؟ةقدصلا

 تأطأطت :تلاق ةيرام نع #*

 [١7/؟] .نيكرشملا

 موي ناك امل :لاق كلام نب سنأ نع *

 : اولاقو عج ةيينملا لعا باع :ندحأ

 نم ةأرما تجرخف 0

 ءاهنباو ءاهيخأب تلبقتساف ءراصنألا



 ءايلوألا ةيلحت بس |

 تلبقتسا امهيأب يردأ ال ؛اهيبأو ءاهجوزو
 نم :تلاق ءمهرخآ ىلع ترم املف ؛الوأ
 .«ءكجوزو .ءكوبأو .كوحخأ :اولاق ؟اذه

 :نولوقيف ؟ِلَي يبنلا لعف ام : تلاق ؛ كنباو

 ؛ِلكَي هللا لوسر ىلإ تبهذ ىتح ؛كمامأ

 يبأب : لوقت 3 تلعج مث بوث ةيحانب تذخأف

 اذإ يلابأ ال ءهللالوسر اي يمأو تنأ

 [989؟ 1١/١1 . بطع نم تملس

 يل لاق :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع *

 لهأ نم ةأرسما كيرأ الأ :سابع نبا
 ةارعلا هله :لاك نلبي ةعلق ؟ةنحلا
 :تلاقف هلك هللا لوسر تتأ 2

 يل هللا عداف م ينإو .عرصأ ينإ

 تربص تئش نإ» :لاق ؛فشكتأ ال نأ

 «كيفاعي نأ توعد تئش نإو ةنجلا كلو

 ال نأ هللا عدا :نكلو ءريصأ :تلاق

 [7؟/؟] .اهل اعدف ءفشكتأ

 هتض يلع جوزت :لاق يبعشلا نع *

 نب هللا دبعو ركب يبأ نب دمحم اهانبا
 ريخ انأ :امهنم دحاو لك لاقف ؛رفعج

 يلع لاقف ؛كيبأ نم ريخ يبأو .كنم

 رفعج نبال تلاقف ؛امهنيب ضقا :ءامسأل
 برعلا نم اًباش تيأر امف «ينب اي تنأ امأ

 امف «ينب اي تنأ امأو .كيبأ نم اًريخ ناك

 لاقف ؛كيبأ نم ريخ برعلا نم اًلهك تيأر
 ريغ تلق ولو ءاّئيش انل تكرت ام :يلع اهل
 تنأ ةثالث نإ «هللاو :تلاقف ؛كتقمل اذه

 [/106-5/؟] .رايخأل مهسخأ

 نيدايملا ىقش يف اهرثأو ةأرملل [|

 «يبالغلا لصفملا نب ناسغ نع *

 ميثخ نب عيبرلا نأ :ركذي نم تعمس :لاق

 ترظنف ؛هل بحاص هعمو ءزاوهألاب ناك

 ىلإ ةتعدف هل تضرعتف :ةأرتا ةيلإ

 ام :هبحاص هل لاقف ؛خيشلا ىكبف ؛اهسفن

 .نيخيش يف عمطت مل اهنإ :لاق ؟كيكبي

 [115/9] .انلثم اًخويش تأر الإ

 اذإ ءينالوخلا ملسم وبأ ناك *

 ىلع رّبك :دجسملا نم هلزنم ىلإ فرصنا
 يف ناك اذإف ؛هتأرما ربكتف «هلزنم باب

 غلب اذإو ؛هتأرما هبيجتف ءربك :هراد نحص

 فرصناف ؟؛هتأرما هبيجتف ءربك :هتيب باب
 هبجي ملف «هراد باب دنع ربكف ؛ةليل تاذ
 هبجي ملف ءربك نحصلا يف ناك املف ؛دحأ

 ملف ءربك هتيب باب دنع ناك املف ؛دحأ

 تذخأ :هتيب لخد اذإ ناكو ؛دحأ هبجي

 ؛هماعطب هتتأ مث ءهيلعنو .فءادر هتأرما

 هيف سيل تيبلا اذإف «تيبلا لخدف :لاق

 تيبلا يف ةسلاج هتأرما اذإو «جارس

 :اهل لاقف ؛اهعم دوعب تكنت ؛ةسكنم

 «ةيواعم نم ةلزنم كل تنأ :تلاق ؟كل ام
 ءانمدخأف هتلأس ولف ءمداخ انل سيلو

 يلع دسفأ نم ءمهللا :لاقف ؛كاطعأو

 اهتءاج دقو :لاق ؛اهرصب معاف .ىيتأرما

 هل كجوز :اهل تلاقف «كلذ لبق ةأرما

 لأسي هل تلق ولف «ةيواعم نم ةلزنم
 :لاق ؛متشع :هيطعيو ءهمدخب .ةيواعم

 ذإ ءاهتيب يف ةسلاج ةأرملا كلت انيبف

 مكجارسل ام :تلاقف ءاهرصب تركنأ



 فشلا نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا
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5 
 يعوضوملا بيذهتلا

 تلبيقأف ؛اهبنذ تفرعف ؛ال :اولاق ؟ىفط

 نأ هلأستو .ءيكبت ملسم يبأ ىلإ

 ؛اهرصي اهيلع دري نأ اهل َكِتق هللا وعدي
 ءاهل هللا اعدف ءملسم وبأ اهمحرف :لاق

 [١17/؟] .اهرصب اهيلع ٌدرف

 نب ديعس نع ديز نب يلع نع *
 ةنس نينامث تغلب دق :لاق هنأ .بيسملا

 ناكو ءاسنلا نم يدنع فوخأ ءيش امو
 [155/9١؟9] . بهذ دق هرصب

 نب ديعس نع ديز نب يلع نع *
 نم ناظيشلا نيَيآ ام: لاق «ييسخلا

 :لاقو .ءاسنلا لبق نم هاتأ الإ ءءيش

 .ةنس نينامثو عبرأ نبا وهو  ديعس انربخأ

 وشعي وهو ههينيع ىدحإ تبهذ دقو

 نم يدنع فوخأ ءيش ام  ىرمخألاب
 [155/؟] .ءانلا

 نسحأ نم راسي نب ناميلس ناك *

 هتلأسف «ةأرما هيلع تلخدف ءاّهجو سانلا

 ؛ندا :هل تلاقف ؛اهيلع عنتماف «هسفن

 لاق ؛هيف اهكرتو هلزنم نم اًيراه جرخف

 اميف كلذ دعب تيأرف :راسي نب ناميلس
 لوقأ ينأكو ؛ة فسوي :مئانلا ىري

 فسوي انأ ءمعن :لاق ؟فسوي تنأ :هل

 مل يذلا ناميلس تنأو ءتممه يذلا

 [ل9) ]5/١ ١ . مهت

 نب ناميلس جرخ :لاق مزاح يبأ نع *

 «هل قيفر هعمو «ةنيدملا نم اًجراخ راسي
 ذحخأف .هقيفر ماقف ؛ءاوبألاب اولزن ىتح

 ءمهل عاتبي قوسلا ىلإ قلطناو .ةرفسلا
 لمجأ نم ناكو  ةميخلا يف ناميلس دعقو

 هب ترصبف  سانلا عروأو ءاّهجو سانلا

 ؛اهتميخ يف يهو «لبجلا ةلق نم ةيبارعأ
 «تردحتا :هلامجو هتسح تأراملف

 تفقوف «تءاجف «نازافقلاو عقربلا اهيلعو

 ةقلف هنأك اهل هجو نع ترفسأف ءهيدي نيب
 ديرت اهنأ نظف «ينتبها :تلاقف ؛رمق

 ؛اهيطعيل ةرفسلا لضف ىلإ ماقف ءاماعط

 ام ديرأ امنإ ءاذه ديرأ تسل :تلاقف

 كزهج :لاقف ؛هلهأ ىلإ لجرلا نم نوكي

 ؛هيمك نيب هسأر عضو مث ؛سيلبإ ىلإ
 املف .«يكبي لزي ملف «بيحنلا يف ذخأف

 ءاههجو ىلع عقربلا تلدس :كلذ تأر

 ىلإ تعجر ىتح «باوكأب اهيلجر تعفرو

 ام مهل عاتبا دقو «هقيفر ءاجف ؛اهتميخ
 نم هانيع تخفتنا دقو .هآر املف ؛مهقفري
 ؟كيكبي ام :لاق ؛هقلح عطقناو «ءاكبلا
 نإ ءال :لاق .يتيبص تركذ ءريخ :لاق

 «ثالث ذنم كتيبصب كدهع امنإ ءةصق كل

 هربخأ ىتح «هقيفر هب لزي ملف ؛اهوحن وأ

 لعجو ءةرفسلا عضوف «ةيبارعألا نأشب
 تنأ :ناميلس هل لاقف ؛اًديدش ًءاكب ىكبي

 ؛كنم ءاكبلاب قحأ انأ :لاق ؟كيكبي ام

 تنك ول نأ ىشخأ ينأل :لاق ؟ملف :لاق

 الاز امف :لاق ؛اهنع تربص امل كناكم

 ىلإ ناميلس ىهتنا املف :لاق ؛نايكبي

 ءرجحلا ىتأ :ىعسو .هفاطو .«ةكم

 ميسو لجر اذإف ؛سعنف ءهبوثب ىبتحاو



 ءايلوألا ةيلحأ

 «ةنسح ةراش هل .ءبجرش لاوط « ليمج

 تنأ نم :ناميلس هل لاقف ؛ةبيط ةحئارو

 ؛«بوقعي نب فسوي انأ :لاق ؟هللا كمحر

 :تلق ؛معن :لاق ؟قيدصلا فسوي :لاق

 اًنأشل زيزعلا ةأرما نأشو كنأش يف نإ
 كنأشو «كنأش :فسوي هل لاقف ؟اًبيجع

 [19؟- ]1١91/5 .بجعأ ءاوبألا ةبحاص

 نب ةلص نإ :لاق ينانبلا تباث نع *
 ؛هل نبا هعمو ءهل ىزغم يف ناك ميشأ

 ىتح .لئاقف مدقت «ينب يأ :لاقف

 ؛لتق ىتح لتاقف «ءلمحف ؛كبستحأ

 ةذاعم هتأرما دنع ءاسنلا تعمتجاف

 نتئج نتنك نإ ءابحرم :تلاقف ؛ةيودعلا

 ريغل نتتج نتنك نإو «نكب اًبحرمف يننئنهتل
 [؟94"8/؟] .نعجراف .كلذ

 ايأ تعمس :لاق ةدلخ يبأ نع *

 يف «ةيودعلا ةذاعمل لوقي يودعلا راوسلا
 «دجسملا نكادحإ ءيجت :يدع نبا دجسم

 ملو :تلاقف ؛اهتسإ عفرتو ءاهسأر عضتف

 ؛رظنت الو ءاّبارت كينيع يف لعجا ؟رظنت
 ءرظنأ نأ الإ عيطتسأ ام «.هللاو ينإ :لاق

 اذإ ءراوسلا ابأ اي :تلاقف ؛ترذتعا مث

 اذإو «نايبصلا ينلغش :تيبلا يف تنك

 :لاق ؛ىل طشنأ ناك :دجسملا يف تنك

 |0005 .كيلع فاخأ طاشنلا

 تيعمس :لاق عيكو نب نايفس نع *

 ديرأ عساو نب دمحم نأ ينغلب :لوقي يأ

 .هتأرما هتبتاعف ؛ىبأف ءءاضقلا ىلع

 عرج
 نيدايملا ىتش يف اهرثاو ةأرملا |

 :لاق ؛جاتحم تنأو «لايع كل :تلاقف

 «لقبلاو لخلا ىلع ربصأ يئيرت تمد ام

 ["87/؟] .ينم اذه يف يعمطت الف

 بوتكم :لاق رانيد نب كلام نع *

 نصحت ال ءانسح ةأرما لثم :ةاروتلا يف

 جات اهسأر ىلع ؛ ةريزنخ لثمك :اهجرف

 لوقي ؛بهذ نم قوط اهقنع ىفو
 حبقأو «ءيلحلا اذه نسحأ ام :لئاقلا
 [؟957/؟] .ةبادلا هذه

 نهوظفحا ةثالث :ديبع نب سنوي لاق #

 أرقي «ناطلس ىلع مكدحأ لخدي ال : ينع

 ةأرما عم مكدحأ نولخي الو ؛نآرقلا هيلع

 مكدحأ نككمي الو ؛نآرقلا اهيلع أرقي «ةباش

 [؟ ١ /7*] .ءاوهألا باحصأ نم هعمس

 هللا محر :لاق نالجع نب طيمش نع *

 ناكو اًمصن تناك نإو «ةأرماب غلبت الجر

 لهأ ءاسنب اًنقوم ناك نإ «ةءادر اههجو يف

 ]"/١1[ .ةنجلا

 قدص نم :لاق ريمع نب ديبع نع #

 ؛«هراكملا يف ءوضولا غابسإ :هربو ناميإلا

 لجرلا ولخي نأ :هّريو ناميإلا قدص نمو
 هلل الإ اهعدي ال ءاهعديف ءءانسحلا ةأرملاب

 [؟58/*] .ىلاعت

 اًدهاجم تعمس :لاق فيصخ نع
 ملو «ةالصلا ىلإ تماق ةأرما اميأ :لوقي

 [194/9] .اهتالص لبقت مل :اهرعش طغت

 ةمطاف تناك نإ :لاق ءاطع نع #*

 اهَبَّصُق نإو ءنجعتل لي هللا لوسر تدب



 28 بءعا|
 يعوضوملا بيذضتلا 2 | نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا

 [61؟/6] .ةنفجلا برضت نأ داكتل

 «مهثدح ةمركع نأ :يندملا ديزي وبأ *

 هللا يضر ةمطاف قو يبنلا جوز امل :لاق

 اًريرس :اهزهج ام ناك :اهنع ىلاعت

 «فيل اهوشح مدأ نم ةداسوو ءاظورشم

 ءءاحطبب اوؤاجف :لاق ؛طقأ نم اًروثو

 ["؟1/5] .تيبلا يف اهورثنف

 ناك :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع #*

 ىواد امبر ناكو «ليئارسإ ينب نم لجر
 امذخأي «ةليمج ةأرما تناكو «نيناجملا

 «هدنع تكرتف «هيلإ اهب ءيجف ؛نونجلا

 هءاجف ؛تلمحف ءاهيلع عقوف «هتبجعأف
 «تحضتفا اهي ملُع نإ :لاقف :ناطيشلا

 اهنفدو ءاهلتقف ؟كتيب يف اهنفداو ءاهلتقاف

 نامزب كلذ دعب اهلهأ ءاجف «هتيب يف
 ملف «تتام اهنإ :مهل لاقف ؛اهنع هنولأسي

 مهءاجف ؛هاضرو .هحالصل .هومهتي

 دق نكلو .ثمت مل اهنإ :لاقف .ناطيشلا

 يف اهنفدو ءاهلتقف .تلمحف ء.اهيلع عقو
 ءاهلهأ ءاجف ؛اذكو اذك ناكم يف ءهتيب

 نيأ انربخأ :نكلو .كمهتن ام :اولاقف

 «هتيب اوشتفف ؟كعم ناك نمو ءاهتئفد

 ؛نجسف ضأن ؛اهتفد ثيح اهودجوف

 نأ ديرت تنك نإ :لاقف «ناطيشلا هءاجف

 عاطأف ؛هللاب رفكاف ءهيف تنأ امم كجرخأ

 هنم أربتف «لتّقف .هللاب رفكف ءناطيشلا
 نأ ملعأ الف :سوواط لاق ذتيح ؛ناطيشلا

 ْذِإ ٍنَطِيّتلأ ٍلَتَك# :هيف الإ تلزن ةيآلا هذه
 رم خا رخو 0 ل

 هىرت ْيإ لاَ اَنَلُك ٌرفكأ نكشإلل َلاَق

 [ا//14] .ةيآلا ١١[ :رشحلا] لَم

 « ءاستلا ركذو - سوواط نع «

 رفكو ءىضم نم رفك نهيف ناك :لاقف
 [١١/غ] - يقب نم

 ال ثالث :لاق نارهم نب نوميم نع *

 «ناطلسلا ىلع لخدت ال : نهب كسفت نولبت

 ىلع لخدت الو ؛هللا ةعاطب هرمآ :تلق نإو

 الو ؛هللا باتك اهملعأ :تلق نإو «.ةأرما

 يردت ال كنإف ,.ىوه يذل كعمسب نيغصت

 [مهه  مه4/54] .هنم كبلقب قلعي ام

 نأل :لاق نارهم نب نوميم نع

 نأ نم يلإ بحأ ءلاملا تيب ىلع نمتؤأ
 [86/4] .ةأرما ىلع نمتؤأ

 ينتيقل :لاق يعخنلا ميهاربإ نع ©

 ىلع تلعجف ءاهحفاصأ نأ تدرأف «.ةأرما

 نم ةأرما اذإف ؛اهعانق تفشكف ءابوث يدي

 ىلع سيلو اهتحفاصف .تلهتكا دق ىحلا

 [(18/] .ءيش يدي

 نمتؤأ نئل :لاق ريبج نب ديعس نع *
 نأ نم يلإ بحأ :ردلا نم تيب ىلع

 [؟171/4] .ءانسح ةأرما ىلع نمتؤأ

 نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع *
 يخأ نبا  بئاسلا نبا ىدهأ :لاق «هيبأ

 املف ؛شير شارف :ةنوميمل  ةنوميم
 تناك دقو دقرت نأ تدارأو .ترطفأ

 يل اوشرفا :تلاق « ةدابعلا نم تلحن

 تكرحت امف «هيلع تدقرف ؛ ىخأ نبا شارف

 اذه ١ ينع هوجرخأ :تلاقف تحيا قع



 ءايلوألا تيلحل

 ]١4/8[ .هشرتفأ ال ءمينم اذه «لفغم

 انك ام :بيسملا نب ديعس ةأرمأ تلاق *

 :مكءارمأ اوملكت امك الإ ءانجاوزأ ملكن

 [1984/6] .هللا كاقاع .هللا كحلصأ

 ةأرملا :لاق ةرسيم نب ديزي نع *

 :ةحلاصلا ةأرملاو ءرجاف فلأك :ةرجافلا

 [75/6] .قيّدص ةئام لمع اهل بتكي

 ةأرما  كلملا دبع تنب ةمطافل تناك *

 ينإ :تلاقو «هيلإ اهب تثعبف «ةيراج  رمع
 اهتبهو دقو ءكبجعت اهنأ ملعأ تنك دق
 :رمع اهل لاقف ؛كتجاح اهنم لوانتف .«كل

 ايندلا نم ءيش ام هللاوف ءةيراج اي يسلجا

 ينيربخأف «كنم هلانأ نأ يلإ بجعأ ناك

 تنك :تلاق ؛كيبس نم ناك امو ءكتصقب

 برهف «ةيانج يبأ ىنج ءربربلا نم ةيراج
 ىلع كلملا دبع لماع - ريصن نب ىسوم نم
 ثعبف ءريصن نب ىسوم ينذخأف ؛- ةيقيرفإ
 كلملا دبع ينبهوف «كلملا دبع ىلإ يب
 اندك :لاقف ؛كيلإ يب تلسرأف «ةمطافل

 ىلإ اهب لسرأو ءاهزهجف ءحضتفن نأ هللاو
 [؟١5- ؟١5/ه] .اهلهأ

 ىلع ديز نب ةماسأ ةئبا تلخد #*

 ءاهل ةالوم اهعمو ءزيزعلا دبع نب رمع
 ىشمو ءرمع اهل ماقف ؛اهديب كسمت

 يف هديو «هدي يف اهيدي لعج ىتح ءاهيلإ

 يف اهسلجأ ىتح ءاهب ىشمو «هبايث
 اهل كرت امو ؛اهيدي نيب سلجو «هسلجم
 [؟١/1/ه] .اهاضق الإ ةجاح

 عمصحح
 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا شف"

 كيصوأ ينإ :نارهم نب نوميم لاق *
 ةأرماب ولخت نأ كايإ :اهظفحاف ءةيصوب
 نأ كسفن كتثدح نإو ءمرحم تاذ ريغ

 [777/6] .نآرقلا اهملعت

 نب رمع نأ :بئاسلا نب تارفلا نع #

 تنب ةمطاف هتأرمأل لاق زيزعلا دبغ
 اهل رمأ ءرهوج اهدنع ناكو  كلملا دبع

 نأ امإ «يراتخا : هلثم ري مل «هب اهوبأ

 ينذأت امإو «لاملا تيب ىلإ كيلح يدرت

 انأ نوكأ نأ هركأ ينإف .كقارف يف يل

 لب ءال :تلاق ؛دحاو تيب يف وهو تنأو

 ىلعو «هيلع نينمؤملا ريمأ اي كراتخأ
 ءهيرمأف :لاق ؛يل ناك ول هفاعضأ

 لام تيب يف عضو ىتح «ءلمحف

 تلففناو ريع كلع امل ؛ةيملشملا
 هنودري :تئش نإ :ةمطافل لاق ؛ديزي

 هنع تبط «هؤاشأ ال ينإف :تلاق ؛كيلع

 ؟هتوم دعب هيف عجرأو ءرمع ةايح يف اًسفن
 نيب همسق «كلذ ىأر املف ؛اًدبأ هللاو ال

 [7؟8/6] .هدلوو هلهأ

 «نوميم اي :نارهم نب نوميمل رمع لاق

 :تلق نإو «ءارمألا ءالؤه ىلع لخدت ال

 نإو «ةأرماب نولخت الو ؛فورعملاب مهرمآ

 هنإف ءاقاع نلصت الو ؛نآرقلا اهئرقأ :تلق
 [مئه/ه] .هابأ عطق دقو كلصي نل

 ؛؟ضرأللا هتبجعأف ءءامسلا بغ يف اًموي
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 «ضرألا يف تيشمف ءتلزنول :لاقف

 هعم لزنو «لزنف :لاق ؛اهيف ترظنو

 هل تفشكتف «ةأرما هل تضرعف ؛فيغرب

 هكردأف ؛اهيلع عقو نأ هسفن كلمي رملف

 ءاجو :لاق ؛لاحلا كلت ىلع وهو توملا
 ءيجف ؟؛تامو «فيغرلا هاطعأف «لئاس

 :لاق ؛ةفك يف عضوف «ةنس نيتس لمعب

 تحج رف «ةفك يف تعضوف ؛ هتئيطخب ءيجو

 [194/5] . هتئيطخب حجرف :لاق ؛هلمع

 ىلع لخد امل اًحيرش نأ :ةدبع نع #

 «مكار ينإ :لاق مث «ةكربلاب اعد :هتأرما

 نم غرف دق هنأ تنظ املف ؛يمعكراف

 ؛هيئاج ىلإ تسلج ىتح ء.اتتماق :هعوكر

 ءءافكأ يل يموق يف ناك دق :هل تلاق مث

 عمج نكلو ؛ءافكأ كموق يف كل ناكو

 :تلاق مث ؛تئش امي ينرمف ءردقلا انثيب

 هذه يف يمأ يلع لخدت نأ هركت كلعل

 نأ :اهمأ ىلإ تثعيف ؛معن :لاق ؟مايألا

 اهيلع لخدت ملف «نيتنس يلع يلخدت ال

 اهفرعف .كلذ دعب تءءاج مث ؛نيتئس

 يه ؛كنبا ةأرما كتنبا هذه :لاقو ؛هبشلاب

 [ل ل /ك] .كدي يف

 حبصأ ام ؛هللاو :لاق هنأ نسحلا نع #

 رانلا يف هتّبكأ الإ :هتأرما عيطي لجر مويلا

 ١[ و 4/5] .ههجو ىلع

 :رمع نمز يف ناك :لاق نسحلا نع *

 :لاقف ؛اًرس هتملكف «هتءاجف «ةيراج

 ؛ةيناز هللا يقلتف ءاهنيملكت ءيسفن اي

 هل مع ءاجف ؛هيلع يشغ ةخرص خرصف

 :هل لاق «قافأ املف ؛هلزنم ىلإ هلمحف

 «مالسلا هيلع ينم أرقاف ءرمع قلا مع اي

 مث ؛هبر ماقم فاخ نم ءازج ام :هل لقو

 همع بهذف ؛تامف «ىرخأ ةخرص خرص

 هؤازج «مالسلا كيلع :هل لاقق ءرمع ىلإ
 ]٠١/5"[ .ناتنج هؤازج «ناتنج

 نأ :ديعس نب ىيحي نب كلام نع

 للك يبنلا جوز ةشئاع اهدنع تناك ةأرما

 ةأرما تلاقف ؛ةوسن اهعمو ءاهنع يضرو
 :تملسأ دقل ؛ةنجلا نلخدأل ءهللاو : نهنم

 «ماتملا يف تيتاف"فتقرش ام «تينز امو
 ءةنجلا نلخدتل ةيلأتملا تنأ :اهل ليقف

 ؟كينغي ال امب نيلخبت تنأو ؛ففيك
 املف :لاق ؟كينعي ال اميف نيملكتو

 ةشئاع ىلع تلخد ءةأرملا تحبصأ

 ؛تأر امب اهتربخأف ءاهنع ىلاعت هللا ىضر

 كدنع نك يتاللا ةوسنلا يعمجا :تلاقف
 ١ نئجف «نهيلإ تلسرأف «تلق ام تلق نيح

 [؟19/5] .مانملا يف تأر امب نهتثدحف

 يضايبلا ميهاربإ نب نسحلا يبأ نع *
 نوراه نينمؤملا ريمأ نأ :تربخأ :لاق

 :تلاق ؛كيلع جوزتأ :ةديبزل لاق ديشرلا

 :لاق ؛يلع جوزتت نأ كل لحي ال :ةديبز

 ؟تئش نم كنيبو ينيب :ةديبز تلاق ؛ىلب

 ؛معن :تلاق ؟يروثلا نايفسب نيضرت :لاق



 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا 2 انشت" ءايلوألا ثيلحل

 نإ :لاقف ؛«يروثلا نايفس ىلإ هّجوف :لاق
 جوزتأ نأ يل لحي ال هنأ معزت ةديبز

 ام أحكام » يلاع هللا لاق دقو ءاهيلع

 ل َدلُتو يتم ِهلسْنلأ نم مَ ٌباَط
 ممت :نايفس لاقف ؛تلكس مث .[7 :ءاسنلا]

 اور الأ ْمفِح نيل أرقي نأ ديري ؟ةيآلا

 :لاق ؛لدعت ال تنأو .[* :ءاسنلا] #ةَدوَ

 نأ ىبأف مهرد فالآ ةرشعب نايفسل رمأف

 [مال4/5] .اهلبقي

 ىلع تلخد :لاق يروثلا نايفس نع *

 لثم اهتهبج يفو ؛ةيدسألا ناسح مأ تنب

 ؛ءافخ هب سيلو ءدوجسلا رثأ زئنعلا ةبكر

 نيتأت الأ ,ناسح مأ تنب اي :اهل تلقف

 تعفرف ؛هللا دبع نب باهش نب هللا دبع
 ام هلام ةاكز نم كيطعي نأ هلعل «ةعقر هيلإ

 ؟كب اهارأ ىتلا ةلاحلا ضعب هب نيريغت

 :تلاقف ؛هب كروت ءاهل رجعمب تعدف

 ناحجر ىبلق ىف كل ناك دقل .«نايفس اي
 كنانيح ن هللا نك دقق «نيبك نأ تدك
 لادا نأ نئرمأت :نايفس اي ءىبلق نم

 ينإ «هلالجو هتزعو ؟اهكلمي ال نم ايندلا
 يكلي وكر: ءاينثلا هلاسأ نأ يكعما
 :ليللا اهيلع نج اذإ ناكو :نايفس لاق

 مث ٠ ءاهيلع تقلغأو ءاهل اًبارحم تلخد

 انأو ءهبيبحب بيبح لك الخ « يهل :تدان

 نجس نم ناك امف ؛بوبحم اي كب ةيلاخ
 منهج الإ كاصع نم هب نجست

 تلخدف :نايقس لاق ؛رانلا الإ باذع

 يف رّثأ دق عوجلا اذإف .ثالث دعب اهيلع

 ءناسح مأ تنب اي :اهل تلقف ؛اههجو

 ىسوم يتوأ امم رثكأ يّتْوت نل كنإ
 ةيرقلا لهأ ايتأ ذإ ءكَي رضخلاو
 :لق «نايفس اي :تلاقف ؛اهلهأ امعطتسا

 :تلاقف ؛هلل دمحلا :تلقف ؛هلل دمحلا

 :تلاق ؛معن :تلق ؟ركشلاب هل تفرتعا

 ءركش :ركشلا ةفرعم نم كيلع بجو
 ؛ اًذبأ يضقني ال ءركش :نيركشلا ةفرعمبو
 دسفو ؛يملع هللو رصقف :نايفس لاق

 هل تفرتعا املك ؛ركشب موقأ امو «يناسل

 ءركش :ةمعنلا ةفرعمب يلع بجو «ةمعنب
 ديرأ انأو تيلوف ؛ركش :نيركشلا ةفرعمبو

 ءرملاب ىفك «نايفس اي :تلاقف ؛جورخلا

 ءرملاب ىفكو ؛هلمعب بجعي نأ :اًلهج
 ىقنت نل هنأ ءملعا ؛هللا ىشخي نأ :اًملع

 اهلك مومهلا نوكت ىتح ىدرلا نم بولقلا
 ترصقف :نايفس لاق ؛اًدحاو امه هللا يف

 ]/4/9  ٠ .يسفن ىلإ هللاو

 بحأ نم :لاق 56 0000“
 [1؟/9/] .حلفي مل ءءاسنلا ذاخفأ

 تءاج :لاق برح نب بيعش نع #«
 ينبا نإ :تلاقف ءيروثلا ىلإ ةأرما

 ءىش يأ ىف :لاقف ؛هلمع كرتو .ىنعّيض

 :لاق «ثيدحلا يف :تلاق ؟كنبا ذخأ
 [84 /9] . هيبستحا

 :لاق تايزلا ناميلس نب ميهاربإ نع *

 «ةأرما تءاجف «يروثلا نايفس دنع انك

 هللا دبع ابأ اي :تلاقو ؛اهنبا هيلإ تكشف



 مسد
 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا

 ؛هب يئيج ءمعن :لاقف ؟هظعت هب كئيجأ

 .هللا ءاش امب نايفس هظعوف ءهب تءاجف

 ام دعب ةأرملا تداعف ؛ىتفلا فرصناف

 ابأ اي اًريخخ هللا كازج :تلاقف هللا ءاش

 رمأ نم بحت ام ضعب تركذو ؛هللا دبع

 ابأ اي :تلاقف «نيح دعب تءاج مث ؛اهنبا

 موصيو «ليللا ماني ام ينبا «هللا دبع
 :لاقف ؛برشي الو «لكأي الو ءراهنلا

 ؛ثيدحلا بلطي :تلاق ؟كاذ مم .كحيو

 [55 ]/58/9  .هللا دنع هيبستحا :لاقف

 دنع تنك :لاق ىيحي نب ىيحي نع *

 :لاقف ؛لجر ءاج ذإ ء«ةنييع نب نايفس

 :ينعي  ةنالف نم كيلإ وكشأ .دمحم ابأ اي
 ؛اهرقحأو ءاهدنع ءايشألا لذأ انأ  هتأرما

 :لاقف ؛هسأر عفر مث ءاّيلم نايفس قرطأف

 معن :لاقف ؟اًرع دادزتل اهيلإ تبغر كلعل

 :زعلا ىلإ بهذ نم :لاق ؛دمحم ابأ اي

 يلتبا :لاملا ىلإ بهذ نمو ؛لذلاب يلتبا
 هللا عمجي :نيدلا ىلإ بهذ نمو ؛رقفلاب

 «هثدحي أشنأ مث ؛نيدلا عم لاملاو زعلا هل

 ءنارمعو ءدمحم :ةعبرأ ةوخإ انك :لاقف

 نارمعو ءانريكأ دمحمف ؛انأو ءميهاربإو

 دمحم دارأ املف ؛مهطسوأ تنكو «ءانرغصأ

 نم جوزتف ءبسحلا يف بغر «جوزتي نأ
 ؛لذلاب هللا هالتباف ءاّبسح هنم ربكأ يه

 يه نم جوزتف «لاملا يف بغر :نارمعو

 اوذخأ ءرقفلاب هللا هالتباف ءالام هنم رثكأ

 يف تيقبف ؛اًئيش هوطعي ملو ءهيدي يف ام
 ءدشار نب رمعم انيلع مدقف ءامهرمأ

 ئعوضموملا بيذشغتلا ههنا

 ؛يتوحخإ ةصق هيلع تصصقو «هترواشف

 ثيدحو ؛«ةدعج نب ىيحي ثيدح ينركذف
 لاق «ةدعج نب ىيحي ثيدح امأف ؛ةشئاع

 ىلع :عبرأ ىلع ةأرملا حكنت» :ِكَي يبنلا

 تاذب كيلعف ءاهلامجو اهلامو اهبسحو اهنيد
 نأ :ةشئاع ثيدحو .«كادي تبرت نيدلا
 نهرسيأ ةكرب ءاسنلا مظعأ» :لاق كلي يبنلا
 فيفختو «نيدلا يسفنل ترتخاف .«ةنؤم
 هللا عمجف ؛َِِقَي هللا لوسر ةئسب ًءادتقا : رهظلا

 [5744/9-140] .نيدلا عم لاملاو زعلا يل

 بحأ نم :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع #
 ]١١/4[ .حلفي مل ءءاسنلا ذاختا

 :ثيدحلا عفري يناسرخلا ءاطع نع *

 لاق .«مالس نهيلع الو مالس ءاسنلل سيل»

 ىلع ذخأ ام ءاسنلا ىلع ذخأ :يديبزلا
 [58/8] .نهتويب يف نرحجني نأ :تايحلا

 :لاق هنأ يروثلا نب نايفس نع #*

 لاقف ؛اهبايث تسبلف ءزيزعلا ةأرما تجاتحا

 ديرأ ينإ :تلاقف ؟نيأ ىلإ :اهلهأ اهل

 هفاخن انإ :اهل اولاقف ؛هلأسأف فسوي

 تسلو «هللا فاخي هنإ ءالك :تلاق ؛كيلع

 ىلع تسلجف :لاق ؛هللا فاخي نمم فاخأ

 هلل دمحلا :تلاقف .هيلإ تماقف ءهقيرط

 لعجو ءاّكولم هتعاطب ديبعلا لعج يذلا
 «ةجاح انتباصأ ؛اًديبع هتيصعمب كولملا

 ]7١9/4  ١١٠١[ .اهحلصي امب اهل رمأف

 «يلابأ ام :لاق يخركلا فورعم نع *

 [*55/4] .اظئاح وأ تيأر ةأرما



 ءايلوألا ةيلحل

 ءاسنلا ىلع سيل :لاق رمع نبا نع

 افصلا نيب يعس الو «تيبلا يف لمر

 انفنطلا نتاع ننيتتعس ا[: روعللاو
 ["5/9] .ةورملاو

 نب ةبتع تام امل :لاق مساقلا نع *

 نب ةبتع مأ باطخلا نب رمع رظتنا :دوعسم
 ]4١/9[ . تءاج ىتح هيلع لصي ملف ىدوعسم

 نب هللا دبع يلع ىلمأ :لاق دمحأ نع #*

 اًراد ةكمب انلزن :لاق ؛ةصفح نب دمحأ

 نب ركب يبأب ىنكي خيش اهيف ناكو -
 لزن :لاق  ةكم لهأ نم ناكو ءةعامس

 انأو  رادلا هذه يف هللا ديع وبأ انيلع

 اذه مزلا :يمأ يل تلاقف :لاق  مالغ

 تنكف ؟حلاص لجر هنإف .همدخاف لجرلا
 «ثيدحلا بلطي جرخي ناكو ءهمدخأ

 هل تلاقف ءءاجف ؛هشامقو هعاتم قرسف

 اوقرسف ءقارسلا كيلع لخد : يمأ

 تلاقف ؟حاولألاب تلعف ام :لاقف ؛كشامق

 ءيش نع لأس امو «قاطلا يف :يمأ هل

 18١[ 1 ١اله/9] .اهريغ

 لزع امل :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع

 نب رماع نب ديعس ثعب «ماشلا نع ةيواعم

 ةيراجب هعم جرخف :لاق «يحمجلا ميذج

 الإ ثبل امف ءهجولا ةريضن شيرق نم
 :لاق ءةديدش ةجاح هتباصأ ىتح اًريسي

 «رائيد فلأب هيلإ ثعبف ءرمع كلذ غلبف

 نإ :لاقف .هتأرما ىلع اهب لخدف :لاق

 نيدايملا ىتش يف اهرثأو ةأرملا هك ١

 كنأ ول :تلاقف «نيرت امب انيلإ ثعب رمع
 ترخداو ءاّماعطو اًمدأ انل تيرتش

 لضفأ ىلع كلدأ الٌوأ :اهل لاقف ؟اهرث

 انل رجتي نم لاملا اذه يطعن ؟كلذ نم

 ءهيلع اهنامضو ءاهحبر نم لكأنف «هيف
 ءاّماعطو اًمدأ ىّرتشاف اَذِإ معنف :تلاق

 امهيلع ناراتمي نيمالغو نيريعب ىرتشاو

 لهأو نيكاسملا يف اهقّرفو ؛مهجئاوح
 تحت اًريسي ل] ثبل انف لاق: + ةحاحلا
 ولف ءاذكو اذك ذفن هنإ :هتأرما هل تلاق

 .حبرلا نم انل تذخآف ءلجرلا كلذ تيتأ

 ءاهنع تكسف :لاق ؛هناكم ائل تيرتشاف

 ىتح اهنع تكسف :لاق ءهتدواع مث :لاق

 ىلإ ليل نم الإ هتيب لخدي نكي ملو .هتذآ
 نمم هتيب لهأ نم لجر ناكو :لاق «ليل
 ؟نيعنصت ام :اهل لاقف ءهلوخدب لخدي

 كلذب قدصت دق هنإو ءهيتيذآ دق كنإ

 كلذ ىلع اًمسأ تكبف :لاق ءلاملا
 :لاقف ءاّموي اهيلع لخد هنإ مث .لاملا

 ينوقراف باحصأ يل ناك هنإ .كلسر ىلع

 مهنع تددص ينأ بحأ ام «بيرق ذنم

 نم ةريخخ نأ ولو ءاهيف امو ايندلا يل نأو

 ءءامسلا نم تعلطا ناسحلا تاريخ

 اههجو ءوض رهقلو ضرألا لهأل تءاضأل

 نم ريخ ىسكُت فيصنلو ءرمقلاو سمشلا
 يسفن يف ىرخأ تنألف ؛اهيف امو ايندلا

 :لاق .ءكل نهعدأ نأ نم نهل كعدأ نأ

 [(545ه 3] .:تيضرو تكثحمسف



 يعوضموملا بيذهتلا هللا ةبقارم

 ظ هنلا ةبقارم |

 ىلإ تبطخ :لاق ريبزلا نب ةورع نع *
 .«فاوطلا يف نحنو «هتنبا رمع نب هللا دبع
 ول :تلقف ؛ةملكب ينبجي ملو .تكسف

 اهيف هعجارأ ال .هللاو ءينباجأل يضر

 ةنيدملا ىلإ ردص نأ :هل رّدقف ؛اًدبأ ةملكب

 دجسم تلخدف ءتمدق مث .يلبق

 هيلإ تيدأو ءهيلع تملسف لَو لوسرلا
 ؛يب بحرو ؛هتيتأف ؛هلهأ وه ام هقح نم

 نيح اذه :تلقف ؟تمدق ىتم :لاقو

 تنب ةدوس يل تركذ تنكأ :لاقف ؛يمودق

 قو هللا لياختن فاوطلا يف نحنو «هللا دبع
 ريغ يف يناقلت نأ اًرداق تنكو ؟اننيعأ نيب

 ؛رذق اًرمأ ناك :تلقف ؛نطوملا كلذ

 ام صرحأ :تلق ؟مويلا كيأر امف :لاق

 املاس :هيئبااعدف ؛طق هيلع تنك

 ]١5/1١[ .ينجوزف «هللا ديعو

 ىخأ ىناصوأ :لاق كامسلا نبا نع #

 كيا كارو ل1 رن سرعت هناك
 حتساو ؛كرمأ ثيح كدقفي ال نأو كاهن

 [*ه8/11 .كيلع هتردقو ءكنم هبرق يف

 «ينظع :درولا نب بيهول لجر لاق *

 نيرظانلا نوهأ هللا نوكي نأ قتا :لاق

 [4١؟/4] .كيلإ

 ىلاعت هللا همحر لينح نب دمحأ نع #©

 :لاق هنع

 لقت الف اًموي رهدلا تولخ ام اذإ

 بيقر يلع لق نكلو تولخ

 ىضم ام فلخي هللا نبسحت الو

 بيغي هيلع ىفخي يذلا نأو

 تعباتت ىتح مايألا نع انوهل

 بونذ نهراثأ ىلع بونلذ
 ىضم ام هّللا رفغي نأ تيل ايف

 [؟؟4/١] بوتأف ةبوت يف يل نذأيو

 :لاق يطساولا ةقدص نب لضفلا نع #

 علطا:اذإ :لوقي ئرضملا نوتلا اذ تنتنم

 ريغ ريمضلا يف دجي ملف «ريمضلا ىلع ريبخلا
 [91/9/94] . اًرينم اججارس هيف لعج :ريبخلا

 يماطسبلا ديزي يبأ ىلإ لجر ءاج *
 ىلإ رظنا :هل لاقف ؛ىنصوأ :لاقف

 وبأ هل لاقف ؛ءامسلا لإ ف ؛ءامسلا

 ؛هللا :لاق ؟اذه قلخ نم يردتأ :ديزي

 كيلع علطمل :اهقلخ نم نإ :ديزي وبأ لاق
 ]80/1١[ .هرذحاف ءتنك ثيح

 دسأ نب ثراحلا هللا دبع وبأ لثس *

 ؛هبرل بقارملا نعو «هلل ةبقارملا نع

 ثالث ىلع نوكت ةبقارملا نإ :لاقف

 مهتفرعمو «نيلقاعلا لقع ردق ىلع لالخ

 : ثالثلا ىدحإف ؛كلذ يف نوقرتفي «مهبرب

 ءايحلا :ةيناثلا ةلخلاو هللا نم -فوخلا

 .هلل بحلا :ةثلاثلا ةلخلاو ءهللا نم

 رذح «ةدشب بقارمف :فئاخلا امأف

 .عرف ةبلغو ءىلاعت هللا نم

 ةدشب بقارمف :هللا نم ىيحتسملا امأو

 . تابخإ ةبلغو «راسكنا

 «رورس ةدشب بقارمف :بحملا امأو



 م

 | دوق 5 ١
 كلا ةبقارم كفن ءايلوألا ةيلحل

 ال قافشإ عم «سفن ءاخسو ءطاشن ةبلغو

 . هقرافي

 نم نيبقارملا بولق ولخت نأ داكت نلو
 :مهبولق نم رذح ةدشب بيقرلا عالطا ركذ
 :ةبقارملاو ؛هتبقارم نع نيلفاغ مهاري نأ

 :اهلوأ ؛لاوحأ ةثالث يف ءلالخ ثالث

 هللا بجوأ امب لمعلا لبق ءرذحلاب تبنلا

 ؛أطخلا ةفاخم ءهنع هللا ىهن امل كرتلاو

 لمعلا ىلإ ةردابملاب :باوصلا هل نيبت اذإف
 هللا ىهن امل كرتلاو .هللا بجوأ امب

 :لمعلا يف لخد اذإف ؛طيرفتلا ةفاخم

 مل نمف ءريصقتلا ةفاخم «لمعلل ليمكتلاف

 ريغف .أطخلا ةفاخم لمعلا لبق تبثي
 نم .نمأي ال ناك اذإ هل لمعي نمل بقارم.

 ؛هب رمأو ءبحأ ام ريغ ىلع لمعي نأ
 ءبحي ام لمع ىلإ عراسيو ردابي مل نمو
 أطب اذإ بقار امف :باوصلا هل نيبت امدعب

 هاري ذإ ءهبقاري نم ةبحمل .«لمعلا نع
 مل نمو ؛هب رمأ امب مايقلا نع اطبثتم
 رصقم «فيعضف :هلمع ليمكت يف دهتجي

 ماكحإ نع رصق اذإ :هبقاري نم ةبقارم يف
 لج هللا نأ ملع دقو «ءلمعي نمل لمعلا

 .هماكحإو هليمكت بحي هؤانث

 لمعاهل لمكي لالخ عبس :لاقو
 ذافنو «لقعلا روضح :هتمكحو «ديرملا

 لقعلا رهقو ء«طلغ ريغب لمعلا ةعسو «ةنطفلا

 برلا يضري فيك :مهلا مظعو .ىوهلل
 ةدشو «لمعلاو لوقلا لبق تبثتلاو ؟ىلاعت

 . تاعاطلا بوشت يتلا تافآلل رذحلا

 «ةبقارم مهمودأ :ةلفغ نيديرملا لقأو

 قدص ىلع ليلدلاو ؛بيقرلا ميظعت عم

 ةيانعلا ةدش :بيقرلا لالجإب ةبقارملا

 .ىوهلا يعاود نم لقعلا يعاودل ةنطفلاب

 نيب زييمتلاو «ملعلا رونب رظنلاب تبئتلاو
 ةوقو ؛تافآلا نم اههباش امو .ةعاطلا

 يف «ةوظحلا يف ةبقارملا ليمكت ىلع مزعلا
 امم عزفلا ةدشو ؛علطملا كيلملا نيع
 .تقملا فوخ هركي

 ةلش :فوخلاةوق ىلع ليلدلاو

 ال نأ :تائيسلا نم ىضم امم قافشإلا

 ال نأ :ناسحإلا نم مدقت امو ءرفغت

 ال نأ :لبقتسي اميف رذحلا ماودو ؛لبقي

 ؛ةبغرلا ميظع نم مهلا مظعو «ملسي
 ردق ميظعب «ةفرعملا ربك نم ةبغرلا ميظعو
 .هيلإو هيف بوغرملا

 «بصنلاو بعتلا ففخي :ةمهلا ومسو

 «ناوضرلا بلط يف دئادشلا نوهيو

 عفترا ام ميظعب دوهجملا لذب هعم لقتسيو

 . مهلا هيلإ

 رورسلاو «مئاد :بودلاب طاشنلاو
 سفنلا مامز :ربصلاو .جئاه :ةاجانملاب

 .ةاجنلا ىلع اهل كاسمإو «كلاهملا نع

 ءايندلا مومه نم بولقلل ةحار :نيقيلاف

 نمسحو ؛اهلك نيدلا عفانمل بساكو

 نم ؛لهاجلل رتسو «ملاعلل نيز :بدألا
 رذح نمو «توملا رذح :هلمأرصق

 فاخ نمو ؛توفلا فاخ :توملا



 ةءورملا
 يعوض وملا بيذضتلا | ”ةةر 2 بءع |

 :قوشلا عطق نمو ؛قوشلا عطق :توفلا

 .رفظلا ناكمإ لاوز لبق رداب

 تبكثتلاو .ءكظعاو ظقيتلا لعجاف

 «كليلد ةفرعملاو «كهبنم رذحلاو ؛كليكو
 عزفلاو «كمامز ريصلاو ءكدئاق ملعلاو

 ايندلا هعسوت مل نمو ؛كنرع َْبَو هللا ىلإ
 رقغلا الو ءاًفرش اهلهأ ةعفر الو «ىنغ
 نع تفزعو «هتمه تعفترا دقف ءةفص اهيف

 نم ةمالسلا :هتمعتن تناك نم ؛هسفن ايندلا

 دئاوف ثداوح ىف هللا ىلإ بغرو «ماثآلا

 .هبلقب ايندلا نع لقن ديرمل

 هنيد يف هرضي ام هلقفت دتشا نمو

 «هيلإ هللا عالطا ركذو ؛هترخآ يف هعفنيو

 امم قفشأو ءعلطملا لوه ميظع لثمو
 ءهتلماعم يف هللا قدص دقف ؛ريخلا هب ىتأي

 .هبر هفرع ام لامعتسا ققحو

 .هتبحمب لمعلا ىلع هلل مزعلا مدق نمو

 هبلقب ضرتعي ام بناجو ههمزعب هلل ًءافوو

 دقف «نتفلا عزاونو ءوسلا تارطخ نم
 .هلاوحأ يف هللا بقارو ءملع ام ققح

 .ىوقتلا هزرحو .ءديرملا فهك
 اهب عفدي يتلا هتنجو هنوع دادعتساللاو

 رذحلاو ؛لزاونلا روسو «ضراوعلا تافآ

 :هثروي ربصلاو «ةمالسلاو ةاجنلا هثروي

 ففلاوس ةرثك ركذو ؛ةبهرلاو ةبغرلا

 لوطو ءمغلا ةدش هثروي «ءبونذلا

 تافآ ةرثكب هتفرعم مظعو «نزحلا

 ةدش هثروت ؛ءتاعاطلا يف ضراوعلا

 [40- ]48/1٠١ .ناسحأإلا در نم قافشإلا

 :لاق يذمرتلا ىلع نب دمحم نع

 هرظن دع بيشو ذل نمل :كتبقارم لعجا

 همعن عطقنت ال نمل :كركش لعجاو «كيلإ
 جرخت ال نمل :كعوضخ لعجاو ؛كنع

 [؟؟١١٠/0] .ةناطلسو هكلم نع

 ةبقارملا نع كتاف نب هللا دبع لثس *

 هللا رظن رظناف :الفاغ تنك اذإ :لاقف
 هللا عمس رظناف :اًلئاق تنك اذإو ؛كيلإ
 هللا ملع رظناف :اًنكام تنك اذإو «كيلإ

 امكحمم ىنتإ# :ىلاعت هللا لاق ؛كيف
 [مه١8/1] .[45 :هط] < كيو ٌعَمْمَنأ

 | ةءورملا |

 هنبا يلع لأس :لاق ثراحلا نع *

 .ةءورملا رمأ نم ءايشأ نع نسحلا

 :لاق ؟دادسلاام .ءينب اي :لاقف

 .فورعملاب ركنملا عفد :دادسلا «تثسأ اي

 عانطصا :لاق ؟فرشلاامف :لاق

 .ةريرجلا لمحو «ةريشعلا

 ءفافعلا :لاق ؟ةءورملاامف :لاق

 .لاملا حالصإو

 يف رظنلا :لاق ؟ةفأرلا امف :لاق

 .ريقحلا عنمو «ريسيلا

 ءرملا زارحإ :لاق ؟مؤللا امف :لاق

 .هسرع هلذِيو ءهسفن

 يف لذبلا :لاق ؟حامسلا امف :لاق

 :دسااو رولا



 ءايلوألا ةيلحل
 ةءورملا ةفسا 5 !

 يف ام ىرت نأ :لاق ؟حشلا امف :لاق

 .املت هتقفنأ امو ءاقرش كيدي

 يف ةاساوملا :لاق ؟ءاخإلا امف :لاق

 .ءاخرلاو ةدشلا

 ىلع ةأرجلا :لاق ؟نبجلاامف :لاق

 .ودعلا نع لوكتلاو «قيدصلا

 يف ةبغرلا :لاق ؟ةمينغلا امف :لاق

 ةمينغلا يه :ايندلا يف ةداهزلاو «ىوقتلا

 .ةدرابلا

 ءظيغلا مظك :لاق ؟ملحلا امف :لاق

 .سفنلا كلمو

 امب سفنلا اضر :لاق ؟ىتغلا امف :لاق

 ىنغلا امنإو «لق نإو ءاهل ىلاعت هللا مسق
 :سفنلا ىتغ

 يف سفنلا هرش :لاق ؟رقفلا امف :لاق

 .ءيش لك
 «سأبلا ةذش :لاق ؟ةعنملا امف :لاق

 .سانلا ءازعأ ةعزانمو

 دنع عزرفلا :لاق ؟لذلا امق :لاق

 .ةقودصملا

 «ةيحللاب ثبعلا :لاق ؟يعلا امف :لاق
 .ةبطاخملا دنع قزبلا ةرثكو

 .نارقألا ةقفاوم :لاق ؟ةأرجلا امف :لاق

 ال اميف كمالك :لاق ؟ةفلكلا امف :لاق

 يف يطعت نأ :لاق ؟دجملا امف :لاق

 .مرجلا نع وفعتو «مرغلا

 بلقلا ظفح :لاق ؟لقعلا امف :لاق
 .هتيعوتسا املك

 كتاذافس لاق ؟قرشتا انمف لاك
 .كمالك هيلع كعفرو .كمامإ

 «ليمجلا نايتإ :لاق ؟ءانسلا امف :لاق
 .حيبقلا كرتو

 ةانألا لوط :لاق ؟مزحلاامف :لاق

 .ةالولاب قفرلاو
 ءةاندلا عابتا :لاق ؟هفسلا امف :لاق

 .ةاوغلا ةحاصمو

 ءدجملا ككرت :لاق ؟ةلفغلا امه لاق
 .دسفملا كتعاطو

 ككرت :لاق ؟نامرحلاامف :لاق

 . كيلع ضرع دقو «كظح

 يف ّىمحألا :لاق ؟ديسلا امف :لاق

 الف ءمتشي :هضرع يف نواهتملاو «هلام

 .ديسلا وه هتريشع رمأب نزحتملاو ؟بيجي

 هِي هللا لوسر تعمس :ىلع لاقف

 لام.الو 4 ليجلا قمددشا رقف الق -1كرقي
 [78/5-75؟1] .. «لقعلا نم دوعأ

 نبا لأس :لاق دييع نب سنوي نع «#

 ةءورملا ام :نيقاهدلا ءانبأ نم الجر دايز
 :لاصخ عبرأ :لاق ؟مكيف

 ىف نوكي الف «ةبيرلا لزتعي نأ :لاق

 1 . اَليلذ ناك :اًبيرم ناك اذإف ؛اهنم ءيش

 نم هنإف ؛هدسفي الف :هلام حلصي نأو

 .ةءورم هل نكت مل :هلام دسفأ



 ةءورفلا

 ءهيلإ نوجاتحي امب هلهأل موقي نأو
 جاتحا نم نإف ؛هريغ نع هب اونغتسي ىتح
 .ةءورم هل نكت مل :سانلا ىلإ هلهأ

 ماعطلا نم هقفاوي ام رظني نأو

 ؛ةءورملا نم كلذ نإف ؛همزليف «بارشلاو

 همعطم يف هسفن ىلع طلخي ال نأو

 [77/7”] .هبرشمو

 «ىئاطلا دواد تيتأ :لاق دينج نع ©

 لاق ؛هناسل ىلع تجرخ دق ةحرق اذإف

 ءءاود ليلق تجرخأف :لاق ءاهتططبف

 «ليللا ناك اذإ :تلقف ؛ةقرحن يف هتعضوف
 كلذ عفرا :لاقف :لاق ؛اهيلع هعضف

 :لاق ؛رانيد اذإف .تعفرف :لاق ؛دبللا

 نمث اذه سيل «ناميلس ابأ اي :تلق ؛هذخ

 تعضوف :لاق ؛قناد :اذه نمث امنإ ءاذه

 دعب تدع مث ؛تجرخو ةوك يف ءاودلا

 ابأ اي :تلق ؛هلاح ىلع ءاودلا اذإف «نيموي

 ادهن جلاعت ْمَل َمِل هللا ناعيا نانيجلس

 «رائيدلا ذخأت مل تنأ نإ :لاقف ؟ءاودلا

 ءهذخأت مل نإ :يطابرلا لاقو ؛هسمأ مل

 [014/90/] . هجلاعن مل

 مجتحا :لاق يركسلا ديعس يبأ نع *

 ؛ماجحلا ىلإ اًرانيد عفدف «يئاطلا دواد

 ةدابع ال :لاقف ؟؛فارسإ اذه :هل ليقف

 ["ه4//] .هل ةءورم ال نمل

 نمع .كرابملا نب هللا دبع نع #
 برعلا دوفو نم دفو مدق :لاق ءهربخأ

 ةءورملا نودعت ام :مهل لاقف ؛؟ةيواعم ىلع

 يعوضوملا بيذهتلا ات | “تكي

 «نيدلا يف فافعلا :اولاق ؟مكيف

 :ةيواعم لاقف ؛ةشيعملا يف حالصإلاو

 ١١ - ١7١[ /8] .ديزي اي عمسا

 لمكت ال :ضايع نب ليضفلا لاق *

 «فيك ؛هودع هنم ملسي ىتح ؛لجرلا ةءورم
 [*41/4] . ؟هقيدص هنم ملسي ال نآلاو

 :لاق ينارفعزلا حور نب دمحأ نع *

 لاقف ؛ةزانج يف نيعم نب ىيحي عم تنك

 يف لوقت ام ءايركز ابأ اي :لجر هل

 ناك ول .كنع اذه عد :لاق ؟يعفاشلا

 نأ هعنمت هتءعورم تناكل ءاّقلطم هل بذكلا

 [ةا//9] . بذكي

 درابلا ءاملا نأ تملع ول : يعفاشلا لاق *

 [171/9] .هتبرش ام «يتءورم نم صقني

 يعفاشلا لجر لأس :لاق عيبرلا نع *«

 نأ :ةءورملا نم سيل :لاقف ؛هئس نع

 نع اكلام لجر لأس ؛هنسب لجرلا ربخي
 [1؟5/4] . كنأش ىلع لبقأ :لاقف ءهنس

 نم ةءورم ملعلا :لاق يعفاشلا نع *

 ]١1١/9[ .هل ةءورم ال

 ةءورملا :دذمحم نب دينجلا لاق #*

 ]758/1٠١[ .ناوخؤإلا للذ ناحتما

 :ةءورملا :لاق نايلع نب دمحم نع

 تامرح ظفحو «سفنلا ةنايصو «نيدلا ظفح

 ةيؤرلا روصقو ءدوجوملاب دوجلاو «نينمؤملا
 ]95/1١[ .كلاعفأ عيمج نعو «كنع

 نع يجنسوبلا نسحلا وبأ لئس *

 مرحم وه ام لامعتسا كرت :لاقف ةءورملا



 ءايلوألا ةيلحل

 [ما/1١١/4 .نيبتاكلا ماركإ عم «كيلع

 ضيرملا
 مهدحأ ناك :لاق راسي نب ملسم نع

 [594/1] .رهطلا كنهيل :ليق ؛؟ئرب اذإ

 دسجلا نإ :لاق نيسحلا نب يلع نع *

 دسج يف ريخ الو ءرشأ :ضرمي مل اذإ

 [114/7] .رشأي

 هضرمي ضرم نم ام :دهاجم لاق #

 ىتح ؛هدنع توملا كلم لوسر الإ ءدبعلا

 كلم هاتأ .هضرمي ضرم رخآ ناك اذإ

 «لوسر دعب لوسر كاتأ :لاقف «توملا

 كرثأ عطقي لوسر كاتأ دقو ؛هب أبعت ملف

 ]١5١/9[ .ايندلا نم

 نأ يهتشأ :ضايع نب ليضف لاق *

 [85/4] .داوع الب ضرمأ

 :للعلا تلعج امنإ :يضفلا لاقو *

 ضرم نم لك سيل .دابعلا اهب بدؤيل
 ]1٠١8/84[ . تام

 :لاق دواد نب ناميلس عيبرلا يبأ نع *

 ةروس أرقي امنأك «ثدح اذإ يعفاشلا ناك

 اًضرم ضرمف ؛اًحيصف ناكو ؛نآرقلا نم
 كل اذه ناك نإ .مهللا :لاقف ؛اًديدش

 ىيحي نب سيردإ كلذ غلبق ؛دزف :ىضر

 هللا دبع ابأ اي :هيلإ ثعبف «ينالوخلا
 ؛ءالبلا لاجر نم تنأ الو ءانأ تسل

 يل هللا عدا ءورمع ابأ اي :هيلإ ثعبف :لاق
 [7١ه /9] .ةيفاعلاب

 ضيرملا ا 3

 ءابولل عفنأ رأ مل :لاق يعفاشلا نع *

 [5/9*1] . حيبستلا نم

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع #

 يفوت يذلا هضرم يف «ةنَآك يبأ يل لاق

 ةنس ءرخآلا عيبر رهش يف ركذو ءهيف
 باتك جرخأ :نيتئامو نيعبرأو ىدحإ

 ؛«باتكلا تجرخأف «سيردإ نب هللا دبع

 تلق :لاق .ثيل ثيداحأ جرخأ :لاقف

 يف نينألا هركي ناك اًسوواط نإ :ةحلطل

 ىتح نينأه ل عمس ام «ءضرملا
 ؛يبأ ىلع ثيدحلا تأرقف ؛هنَأكك ءتام

 ىلإ .؛كلذ هضرم يف َّنأ يبأ تعمس امف
 [16* /1] .ُهلّيك «يفوت نأ

 تعمس :يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق *
 ةذحخأ نه ثالث :لوقي بئاسلا يبأ نب ةبتع

 ؛جيوزتلاو «جحلاو «ضرملا :دبعتملل

 ]7/1١[ .تيث دقف «نهدعب تبث نمف

 :خهكَو هللا لوسر لاق :لاق رباج نع #*

 «بارشلاو ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركت ال»
 ]01١/٠١[ .«؛مهيقسيو مهمعطي مهبر نإف

 ءاسنلا قرع :لاق كلام نب سنأ نع 0

 الو ؛هميظع ال ءيبرع شبك ةيلإ ذخأت
 ةثالث أزجتو «باذتو ءحرشتف ؛هريغص
 قير ىلع ةاذغ لك برشت مث ءءازجأ

 تعن دقلف :سنأ لاق ؟ثلثلا :سفنلا
 .ئريف ءاسنلا قرع هب نمم «ةئام نم رثكأل

 هاورو ءاوقوم ماشه نع ديزي هاور اذك
 [؟07/5] .اًعوفرم ماشه نع ةماسأ وبأ
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 يعوضاوملا بيذغهتلا | 7 اهب فئارطلا نم ةلمجو هبادآو حازملا

 ءنهبحأ ثاللث :ءادردلا وبأ لاق

 «ضرملاو «رقفلا :سانلا نههركيو

 [؟1١1//١9] .توملاو

 هبادآو حازملا

 فئارطلا نم ةلمجو

 ءهباحصأ حزامي نيريس نبا ناك *

 :ينعي  نيشفردملاب اًبحرم :لوقيو
 نولمحتو ءزئانجلا نودهشت :مكنأ

 [؟7074/9؟] .- ىتوملا

 نب دمحمل تلق :لاق ةيريوج نع *

 ؛ةفشلا ةميظع ةيراج تيرتشا ينإ :نيريس
 [؛00/5] . اهتلبقل رثوأ كاذ :لاقف

 تلق :لاق دلاخن نب ةرق نع «
 ؟نوحزامي اوتاك له :نيريس نب دمحمل

 رمع نيا ناك ؛سانلاك الإ اوناك ام :لاقف

 :لوقيو ءرعشلا دشنيو ءحزمي

 ىمادنلا سيك نم رمخلا بحي
 [71ه /؟] سولفلا هقرافت نأ هركيو

 تنك :لاق بيعش نب ركب ىبأ نع *

 «ناسنإ هءاجف ؛نيريس تدمج دنع

 لبق كاذو ءرعشلا نم ءيش نع هلأسف
 :تايبألا هذه دشنأق ؛رصعلا ةالص

 ليبجنزلاو ةمادملا نأك

 لسعلا بوذو ىمازخلا حيرو
 اهباينأدربهب لدعي

 لدتعا ءامسلا طسو مجنلا اذإ

 [؟/6/؟] .ةالصلا يف لخد مث

 نع ةبقع نب فيلخ نب ىيحي نع *
 دشنيأ :نيريس نب دمحم لئس :لاق «هيبأ

 :لاقف ؟ءوضو ىلع وهو ءرعشلا لجرلا

 اهبطخأ تنك ةاتف نأ تثبن

 لوطلا يف موصلا رهش لثم اهبوقرع
 ةدحاو ندز وأ ةئام اهنانسأ

 لوطمم دعب اهنم قلخلا رئاسو

 [؟076/؟] .ربكأ هللا :لاق مث

 يبأ يليألا هللا دبع نب ريثك نع *
 نبا هدنعو «ءنسحلا دنع انك :لاق مشاه

 كانثج :الاقف ؛نالجر لخدف .نيريس

 ادب امع ينولس :لاقف ؛ءيش نع كلأسن

 اوعياب نيذلا نجلاب ملع كل :اولاق ؛مكل
 مسبتف ؟دحأ مهنم ىقب له ويكي هللا لوسر

 اذحأ نأ نظأ تنك ام :لاقو ءنسحلا

 ءاجر يبأب مكيلع :نكلو ءاذه نع ينلأسي

 [*04/؟] . يدراطعلا

 :هل ليقف ؛هتيب يف يبعشلا حرم *

 «لخاد ءارق :لاق ؟حزمتو ءورمع ابأ اي
 [*974/4] .؟مغلا نم تومن .جراخ ءارقو

 ءاج :لاق يلظنحلا رمع نع #*

 ملسف ءشمعألا ىلإ ديعس نب نايفس
 ابأ اي تنأ فيك :شمعألا لاف ؛هيلع

 رماع هنأ ينغلب ؟هاكراكلا فيك ؟هللا دبع

 يف نايفس ذحخأ ام لوأ يف ناكو -

 عدت ال :نايفس هل لاقف فمدعلا

 ام :لاق ءلاح ىلع دمحم ابأ اي حازملا

 ثدحت كنأ ينغلب ثيدح :لاق ؟كب ءاج



 ءايلوألا ةيلحل

 لاقف «ءىشلاب ءىجلت لازت ا هيب

 نبا نإ :تلق :لاقف ؟وه ام :شمعألا

 امأ :لاقف ؛راتخملا اياده لبق رمع

 :لاق «تباث أ بيبح أنث :سشيعألا

 نباو سابع نبا يتأت راتخملا اياده تيأر

 [ةه+:/ه] . اهناليقيف .رمع

 ىلع هودانف ءشمعألا ىلإ هل باحصأو

 لاقف ؛انيلإ جرخا ءناميلس اي :هباب
 نحن :اولاق ؟متنأ نم :لخاد نم شمعألا
 ؛تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نم

 ال مهرثكأ :لخاد نم شمعألا لاقف

 [54/ه] .نولقعي

 ثدحي هللا ديبع نب ليعامسإ نع

 :زيزعلا دبع نب رمع يل لاق :لاق

 ؟ةنس نم كيلع تتأ مك ءليعامسإ اي
 :لاق !روهشو ةنس نوتس :لاق

 [م7/ه] .حازملاو كايإ «ليعامسإ اي

 «لجر لاق :لاق سنأ نب كلام نع #

 ]0١/1#[ .كنيدب نبعلت الف ءاّبعال تنك ام

 عم انك :لاق مزاح نب ىسيع نع *#

 باحصأ هعمو «تيب يف مهدأ نب ميهاربإ

 .نولكأي اولعجف «خيطبب اوتأف هل

 لجر قدف ؛مهنيب نومارتيو .نوحزميو

 نكرحتي ال :ميهاربإ مهل لاقف «بابلا

 ؟ءايرلا انملعت «قاحسإ ابأ اي :اولاق ءدحأ

 ؟ةينالعلا يف هلعفن ال اًئيش رسلا يف لعفن

 تاريخلا ىلإ ةقباسملا - ةيفاقثلا ةقباسملا 8 فهنا

 هللا ىصعي نأ هركأ ينإ ءاوتكسا :لاقف

 [3/4] .مكيفو ' يف

 ىقلأ امبير :لاق يديمحلا نع

 ؛ةلأسملا نامثع هنبا ىلعو ىلع يعفاشلا

 [111/4] .رانيد هلف ,باصأ مكيأ :لوقيف

 تاريخلا ىلإ ةقباسملا

 :لاق ءهيبأ نع مقرأ نب ديز نع *
 ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع تعمس

 نأ ِِلَك هللا لوسر انرمأ :لوقيهنع

 :تلقف «يدنع لام كلذ قفاوو «قدصتن
 :لاق ؛اًموي هتقبس نإ ركب ابأ قبسأ مويلا

 ىل لاقف :لاق ؛ىلام فصنب تئجف
 :لاق ؟؟كلهأل تيقبأ ام» :لي هللا لوسر
 ؛هدنع ام لكب ركب وبأ ىتأو ؛هلثم :تلقف

 تيقبأ ام» :ِهلي هللا لوسر هل لاقف

 ؛هلوسرو هللا مهل تيقبأ :لاق ؟؟كلهأل
 ]57/١[ .اًدبأ ءيش ىلإ كقباسأ ال :تلق

 ىلإ لجر ءاج :لاق ةمقلع نع #

 نم كتئج ينإ :لاقف ؛باطخلا نب رمع

 «بلق رهظ نع فحصملا لمي لجر دنع
 رظنا «ءكحيو :لاقو «بضغو رمع عزفف

 ؛قحلاب الإ كتثج ام :لاق ؛لوقت ام

 ؛دوعسم نب هللا دبع :لاق ؟وه نم :لاق

 .هنم كلذب قحأ اًدحأ ملعأ ام :لاق

 يف ةليل انرمس انإ :هللا دبع نع كثدحأسو

 نم نوكي ام ضعب يف ءركب يبأ دنع تيب
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 ا يحب ا ماكحأو باذأ :دجاسملا

 هك هللا لوسرو انجرخ مث ؛يَك يبنلا ةجاح

 ىلإ انيهتنا املف ؛ركب يبأ نيبو ينيب يشمي
 َِِي يبنلا ماقق ءأرقي لجر اذإ :دجسملا

 هللا لوسر اي :تلقف ؛هيلإ عمتسي

 :لاق ؛تكسا :هديب ينزمغف ؟تمتعأ

 ءوعدي سلجو ءدجسو .عكرو .ءأرقف
 مث ؛هطعت لس» :هلِلكك يبنلا لاقف ؛رفغتسيو

 امك اًبطر نآرقلا أرقي نأ هرس نم» :لاق

 انأ تملعف ؛دبع مأ نبا ةءارق أرقيلف لزنأ

 :تحبصأ املف ؛هللا دبع هنأ :يبحاصو

 وبأ اهب كقبس :لاقف ؛هرشبأل هيلإ تودغ
 ينقبس الإ ؛طق ريخ ىلإ هتقباس امو ؛ركب

 [1747/1] .هيلإ

 يبراحملا نع ريشب نب دمحم نع *
 وه سيق نب ورمع :نايفس يل لاق :لاق

 .نآرقلا ةءارق ينملعو «ينبدأ يذلا
 .هقوس يف هبلطأ تنكف ؛ضئارفلا ينملعو

 امإ ؟هتيب يف هتدجو هقوس يف هدجأ مل نإف

 ردابي هنأك فحصملا يف أرقي امإو «يلصي

 هتدجو هتيب يف هدجأ مل نإف ؛هتوفت اًرومأ

 نم ةيواز يف «ةفوكلا دجاسم ضعب يف

 اًدعاق «قراس هنأك ءدجسملا اياوز ضعب

 ةربقملا يف هتدجو هدجأ مل نإف ؛يكبي
 ]٠١١/0[ .هسفن ىلع حوني ءاًدعاق

 حتُم اذإ :لاق نادعم نب دلاخ نع #
 ال هنإف ؛هيلإ عرسيلف ءريخ باب مكدحأل
 [؟8/١١] .هنع قلغي ىتم يردي

 لاق :لاق ناسح نب ماشه نع #

 يعوضاوملا بيذغهتلا

 مك :محازم هالومل زيزعلا ديع نب رمع
 :لاق ؟نينمؤملا لاومأ نم انبصأ انارت

 ؟كلايع ام يردتأ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق

 «هدلع نم تجرخف ؛مهل هلئا ءمعت :لاق

 له :هل تلقق «كلملا دبع هنبا تيقلف

 امو :لاق ؟نينمؤملا ريمأ لاق ام يردت

 ؟كلايع ام يردت له :هل تلق :لاق ؟لاق

 :كلملا دبع لاق ؛مهل هللا ءمعن :لاق

 نذأتسي ءاج مث ؛محازم اي تنأ ريزولا سئب

 ؛هيلع ىل نذأتسا :نذآلل لاقف «هيبأ ىلع

 ليلا نم كيبأل اننتنإ :تذآلا هل لاقق
 ؛هئاقل نم دب ام :لاق ؛ةعاسلا هذه راهنلاو

 لاق ؟اذه نم :لاق ءامهتلاقم رمع عمسف
 :لاق ؛هل نذئتا :لاق ؛كلملا دبع :نذاآلا

 ؟ةعاسلا هذه كب ءاج ام :لاقف ءلخدف

 ءمعن :لاق ؛محازم يل هركذ ءيش :لاق

 :لاق ؛هيضمت نأ ييأر :لاق ؟كيأر امف

 ءربتملا دعصأف «ةالصلا ىلإ حورأ ينإف

 كل نمو :لاق ؛سانلا سوؤر ىلع هدرأف

 :لاق ؟همف :لاق ؟ةالصلا ىلإ شيعت نأ

 : سانلا يف يدونف «جرخف :لاق ؛ةعاسلا

 ىلع هّدرف ؛ءربنملا دعصق «ةعماج ةالصلا

 [مهو ]64/8”  . سانلا سوؤر

 «هلمعب رداب نم سّيكلا :نونلا وذ لاق *
 [*814/9] .هلجأل دعتساو «هلمأب فّوسو

 ماكحأو بادآ :دحاسملا

 يرصعلا هللا دبع نب ديلخ ناك «*

 :دجاسملا ةنيزو ء«ةنيز تيب لكل :لوقي



 ءايلوألا ةيلحل
 ةبتاعملا  ةحفاصملا | ار 5

 [؟77/؟] .هللا ركذ ىلع نونواعتي لاجر

 لاق :لاق هلي سنفأ خدع د

 يتويب نولخدي يدابع لاب ام :ءايبنألا نم
 «ةرهاط ريغ بولقب  دجاسملا : ينعي -

 يايإ وأ ؟نورتغي يبأ ؛ةيقن ريغ ديأو
 يف يولعو «يلالجو « يتزعو ؟نوعداخي

 ميلحلا كرتأ «ةيلبب مهنيلتبأل :يعافترا

 اعد نم الإ :مهنم وجني ال ءناريح مهيف
 [44/*] .ةقيرغلا ءاعدك

 ]١48/4 - ١5:5[ . كيو هللا ركذ

 دجاسملا :لاق نوميم نب ورمع نع #
 مركي ا هللا تويب

 ]١45/54[ .هرئاز

 [1 7/1 .مارعلا 00 :دجاسملا

 نب هللا دبع نب ناميلس نب هبر دبع نع *
 ءوغل دجسملا يف مالك لك :لاق «زيريحم

 لئاس وأ ءركاذ وأ ءلصم :ةثالث مالك الإ
 [47١*/ه] .هيطعم وأ قح

 نأ :بتكرمع نأ ارنا نه

 دجاسم لوخد نم ىراصنلاو دوهيلا اوعنما

 اَمّسِإط :886 هللا لوق هيهن عبتأو ؛نيملسملا

 «مّرصلا دينتلا اورقي ده دمج تارقللا
 [*955- 06 /8] .ةيآلا [؟8/ :ةبوتلا]

 اوناك :لاق ةيطع نب ناسح نع #*

 يف :انخلا نعو ءاسنلا ركذ نع نوكسمي

 [ا5/١7] .دجاسملا

 اذإ ةديع ناك :لاق يعازوألا نع *

 رمأ نم اًئيش ركذي مل :دجسملا يف ناك

 ]١١4/5[ .ايندلا

 :لاق هيه يردخلا ديعس يبأ نع *

 موي ُكْيتَي هللا لوقي» :ِِلكَي هللا لوسر لاق
 :ةكئالملا لوقتف ؟يناريج نيأ :ةمايقلا

 راّمع :لوقيف ؟كراج نوكي نأ ىغبني نمو
 |[ /] .«يدجسم

 نيذلل ىبوط :رابحألا بعك لاق *

 ( اًدجسم :ينعي  ةلبق مهتويب نولعجي
 «ضرألا يف نيقتملا تويب دجاسملاو :لاق

 «هتالص يفخملاب «هتكئالم ىلاعت هللا يهابي
 [؟87/8ه] .هتقدصو ؛.همايصو

 ةحقاصملا

 مقدأ# :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع #

 :لاق ["*: :تلصنف] 8 0 م ل

 [؟953/*] .ةحفاصملا

 ةبتاعملا

 ام :لاق يعخنلا

 ]غع/؟١؟١[

 ميهارسإ نع *

 , طق احا تمصاخ

 ال :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع #*

 كنإف ؛اننامز ىف قلخلا نم اًدحأ بتاعت

 هعد ؛هتبتاع امم دشأب كبقعأ :هتبتاع نإ
 :دمحأ لاق ؛هل ريخ وهف «لوألا رمألاب



 ا
 هللا ةفرعم

 [؟68/9] .لاق ام ئلع هتدجوف ءتبرجف

 :هللا فرع نم :يلبشلا ركب وبأ لاق *

 [لاب١٠/١] .هكلم

 يرايسلا مساقلا سابعلا يبأ نع *

 ةايحو .هللاب بلقلا ةايح ةفرعملا :لاق

 هل عضخ :هللا فرع نمو ؛هللا عم بلقلا
 نمو ؛هيف هكلم رثأ نياع هنأل «ءيش لك

 ىلع هللا ىرجأ :قدصلاب هللا عم هبلق ظفح
 [8ما ]8٠0/1٠١"  .ةمكحلا هناسل

 بابسأ :لاق فسوي نب دمحم نع #«#

 مركو «لقعلا ةفاصح :ةعبرأ ةفرعملا

 ةدشو ءةربخلا لهأ ةسلاجمو .ةنطفلا

 :ةعيرألا رومألا هذه ببسبو ؛ةيانعلا

 :يعرلا ىلإ نومألا رفا نمودا ةيستإلا
 نأب ةفرعملاو «ةوقلاو لوحلا نم ؤربتلا
 .ةبه :اًضيأ ةفرعملاو ءهنم ؤربتلا

 ىغتبملاو ؛ملعلا :ءايشألا لضفأ نمو

 لمحف :كعفني مل اذإف ؛هعفن :ملعلا نم

 نأل ؛كلذ لمح نم كل ريخ ء«ةرمت

 ذوعأ» :لاقف ءهنم ذاعتسا كي هللا لوسر

 ملعلا ريخ» :لاقو .«عفني ال ملع نم كب

 دنع نم باصي :ملعلاو .«:عفنام

 هللاب الإ باصي ال :عفنلاو «نيقولخملا

 هتعاطو ء.هتعاط ملعلا ةعفنمو ؛هدنع نمو

 هب يذلا وه :عفانلا ملعلاو ؛هتعفنم

 يعوضموملا بيذعصتلا د فشل“

 هب يذلا وه :عفني ال يذلاو ؛هتعطأ

 [1د# - ]1:7/1١١ . هتيصع

 :ايندلا لهأ :لاق كرابملا نبا نع *
 بيطأ اومعطتي نأ لبق ءايندلا نم اوجرخ

 ؟اهيف ام بيطأ امو :هل ليق ؛اهيف ام

 ]4//١١7[ .َلك هللاب ةفرعملا :لاق

 :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع #*

 :اهفرعي نأ نمؤملل يغبني لاصخ سمخ
 :ةيناثلاو «ىلاعت هللا ةفرعم :نهادحإ

 هلل لمعلا صالخإ :ةثلاثلاو ؛«قحلا ةفرعم

 لكأ :ةسماخلاو ءةنسلاب لمعلا :ةعبارلاو

 فرعي ملو .هللا فرع نإف ؛لالحلا

 ملو «فرع نإو ؛ةفرعملاب عفتني مل :قحلا

 ؛هللا ةفرعمب عفتني مل :هلل لمعلا صلخي

 مل :ةنسلا ىلع نكي ملو .فرع نإو
 نم لكأملا نكي ملو «فرع نإو ؛هعفني
 ناك اذإو ؛سمخلاب هب عفتني مل :لالح

 رمأ هب رصبأف .«بلقلا هل افص :لالح نم

 :ةهبش نم ناك نإو ؛ةرخآلاو ايندلا

 اذإو ؛لكأملا ردقب رومألا هيلع تهبتشا

 ايندلا رمأ هيلع ملظأ :مارح نم ناك
 وهف :رصبلاب سانلا هفصو نإو ؛ةرخآلاو

 ]1٠١/45*#[ . برتي ىتح .ىمعأ

 لمعلا :لاق يعوجلا مساقلا نع *

 الب لمعلا ريثك نم ريخ :ةفرعملا عم
 ["؟؟/94] .ةفرعم

 :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *

 لأست ال :اهلثمب هللا دبعي ال لاصح
 لخبت الو ءهللا ىلع اًئيش درت الو ءهللا الإ



 نيس 7
 ءايلوألا ةيلحل

 ؛- هلل يطعتو ءهلل كسمت :ينعي هللا ىلع

 :لاق .هللا غلب دقف :هللا فرع نم هنإف

 تامالع نم سيل :يروثلا نايفس لاقو
 اذإف ؛هللا ءاقل بح نم نيبأ ءءيش ىدهلا
 نبل نت عاش دع للا ءاقل ديلا تحل
 مع مرعرشت .- غلي دق :يأ -

 هللا فرع نم :لاق رابحألا بعك نع د

 «هيف نم َنْفَي مل ءهناسلب هللا دمحو هبلقب
 هللا نأل :كلذو ؛ةدايزلا هللا لزني ىتح

 [*”80 /ه] . لضفلاب ىلوأو ءريخلاب عرسأ

 اطيشلا دئاحكم
1 

 يبأ تعمس :لاق ءاطع نب نامثع نع *

 ؛سانلا هب لحكي لحك :سيلبول لوقي
 [149/0] .سيلبإ لحك نم ركذلا نع مونلاف

 يهالملا

 بحأ ام :لاق نارهم نب نوميم نع #

 يل نأو ءوهل يف اًمهرد تيطعأ ينأ

 نأ :كلذ لعف نم ىشخن ؛اًملأ هناكم

 ىِرَيْتَي نم ساَّنلأ َنِمَو# :ةيآلا هذه هبيصت
 :نامقلا هلأ ٍلِبَم نع َّنِضِل ثيدكلا َوَهَل

 [م8 /4] .ةيآلا [5

 موقب حيرش رم :لاق شمعألا نع *

 :اولاق ؟مكل ام :لاقف ؛نوبعلي مهو

 عا اذهب ام ناك ىةفانا نأ انانعوف
 [14/4] . غرافلا

 ىتح هناسلب دمحلا نم يهتني نأ ام ينعي )010

 .همعن نم هللا هديزي

 اهبادآو ةرظانملا  ناطيشلا دئاكم ّ اياب 7

 اهباداآو ةرظانملا |

 انأ تعمتجا :لاق لوحكم نع #

 :يرهزلا لاقف ؛ مميتلا انركاذتف .يرهزلاو

 نم نع :تلقف ؛طابآلا ىلإ حسملا

 هللا نإ ءهللا باتك نع :لاق ؟اذه تذخأ

 «ُكيِرْاَو ٌحَهوُجُم أوُلِْغََتط :لوقي ىلاعت
 هللا نإف :تلق ؛اهلك دي يهف [1 :ةدئاملا]

 اوعطَفَأَف َةَقِراَلَأَو ٌقِراَسلآَو# :لوقي ىلاعت
 عطقت نيأ نمف [88 :ةدئاملا] كاَمُهَيِديأ
 [199/8] .هتمصخف :لاق ؟ديلا

 رعشلا بلطأ تنك :لاق يعفاشلا نع *
 ءةكمي ينمأ انآ انين 5 بكاو ةريخض اانآو
 اًحئاص تعمس ذإ .«ةكم نم ةيحان يف وأ

 بلطب كيلع ءسيردإ نب دمحم اي :لوقي
 ءاذحأ رأ ملف ءتفتلاف :لاق ؛ملعلا

 ىلع هبتكأو ءملعلا بلطأ تنكف ؛تعجرف

 ؛ًالتما ىتح ءريزلا يف هحرطأو «قرخلا

 يلوف ؛ءيش يمأل نكي ملو ءاّميتي تنكو
 تجرخف ءءاضقلا ىلع نميلا ةيحان يل مع
 نب ملسم تيتأ «نميلا نم تمدق املف ؛هعم
 يلع دري ملف ءهيلع تملسف ءيجنزلا دلاخ

 اذإ ىتح ءانئيجي مهدحأ :لاقو «مالسلا

 ترسف :لاق ؛هسفن دسفأ :حلصي هنأ اننظ

 درف ءهيلع تملسف «ةنييع نب نايفس ىلإ
 ابأ اي ينغلب دق :لاقو ؛مالسلا يلع

 ءريخ الإ ينغلب امو ءهيف تنك ام هللا دبع

 «ةنيدملا ىلإ تجرخ مث :لاق ؛دعت الف

 ىلإ تجرخ مث .كلام ىلع أطوملا تأرقف



 اهمادآو ةرظانملا
 يعوضوملا بيذهتلا :”3 | 2

 «نسحلا نب دمحم ىلإ ترصق «قارعلا

 ىلإ ىنوكشف :لاق ؛هباحصأ رظانأ تنكف

 اذه نإ :اولاقف ءنسحلا نب دمحم

 ؛انئطخيو ءانلوق انئيلع بيعي يزاجحلا
 :هل تلقف «كلذ نسحلا نب دمحم ركذف

 انمدق املف «ديلقتلا الإ فرعن ال انك انإ

 ءاودلقت ال :نولوقت مكانعمس مكيلع

 :يل لاقف ؛جاججلاو قحلا اوبلطاو
 «كباحصأ ضعب رظانأ :تلقف ؛ينرظانف
 :لاق ؛انأ الإ ءال :لاقف ؛عمست تنأو

 ؟لأسأ وأ ءلأستف :لاق ؛كلذ :تلقف

 لجر يف لوقت امف :لاق ؛تئش ام :تلق

 ءارصق هيلع ىنبف ءاذومع لجر نم بصغ
 نيب ريخي :تلق ؟هقحتساف «قحتسم هءاجف

 :دومعلا راتخا نإف ءهتميق نيبو ءدومعلا
 ىلع هدرف .دومعلا جرخأو ءهرصقلا مده

 بصغ لجر يف لوقت امف :لاق ؛هبحاص

 جل مث «ةنيفس اهيلع ىنبف ؛ةبشخ لجر نم
 ؟اهقحتساف اهبحاص ءاج مث ءرحبلا يف اهب

 ريخيف «نييسرملا برقأ ىلإ مدقت :تلق
 ذخأ نإف ؛:ةيشخلا نيبو «ةميقلا نيب

 ةبشخلا درو «ةنيفسلا ضقن الإو ءاهتميق
 لجر يف لوقت اذامف :لاق ؛اهبحاص ىلإ

 هب طاخف ءمسيربإ طيخ لجر نم بصغ
 :تلق ؟هقحتساف هبحاص ءاج مث ءهجرخ

 :اولاقو ءهباحصأ ربكو هرّبكف ؛هتميق هل
 ىلع :هل تلقف ؛يزاجح اي كلوق تكرت

 دارأ رصقلا بحاص نأ ول تيأرأ .ءكلسر

 «هبحاص ىلإ دومعلا دريو ءهرصق مدهي نأ

 هعنمي نأ ناطلسلل ناك «هتميق هيطعي الو

 نإ تيأرأ :تلقف ؛ال :لاقف ؟كلذ نم

 ضقني نأ دارأ ول ء:ةنيفسلا بحاص

 ناكأ ءاهبحاص ىلإ ةبشخلا دريو «ةنيفسلا
 :تلق ؛ال :لاق ؟هعنمي نأ ناطلسلل

 نأ دارأ ول ءجرخلا بحاص نإ تيأرأ

 طاخ يذلا طيخلا جرخيو ءهجرخ ضقني
 ناكأ ءهبحاص ىلع هدريو .جرخلا هب

 :تلق ؛معن :لاق ؟هعنمي نأ ناطلسلل

 سيل وه امب ءروظحم وه ام سيقت فيكف
 [الك  الءركز ؟عونممب

 سيقتف هللا كمحري :هل تلقف دازو *

 اذهو ؛هيلع مارح اذه ؟مرحمب حابم ىلع
 :تلق ؟ةنيفسلاب عنص فيكف :لاق ؟هل حابم

 هيلإ يسارملا برقأ ىلإ برقي نأ هرمآ
 عزنأف ؛هباحصأ الو «هيف كلهي ال ءىسرم
 :هل لوقأو ؛هباحصأ ىلإ هعفدأو «حوللا

 سيلأ :لاق ؛بهذاو ,كتنيفس حلصأ

 نم :تلقف ؟؟رارض الو ررض ال» :ِةِلي لاق

 لوقت ام :هل تلقو ءهسفن راض وه ؟هراض

 اهدلوأف «ةيراج لجر نم بصغ لجر يف
 ءنآرقلا أرق دق مهلك ءدلولا نم ةرشع

 نيب ىضقو «رباثملا ىلع بطخو
 ةيراجلا بحاص تبثأ مث ؛نيملسملا

 هذه هيصغ اذه نأ :نيلدع نيدهاشب

 تنك مب ؛دالوألا ءالؤه اهدلوأو «ةيراجلا

 بحاصل ءاقرأ هدالوأب مكحأ :لاق ؟مكحت
 :تلقف :لاق ؛هيلع ةيراجلا درأو «ةيراجلا

 تددر نإ :اًررض مظعأ امهيأ هللاب كتدشن



 ءايلوألا ةيلحل

 ح//9] ؟ةجاسلا تعلق نإ وأ ءاّقيقر هدالوأ

 الجر ىعفاشلا سيردإ نيب دمحم ناك #*
 ةيبرحلاو ةنللا .يكطب ناكر انيك
 اًريثك ناكو ؛هرغص يف رعشلاو «ةحاصفلاو

 نم هيف ام لمحيو «ودبلا ىلإ جرخي ام
 .بدألا

 ءايحأ نم يح يف موي تاذ وه انيبف
 لاقف ؛يودب لجر هيلإ ءاج ذإ «برعلا
 رهطتو ءاّموي ضيحت ةأرما يف لوقت ام :هل

 نبا اي :هل لاقف ؛يردأ ال :لاقف ؟اًموي

 لاقف ؛ةلفانلا نم كب ىلوأ ةليضفلا ,يخأ
 دق هيلعو .كاذل اذه ديرأ امنإ :هل

 . نيعتسأ هبو ءقيفوتلا هللابو «تمزع

 ناكو .ءسنأ نب كلام ىلإ جرخ مث
 يف اًقداص ءهثيدح يف اق ودبس كلام

 هيلع لخدف ؛هسولج يف اًديحو .هسلجم

 هدجوف ؟كلام هرهنف «هباحصأ ىلع عفتراو

 ؛هبياحصأ ىلع هعفرف «بدألا يف اًرقوم

 لزي ملف ؛هسفن نم هبّرقو ءمهيلع همدقو
 .هلأكك كلام يفوت نأ ىلإ ءكلام عم

 اهب جرخ دقو «نميلا ىلإ جرخ مئ
 نعطو ءديشرلا نوراه ىلع يجراخلا
 .هدعاس نمع ضرعأو .هيلع ىعفاشلا

 ام يجراخلا كلذ غلبف ؛هنع دعت نم مقري

 .هدنع هرضحأف «هيلإ ثعيف ءهيف لوقي
 هل نيبتو .همالك عمس املف ؛هلتقب مهو

 صضرعو «.هنع افع .هتفعو هلضفو هفرش

 . كلذ نم عنتماف «نميلا ءاضق هيلع

 اهبادآو ةرظانملا ُ الاله

 كلذ ىلإ هشيج نوراه صخشأ مث

 طاسب ىلإ لمحو ؛هيلع ضبقف «يجراخلا
 ارضحأو «يعفاشلا هعم لمحو «ناطلسلا

 .امهلتقب رمأف «ديشرلا يدي نيب اًعيمج

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :يعفاشلا هل لاقف

 كتبوقع لعجتو .يمالك عمست نأ تيأر
 ىلإ كلذ دعب ينمضت مث «يناسل ءارو نم

 :هل لاقف ؛ءاخرلاو ةدشلا نم يل قيلي ام

 ركذو «هفرش هفّرعو .ةصقلا هل نّيبف «ءتاه

 هديعي نأ هرمأو «نوراه هنسحتسا اًمالك هل

 بذعأ ظافلأب يناعملا كلت داعأف ءهيلع

 . اهنم

 يتيب لهأ يف هللا رّثك :نوراه هل لاقف
 ءاّرضاح نسحلا نب دمحم ناكو  كلئم

 هلأسو - ليبسلا هل ىلخو ءرصقي ملف
 . اًمايأ هيلع لزنف «نسحلا نب دمحم

 هبتك نم هنكمي نأ يعفاشلا هلأس مث
 ثالث كلذ ىلإ هباجأف ؛ةفينح ىبأ بتكو

 ؛نيقارولا دبعتسا دق يعفاشلا ناكو «لايل

 .دارأ ام اهنم هل اوبتكف

 :ةلم اهب ماقأف ءماشلا ىلإ جرخ مث

 ىتح «هيلع دريو «ةفينح يبأ ليواقأ ضقني
 ىلع درلا يف راختسا مث .همالك نّود

 هيلع درف «مانملا يف كلذ يرأف .كلام
 .كلذ وحن وأ مالكلا نم ءازجأ ةسمخ

 كلامل رادلاو ءرصم ىلإ جرخ مث

 نوقستسيو ء«هيف نومكحي هباحصأو

 املف .هب اوحرف هوئياع املف ؛هئطومب
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 يعوضواوملا تبيذضتلا | ”"ار# اهبادآو ةرظانملا

 كلذ غلبف ؛هنم اولاثو «هيلع اوبثو مهفلاخ

 عمس املف «هيدي نيب مهعمجف ؛مهناطلس
 همدق :مهيلع هلضف هل نيبتو .همالك

 رمأو .ءعماجلا يف دعقي نأ هرمأو ؛مهيلع

 ملف ؛ءاج تقو يأ هبجحي ال نأ بجاحلا

 ىلإ «نوديازتي هباحصأو ءولعي هرمأ لزي
 وعدي «ديشرلا نوراه نم ةلأسم تدرو نأ

 ؛ءاهقفلا اهمتكتسا دقو ءاهيلإ سانلا

 اًهوط هتم اهولبقو .كلذ ىلإ هوباجأف

 ىلإ ةلأسملاب ءيجف ؛اًهرك مهنمو
 هللاو لفغ :لاق اهيف رظن املف «يعفاشلا

 ريسملا أطخأو «قحلا نع نينمؤملا ريمأ

 مظعأو بجوأ انيلع هللا قحو ءاذهب هيلع
 ام فالخ اذهو «نينمؤملا ريمأ قح نم

 نط هللا لوسر باحصأ هيلع ناك

 ؛فلخلاو ةمئألا هتدقتعا ام فالخو

 هلمح يف بتكف «نوراه ىلإ كلذب بتكف
 ريمأ راد يف رضحأ ىتح «لمُحف ءاّديقم

 مث ءرجحلا ضعب يف سلجأف ؛نينمؤملا
 يسيرملا رشيو نسحلا نب دمحم لخد

 يشرقلا :ديشرلا نوراه امهل لاقف

 اف ناظم | كك انتلأسم يف انفلاخ يذلا
 ؟هرمأ يف نالوقت يذلا امف ءاّديقم انراد

 «نينمؤملا ريمأ اي :نسحلا نب دمحم لاقف
 ءهيحاص فلاخ دق هنأ اًضيأ ينغلب دقو

 لعجو ءاّضيأ يبحاص ىلعو هيلع در دقو

 هيشتيو ءاهيلإ سانلا وعدي ةلاقم هسفنل
 ولبن ىتح هرضحت نأ تيأر نإف ؛ةمئألاب

 هيلع فعاضت مث «هتجح عطقنو ءهربخ

 .نينمؤملا ريمأ ةبوقع

 ريمأ يدي نيب رضحأف «هديقب هب اعدف
 «هيلع دري ملف ؛هيلع مّلسف ؛نينمؤملا
 «سولجلاب هل نذؤي ال ءاليوط اًمئاق يقبو
 أموأ مث ؛هنود امهيلع لبقم نينمؤملا ريمأو

 . سانلا نيب سلجف ءهيلإ
 اي ةلأسم تاه :نسحلا نب دمحم لاقف

 :يعفاشلا هل لاقف ؛اهيلع ملكتن يعفاش
 لاقو ءرشب دّرجتف ؛متببحأ امع ينولس

 نينمؤملا ريمأ سلجم يف كنأ الول :هل

 .هقحتست ام كب نلزننل ضرف هتعاطو
 يف تنأ الو هرمعلا فنك يف تنأ سيلف
 هل لاقف ؟اذه كب قيليف ءملعلا ةمذ
 لهأ ةغلب اذو ءتنأ ام ضع :يعفاشلا

 :لوقي أشنأف ؟نميلا

 ينتبه ام ورمع اي كباهأ
 ينتبه ذإكارشب فاحخو

 هيبأنع يمأمعزتو
 يئتبعاهب ماح دالوأ نم

 :لوقي وهو .يعفاشلا هباجأف

 هوبيهت لاجرلا باه نم

 اباهي نلف لاجرلا رقح نمو
 اًفوقح هلل لاجرلا تضق نم

 اباصأ امق لاجرلا صعي ملو

 :لوقي وهو ءرشب هباجأف
 ميز يدتشاف برحلا ناوأ اذه

 :لوقي وهو «يعفاشلا هباجأف
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 انيقتلا اذإديري ام ملعيس

 نوكأ ىتف يأ بارلا طشب
 ىنعد :«نينمؤملا ريمأ اي :رشب لاقف

 لاقف ؛هايإو كنأش :نوراه هل لاقف ؛هايإو
 هللا نأ ىلع ليلدلا ام «ينربخأ :رشب هل

 ؟دحاو ىلاعت

 نم كردت ام ءرشب اي :ىعفاشلا لاقف

 الإ ؛مهناسل ىلع كملكأف صاوخلا ناسل
 نم «كرادقم ىلع كبيجأ نأ يل دب ال هنأ

 .هيلإو ءهنمو ءهب «هيلع ليلدلا تنأ ثيح

 اذإ توصملا ىف تاوصألا فالتخاو

 .دحاو هنأ لعل :اًدحاو كرحملا ناك

 :ماودلا ىلع لامكلا يف دضلا مدعو
 .دحاو هنأ ىلع ليلد

 ءدحاو دسج يف تافلتخم تار عبرأو

 :لكيهلا ةضافتسا يف هبيترت ىلع تاقفتم

 .دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد

 نيقفاخلا يف تافلتخم عئابط عبرأو

 حالصإ ىلع تافلؤم لاكشأ ريغ ءدادضأ

 .دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد :لاوحألا

 دعب ضرألاو تاوامسلا قلحخن يفو

 فيرصتو «ةباد لك نم اهيف ثبو ءاهتوم
 ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو ؛حايرلا

 :كلذ لك ؛نولقعي موقل تايآل ءضرألاو

 كيرش ال دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد

 .هل

 اًدمحم نأ ىلع ليلدلا امو :رشب لاقف
 ؟هللا لوسر

 سانلا عامجإو .ءلزنملا نآرقلا :لاق

 ريدقتو ءدحأب قيلت ال يتلا تايآلاو ؛هيلع

 ليلد :حضاو ليلدب ناميإلا نوك يف مولعملا
 ؛هلزعي لسرم هدعب ال هللا لوسر هنأ ىلع
 كدصقو «نيلاؤسلا نيذهب يايإ كناحتماو

 كنأ ىلع ليلد :مولعلا نونف نود امهب يايإ

 ولو ؛َكْبَو هللا يف هئات ءنيدلا يف رئاح

 نإو ؛هترتخال كباوج نع توكسلا ىنعسو

 ؛ نيلع كيلاؤس نم رمت ال : نلاعأ تلق
 فيكو «نيقيلا تاكرب نم ديعب :تلقل
 .كيلإ يناسل لصو دقل «كنع يدي ترصق

 لهف ءعامجإلا تيعدا :رشب هل لاقف

 «معن :لاق ؟هيلع سانلا عمجأ اًئيش فرعت

 ريمأ رضاحلا اذه نأ ىلع اوعمجأ

 كحضف ؛لتق هفلاخ نمف «نيئمؤملا

 .هيلجر نع ديقلا ذخأب رمأو «نوراه

 ءمالكلا يف يعفاشلا طسبنا مث :لاق

 ءديشرلا هب بجعأف «نسح مالكب ملكتف
 .امهيلع هعفرو .هسلجم نم هبّرقو

 رشب ناكو  ةغللا يف اصاغ مث :لاق

 - نميلا لهأ ةغل ىلإ اجرخ ىتح ءاهب دم
 لاقف ؛ةريثك عضاوم يف رشب عطقناف

 اذه نإ الهاي :رشل نوعلا دب ليعف
 تنأو ءهكسن نم ةغللاو ءيشرق لجر

 ءاكلامو ينوعدف ؛عبط ريغ نم اهفلكتت
 . يعم اكلام اوعدو

 رعي روث ابأ تنك نإ :ىعفاشلا لاق

 7-7 لا



 عبصح
 اهبادآو ةرظانملا

 عطقنا .لئاسم رشع امهنيب ىرجف
 ىتح ءاهنم سمخ يف نسحلا نب دمحم
 نب دمحم لجر زجب ديشرلا نوراه رمأ
 ناك امل هئفاكي نأ يعفاشلا دارأف ؛نسحلا
 «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءديلا نم هيلع هل
 لعجو نم هقفأ وه اًيئمي تيأر ام هللاو
 ؛هلضفيو «نينمؤملا ريمأ يدي نيب هحدمي
 يعفاشلا ديري ام ديشرلا نوراه ملعف
 دحاو لك لمحو ءامهيلع علخف ؟كلذب
 كلذب ديري .ساطرق يرهم ىلع امهنم
 يعفاشلا ىلع علخو ؛يعفاشلا ةاضرم

 ؛مهرد فلأ نيسمخب هل رمأو .ةصاخ
 دق ؛ءىش هعم سيلو تيبلا ىلإ فرصناف
 ؛سانلا هب لصوو .«كلذ عيمجب قدصت
 «نينمؤملا ريمأ انأ :ديشرلا نوراه هل لاقف
 نم دحأ ىلع لحدي الف ؛ةودقلا تنأو
 نينحلا نب ةمحت انتأك> كلت ءاوقثلا
 :لوقي

 يديب اًرولن تذحخأ

 يدبك يف اهتلعشأ

 يديس يحيو تلقشف

 [44 ]4١/4- يديب يسفن تلتق

 :لاق يولبلا دمحم نب هللا دبع نع *

 ىلإ يعفاشلا هللا دبع يبأب ءيج امل

 «بتق لغب ىلع اليل اهيلإ لخدأ «قارعلا
 ؛ديدح هيلجر يفو «قبطم ناسليط هيلعو
 ني هللا دبع تاحضأ نم ناكاهنأ كاذو
 . نسحلا

 اضف 2
 يعوضموملل بيذهتلا

 رشعل ؛نينثالا موي يف سائلا حبصأو
 نينامثو عبرأ ةنس «نابعش نم نولخ

 ديشرلا نوراه ىلع روتعا دق ناكو ؛ةئامو

 ةاضقلا يضاق ناكو .يضاقلا فسوي وبأ
 ناكف ؛ملاظملا ىلع نسحلا نب دمحم

 .امهلوقب هقفتيو ءامهيأر نع ردصي ديشرلا

 «ديشرلا ىلإ مويلا كلذ يف اقبسف
 اًعيمج اطسبناو «يعفاشلا ناكمب هاربخأف

 .مالكلا يف
 هلل دمحلا :نسحلا نب دمحم لاقف

 باقر ككلمو ءدالبلا يف كل نكم يذلا

 موي ىلإ دناعمو غاب لك نم ءدابعلا

 ؛اًعاطمو كل اًعومسم تلز ال ؛داعملا

 مهو هللا رمأ رهظو ءةوعدلا تلع دقف
 باحصأ نم ةعامج نإو ؛نوهراك

 مهو «تعمتجا نسحلا نب هللا دبع

 «عيمجلا نع بوني نم كاتأ دق .«نوقرفتم

 نب دمحم :هل لاقي .بابلا ىلع وهو

 نب عفاش نب نامثع نب سايعلا نب سيردإ

 نب مشاه نب ديزي دبع نب ديبع نب بئاسلا

 قحأ هنأ معزي «فانم دبع نب بلطملا دبع

 يعدي هنإ مث ؛هلل شاحو «كنم رمألا اذهب

 هل دهشي الو ؛هنس هغلبي مل ام ملعلا نم
 ؛ءاورو «قطنمو ءناسل هلو ؛هردق كلذب

 هللا كافك ؛فئاخ انأو «هناسلي كيلحيسو

 .كسمأ مث ؛كتارثع كلاقأو .كتامهم

 :لاقف «فسوي يبأ ىلع ديشرلا لبقأف

 ؛نينمؤملا ريمأ اي كيبل :لاق ؟بوقعي اي



 ءايلوألا تيلحل

 لاقف ؟اًئيش دمحم ةلاقم نم تركنأ :لاق

 ,هلاق اميف قداص دمحم :فسوي وبأ هل

 .قلخ امك لجرلاو

 .؛نيدهاش دعب ربخ ال :ديشرلا لاقف

 ؛ءرملاب ىفكو «ةنحملا نم غلبأ رارقإ الو

 ؛همصخ نع اهيفخي ةداهشب دهشي نأ امنإ

 رمأمث ؛احربت ال ءامكلسر ىلع

 هيدي نيب عضّوف «لحخدأف «يعفاشلاب

 رقتسا املف ؛هيلجر يف ناك يذلا ديدحلاب

 ؛مهراصبأب هيلإ موقلا ىمرو «سلجملا هب
 «نينمؤملا ريمأ وحن هفرطب يعفاشلا ىمر
 مالسلا :لاقف ؛اًملسم هباتك ةفكب راشأو

 هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع
 مالسلا كيلعو :ديشرلا هل لاقف ؛هتاكربو

 رمؤت مل ةنسب تأدب «هتاكربو هللا ةمحرو

 نمو ءاهتاذب تماق ةضيرف اندزو ءاهتماقإب
 يسلجم يف تملكت كنأ بجعلا بجعأ

 . يرمأ ريغب

 «نينمؤملا ريمأ اي :يعفاشلا هل لاقف

 اولمعو اونمآ نيذلا دعو َقْيِق هللا نإ
 امك ٍضْرَأْلا يف ْرُمفْيََِل» :تاحلاصلا
 مهني د( ننك دو هلق نم تيل تلمس

 هيك د دعب نم مربع مَ ميرا ىلا
 دعو اذإ يذلا وهو «[50 :رونلا] 4

 دعب يننمأو «هضرأ يف يننكم دقف ؛ىفو

 .نينمؤملا ريمأ اي يفوخ

 نإ هللا كنْمأ دق ءلجأ :ديشرلا هل لاقف

 . كتنّمأ

 وعجم
 اهبلدآو ةرظانملا هقفشتا

 لتقت ال كنأ تثدح دقف :ىعفاشلا لاقف
 ءاردغ كترجهب مهيردزت الو «اريص كموق

 .اًرذع كيدل اوماقأ اذإ مهبذكت الو

 كرذع امف ؛كلذك وه :ديشرلا لاقف

 نم كرييستو «كلاح نم ىرأام عم

 ؟انيلع هللا اهحتف يتلا انقارع ىلإ كزاجح

 «نولذرألا هعبتا مث ؛كبحاص ىغب نأ دعب

 عم لوقلا كل عفني امف ؛مهسيئر تنأو
 راهظإ عم ةداهشلا رضت نلو «ةجحلا ةماقإ

 .ةبوتلا

 امأ «نينمؤملا ريمأ اي :يعفاشلا هل لاقف

 ىلع الإ ملكت انسلف «مالكلا ينقلطتسا اذإ
 .ةفصنلاو لدعلا

 .كل كلذ :ديشرلا هل لاقف

 «نينمؤملا ريمأ اي هللاو :يعفاشلا لاقف

 امل :يبام ىلع مالكلا يل عستا ول
 ديدحلا لقث عم مالكلا نكل «توكش

 هرسك تكرت (.هكفب يلع تدج نإف ؛روعي

 تناك نإو ؛يسفن نع تحصفو «يايإ

 «ىلفسلا يديو ءايلعلا كديف :ىرخألا

 .ديمح ىينغ هللاو

 لح «ءحارس اي :همالغل ديشرلا لاقف

 .ديدحلا نم هيمدق يف ام ذخأف ؛هنع

 بصنو «ىرسيلا هتبكر ىلع ائجف
 اي هللاو :لاقف ؛مالكلا ردتباو «ىنميلا

 تحت هللا ينرشحي نأل «نيئمؤملا ريمأ

 دق نمم وهو  نسحلا نب هللا دبع ةيار

 اوهألا فالتخا هنع ركني ال ءتملع



 اهيلدآو ةرظانملا

 «نمؤم لك ىلإو يلإ بحأ - ءارآلا قرفتو
 نب يرطق ةيار تحت ينرشحي نأ نم
 .ينزاملا ةءاجفلا

 ؛اًسلاج ىوتساف ءاّنكتم ديشرلا ناكو

 تحت نوكت نأل .ءترربو تقدص :لاقو

 لكي هللا لوسر تيب لهأ نم لجر ةيار
 نأ نم ريخ «ءاوهألا تفلتخا اذإ هبراقأو

 هللا هذخأي ىجراخ ةيار تحت هللا كرشحي

 نط كاتي اذ : يعفاش اي ينربخأف ؟ةتغب

 ؟مهنم تنأو ءةمثأ اهلك اًشيرق نأ

 اًيذك هللا ىلع تيرتفا دق :يعفاشلا لاق

 ءاهل يسفن بيطت نأ نينمؤملا ريمأ اي
 وكعب نيللاو اهي تقيس[: ةملكأ ةذلهو
 ةداهشلا نإف «هيناعم اولطبأ نينمؤملا ريمأل

 .كلذك الإ زوجت ال

 ال امهآر املف ءامهيلإ نينمؤملا ريمأ رظنف

 ؛امهنع كسمأو ؛كلذ يف ام ملع «ناملكتي

 نبااي تقدص دق :ديشرلاهل لاق مث

 ؟ىلاعت هللا باتكب كرصب فيكف «سيردإ
 هللا باتك يأ نع :يعفاشلا هل لاقف

 نيعبسو ةثالث لزنأ 8ك هللا نإف ؟ينلأست

 اًباتك لّونأو ء«ءايبنأ ةسمخ ىلع اًباتك

 .اًسداس ناكو ءهدحو يبنل ةظعوم

 نيثالث لزنأ هيلعو .ةلن مدأ مهلوأ

 .لاثمأ اهلك ءةفيحص

 : يل سيردإ وهو «خونخأ ىلع لزنأو
 ملعو ءمكح اهلك ءةفيحص ةرشع تس

 .ىلعألا توكلملا

 يعوضاوملا بيذهتلا 2 هش

 :فحص ينامث 8 ميهاربإ ىلع لزنأو
 .رذنو ضئارف اهيف .ةلصفم مكِح اهلك

 اهلك :ةاروتلا هين ىسوم ىلع لزنأو

 .ةظعومو فيوخت

 نّيبيل :ليجنإلا هلكت ىسيع ىلع لزنأو
 .ةاروتلا نم هيف اوفلتخا اه ليئارسإ ينبل

 ءءاعد هلك :اًباتك 26# دواد ىلع لزنأو

 نم هب هصلخي ىتح .هسفنل ةظعومو
 دوادل ظاعتاو ءانل هيف مكِحو ؛هتئيطخ

 .هدعب نم هبراقأو

 عمجو :ناقرفلا ٍلكَظ دمحم ىلع لزنأو

 ِءْيَش ِلُكِل انين :لاقف ءبتكلا رئاس هيف
 ْتكِمَأ» ء[19 :لحتلا] 4ُةَّمْمَيَو ىَّدُهَو
 ١[. :دوه] تليف هَ ملكي“

 ىف تنسحأدق :ديشرلاهل لاقف

 ؟هتملع اذه لكفأ ؛كليصفت
 .نينمؤملا ريمأ اي هللاو يإ :هل لاقف

 يذلا هللا باتك يدصق :ديشرلا هل لاقف

 لك هللا لوسر ىمع نبا ىلع هللا هلزنأ

 لمعلاب انرمأو 56 ىلإ اناعد يذلا

 .ههباشتمب ناميإلاو ءهمكحمب

 نع ؟يملاست ةيآ يأ نع :لاقف

 «هميدقت نع مأ :ههباشتم نع مأ ؛ةمكحم

 نع مأ .هخسان نع مأ ءهريخأت نع مأ

 تعفتراو همكح تبث ام نع مأ ءهخوسنم
 عفتراو هتوالت تتبث ام نع مأ «هتوالت
 نع مأ ءالثم هللا هبرض ام نع مأ عهمكح

 هيف ىصحأ اه نع مأ ءاّرابتعا هللا هبرض اه



 ءايلوألا ةيلحل

 هللا اندصق ام نع مأ «ةفلاسلا ممألا لاعف

 ىتح ؟كاذ مب :لاق ؟اًريذحت هلعف نم هب

 يف اًمكح نيعبسو ةئالث يعفاشلا هل دع

 .نآرقلا

 «يعفاش اي كحيو :ديشرلا هل لاقف

 ؟كملع هب طيحي اذه لكفأ

 ىلع ةنحملا «نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقق

 اهتدوج جرخت «ةضفلا ىلع رانلاك :لئاقلا

 .نحتماف اذ انأ اهف ءاهتءار نم

 اعدم ريحا اه :كيتقرلا هل لاقف
 نإ سلجملا اذه دعي هنع كلأسأسف ءَتلُق

 ةنسب كرصب افيكو :هل لاق ؛هللا ءاش

 ؟ةلَع هللا لوسر

 ام اهنم فرعأل ينإ :يعفاشلا هل لاقف

 زوجي الو «باجيإلا هجو ىلع جرخي

 هللا هبجوأ ام كرت زوجي ال امك ءهكرت

 هجو ىلع جرخ امو «نآرقلا يف ىلاعت
 ال صاخلا هجو ىلع جرخ امو «بيدأتلا

 هجو ىلع جرخ امو ,ماعلا هيف كرشي
 جرخ امو ءصوصخلا هيف لخخدي مومعلا

 هريغل سيل لئاس لاؤس نع اًباوج

 ماحدزال ءادتبا هنم جرخت امو ؛هلامعتسا

 ةصاخ يف هلعف امو ؛هردص ىف مولعلا

 امو ءةماعلاو ةصاخلا هب ىدتقاو هسفن

 هل ام عم مهلك سانلا نود هسفن هب صخ

 نع مالسلا هيلع طقسأ هنأل «هركذ يغبني

 .اًركذ هّئسو ءسانلا

 اي بيترتلا تذخأ :ديشرلا هل لاقف

 اهبادآو ةرظانملا 2 المدلي

 تنسحأف 8ك هللا لوسر ةنسل ىعفاش

 راركتلا: ىلإ انتجاح امف ؛اهفصول اهعضوم

 كنأ :انرضح نمو ملعن نحنو .كيلع

 ؟اهب اًلقم اهباصن لماح
 هللا لضف نم كلذ :ىعفاشلا هل لاقف

 انفرش امنإو ؛ساثلا ىلعو انيلع

 . كيف كي هللا لوسرب

 ؟ةيبرعلاب كرصب فيك :لاقف

 «تمّوق اهب ءانعابطو انأدبم يه :لاق

 ال :ةايحلاك تراصف ؛ترج اهب انتنسلأو

 ال :ةيبرعلا كلذكو ؛ةمالسلاب الإ متت

 فرعأ امو «تدلو دقلو ؛اهلهأل الإ ملست

 ام ءءاذلا نم ملس نمك تنكف «نحللا

 ؛ءانهلا لماكب شاعو «ءاودلا هل ملس

 ني اَنلَسْيَأ امو :نآرقلا يل دهش كلذبو
 .[: :ميهاربإ] «ِهِمْرَم ِناَسِيِب الإ ٍلوُسَ
 ريمأ اي مهنم انأو تنأو ءاسيرق :يلعي

 ةموثرجلاو «فيظن رصنعلاو :نينمؤملا

 ؛عرف نحنو « لصأ تنأ ؛ةخماش ةعينم

 تعمتجا هب ؛نّيبمو رسفم هلو وهو

 كلذبو «مالسإلا ونب نحنف ءانباسحأ
 ديبصتو نمت

 هللا كراب تقدص :ديشرلاهل لاقف

 ؟رعشلاب كتفرعم فيك :هل لاق مث ؛كيف

 ءهلماكو ؛هليوط فرعأل ينإ :لاقف

 «هقيفخو ءهحرسمو «هفتجمو ؛هعيرسو

 امو .هلزغو ءهمكحو ءهزجرو .هجزهو

 امو «رابخألل اًنايبت لاثمألا ىلع هيف ليق



 اهبلدآو ةرظانملا
 يعوضوملا بيذهتلا | 41 بريس |

 هب ىثر امو «قالتلل لاجر قاشعلا هب دصق

 هب حدتما امو ءرخاوألا هب بدأتيل لئاوألا

 بذك اهتماعو :مهئارمأ ءالتباب نورثكملا

 اًهيبنت فرعيل رعاشلا هب قطن امو ؛روزو

 جرخ امو .هرعاش لجوف .هخيشل لاحو
 امو ؛هل برأ ال ءهلئاق نم برط ىلع

 .هعمتسمل ةمكح راصف رعاشلا هب ملكت

 دقف «يعفاش اي ففكا :ديشرلا هل لاقف
 اًدذحأ نأ تننظ ام :رعشلا يف تقفنأ

 ؛اًقرح ليلخلا ىلع ديزيو ءاذه فرعي
 كتفرعم فيكف .ءتلضفأو تدز دقلو

 ؟برعلاب

 سانلا طبضأ نمف ءانأامأ :لاق

 كباوشو ءاهباسحأ عماوجو ءاهئابآل
 اهيزاغم لمحو ءاهعئاقو ةفرعمو ءاهباسنأ

 ءاهكلم ةيفيكو ءاهكولم ةيمكو ءاهتنمزأ يف
 ةيدنأو ءاهلزانم ليمكتو ءاهبتارم ةيهامو
 ءريمحو .«عبت :مهنم اهلزانمو ءاهضارع
 « صيوعو ٠ صيعو .حطسألاو .ةنفجو

 «.سيواططسأو ءدافسإو .ءردنكسإلاو

 نم .«ءسيلاططسرأو «طارقبو .ءطوسو

 ءرصيقو «ىرسك ىلإ «مورلا نم :مهلاثمأ
 نب ديسو ءدنه نب رمعو ءرمحأو «ةبونو

 نب رطقو .هرذنملا نب نامعنلاو ءنزي يذ

 دج وهو نافعس نب دعصو «دعسأ

 نم :مهلاثمأ يف « هيبأل يناسغلا حيطس
 «ةعيبر :نايحلاو «نادمهو .ةعاضق كولم

 .رصمو

 كنأ الول .يعفاش اي :ديشرلا هل لاقف

 ربكلا ءادر علخت كنإ :ىعفاشلا لاقف

 «كسأر نع ةبيهلا جات عضتو .كقتاع نع

 شتفتو «كدسج نع ربجتلا صيمق عزنتو
 ءايحلا بابيلج ىقلتو كرس رشننو « كسفن

 ؛كبر يدي نيب اًئيكتسم .كهجو نع

 نوكتو ءقحلا نع كل اظعاو نوكأو

 امب هللا ينعفنيف «لوبقلا نسحب اًعمتسم

 .عمست امب كعفنيو «لرقأ

 «تلعف دق ينإ امأ :ديشرلا هل لاقف

 نيظعاوللو «ءلوسرلاو هلل تعمسو

 .زجوأو .طظعف ؟ امهذعب

 نع رسحو «هرازإ هنع يعفاشلا لحف

 ملعا «نينمؤملا ريمأ ايأ :لاقو ؛هيعارذ

 ءمعنلاب كنحتما :هؤانث لج هللا نأ

 « نسحأ ةمعنلا لضفف ؛ركشلاب كالتياو

 هلل نكف ؛كركش نم اًريثك اهليلقب قرغتستل
 هنم قحتست :اًركاذ هئالآلو ءاّركاش ىلاعت

 نيع يف دزتو «هللا دنع فرشت :كنود ناك

 . كتيعر

 نإف ءكرس شتفي #8 هللا نأ ملعاو

 مهب كلغش :كتينالع فالخب هدجو

 «كيلع قنزيام كل قتفو «ءايندلا

 دجو نإو ؟ كديمح ىنغ هللاو هللا ىنغتساو



 هس ءايلوألا ةيلحل يس 5

 مه فرصو ؛«كبحأ :كتينالعل اًقفاوم

 كرظن ةنوؤم كافكو .؛كبلق نع ايندلا
 ناكو ءكسفنل كرظن كل كرتو «كريغل
 . كتسايسل يوقملا

 نكف «ىلاعت هلل كتعاطب الإ عاطت نلو
 ىف ةمالسلا كلذب بستكت :اًعئاط هل

 ؛لجآلا يف بلقنملا نسحو ؛لجاعلا
 مه نيذلاو ءاوقتا نيذلا عم هللا نإف
 .نونسحم

 ناكم ملع دبع رذح هللا رذحاو

 فوخ ظقيتف ءهيلو هنع باغو .هودع
 .ىرسلا

 «كيلع همعن رتاوتل هللا ركم نم نمأت ال
 .«كنيدل باهذو «كل ةدسفم كلذ نإف

 .نيرخآلاو نيلوألا يف ةباهملا طقسأو

 لضي ال يذلا :هللا باتكب كيلعو

 ؛هب تكسمت ام كلهت نلو «هب دشرتسملا

 . كهاجت هدجت هللاب مصتعاف

 ىلع نكت :ِةَِو هللا لوسر ةنسب كيلعو
 ؛هدتقا مهادهبف «هللا مهاده نيذلا ةقيرط
 جارخلا يف نويدهملا ءافلخلا بصن امو

 .ءنكاسملاو داوسلاو ءنيضرألاو

 ءالماع هبو ءاعبت مهل نكف ؛تارايدلاو
 كنإف «هيف سيبلتلا رذحاو ؛اًملسم ءاًيضار

 . كتيعر نع لوؤسم

 نيذلا :راصنألاو نيرجاهملاب كيلعو

 نم لبقاف ؛ناميإلاو رادلا اوؤوبت

 نم مهتآو «مهئيسم نع زواجتو ؛مهنسحم

 اهيادآو ةرظانملا

 ىلع مههركت الو ؛كاتآ يذلا هللا لام

 يف ضوخ ىلع الو ءقح نع كاسمإ
 ءدالبلا كل اونّكم نيذلا مهنإف لطاب

 كل اورّونو ءدابعلا كل اوصلختساو

 كل اونّكمو «ةمغلا كنع اوفشكو «ةملظلا

 كودلقو .ءةسايسلا كوفّرعو ءضرألا ىف

 :فعس دعي اهلقكي تضيتف 4ةسائرلا
 كوجري كلذ لك «لشف دعب اهيلع تيوقو
 ةدايزلا عمط مهتفعل مهلاثمأ نم ناك نم

 ملظب مهيلإ اًبرقت :ةصاخلا عطت الف ؛مهل

 ملظب مهيلإ اًبرقت :ةماعلا عطت الو ءةماعلا

 .ةمالسلا ميدتستل :ةصاخلا

 كل نوكي نأ بحت امك هلل نكو

 ؛ةعاطلاو عمسلا نم «ةماعلا نم كؤايلوأ

 نم ةرشع ىلع دحأ يلو اص هنإف
 ءاج الإ :ةحيصنب مهطحي ملف ؛«نيملسملا

 ال ءهقنع ىلإ ةلولغم هديو ؛ةمايقلا موي

 .كسفنب فرعأ تنأو «هلدع الإ اهكفي

 لالخ يف ناك دقو ؛ديشرلا ىكبف :لاق

 «توص هل عمسُي ال ءيكبي ةظعوملا هذه

 ءديشرلا ىكب :لصفلا اذه ىلإ غلب املف

 ىكبو .هؤاسلج ىكبو «هبيحن العو
 .فسوي وبأو ءدمحم

 سبحا «لجرلا اذه اي :يلاولا لاقف

 هبلق تعطق دقف «نينمؤملا ريمأ نع كنال

 اكد

 ىلع مئاق وهو «نسحلا نب دمحم لاقو

 ريمأ نع يعفاش اي كناسل دمغا :همدق



 يعوضموملا بيذضهتلا | 7864و اهمادآو ةرظانملا

 ديشرلاو - كفيس نم ىضمأ هنإف «نينمؤملا
 .- قيفي الو ١ يكبي

 «ةعامجلاو دمحم ىلع يعفاشلا لبقأف
 اوبهذت ال .هللا مكسرخأ اوتكسا :لاقف

 .عاعرلا ديبع رشعم اي :ةمكحلا رونب

 ريمأل هللا ذخأ ؛اصعلاو طوسلا ديبعو

 وهو «هيلع قحلا مكسيبلتل مكنم نينمؤملا
 تلاز ام ؛هللاو امأ ؛هيدل كلملا مكئري

 ؛مكلاثمأ اهنع فدص ام :ريخب ةفالخلا

 .مكب تمصتعا ام :ٌرشب لازت نكلو

 نأ :مهيلإ راشأو .هسأر ديشرلا عفرف
 اذه ذخ :لاقف ءفيسب يلع لبقأو ؛اوفك

 لبقأ مث ؛هنم ينلحت الو .كيلإ لهكلا

 كل ترمأ دق :لاقف .يعفاشلا ىلع

 .فقوم اهلوبق يف كيأرف ءةلصب

 ال .هللاو الك :يعفاشلاهل لاقف

 ىتظعوم هجو تدّوس دق ىلاعت هللا يناري

 هللا تدهاع دقلو ؛اهيلع ءازجلا لوبقي

 :كولملا نم كلمب طلخأ ال ينأ :اًدهع

 الإ ؛هبر دنع رغصتو ءهسفن يف ربكت
 هل ثدحي نأ هلعل «ىلاعت هللا تركذ

 .ضهن مث ؛اًركذ

 دمحم ىلع ديشرلا لبقأ ءجرخ املف
 ءطق مويلاك تيأر ام :امهل لاقف ءبوقعيو

 نأ نم ادب دجن ملف ؟امكمويك امتنأ امتيأرفأ

 اذهبأ :امهل ديشرلا لاقف ؛ال :لوقن

 الول ؛ميظع مثإب مويلا امتؤب دقل ؟ينايرغت

 امفيك .هرمأ يف دييأتلاب يلع هللا نم نأ

 دنع هنم يل صالخ ال اميف ينامتعقوأ

 .سانلا فرصناو ءديشرلا بثو مث ؛يبر

 رثكي كلذ دعب وهو ءاّدمحم تيأر دقلف

 نإ مل ؛بجح امبيرو «يعفاشلا ىلإ ددرتلا

 رمأف ءديشرلا ىلع لخد كلذ دعب يعفاشلا

 .ديشرلا كحضف ءاهلبقف رانئيد فلأب هل

 هللا لتاق .ءكنطفأ ام «كرد هلل :لاقو

 .اًيلو كل حبصأ دقف «كودع

 امف «هعابتاب اًجارس همداخ ديشرلا رمأو

 ىلإ ىهتنا ىتح «ةضبق ةضبق اهقرفي لاز
 ؛ةدحاو ةضبق الإ هعم امو ءزادلا جراخ

 ؛اهب عفتنا :هل لاقو «همالغ ىلإ اهعفدف

 اذهل :لاقف «كلذب ديشرلا جارس ربخأف

 ديشرلا رمتساف ؛هنتم يوقو .ءهمه عرذ

 ]86/95  93١[ .امهيلع

 رظاني اًدحأ تيأر ام :لاق دمحم نع *

 . يعفاشلا عم هتمحر الإ «يعفاشلا

 نأ ول :ديعس نب نوراه لاقو :لاق

 نم يذلا دومعلا اذه ىلع رظان يعفاشلا

 يف ؛بلغل ءبشعخ نم هنأ :ةراجح

 .ةرظانملا ىلع هرادتقا

 «قارعلاب الجر ترظان :يعفاشلا لاقو
 هيلع تلخدأ :ىنعمب ءاج امّلكف :ءاجف
 .ءيش يف انرظانتف ؛ىقبيف ءرخآ ىنعم

 وبأ كسمأ :لاق ؟اذهب لاق نم :هل تلقف

 لزي ملف ؛يلعو .ءنامثعو ءرمعو هركب
 ؛غلبم لك غلبف ءةرشعلا دع ىتح ءدعي

 «ةياورلاب مهل ةفرعم ال موق انلوح ناكو



 ءايلوألا ثيلحت

 :هل تلقف ءسلجملا كلذ دعب انعمتجاف
 نامثعو رمعو ركب يبأ نع تيور يذلا

 كل ورأ مل :لاقف ؟هب كثدح نم ؛يلعو

 :كل تلق امنإو ؛دحأ ينئدحي ملو ءائيش

 .يلعو .نامثعو ءرمعو ءركب وبأ كسمأ

 ول ؛نف لكب ملعأ ناك :دمحم لاق

 تجرختسال .«لماك لجر انأو هتكردأ تنك

 هدنع تيأر دقلو ؛ةمج اًمولع هيبنج نم
 «ةديصق هيف ركذأ تنك امو ؛ليذه راعشأ

 ؛اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهيندشنأ امير الإ
 نيسمخو عبرأ نيا وهو «تام هنأ ىلع

 ١٠١ - ٠١4[ /9] .ةنس

 اًموي ترظان :لاق ىعفاشلا نع #*

 ءهايإ يترظانم تدفماب هيضلا دمحم

 :عطقنت هرارزأو , خفتنت هجادوأ تلعجف

 ]٠١4/9[ .اًرز اًرز

 عمتجا :لاق ىيحي نب ةلمرح نع *
 دنع ىضابألا نالصمو ءدرفلا صفح

 3 58 انأو - يورجلا راد يف .يعفاشلا

 يف نالصمو درفلا صفح مصتخاو

 يوقو ءنالصم ىلع جتحاف .ناميإلا

 «ىعفاشلا ىمحف ؛نالصم فعضو «ةهيلع

 لوف ناميإلا نأ ىلع لافتا دلعتو
 اًصفح نحطف ؛صقنيو ديزي ءلمعو

 ]١١5/4[ .هعطقو ءدرفلا

 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع #*

 56 الإ ءطق اًدحأ ترظان ام :لاق

 ]١١8/9[ .ةحيصتلا

 اهبادآو ةرظانملا 78 ّ

 اًدحأ ترظان ام :لاق ىعفاشلا نع *

 ءددسيو «قفوي نأ يعل الإ ءطق

 ؛ظفحو هللا نم ةياعر هيلع نوكيو ءناعيو

 هللا نّيب :لابأ ملو :الإ اًدحأ ترظان امو

 [118/9] .هناسل وأ «يناسل ىلع قحلا

 :ةماعلا تأر اذإ :لاق ىعفاشلا نع #

 لعجو ؛هتوص ىلعأف «لجرلا رظاني لجرلا
 [178/9] .ةلقلاب هل بصف :هنم كحضي

 هيوجنز نب كلملا دبع نب دمحم نع
 ءاجف ءيلصي نوراه نب ديزي تيأر :لاق

 مّلس املف ؛لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ هيلإ

 نب دمحأ ىلإ تفتلا :ةالصلا نم ديزي

 يف لوقت ام «هللا دبع ابأ اي :لاقف ؛لبنح

 :ديزي هل لاقف ؛ةادؤم :لاق ؟ةيراعلا

 تسيل :لاق ءمكحلا نع جاجح انربخأ

 دق :لبنح نب دمحأ هل لاقف ؛ةنومضمب

 ةيمأ نب ناوفص نم هلي يبنلا راعتسا

 لاقف .4ةادؤم ةيراع) :هل لاقف ءاعردأ

 «ديزي تكسف .؛ةادؤم ةيراعلا» :ي يبنلا

 [15/9] .لبنح نب دمحأ لوق ىلإ راصو

 عبس ةليلل ءناضمر رهش يف ناك امل : يبأ

 ىلإ نجسلا نم تلوح ؛هنم تلخ ةرشع
 ديقب ديقم انأو «ميهاربإ نب قاحسإ راد
 نالجر موي لك يف يلإ هجوي ءدحاو
 :امهو :لضفلا وبأ لاق «يبأ امهامس

 - جاجحلا بيعش وبأو د نب دمحأ
 ادارأ اذإف ؛ينارظانيو ءيناملكي



 اهبادآو ةرظانملا

 ؛هب تديقف ءديقب اوعد :فارصنالا

 راصف «مايأ ةثالث لاحلا هذه ىلع تثكمف

 .دايقأ ةعبرأ يلجر يف

 يف «مايألا ضعب يف امهدحأ يل لاقف
 :لاقف هللا ملع نع هتلأسو ءاننيب راد مالك

 .قولخم هللا ملع

 .ترفك ءرفاك اي :هل تلقف

 مهعم رضحي ناك يذلا لوسرلا يل لاقف

 ريمأ لوسر اذه :قاحسإ لبق نم

 .نينمؤملا

 هللا ملع ن أ معز اذه نإ :هل تلقف :لاق

 «لاق ام هيلع ركنملاك هيلإ رظنف ؛قولخم
 .افرصنا مث

 ءنآرقلا ىف هللا ءامسأو :ىبأ لاق

 نآرقلا نأ معز نمف ؛هللا ملع نم نآرقلاو
 نأ معز نمو ؛رفاك وهف :قولخم
 .رفك دقف :ةقولخم هللا ءامسأ

 «ةعبارلا ةليل تناك املف :ُهْنَلك يبأ لاق

 ىلإ انب 000 هّجو 2 ءاشعلا دعب

 اي :يل لاقف ءقاحسإ ىلع تلخدأف
 ال نأ فلح هنإ .ءكسفن هللاو اهنإ ءدمحأ

 دعب اًبرض كبرضي نأو .فيسلاب كلتقي
 هيف ىرت ال عضوم يف كيقلي نأو ءبرض
 انإ» :َقَييو هللا لاق دق سيلأ ؛سمشلا
 نوكيف [* :فرخزلا] ©ابيَرَع انف ُهَتلَعَج

 ؟قولخم 0 0

 ئيعوضاوملا بيذهتلا ١ نفك“ م

 27 ْمُهَلَمجظ :لاق دق :هل تلقف : يبأ لاق

 ء[ه:ليفنا1 ؟© رع ا
 ؟مهقلخفأ

 .هب اوبهذا :لاقف

 لعد طا نلإ تقل رناك" نأ: لاق
 بابب فورعملا عضوملا ىلإ 0

 نم لوسرو ءريبكلا اغب يعمو .ناتسبلا

 . قاحسإ لبق

 يبراحملا دمحمل اًغب لاقف :لاق

 ؟لجرلا اذه نم نوديرت ام  ةيسرافلاب

 نآرقلا :لوقي نأ هنم نوديري :لاق
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 ؛؟لاوقألا هذه نم اًئيش فرعأ ام :لاقف

 اًدمحم نأو ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 نم نيئمؤملا ريمأ ةبارقو هللا لوسر
 . هللا لوسر

 :طشلا ىلإ انرص املف :ىبأ لاق

 ٌرخأ داكأ تلعجف ةقروولا نم تجرخأ

 ءرادلا ىلإ يب يهتنأ ىتح .يهجو ىلع

 «ةرجحلا ىلإ يب جرم مث ؛تلخدأف
 قلع قلغأو: ءاهنم تيب يف تريضُف
 يف كلذو ءلجر هيلع دعقأو ؛بابلا
 ؛جارس تيبلا يف سيلو «ليللا فوج
 بلطأ يدي تددمف .ءءوضولا ىلإ تجتحاف

 «تشطو ءام هيف ءانإب انأ اذإف ءاًئيش

 .يلصأ تمقو «ةالصلل تأيهتف

 ذخأف ءلوسرلا ينءاج :تحبصأ املف

 ءسلاج وه اذإو ؛رادلا ينلخدأف «يديب



 اهبادآو ةرظانملا داي ءايلوألا ةيلحا

 .هباحصأ عمج دق ءرضاح داؤد نتا قباذ

 :تونداملف ؛اهلهأب ةصاغ رادلاو

 «ينيندي لزي ملف ؛ هندا : يل لاقف ؛تملس

 ؛«سلجا :يل لاق مث ؛هنم تيرق ىتح

 .دايقألا ينتلقثأ دقو «تسلجف

 ؟مالكلا يف نذأت : تلق «ةهينه تثكم املف

 .ملكت :لاقف

 ؟هللكك هللا لوسر اعد ام ىلإ :تلقف

 . هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهش ىلإ :لاقف

 ؛هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ انأ :تلق :لاق
 :يكحي سابع نبا كدج نإ :هل تلق مث

 ىلع اومدق امل .ءسيقلا دبع دفو نأ

 هللاب ءناميإلاب مهرمأ :ِِو هللا لوسر

 :اولاق «؟للاب ناميإلا ام نوردتأ» :لاق

 نأ ةداهش» :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا

 ماقإو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 نأو ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 .«متغلا نم سمخلا اوطعت

 نبا تعمس :لاق ءةزمح يبأ نع

 اومدق امل سيقلا دبع دفو نإ :لاق سابع

 ؛هللاب ناميإلاب مهرمأ :4ِك هللا لوسر ىلع
 .ثيدحلا ركذف

 دنع يل لاقف : يبأ لاق :لضفلا وبأ لاق

 ناك نم دي يف كتدجو نأ الول :كلذ

 ىلإ تفتلا مث ؛كل تضرعت ام ؛يلبق

 اي :هل لاقف ؛قاحسإ نب نمحرلا دبع
 ؟ةنحملا عفرت نأ كرمآ ملأ ,نمحرلا دبع

 :يبأ لاق

 اذه يف نإ ءربكأ هللا :يسفن يف تلقف

 .نيملسملل اجرف

 مث ؛هوملكو ءهورظان :لاق مث :لاق

 .هملك .نمحرلا دبع اي :لاق

 يف لوقت ام :نمحرلا دبع يل لاقف

 ؟نآرقلا

 ؟هللاملع يف لوقت ام :تلق :لاق

 ءاذهو اذه ىنملكي لعجف :ىبأ لاق

 اين لوثأ م ءاتع نكاو ادع ىلع ورات
 نم اًئيش ينوطعأ ؛:نينمؤملا ريمأ
 ةالصلا هيلع هلوسر ةنس وأ .َنْنِك هللا باتك

 .هب لوقأ : مالسلاو

 تنأف :داؤد ىبأ نبا لوقيف :لاق هارأ

 ةنس وأ هللا باتك يف ام الإ لوقت ام

 ؟هلوسر

 تناف ةليرات تتراك :تالقف +لاق

 ديقتو ؛هيلع سبحت تلوأت امو ؛ملعأ
 . هيلع

 اي هللاو وه :داؤد يبأ نبا لاقف :لاق

 ءالؤهو ؛عدتبم «لضم لاض نينمؤملا ريمأ

 .مهلسف ءءاهقفلاو كتاضق

 ؟هيف نولوقت ام :لوقيف

 لاض وه «نينمؤملا ريمأ اي :نولوقيف

 لعجو :لاق ينوملكي نولازي الو :لاق

 .مهتاوصأ ولعي يتوص



 اهيادآو ةرظانملا

 ام :ىلاعت هللا لاق :مهنم ناسنإ لاقو

 «ِثَدْحُت مهَير ني ركز ني مهيأ
 ؟اًقولخم الإ ءاثدحم نوكيف .[؟ :ءايبنألا]

 :ىلاعت هللا لاق :هل تلقف :لاق

 نآرقلاف ١[. :ص] 4069 ْضَزلأ ىذ نار
 «كليو ؛نآرقلا وه ركذلاو ءركذلا وه

 اممهفي ال ةعامس نب لعجف :لاق
 .لوقي ام مهل لوقي لعجف :لاق ؛لوقأ

 .اذكو اذك لوقي هنإ : اولاقف :لاق

 ثيدح :مهنم ناسنإ يل لاقف :لاق

 1 ا ت١ :سبابخ

 هيلإ بحأ وه ءيشب هيلإ برقتت نل كنإف
 .؟همالك نم

 .وه اذكه معن :مهل تلقف :يبأ لاق

 هظحليو ءهيلإ رظني داؤد يبأ نبا لعجف

 :لاق سيلأ :مهضعب لاقو :يبأ لاق

 .[١٠؟ :ماعنألا] ؟4يتوك لك ٌقليَح»

 « نش َّلُك ٌرْيَدت :لاق دق :تلق

 .هللا دارأ ام الإ «ترمدف [؟6 :فاقحألا]

 ركذو ؟لوقت امف :مهضعب لاقف :لاق

 بتك هللا نإ» :نيصح نب نارمع ثيدح

 .ركذلا قل هللا نإ :لاقف ءءركذلا

 :دحاو ريغ هانثدح ءأطخ اذه :تلقف

 .؛ركذلا بتك هللا نإ»

 لجرلا عطقنا اذإ ناكف :يبأ لاق

 لاا ا ]

 يعوضوملا بيذشتلا ١ يدم

 .ملكتف «داؤد يأ نبا ضرتعا « مهنم

 ؛اوموق :مهل لاق «لاوزلا براق املف

 الخف «قاحسإ نب نمحرلا دبع سيح مث
 امأ :لوقي لعجف ؛نمحرلا دبعبو يب
 ءيبدؤم ناك ؟يديشرلا اًحلاص فرعت
 ىلإ راشأو  اًسلاج عضوملا اذه يف ناكو

 .- رادلا نم ةيحان

 «ينفلاخف «نآرقلا ركذو .ملكتف :لاق

 لوقي لعج مث ؛ئطوو بحسف ءهب ترمأف
 ؟انيتأت نكت ملأ .كفرعأ ام :يل

 ريمأاي :نمحرلادبع هل لاقف
 ىري :ةنس نيثالث ذنم هفرعأ «نينمؤملا

 وهو .كعم داهجلاو جحلاو «كتعاط

 . هلزنمل مزالم
 هنإو «هيقفل هنإ هللاو :لوقي لعجف :لاق

 ّدَرَي يعم نوكي نأ ينءوسي امو «ملاعل

 ءيش ىلإ ينباجأ نثلو ؛كلملا لهأ ىلع
 .«يديب هنع نقلطأل :جرف ىندأ هيف هل

 .يدنجب هيلإ نبكرألو «هبقع نأطألو

 اي كحيو :لوقيف .يلإ تفتلي مث :لاق

 ؟لوقت ام «دمحأ

 :نيشموستلا ريا اي وتاب :لاق

 : ينوطعأ
 5 هللا لوسر

 ؛ماقف ءرجض :سلجملا انب لاط املف
 .هيف تنك يذلا عضوملا ىلإ تددرف

 :امهو ءامهامس نيلجرب يلإ هجو مث
 باحصأ نم  ناسغو :يعفاشلا بحاص

 ةنس وأ هللا باتك نم اًئيش



 اهبادآو ةرظانملا 8م 8 ءايلوألا ثيلحل

 ؛ىعم ناميقيف «ىنارظاني  داؤد ىبأ نبا

 ةدئامب انيلإ هجو :راطفإلا رضح اذإ ىح
 تلعجو «نالكأي العجف ءماعط اهيلع
 .ةدئاملا عفرت ىتح «للعتأ

 :كلذ لالخ ىف ودغ ىلإ اماقأو

 ءدمحأ اي : يل لوقف ؛داؤد يببأ نب ىبحي

 ؟لوقت ام :نينمؤملا ريمأ كل لوقي

 نم اًئيش ينوطعأ :هل لوقأف
 قلي هللا لوسر ةنس وأ ءَكَيو هللا باتك

 .هب لرقأ ىتح

 بتك دقل ءهللاو :داؤد يبأ نبا يل لاقف

 ينءاس دقلو ؛هتوحمف ا يف كمسا

 هلإ ؛فيسلا سيل ءهللاو هنإو ؟كايإ مهذخأ

 ؟لوقت ام :يل لوقي مث ؟؛برض دعب برض
 . هيلع تددر امم اًوحن هيلع درأف

 نب دمحأ نيأ :لوقيف «هلوسر ينيتأي مث

 يف تلزنأ يذلا لجرلا بجأ ؟رامع

 لوقي :لوقيف ءدوعي مث ؛بهذيف :هترجح

 ؟لوقت ام :نينمؤملا ريمأ كل

 يبأ نبا ىلع تددر امم اًوحن هيلع درأف

 نب دمحأ يتأت هلسر لازت الف ؛داؤد

 ؛هنيبو يئيب اميف فلتخي وهو ءرامع
 «ىنبجأ :نينمؤملا ريمأ كل لوقي :لوقيو

 :يناثلا مويلا يف ناك املف :لاق
 .هوملكو «هورظان :لاقف ؛هيلع تلخدأ

 ءانهاه نم اذه :نوملكتي اولعجف :لاق

 اذإ ؛اذهو اذه ىلع درأف ؛اتهاه نم اذهو

 يف سيل امم مالكلا نم ءيشب اوؤاج

 كي هللا لوسر ةنس الو ءَكْيق هللا باتك
 ام يردأ ام :تلق ؛رثأ الو ربخ هيف الو

 ؟اذه

 اذإ «نينمؤملا ريمأ اي :نولوقيف :لاق

 اذإو ؛بثو :انيلعو ةجحلا هل تهجوت
 ؟اذه ام يردأ ال :لوقي «ءيشب هانملك

 اي :لوقي مث ؛هورظان :لوقيف :لاق

 .قيفش كيلع ينإ ءدمحأ
 ثيدحلا ركذت كارأ :مهنم لجر لاقف

 هللا لوق يف لوقت ام :هل لاقف ؛هلحتنتو

 ودي ثدي هي هنأ يمول :ىلاعت
 وحرس 4

 :لاقف ١١[. :ءاسنلا] ؟ 4 نمسا ِلظَح ُلْثم

 .نينمؤملا اهب هللا صخ
 ءالتاق ناك نإ لوقت ام :هل تلقف :لاق

 ؛تكسف ؟اًيئارصن وأ ءاّيدوهي وأ ءاّدبع وأ

 ءاذهب مهيلع تججتحا امنإو :يبأ لاق

 ؛نآرقلا رهاظب يلع نوجتحي اوناك مهتأل

 .ثيدحلا لحتنت كارأ :هلوقلو

 ضرتعا :مهنم لجرلا عطقنا اذإ ناكو

 «نينمؤملا ريمأ اي :لوقيف «داؤد ىبأ نبا

 ةئام نم يلإ بحأ وهل :كباجأ نثل ءهللاو
 ندع ا فلأ ةئامو «رانيد فلأ

 .كلذ نم هللا ءاش

 «يب الخو «مايقلاب كلذ دعب مهرمأ مث

 ؛ريثك مالك اننيب روديف ؛نمحرلا دبعبو
 نب دمحأ وعدن :لوقي كلذ لالخ يفو

 .داؤد يأ



 م
 اهبادآو ةرظانملل

 ءهيلإ هجويف ؛كيلإ كلذ :لوقأف

 :سلجملا انب لاط املف ؛ملكتيف عي

 ؟هيف تنك يذلا عضوملا ىلإ تددُرو ءماق

 يدنع اناك ناذللا نالجرلا ينءاجو

 مالك اننيب رادف ؛ناملكتي العجف نسب الاب

 ماعطب ءيج :راطفإلا تقو ناك املف

 .ةليل لوأ ىف هب ىتأ امم وحن ىلع
 يتأت هلسر تلعجو «تللعتف ءاورطفأف
 ينيتأيف «هيلإ يضميف ءرامع نب دمحأ
 .ةليل لوأ يف ناك امم وحن ىلع ةلاسرب

 دق هنإ :لاقف ءداؤد يبأ نبا ءاجو

 كسيبحي نأو ءاًبرض كبرضي نأ :فلح
 .سمشلا هيف ىرت ال عضوم يف

 نأ تدك اذإ ىتح ؟عنصأ امف :هل تلقف
 اذه يف ثدحي نأ قيلخل تلق ءحبصأ

 تجرخ :تنك دقو ؛ءيش يرمأ نم مويلا

 دايقألا اهب تددشف «يليوارس نم يتكت

 ضعبل تلقف «هيلإ تهجوت اذإ ؛اهب اهلمحأ
 ءاطيخ ىل ديرأ :ىب لكوملا «ىعم ناك نم

 تدعأو قايقألا هب. تودشق طي ينءاجف

 نأ ةيهارك اهتسبلو ,ءيليوارس ىف ةكتلا

 . ىرعتأف :يرمأ نم

 تلخدأ :ثلاثلا مويلا يف ناك املف

 نم لخدأ تلعجف ؛روضح موقلاو ؛هيلع
 موقو «فويسلا مهعم موقو ءراد ىلإ راد

 يزلا نم كلذ ريغو .طايسلا مهعم
 ملو «دنجلاب رادلا تيشح دقو ؛حالسلاو

 ءىش ثدحي

 يعوضوموملا ثيذشهتلا | 730 يق

 نم دحأ ريبك نييضاملا نيمويلا يف نكي
 .ءالؤه

 «هورظان :لاق ءهيلإ ترص اذإ ىتح

 اننيب رادف « مهترظانم لثمل اوداعف ؛ه

 .ريثك مالك مهنيبو

 ولخي ناك يذلا تقولا ىف ناك اذإ ىتح

 ؛مهرواشف ءاوعمتجا هل اجب هيف يب

 يب الخف .يناعدو يم

 هاكعير :يل لاقق ؛نمحرلا ديعبو
 قفشأل ينإو 0 «دمحأ

 :ينبا نوراه ىلع يتقفش لثم كيلع

 . ينبجأف

 اًئيش ينوطعأ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 .ٍةَي هلوسر ةنس وأ كو هللا باتك نم

 :لاق ءسلجملا لاطو رجض املف

 ؛هوذخ ؛كيف تعمط دقل هللا ةنعل كيلع
 .ةويحتسا ؛هوعلشا

 .تعلخ مث ءتبحسف «تذخأف :لاق

 ءيجف ؛طايسلاو نيباقعلا :لاق مث

 . طايسلاو نيباقعب

 ناترعش يلإ راص ناك دقو :يبأ لاق

 مك يف امهتررصف هي يبنلا رعش نم
 ىلإ ميهاربإ نب قاحسإ رظنف ؛يصيمق

 اع اع :يلإ هجوف ؟يصيمق مك يف ةرصلا

 رعش نم رعش :تلقف ؟كمك يف رورصملا

 صيمقلا ىلإ موقلا ضعب ىعسف ؛ْيي يبنلا
 .نيباقعلا نيب تمقأ ام تقو يف «هقرحيل

 .هنع هوعزنأو ءهوقرحت ال :مهل لاقف



 ءايلوألا ةيلخا

 يذلا رعشلا ببسب هنأ تننظف :يبأ لاق

 تدشو («نيباقعلا نيب تريص مث ؛هيف ناك

 نباو ؛هل عضوف ءيسركب ءيجو ؛يدي
 سانئلاو ءههسأر ىلع مئاق داؤد يبأ

 .رضح نمم مايق مهو ءاوعمتجا

 يأ ذخ :يندش نمم ناسنإ يل لاقف

 ام مهفأ ملف ؛اهيلع دشو كديب نيتبشخلا
 ملو «تدش امل يدي تعلختف :لاق ؛لاق

 . نيتبشخلا كسمأ

 هاك يبأ لزي ملو :لضفلا وبأ لاق

 .يفوت نأ ىلإ «غسرلا نم اهنم عجوتي
 ىلإ رظنف ؛اومدقت :نيدالجلل لاق مث

 :مهل لاق مث ؛اهريغب اوتثا :لاقف ؛طايسلا

 عجوأ هندا :مهدحأل لاقف ؛اومدقت

 «نيطوس ينبرضصف .مدقتف «كدي هللا عطق

 دعب اًدحاو وعدي لزي ملف ؛ىحنت مث
 .ىحنتيو «نيطوس ينبرضيف ءدحاو

 ؛هب نوقدحم مهو ينءاج ىتح «.ماق مث

 ؟كسفن لتقت ءدمحأ اي كحيو :لاقف

 .يديب كنع قلطأ ىتح .ينبجأ .كحيو
 .كحيو :لوقي مهضعب لعجف :لاق

 لعجو :لاق ؛مئاق كسأر ىلع كمامإ

 :لوقيو ؛هفيس مئاقب ينسخنيو .بجعي
 لعجو ؛مهلك ءالؤه بلغت نأ ديرت

 ةفيلخلا «كليو :لوقي ميهاربإ نب قاحسإ
 :مهضعب لوقي مث :لاق ؛؟ مئاق تاببار لع

 . يقنع يف همد ل ريمأ اي

 مث: يمركلا ىلع سجنا جر لاق

 اهبادآو ةرظانملا موك بوو |

 .كدي هللا عطق دش «هندا :دالجلل لاق

 ءدالج دعب دالجب وعدي لزي مل مث

 :هل لوقي وهو ؛ىحنتيو «نيطوس ينبرضيف
 . كدي هللا عطق دش

 اي :لوقي لعجف ءةيناثلا يل ماق مث

 نب نمحرلا دبع لعجو ؛ينبجأ «دمحأ

 نم هسفنب عنص نم :يل لوقي قاحسإ
 اذه ؟تعنص ام رمألا اذه يف كباحصأ

 أ باو ؛ةمثيخ وبأ اذهو ل

 «باجأ نم يلع ددعي لعجو ؛ 1

 . ينبجأ «كحيو :لوقي.وه 00

 تنك امم اًوحن لوقأ تلعجف :لاق

 .مهل لوقأ

 لوقي لعج مث ءسلجف ءعجرف :لاق
 .كدي هللا عطق دش :دالجلل

 الإ تلقع امو «يلقع بهذف :يبأ لاق
 .دايقألا ينع قلط ءةرجح يف انأو

 ىلع كانببك انإ :رضح نمم ناسنإ لاقف

 «ةيراس كرهظ ىلع انحرطو .ءكهجو

 . كانسدو

 .كلذب ترعش ام :تلقف أ لاق

 :يل اولاقف ءقيوسب ينوؤاجف :لاق
 .أيقتو برشا

 راد ىلإ يب ءيج مث ؛رطفأ ال :تلقف

 يدونف : يبأ لاق ؛ميهاربإ نب قاحسإ

 .رهظلا انيلصف ءرهظلا ةالصب

 .لصألاب ضايب )١(



 كفن اهبادآو ةرظانملا 7 يو

 ليسي مدلاو «تيلص :ةعامس نبا لاق

 ؟كبرض نم
 بعثي هحرجو ءرمع ىلص دق :تلقف

 .تكسف ؛اًمد

 نمم لجرب هيلإ هجّجوو ءهنع يلخ مث

 نم تيأر دقل ءهللاو :انل لاقف ؛هيلإ رظنف

 نمو هفلخ نم هيلع رج دقل ءاذه نم

 كلت ضعب يف اليم لخدأ مث ؛همادق

 هيتأي لعجف ؛بعتي مل :لاقو «تاحارجلا

 ريغ ههجو باصأ ناك دقو .ءهجلاعيو

 مث ؛هللا ءاش ام هجلاعي ثكم مث ؛ةبرض

 ءاجف ؛هعطقأ نأ ديرأ اًئيش انهاه نإ :لاق

 هعطقيو ءاهب محللا قلعي لعجف «ةديدحب

 هللا دمحي .كلذل رباص وهو «هعم نيكسب

 . ةنم هأريف «كلذ ىف

 ناكو ءهنم عضاوم نم عجوتي لزي ملو

 نأ ىلإ ء.هرهظ يف اًنِّيب برضلا رثأ

 .هلآكك يفوت

 ء«يسفن نم دوهجملا تيطعأ دقل ءهللاو

 ال :اًفافك رمألا اذه نم وجنأ نأ تددولو
 .يل الو . ىلع

 نيلجرلا دحأ ىنربخأف : لضفلا وبأ لاق

 لجرلا اذه ناك دقو .«ةعم اناك نيذللا

 بحاص - يعفاشلا بحاص :يلعي

 دعب ينءاج مث ؛رظنو عمس دق :ثيدح

 يعوضيوملا بيذضهتلا

 ىلع هللا ةمحر ءيخأ نبا اي :يل لاقف

 .ههبشي اًذدحأ تيأر ام هللاو ؛هللا دبع ىبأ

 انيلإ هجوي ام تقو يف هل لوقأ تلعج دق

 «مئاص تنأ فلا دبع ابأ اي :ماعطلاب

 ءشطع دقلو ؟ةبغسم عضوم يف تنأو

 هلوانف ؛ينلوان :بارشلا بحاصل لاقف

 هيلإ رظنف ءهذخأف ءجلثو ءام هيف اححدق

 بجعأ تلعجف :لاق ؛هيلع هدر مث «ةهينه

 امو ؛«شطعلاو عوجلا ىلع هربص نم :هيلإ
 .لوهلا نم هيف وه

 سعكلا تعمكو :لدففلا ىبأ لاق

 ءاميغر وأ ءاّماعط هيلإ لصوأ نأ :لاتحأو
 ىلع ردقأ ملف ؛مايألا هذه يف نيفيغر وأ

 .كلذ

 يف هتدقفت :لاق ء.هرضح لجر ينربخأو

 امف ؛هنوملكيو هنورظاني مهو «مايألا هذه

 نوكي اًدحأ نأ تنئظ امو «ةملك ىف نحل
 .هبلق ةدشو هتعاجش لثم يف

 ءاّموي يبأ ىلع تلخد :لضفلا وبأ لاق
 لضف ىلإ ءاج الجر نأ ينغلب :هل تلقف
 ذإ لح يف ينلعجا :هل لاقف ؛يطامنألا
 تلعج ال :لضف لاقف ؛كترصنب مقأ مل
 املف ؛تكسو يبأ مسبتف «لح ىف اًدحأ

 :ةيآلا هذهب تررم :لاق «مايأ دعب ناك

 :ىروشلا] وَنأ َلَع مرج َمَلْمْأَو اَهَع ْنَمَم»
 ام وه اذإف ءاهريسفت يف ترظنف ٠

 «كرابملا انث :مساقلا نب مشاه هب ينثدح
 اذإ :لوقي نسحلا عمس نم ينثدح :لاق



 ءايلوألا تيلحا

 موي نيملاعلا بر يدي نيب ممألا تثج
 ؛هللا ىلع هرجأ نم مقيل :اودون «ةمايقلا

 :يبأ لاق ؛ايندلا يف افع نم الإ موقي الف

 مث ؛يايإ هبرض نم لح يف تيملا تلعجف
 ال نأ لجر ىلع امو :لوقي لعج

 5١4[ 1 9١ا//9] ؟اًدحأ هببسب هللا بذعي

 تعمس :لاق رمع نب نمحرلا دبع #

 دلو نم ىتفل لوقي يدهم نب نمحرلا دبع
 ؛كناكم :يمشاهلا ناميلس نب رفعج

 اي :هل لاق مث ؟سانلا قرفت ىتح ,دعقف

 ءاوهألا نم ةروكلا هذه يف ام فرعت «يئب

 ىلع كنم يرجي كلذ لكو .فالتخالاو

 نإف ؛ينغلب امو ءكرمأ الإ يخر باب
 مكيلإ لصي مل ام ءاّئيه لازي ال رمألا.

 لج «مكيلإ راص اذإف ؛_ ناطلسلا :ينعي

 ؟كاذ امو ءديعس ابأ اي :لاق ؛مظعو

 «برلا يف ملكتت كنأ ءينغلب :لاق

 ابأ اي معن :مالغلا لاق ؛هبشتو ءهفصتو

 اًئيش هللا قلخ نم رن ملف ءانرظن ءديعس
 ملكتي ذخأف ؛ناسنإلا نم ىلوأ الو نسحأ

 كديور :نمحرلا دبع هل لاقف .ةفصلا يف

 ين يش لوا مخت ىبح ءينباي
 «قولخملا نع انزجع نإف .ءقولخملا

 نع ينربخأ ؛رزجعأ قلاخلا نع نحنف
 :لاق ينابيشلا نع ةبعش هيلثدح ثيدح

 هللا ديع لاق :لاق ريبج نب ديعس تعمس

 ربكلا هير تل نم آر َدَعْلط :هلوق يف
 هل ليربج ىأر :لاق .[18 :مجنلا] 4©
 هل لاقف ؛رظني مالغلا يقبف ؛حانج ةئامتس

 مدح
 اهبادآو ةرظانملا ةففنإ#

 كيلع نوهأ ينإف «ينب اي :نمحرلا دبع
 اًعبسو ةئامسمخ كنع عضأو «ةلأسملا

 ةثالثب اًقلخ ىل فص ءاًحانج نيعستو

 اًقضوم هنم ةلاثلا حانجلا بكر ؛ةحنجأ
 كيم هللا امهبكر نيذلا نيعضوملا ريغ

 انزجع دق ءديعس ابأ اي :لاقف ؛ملعأ ىتح

 ةفص نع نحنو ءقولخملا ةفص نع
 تعجر دق ينأ كدهشأف ءزجعأ قلاخلا

 [8/9] .هللا رفغتسأو «كاذ نع

 نب دمحم يل لاق :لاق يعفاشلا نع *#

 ؟مكبحاص مأ ملعأ انبحاص :نسحلا

 :لاقف ؟فاصنإلا وأ ةرباكملا ديرت :تلق

 ؟مكدنع ةجحلا امف :تلق «فاصنإلا لب

 «سايقلاو عامجإلاو ءةنسلاو باتكلا :لاق

 ملعأ انبحاصأ هللاب كدشنأ :تلق :لاق

 «مكبحاص :لاق ؟مكبحاص مأ هللا باتكي

 باحصأ ليواقأب ملعأ مكبحاصف :تلق

 :لاقف :لاق ؟انبحاص مأ ِةَك هللا لوسر

 ال :لاق « سايقلا يقبف : تلق « مكيحاص

 نوعدت امم رثكأ سايقلا يعدن نحنف :تلق
 فرعي لوصألا ىلع سايقلا امنإو «متنأ

 نب كلام هبحاصب ديريو :لاق «سايقلا
 [2؟94/7] .هللُمك سنأ

 لأس :لاق ناميلس نب عيبرلا نع *

 ءناميإلا نع يعفاشلا خلب لهأ نم لجر
 :لاق ؟هيف تنأ لوقت امف :لجرلل لاقف

 نيأ نمو :لاق .لوق ناميإلا نإ :لوقأ
 َّنإ# :ىلاعت هللا لوق نم :لاق ؟تلف

 :ةرقبلا] «ِتحِيَصلا أوي اَوُنْماَء تيِدّلأ
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 ناميإلا نيب الصف واولا راصف ء[اا
 لامعألاو ءلوق ناميإلاف .ءلمعلاو
 واولا كدنعو :يعفاشلا لاقف ؛هعئارش
 دبعت تنك اًذإف :لاق ءمعن :لاق ؟لصف

 يف اًهْلِإو ءقرشملا يف اّهّْلِإ ءنيهلإ
 ُبَر# :لوقي ىلاعت هللا نأل .برغملا
 ء[17١ :نفحرلا] 469 قيفْلا ُبَيَو ِنِرَتْل
 هللا احبس :لاقو ءلجرلا بضغف

 تنأ لب :ىعفاشلا لاقف ؟اًينثو ينتلعجأ

 :لاق ؟فيك :لاق «كلذك كسفن تلعج
 :لجرلا لاقف ءلصف واولا نأ كمعزب
 الإ دبعأ ال لب ءتلق امم هللا رفغتسأ ينإف

 واولا نإ :مويلا دعب لوقأ الو ءاّدحاو ابر
 «لمعو لوق ناميإلا نإ :لوقأ لب ءلصف
 باب ىلع قفنأف :عيبرلا لاق ءصقنيو ديزي
 بتك عمجو ءاّميظع الام يعفاشلا
 ]١٠١١/4[ . ايس رصم نم جرخو «يعفاشلا

 مأ تءاج :لاق يلع نب نيسحلا نع *
 اي :هل تلاقف :يعفاشلا ىلإ يسيرملا رشب

 نإو .كبحي اذه ينبا نإ هللا دبع ابأ

 اذه نع هتيهن ولف ءكلجأ هدنع تركُذ
 سانلا هاداع دف ءهيف وه يذلا يأرلا

 تدهشف «لعفأ :يعفاشلا لاقف ؛هيلع

 لاقف ءهرشب هيلع لخد دقو ىعفاشلا

 هيفأ ءهيلإ وعدت ام نع ينربخأ :يعفاشلا

 ةنسو «ضرتفم ضرفو .قطان باتك
 هيف ثحبلا سانلا ىلع بجوو «ءةمئاق
 تانك هيف :نسيلا :رشني لاقف ؟لاؤنسلاو

 ةنس الو ءضرتفم ضرف الو ءقطان

 ثحبلا فلسلا ىلع بجو الو «ةمئاق

 هل لاقف ؛هفالخ انعسي ال هنأ الإ ءهيف

 ءأطخلا كسفن ىلع تررقأ دق :يعفاشلا

 ؟هقفلاو رابخألا يف مالكلا نع تنأ نيأف
 :لاقف ؛اذه كرتتو «هيلع سانلا كيفاوتو

 لاق ؛رشب جرخ املف .ةمهت هيقانل
 [ذ١1- 1١١١ /9] .حلفي ال :يعفاشلا

 ىتثأو  :لاق يرصملا بيعش يبأ نع #

 ترضح :لاق اًريخ عيبرلا هيلع

 نب هللا دبع هنيمي نعو .ءيعفاشلا

 نب فسوي هراسي نعو ءمكحلا دبع

 ؛رضاح درفلا صفحو «ديزي نب ورمع
 يف لوقت ام :مكحلا دبع نبال لاقف

 سيل :لاق ؛هللا مالك :لوقأ :لاق ؟نآرقلا

 هل لاقف ءورمع نب فسوي لأس مث ؛الإ

 نأ هيلإ نوؤموي سانلا لعجف ؛كلذ لثم

 ابأ اي :درفلا صفح لاقف ؛يعفاشلا لأسي
 :لاق ؛كيلع نوليحي سانلا «هللا دبع

 لاقف :اولاق ؛اذه يف مالكلا عد :لاقف

 يف هللا دبع ابأ اي لوقت ام :يعفاشلل

 ريغ .هللا مالك نآرقلا :لوقأ :لاق ؟نآرقلا

 «مالكلا يف ابراحتو ءهرظانف ؛قولخم
 ءاًبضغم صفح ماقف ؛يعفاشلا هرّمك ىتح
 ءرصمب جاجدلا قوس يف دغلا نم هتيقلف

 يعفاشلا يب لعف ام تيأر :يل لاقف

 ؟عجر مث «ىضم مث :لاق ؛ينرّفك ؟سمأ
 اًناسنإ ملعأ ام ءاذه عم هنإ امأ :لاقف

 [١١؟/94] .هنم ملعأ



 ءايلوألا ةيلحل

 لاق ؛كبيبح هضغبي ام بحت نأ :بحلا

 ؛هللا ةعاط بح :هللا بح ةمالعو :دمحأ

 هللا بحأ اذإف هللا ركذ بح :ليقو

 نأ دبعلا عيطتسي الو ؛هبحأ ءدبعلا

 بحلاب هنم ءادتبالا نوكي ىتح ءهللا بحي

 يف داهتجالا هنم فرع نيح كلذو ءهل

 :ايندلا فرع نمو :دمحأ لاق ؛هتاضرم
 بغر :ةرخآلا فرع نمو ءاهيف دهز

 مل نمو ءهاضر رثآ :هللا فرع نمو ءاهيف
 لاقو ؛رورغ يف هنيد نم وهف :هسفن فرعي

 دنع ايندلا كرثب كسفن كتثدح اذإ :دمحأ

 كسفن كتئدح اذإو ؛ةعدخ وهف ءاهرابدإ

 ]1١//7[ .كاذف ءاهلابقإ دنع اهكرتب

 رم :لاق ؛فلخ نب قاحسإ نع #

 تلحت دق .سانلا نم ةئثالثب هن ىسيع

 يذلا ام :لاقف ؛ مهناولأ تريغتو , مهنادبأ

 نه 3 :اولاق ؟ىرأ ام مكغلب

 اًمحو متفخ اًقولخم :لاق ؛نارينلا

 مث ١ :لاق ا نمؤي نأ هللا ىلع

 دشأ مه اذإف «ىرخأ ةثالث ىلإ م
 ام :لاقف ؟نادبأ لوحن دشأو «ناولأ ريغت

 ىلإ قوشلا :اولاق ؟ىرأ ام مكغّلب يذلا
 1 ءمكقتشا اًقولخم :لاقف ؛نانجلا

 مث ؛متوجر ام مكيطعي نأ هللا ىلع

 دشأ مه اذإف ,ىرخأ ثالث ىلإ مهزواج

 نأك «ناولأ ريشت دشأو «نادبأ لوحن
 يذلا ام :لاقف ؛رونلا نم ةآرملا مههوجو

 :لاق ؛هلل بح :اولاق ؟ىرأ ام مكغلب

 #8 بوم
 ظعاوم 1

 ]8/٠١[ .نوبرقملا متنأ ءنوبرقملا متنأف

 ظعاوم

 ركب ابأ نأ :ريثك يبأ نب ىيحي نع

 يف لوقي ناك هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا

 .«مههوجو ةنسحلا «ءآضولا نيأ :هتبطخ

 نيذلا :كولملا نيأ ؟مهبابشب نوبجعملا

 نيأ ؟ناطيحلاب اهونصحو «نئادملا اونب

 نطاوم يف ةبلغلا نوطعي اوناك نيذلا

 اوحبصأف ءرهدلا مهب عضعضت دق ؟برحلا

 هاجتتلا :ةاخولا احولا :روبقلا تاملظ ىف
 ["ه "4/1 ءاوتلا

 انبطخ :لاق ميكع نب هللا دبع نع *

 امأ :لاقف ءهنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ

 اونثت نأو ءهللا ىوقتب مكيصوأ ينإف ؛دعب
 ةبغرلا اوطلخت نأو «لهأ هل وه امب هيلع

 ؛ةلأسملاب فاحلإلا اوعمجتو «ةبيهرلاب

 لهأ ىلعو ءايركز ىلع ىنثأ ىلاعت هللا نإف
 ىف ترعرتش اوناكح تا :لاقف ءهتيب
 ا ناك اكسو اع اهتوعتيو ارحل

 9٠[. :ءايبنألا] 4َتيِعْسلَخ

 دق ىلاعت هللا نأ :هللا دابع اوملعا مث

 كلذ ىلع ذخأو ؛مكسفنأ هقحب نهترا
 ينافلا ليلقلا مكنم ىرتشاو «مكقيئاوم

 ال :مكيف هللا باتك اذهو ؛يقابلا ريثكلاب

 اوقدصف ؛هرون أفطي الو «هبئاجع ىنفت
 هيف اورصبتساو ءهباتك اوحصتناو ؛هلوق
 لكوو «ةدابعلل مكقلخ امنإف ؛ةملظلا مويل
 .نولعفت ام نوملعي «نيبتاكلا ماركلا مكب
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 ظعاوم

 نودغت مكنأ :هللا دابع اوملعا مث

 ؛هملع مكنع بّيغ دق لجأ يف «نوحورتو

 يف متنأو لاجآلا يضقنت نأ متعطتسا نإف

 «كلذ اوعيطتست نلو ؛اولعفاف : هللا لمع

 . هللاب الإ

 نأ لبق ءمكلاجآ لهم يف اوقباسف
 أوسأ ىلإ مكدريف ءمكلاجأ يضقنت

 مهلاجآ اولعج اًماوقأ نإف ؛مكلامعأ

 نأ مكاهنأف .مهسفنأ اوسنو ءمهريغل

 اجنلا ءاحولا احولا ؛مهلاثمأ اونوكت

 هرمأ «ثيثح بلط مكءارو نإ ؛ءاجنلا

 ["8/1] .عيرس

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع
 :توملا ركب ابأ رضح امل :لاق طباس

 :هل لاقف «امهنع ىلاعت هللا يضر رمع اعد

 المع َقَِو هلل نأ ملعاو ءرمع اي هللا قتا

 ال «ليللاب اًلمعو «ليللاب هلبقي ال ءراهنلاب
 ىتح ؛ةلفان لبقي ال هنأو ؛راهنلاب هلبقي
 .ةضيرفلا ىدؤت

 هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث امنإو
 ءايندلا يف قحلا مهعابتاب :ةمايقلا موي
 قحلا هيف عضوي نازيمل قحو ؟مهيلع هلقثو
 نيزاوم تفخ امنإو ؛اليقث نوكي نأ :اًدغ

 مهعابتاب :ةمايقلا موي هنيزاوم تفخ نم

 نوكي نأ :اًدغ لطابلا هيف عضوي نازيمل

 مهركذف ءةنجلا لهأ ركذ ىلاعت هللا نإو

 يعوضوملا بيذهتلا 1 اهلا"

 ؛مهتائيس نع زواجتو .«مهلامعأ نسحأب
 ال نأ فاخأل ينإ :تلق «مهتركذ اذإف

 ءرانلا لهأ ركذ ىلاعت هللا نإو ؟مهب قحلأ

 مهيلع درو ؛مهلامعأ أوسأب مهركذف
 وجرأل ينإ :تلق ءمهتركذ اذإف ؛هنسحأ

 اًبغار دبعلا نوكيف ؛«ءالؤه عم نوكأ ال نأ

 نم طنقي الو هللا ىلع ىنمتي ال ءاّبهار
 . يو هتمحر

 نكي الف :يتيصو تظفح تنأ نإف

 وهو ؛توملا نم كيلإ بحأ بئاغ
 نكي الف : يتيصو تعيض تنأ نإو ؛كيتآ

 تسلو «توملا نم كيلإ ضغبأ بئاغ
 ]١//970[ .هزجعمب

 نأ :ريخلا سيل :لاق هن يلع نع *

 رثكي نأ :ريخلا نكلو ءكدلوو كلام رثكي

 سانلا يهابت نأو .كملح مظعيو «كملع

 هللا تدمح :تنسحأ نإف ؛كبر ةدابعب

 يف ريخ الو ؛هللا ترفغتسا :تاأسأ نإو

 بنذأ لجر :نيلجر دحأل الإ ءايندلا

 لجر وأ ؛ةبوتب كلذ كرادت وهف ءاّبنذ

 يف لمع لقي الو ءتاريخلا يف عراسي

 76/١1[ ؟ليقتي ام لقي فيكؤ ءىوقت

 «سانلا اهيأ :بلاط يبأ نب يلع لاق *

 «لاجعلا هلولا نينح متننح ول «هللاو مكنإ

 يلتبتم راؤج مترأجو «مامحلا ءاعد متوعدو

 لاومألا نم هللا ىلإ متجرخ مث «نابهرلا

 عافترا يف هيلإ ةبرقلا سامتلا :دالوألاو

 : هتبتك اهاصحأ ةئيس نارفغ وأ ءهدنع ةجرد



 نر
 ءكايلوألا تيلحل

 «هباوث ليزج نم مكل وجرأ اميف اًليلق ناكل

 ةبهر مكنويع تلاس ول «هللاب هللاب هللابف
 ام :ايندلا يل مارخع مث «هيلإ ةبغرو هدم

 نم اًئيش اوقبت تمل ولو ؛ةيقاب ايندلا

 هتيادهب ىلع ماظعلا همعنأل ءمكدهج

 ءرهدلا هب نوقحتست متنك ام مالسإلل مكايإ

 نكلو ؛هتنج مكلامعأب مئاق رهدلا ام

 مكنم ريصي هتنج ىلإو «نومحرت هتمحرب
 نيبئاتلا نم مكايإو هللا انلعج ؛نوطسقملا

 [الا/ ]١/ .نيدباعلا

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع
 تعضو املف «ةزانج عيش اًيلع نأ :هدج

 ام :لاقف ؛اوكبو اهلهأ ّجع :اهدحل يف

 نياع ام اونياع ول ؛هللاو امأ ؟نوكبت

 نإو ؛مهتيم نع مهتنياعم مهتلهذأل :مهتيم
 ىقبي ال ىتح .ةدوع مث ةدوعل مهيف هل

 . اًدحأ مهنم

 هللا دابع مكيصوأ :لاقف «ماق مث

 «لاثمألا مكل برض يذلا :هللا ىوقتب

 اًعامسأ مكل لعجو «لاجآلا مكل تّقوو

 نع ولجتل اًراصبأو ءاهانع ام يعت
 بيكرت يف اهاهد ام مهفت ةدئفأو ءاهاشغ

 مكقلخي مل هللا نإف ؛اهرمعأ امو ءاهروص

 لب ؛اًحفص ركذلا مكنع برضي ملو ءاّنبع
 رفوأب مكدفرأو «غباوسلا معنلاب مكمركأ
 دصرأو ءءاصحإلا مكب طاحأو «دفاورلا

 .ءارضلاو ءارسلا يف ءازجلا مكل

 ذدخعاوم ا اوال

 نيف ادور هللا ةانئم"هلا اوقاف
 «تامهنلا عطقم لمعلاب اوردابو «بلطلا
 مودي ال :ايندلا نإف ؛تاذللا مداهو

 «لئاح رورغ ءاهعئاجف نمؤت الو ءاهميعتن

 يضمي ؛لئام دانسو ءلئاف حبشو

 باعتإب :افدرثتسم يدريو ءافرطتسم

 .اهعضارت لتخو ءاهتاوهش

 اوربتعاو هربعلاب هللا دابع اوظعتا
 «رذنلاب اورجدزاو ءرثألاو تايآلاب

 مكتقلع دق نأكف ؛ظعاوملاب اوعفتناو

 «بارتلا تيب مكمضو ءةينملا بلاخم

 ءروصلا ةخفنب رومألا تاعطقم مكتمهدو

 فقومو «رشحملا ةقايسو هروبقلا ةرثعبو
 سفن لك ؛رابجلا ةردق ةطاحإب .ءباسحلا

 دهاشو ءاهرشحمل اهقوسي قئاس اهعم

 روب ٌضْرَأْلا ِتّدَرْشَأَو» ؛اهلمعب اهيلع دهشي
 0 ل بشل هقأجو بنكلا َعِضْوَو ا

 <© لطب مشو ٠و نحل مهني َىَنفَو
 «دالبلا 0 00 تجتراف .[59 :رمزلا]

 فشكو «قالتلا موي ناكو دانملا ىدانو

 ترشحخو .سمشلا تفسكو ؛قاسش نع

 تدبو' ءهرشحلا نطاوم ناكم شوحولا

 تجتراو ءرارشألا تكلهو ءرارسألا

 .ةدئفألا

 ةوطس هللا نم رائلا لهأب تلزنف

 :ميحجلا تزربو «ةحينم ةبوقعو ءةحيجم

 «ظيغتو دعر فيصقو «بجلو بلك اهل

 ءاهميمح الغو ءاهميحج ججأت ءديعوو
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 الو ءاهدلاخ سفني الف ؛اهمومس دقوتو

 مهعم ؛اهلوبك مصقي الو .اهتارسح عطقنت

 ءميمح نم لزنب :مهنورشبي ةكئالم

 .«نوبوجحم هللا نع ؛ميحج ةيلصتو

 .نوقلطنم رانلا ىلإو «نوقرافم هئايلوألو

 «علخف عنك نم ةيقت :هللا اوقتا ءهللا دابع

 ؛رجدزاف رصبأف رذحو ءلحرف لجوو
 ءداعملل مدقو ؛اًبره اجنو ءاّبلط ثتحاف
 ؛اًريصبو اًمقتنم هللاب ىفكو ؛دازلاب رهظتساو

 ىفكو ءاججيجحو اًمصخ باتكلاب ىفكو
 ؛اًياقعو اّلابو رانلاب ىفكو ءاّباوث ةنجلاب
 عربا د الال/1] .مكلو يل هللا رفغتسأو

 ناك هنأ «حارجلا نب ةديبع يبأ نع *«

 ضيبم بر الأ :لوقيف ءركسعلا يف ريسي
 هركم بز.هالا سيكل سيم: هباقل
 تائيسلا اوؤردا ؛نيهم اهل وهو :هسفنل

 نأ ولف ؛تاثيدحلا تانسحلاب تاميدقلا

 نيبو هنيب ام تائيسلا نم لمع مكدحأ

 قوف تلعل :ةنسح لمع مث .ءامسلا

 [١١؟/1١] .نهرهقت ىتح «هتائيس

 تعمس :لاق ميكع نب هللا دبع نع

 نيميلاب أدبي :دجسملا اذه ىف دوعسم نبا

 الإ ءدحأ نم مكنم ام :لاقف ؛مالكلا لبق

 مكدحأ ولخي امك ءهب ولخيس ىلاعت هبر نأ
 ام ءمدآ نبا اي :لوقيف ءردبلا ةليل رمقلاب

 ؟نيلسرملا تبجأ اذام ءمدآ نبا 1 كرغ

 ]171/١[ ؟تملع اميف تلمع اذام «مدا نبا

 قدصأ نإ :دوعسم نب هللا ديع لاق *

 :ىرعلا قثوأو ءَقَيو هللا باتك :ثيدحلا

 ميهاربإ ةلم :للملا ريخو ءىوقتلا ةملك
 ريخو لكي دمحم ةنس :ننسلا نسحأو

 :ثيدحلا فرشأو ء«ءايبنألا يده :يدهلا
 ريخو ءنآرقلا :صصقلا ريخو «هللا ركذ

 :رومألارشو ءاهبقاوع :رومألا
 رثك امم ريخ :ىفكو لق امو ؛اهتاثدحم

 ال ةرامإ نم ريخ :اهيجنت سفنو «ىهلأو

 «توملا رضحي نيح :ةليذعلا رشو

 رشو «ةمايقلا ةمادن :ةمادنتلا رشو

 .ىدهلا دعي ةلالضلا :ةلالضلا

 ريخو «سفنلا ىنغ :ىنغلا ريخو
 يف يقلأ ام ريخخو .ءىوقتلا :دازلا

 رشو ءرفكلا نم بيرلاو «نيقيلا :بلقلا
 عامج :رمخلاو ءبلقلا ىمع :ىمعلا
 ءناطيشلا ةلايح :ءاسنلاو ءمثإ لك

 :حونلاو ءنونجلا نم ةبعش :بابشلاو

 .ةيلهاجلا لمع نم
 الإ :ةعمجلا ىتأي ال نم سانلا نمو

 اره هلإ هللا ركذي الو اديه

 بابسو .؛بذكلا :اياطخلا مظعأو
 ةمرحو ءرفك :هلاتقو ؛قوسف :نمؤملا
 هللا فعي :ففعي نمو ءهمد ةمرحك :هلام

 نمو ء.هللا هرجأي :ظيغلا مظكي نمو ءهنع
 ىلع ربصي نمو «هل هللا رفغي :رفغي
 . هللا هبقعي :ةيزرلا

 رشو ءايرلا بسك :بساكملا رشو



 ءايلوألا ةيلحل
 ظعاوم هكللا رولا ا

 ظعو نم :ديعسلاو «ميتيلا لام :لكأملا

 .همأ نطب يف يقش نم :يقشلاو «هريغب

 ءهسفن هب تعنق ام :مكدحأ يفكي امنإو

 ىلإ :رمألاو ءعرذأ ةعبرأ ىلإ ريصي امنإو
 رشو ءهمتاوخ :لمعلا كالمو ءةرخآ

 :توملا فرشأو .بذكلا اياور :اياورلا

 ربصي :ءالبلا فرعي نمو ء«ءادهشلا لتق

 :ربكتسي نمو ءركني :هفرعي ال نمو «هيلع
 نمو ءهنع زجعت :ايندلا ىلوتب نمو ءهعضي
 :هللا صعي نمو «هللا صعي :ناطيشلا عطي

 [188- 158/1] .هبذعي

 نمل ىبوط :بلاط يبأ نب يلع لاق *
 يقر «تاملل لهعو «ااعملا كا
 [147/1] . ك5 هللا نع يضرو .فافكلاب

 رذ وبأ ماق :لاق يروثلا نايفس نع #*
 اهيأ اي :لاقف ؛ةبعكلا دنع يرافغلا

 ىلإ اومله «يرافغلا بدنج انأ «سانلا

 ء«سانلا هفنتكاف ؛قيفشلا حصانلا خألا

 :اًرفس دارأ مكدحأ نأ ول « متيأرأ :لاقف

 ؟هغلبيو هحلصي ام ءدازلا نم ذختي سيلأ
 .ىلب :اولاق

 ام دعبأ ةمايقلا قيرط رفسف :لاق

 . مكحلصي ام هنم اوذخف «نوديرت

 ؟انحلصي ام :اولاق

 ءرومألا ماظعل :ةجح اوجح :لاق
 .ءروشنلا لوطل :هرح اًديدش اًموي اوموص

 ةشحول :ليللا داوس يف نيتعكر اولص
 ءوس ةملك وأ ءاهلوقت ريخ ةملك «روبقلا

 قدصت ء«ميظع موي فوقول :اهنع تكست

 لعجا ؛اهريسع نم وجنت كلعل :كلامب

 «ةرخآلا بلط يف اًسلجم :نيسلجم ايندلا

 :ثلاثلاو ءلالحلا بلط يف اًسلجمو

 لاملا لعجا ءهديرت ال :كعفني الو كرضي

 نم كلايع ىلع هقفنت اًمهرد :نيمهرد

 :ثلاثلاو «كترخآل همدقت اًمهردو .هلح

 .هديرت ال :كعفني الو كرضي

 «سانلا اهيأ اي :هتوص ىلعأب ىدان مث

 [159/1] .اًدبأ هنوكردت ال صرح مكلتف دق

 نب ةبتع انبطخ :ريمع نب دلاخ لاق *

 دق ايندلا نإ «ءسانلا اهيأ :لاق «ناوزغ

 ءاهنم قبي ملو .ءاذح تلوو « مرصب تنذأ

 يف مكنإو الأ ؛ءانإلا ةبابصك ةبابص الإ
 ام حلاصب اولقتناف ءاهنم نولوحتم متنأ راد

 يسفن يف نوكأ نأ :هللاب ذوعأ ينإو

 فاو كتإو ءاًريقس هللا دنعو +اكيظم
 ام «هللاو هنإو ؛يدعب نم ءارمألا نولبتل

 نوكت ىتح «تخسانت الإ طق ةوبن تناك
 ل

 عياس هولك هللا لوسر عم ينتيأر ينإو
 ءرجشلا قرو الإ :ماعط اخل امو ءةعبس

 ءةدرب تدجوف ؛انقادشأ تحرق ىتح

 نب دعس اهفصن تيطعأف «نيفصنب اهتققشف

 كتلوأ نم سيلف «اهفضت تسبكو كاف

 .راصمألا نم رصم



 ظعاوم
 يعوض موملا بيذهتلا ىحخي م1

 سأر نم ىقلي رجحلل :بجعلل ايف
 ررقتي ىتح ءافيرخ نيعبس يوهيف «منهج
 . اهلفسأ يف

 ءمنهج نالمتل :هديب يسفن يذلاو

 نم نيعارصم نيب ام نإو ؟متبجعفأ
 ؛اًماع نيعبرأ ةريسم :ةنجلا عيراصم

 وهو الإ :باب اهيف امو «موي هيلع نيتأيلو
 ]1971/1١[ . ظيظك

 اي : هنو ناملس لاق :لاق ريرج نع *

 هلل مضاوت نم :هنإف ؛هلل عضاوت ءريرج

 .ةمايقلا موي هعفر :ايندلا يف ىلاعت

 موي تاملظلا ام يردت له ء«ريرج اي
 ملظ :لاق ؛يردأ ال :تلق ؟ةمايقلا
 .ايندلا يف مهنيب سانلا

 هارأ نأ داكأ ال اًديوع ذخأ مث :لاق

 يف تبلط ول ءريرج اي :لاق ءهيعبصأ نيب
 :لاق ؛هدجت مل :دوعلا اذه لثم ةنجلا

 لخنلا نيأف .هللا دبع اببأ اي :تلق

 «بهذلاو ؤلؤللا :اهلوصأ :لاق ؟رجشلاو
 ٠١7/11[ .رمثلا :اهالعأو

 نأ :انغلب :لاق ناقرب نب رفعج نع

 ناك هنع ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس
 :ثالث يناكبأو .؛ثالث ينكحضأ :لوقي

 ؛هبلطي توملاو ءايندلا لمؤم نم تكحض

 «هيف ءلم كحاضو ؛هنع لفغي ال لفاغو

 ؛هيضرم مأ .هبر طخسمأ يرديال

 دمحم «ةبحألا قارف :ثالث يناكبأو

 تارمغ دنع ملطملا لوهو ؛هبزحو

 «نيملاعلا بر يدي نيب فوقولاو ؛ترملا
 ىلإ مأ «يفارصنا رانلا ىلإ :يردأ ال نيح

 7٠١[ 1/11 ؟ةنجلا

 هللا اودبعا : هييَض ءادردلا وبأ لاق #*

 ؛ىتوملا نم مكسفنأ اوّدعو «هنورت مكنأك

 ريثك نم ريخ «مكينغي اًليلق نأ :اوملعاو
 نأو «ىلبي ال ربلا نأ :اوملعاو ؛مكيهلي

 ]1١17/1١[ .ىسني ال مثإلا

 ابأ نأ :هل بحاص نع رمعم نع *

 ىلاعت هللا يضر ناملس ىلإ بتك ءادردلا

 :كغارفو كتحص منتغا «يخأ اي :امهنع

 عيطتسي ال ام ؛ءالبلا نم كب لزني نأ لبق
 .ىلتبملا ةوعد ملتغاو ؛هدر دايعلا

 ينإف «كتيب دجسملا نكيل .يخأ ايو

 دجايسلا نإة-7 لوفي هلك هللا لوسو عمت
 نمل ق5 هللا نمض دقو ؛يقت لك تيب
 ةحارلاو حورلاب مهتويب دجاسملا تناك

 ناوضر ىلإ طارصلا ىلع زاوجلاو
 .ة؟قيق برلا

 «كتم هندأو «ميتيلا محرا (« يخأ ايو

 تعمس ينإف ؛كماعط نم همعطأو

 يكتشي لجر هاتأو - لوقي خي هللا لوسر
 : لَو هللا لوسر هل لاقف ء- هبلق ةواسف

 :لاق ؛معن :لاقف ؟؟كبلق نيلي نأ بحتأ»

 همعطأو ءهسأر حسماو «كنم ميتيلا ندأ»

 ردقتو «كبلق نيلي كلذ نإف ؛كماعط نم
 .2؛كتجاح ىلع

 عيطتست الام عمجت ال ءيخأ ايو



 ظعاوم ءايلوألا تيلحا

 :لوقي ٍكِللَك هللا لوسر تعمس ىنإف ؛هركش

 يذلا «ةمايقلا موي ايندلا عناق ءافمزا

 ءهلام يدي نيب وهو ءاهيف ىلاعت هللا عاطأ

 لاق .ءطارصلا هب أفكت املك ؛هفلخ هلامو

 يذلا ىقحلا تيدأ دقف ءضما :هلام هل

 هللا عطي مل يذلاب ءاجيو» :لاق «كيلع

 لوقيو «هلام هرثعيف ؛هيفتك نيب هلامو ء«هيف
 كيو هللا ةعاطب تلمع اله .ءكليو :هل
 .«ليولاب وعدي ىتح :كلذك لازي الف ؛َيِف

 تيرتشا كنأ :تندحم ينإ «يخأ ايو
 :لوقي لَك هللا 05500 ؛ امداحت

 ملام هن رهو لأ نم ديحلا لازيألا
 .«باسحلا هيلع بجو :مدخ اذإف «مدخي

 ٍلئموي انأو ءاّمداخ ينتلأس ءادردلا مأ نإو
 نم تعمس امل كلذ تهركف ؛رسوم

 .باسحلا

 موي يفاوث نأب :كلو يل نم « يخأ ايو

 ؟اًناسح فاخن الو «ةمايقلا

 اتسع لع لا ىكعأ اعيف
 اًرهد هدعب انشع دق انإف لي هللا لوسر

 .ةذعب انبص أ يذلاب ملعأ هللاو ؛ اًليوط

 نع مادقملا نب معطملاو رباج نبا هاور

 ىلإ بتك ءادردلا ابأ نأ :عساو نب دمحم

 [؟١/4١5] .هلثم ناملس

 متنأ ام نوملعت ول :ءادردلا وبأ لاق *

 الو ءةوهش ىلع اًبارش متبرش الو «ةوهش
 ىلإ متجرخلو .هيف نولظتسن 5 اًيب متلخ د

 نوكبتو ءمكرودص نوبرضت :تادعصلا

 ةرجش مكنأ متددولو ؛مكسفنأ ىلع

 [؟١/15١] . لكؤت مث ءدضعت

 يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع نع *
 خأ ىلإ بتك ءادردلا ابأ نأ «ينغلب :لاق
 رمأ نم ءيش يف تسلف ؛دعب امأ :هل

 وهو :«كلبق لهأ هل ناك دقو الإ ءايندلا

 ام الإ هنم كل سيلو «كدعب لهأ هل رئاص
 نم حلصملا ىلع اهرئآف ؛كسفنل تمدق

 «كرذعي ال نم ىلع مدقت كنإف .كدلو

 لمعت امنإو ؛كدمحي ال نمل عمجتو
 : هللا ةعاطب هيف لماع امإ :نينثا نم دحاول

 هيف لماع امإو ؛هب تيقش امب دعسيف
 سيلو ؛هل تعمج امب ىقشتف :هللا ةيصعمب

 ىلع هل دربت نأ :لهأب امهنم دحاو هللاو

 نمل جرا ؛كسفن ىلع هرثؤت الو ءكرهظ
 مهنم يقب نمل قثو ؛هللا ةمحر مهنم ىضم
 [؟15/1] .مالسلاو ؛هللا قزر

 : ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع *
 ةملك ينملع :ءادردلا يبأل لاق اًلجر نأ

 ءامالثو «نيتنثو :لاق ؛اهب كَ هللا ىنعقني
 ناك .«نهب لمع نم :اًسمخو او

 . العلا تاجردلا : نيك هللا ىلع هباوث

 الإ بسكت الو ءاّبيط الإ لكأت ال :لاق

 ؛اًبيط الإ كتيب لحخدت الو ءابيط
 اذإو ؛مويب اًموي كقزري ءَقِك هللا لسو

 «تاومألا نم كسفن ددعاف :تحبصأ

 بهو ء.مهب تقحلدق كنأكف



 عصب
 ظعاوم

 «كمتش وأ «كبس نمف ؛َكِيو هللا كضرع

 :تأسأ اذإو ؛َكيك هلل هعدف :كلتاق وأ

 [؟؟؟/1١] . نيو هللا رفغتساف

 نإف ءاّنس متيأر اذإ :ةريره وبأ لاق *

 ءاهلسريلف ءهدي يف مكدحأ سفن تناك

 :ينكردت نأ فاخأ توملا ىنمتأ كلذلف

 نوهتو :مكحلا عيبو «ءاهفسلا ترْمأ اذإ
 تعط٠قو .ماحرألا تعطقو .ءمدلاب

 نآرقلا نوذختي ءشن أشنو «ةزوالجلا

 [؟١/84] .ريمازم

 اذهب اوديرأ :ميثخ نب عيبرلا لاق *

 ركذ اورثكأو ؛هريغب ال ءهولانت :هللا ريخلا

 ؛هلثم هلبق اوقوذت مل يذلا ءتوملا اذه

 تبجو :هتبيغ تلاط اذإ بئاغلا نإف

 مدقي نأ كشوأو «هلهأ هرظتناو ءهتبحم

 [1 . مهيلع

 ناك هنأ «ءيديعلا نايح نب مره نع *

 ءاهبلاط مان :ةنجلا لثم تيأر ام :لوقي

 ناكو :لاق ؛اهبراه مان :رانلا لثم الو

 ءايندلا بح مكبولق نم اوجرخأ :لوقي

 [115/؟] .ةرخآلا بح مكبولق اولخدأو

 :نمؤملا نإ :يرصبلا نسحلا لاق *

 هعسي الو ءاتيزح يسميو ءائيزح حبصي
 دق بنذ نيب :نيتفاخم نيب هنأل ؟كلذ ريغ

 نيبو ءهيف عنصي هللا ام يردي ال :ىضم

 نم هيف بيصي ام يردي ال :يقب دق لجأ

 [1١؟/؟] .كلاهملا

 نمل قحي :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 يعوضاوملا بيذهتلا

 ةعاسلا نأو ءهدروم توملا نأ :ملعي

 ىلاعت هللا يدي نيب مايقلا نأو ءهدعوم

 [9/١؟] .هنزح لوطي نأ :هدهشم

 ىلإ بتك هنأ :يرصبلا نسحلا نع *
 يبأل :قايسلاو  ءزيزعلا دبع نب رمع
 ىلإ وعدي ركفتلا نأ ملعا :- يماشلا ديمح

 وعدي رشلا ىلع مدنلاو ؛هب لمعلاو ريخلا
 - اًريثك ناك نإو  ىنفي ام سيلو ؛هكرت ىلإ
 ؛اًريزع هبلط ناك نإو «ءىقييام لدعي

 بقعت يتلا «ةعطقنملا ةنوؤملا لامتحاو

 ةحار ليجعت نم ريخ :ةليوطلا ةحارلا

 .ةيقاب ةنوؤم بقعت ةعطقنم

 ءةعداخلا ؛ةعراصلا :رادلا هذه رذحاف

 تّرغو ءاهعدخب تنيزت دق يتلا :ةلتاخلا

 تفّوشتو ءاهلمأب اهلهأ تلتقو ءاهرورغب
 :ةولجملا سورعلاك تحبصأف ءاهباطخل

 «ةقشاع اهل سوفنلاو «ةرظان اهيلإ نويعلا

 «ةغماد اهبابلألو «ةهلاو اهيلإ بولقلاو
 . ةلتاق مهلك اهجاوزأل يهو

 رخآلا الو ءربتعم يضاملاب يقابلا الف

 بيبللا الو ءرجدزم لوألا نم ىأر امب
 هللاب فراعلا الو ءعفتنم براجتلا ةرثكب
 .ركدم اهنع ربخأ نيح هل قدصملاو

 تبأو ءاّبح الإ اهل بولقلا تبأف
 الإ اهلانم اذه امو ءاّئض الإ اهب سوفنلا

 «هريغ لقعي مل :اًئيش قشع نمو ؛اًقشع
 امهف ؛هب رفظي وأ ءهبلط يف تامو
 .اهل نابلاط «ناقئاع



 ا. ءايلوألا ةيلحل
 ظعاوم [

 «ىغطو ءرتغاو ءاهب رفظ دق قشاعف
 هبل اهب لغشف :داعملاو أدبملا اهب يسنو

 :همدق اهنع تلز ىتح :هلقع اهيف لهذو
 تمظعف :هتينم هل تناك ام عرسأ هتءاجو

 «هتبرك تدتشاو «هترسح ترثكو ؛هتمادن

 هيلع تعمتجاو «هتركس نم جلاع ام عم

 توملا ةرسحو «هملأب ثتوملا تاركس

 .هب لزن ام فوصوم ريغ ءهتصغب

 .هتجاحب اهنم رفظي نأ لبق تام رخآو

 ام اهنم كردي مل ءهمغو هبركب بهذف

 ؟بصنلاو بعتلا نم هنسفن حري ملو ؛بلط
 ريغ ىلع امدقو «داز ريغب اًعيمج اجرخ
 .داهم

 :ةيحلا لثم اهنإف ءهلك رذحلا اهرذحاف

 امع ضرعأف ؛لتقي اهّمسو ءاهسم نيل
 عضو ؛اهنم كبحصي ام ةلقل :اهيف كبجعي

 ءاهعئاجف نم تنياع امل اهمومه كنع
 دثشا ام ددشو ءاهقارف نم هب تنقيأو

 انازدنا نكو «هليبصب امءاغرل كايين
 نإف ءاهل نوكت ام رذحأ ؛اهيف نوكت

 :هل رورس ىلإ اهيف نأمطا املك اهبحاص
 ءيشب رفظ املكو ؛؟هوركيت اهنع هتصخشأ

 .هب تبلقنا : هيلع ةلجر ىنثو ءاهنم

 اًدغ اهيف عفانلاو ءراغ اهيف راسلاف

 لعجاو «ءالبلاب اهيف ءاخرلا لص ؛راض

 بوشم ءاهرورس ءانف ىلإ اهيف ءاقبلا
 .«فعضلا :اهيف ةايحلا رخآو ؛نزحلاب

 .نهولاو

 الو «قرافملا دهازلا رظن اهيلإ رظناف

 اهنأ :ملعاو ؛قماولا قشاعلا رظن رظنت

 رورغملا عجفتو «نكاسلا يواثلا ليزت
 الو ءربدأف اهنم ىلوت ام عجري ال ؛نمآلا

 .رظتنيف ءاهيف تآ وه ام يردي

 اهلامأ نإو «ةيذاك اهينامأ نإف :اهرذحاف

 تنأو ءردك اهوفصو ءدكن اهشيع «ةلطاب

 ةيلب امإو «ةلئاز ةمعن امإ :رطخ ىلع اهنم

 ةينم امإو ؛ةعجوم ةبيصم امإو «ةلزان
 . ةيضاق

 وهو «لقع نإ ةشيعملا هيلع تدك دقلف

 ىلع ىولبلا نمو ءرطخ ىلع ءامعنلا نم
 ناك ولف ؛نيقي ىلع ايانملا نمو ءرذح

 ملو «ربخب اهنع ربخي مل :ىلاعت قلاخلا
 ءدهزب اهيف رمأي ملو ءالثم اهل برضي
 تهبنو «مئانلا تظقيأ دق :رادلا تناكل

 ىلاعت هللا نم ءاج دقو ؟فيكف ؛لفاغلا

 .ظعاو اهيفو ءرجاز اهنع

 اهل الو ءردق لِي هللادنع اهل امف

 نزت الو ءرغصلا نم نزو ىلاعت هللا دنع

 ءاصحلا نم ةاصح رادقم ىلاعت هللا دنع

 قلخ الو «ىرثلا عيمج يف ةارث رادقم الو

 ءايندلا نم هيلإ ضغبأ :تغلب اميف اًقلخ
 دقلو ؛اهل اقم :اهقلخخ ذنم اهيلإ رظن الو

 ءاهنئازخو اهحيتافمب دلي انيبن ىلع تضرع
 ىبأف ءةضوعب حانج هدنع كلذ هصقني ملو

 الو ءاهل لوبقلا نم هعنم امو ءاهلبقي نأ

 :ملع هنأ الإ ءءيش ىلاعت هللا دنع هصقني



 و ١ | مم ١
 ظعاوم

 رغصو ءهضغبأف اًئيش" ضغبأ ىلاعت هللا نأ

 ولو ؛هعضوف اًئيش عضوو ؛هرغصف اًئيش
 ءاهلوبق اهايإ هبح ىلع ليلدلا ناك :اهليق

 ءهقلاخ ضغبأ ام بحي نأ هرك :هنكلو

 هّلدي مل ولو ؛هكيلم عضو ام عفري نأو
 ىلاعت هللا نأ الإ ءرادلا هذه رغص ىلع

 .نيعيطملل اًياوث اهريخ لعجي نأ :اهرقح

 ةبوقع جرخأو ءاهنم ةعاطلا باوث جرخأف

 هللا نأ :رادلا هذه رش ىلع كلدي دقو
 اًرابتخا :هئابحأو هئايبنأ نع اهاوز ىلاعت

 نظيو ؛اًرارتغاو اًرابتعا .مهريغل اهطسيو

 امنإ :هنأ اهيلع نوتفملاو ءاهب رورغملا

 : ع راتخملا ىسومو لك ىفطصملا

 امأو .عوجلا نم هنطب ىلع رجحلا دشف

 :بجعلا يف مهنود سيلف يقع ىسوم

 معطيو .هتصاخ يف ريعشلا زيخ لكأي

 اذإف «كمردلا :سانلاو ءراكشخلا :هلهأ

 ىلإ ديلا لغو .ءحوسملا سبل :ليللا هنج

 لكأي ؛حبصي ىتح اًًّيكاب تابو ؛قنعلا

 .بايثلا

 55 هللا ضعبأ ام نوضغبي :اذه لك

 نودهزيو ءىلاعت هللا رْغص ام نورغصيو

 دعب نوحلاصلا صتقا مث ؛دّهز هيف اميف

 دكلا اومزلأو , مهراثآب اوذخأو ءمهجاهنم

 م
 يعوضوملا بيذهتلا

 ةدم يف اوربصو ءركفتلا اوفطلأو ءريعلاو

 ىلإ يذلا :رورغلا عاتم نع ريصقلا لجالا

 ملو ءايندلا رخآ ىلإ اورظنو ؛ريصي ءانفلا

 ةبقاع ىلإ اورظنو ؛اهلوأ ىلإ اورظني
 ةلجاع ىلإ اورظني ملو ءاهتارارم
 ءربصلا مهسفنأ اومزلأ مث ؛اهتوالح

 ال يتلا :ةتيملا ةلزنمب مهسفنأ نم اهولزنأ

 ةرورضلا لاح يف الإ ءاهنم عبشلا لحي

 .ءسفنلا دري ام ردقب اهنم اولكأف ؛اهيلإ
 اهولعجو ءمويلا نكمو ءحورلا يقيو
 ءاهحير نتن دتشا دق يتلا :ةفيجلا ةلزنمب

 ؛اهنم هسفنأ ىلع كسمأ :اهب رم نم لكف

 نوهتني الو ءرضلا لاحل اهنم نوبيصي لهف

 ؟نتنلا نم عبشلا ىلإ اهنم

 نم اهتلزنم هذه تناكو .مهنع تنرقف
 اهتم لكآلا نم نوبجعي مهف ؛مهسفنأ

 يف نولوقيو ؛اًرشأ اهب ذذلتملاو ءاّعبش
 نم نوفاخي ال ءالؤه ىرت امأ :مهسفنأ

 هللاو يهو ؟نتنلا حير نودجي امأ ؟لكألا

 نم نتنأ :ةلجآلاو ةبقاعلا ىف ىخأ اي

 اولجعتسا اًماوقأ نأ ريغ :ةقرمرملا ةفعلا

 أشن يذلاو ؛نتنلا حير نودجي الف ءربصلا

 الو ؛هنتن دجي ال :نتنلا باهإلا حبر يف

 سلاجلاو ةراملا يذؤي ام هحير نم دجي

 نم هنأ :اهنم لقاعلا يفكي دقو ؛هدنع

 ناك هنأ :هّرس اًريثك الام كرتو ءاهنع تام

 اهيف ناك هنأ :هّرس ءافيرش وأ ءاّريقف اهيف
 هنأ :هّرس :ىفاعم اهيف تاك وأ ءاًعيضو

 هنأ هرس :اًنطلسم ناك وأ :ىلتبم اهيف ناك



 ءايلوألا ةيلحل

 كنأ كرس :اهتقراف نإو ؛ةقوس اهيف ناك

 اهيف مهدشأو ءةعض اهلهأ عضوأ تنك

 نمل اهيزخ ىلع ليلدلا كلذ سيلأ ؛ةقاف
 ؟اهرمأ لقعي

 اهنم دارأ نم ءايندلا تناك ول «هللاو

 الو بلط ريغ نم هبنج ىلإ هدجو :اًئيش
 هتمزل : اًئيش اهنم ذخأ اذإ هنأ ريغ ؛بصن

 ىلع هفقوو ءهنع هلأسو «هيف هللا قوقح
 ذخأي ال نأ لقاعلل يغبني ناكل ؛هباسح

 رذح يفكي امو .هتوق ردق الإ :اهنم
 .باسحلا ةدشل :ةيهاركو لاؤسلا

 : مايأ ةثالث :اهيف تركف اذإ ايندلا امنإو

 :هيف تنأ مويو ؛هوجرت ال .ىضم موي
 ال :يتأي مويو ؛همنتغت نأ كل يغبني

 :يردت الو ؟ال مأ ءهلهأ نم تنأ : يردت

 ميكحف :سمأ امأف ؛هلبق تومت كلعل

 ريغ .عدوم قيدصف :مويلا امأو ؛بدؤم
 دقف :هسفنب كعجف دق ناك نإو ؛سمأ نأ
 دق تنك نإو ؛هتمكح كيدني يف ىقبأ

 دقو ؛هنم فلخ كءاج دقف ؛هتعضأ

 كنع نآلا وهو «ةبيغلا ليوط كنع ناك

 هنم كيدي يف اًضيأ اًدغو ءةلحرلا عيرس
 . هلمأ

 رورغلا كرتاو ءلمعلاب ةقثلا ذخف

 نأ كايإو ؛لجألا لولح لبق «لمألاب
 ام ّمه وأ ءدغ مه :مويلا ىلع لخدت

 تدرأو «كبعتو «كنزح يف تدز ؛هدعب
 ؛كمايأ كيفكي ام كموي يف عمجت نأ

 ظعاوم 1 مم

 مظعو .«نزحلا دازو «لغشلا رثك : تاهيه

 .لمألاب لمعلا دبعلا عاضأو «بعتلا

 :كبلق نم جرخ كدغ يف لمألا نأ ولو

 مهل ترصتقاو .ءكلمع يف مويلا تنسحأ

 :دغلا يف كنم لمألا نأ ريغ ؛كموي
 يف ديزملا ىلإ كاعدو .طيرفتلا ىلإ كاعد

 ٌّنمِصَأل :ترصتقاو تعش نئلو ؛بلطلا
 ةعاس :نيتعاس نيب ةعاس ايندلا كل

 .اهيف تنأ ةعاسو «ةيتآ ةعاسو ءةيضام

 دجت سيلف :ةيقابلاو ةيضاملا امأف
 امنإو ؛اًملأ امهئالبل الو .«ةذل امهتحارل

 كلت كتعدخف ءاهيف تنأ ةعاس :ايندلا

 ؛رانلا ىلإ كترّيصو «ةنجلا نع ةعاسلا

 «كب لزن فيض :- تلقع نإ  مويلا امنإو

 هلزن تنسحأ نإف ؛كنع لحترم وهو

 ؛«كلذب كيلع ىنثأو .كل دهش :هارقو
 ملو .هتفايض تأسأ نإو ؛كيف قدصو

 . كينيع يف لاج :هارق نسحت

 كب لزن :نيوخألا ةلزنمب «ناموي امهو
 هارق نسحت ملو ءهيلإ تأسأف ءامهدحأ

 ءهدعب رخآلا كءاجف ؛هنيبو كنيب اميف

 إف .ءيخأ دعب كتئج دق ينإ :لاقف

 رفغيو «هيلإ كتءاسإ وحمي :يل كناسحإ
 «كب تلزن ذإ كنودف ؛تعنص ام كل

 دقلف «كنع لحترملا يخأ دعب كتئجو
 دق ام كزادق “1 تلقح نإ هع فلخي ترفط
 امف ؛لوألاب رخآلا تقحلأ نإو ؛تعضأ

 .كيلع امهتداهشب كلهت نأ كقلخأ



 طظعاوم
 * يعوض وملا بيذهتلا هيا“ مح

 هل نمث ال :رمعلا نم يقب يذلا نإ

 ام :اهلك ايندلا تعمج ولف ؛لدع الو

 عبت الف ؛هبحاص رمع نم يقب اًموي تلدع

 الو ءهنمث ريغب ايندلا نم هلدعت الو ؛مويلا
 كيدي يف امل اًميظعت مظعأ روبقملا ننوكي

 .كل وهو كنم

 1 لفروة را يول
 اهلعجت :اهرخآ ىلإ اهلوأ ءايندلا هذه

 كئارو نم اهيف نومعنتي .ءكدعب نم كدلول

 مه كل سيلو .«تنك دقف -
 بحأ  مهريغ

 ؟كسفنل لمعت هيف كرتت موي مأ .كيلإ
 مويلا عم عمجيل ناك امو ؛كلذ راتخال

 هيف ةبغر :هيلع مويلا راتخا الإ : اًئيش

 .هل اميظعتو

 امو ءاهريخ :ةعاس ىلع رصتقا ول :لب

 هفاعضأو ءكل تفصو ام فاعضأ نيب

 ءهسفنل ةعاسلا راتخا الإ :هاوسل نوكي

 .هريغل نوكي كلذ فاعضأ ىلع

 بتكت ءاهلوقي ةملك ىلع رصتقا ول :لب

 راتخال :هفاعضأو كل تفصو ام نيبو ؛هل

 .هيلع ةدحاولا ةملكلا

 .ةعاسلا رصبأو «كسفنل مويلا دقتناف

 لوزن دنع ةرسحلا رذحاو «ةملكلا مظعأو

 مالكلا اذهل نوكت نأ نمأت الو ؛ةركسلا

 كايإو انقزرو ءةظعوملاب كايإو هللا انعفن

 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ؛بقاوعلا ريخ

 ١1١0[ - 154/؟] .هتاكربو

 اًءرما هللا محر :يرصبلا نسحلا لاق *

 .رصبف رصبأ مث «ربص مث فرع
 عزجلا عزتناف :اوفرع اًماوقأ نإف

 الو ءاوبلط ام اوكردأ مه الف ءمهراصبأ

 .اوكرت ام ىلإ اوعجر مه

 ةديعبلا .ةلضملا ءاوهألا هذه اوقتا

 .ةلالضلا اهعامج :يتلا ؛هللا نم

 اهباصأ نم :ةنحم مهل ءرانلا اهداعيمو

 . هتلتق هتباصأ نمو «هتلضأ

 وه هنإف .كنيد كنيد : مدآ نبا اي

 ملسي :كنيد كل ملسي نإ «كمدو كمحل

 :ىرخألا نكت نإو ؛كمدو كمحل كل
 ال حرجو «أفطت ال ران اهنإف ؛هللاب ذوعنف

 ال سفنو ءاّدبأ دفني ال باذعو ءأربي

 .تومت

 «كبر يدي نيب فوقوم كنإ :مدآ نبا اي

 امل كيدي يف امم ذخف .كلمعب نهترمو

 كنإ «ربخلا كيتأي :توملا دنع كيدي نيب
 ال دبعلا نإ ؛اًباوج دجت الو ءلوؤسم
 «ءهسقن نم ظعاو هل ناك ام :ريخب لازي

 [1١-48/5١55؟]) .همه نم ةبساحملا تناكو

 ءمدآ نبا اي :يرصبلا نسحلا لاق *

 :ءاغو يف انجح اعمج ةاعرتم اظريت
 «لولذلا بوكر :ءاكو يف اًدش اًدشو

 ىضفأف ءتام :ليق مث ؛نيللا سوبلو
 .ةرخآلا ىلإ هللاو

 ؛ةريسي اًمايأ ىلاعت هلل لمع :نمؤملا نإ

 اهميعن نم باصأ نوكي نأ مدن ام «هللاوف



 ب
 ءايلوألا ةيلحل

 هلايثدلا تقار :نكلو ءاهئاخرو

 ؛اهنم دوزتو «هترخآل اهمضهو ءاهناهتساف

 بغري ملو ءرادب هسفن يف ايندلا نكت ملف
 ملو ؛اهئاخرب حرفي ملو ءاهميعن يف
 لزن نإ ءالبلا نم ءيش هسفن يف مظاعتي

 ملو ؛هللا دنع رجالل هباستحا عم ءهب

 اًبغار :ىضم ىتح ءايندلا لاوث بستحي

 . اًهار

 «ءهتعور كلذب هللا نّمأف ءائينه اًئينهف

 ناكو ؛هباسح رسيو .ههتروع رتسو

 وه امنإ :نولوقي نيملسملا نم سايكألا
 ةجلدلا نم ظحو «حاورلاو ودغلا
 ىلع نأ :مدآ نبا اي كثبلي ال ؛ةماقتسالاو

 ىلاعت هللا هقزر اذإ دبعلا نإ ىتح ؛ريخلا
 ال :ىلاعت هللا نأو ؛حلفأ دقف :ةنجلا

 دقو ؛ينامألاب يطعُي الو «هتنج نع عدخي
 ىنمتو .؛ينامألا ترهظو ءحشلا دتشا

 [145/75-1490] .هرورغ يف ينمتملا

 ءمدآ نبا :لاق يرصبلا نسحلا نع #*

 بهذ ءموي بهذ املك :مايأ تنأ امنإ

 ]١548/5[ . كضعب

 قسفأ نإ :لاق :يرصبلا نسحلا نع *
 ءةريبك لك بكري يذلا :نيقسافلا

 يلع سيل :لوقيو ؛هبايث ىلع بحسيو
 لجع امبر :ىلاعت هللا نأ ملعيس ؛سأب

 مويل اهرخأ امبرو ءايندلا يف ةبوقعلا
 ]1١54/5[ . باسحلا

 هللا محر :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 ظعاوم ا دو

 قصلو ءةرسك لكأو ءاقلخ سبل : الجر

 يف بأدو ؛ةئيطخلا ىلع ىكيو «ضرألاب
 [4947١/؟] .ةدابعلا

 : مدآ نبا :يرصبلا نسحلا لاق *

 رطخ :كب ناجرعي ال نيتيطم نيب ثحبصأ

 ىلإ امإف :ةرخآلا مدقت ىتح ءراهنلاو ليللا
 اًرطخ مظعأ نمف ؛رانلا ىلإ امإو ءةنجلا

 [18537/51 ؟كنم

 امل :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 ءههجو نوفرعي :ِلَي اًدمحم َلَو هللا ثعب

 اذه «ىبن اذه :لاق ؛هبسن نوفرعيو

 امأ ةةليشسو هتنس نم اوذخ ؛«يرايخ

 الو ءنافجلاب هيلع ىدغي ناك ام ءهللاو

 موقت الو «باوبألا هنود قلغي الو «حاري
 «ضرألاب سلجي ناك ؛ةبجحلا هنود

 «ظيلغلا سيليو «ضرألاب هماعط عضويو
 قعلي ناكو ءهفلخ فدريو ءرامحلا بكريو

 ]١6/5[ .هدي

 ةرثك نم ىري ام ةرثك هرغي مل :ةلععو

 ءكدحو تومت كنإ :مدآ نبا ؛سانلا

 ؛كدحو ثعبتو .كدحو ربقلا لخدتو

 تنأو ؛مدآ نبا ؛كدحو بساحتو

 [158/؟] .داري كايإو «ىنعملا

 نبا اي :لاق يرصبلا نسحلا نع #*

 مهسفانف :ريخ يف سانلا تيأر اذإ ءمدآ

 امو ءمهرذف :ةكله يف مهتيأر اذإو هيف

 .مهسفنأل اوراتخا



 يعوضوملا بيذهتلا ظعاوم

 ىلع مهتلجاع اورثآ :اًماوقأ انيأر دق

 .اوحضتفاو ءاوكلهو ءاولذف «مهتبقاع

 نمف :نامكح مكحلا امنإ «مدآ نبا اي

 مكح نمو .لدع مامإف :هللا مكحب مكح

 .ةيلهاجلا مكحف :هللا مكح ريغب

 ءرفاكو ءنمؤم :ةثالث سائلا امنإ

 .هتعاطب هللا لماعف :نمؤملا امأف ؛قفانمو

 دق امك هللا هّلذأ دقف :رفاكلا امأو
 يف انعم انهاهف :قفانملا امأو « متيأر

 ؛- هللاب ذوعت - قاوسألاو .قرطلاو ءرجحلا

 مهراكنإ اوريتعا .مهبر اوفرع ام ءهللاو
 ال :نمؤملا نإو ؛ةئثيبخلا مهلامعأب مهبر

 هنأل  اًنسحم ناك نإو  اًمئاخ الإ حبصي
 ال :ىضم دق بنذ نيب :نيتفاخم نيب

 لجأ نيبو ؛هيف ىلاعت هللا عنصي اذام يردي

 نم هيف بيصي ام يردي ال :يقب دق
 .تاكلهلا

 :ضرألا يف هللا دوهش :نينمؤملا نإ

 هللا باتك ىلع مدآ ينب لامعأ نوضرعي
 امو ءهيلع هللا دمح- :هللا باتك قفاو نمف

 فلاخسم هنأ اوقرع :هللا باتك فلاخ

 نم ةلالض :نآرقلاب اوفرعو ؛هللا باتكل

 ١68[  ١هال/؟] .قلخلا نم لض

 ناتلصخ :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 ام حلص :اتحلص اذإ ءدبعلا نم

 نايغطلاو ءةملظلا ىلإ نوكرلا :امهاوس

 لإ اَوُكْدد الو» : كك هللا لاق ؛ةمعنلا ىف

 ١١[. :دومه] ُداَّتلَ 2 أوملَظ َننَلأ

 لص هيف امطَت الو :َكْيَو هللا اقو
 [198/1] 4١[. :هط] 4ىَضَع ع

 ناك اًفرطم نأ :تباث نع دامح نع
 ال ديصلاو ءاّديص ىأر الجر نأ ول :لوقي
 ؟هذخأي نأ كشوي سيلأ :هلتخي هاري
 «اناري وه ناطيشلا نإف :لاق ؛ىلب :اولاق

 ]7١7/1[ .انم بيصيف مارتن ال نحنو

 ةلص تيتأ :لاق ليلسلا يبأ نع *
 امم ينملع :هل تلقف .يودعلا
 - يلثم مويلا تنأ :لاق ٍ؛َكَبِي هللا كملع

 باحصأ تيتأ ثيح «- يوحن وأ

 :مهل تلقف ؛مهنم ملعتأ مكي هللا لوسر
 حصتنا :اولاقف ؛هللا مكملع امم ينوملع

 نم رثكأو «نيملسملل حصناو «نآرقلل
 ليتق ننوكت الو .تعطتسا ام هللا ءاعد
 . ةيمع ليتق ءاصعلا

 هلجربأ :يلابأ ال ينإف ءنالف لآ اي *
 اًموقو ءكايإو ؟ريزنخ لجرب مأ ءتدم
 نم اوسيلو ءنوئمؤملا نحن :نولوقي
 مه «؛ةيرورحلا مه :ءيش ىلع ناميإلا
 [؟78  ؟5//790] .ةيرورحلا

 ال :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع ©

 ؛ةئيسنلا لوط :ىلاعت هللا نم مكنرغي
 ميلأ هذخأ نإف ؛بلطلا نسح الو

 [5:94/19؟] .ديدش

 :اًريثك لاق ينوجلا نارمع أ نع

 ملعأ ثيح اوضماو :ىقمحلا ةلفغ اولبتها
 لبق ءهملاع ىلإ نوملعت ال ام اولكو ءمكل



 ءايلوألا تيلحل
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 ظعاوم |

 نم :هعفد نوعيطتست ال ام روضح يتأي نأ

 [5:04/9] .رومألا لئالجو «تروملا

 دبع يأو :لاق ينانبلا تباث نع #*

 توملا كلم هيتأي :دبع نم ءالاح مظعأ
 نيب ففقويو «هدحو هربق لخديو «هدحو

 «ةريثك بونذ :كلذ عمو :هدحو هللا يدي

 ["9؟6/9] .ةريثك هللا نم معنو

 ال تنك نإ ءمدآ نبا :لاق ةداتق نع *

 نإف ؛طاشنب الإ ريخلا يتأت نأ ديرت

 ىلإو «ةرتفلا ىلإو «ةمآسلا ىلإ :كسفن
 وه :نمؤملا نكلو ؛ليمأ للملا
 نإو ؛يوقتملا نمؤملاو «لماحتملا

 ليللاب هللا ىلإ نوجاجعلا مه :نينمؤملا
 ءانبر :نولوقي نوئمؤملا لاز امو .راهنلاو

 باجتسا ىتح «ةينالعلاو رسلا يف ؛انبر

 ةيطل قا . مهل

 ربتعت ال ءمدآ نبا اي :لاق ةداتق نع *

 :نكلو ,مهدالوأ الو مهلاومأب سانلا

 اذإ ؛حلاصلا لمعلاو ناميإلاب مهربتعا
 هللا نيبو هنيب اميف لمعي اًحلاص اًدبع تيأر

 كلذ يفو .عراسف كلذ يفق ٠غ

 الإ ةوق الو ؛ةوق هيلإ تعطتسا ام سفانف

 [905/9؟] . للأب

 اذه ضقن اوبنتجا :لاق ةداتق نع #

 ءهيف مدق دق :ىلاعت هللا نإف «قاثيملا
 «ةمدقت :نآرقلا نم يآ يف هركذو «دعوأو

 امب رومألا مظعت امنإو ؛ةجحو ءةحيصنو
 ءمهفلاو لقعلا يوذ دنع «هللا اهمظع

 :ىلاعت هللا ملعن ام انإو ؛َق5َ هللاب ملعلاو

 اذه ضقن يف دعوأ ام «بنذ يف دعوأ

 .قائيملا

 ؛رصبلا يح .بلقلا يح :نمؤملا نإو

 ءهاعوو (هب عفتناف هللا باتك عمس

 .هللا نع هلقعو ءهظفحو

 ءاريخ عمسي دل « مكبأ ءمصأ :رفاكلاو

 هملعي الو ءريخب ملكتي الو ءهظفحي الو
 اهنم دجي ال ءاهيف اًعكستم ؛ةلالضلا ىف

 .ناطيشلا عاطأ ؛اًدفنم الو اًجرخم
 َملْسْنِل ارو :هلوق التو ؛هيلع ذوحتساف
 :لاق .[١0ا :ماعنألا] #تييّلمْلا ْبَرِل
 لي دمحم ني هللا اهملع ةموصخ

 .ةلالضلا لهأ اهب نومصاخي هباحصأو

 ةسحأف :مكفلف : كيك هللا نإو

 ذخأف ؛مكبيدأت نسحأف :مكيدأو .مكميلعت
 ملع ال ام فلكتي الو «هللا هملع امب لجر

 نم نوكيو «.هللا نيد نم جرخيف :هب

 .نيفلكتملا

 «ولغلاو «عطنتلا «فلكتلاو :مكايإو

 كك هلل اوعضاوت ؛سفنألاب باجعإلاو

 انيأر دق :ةداتق لاق ؛مكعفري هللا لعل

 ءنتفلا ىلإ نوعرسي :اًماوقأ هللاو

 :كلذ نع ماوقأ كسمأو ؛اهيف نوعزنيو

 اذإ :تفشكتا املف ؛هنم ةفاخمو «هلل ةبيه

 جلثأو ءاّسفن بيطأ :اوكسمأ نيذلا
 اوعرسأ نيذلا نم اًروهظ فخأو ءاًرودص

 لامعأ تراصو ؛اهيف نوعزتيو ءاهيلإ



 ص ْإ
 يعوضموملا بيذشهتلا ظعاوم

 املك مهيولق ىلع تازازح ؛كتلوأ

 نوفرعي سانلا نأ ول ءهللا ميأو ؛اهوركذ

 اذإ اهنم نوفرعي امك تلبقأ اذإ ةنتفلا نم

 ؛ريثك سانلا نم ليج اهيف لقعل تريدأ
 ةهبش ىف الإ طق ةنتف تثعب ام «هللاو

 ْ .تبش اذإ ةبيرو

 اهلو ءحرفي اهل :ايندلا بحاص تيأر

 .هللاوو ؛طخسي اهلو ؛ىضري اهلو .نزحي

 كشويل اهيلع بدحو ايندلاب ثبشت نئل «
 [307 75/5] .هنم يضقتو «هظفلت نأ

 .دهعلاب ءافولا مكيلع :لاق ةداتق نع *

 ىهن دق هللا نإف ؛قيثاوملا هذه اوضقنت الو

 هركذو .ةمدقتلا دشأ هيف مّدقو «كلذ نع

 ءمكل ةحيصن :ةيآ نيرشعو عضب يف
 .مكيلع ةجحو ءمكيلإ ةمدقنو

 أني َسّيْلا ٌمدنِحَلر» :كيو هللا اق
 رصنلا هللا مهدعو 1١4[. :ميهاربإ] 4مِهِدْنب
 هللا نّيبف «.ةرخآلا يف ةنجلاو ءايندلا يف

 ْنَمِل َكِلَّذظ :لاقف ؛هدابع نم اهنكسي نم
 ١4[ :ميهاربإ] «ديِعو َفاَحَو ىباَقَم تَفاَح

 49 ِنَنَج ِدْير َماَقَم ٌفاَح َنَمَِوط :لاقو
 وه اًماقم ىلاعت هلل نأو .[45 :نمحرلا]

 كلذ اوفاخ ناميإلا لهأ نأو ءهمئاق
 ؛راهنلاو ليللاب اوبأدو ءاوبصنف :ماقملا

 ءودغو فلم هَل نيس القط :لاقو
 :لذ هللاو اوفاخف .[407 :ميهاربإ] 4سم

 .راهنلاو ليللاب اوبأدو ءاوبصتو ءاولمعف
 هبف ٌمُيَب ال موي فأي نأ لَن ني :لاقو راق رع

 يف نأ هللا ملع ١#[ :ميهاربإ] 4« ْللِج الو

 ؛ايندلا يف اهب نوللاختي الالخ ايندلا

 نمو «للاخي نم ىلع لجرلا رظنيلف
 نإو ؛مواديلف :هلل ناك نإف ؛بحاصي

 :ةلخ لك نأ ملعيلف :هللا ريغل ناك

 الإ ؛ةمايقلا موي ةوادع اهلهأ ىلع ريصتس

 [188 73217/5 ؟] .نيقتملا ةلخ

 سانلا نإ :لاقي ناك :لاق ةداتق نع *

 الإ نوملكتي الو ءاّراثآ الإ نوئطي ال

 رثإ ىلع نسحملا ؛لوقلا نم ءعيجرب

 ؛هباوثك هباوثو .هلمعك هلمع :نسحملا

 .هلمعك هلمع :ءيسملا رثإ ىلع ءيسملاو

 هلعف دنع :يقتلا ربلا نإو ؛هباوثك هباوثو

 هلعف دنع : قش ارجافلا نإو ؛لحي

 اًرش نإو ءريخف اًريخ نإ :فلسأ دق ام

 ]08/5"٠[ .رشف

 ءاونمآ نيذلا اهيأ اي :لاق ةداتق نع ©

 لمهأ اورباصو للا رمأ أم ىلع اوربصأ

 ىلعو مهو ءقوح ىلع مكنإف :ةلالضلا

 هللا اوقتاو ءهللا ليبس يف اوطبارو ؛لطاب

 ["10/5] .نوحلفت مكلعل

 ليق :لاق ناسح نب ماشه نع «

 «يلمأ اًديعب ءيلجأ اًبيرق :لاق ؟هللا دبع

 [*15/1] . يلمع اًئيس

 يف مكنإ :لاق رانيد نب كلام نع «

 ؛ريصبلا الإ مكنامز رصبي ال .بهشأ نامز



 ظعاوم ملل قبب | ءايلوألا ةيلحل

 تخفتنا دق «مهرخافت ريثك نامز يف مكنإ

 لمعب ايندلا اوبلطو ,مههاوفأ يف مهتنسلأ

 ال :مكسفنأ ىلع مهورذحاف ؛ةرخآلا

 [*5/1] . مهكابش يف مكنوعقوي

 تعمس :لاق ناميلس نب رفعج نع *

 ةرهز نم دعابت نم :لوقي رائيد نب كلام

 نمو ؛هاوهل بلاغلا :كلذف ءايندلا ةايحلا
 نم ناطيشلا نكمأ دقف :لطابلا حدمب حرف

 ىغبني «ئراق تنأ :ئراق اي ؛هبلق لوخد

 .فروحض ةعارد هيلع نوكي نأ ”ةيراقلل
 .نْيو هللا ىلإ هللا نم رفي «عار اصعو
 [*54/1؟1] .ىلاعت هللا ىلع دابعلا شوحيو

 نم تس :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع *
 لاتق :ناميإلا لمكتسا دقف «هيف نك

 .«فيصلا يف مايصلاو «فيسلاب هللا ءادعأ

 ريكبتلاو «يتاشلا مويلا يف ءوضولا غابسإو
 لادجلا كرتو ؛ءميغلا موي يف ةالصلاب

 ربصلاو «ءقداص كنأ ملعت تنأو ءارملاو

 [58/*] .ةبيصملا ىلع

 ناميلس نأ :ريثك يبأ نب ىيحي نع *

 نمم : بجعا نكلو ؛كله فيك «كله

 لضفأ ىنغ ال «ينب اي ؛اجن فيك ءاجن
 ةرق نم لضفأ ميعن د االو «مسج ةحص نم

 [7/17/"] .نيع

 يبأ ىلع انلخد :لاق رفعج نع #*

 يغبتيل هنإ «هللاو :لاقف ؛هدوعن حايتلا

 يف ىري ام هديزي نأ :ملسملا لجرلل

 هديزي نأ ءهللا رمأب نواهتلا نم سانلا

 [9/*4] .ىكب مث ءاّداهتجاو ءاّدج :كلذ

 يل لاق :لاق لوحألا مصاع نع

 ةرثك كلغشي ال ءاذه اي :يشاقرلا ليضف

 كيلإ صلخي رمألا نإف ؛كسفن نع سانلا
 هعطقت .ءكراهن بهذت نأ كايإو ءمهنود

 ؛كيلع ظوفحم هنإف ءانهاهو انهاه

 الو ءاّبلط نسحأ :طق اًئيش تيأر امو
 بئنذل ةثيدح ةنسح نم :اًكاردإ عرسأ

 ]1٠١1/8[ .ميدق

 ام :لاق يلع نب دمحم رفعج ىبأ نع *
 ءلأسي نأ نم كو هللا ىلإ بحأ ءيش نم

 عرسأ نإو «ءاعدلا الإ :ءاضقلا عفدي امو

 :ةبوقع رشلا عرسأو «ربلا :اًياوث ريخلا
 نم رصبي نأ :اًبيع ءرملاب ىفكو «يغبلا
 رمأي نأو ءهسفن نم هيلع ىمعي ام سانلا
 نأو «هنع لوحتلا عيطتسي ال امب :سانلا
 [1848 /*] .هينعي ال امب :هسيلج يذؤي

 نب يلع نب دمحم نب رفعج نع *
 ال :يروثلا نايفس لاق امل :لاق نيسحلا

 ؛كئثدحأ انآ :هل لاق «ينئدحت ىتح موقأ

 :«نايفس اي ؛ريخب كل ثيدحلا ةرثك امو

 اهءاقب تببحأف «ةمعنب كيلع هللا معنأ اذإ

 ؛ هيلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف :اهماودو

 ةركحش نيل## :هباتك يف لاق قي لا كف

 00 اذإو .57 :ميهاربإ] « تريز

 هللا نإف ءرافغتسالا نم رثكأف :قزرلا

 ُهَنِإ مكر اورينت » :هباتك يف لاق ىلاعت

 69 كاَردَم ٌركِيَع ةَسلأ ٍلِسرر © طَذَع نك



 ظعاوم

 رع ير رس رع نصر

 اي.[١١0 :حونا 469 ربت ل

 وأ ناطلس نم رمأ كبزح اذإ ءنايفس
 الإ ةوق الو لوح ال :نم رثكأف ءهريغ

 زنك نم زنكو «جرفلا حاتفم اهنإف ؛هللاب
 «ثالث :لاقو ءهديب نايفس دقعف ؛ةنجلا

 وبأ هللاو اهلقع :رفعج لاق ؟ثالث يأو

 [197 /9] . اهب هللا هتعفنيلو هللا دبع

 :ةالصلا :لاق دمحم نب رفعج نع *

 لك داهج :جحلاو .ءيقت لك نابرق

 يعادلاو ءمايصلا :ندبلا ةاكزو «فيعض

 اولزنتساو ءرتو الب يمارلاك ؛لمع الب
 مكلاومأ اونّصحو .ةقدصلاب قزرلا

 ريبدتلاو ءدصتقا نم لاع امو «ةاكزلاب
 ةلقو «لقعلا فصن ددوتلاو «شيعلا فصن
 هيدلاو نزحأ نمو «نيراسيلا دحأ لايعلا

 هذخف ىلع هدي برض نمو ءامهقع دقف
 ال ةعينصلاو «هرجأ طبح دقف :هتبيصم دنع

 ؛نيدو بسح يذ دنع الإ :ةعينص ننوكت

 ردق ىلع :ربصلا لزنم ىلاعت هللاو

 ردق ىلع :قزرلا لزنمو ءةبيصملا
 هللا هقزر :هتشيعم ردق نمو ؛ةنوؤملا

 هللا همرح :هتشيعم رذب نمو :ىلاعت

 ١54 ١55[ /*] .ىلاعت

 لضفأ داز ال :دمحم نب رفعج لاق *

 نم نسحأ ءيش الو .ءىوقتلانم

 الو «ءلهجلا نم رضأ ودع الو ءتمصلا

 [195/] .بذكلا نم ىودأ ءاد

 الف ىسوم نأ :ملسأ نب ديز نع *

 يعوضوملا بيذهتلا | *١"ري تابعا

 كلهأب ينربخأ ءبر اي :لاقف ءهبر لأس
 لظ يف مهيوؤت نيذلا ءكلهأ مه نيذلا
 : مه :لاق ؟كلظ الإ لظ ال موي .«كشرع

 نوباحتي «مهيديأ ةيدنلا ؛مهبولق ةرهاطلا
 ءيب اوركذ :تركذ اذإ نيذلا ؛يلالجب
 ىلإ نوبيني نيذلا ؛مهب تركذ :اوركذ اذإو
 ؛اهركو ىلإ روسنلا بينت امك :يركذ
 :تلحتسا اذإ هللا مراحمل نوبضغي نيذلا
 نيذلاو ؛تبرح اذإ ةرمثلا بضغت امك
 بحب يبصلا فلكي امك :يبحب نوفلكي

 [؟7؟/9] . سانلا

  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 هللا نيبو هنيب اميف دبع نسحي ال :لاق
 نيبو هنيب اميف هللا نسحأ الإ :ىلاعت
 :ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف روعي الو «دايعلا

 ءدابعلا نيبو هنيب اميف هللا روع الإ
 ةعئناصم نم 0 دحاو هجو ةعناصملو

 تلام :هللا تعناص اذإ كنإ ؛اهلك هوجولا

 كنيب ام تدسفأ اذإو «كيلإ اهلك هوجولا
 [57/9”1] .اهلك هوجولا كتئنش :هنيبو

 نإ :رانيد نب ةملس مزاح وبأ لاق *

 يف اهنم اورثكتساف «ةدساك ةرخآلا ةعاضب

 : اهقافن موي ءاج دق ول هنإف ءاهداسك ناوأ

 ىلإ الو «ليلق ىلإ ال ءاهنم لصت مل
 [757/#*] .ريثك

 :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع
 ريسيلاب كسفنل نعنقت ال :همالك نم ناك

 نيهملا لمعك ءْكِيو هللا ةعاط يف رمألا نم



 ظعاوم | ثري 8ع ءايلوألا تيلحل

 لعف .ءدهتجاو دهجا :نكلو ؛ءيندلا

 نود َنَنق هلل عضاوتو ؛يفحلا صيرحلا

 [”814 /"] .ىبسلا بيرغلا لعف .فعضلا

 نبا ركفي ملأ :لاق هينم نب بهو نع *

 لقعي مث ءرصبي مث ءربتعيو مهفتي مث ؛مدآ
 :اًملح هلل نأ :هل نيبتيف ؟ملعي ىتح هقفتيو

 ملعي هب :اًملعو ءمالحألا قلخي هب
 ربديو .قلخلا نقتي اهب :ةمكحو «ءاملعلا

 نل «مدآ نبا نإف ؛ةرخآلاو ايندلا رومأ اهب

 ال يذلا :هللا ىلع ردقملا هملعب غلبي
 قولخملا هملحب غلبي نلو هل رادقم

 نلو ءهلك قلخلا قلخ هب يذلا :هللا ملح

 نقتي اهب يتلا :هللا ةمكح هتمكحب غلبي

 نبا هبشي فيكو ؛ريداقملا ردقيو .قلخلا

 قولخملا نوكي فيكو ؟مدآ نبا بر مدآ

 [؟4 5/141 ؟هقلخخ قلخ نمك

 ةظعوم يف لاق هبنم نب بهو نع *
 .قلاخ نم ىوقأ ال هنإ «مدآ نبا اي :هل

 نمم ردقأ الو ءقولخم نم فعضأ الو

 دي يف وه نمم فعضأ الو ؛هدي يف هتبلط
 ١ [؟14/14] .هبلاط

 نبا نككشي ال :لاق هبنم نب بهو نع *
 ةلضافتم قازرألا عقوي ََنَق هللا نأ :مدآ

 :هقزر نم اًئيش مدآ نبا للقت نإف .ةفلتخمو

 ول :نلوقي الو و هللا ىلإ ةبغر هدزيلف
 ال فيكف «هريغ هب رعشو ءاذه هللا علطا

 ؟هردقو هقلخ وه يذلا ءيشلا هللا علطي

 امم كلذ ريغ يف :مدآ نبا ربتعي الَوأ

 يف مهنيب لصف هللا نإف «سانلا هيف لضافتي
 ءلوقعلاو .«ناولألاو ء.ماسجألا

 نأ :مدآ نبا ىلع ربكي الف ؛مالحألاو

 الو ءةشيعملاو قزرلا يف هيلع هللا لضفي
 هملع يف هيلع لضف دق هنأ :هيلع ربكي

 . هلقعو

 يف هقزر يذلا نأ :مدآ نبا ملعي الَوأ

 دحاو يف هل نكي مل ءهرمع نم ناوأ ةثالث

 هقزري فوس :هنأ «ةليح الو بسك نهنم

 .عبارلا نمزلا يف

 يف ناك نيح ءهنامزأ نم نمز لوأ

 لام ريغ نم قزريو ءهيف قلخي ءهمأ محر

 رح هيف هيذؤي ال ءنيكم رارق يف .هبسك
 .همهي ءيش الو ءرق الو

 ةلزنملا كلت نم هلوحي نأ :هللا دارأ مث

 : يناثلا نمزلا يف هل ثدحيو ؛اهريغ ىلإ

 لوح ريغ نم «هينغيو هيفكي .همأ نم اًقزر
 .ةوق الو

 «نبللا كلذ نم همصعي نأ هللا دارأ مث

 هثدحي قزر يف :ثلاثلا نمزلا يف هلوحيو

 يف ةمحرلا هل لعجي «هيوبأ بسك نم هل

 امهسفنأ ىلع هارثؤي ىتح ءامهبولق
 ال ءامهينعي امب هحور اينعتسيو ءامهبسكب

 الو ءبسكب كلذ نم ءيش يف امهينعي
 . لقعي ىتح اهلاتحي ةليح

 هنإف : اًبسكو ةليح هل نأ هسفن ثدحيو

 هانغأ نم الإ «عبارلا نمزلا يف هينغي نل



 ة”بعلا
 يعوخوملا بيذهتلا 3 ظعاوم

 .اهلبق يتلا ثالثلا نامزألا يف هقزرو

 هللا ةمحرب الإ ةرذعم الو هل لاقم الف

 ء«كشلا ريثك مدأ نبأ نإف ؟ هقلخ يذلا وه

 الو هللا ملع نع هلقعو هملح هب رصقي

 .مهفي ىتح ركفت ولو «هرمأ يف ركفتي
 يتلا هللا ةمالع نأ ملع :ملعي ىتح مهفيو

 امل هقزرو .قلخ يذلا هقلخ فرعي اهب

 [؟5/14] .قلخ

 تيقل :لاق يناسارخلا ءاطع نع *

 ينثدح :تلقف ؛قيرطلا يف هبنم نب بهو
 ؛زجوأو «يماقم يف كنع هظفحأ اًثيدح

 امأ ءدواد اي :دواد ىلإ هللا ىحوأ :لاق

 نم دبع يب رعشي ال :يتمظعو ينزعو
 ؛هتين نم كلذ ملعأ «يقلخ نود يدابع

 ءنهيف نمو عيسلا تاوامسلا هديكتف

 تلعج الإ :نهيف نمو عبسلا نوضرألاو

 يتزعو امأ ؛اجرخمو اججرف نهنم هل
 يدابع نم دبع مصتعي ال :يتمظعو

 الإ :هتين نم كلذ ملعأ «ينرد قولخمب

 ءهذي نم تاومسلا بابسأ تعطق

 يلابأ الو ؛هتحت نم ضرألا تخضرأو

 [؟578/14-5] .كله داو يأ يف

 ةظعوم يف لاق هبنم نب بهو نع #*

 هرسعب ؛غهيف لاقي ميظع موي اذه :هل

 نم رثكتسيو «ءديعسلا مويلا ظعي «ليوط

 .بيبللا هعفانم

 اذه عفانم نم تعمج امئإ .مدآ نبا اي

 امنإو ؛كنع ةلاهجلا ررض عفدل :مويلا

 ؛كيزرجي هتيل : ىدهلا حيباصم هيف تدقوأ

 ءاريحتم رو ممل :مويلاك رأ ملف

 .ميقس تآو ءاّرم ايعأو

 «قلاخخ نم ىوقأ ال :هنإ ءمدآ نبااي

 نمم ردقأ الو ءقولخم نم فعضأ الو

 0 دي يف وه نمم فعضأ الو هدي يف هتبلط

 ال ام كنم بهذ دق :هنإ «مدآ نبا اي

 اننا تميس ام كنت ءاقآو مشل مجرب
 ال اميف عمطلا امو ؛هنم دب ال امم عزجلا

 .بهذيس ام ءاقب يف ةليحلا امو «ىجتري
 الام بلط نعرصقأ ءمدآ نبا اي

 ءاغتبا نعو ءهلانت ال ام لوانت نعو ءكردت
 امك كنع ءاجرلا عطقاو ءدجوي ال ام

 بر هنأ :ملعاو ؛ءايشألا كب تدعق

 .هبلاطل رش وه بولطم
 «ةبيصملا دنع ربصلا امنإ ءمدآ نبا اي

 .اهنم قلخلا ءوس :ةبيصملا نم مظعأو

 يف ىجتري رهدلا مايأ يأو ءمدآ نبا اي

 ناوأ نع'هتبقاع رخأتست موي يأ ءوأ ؟منغ

 : مايأ ةثالث هدجت ءرهدلا ىلإ رظناف ؟هئيجم

 ال رضح مويو ءهوجرت ال ىضم موي
 :سمأف ؛هنمأت ال ءيجي مويو ءهديزت

 ميكحو .دوم نيمأو ءلوبقم دهاش

 كيف فلخو ءهسفنب كعجف دق ءبراوم
 ليوط ناك .عدوم قيدص :مويلاو ؛هتمكح

 ؛هتأت ملو كاتأ «نعظلا عيرس وهو «ةبيغلا

 هيف ناك نإف ءلدع دهاش هلبق ىضم دقو



 ظعاوم َّل م16 يي ءايلوألا ةيلحل

 عامتجاي قثوأ :هلثمب هعفشاف كل

 .كيلع وأ كل ءامهتداهش

 يف ةيزر مظعأ ال :هنإ «مدآ نبا اي

 .لمعلا هأطخأو «نيقيلا عيض نمم :هلقع

 دقو «.ءانفلا دعب ءاقبلا امنإ «ءسانلا اهيأ

 امنإ ؛دوعن مث «ىلبنسو .نكن ملو انقلخ
 هنإو ءالأ ؛اًدغ تابهلاو ءمويلا يراوعلا

 ءاطع وأ «شحاف بلس ائم براقت دق

 امب هيلع نومدقت ام اوحلصتساف ؟ليزج

 ايندلا هذه يف متنأ ام «سانلا اهيأ

 هيف متنأ امنإو ءايانملا هيف لضتنت :ضرع
 نولوانتت ال «بئاصملل بهن :مكايند نم
 لبقتسي الو ؛ىرخأ قارفب الإ ةمعن اهيف

 رخآ مدهب الإ هرمع نم اًموي رمعم مكنم
 الإ هلكأ يف ةدايز هل ددجي الو ءهلجأ نم

 الإ رثأ هل ايحي الو ءهقزر نم هلبق ام ذافنب
 انل كرابي نأ هللا لأسنف ؛نارثأ هل تام

 .ةظعلا هذه نم ىضم اميف مكلو

 ال ءرفس ايندلا لهأ امنإ «مدآ نبا اي

 ءاهريغ يف الإ ءلاحرلا ةدقع نولحي

 ركشلا نسحأ امف ؛يراوعلاب نوقابتي امنإو

 .داعملل ميلستلاو «معنملل

 دقو «هلثم نم ءيشلا امنإ ءمدآ نبا اي

 امف ؛اهعورف نم نحن لوصأ انلبق تضم
 9١[ - 0/41 ؟لصألا دعب عرفلا ءاقب

 .«بهارب دياع رم :لاق بهو نع
 هذه يف تنأ مك ذنم :لاقف ؛هيلع فرشأف

 :لاق ؛ةئس نيتس ذنم :لاق ؟ةعموصلا

 «رم :لاق ؟ةنس نيثس اهيف تربص فيكف

 فيك .«بهار اي :لاق مث ؛ّرمت ايندلا نإف

 اذبع بسحأ ام :لاق ؟توملل كركذ

 ال ةعاس هيلع يتأت :ىلاعت هللا فرعي

 نظأ الإ :اًمدق عفرأ امو ءاهيف هللا ركذي

 لعجف :لاق ؛تومأ ىتح اهعضأ ال ينأ
 كواكب اذه :بهارلا هل لاقف ؛ىكيي دباعلا

 لاقف ؟ثتولخ اذإ تنأ فيكف «ةينالعلا يف

 برشأف «يراطفإ دنع يكبأل ينإ :دباعلا

 .يعومدب يماعط لبأو «يعومدب يبارش

 .يعومدب يعجضم َلبأف «مونلا ينعرصيو
 تنأو كحضت نإ كنإامأ :لاق

 نأ نم كل ريخ «كبنذب قو هلل فرتعم
 :لاق ؛َقِيَو هللا ىلع رمت تنأو :يكبت

 ةلزنمب ايندلا يف نك :لاق ؛ةيصوب ينصوأف
 نإو ءابيط تلكأ :تلكأ نإ :ةلحنلا
 ىلع تطقس نإو ءاًّبيط تعضو «تعضو
 نكت الو ؛هرسكت ملو ءهرضت مل :ءيش
 نأ :هتّمه امنإ ءرامحلا ةلزنمب ايندلا يف

 ؛بارتلا يف هسفنب يفري مث ءعبشي
 مهنإف :هلهأل بلكلا حصن قبو هلل حصناو

 لاق ؛مهسرحي وهو ؛هنودرطيو هنوعيجي
 ناكو :سرشأ لاق :نمحرلا دبع وبأ

 مث «ىكب ثيدحلا اذه ركذ اذإ «ءسوواط

 حصنأ بالكلا نوكت نأ انيلع زع :لاق

 [15 - ؛:"/41] . كك انالومل انم اهلهأل

 فرُعغ نم :لاق هبتم نب بهو نع #*

 فرع نمو ءهقدص زجي مل :بذكلاب



 ا
 ظعاوم

 ةفتيصتلاب هن قكوي مل. ->ءاتعفتلاو ةنيثلا
 قثوي مل :ةعيدخلاو روجفلاب فرع نمو
 :هردق قوف لحتنا نمو .ةبحملا يف هيلإ

 يف حبقي ام هيف نسحي الو «هرذق دحج

 [5/*5] . هريغ

 نبااي :لاق نارهم نب نوميم نع *

 ال كرهظ نإف ءككرهظ نع ففخ ءمدآ

 لكو ؛اذه متشو ءاذه لام لكأو ءاذه
 نع ففخف ؛كرهظ ىلع هلمحت اذه

 ةليلق مكلامعأ نإ :نوميم لاقو .كرهظ

 [47/4] .ليلقلا اذه اوصلخأف

 :لاق "يصح نع سيردإ يبأ نع #

 :لوقي هنأ «يميتلا ميهاربإ مالك نم ناك

 ىري نأ نم .«ئرما ىلع ربكأ ةرسح يأ

 وه :ايندلا ىف هايإ هللا هلويخ ءهل ناك اًدبع

 ؟ةمايقلا موي هللا دنع هنم ةلزنم لضفأ

 نأ نم :ربكأ ئرما ىلع ةرسح يأو
 هيف لمعيف «هريغ هثريف ءالام بيصي

 هيلع هرزو ريصيف .ءىلاعت هللا ةعاطب

 ؟هريغل هرجأو

 نأ نم ءربكأ ئرما ىلع ةرسح يأو

 نع هل حتفف :رصبلا فوفكم ناك نم ىري

 ناك نم نإ ؟وه يمعو «ةمايقلا موي هرصي
 ةلبقم يهو ءايندلا نم نورفي مكلبق
 متنأو ؛مهل ام مدقلا نم مهلو .مهيلع

 نم مكلو ءمكنع ةربدم يهو اهتوعبتت

 يعوض وملا بيذهتلا مكاو

 رهأو مكرمأ اوسيقف ءمكل ام ثادحألا

 [؟4/54١] .موقلا

 هنأ :ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *

 «قابسلا اًدغو ءرامضملا مويلا :لوقي ناك

 وفعلايف ؛رانلا :ةياغلاو ءةنجلا :ةقبسلاو

 لامعألابو «نولخدت ةمحرلابو .نوجنت
 [؟135/4] .لزانملا نومستقت

 اولمعا :لاق رذ نب رمع نع #

 ليللا اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل
 ليللا ريش نبغ نم :نوبغملا نإف .هداوسو

 ؛امهريخ مرح نم :مورحملاو ءراهنلاو

 ةعاط ىلإ نينمؤملل اًليبس العجج امنإو
 نع ةلفغلل :نيرخآلا ىلع الابوو ءمهبر
 امنإف ءهركذب مكسفنأ هلل اويحأف ؛مهسفنأ

 يف مئاق نم مك ؛هللا ركذب بولقلا ىيحت

 ءهترفح يف همايقب طبتغا دق :ليللا اذه
 ىلع مدن دق :ليللا اذه يف مئان نم مكو

 ليَ هللا ةمارك نم ىري امدنع ءهمون لوط

 تاعاسلا رمم اومئتغاف ؛اًدغ نيدباعلل

 [ ١9 /6] . هللأ مكمحر «مايألاو يلايللاو

 ةوسق نولمحت ىلع :رذ نب رمع لاق *

 دجو دقف : ريخلا سمتلي ءاج نم للا باتك

 اًَذإ» :أرق مث ؛ايندلا ضيوقت اذه ؛ريخلا

 نبا ناكف ١[. :ريوكتلا] 42 َتَرْيُك سمت
 ءراشعلا لهأو راشعلا تاهيه :لوقيرذ

 [١١٠١/ه] .اهب نضلا دعب اهلهأ اهلطع



 ءايلوألا تيلحت
 طظعاوم | 4117 بم

 قار: انهنل :لاق رذ نب رمع نع #«

 اورظنو «مهيلع مجه دق ليللا نودباعلا

 ىلإ اوبنكس دق :ةلفغلاو ةمآسلا لهأ ىلإ

 نم :مهذالم ىلإ اوعجرو ءمهشرف
 نيحرف «هللا ىلإ اوماق مونلاو ةعجضلا

 نسح نم :مهل بهو دق امب نيرشبتسم
 اولبقتساف ؛دجهتلا لوطو ءرهسلا ةدابع

 حافصب «هتملظ اورشابو «مهنادبأب ليللا
 امو «ليللا مهنع ىضقناف :مههوجو

 تلم الو «ةوالتلا نم مهتذل تضقنا

 ناقيرفلا حبصأف ؛ةدابعلا لوط نم مهنادبأ
 حبصأ ؟نبغو حبرب :ليللا مهنع لو دقو

 حبصأو ..ةحارلاو مونلا اولم دق ءالؤه

 ؛ةدابعلل ليللا ءيجم ىلإ نيعلطتم ءالؤه

 .نيقيرفلا نيب ام ناتش

 اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل اولمعاف

 ريخ نيغ نم :نوبغملا نإف ءهداوسو ليللا
 مرح نم :مورحملاو ءراهنلاو ليللا

 ىلإ نينمؤملل اليبس العجم امنإ ؛امهريخ
 ةلفغلل نيرخآلا ىلع الابوو ءمهبر ةعاط

 ىيحت امنإف «هركذب مكسفنأ هلل اويحأف
 اذه يف مئاق نم مك ؛هللا ركذب بولقلا
 «هترفح ةملظ يف همايقب طبتغا دق :ليللا

 ىلع مدن دق :ليللا اذه يف مئان نم مكو

 هللا ةمارك نم ىري امدنع هتمون لوط
 تاعاسلا رمم اومنتغاف ؛اًدغ نيدباعلل

 ]١١4/8[ .هللا مكمحر مايألاو يلايللاو

 سانلا لفغأ ام :لاق رذ نب رمع نع

 امم هللا اوقتاف ؛هيلإ متودغو هب متولخ امع

 «برق دقو انتملك نوردابت الأ :نومتاكت

 ول .هللاو امأ ؛كب نيذئاعلا دعقم اذهو

 ىتح ءاكحاض تررتفا ام ربأ ينأ ملعأ
 امع انمق اذإ انكلو ؛يلع امم يل ام ملعأ

 ]١١4/85[ .نوملعت ام ىلإ اندع نورت

 ىتح ةقاحلا اًموي أرقو :ميعن وبأ لاق *

 ماه ُلوُعِم ويب بك هقوأ ْنَم انَاظ :غلب
 :لاق مث ١4[. :ةقاحلا] *(©9 ةئيتك أوم

 مث «نيقيلا ىلع هنظ ةبعكلا برو لمح

 ةقلطم «هبلق جلت ءههجو رفسم «ىدان

 يي لوم هيلامثي مك قرأ نم ًاناو# :هادي
 ذحخأف .[؟5 :ةقاحلا] 49 بك وأ َ

 تقدص «باذك اي تقدص :لوقي رذ نبا

 فساك ءههجو دوسم ءيداني ؛باذك اي

 كزأ# :لاقو «هقنع ىلإ هادي ةلولغم ءهلاب
 :ةمايقلا] 409 كَ كَل كَنَأ ن6 كي َكَ

 الف هديعولا رركن انيلع .[”0 :* 

 «كنرود وه نم ديعو لمتحن ام :كتزعو

 يف انكرشي نمم «عفني الو رضي ال نمم
 ملعن ىتح «انبارشو انماعطو ءانمون ةذل
 نيذلا ءالوهو ءمهللا ؛اندعو اميف انل ام

 امب كودهاجو «ليللا ةملظ اوملتغا

 قباس يف ناك نإف ؛كريغ نم هب اوفختسا

 أوسأب مهنم ْدِقأَك «ةبوت اوثدحي الأ :ملعلا
 ١١54 ١160[ /ء] . مهلامعأ

 امأ :همالك يف لاق رذ نبا نبع *

 هيلإ نورظنت متناف ءمكل رهش دقف توملا

 زيزع :لوقنم نيب نم «ةليلو موي لك يف



 ظعاوم

 يف عاطم ؛هتريشع يف ميرك ءهلهأ ىلع
 نم راجحأو .ةسباي ةرفح ىلإ :هموق
 ىلع نولهألا هل ردقي سيل ءمص لدنجلا
 هداسوف ءماوهلا هيف هطلاخ الإ ءداسو

 .هلمع لئموي

 يف رثك دق :بيرغ مومغم نيب نمو
 اهيف بعتو «هيعس اهيف لاطو «همه ايندلا
 «هتيغب لاني نأ لبق نم توملا هءاج ؛هندب

 ءعضرم يبص نيب نمو ؛ةتغب هذخأف

 .علوم رشلاب نهرو ءعجوم ضيرمو

 .عرقي توملا مهسب مهلكو

 لجو هناحبس :تلق امبرلو ؟نيظعاولا
 ؛مكلمهأ نأك ىتح ؛مكلهمأ دقل .هلالج

 لب :لوقأ مث ءهتردقو هملح ىلإ عجرأ مث

 موي ىلإ :هناحيس انلاجآ نيح ىلإ انرحخأ
 .بولقلا هيف فجتو داما هيف صخشت

 .[4 :ميهاربإ] 37 010 مك

 كلق ءترذحو ترذنأدق ءبراي

 رِذَنأَو» :أرق مث ؛كقلخ ىلع ةجحلا

 امنع ىزلا ٌلوتق تاّدملا ل موي َصاّنلأ

 .[44 :ميهاربإ] برو لكن لإ آَنَرحَأ آني
 كلجأ يف تنأ ءملاظلا اهيأ :لوقي مث

 ءهذافن لبق همنتغاف :اتلجأتسا يذلا
 ةنياعم :لجألا رخآو ؛هتوف لبق ءهردابو

 ال :كلذ دنعف ؛توملا لوزن دنع «لجألا

 ايانملل ضرغ :مدآ نبا امنإ ؛فسألا عفني

 يعوضوملا بيذقغتلا | هاكر ٍ

 ءهئطخت مل :اهماهسي هتمر نم «بوصنم

 .هريغ بصت مل : هتدارأ نمو

 ةرخآلاريخ :ربكألا ريشلا نإو الأ

 «ىنفي الف :يقابلاو ءدفني الف :مئادلا

 :نومركملا دابعلاو ؛عطقني الف :دتمملاو

 ام لك يف نوميقم «ىلاعت هللا راوج يف

 نوروازتم «نيعألا تّدلو .ءسفنألا تهتشا

 مايأ نوركاذتيف :نوقالتيو «بئاجنلا ىلع
 موقلا دجو دقل :اًئينه موقلل اًئينه ؛ايندلا
 : مهتبغر تناك ذإ «مهتبلط اولانو «مهتيغب
 ]1١8/8-١1١1[ .لضفتملا ميركلا ديسلا ىلإ

 :لاق يحيانصلا هللا دبع يبأ نع

 ىلإ وعدي ناطيشلاو «ةنتف ىلإ وعدت ايندلا
 ةماقإلا نم ريخ :هللا ءاقلو ؛ةئيطخ

 [7١؟؟/ه] .امهعم

 هللا ىقلي مكلك :لاق زيريحم نبا نع *

 ول مكدحأ نأ كلذو ؛هتبذك هبقلو اًدذغ

 ناك نإو ءاهب ريشي بهذ نم هعبصأ تناك
 [ذ؛١/ه] و ماو

 مونو 0 ا «.هللاو

 ةقفارم يف ريسيل :بالكلا عم لبازملا ىلع

 [١65١/ه] .راربألا

 نأ :هللا دبع نب نمحرلا ديع نع

 نب يدعل لاق .يدنكلا ةويح نب ءاجر

 وهو اًموي رذنملا نب نعملو يدع

 نأ نابحت يذلا رمألا اورظنا :- امهظعي

 اورظناو .«ةعاسلا هيف اذخنف :هيلع هللا ايقلت



 ءهيلع هللا ايقلت نأ ناهركت يذلا رمألا

 [١٠/11/ه] .ةعاسلا هاعدف

 دبع نم ام :لاق نادعم نب دلاخن نع

 رصبي :ههجو يف نائيع :نيعأ عبرأ هلو الإ

 رصبي :هبلق يف نانيعو ءايندلا رومأ امهب
 : اًريخ دبعب هللا دارأ اذإف ؛ةرخآلا رومأ امهب

 ام امهب رصبيف ءهبلق يف نيتللا هينيع حتف
 بيغلا نمأف «بيغ امهو «بيغلاب دعو
 ىلع هكرت : كلذ ريغ دبعب دارأ اذإو ؛بيغلاب

 ٍبوُثُم لع زأ# :أرق مث ؛هيلع وهام
 [#11 - 71؟/0] .[؟5 :دمحم] © آُهّلاَمَك وأ

 رورسم بر :لاق دعس نب لالب نع

 نمل ليوف ؛رعشي ال نوبغم برو «نوبغم

 .ءبرشي الو لكأي ءرعشي الو ليولا هل
 يف هيلع قح دقو ؛بعليو كحضيو
 نا داز .رانلا لهأ نم هنأ :هللا ءاضق

 اليو ايو ءامحور كل اليو ايف :هثيدح يف

 يكاوبلا كيلع كبيلو «كبتلف ؛اًدسج كل
 ْ [77 /ه] .دبألا لوطب

 اي :هظعاوم يف لاق دعس نب لالب نع *

 مل مكنإ :ءاقبلا لهأاي .دولخلا لهأ

 ؛دبألاو دولخلل متقلخ امنإو ءءانفلل اوقلخت

 [؟؟5/ه] .راد ىلإ راد نم نولقنت مكنكلو

 نعلإ بالصألا نم متلقن امك :دازو *

 نمو ءايندلا ىلإ ماحرألا نمو ءماحرألا

 ىلإ روبقلا نمو هروبقلا ىلإ ايندلا
 وأ «ةنجلا يف :دولخلا ىلإ مث ؛فقوملا

 [؟؟ة/ه] .راثلا

 يلوأ اي :لاق دعس نب لالب نع #*
 ايو ؛ملعي ال نمب اودتقت ال .«بايلألا
 ايو «ءاهفسلاب اودتقت ال :بابلألا يلوأ
 ايو «يمعلاب اودتقت ال :راصبألا يلوأ
 ال نمو نيكاسملا نكي ال :ناسحإلا يلوأ
 نأ ىرحأو .«مكنم هللا ىلإ برقأ :فرعُي
 هل ىقبي اميف ركفتم ركفتيلف ؛مهل باجتسي
 [١7/ه] .هعقنيو

 :هب مكلكو ام امأ :لاق لالب نع *
 :هبمكل لفكت ام امأو .نوعيضتف
 هدابع هللا تعن اذكه ام !نوبلطتف

 ءايندلا بلط يف لوقع وُوّذَأ ؛نينمؤملا
 نوجرت امكف ؟هل متقلخ هع فلتو

 :هللا ةعاط نم نودؤت امب ءهللا ةمحر

 امب هللا باقع نم اوقفشأ ؛كلذكف
 [؟"1- ١" /ه] .هللا يصاعم نم نوكهتنت

 لاصخ عبرأ :لاق دعس نب لالب نع *

 مكملظ عم «نمحرلا نم مكيلع تايراج
 ٍرادف :هقزر امأ ؛مكاياطخو مكسفنأ
 ةبوجحم ريغف :هتمحر امأو ءمكيلع
 امأو ءمكيلع غباسف :هرتس امأو ءمكنع
 ىلع معنأ مث ؛مكل لجعي ملف :هباقع
 متنأ «مكهلإ ىلع نوئرتجت «نوهال :كلذ
 ملكتي :ىلاعت هللا كشويو .ءنوملكت

 ناخد مكلامعأ نم روثي مث ءنوئكستو
 .هوجولا هنم ٌدوست

 ىفوت مث «هللا ىلإ هيف نوعجرت اًموي اوقتاف

 .نوملظي ال مهو «تبسك ام سفن لك
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 مكل ترفُغ ول ءنمحرلا دابع
 نولبقتست اميف ناكل :ةيضاملا مكاياطخ

 متنكل :نوملعت امب مياجعا ولو «لغش
 [؟*8/١1] .اًقح هللا دابع

 :هتظعوم يف لاق دعس نب لالب نع *

 ملف :اياطخلا نم متملس ول .نمحرلا دابع
 ملو ؛ةثيطخ هللا نيبو مكتيب اميف اولمعت
 يف مكسفنأ متدهج الإ ةعاط هلل اوكرتت

 كلذ مكعسول :ايندلا مكبح الإ ءاهئادأ

 .وفعيو هللا زواجتي نأ الإ ءاّرش

 «نمحرلا دابع :لوقي هتعمسو :لاق *

 مايأل راصق مايأ يف نولمعت مكنأ اوملعا
 راد يفو ءماقم رادل لاوز راد يفو ؛لاوط

 مل نمو ؛دلخو ميعن رادل نزحو بصن
 [؟*8/١] .رتغي الق «نيقيلا ىلع لمعي

 :لاق دعس نب لالب نع #*

 :مكربخي ريخم مكءاج له «نمحرلا دابع
 نم اًنيش وأ ءمكلامعأ نم اًئيش نأ

 منا رمل ؟ فل رثغ فاياطخ
 < © نسي 1 نب يقر مج 5-78

 مكل لجع ول .هللو [6 نوتات

 ام مكلك متللقتسال :ايندلا يف باوثلا

 :هللا ةعاط يف نوبغرتفأ ؛مكيلع ضرتفا

 نوبغرت الو «بيرق نع ىنفت ايند ليجعتب
 اهللهو يكد اهكسأ» ةنج يف : نوسفانت الو

 َنرفكْلا َىقْعَو وَ تلا َىَفُع كلِ

 [389؟ 501 /0] .[*ه :دعرلا] ؟4ٌراَثلُأ

 :لاق دعس نبيبدكلالب نع *#

 يع وضوملا بيذهتلا ال # و

 ةضيرفلا لمعيل :دبعلا نإ «نمحرلا دابع
 ام عاضأ دقو :هللا ضئارف نم ةدحاولا
 نيزيو اهيف هيمي ناطيشلا لاز امف ءاهاوس
 .هللا نود اًئيش ىري ام ىتح هل

 أم اورظناف :مكلامعأ اولمعت نأ لبقف

 :هلل ةصلاخ تناك نإف ءاهب نوديرت

 اوقشت الف :هللا ريغل تناك نإو ءاهوضماف
 هللا نإف ؛مكل ءيش الو .مكسفنأ ىلع
 هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال :ىلاعت

 ريكلا ُدَعَصَي ِهِإ8 :لاق ىلاعت هنإف ؛اًصلاخ
 ٠[. طنز 4 ٌمِنَّصلا ُلَمَمْلََو بيل م رخل ساس ع رع

 ةجاح مكدحأل لازي ام ءنمحرلا دابع

 ؛هيلإ ةبغر امإو .ةلأسم امإ :ىلاعت هبر ىلإ
 كدلعف ؛هتيصوو .هرمأو هللا دهع امأو

 مكيلع متي نأ نوديرت ةعاس لكفأ

 مكسفنأ نودقفتت الو ؟مكدنع مكبر ناسحإ

 فصنلاب اذه ام ؟مكدنع مكبر قح يف

 .مكبر نيبو مكنيب اميف

 .هللا نم اوقفشأ ءنمحرلادابع

 الو فركم اونمأت الو ءهللا اورذحاو

 هللا معنل نأ :اوملعاو ؛هتمحر نم اوطنقت

 ؛مكسفنأ ىلع اوقشت الف ءائمث مكدنع

 ناك نمف ؟ايندلا باوثل هللا لمع نولمعتأ

 «ليلقب يضر دقل :هللاوف : كلذك

 ملف :ايندلا لمع نم ريسيلا ىلع متنعتسا

 :مكل ىقبي ام متضفرو ءاهيف مكبر اوضرت
 [؟ /ه] .ريسيلا هنم مكافكو

 اهيأ اي :زيزعلا دبع نب رمع لاق



 ظعاوم 0 مك 7 ءايلوألا ةيلحا

 اهيف لضتنت ضارغأ متنأ امنإ .سانلا

 قارفب الإ :ةمعن نوتؤت ال مكنإ «ءايانملا

 ؟ةصغ اهعم تسيل :ةلكأ ةيأو «ءىرخأ

 :سمأ نإو ؟ةقرش اهعم سيل :ةعرج ةيأو
 فلخو «هسفنب مكعجف لق «لوبقم دهاش

 تأ :اًدغ نإو ؛نعظلا كيشو وهو «عدوم

 يدي يف بلقتي نم برهي نيأو ؛هيف امب
 الو ءبلاط نم ىوقأ ال :هنإ ؟هبلاط

 ء«رادلا هذه ريغ يف مكلاحر دقع نولحت

 ءاقب امف .ءتضم دق لوصأ عورف متنأ امنإ

 [؟16/86] ؟هلصأ باهذ دعب عرف

 انبطحت :لاق رازيعلا نب هللا ديبع نع #*

 000 ماشلاب زيزعلا دبع نب رمع
 ملكت مث ( ىنئأو «هللا دمحف «- نيط

 «سانلا 0 :لاقف .ءتاملك ثالثعب
 ءمكتينالع حلصت :مكرئارس اوحلصأ

 .مكايند اوفكت :مكترخآل اولمعاو

 مدآ نيبو هنيب سيل الجر نأ :اوملعاو

 مالسلاو .توملا يف هل قرغمل يح بأ

 [؟59/0] .مكيلع

 تدهش :لاق يفوكلا دمحم نع *

 هلا دمحف ءبطخي زيزعلا دبع نب رمع

 هللا نإ «ءسانلا اهيأ :لاق مث ؛هيلع ىنثأو

 مهثعبي مث ءمهدقرأ مث .هقلخ قلخ ىلاعت

 ؛ران ىلإ امإو ءةنج ىلإ امإف ؟مهتدقر نم
 «ىقمحل انإ ؛اذهب نيقدصم انك نإ « هللاو

 مث .ىكلهل انإ :اذهب نيبذكم انك نإو

 [؟؟؟0/ه] .لزن

 يميمتلا لضفملا نب هللا دبع نع
 نبرمع اهبطخ ةبطخ رخآ :لاق

 هللا دمحف ءربنملا دعص نأ :زيزعلا دبع

 يف ام نإف :دعب امأ :لاق مث ؛هيلع ىنثأو

 اهكرتيسو «نيكلاهلا بالسأ :مكيديأ
 نورت الأ ؛نوضاملا اهكرت امك :نوقابلا

 وأ اًيداغ نوعّيشت :ةليلو موي لك يف مكنأ
 عدص يف هنوعضتو ؟ىلاعت هللا ىلإ اًحئار

 ريغ ءعدصلا نطب يف مث «ضرألا نم
 .بالسألا علخ دق دسوم الو دهمم

 هجاوو :تارغلا نيكسأو «بابحألا قرافو

 ينغ «.همامأ مدق ام ىلإ ريقف ؛باسحلا

 .هدعب كرت امع

 امو ءاذه مكل لوقأل ينإ ءهللاو امأ

 فرعأ ام لثم سانلا نم دحأ نم فرعأ

 ىلع هبوث فرطب لاق مث :لاق ؛يسفن نم
 ىتح جرخ امف ؛لزن مث «ىكبف ءهنيع
 [؟15/ه] .هترفح ىلإ جرخأ

 كلملا دبع نب ناميلس جح :لاق *

 فرشأ املف هزيزعلا دبع نب رمع هعمو
 ىلإ ناميلس رظن :نافسع ةبقع ىلع
 رجح نم ىأرامهبجعأف «ةركسع

 ايانهاه ام ىرت فيك :لاقف ؛هتينبأو

 ؟رمع

 لكأي ايند نينمؤملا ريمأ اي ىرأ :لاق
 اهنع لوؤسملا تنأ ءاّضعب اهضعب



 د |
 ظعاوم

 ةرجح نم بارغ راطف ؛اهيف امب ذوخأملاو

 .ةرسك هراقنم يف ؛ بعتي ناميلس

 بارغلا اذه ىرت ام :ناميلس لاقف

 ؟لوقي
 هذه تلخد نيأ نم :لوقي هنظأ :لاق

 ؟تجرخ فيكو «ةرسكلا

 ءاذه نم بجعأب كربخأ تئش نإ :لاق

 ؟كتربخأ

 .ينربخأف :لاق

 فرع نمو ءهاصعف هللا فرع نم :لاق

 اهبلقتو ايندلا ىأر نمو ؛هعاطأف ناطيشلا

 .اهيلإ نأمطا مث اهلهأب

 هيف نحن ام ائيلع تصغن :ناميلس لاق

 .راسو هتباد برضو ءرمع اي

 ءهتباد نع لزن ىتح ءرمع لبقأف
 ؛هلقث قبس هنأ كلذو ءاهسأرب كسمأف

 ؛هيلع مدق :اًئيش مّدق نم لك سانلا ىأرف

 ؟كيكبي ام :نافيلس لاقف

 : اًئيش مدق نم :ةمايقلا موي اذكه :لاق

 ىلع مدق :اًئيش مدقي مل نمو هيلع مدق

 [107 7 /ه] .ءيش ريغ

 كلملا دبع نب ةملسمل ىلوم نع #*

 ىلع تلخد :لاق «ةملسم ينثدح :لاق

 هيف ولخي ناك تيب يف ءرجفلا دعب رمع

 تءاجف ؛دحأ هيلع لخدي الف ءرجفلا دعب

 يعوضوملا بيذغتلا 1 ملكك

 ناكو  يناحبص رمت هيلع قبطب ةيراج
 اي :لاقف ءهنم هفكب عفرف ؛- رمتلا هبجعي
 مث ءاذه لكأ الجر نأ ول :ىرتأ ءةملسم

 رمتلا ىلع ءاملا نإف ءءاملا هيلع برش

 ؟ليللا ىلإ هيزجي ناكأ ؛بيط

 .هنم رثكأ عفرف ؛يردأ ال : تلق

 ؟اذهف :لاق

 هيفاك ناك :نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق

 قوذي ال نأ يلابي ام ىتح ءاذه نود
 .هريغ اًماعط

 .رانلا لخدن مالعف :لاق

 ام .ةظعوم ينم تعقو امف :ةملسم لاق

 [؟الال/ه] .هذه تعفو

 نأ :رمع نب هللا دبع نب ملاس نع «

 هللا دبع نم :هيلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع
 نب ملاس ىلإ ؛نينمؤملا ريمأ ءرمع
 هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس :هللا دبع

 :دعي امأ ؛وه الإ هلِإ ال يذلا

 رمأ نم هب ينالتبا امب ينالتبا هللا نإف

 ءاهيف ينم ةرواشم ريغ نع ءةمألا هذه

 نمحرلا ءاضق الإ ءاهل ينم ةبلط الو
 هذه رمأ نم ىنالتبا يذلا لاساآن ؛هردقو

 انت لع نيمو نأ :ىنالعب[اميتةمألا

 عمسلا :مهنم ينقزري نأو ؛ينالو

 مهقزري نأو ؛ةرزاؤم نسحو .ةعاطلاو

 .ةلدعملاو ةفأرلا : ينم

 بتكب يلإ ثعباف ءاذه يباتك كاتأ اذإف

 يف هاياضقو ءهتريسو باطخلا نب رمع



 ءايلوألا ةيلحل

 رثأ عبتم ينإف ءدهعلا لهأو ةلبقلا لهأ

 ؛كلذ ىلع هللا ينناعأ ْنِإ هتريسو رمع

 .مالسلاو

 هللا مسب :هللا دبع نب ملاس هيلإ بتكف

 نب هللا دبع نب ملاس نم ؛ميحرلا نمحرلا
 «نيئمؤملا ريمأ ءرمع هللا دبع ىلإ ءرمع
 يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس

 :دعب امأ ؛وه الإ هلإ ال

 اهل لعجو ءدارأ امل ايندلا قلخ هللا نإف

 ةعاس :اهرخآو اهلوأ نيب نأك «ةريصق ةدم

 اهلهأ ىلعو اهيلع ىضق مث ؛راهن نم
 ٌةَهْجَو اَّلِإ ُكِلاَم ِءَيَس لُك# :لاقف ءءانفلا
 ال .[مم2 :صصقلا] 4مم ِهلِإَو لل هَل

 مهثرافت ىتح :ءيش ىلع 3 اهنم ردقي

 . اهنوقرافيو

 :هلسر كذب لزنآو: :ةباتك كتب لرُئا
 «لاثمألا هيف برضو ءديعولاب هيف مدقو
 لحأو ء؛هئيد هيف عرشو «لوقلا هب لصوو
 .مارحلا مرحو لالحلا

 يف هنيد لعجو ءصصقلا نسحأف ٌصقو
 :اًدحاو اًئيد هلعجف ؛نيرخآلاو نيلوألا

 .هلسر فلتخت ملو «هبتك نيب قرفي ملف

 هب دعس هرمأ نم ءيشب دحأ ِّشي ملو

 يقش ءيشب هرمأ نم دحأ دعسي ملو ءدحأ

 .دحأ هب

 نوكت نأ دعت مل :رمع اي مويلا كنإو
 ماعطلا نم كيفكي ءمدآ ينب نم اناضنا

 ؛مهنم الجر يفكي ام ةوسكلاو بارشلاو

 عم
 ظعاوم كلا“

 برلا نيبو كنيب اميف كلذ لضف لعجاف
 دق كنإف ؛معنلا ركش هيلإ هجوت يذلا

 دحأ كيلع هيلي سيل اًميظع اًرمأ تيلو
 نيبو كنيب اميف ىضفأ دق «هللا نود

 كسفن منغت نأ تعطتسا نإف ؛قئالخلا

 :كلهأو كسفن رسخت ال نأو ءكلهأو

 .هللاب الإ ةوق الو ؛لعفاف

 امب اولمع :لاجر كلبق ناك دق هنإف

 «قحلا نم اوتامأ ام اوتامأو ءاوملع

 هيف دلو ىتح ؟لطابلا نم اويحأ ام اويحأو
 ءةنسلا اهنأ اونظو ءهيف اوؤشنو «؛لاجر
 حتف الإ ءاخر باب دابعلا ىلع اوّدسي ملو

 حتفت نأ تعطتسا نإف ؛ءالب باب مهيلع

 مهيلع حتفت ال كنإف .ءاخرلا باوبأ مهيلع

 .ءالب باب كنع هب دس الإ : اياب اهنم

 وقت نأ «لماع عزن نم كعنمي الو

 تنك اذإ كنإف ءهلمع ىنيفكي نم دجأ ال

 الاجر كل هللا حاتأ 7 لمعتو «هلل عزنت

 هللا نم نوحلا امنزو 4هللا ةاؤعأب الاكو
 مت :دبعلا ةين تمت اذإف «ةينلا ردق ىلع

 رصق :هتين ترصق نمو .هل هللا نوع
 نإف ؛كلذ ردقب هل نوعلا هللا نم

 الو «ةمايقلا موي هللا يتأت نأ :تعطتسا

 :كلبق ناك نم ءيجيو ؟ملظب دحأ كعبتي

 ريغ تنأو «كعابتأ ةلقب كل نوطباغ مهو

 ةوق الو ؛لعفاف «مهعابتأ ةرثكب مهل طباغ

 .هللاب الإ

 :توملا عزن اوجلاعو اونياع دق مهنإف



 يعوضوملا بيذهتلا | مكأكرو ظعاوم

 : مهنوطب تقشناو :«نورفي هنم اوناك يذلا

 تأقفناو رموش ال اهيف اوناك يتلا

 ءاهتاذل يضقنت ال تناك يتلا :مهنيعأ

 ةقلشوم رق :بارتلا يف مهباقر تقدناو

 ؛قفارملاو شرفلا رهاظت نم ملعت ام دعب
 تحت «ضرألا نوطب تحت اًقيج اوراصف
 ىذأت :نيكسم بنج ىلإ اوناك ول ؛اهماكآ

 نم مهيلع ىصحي ال ام قافنإ دعب مهحيرب

 ؛قحلا نع اًرادبو اًفارسإ ناك «ءبيطلا

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف

 قيس يذلا :عظفأو رمع ايمظعأ ام

 :قارعلا لهأف :ةمألا هذه رمأ نم كيلإ

 كب رقف ال نم :ةلزنمب كردص نم اونوكيلف
 مهتيلو دق مهنإف ؛هنع كب ىنغ الو ؛هيلإ
 اوكفسو :لاملا اومسق :ةملظ لامع
 :مهلك كلامع نم ثعبت نم هنإف ؛ءامدلا

 «ةيبصعب اولمعي نأو «ةيبجب اوذخأي نأ

 اوركتحي نأو ءمهلمع يف اوربجتي نأو
 امد اوكفسي نأو ءاٌعيب نيملسملا ىلع

 مارح

 كشوت :كنإف «كلذ يف رمع اي هللا هللا
 كب ىتؤي نأ :كلذ ىلع تأرتجا نإ

 كترمأ ام تيقتا تنأ نإو ءاليلذ اًريغص

 .«كعمسو :؛كرهظ ىلع هتحار تدجو :هب

 .كرصبو

 كيلإ ثعبأ نأ لأست : يلإ تبتك كنإ مث

 هئاضقو :هتريسو «باطخلا نب رمع بتكب
 لمع رمع نإو ؛دهعلا لهأو نيملسملا يف

 تلمع نإ ءوجرأ ينإو «كنامز ريغ يف

 لضفأ هللا دنع نوكت نأ : رمع لمع ام لثمب

 دعبل لاقامك لقو ؛رمع نم ةلزنم

 آم لِ مُكَمِلاَحُأ نأ ُديرأ آمو» 0-0

 كمطَتَسَأ ام ام ملْضلا اّلِإ ُديِرأ نإ ُهْنَع ء محبتنا

 :دوه] أ ْثِنأ لَو 34 0 هلأ ل يقيِفوت امو

 [(ئ86ك - ١غ /ه] . كيلع مالسلاو . اه

 جح :لاق بذوش نب هللا دبع نع *
 جرخف ءزيزعلا دبع نب رمع هعمو ناميلس
 ؛قربو دعر هباصأف .«فئاطلا ىلإ ناميلس

 اذه ام ىرت الأ :رمعل لاقف «ناميلس عزفف

 «هتمحر لوزن دنع اذه :لاق ؟صفح ابأ اي

 ]١188/8[ . ؟هتمقن لوزن دنع ناك ول فيكف

 يف لاق ءزيزعلا دبع نب رمع نع *
 «ةلاحم ال اًداز رفس لكل نإ :هبطخ ضعب
 :ةرخآلا ىلإ ايندلا نم مكرفسل اودوزتف

 نم هللا دعأ ام نياع نمك اونوكو ىوقتلا
 الو ؛اوبهرثو ءاوبغرت :هباقعو «هباوث
 ءمكبولق ىسقتف :دمألا مكيلع َنلوطي

 لمأ طسب ام ؛هللاو هنإف ؛مكودعل اوداقنتو

 .هئاسم دعب حبصي ال هلعل :يردي ال نم

 نيب تناك امبرلو ؛هحابص دعب يسمي الو
 متيأرو تيأر مكف ءايانملا تان كلذ

 .اًرتغم ايندلاب ناك نم

 نم ةاجنلاب قثو نم :نيع رقت امنإو
 نم نمأ نم :حرفي امئإو هللا باذع

 يوادي ال نم امأف ؛ةمايقلا موي لاوهأ

 .ىرخأ ةيحان يف حرج هباصأ الإ :اًملك



 ءايلوألا ةيلحل

 هنع ىهنأ امب مكرمآ نأ «هللاب ذوعأ

 «يتليغ رهظتو «يتقفص رسختف :يسفن

 ىنغلا هيف ودبي موي يف يتنكسم ودبت
 .ةبوصنم نيزاوملاو هرقفلاو

 هب تينع ول :رمأب متينع دقلو
 هب تيئنع ولو «تردكنال :موجنلا

 :ضرألا هب تينع ولو .«تباذل :لابجلا

 نيب نسل هنأ :نوملعت امأ ؛تققشتل

 ىلإ نورئاص مكنإو «ةلزنم رانلاو ةنجلا

 [؟9؟  ؟6/١9] .ًامهادحإ

 هذه زيزعلا دبع نب رمع بطخ #
 هللا دمح :اهبطخ ةبطخ رخآ ناكو .ةبطخلا

 اوقلخت مل مكنإ :لاق مث ؛هيلع ىشلآو

 اًداعم مكل نإو ؛ىدس اوكرتت ملو ءاّثبع

 لصفيو ءمكنيب مكحيل :هيف هللا لزني

 نم جرخ نم :رسخو باحخو ؛مكنيب
 تاوامسلا اهضرع ةنج مرحو «هللا ةمحر

 .ضرألاو

 نم الإ :اًدغ نمأي ال هنأ ءاوملعت ملأ

 «قابب اًدفان عابو «هفاخو «مويلا هللا رذح

 نورت الأ ؛نامأب اًفوخو ءريثكب اًليلقو

 نم ريصتسو «نيكلاهلا بالسأ يف مكنأ
 ىلإ اودرت ىتح «كلذكو ؟نيقابلل مكدعب

 .نيثراولا ريخ

 ءاحئارو اًيداغ موي لك نوعيشت مكنإ مث
 ىتح .هلجأ ىضقناو ءهيحن ىضق دق

 قش يف «ضرألا نم عدص يف هوبيغت

 ؛دسوم الو دهمم ريغ هوكرتت مث ءعدص

 ظعاوم 1 مه 00

 هجوو «بارتلا رشابو «ءبابحألا قراف

 امع ينغ «لمع امب نهترم ؛باسحلل
 .مدق ام ىلإ ريقف ءكرت

 توملا لولحو «هتافاومو «هللا اوقتاف

 امو ءاذه لوقأل ينإ ءهللو امأ ؛مكب

 امم رثكأ بونذلا نم دحأ دنع ملعأ

 .هللا رفغتسأو ءيدنع

 ال ؛هتجاح انغلبي دحأ نم مكنم امو

 يب أدبي نأ تينمت الإ :اندنع ام هل عسي

 هشيعو انشيع نوكي ىتح ؛«يتصاخبو
00 

 ةراضغ نم اذه ريغ تدرأ ول ءهللاو امأ

 تنكو ءالولذ هب ناسللا ناكل : شيعلا

 باتك هللا نم قبس «نكلو ؛اًملاع هبابسأب

 «هتعاط ىلع اهيف لد :ةلداع ةنسو «قطان

 . هتيصعم نع اهيف ىهنو

 نم ىكبأو «ىكبف ءهئادر فرط عفر مث

 [؟525/6] .هلوح

 :لاق ديمحلا دبع نب نامثع نع *

 نب رمع ىلع يربربلا قباس لخد
 قباس اي ينظع :هل لاقف ؛زيزعلا دبع

 .نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؛زجوأو
 ؛تاه :لاق ؛هللا ءاش نإ غلبأو

 :هدشنأف

 ىقتلا نم دازب لحرت مل تنأ اذإ

 ادوزت دق نم توملا دعب تيفاوو
 هتكرش نوكت ال نأ ىلع تمدن

 ادصرأ ناك ام توملا لبق تدصرأو
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 ايشغم طقس ىتح ءهرمع ىكبف

 ["18/6] .هيلع

 ىف لاق هنأ رابحألا بعك نع #*

 ناتيآ ِةكَي دمحم ىلع لزنأ اميف :نآرقلا

 الأ ؛ليجنإلاو ةاروتلا يف ام اتصحأ

 (+ ودك ناكني لمكي َنَمَم# :تردجن
 انش رزذ ناكني لهي نتن 63 مق
 ؟[4 17 :ةلزلزلا] 46 ُمْرَم

 .معن :هؤاسلج لاق

 ةاروتلا يف ام اتصحأ امهنإف :لاق

 . ليجنإلاو

 :قدص ناسل ثرو نإف :ثروي ام اورظنت

 نإو .ثروي امم ريخ هبر دنع هل يذلاف
 رش هبر دنع هل يذلاف :ءوس ناسل ثرو

 ءرشو ريخ هعبات :ناسنإلاو ؛ثروي امم

 نإ :هنيرق عمو هسفن عضو ثيح :ءرملاو
 نإو ءمهعم هللا هلعج :نيحلاصلا بحأ

 متنأ ؛!مهعم هللا هلعج :رارشألا بحأ

 لعجو ءممألا رئاس ىلع هللا ءادهش

 َكيَدَكَو9 :الت مث ؛مكيلع اًدهاش كك مكيبن
 لع ةيبد انوكتت) اطَسَو ٌدَمَأ ْكَتلَعَج

 «أيهك ٌْكَيَلَع لورا ةركيو سياتل
 ["/5] ١47[. :ةرقبلا]

 برلا نإ :لاق رابحألا بعك نع *

 اذإ ءىسوم اي : ىسومل لاق ىلاعت
 تلجع بنذ :لقف ءالبقم ىنفلا تيار

 يعوضوملا بيذهتلا م

 :لقف ءالبقم رقفلا تيأر اذإو ؛هتبوقع

 .نيحلاصلا راعشب اًبحرم

 نم لمعب يلإ برقتت نل كنإ «ىسوم اي
 اضرلا :نم كل ريخ ءريبلا لامعأ

 اذإ ايندلا ءانبأل عرضتلاو كايإ ؛رطبلا :نم

 كنيدب دوجت نأ كايإو ءكنع ضرعأ

 قلغت نأ يتمحر باوبأ رمآ ءاّذِإ :مهايندل
 . كنود

 ؛كنم مهتسلاجم برقو .ءارقفلا ندأ

 نل كنإف :ايندلا بح ىلإ ننكرت الو

 نم :كيلع رضأ رئابكلا نم ةريبكب يناقلت
 .ايندلا ىلإ نوكرلا

 نيبنذملل لق ءنارمع نب ىسوم اي
 نيلفاغلل لقو ءاورشبأ :نيمدانلا

 [5/5] .اوثسحخا :نيبجعملا

 :لوقي ناك هنأ ءرابحألا بعك نع ©

 تومي هنأ ىري ال يذلا :دبعلا لمع لمعا

 ]1١/5"[ .اًدذغ تومي هنأ

 نأ تدك ام :لاق سيق نب ورمع نع *

 نم امو «يمسج ىلبأ ىتح :يسفن رمعأ

 ىضري ىتح :اهتلزنم قح ايندلا لزنأ دبع
 نمو ةلذلا نمو .مادقألاب اهيف أطوي نأ

 موي هللا هزعأ :َْبَو هللا يف هسفن ناهأ

 :هللا ىلإ داسجألا ضغبأ نإو ؛ةمايقلا

 ]11١/5[ .معانلا دسجلا

 اًبجع اي :لاق يرملا حلاص نع *



 ءايلوألا تيلحل

 «ليحرلاب اونذأو ءدازلاب اورمأ :موقل

 مصو .مهرخآ ىلع مهلوأ سبحو

 ١56[ /5] .نوبعلي

 اًموي انك :لاق ناسح نب نسحلا نع *
 ؛ظعيو ملكتي وهو «يرملا حلاص دنع
 «ينب اي أرقا :هيدي نيب ثدح لجرل لاقف

 ُبولُمْلا ذإ مآل موي ْمُهْرَاَو :لجرلا أرقف

 عطقف .[18 :رفاغ] 409 ٌماَظِي عفش الو

 نوكي فيكو :لاقف ؛ةءارقلا حلاص هيلع

 بر هل بلاطلاو «عيفش وأ ميمح نيملاظلل
 نيملاظلا تيأر ول «هللو كنإ ؟نيملاعلا

 لسالسلا يف نوقاسي ءيصاعملا لهأو
 ءةارع ءةافح «ميحجلا ىلإ لالغألاو'

 ةبئاذ ءمهنويع ةقرزم ءمههوجو ةدوسم
 .هاروبث اي «هاليو اي :نوداني ,مهماسجأ
 بهذي نيأ ؟انب لح اذام ؟انب لزن اذام

 مهقوست ةكئالملاو ؟انم داري اذام ؟ائب

 ىلع نورجُي ةرمف :نارينلا عماقمب
 ةرمو ؛؟نيئكتم اهيلع نوبحسيو «مههوجو

 امد كاب نيب نم «نينرقم اًننع اهيلإ نوداقي
 «خراص نيب نمو «عومدلا عاطقنا دعب
 .توهبم بلقلا رئاط

 تيأرل :كلذ ىلع مهتيأر ول ءهللاو كنإ

 هل تبثي الو ءكرصب هل موقي ال اًرظنم

 رارق ىلع هلوه ةعاظفل رقتسي الو .؛كبلق
 .كمدق

 ايو «هارظنم ءوس اي :حاصو ءبحت مث

 ظعاوم | 6017 سب |

 .سانلا ىكبو :ىكبو «هابلقنم ءوس
 اذه لكأ :لاقف «ثينأت هب باش ماقف

 ؟رشبلا ابأ اي ةمايقلا يف

 وه امو «يخأ نبا اي هللاو معن :لاق

 نوخرصي مهنأ :ينغلب دقل ؛كلذ نم ربكأ

 ىقبي الف «مهتاوصأ عطقنت ىتح ءرانلا يف

 .فندملا نم نينألا ةئيهك الإ :اهنم

 نع هاتلفغاو .«هلل انإ :ىتفلا حاصف

 يطيرفت ىلع يفسأ ايو «ةايحلا مايأ يسفن

 عييضت ىلع هافسأاو «هاديس اي كتعاط يف

 لبقتساو «ىكب مث ؛ايندلا راد يف يرمع

 يف كلبقتسأ ينإ «مهللا :لاق مث ؛ةلبقلا
 ءاير اهطلاخي ال .كل ةبوتب اذه يموي
 «ينم ناك ام ىلع ينلبقاف ؛مهللا ؛كريغل
 ينلقأو ءيلمع نم مدقت امع فعاو

 لضفتو «يئنرضح نمو ينمحراو «يترثع
 محرأ اي ؛نيعتمجا كدوجي انيلع

 نم ماثآلا دقاعم تيقلأ كل ؛نيمحارلا

 «يحراوج عيمج تبنأ كيلإو «يقنع
 مل تنأ نإ يل ليولاف ؛يبلق كلذب اًقداص

 . ينلبقت
 لمحف ء.هيلع اًيثغم طقسف «بلغ مث

 .هيلع نوكبي ءاًّعيرص موقلا نيب نم
 هركذي ام اًريثك حلاص ناكو ؛هل نوعديو

 يبأب :لوقيو ءهل هللا وعدي .هسلجم يف
 ظعاؤسلا ليعق يباب «نآرقنلا ليفق
 .نازحألاو

 ؟تحعنص ام :لاقف ءهمانم يف لجر هآرف
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 ء.حلاص سلجم ةكرب ينتمع :لاق

 تعسو يتلا هللا ةمحر ةعس يف تلخدف

 .ءيش لك
 ؟؛يرملا حلاص سلجم يف انكو :لاق

 ءثنخم لجر رمف ءءاعدلا يف ذخأف
 :لوقي اًحلاص قفاوو ءءاعدلا عمسي فقوف

 ءائيع اندمجأو ءاّبلق اناسقأل رفغا ؛مهللا

 .اًدهع بونذلاب انثدحأو

 يف يؤرف ؛تامف .ثنخملا عمسف

 ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف «مانملا
 .يل هللا رفغ :لاق

 ؟اذامب :ليق

 نكي مل ؛يرملا حلاص ءاعدب :لاق

 ةيصعملاب اًذهع ثدحأ دحأ موقلا يف

 رفغف «ةباجإلا هتوعد تقفاوف .ينم

 [3597 - 158/5] .يل

 يلإ تعفُد :لاق يرملا حلاص نع #
 :هبقاوع تفّوخت ام :اهيف «مانملا يف ةفيحص

 [124/5] . هبنتجت نأ ىلع كسفن نظوف

 «قئالخلل تبجع :ةرب نب عيبرلا لاق *

 ؟مهنويع هارت قح رمأ نع اولهذ فيك
 اًقيدصتو اناميإ «مهبولق دقاعم هيلع دهشو
 ةلفغ يف مه اه مث ؟نولسرملا هب ءاج امب

 .نوبعلي ىراكس ءهنع

 :ةلفغلا كلت ام .هللا ميأو :لوقي مث

 هللا نم ةمعنو ءمهل هللا نم ةمحر الإ

 .«نونمؤملا يفلأل :كلذ الولو ؛مهيلع

 ةقلحم .مهتدتفأ ةرئاط ءمهلوقع ةشئاط

 يعوض وملا بيذهتلا | دككو

 شيعب توملا ركذ عم نوعفتني ال .مهبولق

 .كلذ ىلع مهو توملا مهيتأي ىتح ءادبأ

 ىلإ اولجعت دق ءنودهتجم سايكأ

 مهنع هيضري امب هيلإ قايتشالاب ءمهكيلم
 ىلإ رظنأ هللاو ينأكف ؛هيلع مهمودق لبق

 ةبرقلا نم :اومدق ام ىلع اومدق دق «موقلا
 نم ةكئالملاو «ءنيرورسم ىلاعت هللا ىلإ

 ؛نيرشبتسم هللا ىلع مهنومدقي .ءمهلوح
 (ب َدَنَجْلا المد ُدْكيَع ٌدلم» :نولوقي
 [م 117/57 .[77 :لحنلا] 4نْوُتَمَْم َرْسُك

 بصن :لوقي ةرب نب عيبرلا ناك <
 هيلإ ترظنف .مهمامأ هللا نم ديعولا نوقتملا

 يف هللاو مهف ؛قيقحتو قيدصتب مهبولق
 لامعألا باوث اوفقوو ءنوصغنم ايندلا
 راصبأ تمس ىتمف ؛كلذ فلخ ةحلاصلا
 تقوشت :لامعألا تاوف ىلإ تولقلا

 مهف ؛كلذ لولح ىلإ تحاتراو ءبولقلا

 ديعو نيب :نوعلطتم ةرخآلا ىلإ هللاو

 نم نوكفني الف ؛قداص قح دعوو «لئاه

 ؛دوعوم قوشت ىلإ اوعجر الإ :ديعو فوخ
 يتأي ىتح :كلذ ىلعو .كلذك مهف

 «توملا يف ليباذم :اًضيأ مهو ؛هللا رمأ

 [؟ ةرك] .يكبي مث ؛ةحارلا مهل تلعج

 يف لاق نمحرلا دبع نب عيبرلا نع *
 ةردابم نع لامآلا ةلفغ انتعطق :همالك

 هبتنل ال «ىرايح ايندلا يف نحنف .لاجألا
 ايف ؛ةلفغ اهرثأ ىف انتبقعأ الإ :ةدقر نم

 اًنمؤم نوملعت لع هناي مكتادشتا :ءاتوخإ

00 



 ظعاوم 4 م1 ءايلوألا ةيلحا

 موق نم اًرذح لقأ هِمّمِئلو ءرغأ هللاب
 «نيمدانلا عراصم ىلع ريغلا مهب تمجه

 امدنع مهمولح تلضو .مهلوقع تشاطف
 نم اوعجر مث ؛لاثمألاو ربعلا نم اوأر

 ؟هلقن الو هلقع ريغ ىلإ كلذ

 يضر القاع متيأر له :هاتوخإ اي هللابف
 هللاو ؟الاح هذه لثمب هسفنل هلاح نم

 ىلاعت هللا ةعاط نم نغلبتل «هللا دابع

 نسح نم نوفرعت ام نركنتل وأ ءهاضر
 .هئامعن رتاوتو «هئالب

 نإو «كيلإ نسحي ءرملا اهيأ نسحت نإ
 دقف ؛عجراق بتعلاب كسفن ىلعف ءيست

 هللا ىلع سانلل امف ؛رذنأو ءرذحو ءْنَّيِب

 .اًميكح اًريزع هللا ناكو «لسرلا دعب ةجح

 [|ا10/51

 انلق :لاق حيبص نب عيبرلا نع *

 . انظع ءديعس ابأ اي : نسحلل

 ءاد :مكنم حيحصلا عقوتي امنإ :لاقف

 ءهينفي امره :مكنم باشلاو ءهبيصي
 بقاوعلا سيلأ ؛هيدري اًنوم :مكنم خيشلاو

 حورلا قرافت اًدغ سيلأ ؟نوعمست ام

 .هلامو هلهأ اذغ بولسملا ؟دسجلا

 يف اًدغ كورتملا ءهنفك يف ادذغ فوفلملا
 ؛هتبحأ بولق نم اًدغ يسنملا ءهترفح

 .مهل هنزحو هيعس ناك نيذلا

 ىرت الف ءتوملا كب لزن ءمدآ نبا

 ءابيرق ملكت الو ءارئاز ءيجت الو ءاّمداق

 ءبيجت الف ىدانت ؛اًبيبح فرعت الو

 «رايدلا تير َوك ؛!لقعت الف عمستو

 دق ؛دالوألا تمتيأو ءراشعلا تلطعو

 تكطصاو .«كسفن العو .كرصب صخش
 كدالوأ راصو ؛كاتبكر تفعضو «كنانسأ

 ["٠ه “04/51 .كريغ دنع ءابرغ

 اًبتاك ناك - نييفوكلا نم خيش رم *
 «خيش اي :نايفس هل لاقف - يروثلا نايفسل
 يلوو .لزع مث ءهل ٌتبتكف ؛نالف يلو
 «نالف يلوو «لزع مث هل تبتكف ؛نالف

 مهأوسأ ةمايقلا موي تنأو «هل تيبتكف

 ىعدير «لأسُيف :لوألاب ىعدي ءالاح
 هل كدي ىلع ىرج امع هعم لأستف :كب

 ىعدي ىتح «تنأ فقوتو ؛بهذي مث
 ىرج امع تنأ لأستو «لأسيف ءرخآلاب

 «تنأ فقوتو ؛بهذي مث .هل كدي ىلع

 ةمايقلا موي تنأف ؛رخآلاب ىعدي ىتح
 . الاح مهأوسأ

 ابأ اي عنصأ فيكف :خيشلا لاقف :لاق

 ءاوعمسا :نايفس لاقف ؟ىلايعب هللا دبع

 هل انعقد هللا يصح اذإ 1 لوقت" اذه
 لاق مث :لاق ؛هلايغ عيض :هللا عاطأ اذإو

 امف «لايع بحاصي اودتقت ال :نايفس

 :لاق نأ الإ .هبتوع نم رنع ناك

 ["مخ 1 . يلايع

 :توملا ركذ اذإ يروثلا نايفس ناك *

 «ءيشلا نع لكس اذإف ؛اًمايأ هب عفتني ال

 [ مما . يردأ ال «يردأ ال :لاق

 حلصت ال :لاق يروثلا نايفس نع *
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 امب :ءايحألا طبغاو «دهزلاب الإ :ةءارقلا

 ىلع :سانلا بحأو .تاومألا هب طبغت

 صعتساو «ةعاطلا دنع لذو .«مهلامعأ ردق

 [؟90/١] .ةيصعملا دنع

 ليللا :لاق حلاص ني نسحلا نع *

 لك نابرقيو .ديدج لك نايلبي :راهنلاو

 لوقيو ؛ديعوو دوعوم لكب نايتأيو ءديعب
 ال كنإف ءينمنتغا «مدآ نبا :راهنلا

 هل لوقيو ؛؟يدذعب كل موي ال هلعل :يردت

 ]//٠.[ .كلذ لثم ليللا

 يئاطلا دواد دهز يف كامسلا نبا لاق *

 : ايندلا لهأ نإ ءسانلا اهيأ اي :تام نيح

 «سفنلا مومهو .بلقلا مومع اولجعت
 ؛باسحلا ةدش عم «نادبألا بعتو
 «ةرخآلاو ايندلا يف اهلهأل ةبعتم :ةبغرلاف

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهلهأل ةحار :ةداهزلاو

 :هيدي نيب أم ىلإ هبلقب رظن ءدواد نإو

 مل هنأكف ءنويعلا رصب هبلق رصب ىشعأف
 نورصبت ال مكنأكو ءنورظنت هيلإ ام رصبي

 وهو .نوبجعت هنم متنأف ؛رظني هيلإ ام
 نيبغار مكيلإ رظن املف ؛بجعتي مكنم

 .مكلوقع ايندلا ىلع تبهذ دق ؛نيرورغم
 اهتقشعو ءمكبولق اهبح نم تتامو
 :مكراصبأ اهيلإ تدتماو «مكسفنأ

 ترظن اذإ تنكف ؛مكنم دهازلا شحوتسا

 «شحو ايندلا لهأ نم هنأ تفرع :هيلإ

 .ىتوم طسو اًيح ناك هنأ :كلذو

 ديزي دقو «كنأش بجعأ ام «دواد اي

 يعوضهوملا بيذهتلا

 تنرلأ .«كنامز لهأ نم كنأ :كبجع ىف

 ؛لدعلا ىلع اهتمّوق ىتح «تمصلا 5

 ءاهتللذأو ؛اهتمارك ديرت امنإو ءاهتنهأ
 ديرت امنإو ءاهتعضوو ؛اهزازعإ ديرت امنإو

 ؛اهتحار ديرت امنإو ءاهتبعتأو ؛اهفيرشت

 ءاهتأمظأو ؛اهعبش ديرت امنإو ءاهتعجأو
 امنإو ءسبلملا تنشخو ؛اهير ديرت امنإو

 ديرت امنإو ءمعطملا تبشجو ؛هنيل ديرت
 .«تومت نأ لبق كسفن ٌّتمأو ؛هبيط

 نأ لبق اهتبذعو ءربقت نأ لبق اهتربقو
 ؛ركذت ال يك سانلا نع اهتبّيغو «بذعت

 اًردق اهل رت ملف :ايندلا نع كسفنب تبغرو
 :ايندلا نع كسفنب تبغرو ؛اًرطخ الو

 ىلإ :اهسبالمو ءاهمعاطمو ءاهجاوزأ نع

 ءاهسدنسو ءاهسابلو ءاهجاوزأو .ةرخآلا

 .اهقربتسإو ءاهريرحو

 «تبلط امب ترفظ دق :الإ .كنظأ امف

 يف كاميس ناك ؛تبغر هيف امب ترفظو

 يف كؤاميس نكت ملو .ءكرسو كلمع
 مث «كنيد يف تهقف ؛كراهظإ الو كهجو
 تعمسو ؛نوهقفتيو نوتفي سانلا تكرت

 نوثدحتي سانلا تكرت مث .ثيداحألا

 تكرتو .؛لوقلا نع تسرحخو ؛نووريو
 .نوقطني سانلا

 ءرارشألا بيعت الو ءرايخألا دسحت ال

 نم الو ءةيطع ناطلسلا نم لبقت الو
 الو «عماطملا كيندت الو .ةيده ءارمألا

 . عئانصلا يف سانلا ىلإ بغرت



 ءايلوألا ةيلحل

 ءاّيلاخ هللاب تنك اذإ :نوكت ام سنآ

 سانلا عم تنك اذإ :نوكت ام شحروأو

 نوكي ام سنآ :نوكت ام شحوأف ءاًّسلاج
 نوكي ام شحوأ :نوكت ام سناو «سانلا

 .سانلا

 .مهرافسأ يف نيرفاسملا دح تزواج

 ؛مهنوجس يف نينوجسملا دح تزواجو

 ماعطلا نم نولمحيف :نورفاسملا امأف

 يه امنإف :تنأ امأو ؛نولكأي ام ةوالحلاو

 يف اهب يمرت كرهش يف ناتزبخ وأ «ةزبخ
 اهنم تذخأ :ترطفأ اذإف ؛كدنع ند

 تببص مث «كترهطم يف هتلعجف .«كتجاح

 هب تخبطصا مث .؛كيفكي ام ءاملا نم
 . كمون ّلكو كؤاولحو كمادإ اذهف ؛أجلم

 مزع وأ فربص رب ل ب
 تقحل دق الإ :كنظأامو .كمزع

 تلضف دق الإ :كنظأ امو ؛نيضاملاب
 تبعتأ دق الإ :كبسحأ الو ؛نيرخآلا

 .نيدباعلا

 دقو «نيرخآلا يف اًيح تنك تنأ ءدواد

 ؛نيبغارلا نمز يف تنأو ؛نيلوألاب تقحل
 .نيدهازلا ةورذب تذخأ دقلو

 سانلا عم نوكيف :نوجسمل اامأو

 ريثك ددعلا نأل ؛مهب سنأيف ءاًسوبحم

 يف كسفن تنجسف :تنأ امأو ءهعم مهنم

 سيلج الو ثدحم الف ؛كدحو كتيب

 كيلع دشأ نيرمألا يأ :يردأ الف .كعم

 ؛نونسلاو روهشلا هب رمت «كتيب يف ةولخلا

 ظعاوم مع ىلا ٍإ

 لكأت ال ؟براشملاو معاطملا ككرت مأ

 رتس ال ؛اهنم ءيش ىلإ حبرت الو ءاهنم
 ةلق الو ءكتحت شارف الو «كباب ىلع
 كؤادغ هيف ةعصق الو .كؤام اهيف دربي

 :كتعصقو .كتّلق :كترهطم ؛كؤاشعو

 .كروت

 ىهتشت تنك امأ .اًبجع دواد كرمأ لكو

 الو ؛هبيط ماعطلا نم الو ؟هدراب ءاملا نم

 هيف تدهز كنكلو «ىلب ؟هنيل سابللا نم
 .هيف تبغرو هيلإ تيعد امم «كيدي نيب امل

 امرقحأامو هتلذب امرغصأ امف

 ام بنج يف تلعف ام رسيأ امو «تكرت

 ترفظ دقف :تنأ امأ ؛تبلط وأ تلمأ

 يف هللا ءاش نإ تيعسو ؛«لجاعلا حورب
 :كتايح يف كنع ةرهشلا تلزع ؛لجآلا

 ؟ اهتنتف كقحلت الو ءاهبجع كلخدي اليكل
 كسبيلاو + كتومن: كير كرهش :تم املف

 يف تلمع ام رثنت ملف :كلمع ةءادر

 رثكأو .«كلذ مويلا هللا رهظأف ؛كرس

 .ةعامجلا تيشخو «كعفن

 نأ تفرع :كعبت ةرثك مويلا تيأر ولف
 كتريشعل لقف ؛كفّرشو كمركأ دق كبر
 مويلا حضوأ دقف ءاهتنسلأب ملكتت مويلا
 حرتست مل ولف ؛اهنم تنك نأ :اهلضف كبر
 ل :هلمعت ريخ ىلإ
 | ؛عبتلا اذه ةرثكل .دهشملا اذه ليمجو

 ا ا ا ل ب

 :مهيلع معنأ اميف عنص ام هقلخل ركشي



 ظعاوم
 اسم
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 يعوضموملا تبيذعتلا

 [معر ل 705/19/] . اًبيثم ءاًيزاجم ءاّركاش هناحبسف ؛هايإ مهركش نم رثكأ
 ام ركذا :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 وجرتو .هب قثت له :كرمع نم ىضم اميف ركفتو ؛هركذ قح هيلإ رئاص تنأ
 تنك اذإ كنإف ؟كبر باذع نم ةاجنلا
 قيرطب مامتهالاب كيلق تلغش :كلذك
 :مرج ال ؛مهتاكله قيرط ىلع مهتعقوأف ءاهاوه مهسفنأ اوعبتأ نيذلا «نينئمطملا .نينمآلا «نيهاللا قيرط نع :ةاجنلا
 فوسو «نوفسأتي كوسو 2 ةؤملعي فون

 عم نأ أ وملَ ن ني هةقعمر# نوع
 [18/4] .[791/ :ءارعشلا] 4َنْوِلَمَني

 داهزلا نم نيسفن تيأرف .«ندملا ضعب يف اًرام تنك :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع #
 . ضرألا يف نيحايسلاو

 ام ءيخأ اي :رخآلل امهدحأ لاقف
 ؟مهبوبحم نم ةبحملا لهأ ثرو

 , هللأ يصاعم لهأ ىلع فظتلاو لاق هللا رونب رظنلا اوثرو :رخآلا هباجأف

 موق ىلع فطعي فيك :هل تلقف :لاق

 ؟مهيوبحم اوفلاخ دق
 نع ظعاوملاب مهّدريل :مهيلع فطعو ءمهلامعأ تقم :لاق مث ؛يلإ رظنف

 ىضري ىتح :اًقمح اًئمؤم نمؤملا نوكي ال ؛راثلا نم مهتادبأ ىلع قفشأو ؛مهلاعف
 [؟16/8] . مهرأ ملف ءاوباغ مث ؛هسفنل ىضري ام سانلل

 ديرأ تحجرخ :مهدأ نب ميهاربإ لاق د

 تملسف ءرفن ةعبس تيقلف ؛ سدقملا تيب

 هللا لعل ءاّئيش ينوديفأ :تلقو ؛مهيلع

 . هب ينعمتي

 كعطقي عطاق لك رظنا :يل اولاقف
 .هعطقاق :ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هللا نع

 . هللا مكمحر 00 :تلقف

 «هللا ريغ ادحأ وجرت ال أ ءرظنا : اولاق

 .هريغ فاخت الو

 . هللا مكمحر ينوديز :تلقف

 لكو «هبحأف :هبحي نم لك رظنا :اولاق
 .هضغبأف :هضغبي نم

 . هللا مكمحر ينوديز :تلق

 .عرضتلاو .ءاعدلاب كيلع :اولاق
 عضاوتلاو .تاولخلا يف ءاكبلاو
 ةمحرلاو .تنك ثيح هل عوضخلاو

 .مهل حصتلاو «نيملسملل

 . هللا مكمحر ينوديز :مهل تلقف

 يذلا اذه نيبو اننيب لح ءمهللا :اولاقف
 : يردأ الف ؛هلك اذه هافك ام «كنع انلغش

 ملف ؟مهتعلتبا ضرألا مأ .مهتعفر ءامسلا

 -5١[ ؟6/8] .مهب هللا ينعفنو ءمهرأ

 هللا متفلاخ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع

 ىهن اميف هومتيصعو ءرذحو رذنأ اميف

 ءرّشبو دعو اميف هومتبذكو ءرمأو
 نودصحت امنإو ؛ردقو معنأ اميف هومترّفكو

 ءنوسرغت ام نونجتو .نوعرزت ام



 امب نوّرجتو .ءنولعفت امب نوؤفاكتو
 ف رادع

 نم اوهتناو «نولقعت متنك نإ اوملعاف

 .نوحلفت مكلعل مكتدقر سو

 هذه ىف هللا هللا :لوقي هتعمسو :لاق

 ءرذحلا رذحلا «ةفيعضلا نادبألاو حاورألا

 هللا نم ءايح ىلع اونوك ؛دجلا دجلا

 «نسحأف داجو «لهمأو رتس دقل «هللاوق

 [*ه/8] .هقلخل هنم امرك :رفغ دق هنأك ىتح

 عيش هنأ :زيزعلا دبع نب رمع نع
 هباحصأو رمع رخأت ءاوفرصنا املف «ةزانج
 :هباحصأ هل لاقف «ةزانجلا نع ةيحان

 ءاهيلو تلأ ةزانج «نيئمؤملا ريمأ اي

 ءمعن :لاقف ؟اهتكرتو اهتكرتف اهنع ترخأت
 نب رسع اي :يفلخ نم ريقلا ئئافآن
 تعتص اه ىلاست الا ةيوعلاةنبع

 تقرخ :لاق «ىلب :تلق ؟ةبحألابب

 تصصمو «نادبألا تفقزمو «نافكألا

 ام ينلأست الأ ؛محللا تلكأو «مدلا

 :لاق «ىلب :تلق ؟لاصوألاب تعنص

 نم نيعارذلاو «نيعارذلا نم نيفكلا تعزن

 «نيفتكلا نم نيدضعلاو «نيدضعلا

 نم نيذخفلاو «ءنيذخفلا نم نيكرولاو
 نيقاسلاو «نيقاسلا نم نيتبكرلاو «نيتبكرلا
 نإ الأ :لاقف ءرمع ىكب مث ؛نيمدقلا نم

 اهينغو «ليلذ اهزيزعو «ليلق اهؤاقب ايندلا

 الف .تومي اهيحو «مرهي اهبابشو ءريقف
 ءاهرابدإ ةعرسب مكتفرعم عم اهلابقإ مكنرغي

 ظعاوم مع نقلا" ءايلوألا تيلحل

 نيذلا اهناكس نيأ ؛اهب رتغا نم رورغملاو

 اوسرغو ءاهراهنأ اوقَقسشو ءاهنئادم اونب

 مهتّرغ ؟ةريسي اًمايأ اهيف 0 «اهراجشأ

 اوبكرف ءمهطاشنب اورغو ء.مهتحصب
 ايندلا يف هللاو اوناك مهنإ ؛يصاعملا

 ؛هيلع عنملا ةرثك ىلع لاومألاب نيطوبخم

 بارتلا عنص ام ؛هعمج ىلع نيدوسحم

 ناديدلاو ءمهداسجأب لمرلاو «مهئادبأب
 ىلع ايندلا يف اوناك ؟مهلاصوأو مهماظعب

 مدخن نيب «ةلضنم شرفو «ةدهم ةرسأ

 ناريجو «نومركي لهأو ءنومدخي
 تنك نإ مهدانف تررم اذإف ؛نودضعي

 رمو «اّيعاد دب ال تنك نإ مهعداو ءايدانم

 يتلا مهلزانم براقت ىلإ رظناو ءمهركسعب

 نم يقب ام مهينغ لسو ءمهشيع اهب ناك
 ؟هرقف نم ىقب اممهريقف لسو ؟هانغ

 اهب اوناك يتلا نسلألا نع مهلسو

 ىلإ تناك يتلا نيعألا نعو ءنوملكتي
 دولجلا نع مهلسو «نورظني اهب تاذللا

 داسجألاو ,ةنسحلا هوجولاو «ةقيقرلا

 تحرم ؟ناديدلا اهب عنص ام .ةمعانلا

 ءهوجولا ترفعو «نامحللا لكأو «ناولألا

 ءراقفلا ترسكو «نساحملا تحمو

 نيأو «ءالشألا تقزمو ءءاضعألا تنابأو

 ؟مهديبعو مهمدخ نيأو ؟مهبابقو مهلاجح
 مهودوز ام هللاو ؟مهزونكمو مهعمجو
 الو كانه اوعضو الو ءاشارف

 دحللا نم مهولزنأ الو ءاّرجش مهل اوسرغ

 تاولخلا لزانم ىف اوسيلأ ؛اًرارق



 ظعاوم

 مهيلع راهنلاو ليللا سيلأ ؟تاولفلاو
 دق «ءاملظ ةمهلدم يف مه قينلا ؟ءاوس

 ؟ةبحألا اوقرافو «لمعلا نيبو مهنيب ليح

 مههوجوو اوحبصأ ؛ةمعانو معان نم مكف

 «ةيثئان مهقانعأ نم مهداسجأو «ةيلاب

 ىلع قدحلا تلاس دق «ةقزمم مهلاصوأو

 ءاّديدصو امد هاوفألا تألتماو «تانجولا

 «مهداسجأ يف ضرألا باود تيدو

 الإ هللاو اوثبلي مل مث ءمهءاضعأ تقرفف

 دق ءاّميمر ماظعلا تداع ىتح ءاريسي

 ىلإ ةعسلا دعي اوراصف .قئادحلا اوقراف

 تددرتو «مهؤاسن تجوزت دق «قياضملا

 تابارقلا تعزوتو .مهؤانبأ قيرطلا يف
 هل عّسوملا هللاو مهنمف ءمهئارتو مهرايد

 معلتملا .هيف رضانلا ضغلا ءهربق يف

 كرغ يذلا ام ءاّدغ ربقلا نكاس اي ؛هتذلب
 ىقبت وأ «ىقبت كنأ ملعت له ؟ايدلا نم

 ؟درطملا كرهنو ؛ءاحيفلا.كراد نيأ ؟كل

 قاقر نيأو ؟هعني رضانلا كرمث نيأو
 نيأو ؟كروخب نيأو ؟كبيط نيأو ؟كبايث
 لزن دق هتيأر امأ ؟كئاتشو كفيصل كتوسك

 وهو ؟اًلجو هسفن نع عفدي امف ءرمألا هب

 نم بلقتي ءاّشطع ظملتيو ءاّقمرع حشري
 نم رمألا ءاج ءهتارمغو توملا تاركس

 ءاخ تافقلاو ندقلا نلاف ءاجو-فانحلا

 تاهيه ءهنم عنتمت ال ام لجألاو رمألا نم
 ءدلولاو خألاو دلاولا ضمغم اي تاهيه

 هيلخم اي ؛هلماحو تيملا نفكم اي ؛هلساغو

 فيك ؛يرعش تيل .هنع اًعجارو ربقلا يف

 يعوضاوملا بيذهتلا ا دللاتلا ع

 «يرعش تيل اي ؟ىرثلا ةنوشخ ىلع تنك
 رواجم اي ؟ءالبلا أدب كيدخ يأب
 تيل ؛ىتوملا ةلحم يف ترص .تاكلهلا
 ؟توملا كلم هب يناقلي يذلا ام ,يرعش

 نم هب ينيتأي امو ءايندلا نم يجورخ مث
 :لثمت مث ؛يبر ةلاسر

 ابصلاب لغشتو ىئفي امب رست
 ملاح مونلا يف تاذللاب رغ امك

 ةلفغو وهس رورغم اي كراهن

 مزال كل ىدرللاو مون كليلو

 هبغ هركت فوس اميف لمعتو

 مياهبلا شيعت ايندلا يف كلذك

 الإ كلذ دعب يقب امف ه«فرصنا مث
 [159 - ١575/ه] .ةعمج

 :لاق دهازلا ةقدص دمحم ىبأ نع *

 «ةفوكلاب ةزانج يف يئاطلا واذ عم انجرخ

 ءاجف «نفدت يهو ةيحان دواد دعقف :لاق

 فاخ نم :لاقف ءهنم اًبيرق اودعقف سانلا

 لاط نمو ؛ديعبلا هيلع رصق «ديعولا
 ِثآ وه ام لكو .هلمع فعض .هلمأ

 ءيش لك نأ :يخأ اي ملعاو ؛بيرق

 .موؤشم كيلع وهف كير نع كلغشي
 لهأ نم اًعيمج ايندلا لهأ نأ ملعاو

 .نومدقي امب نوحرفي امنإ ءروبقلا

 لهأ هيلع امم نوفلخي ام ىلع نومدنيو
 «نولتتقي ايندلا لهأ هيلعو ءاومدن روبقلا

 ةاضقلا دنع هيلعو «نوسفانتي هيفو
 [؟همل - "هال /ال] .نومصتخي



 8ع
 ءايلوألا ثيلحا

 ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لخد *

 نم ةدع كردأ لجر اهب له :لاقف ءاجاح

 لسرأف ؛مزاح وبأ ءمعن :اولاق ؟ةباحصلا

 ام ءمزاح ابأ اي :لاق ءهاتأ املف ءهيلإ

 ينم تيأر ءافج يأو :لاق ؟ءافجلا اذه

 سانلا هوجو :لاق ؟نينمؤمنا ريمأ اي

 ينتفرع ام «هللاو :لاق ؛ينتأت ملو ؛ينوتأ

 تيأر ءافج يأف «كتيأر انأ الو ءاذه لبق

 :لاقف «يرهزلا ىلإ ناميلس تفتلاف ؟ينم

 ابأ اي :لاقف ؛انأ تأطخأو «خيشلا باصأ

 مترمع :لاقف ؟توملا هركن انل ام «مزاح

 جورخلا نوهركتف ءةرخآلا متبرخو «ءايندلا

 «تقدص :لاق ؛بارخلا ىلإ نارمعلا نم

 انل ام ءيرعش تيل «مزاح ابأ اي :لاقف
 كلمع ضرعا :لاق ؟اًدغ ىلاعت هللا دنع
 نم هدجأ نيأو :لاق ءَدْيَو هللا باتك ىلع

 :ىلاعت هللا لاق :لاق ؟ىلاعت هللا باتك

 ميج ىل َدَمْتلا 02 مي ىل ٌراْبْلا ّدإ»
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 وبأ لاق ؟هللا ةمحر نيأف :ناميلس لاق
 :فارعألا] 4َنيِسْحُمْلا سي ٌبِرَق# :مزاح

 فيك «يرعش تيل :ناميلس لاق .[5

 امأ :مزاح وبأ لاق ؟اًدغ هللا ىلع ضرعلا

 امأو ءهلهأ ىلع مدقي بئاغلاك «نسحملا

 ؛هالوم ىلع هب مدقي قبالاك .ءيسملا

 دتشاو «هبيحن الع ىتح .«ناميلس ىكبف
 نأ انل فيك «مزاح ابأ اي :لاقف ؛هؤاكب
 ءفلصلا مكنع نوعدت :لاق ؟حلصن

 «ةيوسلاب اومسقتو «ةءورملاب اوكسمتو

 طظعاوم 1 دلل"

 «مزاح ابأ اي :لاق ؛ةيضقلا يف اولدعتو

 هذخنأت :لاق ؟كلذ نم ذخأملا فيكو

 ابأ اي :لاق ؛هلهأ يف هقحب هعضتو «هقحب

 ولوأ :لاق ؟قئالخلا لضفأ نم ءمزاح

 ؟لدعلا لدعأ امف :لاق ؛ىهنلاو ةءورملا

 ؛هفاختو هوجرت نم دنع قدص ةملك :لاق

 ءاعد :لاق ؟ةباجإ ءاعدلا عرسأ امف :لاق

 لضفأ امف :لاق ؛نينسحملل نسحملا

 سئابلا دي ىلإ «لقملا دهج :لاق ؟ةقدصلا

 :لاق ؛ىذأ الو «نم اهعيتي ال ءريقفلا

 :لاق ؟سانلا سّيُكأ نم ءمزاح ابأ اي

 مث ءاهب لمعف «ىلاعت هللا ةعاطب رفظ لجر
 قمحأ نمف :لاق ؛اهيلع سانلا لد

 هيخأ ىوه يف ظاتغا لجر :لاق ؟قلخلا

 .هايندب هترخآ عابف ءهل ملاظ وهو

 نأ كل له .مزاح ابأ اي :لاق

 ؟كنم بيصنو ءانم بيضتو ءانتبحصت

 فاخأ ينإ :لاق ؟ملو :لاق ؛الك :لاق

 هللا ينقيذيف ءاليلق اًئيش مكيلإ نكرأ نأ
 ال مث ءتامملا فعضو ةايحلا فعض

 ءمزاح ابأ اي :لاق ؛اًريصن هنم يل نوكي

 ينلخدت ءمعن :لاق ؛كتجاح يلإ عفرا

 سيل :لاق ؛راثلا نم ىتجرختو «ءةنجلا

 ؛اهاوس ةجاح يل امف :لاق ؛يلإ كاذ
 :لاق ؛يل هللا عداف ءمزاح ابأ اي :لاق

 «كئايلوأ نم ناميلس ناك نإ مهللا «معن

 نم ناك نإو ء«ةرخآلاو ايندلا ريخل هرّسيف

 بحت ام ىلإ هتيصانب ذخف «كئادعأ

 وبأ لاق ؛طق :ناميلس لاق ؛ىضرتو



 ظعاوم

 ءهلهأ تنك نإ تينطأو ترثكأ دق :مزاح

 يمرت نأ كتجاح امف ءهلهأ نكت مل نإو

 :ناميلس لاق ؟رتو اهل سيل سوق نع
 :لاق ؟هيف نحن اميف لوقت ام «مزاح ابأ اي

 لب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينيفعتَوأ

 اوبصغ كءابآ نإ :لاق ؛يلإ اهيقلت ةحيصن

 «فيسلاب ةونع هوذخأف ءرمألا اذه سانلا

 «سانلا نم عامتجا الو .ةروشم ريغ نم

 ولف ؛اولحتراو «ةميظع ةلتقم هيف اولتف دقو
 نم لجر لاقف ؟مهل ليقو اولاق ام ترعش

 :مزاح وبأ لاق ؟تلق ام سئب :هئاسلج

 ءاملعلا ىلع ذخأ ىلاعت هللا نإ .بذك
 .هنومتكي الو سانلل هننيبيل «قاثيملا

 :لاق ؛ينصوأ ءمزاح ابأ اي :لاق

 هللا هزن :زجوأو كيصوأ فوس «معن
 وأ «؛كاهن ثيح كاري نأ همّظعو «ىلاعت

 «ىلو املف ؛ماق مث ؛كرمأ ثيح كدقفي

 ءرانيد ةئام هذه ءمزاج ابأ اي :لاق

 ىمرف ؛ريثك اهلاثمأ يدنع كلو ءاهقفنأ
 فيكف .ءكل اهاضرأ ام ءهللاو :لاقو ءاهب

 نوكي نأ هللاب كذيعأ ينإ ؟يسفنل اهاضرأ

 نإ ءالذب كيلع يدرو ءالزه يايإ كلاؤس
 امل مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم

 َتَلْرَأ آَمِل ْنِإ تر :لاق «نيدم ءام درو

 لأسف .[14 :صصقلا] ريق ٍرْيَخ نم َِّ
 ساتلا لاشي ملو هِي هبر 852 ىسوم

 امل ةاعرلا نطفت ملو «ناتيراجلا تنطفف

 :وهو  امهانآ ايتاف ؟هنيلإ اتتطق

 :بيعش لاق ءهربخ هاتربخأف هك بيعش

 د |
 يعوض وملا بيذهتلا | ملكا رد

 لاق مث ءاًعئاج اذه نوكي نأ يغيني

 ىهتتأاملف ؛«ةيعدأ يبهذا :امهادحإل

 :تلاق مث ؛اههجو تطغو ءهتمظعأ

 :صصقلا] 4كليزْجيي َكوْمدَي ف كنإ»
 َتَيَقَس ام رْجَأ كيِرْجِلا» :تلاق املف .[0

 ال نأ دارأو .كلذ كف ىسوم هرك ««أن

 هنأل ءاهعبتي نأ نم ادب دجي ملو ءاهعبتي
 جرخف ؛فوخو ةعبسم ضرأ يف ناك

 تناكف ءزجع تاذ ةأرما تناكو ءاهعم

 8: ىسومل فصتف ءاهبوث فرصت حايرلا
 ؛ىرخأ ضرعيو .ةرم ضغيف ءاهزجع
 لخدف ؛يفلخ ينوك .هللا ةمأ اي :لاقف

 ءأيهم ءاشعلاو .ظقك# بيعش ىلإ ىسوم
 لاق ءال : ين ىسوم لاقف .لك :لاقف

 ينكلو «ىلب :لاق ؟اًعئاج تسلأ :بيعش

 لمع نم اًئيش نوعيبي ال تيب لهأ نم
 نأ ىشخأ ءاًّبهذ ضرألا ءلمب ةرخآلا

 لاق ؛امهل تيقس ام رجأ اذه نوكي
 هذه نكلو «باش اي ال :# بيعش

 ماعطإو ؛فيضلا ىرق ؛ يئابآ ةداعو يتداع

 .لكأف .ةلكظ ىسوم سلجف :لاق ؛ماعطلا

 امع اًضوع رانيد ةثاملا هذه تناك نإف

 يف ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاف «كتثدح
 نم ناك نإو «هثم لحأ رارطضالا لاح

 نإ ءارظنو ءاكرش اهيف يلف «نيملسملا لام

 ينب نإ ؛اهيف يل ةجاح الف الإو «مهتيزاو

 «ىقتلاو ىدهلا ىلع اولازي مل ليئارسإ

 مهئاملع ىلإ نوتأي مهؤارمأ تناك ثيح
 ءاوسفنو ءاوسكن املف .مهملع يف ةبغر



 ءايلوألا ةيلحل

 انعساو «ىلاعت هللا نيع نم اوطقسو

 نوتأي مهؤاملع ناك «توغاطلاو تبجلاب

 ,مهايند يف مهنوكراشيو «مهئارمأ ىلإ
 :باهش نبا لاق ؛مهلتق يف مهعم اوكرشو

 ؟ضرعت يب وأ «ينعت يايإ «مزاح ابأ اي
 ؛عمست ام نكلو «تدمتعا كايإ ام :لاق

 :لاق ؟هفرعت .باهش نبا اي :ناميلس لاق

 هتملك ام «ةنس نيثالث لنم يراج .معن

 هللا تيسن كنإ :مزاح وبأ لاق ؛طق ةملك

 نبا لاق ؛ينتبجأل هللا تبجأ ولو «ينتيسنف

 لاق ؟ينمتشت «مزاح ايأ اي :باهش

 كتمتش نكلو .ءكتمتش ام :ناميلس

 راجلا ىلع راجلل نأ :تملع امأ ءكسفن
 ءمزاح وبأ بهذ املف ؟ةبارقلا قحك اًمح

 ريمأ اي :ناميلس ءاسلج نم لجر لاق
 لثم مهلك سانلا نوكي نأ بحت «نينمؤملا

 [337 784/81 .ال :لاق ؟مزاح يبأ

 دنع تنك :لاق رائيد نب كلام نع *

 ؛هل ةبق يف وهو «ةدرب يبأ نب لالب
 صصق يأف ءاّيلاخ اذه تبصأ دق :تلقف
 ريخ هل ام :يسفن يف تلقف ؟هيلع صقأ

 نم هؤارظن يقل ام هيلع صقأ نأ نم
 اذه ىنب نم يردتأ :هل تلقف ؛سانلا

 «دايز نب هللا ديبع اهانب ؟هيف تنأ يذلا

 ام ىلوف ءدجسملا ىئبو .ءاضيبلا ىنبو

 «بلظف .بره نأ هرمأ نم راصف ؛ىلو
 هناووم ني رشي :ةرسبلا يلو مث: لعمق
 تامف ءنينمؤملا ريمأ وخأ :اولاقف

 يف سانلا دشحُنو «هولمحف ؛ةرصبلاب

 ا ما
 ع

 ظعاوم

 ىلع جنزلا هلمحف «يجنز تامو ؛هتزانج

 ربا خاب نعت «بصق نم نط

 6 بهذو ءهونفدف «نينمؤملا
 ءاريمأ اًريمأ هيلع صقأ تلعج مث .هونفدف

 دق :ىسفن يف تلقف ؛هيلإ تيهتنا ىتح
 تاذعأ ىتح اهرث ملفا «ةفوكلاب اراه تيتب
 ] .اهيف لتق ىتح «تبذٌعف «تنجّسف
 ["م+ _ "ب4

 نب رمع بتاك ةيقر يبأ نب ثيل نع ©
 ىلإ بتك رمع نأ «هتفالخ يف زيزعلا دبع
 ذإ هنباو هيف فلختسا يذلا ماعلا يف هنبا
 امأ  كلملا دبع :هل لاقي «ةئيدملاب كاذ

 ةيصولاب تدهاعت نم ىحأ نإف :دعب
 نم قحأ نإو «تنأ يسفن دعب ةحيصنلاو
 هللا نإو ؛تنأ ىنع هظفحو كلذ ىعر

 نانبحلا هل[ سم نق ويصل هل :نناهت
 ىهتماعو انرمأ فيطل يف ءاّعلاب اًريثك

 هايإو «ةمعنلا نم رّبع ام مامتإ هللا ىلعو
 هللا لضف ركذاف ؛اهركش ىلع نوعلا لأسن

 ام ىلع كابأ نعأ مث «ءكيلعو كيبأ ىلع
 هنم هدنع نأ تننئظ ام ىلعو ءهيلع يوق

 كيلعو هيلع هب معنأ اميف لمعلا نع اًرجع
 «كتحصو كبابشو كسفن عارف ؛كلذ يف

 كناسل كيرحت رثكت نأ تعطتسا نإو

 «لعفاف ءاليلهتو اًحيبستو اًدمح هللا ركذب
 :اًنسح اًئيدح هب تلصو ام نسحأ نإف

 هب تعطق ام نسحأ نإو ؛هركذو هللا دمح

 نتتفت الو ؛هركذو هللا دمح :اًئيس اًئيدح

 نأ تيسع اميف كيلع هب هللا معنأ اميف



00 
 ظعاوم

 ناك كابأ نإ ءهيف سيل اميف كابأ هب ظرقت

 هللا ناك نإو ؛ريغصلا هنود ينديو «ريبكلا هيلع لضفي «هيبأ دنع هتوخإ ينارهظ نيب
 دلوو .«ثدلو ىتح ءاّفح يلع هنو يذلا لضفأ ىرأ ءاّيضار هب تنك « المج اًبسح يدلاو نم ينقزر دق :دمحلا هلو

 يف اًبغار ناك نمف ؛هيف انأ يذلا لزنملا سس مكب جرخأ الو .كتاوخأ نم ةفئاط
 غارفو «لمعلا ءاضقناو «لجألا دافن لبق ءروفغم بنذلاو «ةلوبقم ةبوتلاو «ةلاحلا هذه يف نآلاف ءرانلا نم اًبراهو «ةنجلا
 يف مهلامعأب مهنيديل ؛نيلقثلل هللا نم
 هيف عفنت الو ءةيدفلا هيف لبقت ال :نطوم
 ءمهلامعأب سانلا هدري ءتاعافشلا هيف لطبتو .«تايفخلا هيف زربت .ةرذعملا

 نمل ذئموي ليوو هللا عاطأ دليل قعموُي ىبوطف ؛مهلزانم ىلإ اًناتشأ هيف نوردصيو
 هللا ىلإ ٌدأو .ءكسفن هلل عضو «كانغ يف دصتقاف :ىنغب هللا كالتبا نإف ؛هللا ىصع

 قر ٍلْصَم ني اذهل :حلاصلا دبعلا لاق ام كلذ دنع لقو .كلام يف هقح ضئارف

 «هتقزر ام نأ :كيلإ ليخي وأ .كسفنب بجعت نأو .كلوقب ءرخفت نأ كايإو .ةيآلا 14٠ :لملا] رك نأ كمل كب
 تاأطخأ تنأ اذإف ؛كانغ لثم قزري مل نم ىلع ةليضفو «كبر ىلع كب ةماركل
 «رقفلا لهأ لزانم تلزنو ءركشلا باب
 هتابيط لجعتو «ىنغلل ىغط نمم تنكو
 ءاذهب كظعأل ينإف ؛ايندلا ةايحلا يف

 ئيعوضوملا بيذهتلا 1 مككرو

 ريغ «يسفن ىلع فارسإلا ريثكل ينإو
 مل ءرملا نأ ولو ؟؛يرمأ نم ريثكل مكحم
 يف لمكيو ءهسفن مكحي ىتح هاخأ ظعي
 لكاوت اذإ «هبر ةدايعل هل ىلخ يذلا

 فورعملاب رمألا عفري اذإو «ريخلاب سانلا
 «مراحملا تلحتساو ءركنملا نع يهنلاو

 يف ةحيصنلاب هلل نوعاسلاو نوظعاولا لقو
 ٍضرأْلا برو ِتومَسلا تر ُدْنَلل هنيه ضرألا
 ٍتوعتلا ىف ةيزكلا 6 © علا تن
 :ةيئاجلا] 9©(4 مِكَحْلا ٌرِرَمْلا َرْهَو َضْراْلاَ
 عراب امه ره] .[807ب “<

 :هنبال لاق هنأ ءهللا دبع نب نوع نع *

 نيقي هنع ىأن نمع هيأن نمم نك «ينب اي
 هيأن سيل ءهنم اند نمم هوندو .ةهازنو

 الو عادخ هوند الو «:ةمظعب الو ربكب
 نمل مامإ وهف «هلبق نمب يدتقي «ةبالخ
 .هملع هلهج رهظي الو .بزعي الو ؛هدعب
 ؛هيار اميف لجعي الو .هلهج رضحي الو
 هل يذلا يف ضمغي ءهل نيبتي اميف وفعيو

 هنم ريخلاو ءهيلع يذلا قحلا يف ديزيو

 عم ناك نإ .نومأم هنم رشلاو «لومأم

 عم ناك نإو ءنيركاذلا نم بتك «نيلفاغلا

 هرغي ال ؛نيلفاغلا نم بتكي مل «نيركاذلا
 دق ام ءاصحإ ىسني الو «هلهج نم ءانث

 ءنولوقيام فاخ ءيككز نإ .هملع

 ملعأ انأ :لوقي ؛نوملعي ال امل رفغتساو

 ؛يسفن نم يب ملعأ يبرو «يريغ نم يب
 ام يتأيو «لمعلا يف هسفن ئطبتسي رهف
 «لجو ىلع ةحلاصلا لامعألا نم ينأي



 ءايلوألا ةتيلجا
 ظعاوم ماك 8 سو |

 تيبي ؛ركشي نأ هّمهو «يسميو ركذي لظي
 نم رذح امل اًرذح ءاًحرف حبصيو ءاّرذح
 ةميئغلا نم باصأ امل اًحرفو «ةلفغلا

 مل .هركي اميف هسفن هتصع نإ ؛ةمحرلاو

 ءدلخي اميف هتبغرف .تبحأ اميف اهعطي
 ؛ملحلاب ملعلا جزمي «دفني اميف هتداهزو

 ولخيو «مهفيل قطنيو ءملسيل تمصيو
 ريخل تصني ال ءملعيل قلاخيو «منغيل

 هل عمتسي الو ءوهسي وهو تصني نيح
 .ءاقدصألا هتنامأ ثدحي ال ءوغلي وهو

 نم لمعي الو «ءادغألا هتداهش متكي الو

 .ءايح اًئيش هنم كرتي الو «ءاير اًئيش ريخلا

 نم هيلإ بحأ ءارقفلا عم ركذلا سلاجم
 .ءاينغألا عم وهللا سلاجم

 نم نيقيلاب بجعي نمم ينب اي نكت الو
 اجر اميف نيقيلا ىسنيو «بهذ اميف هسفن

 ءيش رذق ول :بهذ اميف لوقي «بلطو
 اهيأ غتبا :يقب اميف لوقيو ءناكل

 قئي الو ءنثمطم ريغ اصخاش «ءناسنإلا

 هسفن هبلغت ال .نمض دق امب قزرلا نم

 «نقيتسي ام ىلع اهبلغي الو «نظي ام ىلع

 مل نإ هنظ نمو .ءكش يف هسفن نم رهف

 حتص ,نإو علي مس نإ كلم ىف حرب
 «نتتفا ىنغتسا نإو «نزح رقتفا نإو ءنمأ

 بغري ؛«دهز طشن نإو ءلسك بغر نإو

 «بغري اميف بصني الو ءبصني نأ لبق
 سلجأ لب .ىنعتأف لمعأ مل :لوقي
 «ةيصعملاب لمعيو ةرفغملا ىنمتي «ىنمتأف

 ليقأو ىقبأ مث «ةرغو ةلفغ هرمع لوأ ناك

 لاط ءةرتفو لسك هرخآ يف اذإف «ةرثعلا

 دمألا هيلع لاطو «نتتفاف لمألا هيلع

 اميف سيلو «رمع اميف هيلإ رذعأو «رتغاف
 ءركذت نم هيف ركذتي ام رّمع ءرذعمب رمعأ
 يطعأ نإ ءرقوم ةمعنلاو بنذلا نم وهف

 ءرثقي مل :لاق عنم نإ وأ ءركشُيل ّنم
 ملو ةاجنلا وجري ءرئأتساو دبعلا ءاسأ

 نأ قح ءركشي ملو ةدايزلا يغتبيو ءرذحي

 مل ام فلكتي ءرذعي ال نأ قحأ وهو ركشي

 ءرثكأ لأسي نإ ءرثكأ وه ام عيضيو ءرمؤي
 قفنيو ءريثكلا لأسي ءرتق قفنأ نإو
 عسوف هسفنل هردق نم ريخ هل ردق «ريسيلا

 هيفكي ام يطعأف ءهباسح ففخو ءهقزر هل

 نود «هيئغي اًئيش ىري سيلف ءهيهلي ام عنمو

 ءيتوأ ام ركش نع زجعي ءهيغطي ىنغ

 يف هسفن ئطبتسي «يقب اميف ةدايزلا يغتبيو
 ركشلا نم هيلع ام ىسنيو «ءيتوأ ام ركش
 ال امب رمأيو «يهتني الف ىهني «ىفو اميف

 ؛هبح يف رصقيو هضغب يف كلهي «يتأي
 هضغبو ءهدئع سيل ام هبح هسفن نم هرغ
 الف نيحلاصلا بحي ءهلثم هذئع ام ىلع

 وهو نيئيسملا ضغبيو «مهلامعأ لمعي

 ىلع ضغبلا يف ةرخآلا وجري «مهدحأ

 نم نيقيلا يف تقملا ىشخي الو ءهنظ

 .«ىوهي ام ىلع ايندلا يف ردقي اال ءهسفن
 نم ردابي «ىقبي ام ةرخآلا نم لبقي الو

 «ىقبي ام ةرخآلا نم كرتيو ىنفي ام ايندلا

 يلتبا نإو «ءبات دق هنأ بسح ىفوع نإ

 :نيدهازلا لوم ايندلا يف لوقي .ةاع



 ظعاوم

 توملا هركي «نيبغارلا لمع اهيف لمعيو
 يف ةءاسإلا نع يهتني الو ءهتءاسإل

 بحيو ءعذي ال امل ثوملا هركي «هئايح
 مل ايندلا نم عنم نإ .عنصي ال امل ةايحلا

 نإو ؛عبشي مل اهنم يطعأ نإو ؛عنقي
 لمعلا كيفكي :لاق ةوهشلا تضرع

 :لاقو لسك لمعلا هل ضرع نإو .عقاوف
 «لسكلا هتفاخم بهذت ال .عرولا كيفكي
 رجألا وجري .لمعلا ىلع هتبغر هئعبت الو

 مث «لمألا لوطل ةبوتلا رخؤيو «لمع ريغب
 لفكت اميف هتبغرو .ءقلخ هل اميف ىعسي ال

 نم هب رمأ اميف هتداهزو «قزرلا نم هل
 «قزرلا نم هل غرف امل غرفتيو «لمعلا

 برلا ىشخي الو ءهبر يف قلخلا ىشخي

 الو .هقوف وه نمم هللاب ذوعي :هقلخ يف

 .توملا ىشخي ؛هتحت وه نم هللاب ذيعي
 دقو ىشخي ام نمأي .توفلا وجري الو
 نقيت دقو وجري امم سأيي الو ؛هب نقيأ

 نمأيو «هب لمعي ال ملع عفن وجري ؟هنم

 نم هتحت نمب رخسي «هب نقيأ دق لهج رض
 «قحلا نم هيف هيلع ام ىسنيو ؛قلخلا

 ىسنيو «قزرلا يف هقوف وه نم ىلإ رظني
 هريغ ىلع فاخي .قلخلا نم هتحت نم
 نم رسيأب هسفنل وجريو «هبنذ نم ىندأب

 نم اهلقعيو هريغ نم ةروعلا رصبي ؛هلمع
 نم اذكه ام :لاق «نيقيلا ركذ نإ ءهسفن
 تنأ لمعت الفأ :ليق نإف ءمكلبق ناك
 نوكي نأ عيطتسي نم :لوقي ؟مهلمع
 هيلع بعصتسيو «لدم لوقلل وهف ؟مهلثم

 م
 يعوضوملا بيذغهتلا ها

 «ىضرأو يفوع ام ةنامألا ىري .لمعلا

 بسحيل نيلي «ىلتباو طخسأ نإ ةنايخلاو
 ملعتي ءةنايخلل اهدصري وهف ةنامأ هدنع

 لجعتسي «ةوادعلل هب دصري ام ةقانصلل

 هيلع فخي «ءيطب ةنسحلا يف وهو ةئيسلاب

 عم وغللا ءركذلا هيلع لقثيو ءرعشلا
 «ءارقفلا عم ركذلا نم هيلإ بحأ ءاينغألا

 تيبي الف ءموصلا رخؤيو مونلا لجعتي
 همهو حبصيو ءاّمئاص حبصي الو اًمئاق

 هّمهو يشميو ءرهسي ملو مونلا نم حبصتلا
 نع جاجحلا داز رطفم وهو ءاشعلا

 «ضرتعا ىلص نإ  هتياور يف يدوعسملا

 لأس نإو ءرقن دجس نإو «ضبر عكر نإو
 ثدح نإو .فّوس لئثس نإو .فحلأ

 دعو ُنِإو ءثنح فلح نإو ءفلح

 ؛حرف حدم نإو .حلك ظعو نإو .فلخأ

 هسفن يف هل سيل ءرزو هكرتو ءرش هبلط

 يف اهل سيلو «لغش سانلا بيع نع
 .اهل بحيو اهل ليمي ءلضف ناسحإلا
 لهأو «ةناطب هل ةنايخلا لهأ ؛لدعلا مهنم

 نإو ءعمسي مل ملس نإ «ةوادع هل ةنامألا

 هدوسحلا رظن رظني ءمجري مل عمس

 ءرتقملاب رخسي ؛دوقحلا ضارعإ ضرعيو

 سيل امي دهاشلا ىضريو «ربدملاب لكأيو
 ملعي ال امب بئاغلا طخسيو ؛هسفن يف

 نم ءيرب «ةنايخلا ىلع ءيرج ؛هيف

 ضغبأ نمو ءبذك بحأ نم «ةنامألا

 «بدألا يشميو .«بجعلا كحضي ؛بلخ

 هنم ملسي الو ءبناج نم هنم وجني ال



 د
 ءايلوألا ةيلحل

 كرس هتؤَس نإو «كمغ كتدح

 نإو

 نإو
 نإو .كلكأ هتقراف نإو .ءكرض هتررس

 نإو .كتهب هتعبات نإو .كعجف هتنطاب
 دسحي ؛؟كتقم هتفلاخ نإو .كدسح هتقفاو

 نم دسحي .َلْضفَي نأ دهزيو «لضفي نإ
 نع زجعي ؛هلمع لمعي نأ دهزيو هلَّضُف

 ىغب نميف طرفيو «هيلإ نسحأ نم ةأفاكم
 ال امب ملكتيو ءملسيف تصني ال ؛هيلع

 هبلق طبضي الو «ءهبلق هناسل بلغي ؛ملعي
 ءءايرلل هقفتيو ءءارملل ملعتي ؛هلوق
 «ىفخأ ام هنم رهظيف ؛ءايربكلا رهظيو

 «ىنفي ام ردابي ؛ىدبأ ام هنم ىفخي الو

 لكاويو ءايندلاب رذابي «ىقبي ام لكاويو
 [؟5* - 7١١/41 .ىروقتلاب

 امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع #*

 «سانلا راشتسا ءردب ىلإ ِةلَي يبنلا جرخ
 :لاقف ءورمع نبدادقملا ماقف

 هب هللا كرمأ امل ضما .هللا لوسر اي

 لاو اك كل لوقنا ام هلو انا خل

 6# ىسومل ليئارسإ ونب
 «نكلو ؛نودعاق انهاه انإ ءالتاقف 10

 مكعم انإ ءالتاقف كبرو تنأ بهذا

 ول :اًيبن قحلاب كثعب يذلا هللاو ؛نولتاقم

 فيس اتكلاجل ةانفلا هرب لإ اع ترام
 لك هللا لوسر هل لاقف ؛هغلبت ىتح هنود نم

 [١ا/* 11

 تنأ بهذا :

 .هل اعدو ءكاريخ

 ءهملح بناج كسنآ :لوقي رذ نب رمع

 ظعاوم مقا ١

 امأ ؟ديرت هفسأفأ 0 ينم ىلع 5-0
 لس رع

 انوفساَع

 :سانلا اهيأ .[6 50 ؟# رهن

 ؛لحي ال امع هزنتلاب «هللا ماقم اولجأ

 [١١١/ه] .يصع اذإ نمؤي ال هللا نإف

 ىلإ رظنت ال :لاق دعس نب لالب نع *

 نم ىلإ رظنا نكلو ءةئيطخلا رغص

[/ *] 

 انهت

 . تيصع

 نأ دارأ نم :لاق رابحألا بعك نع *

 نكي «ركفتلا رثكيلف «ةرخآلا فرش غلبي

 ؛اًينغ نكي ءهموي توقب ضريلو ؛اًملاع

 هللا حئفطي «ءاياطخ ركذ دنع ءاكبلا رثكيلو

 ١[ 4 /ك] [قلالك /ه] . منهج روحب هنع

 الول :لاق هنأ هيف ءادردلا ىبأ نع *

 يف ىقبأ ال نأ تببحأل ؛لالخ ثالث

 الول :لاقف ؟نه امو :تلاقف ؛ايئدلا

 فالتخا يف يقلاخل دوجسلل يهجو عوضو

 أمظو «يتايحل ةمدقت نوكي ءراهنلاو ليللا
 مالكلا نوقتني ماوقأ ةدعاقمو ءرجاوهلا

 نأ :ىوقتلا مامتو ؛ةهكافلا ىقتنت امك

 لثم يف هيقتي ىتح ,كبعلا كك هللا يقتي

 هنأ ىري ام ضعب كرئثي ىتح «ةرذ لاقثم

 نوكي ءاّمارح نوكي نأ ةيشخ لالح
 دق ىلاعت هللا نإ ؛مارحلا نيبو هنيب اًرجاح

 لاق ؛هيلإ مهربصي وه يذلا هدابعل نيب

 121-12 لاكتتي لَمْ نتفا# : ىلاغت
 رس َوْرَد لاكتتم يش نّمو مري

 ٌنرقحت الف .[1-4 :ةلزلزلا] 469 ُمرَم



 ظعاوم

 نم اًئيش الو ءهيقتت نأ رشلا نم اًئيش
 [؟١؟/1] .هلعفت نأ ريخلا

 يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع #©
 ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ :ةبيبح
 كيصوأ ينإف :دعب امأ .هلامع ضعب
 هللا ىوقتب هنإف ؛هتعاط موزلو هللا ىوقتب
 مهل ققحت اهبو ؛هطخس نم هللا ءايلوأ اجن
 ترضن اهبو ؛مهءايبنأ اوققار اهبو «هتيالو
 يهو ءمهقلاخ ىلإ اورظن اهبو ءمههوجو
 نم جرخملاو «نتفلا نم ايندلا يف ةمصع
 الإ يقب نمم لبقي ملو «ةمايقلا موي برك
 ةربع يقب نملو ءىضم نمع يضر ام لثمب
 ردابف «ةدحاو مهيف هللا ةنسو ءىضم اميف

 صلخيو «؛كمظكب ذخؤت نأ لبق كسفتب
 دقف ؛كلبق ناك نم ىلإ صلخ امك كيلإ
 ففيكو ءنوتومي فيك سانلا تيأر

 لجعي فيك «توملا تيأرو .نوقرفتي
 ناطلسلا اذو ؟هلمأ لمألا اذو ؟هتبوت بئاتلا

 .ةغلاب ةظعوم توملاب ىفكو ؟هناطلس
 ؛ةرخآلا يف اًبغرمو ءايندلا نع اًلغاشو
 ءهدعب امو توملا رش نم هللاب ذثوعنف
 نبلطت الو ؛هدعب ام ريخو هريخ هللا لأسنو

 «لعف الو ؛لوقب ءايندلا ضرع نم اًئيش
 «كنيدب يرزيف .كترخآب رضي نأ فاخت
 ردقلا نأ ملعاو ؛كبر هيلع كتقميو

 نم كلمأ كيفويو «كقزري كيلإ يرجيس
 ةوق الو «كنم لوحب هيف ديزم ريغب كايند
 هللا كالبأ نإ ؛فعضب هنم اًصوقنم الو
 ءاضقل تبخاو .ءكرقف يف ففعتف ءرقفب

 يعوضوملا بيذضهتلا 0 | ه2 3

 نم .كل هللامسق امب ريتعاو «كبر
 نإف ءايندلا ةمعن نم كنم ىوذ ام مالسإلا

 «ةضفلاو بهذلا نم افلخ مالسإلا يف

 اًدبع رضي نل هنأ ملعا ؛ةينافلا ايندلا نمو

 ام ,.ةنجلا ىلإو هللا ناوضر ىلإ راص
 نل هنأو ؛ءالب وأ ءرقف نم ايندلا يف هباصأ

 «رانلا ىلإو هللا طخس ىلإ راص اًدبع عفني

 ام ؛ءاخر وأ ةمعن نم ايندلا يف باصأ ام

 يف مهباصأ هوركم سم ةنجلا لهأ دجي
 اومعن ةذل معط رانلا لهأ دجي امو :مهايند

 مل نأك كلذ نم ءيش لك «مهايند يف اهب
 دف هللا ىلإ اًحئار وأ اًيداغ نوعيشت ؛ نكي

 يف هنوبيغتو ءهلجأ ىضقناو ءهبحن ىضق
 الودسوتمال مث «ضرألا نم عدص

 «بالسألا علخو «ةبحألا قراف ءدهمتم

 انهترم «باسحلا هجاوو «بارتلا نكسو
 ؛كرت امع اًيتغ ءمدق ام ىلإ اًريقف .هلمعب

 ءاضقناو ءتوملا لوزن لبق هللا اوقتاف

 هذه مكل لوقأل ينإ هللا ميأو ؛هتافاوم

 نم مكنم دحأ دنع ملعأ امو «ةلاقملا
 ؛يدذنع ملعأ امم رثكأ بونذلا

 [؟74- 578/81 .هيلإ بوتأو ؛هللا رفغتسأو

 نب رمع نأ :شيرق نم لجر نع *
 كيلع :هلامع ضعب ىلإ دهع زيزعلا دبع
 نإف ؛كي لزني لاح لك ىف هللا ىوقتب

 .ةديكملا غلبأو «ةدعلا لعل هللا ىوقت

 نم ءيش يف نكت الو ؛ةوقلا ىوقأو

 و .كسفنل اًسارتحا دشأ كودع ةوادع

 فوخأ بونذلا نإف ؛هللا يصاعم نم كعم



 ا
 ظعاوم | 4458 ءايلوألا ثيلحل

 «مهودع ةديكم نم سانلا ىلع يدنع

 مهيلع رصنتسنو انودع يداعن امنإو

 ةوق انل نكت مل «كلذ الولو .مهتيصعمب
 0 الو ءمهددعك سيل انددع نأل ؛مهب

 ال ءانتقمب مهيلع رصنُن ال انإف ءمهتوقك
 00 نوكت الو ؛انتوقب مهبلغن

 دشأ الو ءمكيونذل مكنم رذحأ سانلا

 مكيلع نأ اوملعاو ؛مكبونذل مكنم اًدهاعت

 ام نوملعي ؛ءمكيلع ةظفح هللا ةكئالم

 اويحتساف «مكلزانمو مكريسم يف نولعفت

 مهوذؤت الو « مهتبحص اوتسحأو «مهنم

 ؛هللا ليبس يف متمعز متنأو هللا يصاعمب

 نلو ءانم رش انودع نإ :اولوقت الو

 دق موق نم مكف ؛انبنذأ نإو ءانيلع اورصني
 ؛مهبونذل مهنم رشأب مهيلع طخس وأ طلس
 امك ء.مكسفنأ ىلع نرعلا هللا اولسو

 هللا لأسن ؛مكودع ىلع نوعلا هنولأست

 يف كعم نمب قفراو ءمكلو انل كلذ

 الو ا مهجتي اري مهمات ال3 « هريس
 اوقلي ىتح «مهب قفري لزنم نع مهب رصقت
 الو «مهتوق صقني مل ءرفسلاو ؛مهودع

 «ميقم ودع ىلإ نوريست مكنإف ؛مهعارك
 اوققرتت الإو ءعاركلاو سفنألا ماج

 نكي ءمكريسم يف مكعاركو مكسفنأب
 يف مكيلع ةوقلا يف لضف مكودعل
 هللاو ءعاركلاو سفنألا مامج يف ؛مهتماقإ

 ةعمج لك يف كعم نمب مقأ ؛ناعتسملا

 اهب نومجي «ةحار مهل نوكتل «ةليلو اًموي
 مهتحلسأ نومريو ءمهعاركو مهسفنأ

 .حلصلا ىرق نع كلزنم حنو «مهتعتمأو
 مهقوسل كباحصأ نم دحأ اهلخدي الو

 ىلع هنمأتو «هب قثت نم الإ .مهتجاحو

 الو ءاملظ اهيف اويبيصي الف ؛هنيدو هسفن

 نم اًدحأ نوؤرزي الو ءاَمثإ اهنم اودوزتي
 ,ةمذو ةمرح مهل نإف ؛قحب الإ اًئيش اهلهأ

 ؛اهيلع ربصلاب اولتبا امك اهب ءافولاب متيلتبا

 لهأ ملظب برحلا لهأ ىلع اورصنتست الف
 نمم برعلا نم كنويع نكتلو .حلصلا
 نإف ؛ضرألا لهأ نم هحصن ىلإ نئمطت
 يف قدص نإو .ءهربخ كعفني ال بوذكلا

 سيلو «كيلع نيع شاغلا نإو ؛هضعب
 [#.04 - "#0 /ه] . كل نيعب

 - رائيد نب ةملس مزاح يبأ نع «

 ؛بوتن ىتح تومن نأ ديرن ال نحن :لاق
 كنأ «ملعاو ؛تومن ىتح بوتن ال نحنو
 نإ ؛كتومب قاوسألا مفرت مل ءتم اذإ

 [77/8] .كسفن فرعاف ءريغص كنأش

 نأ ءملعا :لاق يكاطنألا نع *

 هودع جالع ىلع هربص لق نم :لهاجلا

 :هتلهاجم ىلع هودع دعاس لب «هتاجنل

 ؛نوكحاضلا هب كحضي نأ لهأ كلذف

 زيزع هرهوجو .دوجوم ريثك مالكلاو

 يف قدصلاو «ةريثك لامعألاو ءليلقلا
 بيطو «ةريثك راجشألاو .«ليلق لامعألا

 لوقعلا لهأو ء«ريثك رشبلاو «ليلق اهترمث
 «يقب امب تاف دق ام كردتساف ؛ليلق

 ءحضو وأ يقب اميف دسف دق ام حلصتساو



 ظعاوم

 دعأو ءمظكلاب ذخألا لبق كتلهم يف ردابو
 دعت كتدجو دقف ؛ةلأسملا لبق باوجلا
 «كايإ مهتلأسم لبق ايندلا ماكحل تاباوجلا

 ءامسلا مكحل تاباوجلا نم تددعأ اذامف

 داهتجالا يف مدقتو ؟تاباوجلا قدص نم

 ال تيسع كنإف ءراذتعالا رطخ هب مفدتل

 ججحلا ةطاحإ عم «ةرذعملا كنم لبقي

 فارتعاو «كيلع ملعلا تاداهشو ءكب

 ؛هئاقل نم كل دب ال نمل ةناهتسالاب لوقعلا
 مظع ىلع رمألا كيفاجي نأ لبق نم رذحاف
 عم «تاف دق ام حالصإ كتوفيف ,كتلفغ

 سايإلا لبق نم ءٍتآ وه ام ايندلا مومه
 مظكلاب ذخألاو «لجألا عاطقنا دنع كنم

 ىلإ الإ لصوي ال نيح ؛معنلا لاوز عم
 تلقع نإ ةرسح نم اهل ايف ؛ةمادنلا

 تفداص ول ةظعوم نم اهل ايو .ةرسحلا

 نم يسفنو كيصوم انأو ؛ةايح بولقلا نم
 ايندلا يف تشع ؛تلبق نإ «ةيصوب دعب
 نم تح رخو:هاقيلس اهيف اًيدؤم ميك
 يفو ءاّطوبغم اهيف اطبتغم اًريقف ايندلا
 ْ [؟ة5/9] .اًكلم اًهجوتم ةرخآلا

 ريمأ جح :لاق عيبرلا نب لضفلا نع *

 ءاًعرسم تجرخف ؛يناتأف «نيئمؤملا

 يلإ تلسرأ ول :نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 يسفن يف كاح دق .ءكحيو :لاقف «كتيتأ

 :تلقف ؛هلأسأ الجر يل رظناف ءءيش
 انب ضما :لاقف «ةنييع نب نايفس انهاه

 نم :لاقف «بابلا انعرقف «هانيتأف .هيلإ
 جرخف ؛نينمؤملا ريمأ بجأ :تلق ؟اذ

 يعوضوموملا تبيذشضتلا ( ثا اعل |

 ول ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءاًعرسم
 كانئج امل ذخ :لاقف ؛كتيتأ ىلإ تلسرأ

 :هل لاق مى ءةغاش هئدحف هلا كمحر هل
 «سابع ابأ :لاق «معن :لاقف ؟نيد كيلع

 ىنغأ ام :لاق ءانجرخ املف ؛هنيد ضقا

 ؛هلأسأ الجر يل رظنا ءاًئيش كبحاص ينع

 :لاق ءمامه نب قازرلا دبع انهاه :تلق

 «بابلا انعرقف «هانيتأف «هيلإ انب ضما
 :تلق ؟اذه نم :لاقف ءاعرسم جرخف

 ريمأاي :لاقف .نينمؤملا ريمأ بجأ

 :لاقف ؛كتيتأ يلإ تلسرأ ول «نينمؤملا

 لاق مث «ةعاس هثداحف ءهل كانثتج امل ذخ

 ابأ :لاق ءمعن :لاق ؟نيد كيلع :هل

 ام :لاق ءانجرخ املف ؛هنيد ضقا « سابع

 اًلجر يل رظنا ءاًئيش كبحاص ينع ىنغأ
 هيفا نب ليضفلا انهاه :تلق ؛هلأسأ

 مئاق وه اذإف ءهانيتأف ءهيلإ انب ضما :لاق

 :لاقف ءاهددري نآرقلا نم ةيآ ولتي ء يلصي

 نم :لاقف «بابلا تعرقف :بابلا عرقا
 :لاقف «نينمؤملا ريمأ بجأ :تلق ؟اذه

 :تلقف ؛نينمؤملاريمألو يلام

 دق سيلأ ؟ةعاط كيلع امأ .هللا ناحبس

 نمؤملل سيل» :لاق هنأ ِْكَك يبنلا نع يور
 ىقترا مث «بابلا حتفف لزنف «هسفن لذب

 ىلإ أجتلا مث ,ءجارسلا افطأف ءةفرغلا ىلإ

 انلعجف ءانلخدف ؛تيبلا اياوز نم ةيواز

 يلبق نوراه فك تقبسف ءانيديأب لوجن
 نإ اهنيلأ ام فك نم اهل اي :لاقف ؛هيلإ

 يف تلقف نيك هللا باذع نم اًدغ تجن



 ظعاوم دا ءايلوألا تيلحل

 بلق ىقت نم مالكب ةليللا هنملكيل :يسفن
 هل كانكح امل ذخ :هل لاقف ؛يقت

 زيزعلا دبع نب رمع نإ :لاقف ؛هللا كمحر

 هللا دبع نب ٌملاس اعد «ةفالخلا يلو امل

 نب ءاجرو «ءيظرقلا بعك نب دمحمو
 اذهب تيلتبا دق ينإ :مهل لاقف «ةويح

 ةفالخلا ٌدعف  ؟يلع اوريشأف «ءالبلا

  ةمعن كباحصأو تنأ اهتددعو «ءالب

 تدرأ نإ :هللادبع نب ملاس هل لاقف

 نكيلو ءايندلا مصف هللا باذع نم ةاجنلا

 نب دمحم هل لاقو ؛ثوملا اهنم كراطفإ

 فللا باذع نم ةاجنلا تدرأ نإ :بعك

 مهطسوأو ءاَيأ كدنع نيئمؤملا ريبك نكيلف

 رقوف ءاّدلو كدنع مهرغصأو ءاحخأ كدنع
 .كدلو ىلع ننحتو .كاخأ مركأو ؛كابأ

 تدرأ نإ :ةريح نب ءاجر هل لاقو

 بحأف .هللا باذع نم اًدغ ةاجنلا
 ام مهل هركاو ءكسفنل بحت ام نيملسملل
 ينإو ٠ تعش اذإ تم مث «كسفتنل هركت

 دشأ كيلع فاخأ ينإف :كل لوقأ

 كعم لهف «مادقألا هيف لزت اًموي «.فوخلا
 كيلع ريشي نم وأ ؟اذه لثم هللا كمحر

 ىتح اًديدش ًءاكب نوراه ىكبف ؟اذه لثمب

 ريمأب قفرا :هل تلقف ؛هيلع يشغ

 تنأ هلتقت «عيبرلا نبا اي :لاقف «نينمؤملا

 لاقف «قافأ مث !انأ هب قفرأو «كباحصأو

 ريمأ اي :لاقف ؛هللا كمحر يندز :هل

 نب رمعل اًلماع نأ ينغلب «نيننؤملا
 :رمع هيلإ بتكف ءهيلإ ىكش زيزعلا دبع

 عم رانلا لهأ رهس لوط كركذأ «يخأ اي

 نم كب فرصني نأ كايإو ءدبألا دولخ

 عاطقناو ءدهعلا رخآ نوكيف «هللا دنع

 ىوط «باتكلا أرق املف :لاق .ءاجرلا

 ؛زيزعلا دبع نب رمع ىلع مدق ىتح «دالبلا
 يبلق تعلخ :لاق ؟كمدقأ ام :هل لاقف

 ىتح ةيالو ىلإ دوعأ ال .كباتكب
 ًءاكب نوراه ىكبف :لاق ؛َكَيِي هللا ىقلأ

 ؛هللا كمحر يندز :هل لاق مث ؛اًديدش

 مع سابعلا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 :لاقف لكي يبنلا ىلإ ءاج ِلك ىفطصملا
 هل لاق ؛ةرامإ ىلع ينرّمأ هللا لوسر اي

 موي ةمادنو ةرسح ةرامإلا نإ» :ةْيتَي يبنلا

 اًريمأ نوكت ال نأ تعطتسا نإف ؛ةمايقلا

 لاقف ؛اًديدش ًءاكب نوراه ىكبف .«لعفاف

 نسح اي :لاق هللا كمحر يندز :هل

 نع َِقِو هللا كلأسي يذلا تنأ ءهجولا

 نأ تعطتسا نإف «ةمايقلا موي قلخلا اذه

 حبصت نأ كايإف «رانلا نم هجولا اذه يقت

 « كغينر نم لسأل .شغ كبلق_ىفو يسعتو
 ءاشاغ مهل حبصأ نم» :لاق للك يبنلا نإف

 لاقو «نوراه ىكبف .«ةنجلا ةحئار حري مل
 مل يبرل نيد ءمعن :لاق ؟نيد كيلع :هل

 «ينلأس نإ يل ليولاف هيلع ينبساحي
 مل نإ يل ليولاو «ءينشقان نإ يل ليولاو
 نيد نم ينعأ امنإ :لاق ؛يتجح مهل

 امنإ ءاذهب ينرمأي مل يبر نإ :لاق ؛دابعلا
 ءهرمأ عيطأو ءهدنعو قدصأ نأ ينرمأ

 ىنالاو َّنْلَل ُتْدَلَع اَمَرل :زعو لج لاقف



 ظعاوم

 ُديرَأ امو قني ني ميني برأ آم © دودي الإ 4ع
 ّرَمْلا وذ قررا وه هم َّنِ ٍنوُمِمظُي نأ

 :هل لاقف [58 55 :تايراذلا] 469 ٌنيِيَمْل

 ىلع اهقفنأف ءاهذخ ءرانيد فلأ هذه

 :لاقف ؛كتدابع ىلع اهب ٌوقتو «كلايع
 .ةاجنلا قيرط ىلع كلدأ انأ ءهللا ناحبس

 هللا كملس ؟اذه لثمب ينئفاكت تنأو

 انجرخف ءانملكي ملف ءتمص مث ؛كقفوو
 لاق «بابلا ىلع انرص املف ؛هدنع نم

 ىلع ينلدف «لجر ىلع ينتللد اذإ :نوراه

 تلخدف ؛نيملسملا ديس اذه ءاذه لثم

 دق ءاذه اي :تلاقف ءهئاسن نم ةأرما هيلع

 ولف «لاحلا قيض نم هيف نحن ام ىرت
 :اهل لاقف ؟هب انجرفتف ءلاملا اذه تلبق

 ريعب مهل ناك موق لثمك ءمكلثمو يلثم
 ءهورحت ءربك املف ءهبسك نم نولكأي
 اذه نوراه عمس املف ؛همحل اولكأف

 لبقي نأ ىسعف «لخدن :لاق «مالكلا
 يف سلجف جرخ ليضفلا ملع املف ؛لاملا

 .نوراه ءاجف ءةفرغلا باب ىلع حطسلا

 ؛هبيجي الف هملكي لعجف ءهبنج ىلإ سلجف
 ةيراج تجرخ ذإ .ءكلذك نحن انيبف
 خيشلا تيذآ دق ءاذه اي :تلاقف ءءادوس

 ءهللا كمحر فرصناف ءةليللاذنم

 ]٠١86/8 -٠١8[ .انقرصناف

 هللا تلأس :ديز نب دحاولا دبع لاق *
 ءةنجلا يف يقيفر ينيري نأ ٍلايل ثالث

 «دحاولا دبع اي :يل لوقي اًلئاق نأك تيأرف
 :تلقف ؛ءادوسلا ةنوميم ةنجلا يف كقيفر

 يعوضوملا بيذغهتلا ١ دنقلا" لا

 نالف ينب لآ يف :لاقف ؟يه نيأو

 ؛ةفوكلا ىلإ تجرخف :لاق ؛ةفوكلاب

 ديرأ :تلقف ؛انل تامينغ ىعرت ءانينارهظ

 .ناخلا ىلإ جرخا :اولاق ؛اهارأ نأ

 نيب اذإو «يلصت ةمئاق يه اذإف .ءتجرخف

 نم ةبج اهيلع اذإف ؛اهل ةزاكع اهيدي

 الو ءعابت ال :اهيلع بوتكم ء.فوص
 بائذلا ال «بائذلا عم منغلا اذإو ؛ىرتشت

 ؛؟بائذلا نم عزفت منغلا الو «منغلا لكأت

 مث ؛اهتالص يف تزجوأ «ينتأر املف

 دعوملا سيل ءديز نبا اي عجرا :تلاق

 :اهل تلقف ؛ّمّن دعوملا امنإ ءانهاه
 ؟ديز نبا ينأ كملعي امو هللا كمحر

 دونج حاورألا نأ تملع امأ :تلاقف

 ركانت امو ءفلتئا اهنم فراعت امف «ةدنجم

 :تلاقف ؛ينيظع :اهل تلقف ؟فلتخا اهنم

 نبا اي :تلاق مث ءظعوي ظعاول اًبجعاو

 ىلع طسقلا رياعم تعضو ول كنإ ءديز

 ام نونكم موتكمب .؛كتربخل كحراوج
 نم ام «ينغلب هنإ :ديز نبااي ؛اهيف

 هيلإ ىغتباف ءاّئيش ايندلا نم يطعأ دبع
 ةعم ةرلتكلا تحاللا هيلس الإ ءاثتاث
 سنألا دعبو ءدعبلا برقلا دعب هلدبيو
 : لوقت تأشنأ مث ؛ةشحولا

 باستحال ماقاًظعاواي

 بونذلانعاموقرجزي
 اًقح ميقسلا تنأو ىهنت

 بيجعلاركنملا نماذه



 ءايلوألا ةيلحل

 اذه لبق تحلصأ تدنك ول

 بيرق نم تبتوأ كك يغ
 يبنيح اي تلق انهن ناك

 بولقلا نم قدص عقوم
 يدامتلاو يغلا نع ىهنت

 بيرملاك يهنلا يف تنأو

 عم بائذلا هذه ىرأ ينإ :اهل تلقف

 الو «بائذلا نم عزفت منغلا ال «منغلا

 :تلاقف ؟اذه شيإف ءمنغلا لكأت بائذلا

 نيبو ينيب ام تحلصأ ينإف ءينع كيلإ
 بائذلا ام نيب حلصأف .ءيديس
 [امو ٠ هم/5] . منغلاو

 نأ ينغلب :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ؛همانم يف َِِو يبنلا ىأر يرصبلا نسحلا

 نم :لاق ؛ينظع ءهللا لوسر اي :لاقف

 هدغ ناك نمو ؛نوبغم وهف ءهاموي ىوتسا

 مل نمو ؛نوعلم وهف ءهموي نم ارش
 ىف وهف ءهسفن نم ناصقنلا دهاعتي

 ترعلاف (ةانمقت "ىف ناك نمو: ناضعت
 ْ ["ه/4] .هل ريخ

 :لاق يكاطنألا مصاع نب دمحأ نع ©
 هيف داع :اًنامز ةنمزألا نم تكردأ ينإ

 قحلا فصو داعو ءأدب امك اًبيرغ مالسإلا

 ىلإ هيف تعزن نإ ؛أدب امك اًبيرغ هيف
 ميظعتلا بحي ءايندلاب اًنوتفم هتدجو :ملاع

 هتدجو :دباع ىلإ تعزن نإو ؛ةسايرلاو

 هودع عيرص ءاًعوذجم «هتدابع يف الهاج
 يف حطس ىلعأ ىلإ هب دعص دق «سيلبإ

 ظعاوم ( 4ك يف 8ةاعب |

 هل فيكف ءاهاندأب لهاج وهو «ةدابعلا

 حيبقف :عاعرلا نم كلذ رئاسو ؟اهالعأب
 «ةيراض عابسو «ةسلتخم سائذو .جوعأ

 كلثم نويع فصو اذه ؛ةيراج بلاعثو

 «نآرقلاو ملعلا ةلمح نم «كنامز يف
 ىرأ تسل ينأ :كلذو ؛ةمكحلا ةاعدو

 روغ اًديعب ؛هلقع ىلع اًبولغم الإ ءاّملاع
 ءهاوه اًعبتم هايند رومأل هترضمل ؛هتنطف

 اًحمس «هايند ىلع اًحيحش ؛«هيأرب اًبجعم
 اًقناعم ءءاضقلا مومذمب اًمزعتم «هنيدب

 هللا هركي امع لقتنم ريغ «ىضري اميف هاوهل
 ةنتفلا عاونأ نم اًديزتسم لب ءهنم ىلاعت

 ءةوهشلاب ايندلا ءاقش المتحم «ءالبلاو
 هل قلخ امع هتلفغ اًميظع ءهبلق اًيساق

 ريغ هل نمض دق امم ىعدي امل اًئطبتسم

 دقام فوخ قم فرم هاب ناو

 اميف توملل ضرتعم «رانلا هب بجوتسا
 .هترخآ نع لفاغ «هايندب فوغشم «لبقتسي

 هسدن اميف دهاز ءةضفلاو بهذلل قشاع

 .قوشلا نم هيلإ

 «هيلإ قوشتي اميف هنيقي فعض هنأ امكف
 ناك اهدنعف ؛ديعولا دنع هتمأ ناك كلذك

 اهريص دق ءهنساحم اًركاذ «هبونذل اًيسان

 الخاد .هيمدق تحت هماثآو «هينيع بصن

 هعنقي ال ءايندلاب اًقوغشم «ءهينعي ال اميف
 الو ىعسي الو ءاهريثك هعبشي الو ءاهليلق
 الإ نيزتي الو حرفي الو ءاهل الإ حدكي

 ضار ؛اهل الإ طخسيو ىضري الو ءاهل
 هنع لقتنملا ءكورتملا هظح ليلقب ءهظحب



 يعوضاوملا بيذهتلا 2 | كة ةكرب مك ظعاوم

 هظحب ضار لب ءهترخآ نم هظح ريثك نم

 ءاهمدق دق صاعم نم نمآ «هب أدب رقف نم
 امي قئالخلل نيزتم ءاهقحتسا دق تابوقعو
 قوثوم ريغ «هنم سؤيم ؛هقلاخ دنع هطقسي
 يف مالكلاب نوئيزتي ءنوزرحتم ؛هب

 بضغلا نطاوم يف نوربكتي «سلاجملا
 دنع نارقأ بائذ ءىوهلا فالخ دنع

 ؛ةزئارج رجد سلط ءايندلا ةسرامم

 يدرملا ىوهلاو :؛هليمتسي بذاكلا عمطلاف

 ملو «همالسإ رون هبلسيو «هتءورم قلخي

 ناحتمالا هب عزنف .فوخ ةقيقح ىلع نكي
 .ناعتسملا هللاو «هعابطو هرهوج ىلإ

 افصو ؟اذه نم فصو ءنآلا لقعتف

 يلوأ اي اوربتعاف ؟؛كنامز يف كتلم نويع

 بابلألا يلوأ اي هللا اوقتاو ءراصبألا

 مث ؛باوثلا بجوأ مهلو ءاونمآ نيذلا

 ملو «لوقعلا مسق يف ةنملا مظعل مههبن
 رثآو ءهركش عيض نم :ريصقتلاب رذعي
 «ىوهلا قلخ ىلاعت هللا نأب كلذ ؛هاوه
 : الكش لقعلل لعجو .لقعلل اًدض هلعجف
 ؛نالكش لطابلاو .ىوهلاو .ءملعلا وهو

 مومذم ىلإ ناوعدي ءنانيرق نافلتؤم
 .ةرخالاو ايندلل بقاوعلا

 رظحي يذلا نم :لوقعلا لهأ اي تاهيه

 هللا هحنم يذلا نمو ؟هبهاوم كَ هللا ىلع

 يذلا نمو ؟هنع بجيف .ةحنم ىلاعت
 له ؟هدنع دجويف ءاّئيش َِيِك هللا هعنمي

 بيكرت دعب ةجاح نم ىلاعت هللا ىلإ دابعلل

 رشلاو «باوثلل ريخلا ؟مهحراوج

 نم :رشلاو ريخلا تاكرحف ؛باقعلل

 هذه هناحبس قلخف ؛يصاعملاو تاعاطلا

 اهلعج ءانم ةمجرت حرش الب «بابسألا
 لعج الإ اًقلغتسم عدي ملو ءاًدادضأ هتردقب

 اًنايبت هيلع لعج الإ الكش الو ءاححاتفم هل
 ريخلل قلخ يذلا الإ هلإ الف «اًحضاو

 ىلإ اولصي نأ دابعلا عيطتسي ال ءاّبابسأ
 كلتبالإ ءريخلا لامعأ نم ءىش

 اذإ ءيصاعملا نع ةزجاح يهو ؛بابسألا

 ءهبحأ نم بلق ىلاعت هللا اهنكسأ

 [؟8ا ]585/9  .هب هلمعتساو

 مد نبااي :لاق نسحلا نع #*

 «كمدو كمحل وه امئإف ؛كلمع كلمع

 نإ ؟كلمع ىقلت لاح يأ ىلع رظناف

 :اهب نوفرعي .تامالع ىوقتلا لهأل

 ةلصو ءدهعلاب ءافولاو .ثيدحلا قدص
 رخفلا ةلقو ءءافعضلا ةمحرو «محرلا

 ةاهابملا ةلقو .فورعملا لذبو «.ءاليخلاو

 امم قلخلا ةعسو ؛قلخلا نسحو .سانلل

 كتإ .مدأ نبا اي ؛َكَيق هللا ىلإ برقي

 الف ؛«هرشو هريخ نزوي ؛كلمع ىلإ رظان
 ءرغص وه نإو ءاًئيش ريخلا نم نرقحت
 نرقحت الو ؛هناكم كرس :هتيأر اذإ كنإف

 كءاس :هتيأر اذإ كنإف ءاًئيش رشلا نم

 ءاّييط بسك :اَلِجَر هللا محرف ؛هناكم

 هرقف مويل اًلضف مدقو ءادصق قفنأو
 ايندلا تبهذ .تاهيه تاهيه ؛هتقافو

 يف دئالق لامعألا تيقبو ءاهلآم يتلاحب



 ةكففت" ءايلوألا تيلحل
 قة”

 هتاركسو توملا

 ةعاسلاو «سانلا نوقوست متنأ «مكقانعأ

 امف ءمكرايخب عرسأ دقو ءمكقوست
 ال هنإ .دق نأكف ؛ةنياعملا ؟نورظتنت

 ؟مكيبن دعب يبن الو «مكباتك دعب باتك

 امهحبرت «كترخآب كايند عب «مدآ نبا اي

 «كايندب كترخآ َّنعيبت الو ؛اًعيمج

 [4١*/؟] .اًعيمج امهرسختف

 ناك هنأ ءهدوعسم نب هللا دبع نع #*

 ليللا رمم يف مكنإ :دعق اذإ لوقي
 لامعأو ؛ةصوقنم لاجآ يف :راهنلاو

 عرزي نمف ؛ةتغب يتأي توملاو «ةظوفحم

 نمو ؛ةبغر دصحي نأ كشوي :اًريخ

 ؛ةمادن دصحي نأ كشوي :اًرش عرزي

 ءيطب قبسي ال ءعرز ام لثم عراز لكلو

 ؛هل ردقي مل ام صيرح كردي الو «هظحب

 فاطعأ ىلاعت هللاف :اًريخ يطعأ نمف

 ؛هاقو ىلاعت هللاف :اًرش يقو نمو

 مهتسلاجمو «ةداق ءاهقفلاو ءةداس نوقتملا

 .ةدايز ]1/*"*! - 4"١1[

 يف كلملا دبع نب ناميلس امنيب *
 قوقل ومسجل ذإ «مارحلا دجسملا

 ءهبنم نب بهوب يتأف ؛هل هأرقي نم بلطف
 تيأر ول كنإ .مدآ نبا :هيف اذإف .هأرقف

 ليوط يف تدهزل :كلجأ نم يقب ام برق
 0 .«كلمأ

 إو ؛كليحو كصرح نم ترصقلو
 ا دقو «كمدن اًدغ كاقلي

 كتم نابف ؛كمشحو كلهأ كملسأو

 ؛بيسنلاو دلاولا كضفرو «بيرقلا ديلولا
 كتانسح يف الو «دتاع كايند ىلإ تنأ الف

 ةرسحلا لبق «ةمايقلا مويل لمعاف ؛دئاز

 ءاكب ناميلس ىكبف :لاق ؛ةماذنلاو
 [54/4] .اًديدش

 هتاركسو توملا

 هنأ ؛يراصنألا ديعس نب ىيحي نع *

 نب رمع نأ :ركذي بيسملا نب ديعس عمس
 ىقلأ مث ءءاحطب نم ةموك مّوك باطخلا
 ءاهيلع ىقلتسا مث «هبوث فرط اهيلع
 ءمهللا :لاق مث ؛ءامسلا ىلإ هيدي عفرف

 ترشتناو «يتوق تفعضو ؛«ينس تربك
 الو عيضم ريغ «كيلإ ينضبقاف ؛يتيعر

 [64/1] .ط

 ناك هنأ ءدوعسم نب هللا دبع نع #*

 ليللا ربع يف معنإ ةدعف:اذإ لوفي
 لامعأو .ةصوقنم لاجآ يف :راهنلاو

 عرزي نمف ؛ةتغب يتأي توملاو .ةظوفحم
 عرزي نمو «ةبغر دصحي نأ كشوي :اًريخ
 عراز لكلو ؛ةمادن دصحي نأ كشوي :اًرش

 .عرز ام لثم

 صيرح كردي الو .ءهظحب ءيطب قسي ال
 هللاف :اًريخ يطعأ نمف ؛هل ردقي مل ام

 ىلاعت هللاف :اًرش ىقو نمو ؛هاطعأ ىلاعت

 .ةداق ءاهقفلاو :ةفانم نوقتملا ؛هاقو

 ]1/**"١ - 4"١[ .ةدايز مهتسلاجمو

 :لاق ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع



 قا
 هتاركسو توملا

 ءهضرم يف ترألا نب بابخ ىلع انلخد

 فلأ نينامث توباتلا اذه يف نإ :لاقف

 ءطيخ نم اهل تددش ام .هللاو ءمهرد

 ام :انلقف .ىكب مث ؛لئاس نم اهتعنم الو
 اوضم يباحصأ نأ يكيأ :لاق ؟كيكبي

 انيقب انأو ءاًئيش ايندلا مهصقنت ملو

 الإ اًعضوم اهل دجن مل ىتح .مهدعب
 ]١18/1[ . بارتلا

 نأ :هخايشأ نع نايفس يبأ نع *

 ناملس ىلع لخد صاقو يبأ نب دعس

 ام :دعس هل لاقف ءناملس ىكبف «هدوعي

 ىلع درتو «ءكباحصأ ىقلت ؟كيكبي
 يفوتو .ضوحلا 5 هللا وسر
 ام :لاقف ؟ضار كنع وهو كي هللا لوسر

 ىلع اًصرح الو «توملا نم اًعزج يكبأ

 ءانيلإ دهع لي هللا لوسر نكلو ؛ايندلا
 دازك ايندلا نم مكدحأ ةغلب نكيل" :لاقف
 هلوح امنإ يلوح دواسألا هذهو «بكارلا

 هل لاقف اهوحنو ةناجنإ وأ ؛ةرهطم
 ؛كدعب هب ذخأن اًدهع انيلإ دهعأ :دعس

 اذإ كمه دنع كبر ركذا :هل لاقف

 دنعو «تمكح اذإ كمكح دنعو «تممه

 ]١946/١  ١95[ .تمسق اذإ كدي

 امل ءادردلا ابأ نأ ءءادردلا مأ نع *

 يموي لثمل لمعي نم :لوقي لعج ءرضتحا
 نم ؟هذه ىتعاس لثمل لمعي نم ؟اذه
 :لوقي مث ؟اذه يعجضم لثمل لمعي

 موب اوُيمْوُي 1 اَمُك َجْهْردَصَبََو عهتدتفأ ُبْلَقْنِو»
 .[؟0/1١1] 1٠١[. :ماعنألا] 4س لَم

 يعوضوملا بيذضتلا ا م6

 ناك ءءادردلا ابأ نأ :ليبحرش نع *

 نوحئار انإف ءاودغا :لاق ةزانج ىأر اذإ

 «ةغيلب ةظعوم  نوداغ انإف ءاوحور :وأ

 :اّظعاو توملاب ىفك ؛ةعيرس ةلفغو
 ال رخآلا ىقبيو «لوألاف لوألا بمهذي

 [؟ا/1 .هل ملح

 .نهبحأ ثالث :ءادردلا وبأ لاق #«

 .«ضرملاو ءرقفلا :سانلا نههركيو
 [؟١/9١] .توملاو

 يبأ نع خيش نع ةرم نب ورمع نع *
 ىلإ اًقايتشا :توملا بحأ :لاق ءادرنلا

 بحأو ؛يبرل اًعضاوت :رقفلا بحأو ؛يبر
 [؟١/107] .يتئيطخل اًريفكت : ضرملا

 ركذ رثكأ نم :ءادردلا وبأ لاق #*

 [؟؟١/١] .هلسح لّقو ءهحرف لف :توملا

 امل هنأ هذ لبج نب ذاعم نع *
 ؟انحبصأ :اورظنا :لاق توملا هرضح

 ءاورظنا :لاقف ؟حبصت مل :ليقف «يتأف
 ىتح ؛؟حبصت مل :هل ليقف «يتأف ؟انحبصأ

 ؛؟تحبصأ دق :ليقق «كلذ ضعب يف يتأ

 ىلإ اهحابص ةليل نم هللاب ذوعأ :لاق
 «بيغم رئاز ءاّبحرم توملاب اًبحرم ءرانلا
 دق ينإ .مهللا ؛ةقاف ىلع ءاج بيبح

 .مهللا ؛كوجرأ مويلا انأف «كفاخأ تنك

 ايندلا بحأ نكأ مل ينأ ءملعت كنإ

 الو ءراهنألا يرجل :اهيف ءاقبلا لوطو
 «رجاوهلا أمظل :نكلو ؛راجشألا سرغل

 ءاملعلا ةمحازمو .تاعاسلا ةدباكمو



 هتاركسو توملا اكهف# 8مم ْ ءايلوألا ةيلحل

 .ركذلا قلح دنع بكرلاب [؟"ة/1]

 نب نمحرلا دبع نب كاحضلا نع #«
 هنإل) يرعشألا ىسوم وبأ اعد :لاق بزرع
 ءاوبهذا :لاقف ؛ةافولا هترضح نيح هنايتف

 ءاوؤاجف ؛اوقمعأو ءاوعسوأو ءاورفحاو
 .انقمعأو ءانعسوأو ءانرفح دق :اولاقف

 امإ :نيتلزنملا ىدحإل اهنإ ءهللاو :لاققف

 ةيواز لك نوكت ىتح «يربق يلع نعسويل
 ىلإ باب يل نحتفيل مث ءاَعارذ نيعبرأ هنم

 ؛يلزانمو يجاوزأ ىلإ نرظنألف .ةنجلا

 مث «ةماركلا نم يل ىلاعت هللا دعأ امو

 ىلإ مويلا ينم يلزنم ىلإ ىدهأ ننوكأل
 ىتح اهحورو اهحير نم ينبيصيل مث «يتيب
 هللاب ذوعنو - ىرخألا تناك نكلو ؛ثعبأ

 نوكي ىتح «يربق يلع نقيضيل :- اهنم
 نحتفيل مث «جزلا يف ةانقلا نم قيضأ يف

 ىلإ نرظنألف ءمنهج باوبأ نم باب يل
 ىلإ ننوكأل مث «يئانرقو يلالغأو يلسالس

 ىلإ مويلا ينم ىدهأ منهج نم يدعقم
 اهميمحو اهمومس نم ينبيصيل مث «يتيب
 [157*- ]7557/١ .ثعبا ىتح

 :لاق ةدرب يبأ نع نامشع ي ىبأ نع *

 «ينب اي :لاق ءةافولا ىسوم ابأ رضح امل
 زجر داق لا فيغرلا بحتاس اروكفا
 - ةنس نيعبس :لاق هارأ  ةعموص يف دبعتي
 هبشف :لاق ؛دحاو موي يف الإ لزني ال

 ءةأرما هنيع يف ناطيشلا - بش :وأ-

 ؛- ٍلايل عبس :وأ  مايأ ةعبس اهعم ناكف

 جرخف ءهؤاطغ لجرلا نع فشك مث :لاق

 ءىلص :ةوطخ اطخ املك ناكف ؟؛اًبئات

 هيلع ناك ناكد ىلإ ليللا هاوآف ؛دجسو

 ىمرف «ءايعلا هكردأف ءائيكسم رشع ينثا

 بهار مث ناكو ؛مهنم نيلجر نيب هسفنب

 لك يطعيف «ةفغرأب ةليل لك مهيلإ ثعبي
 (فيقرتلا بعاص ءاجف ةانيغو ناسثإ

 كلذ ىلع رمو ءافيغر ناسنإ لك ىطعأف
 «نيكسم هنأ نظف ءاّبئات جرخ يذلا لجرلا
 بحاصل ةاورتملا لاقف ؛اًميغر هاطعأف
 ناك ام ؟يفيغر ينطعت ينطعت مل كل ام :فيغرلا

 ؟كنع هتكسمأ ينارتأ :لاقف ؟ىنغ هنع كب

 ؟نيفيغر مكنم اًدحأ تيطعأ له .لس

 ؟كنع هتكسمأ ينارت :لاق ؛ال :اولاق

 بئاتلا دمعف ؛اًكيش ةليللا كيطعأ ال ؛هللاو

 ىلإ هعفدف ءهيلإ هعفد يذلا فيغرلا ىلإ

 ءاّثيم بئاتلا حبصأف ؛كرت يذلا لجرلا

 : يلايللا عبسلاب ةنس نوعبسلا تنزوف :لاق

 عبسلا تنزو مث «يلايللا عبسلا تحجرف

 لاقف ؛؟فيغرلا حجرف :فيغرلاب يلايللا

 بحاص اوركذا ءينب اي :ىسوم وبأ
 [؟١/517] . فيغرلا

 بر :توملا دنع يَؤ ةفيذح لاق *

 امأف .ءكشأ مل :توملا يناتأ ول موي

 ىلع يردأ ال ءءايشأ تطلاخ دقف :مويلا
 [؟١/078] .اهيف انأ ام

 :لاق سابع نبا ىلوم دايز نع *



 نأ :ىرأ ينأ الول :لاقف ؛هيف تام يذلا

 موي لوأو ءايندلا نم موي رخآ مويلا اذه
 كنإ .مهللا ؛هب ملكتأ مل :ةرخآلا نم

 «ىنغلا ىلع رقفلا بحأ تنك ينأ :ملعت

 ثوملا بحأو ءزعلا ىلع ةلذلا بحأو

 ال ,ةقاف ىلع ءاج بيبح ؛ةايحلا ىلع

 [1847/1] . يؤ تام مث ؟مدن نم حلفأ

 لقئثامل :لاق لئاو يبأ نع

 «سبع ينب نم سانأ هاتأ يَ ةفيذح

 :لاق يسبعلا عيبرلا نب دلاخ ينربخأف

 هيلع انلخد ىتح ء.نئادملاب وهو هانيتأ

 ؟هذه ةعاس يأ :انل لاقف ؛ليللا فوج
 ؛ ليللا رحخأ :وأ - ليللا فوج :انلق

 مث ؛رانلا ىلإ حابص نم هللاب ذوعأ :لاقف

 اولاغت الف :لاق ؛معن :انلق :لاق

 هللا دنع مكبحاصل نكي نإ هنإف «ينافكأب

 ءاهنم اًريخ ةوسك هتوسكب لدبي هنإف :ريخ
 [؟86/11 .اًيلس بلسي :الإو

 :هثدح رفز نب ةلص نأ «قاحسإ نع ©
 هل انعتباف ءهدوعسم ابأو ينثعب ةفيذح نأ

 :لاقف ؛مهرد ةئامثالثب «بصع ةلح انفك

 ام :لاقف ؛هانيرأف «يل امتعتبا ام ينايرأ

 ناتطير :ينيفكي امنإ «نفكب يل اذه

 ال ينإف ؛صيمق امهعم سيل «ناواضيب
 ءامهنم اًريخ لدبأ ىتح :اُليلق الإ كرتأ
 نيتطير هل انعتباف ؛امهنم اًرش :وأ

 [؟١/847] . نيواضيب

 احيش ناكو  ةيراس نب ضابرعلا نع *

 يعوضوملا بيذهتلا 2

 ناكو لي هللا لوسر باحصأ نم ءاريبك

 «مهللا :وعدي ناكو «هيلإ ضبقي نأ بحي
 ينضبقاف ؛يمظع نهوو «ينس تربك

 [4١1/؟5] .كيلإ

 ابأ تعمس :لاق ةيرهازلا يبأ نع *

 ال نأ وجرأل ينإ :لوقي ينشخلا ةبلعت

 دنع نوفتخت مكارأ امك َقِيَق هللا ينقنخي

 فوج يف يلصي وه امنيبف :لاق ؛توملا

 نأ هتنبا تأرف ؛دنجاساوهو نفبق :ليللا

 تدانف ء«ةعزف تظقيتساف «ءتام دق اهابأ

 «هتدانتف ؛هالصم ىف :تلاق ؟يبأ نيأ :اهمأ

 ؛ادذجاس هددت ههظقيأت ؛اهبجي ملق

 [*1/5] .اًثيم هبنجل عقوف ءهتكرحف

 نأ :ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع *
 ترمأ :ةافولا اهترضح امل ايو ةمطاف

 .تلستغاف :السغ اهل عضوف ءاّيلع

 تداف «اهتانكأ تايفب فعدو ::ترهطتو
 نم تسمو ءاهتسبلف «ةنشخ ظالغ بايثب
 فشكت ال نأ :اًيلع ترمأ مث ؛طونحلا

 ؛ اهبايث يف يه امك جردت نأو ء«تضبق اذإ
 ؟كلذ لعف اًدحأ تملع له :هل تلقف

 يف بتكو ؛سابعلا نب ريثك ءمعن :لاق
 نأ :سابع نب ريثك دهشي :هنافكأ فارطأ

 [#4 /] .هللا الإ هلإ ال

 تنب ةمطاف نأ :رفعج مأ نع #*

 دق ىنإ ءءامسأ اي :تلاق كي هللا لوسر

 نع رطب نإ ةءاستلاب نفيا ام تحشتما
 :ءامسأ تلاقف ؛اهفصيف «بوثفلا ةأرملا



 ءايلوألا ةيلحل

 هتيأر اًئيش كيرأ الأ .هللا لوسر ةنبااي

 مث .ءاهتنحف «ةبطر دئارجب تعدف ؟ةشبحلاب
 أم :ةمطاف تلاقف ؛اًيوث اهيلع تحرط

 نم ةأرملا هب فرعت ءهلمجأو اذه نسحأ
 تنأ يئيلسغاف :انأ تم اذإف ؛لجرلا

 املف ؛دحأ يلع لحدي الو ءيلعو

 هللا يضر ءامسأو يلع اهلسغ :تيفوت

 [47/؟] . مهنع ىلاعت

 نبا نذأتسا :لاق ةكيلم ىبأ نبا نع #*
 يل ةجاح آل :تلاقف :ةشئاع ىلع سابغ
 : ركب يبأ نب نمحرلا دبع لاقف ؟هتيكزتب
 «كتيب حلاص نم سابع نبا نإ هاتمأ اي
 لحدف ؛هل نذأف :تلاق ؛كدوعي ءاج

 ام .هللاوف ءيرشبأ همأ اي :لاقف ءاهيلع

 نأ الإ :ةبحألاو اًدمحم يقلت نأ نيبو كنيب

 ءاسن بحأ تنك ؛كدسج كحور قرافي

 لَو هللا لوسر نكي ملو .هِلإ كي هللا لوسر
 تكله :لاق ؛اًضيأ :تلاق ؛اًبيط الإ بحي

 للك للا لوسر حبصأف .ءاوبألاب كتدالق

 : نيه هللا لزنأف ءءام اودجي ملف ءاهطقتلي

 ناكف .[4 :ءاسنلا] ©اًبَيَط اَديِعَص أاوُمَّمَمَتَف»

 ىلاعت هللا لزنأ ام :كتكربو كببسي كلذ

 رمأ نم ناكو ؛ةصخرلا نم ةمألا هذهل
 نم كتءارب ىلاعت هللا لزنأف .ناك ام حطسم

 هللا ركذي دجسم سيلف «هتاومس عبس قوف
 ليللا ءانآ ,هيف ىلتي كنأشو الإ :هيف

 .سابع نبا اي :تلاقف ؛راهتلا فارطأو

 تددول «هللاوف .كتيكزت نمو كنم ينعد

 [ راو ب انس اين تنك نأ

 هتاركسو توملا 0

 دارم نم لجر رم :لاق يبعشلا نع *
 ؟تحبصأ فيك :لاقف «ينرقلا نسفأ ىلع

 فيك :لاق ؛هللا دمحأ تحبصأ :لاق

 ىلع نامزلا فيك :لاق ؟كيلع نامزلا

 نإو .ءيسمي ال نأ نظ :حبصأ نإ «لجر

 ءةنجلاب رشيمف ؟حبصي ال نأ نظ :ىسمأ
 توملا نإ «دارم اخأ اي ؛رانلاب رشبم وأ

 هملع نإو ءاخرف نمؤمل عدي مل :هركذو
 الو ةضف هلام يف هل كرتي مل :هللا قوقحب

 هل كرتي مل :قحلاب همايق نإو ءاّبهذ
 م1 . اًقيدص

 ريخ ءيش نم ام :لاق قورسم نع #*

 مومه نم حارتسا دق ءدحل نم :نينمؤملل
 [9//917] . هللا باذع نم نمأو ءايندلا

 يف هتأرمال لاق هنأ :ةمقلع نع «

 ؛يسأر دنع يدعقاو «ينّيزت :هضرم

 ]٠٠١/9[ .يداؤع ضعب كقزري هللا لعل

 يعنك ينوعنت ال :لاق ةمقلع نع *
 ءاّدحأ ىب اونذؤت الو ؛ةيلهاجلا لهأ
 الو 0 ينعبتت الو .«بابلا اوقلغأو

 رخآ نوكي نأ متعطتسا نإو ؟رانب ينوعبتت

 ]2١/5[ .اولعفاف هللا الإ هلإ ال : يمالك

 يف اًدهتجم ديزي نب دوسألا ناك *
 ؛رفصيو هدسج رضخي ىتح ءمرصي :ةدابعلا
 اذه بذعت مل :هل لوقي سيق نب ةمقلع ناكو

 املف ؛ديرأ دسجلا اذه ةحار :لاق ؟دسجلا

 ؟عزجلا اذه ام :هل ليقف ؛ىكب :رضتحا

 ؟ينم كلذب قحأ نمو ؟عزجأ ال يل ام :لاق



 ةبمع ا
 يعوضوملا بيذضهتلا ا م هتاركسو توملا

 ىنّمهل : كو هللا نم ةرفغملاب تيتأ ول «هللاو
 :لجرلا نإ ؛هتعنص دق امم «هنم ءايحلا

 :ريغصلا تتذلا لكلا نيبو عيب نوكيت
 جح دقلو ؛هنم اًيحتسم لازي الف ءهنع وفعيف

 [١٠/؟] .ةجح نينامث دوسألا

 ليق :لاق ريمع نب كلملا دبع نع

 ؟اًبيبط كل وعدن الأ :ميثخ نب عيبرلل

 اول :لاق مث و ؛ينورظنأ :لاق

 اينك كلذ ني انورفو ٍسرلا بصصأو أدومَتَو
 مهصرح ركذف :لاق .["ه :ناقرفلا] 49

 ؛اهيف اوناك امو ءمهتبغرو ايندلا ىلع
 مهيف ناكو ءءابطأ مهيف تناك دق :لاقو

 ىرأ الو « يقب يوادملا ىرأ الف : ىضرم

 ال ؛توعنملاو تعانلا كلهأو «ىوادملا

 [57١٠/؟] .هيف ىل ةجاح

 اذه ركذ اورثكأ :لوقي عيبرلا ناك *

 [4/1١١؟] .هلثم هلبق اوقوذت مل يذلا :توملا

 بئاغ ام :لاق مثيخ نب عيبرلا نع *

 [114/11 .توملا نم ريخ نمؤملا هرظتني
 َرِضحُح امل :تلاق عيبرلا ةيرس نع *

 «ةينب اي :لاقف ؛هتنبا تكب :عيبرلا

 ىتأ «يارشب اي :يلوق ؟نيكبت مل

 [5١١/؟] .ريخلا

 سلجن انك :لاق يلذهلا ركب يبأ نع *

 ابأ اي :لاقف ءتآ هاتأف ء.نسحلا دنع

 اي :انلقف «هسفتنب دوجي وه اذإف .متهألا

 هللاو ىندجأ :لاق ؟كدجت فيك ءرمعم ابأ

 ام :نكلو «يب امل الإ يننظأ الو ءاًعجو

 «قودنصلا اذه يف فلأ ةئام يف نولوقت

 ؟محر اهنم لصوي ملو «ةاكز اهنم دؤت مل
 ؟اهعمجت تنك ملف ءرمعم ابأ اي :انلقف

 «نامزلا ةعورل اهعمجأ هللاو تنك :لاق

 .ةريشعلا ةرئاكمو ءناطلسلا ةوفجو

 ىنأ «سئابلا اذه اورظنا :نسحلا لاقف

 .هنامز ةعور :هرذحف :ءناطيشلا هاتأ

 «هايإ هللا هعدوتسا امع هناطلس ةوفجو

 ءانيزح ءابيك :هنم هللاو جرخخ «هيف هرمعو
 ال :ثراولا اهيأ كنع اهيأ .اًميلم ءاًميمذ

 كاتأ ءكمامأ كبحيوص عدخ امك عدخت

 نوكي نأ :كايإو كايإف ءالالح لاملا اذه
 هل ناك نمم هللاو كاتأ ؛كيلع اّلابو
 ءراهنلاو ليللا هيف بأدي ءاًعونم اًعومج

 لطاب نم ؛رافقلاو زوافملا هيف عطقي
 هاعوأف هعمج ؛هعلئم قح نمو ءدعمج

 لصي ملو «ةاكز هنم دؤي مل ؛هاكوأف هّدشو

 .امحر هنم

 مظعأ نإو «تارسح وذ ةمايقلا موي نإ

 يف هلام مكدحأ ىري نأ :اًدغ تارسحلا

 لجر ؟مكاذ فيك نوردت وأ ؛هريغ نازيم

 فقوفيع ئف:ةقافتإب هرشاو +الاغتلا هاثآ
 ؛فراؤلا اذه هئروف ءهب لخبف :هللا قوقح

 ال ةرثع اهل ايف ؛هريغ نازيم يف هاري وهف
 ١55 - ١56[ /؟] .لانت ال ةبوتو ءلاقت

 نسحلا نع ربحم نب نابأ نع *
 هيلع لخد :توملا هرضح امل هنأ :يرصبلا
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 ايلوألا ةيلحل

 ابأاي :هلاولاقف ؛هياحصأ نم لاجر

 ؛نهب انعفتت تاملك كنم اندّوز ءديعس
 اوموق مث ءتاملك ثالث مكدوزم ينإ :لاق
 هنع متيهن ام ءهل تهجوت امل ينوعدو ينع

 امو ءهل سانلا كرتأ نم اونوكف رمأ نم

 لمعأ نم اوئوكف :فورعم نم هب مترمأ

 :ناتوطخ مكاطخ نأ :اوملعاو ؛هب سانلا

 ىنأ اورظناف ؛مكيلع ةوطخو ءمكل ةوطخ

 ]١854/9[ .نوحورت نيأو «نودغت

 :لاق ةلمرح نب نمحرلا دبع نع *
 اهعمو «ةزانجب بيسملا نبا ىلع اورم
 نبا لاقف ؛هل هللا اورفغتسا :لوقي ناسنإ
 تمرح ؟اذه مهزجار لوقي ام :بيسملا
 ءاذه مهزجار يعم اوزجري نأ يلهأ ىلع

 ىبسح ؛هودهشاف ديعس تام :لوقي نأو

 يعم اوشمي نأو نيك يبر ىلإ ينبلقي نم
 هللا دنع امف :اًبيط نكأ نإ ؛تارمجمب

 ]١١6/١[ . بيطأ

 نبا تام :لاق ينابلا ريهز نع

 ىلع جرخف ءريخشلا نب هللا دبع نب فرطمل

 ليقف ؛هتلح سبلو «هتمج لججر دق : يحلا

 ؛كنبا تام دقو ءاذهب كنم ىضرن ام :هل

 ءيلاهيفاموايندلانأول .هللاوف
 ءام ةبرش اهيلع يندعوو ١ ينم هللا اهذحخأف

 فيكف ؛الهأ ةبرشلا كلتل اهتيأر ام :اًدغ

 [144/9] . ؟ةمحرلاو «ءىدهلاو «تاولصلاب

 اذه نإ :لاق فرطم نع ةداتق نع *

 ءمهميعن ميعنل :لا لهأ ىلع دسفأ :توملا

 هتاركسو توملا

 [4١٠/؟] .هيف توم ال اًميعن اوبلطاف

 نب ركب ىلع انلخد :لاق ةرح ىبأ نع *

 يذلا هضرم يف هدوعن :ينرعلا هللا دبع

 هللا محر :لاعف فسأر عفرف ؟هيف تام

 يف هسفن لمعأف :ةوق هللا هقزر ءاّدبع

 ملف :فعض هب رصق وأ ءَدْيَ هللا ةعاط

 [؟؟0/] .هللا يصاعم يف اهلمعي

 خأ تام :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 ءهربق يف عضو املف ؛هيلع انيَّلصف ءانل
 ءميشأ نب ةلص ءاج :بوثلا هيلع ّدمو

 نب نالف اي :ىدان مث ؛بوثلا ةيحانب ذخأو

 :نالف

 ةميظع يذ نم جنت اهنم جنت نإف
 ايجان كلاخأ ال ينإف الإو

 [؟5/١4] .سانلا ىكبأو ىكبف :لاق

 :لوقي يودعلا دايز نب ءالعلا ناك *
 هرضح دق هنأ :هسنفتن مكدحأ لزنيل

 ؛هلاقأف ءهسفن ىلاعت هبر لاقتساف ءتوملا

 [؟14/1] . كيو هللا ةعاطب لمعيلف

 يف ةبالق يبأ عم تنك :لاق بويأ نع *

 عفترا دق «ءصاق توص انعمسف «ةزانج

 نإ :ةبالق وبأ لاقف ؛هباحصأ توصو هتوص

 [؟868/؟] .ةنيكسلاب توملا نومظعيل اوناك

 هريغ نع ينوجلا نارمع يبأ نع *
 ام رثكتسا :هبلق نم توملا برق نم :لاق

 م1701 . هيدي يف

 :لاق  ةلاضف نبا :ىنعي  كرابملا نع *

 وهو ءهضرم يف ينانبلا تباث ىلع تلخد



 هقلركسو توملا
 يعوضوملا بيذهتلا هما ذل |

 ؛هباحصأ ركذي لازي ال ناكو ءهل ولع يف
 ردقأ مل «هاتوخإ اي :لاق ءهيلع انلخد املف

 ملو ءيلصأ تنك امك ةحرابلا يلصأ نأ

 ردقأ ملو ,موصأ تنك امك موصأ نأ ردقأ

 امك َقْيق هللا ركذأف ءيباحصأ ىلإ لزنأ نأ

 ذإ «مهللا لاق مث ؛مهعم هركذا تك
 ايندلا يف ينعدت الف : ثالث نع ينتسبح

 امك يلصأ نأ :ينتسبح اذإ :لاق وأ  ةعاس
 :ديرأ امك كركذأو «ديرأ امك موصأو ءديرأ

 نم تامف ؛ةعاس ايندلا يف ينعدت الف

 [م؟١/؟] .هْنليَص هتقو

 ام :لوقي ناك هنأ :ىنانبلا تباث نع *

 يف كلذ يؤر الإ «توملا ركذ دحأ رثكأ

 ْ [؟67/7١1؟] .هلمع

 ركذ نمل ىبوط :لاق ينانبلا تباث نع #
 :توملا ركذ دبع رثكأ امو .توملا ةعاس

 [511/؟] .هلمع يف كلذ يؤر الإ

 هب باش ناك :لاق ىنانبلا تباث نع

 كل نإ .«ينب اي :هظعت همأ تناكف وهز

 :هللا رمأ هب لزن املف ؛كموي ركذاف ءاّموي

 تتك دق :لوقت تلعجف «ءهمأ هيلع تّبك

 :لوقأف «ىنب اي اذه كعرصم كرذحأ

 ىمأ اي :لاقف ؛كموي ركذاف ءاّموي كل

 ال نأ :وجرأ ينإو .فورعملا ريثك اًبر يل
 مل نإ يليو ءهفورعم لضفب مويلا ينبذعي
 نّسح :ةثاك تباث لوقي :لاق ؛ىل رفغي

 [557/؟] . كلت هتلاح يف َن5ِ هللاب هنظ

 دحأ توملا نمتي مل :لاق ةداتق نع *

 نإ
 نإ

 .2292 فسوي الإ ؛هريغ الو «يبن ال ءطق

 هل عمجو .معنلا هيلع تلماكت نيح

 َبَر# : كلو هبر ءاقل ىلإ قاتشا :لمشلا

 َرطاَفْث يدا دوأَت نِم ضَسمَلَعَو ِكلمْلاَنِم تسي َدَه
 و ةرضيأل واين ف إو تأ ٍسرالآَو وعلا
 ٠١١[ :فسوي] انو َتيحِلِتَصلايَقِحْلأَواَمِلَسُم
 [”05/؟] .َقْيو هبر ىلإقاتشاف

 سرغي لجر ىلع رانيد نب كلام رم *

 «ليسفلاب رم مث ءاّريسي هنع ربغف :اًليسف
 .هسرغ يذلا نع لأسف ؛معطأ دقو

 :لوقي أشنأ مث ؛تام :اولاقف

 هل ىقبتلايند لمؤم
 نلمألا ]بق لمؤملا تامفق

 هب ىنعيو ةليبستف ىترب
 لجرلا تامو ليسفلا شاعف

 [ م

 يف ىكبف «يميتلا ناميلس ضرم #
 ؟فكيعتيت اه هلا ليقف اديس ءاكن يعرف
 :نكلو ءال :لاق ؟توملا نم عزجتأ

 فاخأف ؛هيلع تملسف ءيردق ىلع تررم

 [*؟ *] . هيلع َكَِق يبر ينبساحي نأ

 «ناذاز نب روصنم ةزانج تدهش #*

 سوجملاو .ةدح ىلع ىراصنلا تيأرف

 دحاو لك ؛ةدح ىلع دوهيلاو ءةدح ىلع

 نم يديب يلاخ ذخأ دقو ؛ةدح ىلع مهنم
 [ها/ /5] .ثدح انأو «ماحزلا ةرثك

 ول ناتنثا :لاق دنه يبأ نب دواد نع #

 :مهايندب ايندلا لهأ عفتني مل ءانوكي مل

 [440] . ادنلا فشنت ضرألاو .توملا



 ءايلوألا ةيلحل

 عسش ناك نإ :لاق قيدصلا يبأ نع

 داكي امف ؛ةزانجلا يف عطقنيل لجرلا

 ]٠١١/9[ .- مهكردي امف :وأ  مهكردي

 لعج نم :لاق نالجع نب طيمش م نع

 ءايندلا قيضب لابي مل :هينيع بصن توملا
 [١؟9/] .اهتعسب الو

 نب رمع بحص الجر نأ :رفعج يبأ نع #

 تامف ؛ةكم ىلإ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا

 يف رمع هيلع سبتحاف «قيرطلا يف
 موي لقف ؛هنفدو هيلع ىلص ىتح «قيرطلا

 : لثمتي هنع ىلاعت هللا يضر رمع ناك الإ

 هنود لمأي ناك رمأ غلابو

 لمأي ناك ام نود نم جلتخمو
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 لجر نكس :لاق ملسأ نب ديز نع *
 ناريج :لاقف ؛كلذ يف بتوعف .رباقملا

 [؟؟*/*] .ةربع مهيف يلو ءقدص

 هنأ  رانيد نب  ةملس مزاح يبأ نع #
 اذإف «يصاعملاب لمعي لجرلا دجت :لاق

 «فيكو .ال :لاق ؟توملا بحت :هل ليق

 ام كرتت الفأ :هل لاقيف ؟يدنع ام يدنعو
 ,هكرت ديرأ ام :لوقيف ؟يصاعملا نم لمعت

 [777 /8] . !هكرتأ ىتح تومأ نأ بحأ امو

 نأ ديرن ال نحن :مزاح وبأ لاق #

 ىتح بوتن ال نحنو «بوتن ىتح تومن
 عقرت مل :تم اذإ كنأ ءملعاو ؛تومن

 ءريغص كنأش نإ .ءكتومب قاوسألا

 [؟؟؟/9] .كسفن فرعاف

 هتلركسو توملا /٠مم ّ

 هركت لمع لك :لاق مزاح يبأ نع *

 كرضي ال مث ءهكرتاف :هلجأ نم توملا

 [؟79/9] . تم ىتم

 :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع *
 ةدرم نم درام ىلإ ين ناميلس ثعب

 باب ىلع ناك املف ؛هب ىتأف «نجلا

 هاملت ةرلق اوه قع |. قل مث امتلسم
 يدي نيب عقوف .طئاحلا ءارو هب ىمر مث
 امب زينات ؟اذه ام :لاقف ؛الن ناميلس

 ؟دارأ ام نوردتأ :لاقف ؛دراملا عنص

 كنإف .تئش ام عنصا :لاق ؛ال :اولاق

 [*81/8] . ضرألا نم اذه لثم ىلإ ريصت

 تلق :لاق هيبأ نع سوواط نبا لاق *

 :لاقف ؟تيملا ىلع لاقي ام لضفأ ام :هل

 ]١5/4[ .رافغتسالا

 يف كلملا دبع نب ناميلس امنيب
 «شوقنم رجحب يتأ ذإ «مارحلا دجسملا

 ءهبنم نب بهوب يتأف ؛هل هأرقي نم بلطف
 تيأر ول كنإ «مدآ نبا :هيف اذإف ءهأرقف

 ليوط يف تدهزل :كلجأ نم يقب ام برق
 «كلمع نم ةدايزلا يف تبغرلو «كلمأ

 كاقلي امنإو ؛كليحو كصرح نم ترصقلو

 كملسأو «كمدق كب تْلز دقو «كمدن ادع

 «بيرقلا ديلولا كنم نابف ؛كمشحو كلهأ

 ىلإ تنأ الف ؛بيسنلاو دلاولا كضفرو

 لمعاف ؛دئاز كتانسح ىف الو «دئاع كايند

 :لاق ؛ةمادنلاو ةرسحتلا لبق ؛ةمايقلا مويل

 [15/41 . اًديدش ءاكب ناميلس ىكبف



 هتاركسو توملا
 عمعصب
 يعوضوملا بيذضتلا سبا”

 ةمشيخ يقل :لاق ليهك نب ةملس نع #
 كبح فيك :هل لاقف ءراثد نب براحم
 نإ :ةمثيخ لاق ؛هيحأ ام :لاق ؟توملل

 ]١١85/4[ .ريبك صقنل كب اذه

 ناك :نمحرلا ديع نب ةمثيخ لاق *

 ريخ دنع لجرلا تومي نأ :مهبجعي
 .ةوزغ امإو ءةرمع امإو ءجح امإ .هلمعي
 ]١١6/4[ .ناضمر مايص امإو

 لخد :لاق بشوح نب رهش نع #*
 لعجف .هت ناميلس ىلع توملا كلم

 هيلإ ميدي ءهئاسلج نم لجر ىلإ رظني
 ؟اذه نم :لجرلا لاق ءجرخ املف ؛رظنلا

 دقل :لاق ؛: توملا كلم اذه :لاق

 امف :لاق ؛ينديري هنأكف ءيلإ رظني هتيأر

 .حيرلا ىلع ينلمحت نأ ديرأ :لاق ؟ديرت

 هلمحف «حيرلاب اعدف :لاق ؛دنهلاب ينيقلتف
 توملا كلم ىتأ مث ؛دنهلاب هتقلأف ءهيلع

 رظنلا ميدت تنك كنإ :لاقف هك ناميلس
 بجعأ تنك :لاق ؟يئاسلج' نم لجر ىلإ

 ءدنهلاب هحور ضيقأ نأ ترأ ينإ ءهنم

 ]1١18/54[ .كدنع وهو

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع *
 يضاقلا حيرش بتك :لاق ناعمس نب دايز

 :دعب امأ :نوعاطلا نم بره هل خأ ىلإ

 ال نم نيعب :هب تنأ يذلا ناكملاو كنإف

 ؛بره نم هتوفي الو .بلط نم هزجعي
 رمأ لجعي مل :هتفلخ يذلا ناكملاو

 مهايإو كنإو ؛همايأ هملظي ملو .همامح

 يذ نم عجتنملا نإو ءدحاو طاسب ىلعل
 [15/4] .مالسلاو ؛بيرقل ةردق

 :نوميم نب ورمع نع جلب يبأ نع *
 ءمهللا :لوقيو .«توملا ىنمتي ناك هنأ

 ينقحلأو «رارشألا عم ينفلخت ال

 ]١114/4[ .رايخألاب

 ال ناك هنأ :نوميم ني ورمع نع #

 يبأ نب ديزي هيلإ لسرأ ىتح ءتوملا ىنمتي
 دكي ملو .ةدش هنم يقلو «هتنعتف ءملسم

 ناكف :لاق ؛كلذ دعب هكرت مث ءهعدي نأ

 ينقحلأ ؛مهللا ,توملا ىنمتأ مويلا :لوقي

 ءرارشألا عم ينفلخت الو ءراربألاب

 [184/4] .راهنألا ريخ نم ينقساو

 وأ - ميهاربإ نع رماع نب ديعس نع *
 يتأرما نم دعقأل ينإ :لاق  هيبأ ىلإ هعفر

 تركذ اذإف ء.هلهأ نم لجرلا دعقم

 نأ نم ينم هيلع ردقأب انأ امف :توملا

 [؟4/١1] .ءامسلا سمأ

 دحأ ام :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 سيل اًدغ دع الإ :هتلزنم قح توملا لزني

 الاموي لبقتسم نم مك ؛هلجأ نم

 نورظنت ول ؛هغلبي ال اًدغ جارو «هلمكتسي

 لمألا متضغبأل :هريسمو لجألا ىلإ
 [؟4/“4] .هرورغو

 تتأ امل :لاق هللا دبع نب نوع نع *

 ةبتع ةافو  دوعسم نبا :ىنعي - هللا دبع

 ؟سنأ +: ليقف 1 نعي د ءاغأ: يبد
 عم يبحاصو «بسنلا يف يخأ ناك :لاق



ٍ | 
 هتاركسو توملا 1 مهو و ءايلوألا ةيلحل

 ينأ كلذ عم بحأ امو ؛ِْلَو هللا لوسر

 بحأ .هبستحأف :تومي نأ ؛هلبق تنك

 [767/4] .ينبستحيف :تومأ نأ نم يلإ

 قراف ول :لاق ريبج نب ديعس نع *
 يلع دسفي نأ تيشخ :يبلق توملا ركذ

 ْ [؟/4/4] .يبلق

 نإ كشوي :لاق شمعألا نع #«

 «نمشلاب هتدجو نإ :توملا يلع سبتحا
 ه١ /ه . هتيرتشا

 بطت مل :لاق بشوح نب فلخ نع #*
 لك يف توملا ركذي وهو «ةايحلا دحأل
 [/*/ه] .ةرم نيح

 يؤر :لاق لوغم نب كلام نع

 ىلع موي ثاذ شار يببأ نب عيبرلا
 هل لاقف ؛نيدادحلا قيدانص نم قودنص

 تلخد ول .هللا دبع ابأ اي :لئاق

 ول :لاقف ؛كناوخإ تسلاجف ءدجسملا

 :ةدحاو ةعاس ىيبلق توملا ركذ قراف

 [75 176/0] .يبلق يلع دسفي نأ تيشخ

 ةفوكلاب نكي مل :لاق نايفس:نع

 يبأ نب عيبرلا نم :توملل اًركذ رثكأ لجر
 [ا/اب /ه] .دشار

 نم ام :لاق يميتلا ىلعألا دبع نع *
 يف توملا كلم مهحفصتيو الإ : تيب لهأ

 [88/ه] .نيترم موي لك
 اعطق نائيش ىميتلا ىلعألا دبع لاق *

 فوقولاو «توملا ركذ ؛ايندلا ةذانل ينغ
 [ىمو ه8 /5] . َقْيي5 هللا يدي نيب

 توملا ركذ :يميتلا عمجم لاق «

 [10/0] .ىنغ
 تام امل :لاق ةسانك نب دمحم نع *

 هتوم ناكو  ينادمهلا رذ نب رمع نب رذ
 :لاقف ؛نوكبي هتيب لهأ هابأ ءاج  ةأجف

 ءانرهق الو ءانملظ ام هللاو انإ ؟مكل ام
 الو ءانب ئطخأ الو ءقحب انل بهذ الو

 املف ؛بتعم هللا ىلع انل امو ءانريغ ديرأ

 «ينب اي هللا كمحر :لاق ءهربق يف هعضو

 كيلع تنك دقلو ءاّراب يب تنك دقل ءهللاو
 ىلإ الو ءةشحو نم كيلإ يب امو ؛اًبدح
 كلر ني انك كيد الو قاف هللا نعي دعأ
 نزحلا ينلغش دقلو ؛لذ نم انيلع تيقبأ

 لوه الول ءرذ اي ؛كيلع نزحلا نع كل
 ؛هيلإ ترص ام تينمتل :هرشحمو علطملا

 اذامو ؟كل ليق ام ءرذ اي يرعش تيلف

 ينتدعو كنإ ءمهللا :لاق مث ؟تلق

 رذ ىلعف ءمهللا ؛رذ ىلع ربصلاب باوثلا
 تبهو دق ينإ «مهللا ؛كتمحرو كتاولص

 ةلص ءرذل رذ ىلع رجأ نم يل تلعج ام

 كنإف ءهنع زواجتو ءاحيبق هفرعت الف ؛ينم
 رذل تبهو دق ينإو ءمهللا ؛ينم هب محرأ

 كنإف «كيلإ هتءاسإ هل بهف «ىلإ هتءاسإ

 ء«فرصنيل بهذ املف :مركاو يعادوحا

 ولو .ءكانكرتو انفرصنا دق ءرذ اي :لاق

 [8١٠/ه] .كانعفن ام انمقأ

 راد توملا لخد ام : لاق رذ نب رمع نع ه#

 ءمهشيعب مهعنقو «مهعمج تتش الإ :موق
 ]1١١/8[ .نوحرميو نوحرفي اوناك نأ دعب



 عحب
 هتلركسو توملا

 ركذ دبع رثكأ ام :لاق ةويح نب ءاجر نع *

 ]١7/0[ .حرفلاو دسحلا كرت الإ :توملا

 ول .هللاو :لاق نادعم نب دلاخ نع *

 تنكل :اًعوضوم ناكم يف توملا ناك

 [؟8/١١] .هيلإ قبسي نم لوأ

 دقل :لاق زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 مه ام ايندلا لهأ ىلع توملا اذه صغن

 مه انيبف ؛اهتوهزو ايندلا ةراضن نم هيف
 نم داج مهاتأ :كلذ ىلعو .كلذك
 ليولاف ؛هيف مه امم مهمرتخاف .«توملا

 توملا رذحي مل نمل كلانه ةرسحلاو

 هدجي اًريخ هسفنل مدقيف ءءاخرلا يف هركذيو

 ىكب مث :لاق ؛اهلهأو ايندلا قراف امدعب

 [؟54/0] . ماقف .ءاكيلا هبلغ ىتح ءرمع

 ضعب ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك *
 ترعشتسا نإ كنإف :دعب امأ :هتيب لهأ

 ضغب :كراهن وأ كليل يف توملا ركذ

 ؛قاب لك كيلإ ببحو .ناف لك كيلإ
 [؟54/ه] .مالسلاو

 لخد :لاق ديبع نب ءامسأ نع #*

 نب رمع ىلع صاعلا نب ديعس نب ةسبنع
 نإ ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءزيزعلا دبع

 نوطعي اوناك :ءافلخلا نم كلبق ناك نم

 نذأتفأ .ةعيضو لايع ىلو ءاهانتعنم اياطع

 انافك نم :انيلإ مكيحأ :رمع لاقف ؟يلايع
 دنع راص املف ؛هدنع نم جرخف ؛هتنؤم

 ؛«دلاخ ابأ ءدلاخ ابأ :رمع لاق «بابلا

 يعوضموملا بيذهتلا اكلك

 نإف .ءتوملا ركذ نم رثكأ :لاقف .ءعجرف

 «كيلع هعّسو :شيعلا نم قيض يف تنك

 هقيض :شيعلا نم ةعس يف تنك نإو

 [؟؟6/ه] . كيلع

 برق نم :زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 يف ام رثكتسا :هبلق نم توملا

 ]71١5/8[ .هيدي

 اذإ ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ ديعس نع
 [515/8] . هلاصوأ تبرطضا :توملا ركذ

 نب رمع نأ ريكذي حادقلا نع *

 ضفتنا :توملا ركذ اذإ ناك ءزيزعلا دبع

 هعومد يرجت ىتح «ىكبو ءريطلا ضافتنا
 ]71١5/80[ .هتيحل ىلع

 نأ الول :زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 نم حرفأ ال نأ :تفلحل .ةعدب نوكت

 هوجو يف ام ملعأ ىتح ءاّدبأ ءيشب ايندلا

 نأ بحأ امو ؛توملا دنع يلإ يبر لسر

 هيلع رجؤي ام رخآ هنأل :توملا يلع نرهي

 ]71١57/8[ .نمؤملا

 بحأ ام :زيزعلا دبع نب رمع لاق *

 ام رخآ :هنأل .توملا ىنع ففخي نأ

 [م 1 /ه] :ملشلا هلع نشوب

 بحأ ام :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع *
 رخآ :اهنأل «ءتوملا تاركس يلع نوهت نأ

 [5307/] .ملسملا نع هب رّفكي ام

 :لاق هنأ ,نارهم نب نوميم نع #*

 ءاّموي زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلخد

 دشني وهو ءرعاشلا يربربلا قباس هدنعو



 8ع
 ءايلوألا تيلحا

 :تايبألا هذه ىلإ هرعش يف ىهتناف ؛ اًرعش

 عجه امدعب ةتغب ايانملا هتتأ

 ةتاغب توملا هءاجذإ عطتسي ملف
 عنتماهتوقبهنم الو اًرارق

 اًعنقم ءاسنلا هيكبت حبصأف

 عفر هتوص نإو يعادلا عمسي الو

 هليقم راصف دحل نم برقو
 عمج دق سمألاب ناك دق ام قرافو

 هلامل ينغلا توملا كرتي الف
 عدي ةجاح اذ لاملا يف اًمدعم الو

 ىتح :برطضيو يكبي رمع لزي ملف :لاق
 [818/0] .هنع انفرصناف ءانمقف ؟؛هيلع يشغ

 نأ :ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع #

 انثدح تاب :لاق باطخلا نب رمع

 «نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؛ثوملا نع

 فوج يف لخدي ةكرشلا ريقك نصغ
 هبذجي «قرعب ةكوش لك ذخأتف «لجرلا
 ثذخأامذخأف ؛بذجلا ديدش لجر

 [8 ته /ه] . ىقبأ ام ىقبأو

 فرع نم :لاق رابحألا بعك نع «
 ايندلا بتئاصم هيلع تناه :توملا

 [44/5] .اهمومغو

 لاق رمع نأ :ةكيلم ىبأ نبا نع

 ريمأ اي :لاق ؟توملا 08 ينربخأ :بعكل

 يف كوشلا ةريثك ةرجش لثم وه «نينمؤملا
 الو قرع هنم سيلف ءمدآ نبا فوج

 ديدش لجرو .ةكوش هيف الإ :لصفم

 هناركسو توملا ظضقلا"

 لسرأف ؛اهعزني اهجلاعي وهف «نيعارذلا
 [414/5] .هعومد هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 يذلا ءادلا ام :بعكل لاق الجر نأ *

 [585 41/51 .توملا :لاق ؟هل ءاود ال

 ىنمتأ تنك يل ام «ةنالف اي :هل دلو

 [41/5] .؟هتهرك يب لزن املف ؛توملا

 ركذ رثكأ نم :لاق يعازوألا نع «

 هقطنم نأ ملع نمو ءريسيلا هافك :توملا

 ]١49/5[ .همالك لق :هلمع نم

 نم يل ناك ول :لاق يريمنلا دايز نع *

 لوطب اًيرح تنكل :هتدم فرعأ لجأ توملا

 فيكف ؛هتقو ينيتأي ىتح «دمكلاو نزحلا

 [9517/5] .ماقف «هتربع هتقنخ مث ؟ءاسم

 نبا سفن جرخت ال :لاق نسحلا نع *

 مل هنأ :ةثالث تارسحب الإ ءايندلا نم مدآ

 ملو «لمأ ام كردي ملو «عمج امب عتمتي

 1[ / . هيلع مدق امل دازلا نسحي

 ام :لاق نطق نب مثيهلا نب ورمع نع *
 ماشه :نم «توملل اًركذ رثكأ اًدحأ تيأر

 ةفيؤلا .يئاوتسدلا

 نبا ملع ول 0

 وهو هتدشو هتعاظف نم ملعي امل 0

 توملا يف هل ام ملعي ال وهو «فيكف ؛هل

 [؟ ١ فركز . ؟ميقم باذع وأ 3 ثأد ميعن نم

 نامز اذه :لاق يروثلا نايفس نع

 هل نأ ل



 يعوضوملا بيذهتلا هينا“ دا هتاركسو توملا

 ىلع لجرلا لبقأ :ةماع نامز سيل ء.ةصاخ

 [*941/5] .مهماوع كرتو ءهسفن ةصاخ

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 تناك ول :لوقي يروثلا نايفس تعمس

 هتعمسو :لاق ؛اهتلسرأل :يدي يف يسفن

 ضرألا هجو ىلع ام :لوقي ىرخأ ةرم

 [17/7] . يسفن نم يلإ بحأ جرخت سفن

 نايفس ناك :لاق قازرلا دبع نع *

 نب بيهو دنع هسفنب ىمر :متغا اذإ يروثلا

 ىنمتي اًدحأ ىرتأ :ةيمأ ابأ :هل لاقف ؛درولا

 لاقف ؛الف انأ امأ :بيهو لاقف ؟توملا

 ]/1١84/17[ . تيم ينأ تددوف انأ امأ :نايفس

 تنك دق :لاق يروثلا نايفس نع *#
 ينتيلف :مويلا امأف .تومأف ضرمأ يهتشأ

 [ه2/7/] .ةأجف تم

 نسأ امدعب ةنييع نب نايفس ناك #*

 :تيبلا اذهب لثمتي

 اًموق رغيف دحاو رمعي

 راغصلا نم تومي نم ىسنيو
 [الاباب را“

 تنك اذإ :ةئييع نب نايفسل دواد لاقو #

 ذيذللا لكأتو «ةربهلا ءاملا برشت

 ىتمف ؛ليلظلا لظلا يف يشمتو «بيطملا

 ىكبف ؟هللا ىلع مودقلاو توملا بحت
 [*55/9/] .نايفس

 دوادل تلق :لاق دمحم نب ركب نع *

 ىتوملا ركسع :لاق ؛ينصوأ :يئاطلا
 [م0 1/1 . كنورظتني

 نإ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 :الإ .هعرجت ىلع ىوقي ال ءاّسأك توملل
 نمف ؛هعقوتي ناك ءعئاط ءلجو .فئاخ

 ةاجنلاو «ةماركلاو ةايحلا هلف :اًعيطم ناك

 لزن :اًيصاع ناك نمو ؛ربقلا باذع نم

 ةحخاصلا موي «ةمادنلاو ةرسحلا نيب

 [17/8] .ةماطلاو

 تنأ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 فاخت كنإ :تلقول ؟توملا فاخت

 :توملا تفخ ولو ؛كنم تلبق ام :توملا

 نم ءيش الو ؛«بارش وأ ماعط كعفن ام

 ام :هتفرعم قح توملا تفرع ولو ؛ايندلا

 [48/8] .دلولا تبلط الو .تجوزت

 لاق :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نع *
 ؟يلع ابأ اي تحبصأ فيك :ليضفلل لجر
 فيكو «تحبصأ فيك :هيلع لقثي ناكف -

 .ةيفاع يف :لاقف  تيسمأ

 ؟كلاح فيك :لاقف

 لاح نع ؟لأست لاح يأ نع :لاقف
 لأست تنك نإ ؟ةرخآلا لاح وأ ءايندلا

 ءانب تلام دق ايندلا نإف :ايندلا لاح نع

 لأست تنك نإو ؛بهذم لك انب تبهذو

 نم لاح ىرت فيكف :ةرخآلا لاح نع

 .هرمع ينفو .هلمع فعضو ؛هبونذ ترثك
 «توملل لهأتي ملو ؛هداعمل دوزتي ملو

 «توملل رمشتي ملو .ءتوملل عضخي ملو

 .هيه ءايندلل نيزتو ءتوملل نيزتي ملو
 اوعمتجاو : - هسفن :ينعي «ثدحي دعقو



 هتاركسو توملا طع ملكا 7 ءاينوألا تيلحل

 تغرفت دقف «خب «كنع نوبتكي كلوح

 :اليوط سفنتو ءهاه :لاق مث ؛ثيدحلل

 لهأ تنأَوأ ؟ثدحت نسحت تنأ «؛كحيو

 نيب قمحأ اي ييحتسا ؟كنع لمحُي نأ

 ةهافسو «كئايح ةلق الول ؛ناقمحلا

 ؛تنأ تنأو ءثدحت تسلج ام :كهجو

 فيكو تنك ام ركذت امأ ؟كسفن فرعت امأ

 «كيلإ اوسلج ام ءكوفرع ول :امأ ؟تنك

 اًئيش كتم اوعمس الو :كتغ اوبتك الو

 . اًدبأ

 «كحيو :لوقي مث ؛اذه لثم يف ذخأيف

 كبلق يف توملل امأ ؟توملا ركذت امأ

 كيب ىمريف ءذخؤت ىتم يردت امأ ؟عضوم
 هقيضو ربقلا يف ريصتف «ةرخآلا يف

 تيأر امأ ؟طق اًربق تيأر امأ ؟هتشحوو

 يف هولس فيك تيأر امأ ؟هونفد نيح

 . ؟ةراجحلاو بارتلا هيلع اولاهو ؛هترفح

 كمفب ملكتت نأ كل يغبني ام :لاق مث
 هقفب ملكت نم يردت ؟ هسفن ينعي هلك

 مهمعطي ناك :باطخلا نب رمع ؟هلك

 «نيللا مهوسكي ؛ظيلغلا لكأيو ءبيطلا

 ءمهقوقح مهيطعي ناكو ؛نشخلا سبليو

 فالآ ةعبرأ :هءاطع الجر ىطعأ ؛مهديزيو
 كيخأ ديزت الأ :هل ليقف ؛اًقلأ هدازو «مهرد

 موي تبث اذه ابأ نإ :لاق ؟اذه تدز امك

 [46/4-41] .اذه وبأ تبثي ملو ءدحأ

 «يلع ابأ اي :ضايع نب ليضفلل ليق *#

 «تكاس وهو هسفن عزني :تيملا لاب ام

 نأل :لاق ؟ةصرقلا نم برطضي :مدآ نباو

 مهو السر ُهْننوَنا# :أرق مث ؛هقثوت ةكئالملا

 3١[. ]111١/8[ :ماعنألا] #َنوطْرَفُي ال

 :لاق يئراحلا رضنلا نب دمحم نع #

 ؛ايندلا نع نيقتملا بولق توملا لغش

 دعب ءرورس ىلإ اهنم اوعجر ام «هللاوف
 ]1١8/4[ .هصصغو هبركب مهتفرعم

 نب دمحم ناك :لاق كرابملا نبا نع #*

 «هلصاقم تبرطضا :توملا ركذ اذإ رضنلا

 [؟8/4١] .اهيف ةدعرلا نيبتت ىتح

 وبأ يل لاق :يروثلا نايفس لاق *«

 اًريخ تيأر له «نايفس اي :يودبلا بيبح
 هركت ملف :لاق ؛ال :تلق ؟هللا نم الإ طق

 [2417/8] ؟هنم الإ طق اًريخ رت مل نم ءاقل

 وهو ليضفلا نب يلع نودوعي اوناك *

 ىلإ يعبأ ينأ تسظ ول ؛لاقف :ىئئعب

 [؟11/8] . يلع قشل :رهظلا

 اذإ :لاق ثراحلا نب رشب نع #*

 هنإف «ءتوملا ركذاف :رعسلا ءالغل تممتها

 [*47/4] .ءالغلا ٌمه كنع بهذي

 تركذ اذإ :لاق ثراحلا نب رشي نع #*

 ايندلا ةوفص كنع بهذ :ثوملا

 :عامجلا ةوهش كنع تبهذو ءاهتاوهشو
 [* 17/41 .توملا ركذ دنع

 دحأ سيل :لاق ثراحلا نب رشب نع *

 سيلو «توملا بحي مل الإ :ايندلا بحي
 ؛توملا بحأ الإ :ايندلا يف دهزي دحأ

 [*44/41 .هالوم ىقلي ىتح



 هتاركسو توملا
 عم
 يعوض وملا بيذهتلا اكن

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع

 كلذب ىرأ ام :لاق ؛توملا ىنمتي لجرلا
 ةفاخم ءلجرلا توملا ىنمتي ذإ :اًّسأب
 ثترملا ىنمتي ال :نكلو ؛هنيد ىلع ةنتفلا

 مث ؛اذه لثم ءىش وأ .ةقاف وأ «ةبرض نم

 ركب وبأ توملا ىنمت :نمحرلا دبع لاق

 نحنو هتعمسو ؛امهنود نمو ءهرمعو

 ينإ :لاقف ؛باهولا دبع ةزانج نم نولبقم
 ينقبسي نأ هللا وعدأل ينإ «ةنتف حير مشأل

 «ناوخإ يل ناك :لوقي هتعمسو اهب

 انيقبو ءىرن ام رش مهنع عفدو ءاوتامف

 : لجرلا اذه الإ «خأ يل يقب امو ؛مهدعب

 الإ :مويلا طبغُي امو !ديعس نب ىيحي

 ]١7/4[ .هربق يف نمؤم

 :ةأجفلا توم ىف لاق هللا ديع نع #

 ىلع فسأو .«نموؤملا ىلع فيفخت

 [55/9] .رفاكلا

 اذهو توملا تينمت :لوقي هتعمسو #

 ءنيدلا ةنتف كلذ نم يلع دشأ رمأ

 « يسفن ىف هلمحأ تنك سبحلاو «برضلا

 ]1١185/9[ .ايندلا ةنتف اذهو

 :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع

 تيمي نأ :هسقني ينعملا دبعلل يغبني

 نم تافآلاب ةبقعتملا «ةلئازلا ةلجاعلا

 نم توملا ءارو امو ؛توملا ركذب :هبلق

 يدي نيب هفوقوو .باسحلاو لاوهألا

 [؟55/9] .رابجلا

 قاتشمل ينإ :لاق يطيوغلا ةملس نع *

 تقراف ذنم «ةنس نيعبرأ ذنم توملا ىلإ

 ول :لاق ؟ملو :هل تلق ؛ىيحي نب نسحلا

 ناكل ءّنْيِي هئاقل ىلإ لماعلا قتشي

 .توملا ىلإ قاتشي نأ هل يغبني

 :لاقف :ناميلس ايأ هب تثدحف :لاق

 :لوقي امك رمألا نأ ملعأ مل ءكحيو

 :نكلو ؛ةعاسلا يسفن جرخت نأ تببحأل

 يف سبحلاو ء؛ةعاطلا عاطقناب فيك

 لاق ؟ثعبلا دعب هاقلي امنإو «خزربلا
  هاقلي نأ ىرحأ ايندلا ىف وهف :دمحأ

 [577/4] .ركذلاب : ينعي
 :ىبوط :ينارادلا ناميلس وبأ لاق #

 بضغلا ةروسو .«ىوهلا تاركس رذح نمل

 ةرارم ىلع ربصف ء«ءايندلا نم ءيشب حرفلاو

 .يوقتلا

 شامكنالاب ةداجلا مزل نمل :ىبوطو
 باركلاب ايندلا نتن نصلخت» «رذقولاو

 .بلكلا عبسلا نم هبرهك .برهلاو

 هرومأ مكحتسا نمل :ىبوط
 لعجو «ءداعملل ريخلا دقتعاو .ءداصتقالاب

 اذغ حرفيل رذبلا يف قونتو «ةعرزم ايندلا
 .داصحلاب

 ءرورغلا راد نم هبلقب لقتنا نمل :ىبوط
 تاوظح نم زربيف :اهيعس اهل عسي ملو

 هيلع تيرطضا :لاب ىلع هنم اهلهأو ايندلا
 .لاوحألا

 نمو ءامهحبر :ةرخآلل ايندلا كرت نم



 ءايلوألا ةيلحل

 مأ لكو ؛امهرسخ :ايندلل ةرخآلا كرت

 ىلإ مهملست :ايندلا ونب :اهونب اهعبتي
 بارشو ءديدح نم عماقمو ءديدش يزخ
 شيع ىلإ مهملست :ةرخآلا ونبو ؛ديدصلا

 ءامو ءدودمم لظ يف ؛دبألا ميعنو ءدغر

 .دودخأ ريغب يرجت راهنأو «ءبوكسم

 ىوهي اهل وه نم :اًميكح نوكي فيكو

 ام ركذي نم :اًبهار نوكي فيكو ؟نوكر
 ؟بوذي الو ءادي تفلسأ

 «ةرخآلا نع باجح :ايندلا يف ركفلا

 ىف ةركفلاو ؛ةيالولا لهأل ةبوقعو

 ؛بلقلا ييحتو .ةمكحلا ثروت :ةرخآلا

 هدنع حص :ةيلوم ايندلا ىلإ رظن نمو
 :اهتنيزب ةلبقم اهيلإ رظن نمو ءاهرورغ

 :هتفرعم تمت نمو ءاهبح هبلق يف باش
 هللا رمأ ناكو ؛هللا رمأ يف هّمه عمتجا

 [؟78/41 .هلغش

 فقو :لاق يجاسلا هللا دبع يبأ نع *

 لاقف ؛يرضح هل خأ ىلع يبارعأ

 :لاق ؟ريثك ابأ كدجت فيك :يرضحلا

 هعطقت رمع ءاقب ام :يخأ يأ ءهللا دمحأ

 ؟تافآلل ضرعم ندب ةمالسو «تاعاسلا

 «توملا هركي فيك :نمؤملل تبجع دقلو
 الإ انارأ امو ؟باوشلا ىلإ هليبيس وهو

 [م1 1 . قب نحنو «توملا انكرديس

 فيك :نونلا يذ ضيفلا يبأل ليق *

 ينعفن نإ ابعت تحبصأ :لاق ؟تحبصأ

 .يبلط يف دجي توملاو :يبعت

 هتاركسو توملا 3 مكه

 :لاقف ؟تحبصأ فيك :هل ليقو

 الف «ةمعنو بنذ ىلع اًميقم تحبصأ

 ةمعنلا ىلع مأ ؟رفغتسأ بنذلا نم :يردأ

 أ

 :لاق ؟تحبصأ فيك :هل ليقو

 انولعم :ةذابعلا نع الاطب تحبضأ
 لمعأو ءراربألا لزانم ىنمتأ ؛يصاعملاب

 [*ه9/١1] .رارشألا لمع

 لبج يف تررم :لاق ناميلس يبأ نع #

 الجر تعمسف «ليللا فوج يف ماكللا

 «يلمؤمو «يلمأو « يديس : هئاعد يف لوقي

 ال ندب نم كب ذوعأ :يلمع مت هب نمو
 ال بلق نم كب ذوعأو .«كيدي نيب بصتني
 لصي ال ءاعد نم كب ذوعأو «كيلإ قاتشي

 .كيلإ يكبت ال نيع نم كب ذوعأو :كيلإ
 نإ ءىتفاي :تلقف فرع هنأ تملع
 .تامالع نيقاتشمللو «تاماقم نيفراعلل

 ؟يه ام :لاق

 تانايصو .«.ثتابيصملا نامتك :تلق

 .تاماركلا

 .ينظع :يل لاق مث

 ٌدُرَت الو «هريغ ْدِرُت الف .بهذا :تلق
 .هنع ءيشب لخبت الو «هريخ

 .يندز :لاق

 ذختاو ءايندلا درت الف ءبهذا :تلق

 ءءافش :هللا نم ءالبلاو ىنغ رقفلا

 ؛ةفرح :عوجلاو ءاشاعم :لكوتلاو

 .ةدع ةدش لكل هللا ذختاو



 هتاركسو توملا
 يعوضوموملا بيذضتلا | ملك 0 ا

 .هتقعص ىف هتكرتف (ةقعص قعصف

 هتضكرف «مئان لجرب انأ اذإف ؛تيضمو

 توملا نإف ءاذه اي مق :هل تلقف ؛يلجرب

 دعب ام نإ :لاقف «يلإ هسأر عفرق

 .توملا نم دشأ توملا

 :توملا دعب امب نقيأ نم :هل تلقف

 هدنع اينئدلل نكي ملو ءرذحلا رزئم دش

 [؟١٠/١] .اًرطو اهنم ضقي ملو ءرطخ

 ركذ ماقم نع دسأ نب ثراحلا لئس
 وأ «فراع ماقم ؟كدنع وه ام :توملا

 ؟فنأتسم

 ماقم :الوأ توملا ركذ :لاقف
 .فراعلا ماقم :رخآو «فنأتسملا

 ؟كلذ تلق نيأ نم نيب :هل ليق

 وهف :فئاعبستعلا امأ ءمعت :لاق

 ءركذلا هبلق ىلع بلغي يذلا «ئدتبملا

 جاه املكف ؛باقعلا ةفاخم للزلا كرتيف

 ةبحم توملل هركذف :فراعلا امأو ؟ هدنع

 ىتلا ايندلاب اًمربتو :«ةايحلا ىلع اًرايتخا :هل
 :هئاقلو هللا ىلإ اًقوش اهنع هبلق الس دق

 يف لوزنلاو .ههجو ىلإ رظنلا لمأ ءاجر

 نظلا نسح نم هبلق ىلع بلغ امل :هراوج

 :ليق امك ؟ هيرب

 هللا ىلإ راربألا قوش لاط

 قوشأ مهئاقل ىلإ هللاو

 يف توملا ركذ تعن فيكف :هل ليق
 1 ؟فراعلا بلقو فنأتسملا بلق

 ركذ هبلقب لح اذإ .فنأتسملا :لاق

 حلصيل :ءاقبلا ريختو ءههرك :توملا

 زاهجلا ئيهيو ءثعشلا يوريو «دازلا
 نأ هركيو ؛هللا ىلع مودقلاو ضرعلل

 يف هتمهن ضقي ملو :توملا هئجافي
 بحي وهف ؛صيحمتلاو ءداهتجالاو «ةبوتلا
 .ةراهطلا ةياغ ىلع هللا ىقلي نأ

 اذإ .هنإف :فراعلا بلق يف هتعن امأو

 هنم تنداص :هبلقب توملا دورو ركذ رطخ

 راد يف فلختلا هركو ءهدارم قفاوم

 «لجألا ءاضقنا ةعرس ريختو «نيصاعلا

 هيلإ قاتشم ءهسفن هيلإ ةريقف ؛لمألا رصقو
 نيح ناميلا نب ةفيذح نع يور امك ؛هبلق
 ىلع ءاج بيبح :لاق .توملا هرضح

 تنك نإ مهللا ءمدن نم حلفأ ال «ةقاف
 :ةايحلا نم يلإ بحأ توملا نأ ملعت

 ]41/1١[ .كاقلأ ىتح توملا يلع لّهسف

 دوعأ تنك :دمحم نب دينجلا لاق *

 ؛ةنسلا ةدايع .مايأ ةثالث لك يف يرسلا

 تسلجف «ءهسفنب دوجي وهو هيلع تلخدف
 يعومد نم طقسو «تيكبف .هسأر دنع

 ؛يلإ رظنو ءهينيع حتفف ؛هدخ ىلع
 بحصت ال :لاقف ؛ينصوأ :هل تلقف

 ةسلاجمب هللا نع لغتشت الو ءرارشألا

 [1؟١5/1] .رايخألا

 نم ةيتفب ءامكحلا نم ميكح رم *



 ص |
 ءايلوآألا ةيلحا

 مكفقوي ام ءىءايحألا رشعم اي :لاقف

 .ربتعن اندعق :اولاق ؟ىتوملا ةجردمب

 ةايحلا مكلانأ يذلاب مكذيعأ ينإف :لاق

 هضفر ام ىلإ اونكرت الأ «ىتوملا نمز يف

 [147 ]147/1١- .ةايحلا مكلانأ نم

 نم لجر لاقو :قاحسإ نب دمحم لاق *

 داري نيأ ء«لب ؟نوبهذت نيأ :سيقلا دبع

 ثيثح سافنألا رثأ يف توملا يداحو ؟مكب

 لزنم نم حاورألا جايتحا ىلعو ءحضوم
 بارخ ىفو .«عمجم ءاقبلا راد ىلإ ءانفلا

 ]16١/1١[ .عرسم ميعتلاب ةهكفتملا داسجألا

 لخد :لاق قييخ نب هللا دبع نع *

 ؟ هدنع انأو طابسأ نب فسوي ىلع بيبطلا

 ؛سأب كيلع سيل :لاقف ء«هيلإ رظنف
 ناك يلع فاخت يذلا نأ تددو :لاقف
 ]197١/١١[ .ةعاسلا

 ميهاربإ نب دمحم ةزمح وبأ لاق *
 تا :توملا رعشتسا نم :يدادغبلا

 نمو ؛ناف لك هيلإ ضغبو .قاب لك
 ةقفاومب هبلق سنأ :هسفن نم شحوتسا

 ]77/1١"[ .هالوم

 وبأ بطخ :لاق ريثك نب ىيحي نع *
 ةنسحلا ةأضولا نيأ :لاقف «قيدصلا ركب

 نيذلا نيأ ؟مهبابشب نوبجعملا ؛مههوجو
 نيأ ؟ناطيحلاب اهونصحو .نئادملا اونب

 نطاوم يف ةبلغلا نوطعي اوناك نيذلا

 هتاركسو توملا [

 مث ءاحولا احولا ءروبقلا تاملظ يف

 ["؟١98/1] . ءاجنلا ءاجنلا

 نأ الول :زيزعلا دبع نب رمع لاق *
 ايندلا نم حرفأ ال نأ تفلحل «ةعدب نوكت

 لسر هوجو يف ام ملعأ ىتح ءادبأ ءيشب
 نوهي نأ بحأ امو ؛توملا دنع ىلإ ىبر
 هيلع رجوي ام رخآ هنأل رجلا يلع

 ]1١5/8*[ .نمؤملا

 نأ اومعز :لاق ةقوس نب دمحم نع *
 اذإ انك :لوقي ناك يعخشنلا ميهاريإ

 فرغ «تيمب انعمس وأ «ةزانجلا انرضح

 هب لزن دق هنأ انفرع دق انأل ءاّمايأ انيف
 :لاق ؛رانلا ىلإ وأ ةنجلا ىلإ هرّيص رمأ

 ثيداحأب نوثدحتت مكزئانج يف مكنإو
 [؟17؟8- 7؟7/4] .مكايند

 :لاق يئاطلا ناميلس نب متاح نع *

 ةزاثج يف ديز نب دحاولا دبع تدهش

 اي هللا كمحر :لاق «نفد املف ءبشوح

 اذه لثم نم اًرذح تنك دقلف ءرشب ابأ
 تنك دقلف ءرشب ابأ اي هللا كمحر ؛مويلا

 تعطتسا نئل هللاو امأ ءاًعزج توملا نم

 :لاق ؛اذه كعرصم دعب يلحر نلمعأل

 [154/5] .دهتجاو دعب رّمش مث

 موي ةفوكلا سيق نب كاحضلا لخد *

 ةزانجلا ىأرف حلا قاحسإ وبأ تام

 مكيف اذه ناك :لاقف ءاهيف نم ةرثكو

 ]4١/4” -41١”[ .اًينابر

 عبتن انك :لاق ينانبلا تباث نع *«



 يعوضموملا بيذهتلا ْ ملكك هتاركسو توملل

 .هودهاعتف نآرقلاب مكيلعو .هللا ىوقتب وأ ءاّيكاب اًعنقتم الإ ىرن امف .«ةزانجلا

 [777/7] .اًركفتم اًعنقتم

 ابأ تيأر :لاق دنه نب ميعن نع #*

 هدي اًعضاو «يكبي ةمئثيخ ةزانج يف لئاو

 .ةأشيعأاو :لوقي وهو .ةسأر ىلع

 ]١١٠١/4[ .هاشيعاو

 لوخدلا دارأو - ثراحلا نب رشب لاق *

 رثكأ روسلا لخاد ىتوملا :- ةربقملا ىلإ

 [*18/8] .روسلا جراخ مهنم

 تناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع »

 مايألا نولظيف .ةزانجلا مهيف نوكت

 [؟ 1/5 . مهيف يف كلذ فرعي «نينوزحم

 ريبزلا نب هللا دبع نب رماع ناك

 هيلعو .وعدي زئانجلا عضوم دنع فقي

 ملو .ةقيطقلا هنع تطقس امبرو «ةفيطق

 ]١1535/9[ .اهب رعشي

 انجرخ :لاق ثايغ نب صفح نع *
 انيلص املف .يئاطلا دواد انعمو «ةزانج يف

 «هربق يف عضويل تيملاب ءيتججو ؛هيلع

 دواد خرص ءهنافكأ تدبو «بوثلا عفرو
 ["هه /7/] .هيلع اًيشغم رخخ .ةخرص

 ابأ اي :لوحكمل بر دبع وبأ لاقو *
 اي نمو :لاق ؟ةتجلا بحتأ لنا دبع

 كنإف ءتوملا بحأف :لاق ؟ةنجلا بحي
 [91١//ه] .تومت ىتح ةنجلا ىرت نل

 يبأ ترضح امل :لوقي ديبع نب ليعامسإ
 مكيلع ينب اي :لاقو ءهينب عمج ءةافولا

 مكدحأ لتق ول ىتح «قدصلاب مكيلعو
 ام هللاو ءهب ٌرقأ ءهنع لئس مث ءاّليتف
 «ينب اي ؛نآرقلا تأرق ذنم ةبذك تبذك

 «نيملسملا ةماعل رودصلا ةمالسب مكيلعو
 ؛يباب نم جرخأ ال انأو ينتيأر دقل .هللاوف

 هل يسفن يف يذلاو الإ ءاّملسم ىقلأ امو

 ال ينأ نورتفأ ؛يسفنل يسفن يف يذلاك
 [م5 - 26/51 .اًريخ الإ يسفنل بحأ

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 «هب دتشا املف «يدنع يروثلا نايفس تام

 «هللا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف ؛يكبي لعج

 نم اًئيش عفرف «بونذلا ريثك كارأ
 يدنع نوهأ يبونذل هللاو :لاقف «ضرالا

 لبق ناميإلا بلسأ نأ فاخأ ينإ ءاذ نم

 [1؟/97] .تومأ نأ

 ثعب :لاق نارهم نب نوميم نع *

 .هيدي نيب ماقف ءهيلع لخد املف ء.هب

 نم مدآ نيبو كنيب مك .ءجاجح اي :لاقف
 :لاق ؟مه نيأف :لاق «ريثك :لاق ؟بأ

 جرخو هسأر جاجحلا سكنف :لاق ءاوتام
 [88/4] .نسحلا

 :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع #*

 لثسو .يدهم نب نمحرلا دبع تعمس
 ىرأ ام :لاق «توملا ىنمتي لجرلا نع

 «لجرلا توملا ىنمتي ذإ ءاّسأب كلذب

 ىنمتي ال ءنكلو ؛هنيد ىلع ةنتفلا ةفاخم



000 
 ءايلوألا تيلحل | ثا“

 لثم ءيىش وأ «ةقاف وأ ءةبرض نم توملا

 توملا ىنمت :نمحرلا دبع لاق مث ؛اذه

 هتعمسو ؛امهنود نم ءرمعو «ركب وبأ
 «باهولا دبع ةزانج نم نولبقم نحنو
 هللا وعدأل ينإ « ةنتف حير مشأل ينإ :لاقف

 يل ناك :لوقي هتعمسو ؛اهب ينقبسي نأ

 «ىرن ام رش مهنع عفدو ءاوتامف «ناوخإ

 اذه الإ ءخأ يل يقب امو .مهدعب انيقبو

 مويلا طبغُي امو ءديعس نب ىبحي ؛لجرلا
 ]4/*١[ .هربق يف نمؤم الإ

 ةملس تعمس :لاق قاحسإ نع #*

 توملا ىلإ قاتشمل ينإ :لوقي يطيوغلا
 نب نسحلا تقراف ذنم «ةنس نيعبرأ ذنم
 قتشي مل ول :لاق ؟ملو :هل تلق ؛ىيحي

 نأ هل يغبني ناكل و هتاقل ىلإ لقاعلا

 ابأ هب تثدحف :لاق ؟؛توملا ىلإ قاتشي

 رمألا نأ ملعأ ول ءكحيو :لاقف «ناميلس

 يسفن جرخت نأ تيببحأل .لوقي امك

 ءةعاطلا عاطقناب فيك ءنكلو «ةعاسلا
 دعب هاقلي امنإو ؟خزربلا يف سبحلاو

 ىرحأ ايندلا ىف وهف : :دييحلا لاق .ثعبلا

 ا .ركذلاب ينعي «هاقلي نأ

 كلم ناك :لوقي هبنم نب بهو نع *
 ىلإ بكري نأ دارأ ضرألا كولم نم

 «بايثب ءيجف ءاهسبلي بايثب اعدف «ضرأ
 اذكو اذك بايثب ينوتئا :لاقف ؛هبجعت ملف

 ال كلذ لك .بايثلا نم اًنانصأ دع ىتح

 ءاهسبلف ءهتقفاو بايثب ءيج ىتح ءهبجععي
 ءاهب ءيجف ءاذك ةبادب ينوئيج :لاق مث

 هتاركسو توملا

 ءاذك ةبادب ينوئيج :لاق مث ءهبجعت ملف

 ةبادب ءيج ىتح ءهبجعت ملف ءاهب ءيجف

 سيلا هاه اهو علق اهكرف ةيققاو
 :لاق ؛اًربك هالعف «ةخفن هرخنم يف خفنف

 وهف :لاق ءدعم لويشلا تراسو ءراسو

 اًربك سانلا ىلإ رظني ال ءهسأر عفار
 «ةئيهلا ثر «فيعض لجر هءاجف ؛اًمظعو

 ملو ؛مالسلا هيلع دري ملف «هيلع ملسف
 ؛ةجاح كيلإ يل هنإ :هل لاقف ؛هيلإ رظني
 ذخأ ىتح ءءاجف :لاق ؛همالك عمسي ملف

 «يتباد ماجل لسرأ :لاقف ؛هتباد ماجلب

 ينم هطاعتي مل اًرمأ ينم تيطاعت دقف

 :لاق ءةجاح كيلإ يل نإ :لاق ؛دحأ .

 :لاق ؛نآلا ءال :لاق ؛يناقلتف لزنأ

 املف ءهتباد ماجل ىلع هرهقف
 ءرس اهنإ :لاق ؛كتجاح :لاق ءهرهق

 هسأر ىندأف :لاق ؛كيلإ اهرسأ نأ ديرأ

 :لاق ؛توملا كلم انأ :لاق ءهراسف «هيلإ

 .هناسل برطضاو «هنول ريغتو «عطقناف

 هذه يضرأ يتآ ىتح ينعد :لاق مث

 مث «يبكوم نم عجرأو ءاهيلإ تجرخ يتلا
 ىرت ال هللاو :لاق ؛نيعباتلا ىف ىضمت

 نم عجرست ال هللاو الو ءاّدبأ كضرأ

 عجرأ ىتح ينعد :لاق ؛اًدبأ اذه كبكوم

 :لاق ؟؛تناك نإ ةجاح يضقأف «يلهأ ىلإ

 :لاق .اًدبأ كلقثو كلهأ ىرت ال ءهللاو ال

 لاق ؛ةبشخ هنأك رخف ءهناكم هحور ضبقف

 ادبع يقل هنأ :اًضيأ ينغلبو :يريرجلا

 هيلع درف «هيلع ملسف .كلت يف اًئمؤم



 راثلا

 :لاق «ةجاح كيلإ يل نإ :لاقف ؟مالسلا

 اميف رس اهنإ :لاق ؟؛كتجاح ركذاف مله

 هراسيل هسأر هيلإ ىندأف :لاق .كنيبو ينيب
 ؛توملا كلم انأ :لاقف ءهراسف ءهتجاحب

 تلاط نمب اًبحرم ءالهأو اًبحرم :لاق
 ضرألا يف ناك ام .هللاوف ءيلع هتبيغ

 لاقف :لاق ؛كنم هاقلأ نأ يلإ بحأ بئاغ

 يتلا كتجاح ضقا :توملا كلم هل

 ربكأ ةجاح يلام :لاق ءاهل تجرحخ

 :لاق ؛هللا ءاقل نم يلإ بحأ الو .ءيدنع

 :لاق ؛كحور ضبقأ ءيش يأ ىلع رتخاف

 ترمأ .معن :لاق ؟كلذ ىلع ردقتو
 مث ًاضوتو ماقف ءاَّذِإ معن :لاق ؛كلذب

 ضبق ءاّدجاس هآراملف ءدجسو عكر
 [؟7١”- 507/51 .هحور

 حضف :لاق يرصبلا نسحلا نع *

 بل يذل اهيف كرتي ملف ءايندلا توملا

 [44١/؟] .اححرف

 دايز نب ءالعلا ناك :لاق ةداتق نع *

 دق هنأ .هسفن مكدحأ لزنيل :لوقي يودعلا

 ءهسفن ىلاعت هبر لاقتساف ءتوملا هرضح

 [؟44/؟] . كيك هللا ةعاطب لمعيلف ؛هلاقأف

 اعطق نائيش :لاق ىلعألا دبع نع *

 فوقولاو «توملا ركذ :ايندلا ةذاذل ينع

 [85/4] . و هللا يدي نيب

 نبرمعاهبطخ ةبطخ رخآ :لاق

 هللا دمحف «ربثملا دعص نأ :زيزعلا دبع

 - يعوضوملا بيذهتلا 47 0000

 يف ام نإف :دعب امأ :لاق مث ؛هيلع ىنثأو

 اهكرتيسو «نيكلاهلا بالسأ :مكيديأ
 نورت الأ ؛نوضاملا اهكرت امك :نوقابلا

 وأ اًيداغ نوعّيشت :ةليلو موي لك يف مكنأ
 عدص ىف هنوعضتو ؟ىلاعت هللا ىلإ اًحئار

 ريغ ءعدصلا نطب يف مث «ضرألا نم
 «بالسألا علخ دق ؛دسوم الو دهمم

 هجاوو «بارتلا نكسأو «بايحألا قرافو

 ينغ .همامأ مدق ام ىلإ ريقف ؛باسحلا

 [؟1515/8] .هدعب كرت امع

 :توملا ركذ اذإ يروثلا نايقس ناك *

 ؛ءيشلا نع لئس اذإف ؛اًمايأ هب عفتني ال
 [ م .يردأ ال «يردأ ال :لاق

 راثلا

 تناك نم :لاق يرصبلا نسحلا نع #

 ءرانلا ىلع هللا همرح .لالخ عبرأ هل

 دنع هسفن كلمي نم :ناطيشلا نم هذاعأو

 دنعو «ةوهشلا دنعو «ةبهرلاو «ةبغرلا

 ١[ 44/11 .بضغلا

 مكران نإ :لاق ةبابل يبأ نب ةدبع نع *
 [117/5] .منهج ران نم هللاب ذّوعتتل هذه

 لخد اذإ :لاق نادعم نب دلاخ نع *

 نأ انبر اندعي ملأ :اولاق «ةنجلا ةنجلا لهأ

 اهب متررم نكلو «ىلب :اولاق ؟رانلا درن

 [؟1؟/51 .ةدماخ يهو

 منهجل نإ :لاق يمس نب ثيغم نع #

 ؛اهعمس الإ ءيش ىقبي ام :«نيترفز موي لك



 ءايلوألا ةيلحل

 باسحلا امهيلع نيذللا «نيلقثلا الإ

 [5//59] .باذعلاو

 يف لجرلاب ءيج اذإ :لاق هنعو *«

 ىتؤيف «كفحتن ىتح رظتنا :هل ليق ءرانلا

 اذإف ءدواسألاو يعافألا مس نم سأكب

 ءةدح ىلع محللا تزيم :هيف ىلإ اهاندأ

 [148/5] .ةدح ىلع ماظعلاو

 :لاق ضايع نب ليضفلا نع *

 نحص يف وهو يلع ىلع ةليل تفرشأ
 صالخلا ىتمو ءرانلا :لوقي وهو ءرادلا
 [؟990/8] ؟رانلا نم

 باتك أرق هنأ «بهو نب هللا ديع نع #

 ءقهشف ءرانلا ةفص يف رمف «لاوهألا

 شاعو ؛هلزنم ىلإ لمحف ءهيلع يشغف
 [*14/8] .تام مث ءاّمايأ

 رائلا تقلُخ :لاق ةنيبع نب نايفس نع #
 [١اله //] .اوهتنيل «هدابع اهب فوخي ءةمحر

 اًنَمَجِو# :ينوجلا نارمع يبأ نع *
 :لاق .[8 :ءارسإلا] 4ريِصَح َنِرْفَكْل هج

 [110/1] .اًسبحمو اًنجس

 ناسنإ ىلإ هللا رظني مل :لاق هنعو *
 ءرانلا لهأ ىلإ رظن ولو ؛همحر الإ ءطق

 رظني ال نأ :ىضق نكلو ؛مهمحرل

 [؟5/١64] .مهيلإ

 تلغش :لاق ليذهلا يبأ نبا نع *

 ["”ه8/14] .ةنجلا ركذ نع  لقعي نم - رانلا

  قاسغلا ركذو - دعس نب لالب نع *
 ىلإ تعقو هنم ةعطق نأ ول :لاق

 راثلا 2 مالا يف

 [؟؟ه/ه] .اهيف ام تنتنأل «ضرألا

 منهج يف نإ :لاق رابحألا بعك نع *

 نع محللا طقسي «- ريرهمزلا :وه - اًدرب

 [ماب٠/هز .ملهج رحب اوثيغتسي ىتح ؛مظعلا

 َميِهرَبا َّنإ## :ىلاعت هلوق يف هنعو *
 اذإ ميهاربإ ناك :لاق ١١4[ :ةبوتلا] هوَ
 نسم هوأ ءرانلا نسم هوأ *لاق رانلا ركذ

 [ا/ 1 /ه] .رانلا

 اًهَعَرَذ َةَليلِسظ :ىلاعت هلوق ئف هنعو *«

 ول :لاق [#؟ :ةقاحلا] «هوكلْسَأف اًءاَرَو َنوُعَبَم

 [*ا/ه/8] .اهتزو ام

 ءرانلا ىلإ لجرلاب رمؤي :لاق هنعو *
 ةثام نم رثكأ وأ ؛كلم فلأ ةئام هردتبيف

 [مابه/ه] .كلم فلأ

 مث ءرجسي رحبلا وه :لاق هئعو *

 [*0ه/ه] . منهج نوكي

 «مهتليلو «مهتيشع :اوراسف ءبعك عم

 ىلإ اوكشف «ليقملا اوروغ ىتح ؛دغلاو

 متكردأ ام :بعك لاقف ؛مهريس ةدش بعك

 [079 ]7/1/8  .رانلا لهأ نم لجر دعقم

 سفن يذلاو :رابحألا بعك لاق *

 تناكو ءقرشملاب تنك ول ءهديب بعك

 جرخل :اهنع فشك مث «برغملاب رانلا
 اي ؛اهرح ةذش نم كيرخنم نم كغامد

 مكل له :مأ ؟رارقإ اذهب مكل له موق

 نوهأ هللا ةعاط «موق اي ؟ربص اذه ىلع



 راح
 يعوض اوملا بيذهتلا ا مالا راثلا

 [ا/#؟ /ه] .هوعيطأف «مكيلع

 ةعبرأ متهج يف :لاق هنأ بعك نع *

 عطاق لك هيلع سلجي رسج :اهلوأ ؛روسج
 ىتح «نيد هيلع ناك نم : يناثلاو ؛محر

 :لولغلا باحصأف :ثلاثلاو ؛ هنيد يضقي

 وقت ةمحرلاو ؟نورابجلا هيلع :عبارلاو
 [مال١ /ه] .ملس ءملس ءبر يأ

 نِإَو» :ةيآلا هذه أرق بعك نع *

 ايم امنع َقْيَر َكَع نك اًهثراو الإ كسي

 ام نوردت :لاق مث 0١[ :ميرم] 409

 نتم اهنأك سانلل منهج زربت ؟اهدورو
 ماذقأ اهيلع يوتست ىتح «ةلاهأ

 :دانم يدانيف ؛مهرجافو مهرب «قئالخلا

 ؛يباحصأ يعدو «كباحصأ يذخ نأ

 مهب فرعأ يهف ءاهل يلو لكب فسختف

 ةيدن نونمؤملا جرخيو ؛هدلوب لجرلا نم
 [م54 - ”50/ه] .مهبايث

 لاقف ءرمع دنع تنك :لاق بعك نع *«

 ريمأ اي :تلق :لاق ؛انفّوحخ «بعك اي :يل

 «ىلاعت هللا باتك مكيف سيلأ «نينمؤملا

 نكلو .ىلب :لاق ؟ك هللا لوسر ةمكحو
 ريمأاي :تلق :لاق ؛بعك ايانفّوخ

 تيفاو ول ءلجر لمع لمعا «نينمؤملا
 تيردزال ءاّيبن نيعبس لمعب ةمايقلا موي

 رمع قرطأف :لاق ؛ىرت امم .كلمع
 ؛بعك اياندز :لاقف ؛قافأ مث ءاّيلم

 نم حتف ول «نينمؤملا ريمأ اي :تلق :لاق

 لجرو «قرشملاب روث رخنم ردق منهج

 نم ليسي ىتح «هغامد ىلغل :برغملاب
 :لاقف ؛قافأ مث ءاّيلم رمع قرطأف ؛اهرح

 ريمأاي :تلق :لاق ؛!بعك اي اندز

 ةمايقلا موي رفزتل منهج نإ «نينمؤملا
 يبن الو ءبرقم كلم ىقبيام «ةرفز

 ىتح ؛؟هيتبكر ىلع اًيثاج رخ الإ ءلسرم

 ءايئاج رخيل .هليلخ 2 ميهاربإ نإ
 مويلا كلأسأ ال «يسفن ءيسفن ؛لوقيو

 :لاق ؛ايلم رمع قرطأف :لاق ؛يسفن الإ

 اذه نودجت متسلّوأ «نينمؤملا ريمأ اي تلق

 :رمع لاق :لاق ؟ىلاعت هللا باتك يف

 هذه يف ىلاعت هللا لوقي :تلق ؟فيك

 نع لَم نيْنَن ُلُكَح تأ ع :ةيآلا

 ال ْمُهَو ْتلِمَع ام نيت لكس اسس

 تكسف :لاق 1١١[ :لحنلا] 469 ترتب

 [”54- "54/81 .رمع

 نازخ نم نزاخلا نأ :بعك نع *

 نأو ؛ةنس :هيبكنم نيب ام ةريسم «منهج
 «ناتبعش هل ءاّدومعل مهنم دحاو لك عم

 يف بكيف «ةعفدلا هب عفدي ؛ديدح نم

 [*54/4] .فلأ ةئامعبس رانلا

 همرظ مس

 .[غ4 ا « وحلو ٍضرأْلا َر 5 ُضَرَأْلا

 ؛اًنانج ريصتف «تاوامسلا لدبت :لاق

 :راحبلا ناكم ريصتف «ضرألا لدبتو

 [” ١/1 .رانلا

 تكردأ :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع *

 أربعة  اوناك :- تكردأ نم لضفأ مه



 د
 ءايلوألا ةيلحل

 نم انقتعأ ءمهللا :اولوقي نأ نوهركي

 نم اهنم قتعي امنإ :نولوقيو ؛رانلا

 نم هللاب ريجتسن :نولوقي اوناكو ؛اهلخد
 [*14/؟] :رانلا نم هللاب ذوعنو «ءرانلا

 ناك :لاق نامثع يبأ نب دمحم نع *
 نب نايفس دنع  لضفلا نبا : ينعي - يلع

 ءرانلا ركذ هيف ثيدحب نايفس ثدحي «ةنييع

 ؛طوبرم ءيش يف ساطرق يلع دي يفو
 - ساطرقلاب ىمرو ءعقوو ,.ةقهش قهشف
 ءنايفس هيلإ تفتلاف ؛ هدي نم عقو :وأ

 ؛هب تثدحام ءانهاه كنأ تملع ول :لاقو

 [؟44/4] . هللا ءاش امدعب الإ «قافأ امف

 :ىلاعت هللا نإ :لاق ةمركع نع #*

 ءرانلا نم الجرو «ةنجلا نم الجر جرخأ
 :ةنجلا بحاصل لاق مث ؛هيدي نيب امهفقوف

 ؟ةنجلا يف كليقم تيأر فيك .يدبع
 نم ركذف ؛نولئاقلا هلاق ليقم ريخ :لوقيف

 لاق مث ؛ميعنلا نم اهيف امو ءاهجاوزأ

 كليقم تيأر فيك يدبع :رانلا بحاصل
 ؛نولئاقلا هلاق ليقم رش :لاقف ؟رانلا يف

 امو ءاهريبانزو .ءاهتايحو اهبراقع ركذو
 : ق8 هبر هل لاقف ؛باذعلا ناولأ نم اهيف

 ؟راثلا نم كتيفعأ نإ ينيطعت اذام يدبع

 ؟كيطعأ ام يدنع امو ءيهلإ :ديعلا لاقف

 نم لبج كل ناك ول :برلا هل لاقف
 ؟رانلا نم كيفعأف .ىنيطعت تنكأ ءبهذ
 دقل «تبذك :برلا هل لاقف ؛معن :لاقف
 :بهذ نم لبج نم رسيأ ايندلا نم كتلأس

 نأو ءكل بيجتسأف ينوعدت نأ كتلأس

 راثلا ا مل

 ؛كيطعأف ينلأستو «كل رفغأف ينرفغتست

 ]1٠/8*[ . اًبهاذ ىلوتت تنكف

 ماقأ الجر نأ ول :يخلبلا قيقش لاق #

 ءءايشأ ةعيرألا هذه فرعي ال ءةنس ىتئام

 :اهدحأ ؛هللا ءاش نإ :راعلا نم عي حل

 ءهسفن ةفرعم :يناثلاو «هللا ةفرعم

 :عبارلاو ءهيهنو هللا رمأ ةفرعم :ثلاثلاو

 .هسفن ودعو هللا ودع ةفرعم

 :كبلقب فرعت نأ :هللا ةفرعم ريسفتو

 الو ؛هريغ عنام الو ءهريغ يطعم ال هنأ

 .هريغ عفان الو «هريغ راض

 :كسفن فرعت نأ :سفنلا ةفرعم امأو

 اًئيش عيطتست الو ءرضت الو ؛عفنت ال كنأ

 فالخو ؛سفنلا فالخب ءءايشألا نم

 .هيلإ اًعرضتم نوكت نأ :سفنلا

 نأ :هيهنو ىلاعت هللا رمأ ةفرعم امأو

 كقزر نأو .ءكيلع هللا رمأ نأ :ملعت

 «قزرلاب اًقئاو نوكت نأو .هللا ىلع
 :صالخإلا ةمالعو ؛لمعلا ىف اًصلخم

 ءعمطلا ناعم كان عال ذأ

 . عرجلاو

 كل نأ :ملعت نأ :هللا ودع ةفرعم امأو

 ؛ةبراحملاب الإ ءاّكيش كنم هللا لبقي ال ءاودع

 «ابراحم نوكت نأ :بلقلا ىف ةبراحملاو

 ]5/4-51١[ .نانلا اك ءاًدهاجم

 اًسؤوب :لاق مهدأ نب ب ميهاربإ نع #

 :نمحرلا راوز ىلإ اورظن ول ءرانلا لهأل

 هللا ىلإ نوُقْزي ءبئاجنلا ىلع اولمح دق



 يعوصوملا بيذمحتلا | ثا/# رو بع راثلا

 مهل تبصنو ءاّدفو اًدفو اورشحو ءافز
 لبقأو «ءيساركلا مهل تعضوو ءربانملا

 ؛مهرسيل ههجوب هلالج لج ليلجلا مهيلع
 «نينوزحملا يئايفصأ يلإ :لوقي وهو
 وأ ءاقاتشم مكنم ناك نم ؛ينوفرع اذنأاه

 ىلإ رظنلاب عتمتيلف :اًقلمتم وأ ءاّبحم

 :يلالجو يتزعوف ءميركلا يهجو
 «يبرقب مكنرسألو «يراوجب مكنحرفأل
 «نوفرشت تافرغلا نم ؛يتمارك مكنحيبألو

 نوميقت ؛نوكلمتتف «ةرسألا ىلع نوئكتتو

 نونمأت «نونعظت ال اًدبأ ةماقملا راد يف

 «ءنومقست الف نوحصت «نونزحت الف
 «نوتومت ال شيعلا دغر يف نومعنتت

 الو نولمت الف ناسحلا روحلا نوقناعتو

 اومعنتو ءائينه اوبرشاو اولك ؛نومأست
 متكهنأو «نادبألا متلحنأ امب ؛اًريثك

 ليللاب مترهسو «مايصلا متمزلو ء«داسجألا
 [*ا/41] .ماين سانلاو

 عاج اذإ :لاق ريبج نب ديعس نع #*
 لهأ ماع اذإ :نوراه لاقو  رانلا لهأ
 اولكأف «موقزلا ةرجشب اوثاغتسا - رانلا

 ولو ؛مههوجوو مهدولج تسلتخاف ءاهنم

 مهدولج فرعل «مهفرعي مهب رمي اًرام نأ

 «شطعلا مهيلع بصي مث ؛اهيف مههوجوو
 وهو  لهملاك ءامب اوثاغيف «نوثيغتسيف
 نم هوندأ اذإف « هرح ىهتنا دق يذلا

 يتلا ,.مههوجو هرح نم توتشا :مههاوفأ
 يف ام هب رهصيو ؛دولجلا اهنع تطقس دق

 .طقاستت مهؤاعمأو «نوشمي :مهنوطب

 :ديدح نم عماقمب نوبرضي مث ؛مهدولجو

 نوعدي ؛هلايح ىلع وضع لك طقسيف
 [؟م86/4] .روبثلاب

 هللا رمأي :لاق دعس نب لالب نع #«

 :لاق ؟رانلا نم نيلجر جارخإب ىلاعت

 نافقويف ءامهلالغأو امهلسالسب ناجرخيف

 امكليقم امتدجو فيك :لوقيف ؛هيدي نيب

 أوسأو «ليقم رش :نالوقيف ؟امكريصمو
 امو ءامكيديأ تمدق امب :لوقيف ؛ريصم

 ؛رانلا ىلإ امهب رمأيف ؛ديبعلل مالظب انأ
 هلالغأو هلسالسب يضميف :امهدحأ امأف

 وهو يضميف رخآلا امأو ءاهمحتقي ىتح

 اذغ يذلل لوقيف ءامهدرب رمأيف «تفلتي
 كلمح ام :اهمحتقا ىتح هلالغأو هلسالسب

 اي :لوقيف ؟اهتربغخا دقو «تلعف ام ىلع

 مل ام كتيصعم لابو نم تقذ دق «بر
 يذلل لوقيو ؛اًيناث كطخسل ضرعتأ نكأ

 ام ىلع كلمح ام :تفلتي وهو ىضم
 اي كب ينظ اذه نكي مل :لاق ؟تعنص
 ناك :لاق ؟كنظ ناك امف :لاق ؛بر
 ينديعت ال كنأ ءاهنم ينتجرخأ ثيح ينظ
 رمأو «يب كنظ دنع ينإ :لاق ؛اهيلإ

 [؟؟57/8] .ةنجلا ىلإ امهفرصب

 بطاح نب نمحرلا دبع نب ىبحي نع *
 رابحألا بعك ىلإ انسلج :لاق ءهيبأ نع
 هرمع ءاجف «ثدحي وهو دجسملا ىف

 :لاقف ؛هادانف ءموقلا ةيحان يف سلجف

 .انفوخ «بعك اي كحيو



 ءايلوألا ةيلحا

 راثلا نإ ء.هذيب يسفن يذلاو :لاق

 ىتح «قيهشو ريفز اهل ؛ةمايقلا موي برقتل
 امف ؛ةرفز ترفز :تبرقو تيندأ اذإ
 :ديهش الو «قيدص الو «يبن نم هللا قلخ

 لك لوقي ىتح ءاظطقاس هيتبكرل اثج الإ
 كفلكأ ال مهللا :ديهشو «قيدصو «يبن

 نبا اي كل ناك ولو ؛يسفن الإ مويلا
 ال نأ تننظل :اًيبن نيعبس لمع باطخلا

 رمألا نإ ءهللو :رمع لاق

 [؟8/١09] .ديدشل

 مدنلا

 انلخد :لاق عيطم يبأ نب مالس نع *

 تيب يف وهو ءاّليل رايد نب كلام ىلع

 ؛همنكي فيغر هذي ىفو ءجارس ريغب

 .هللاوف ءينوعد :لاقف ؟كزبخ هيلع عضت

 ["155 0 *582/؟] .ىضم ام ىلع مدانل ىنإ

 تمدن ام :لاق دييع ني سنوي نع #

 تينفأ نوكأ الأ :يتمادن « ءيش ىلع

 6١[ /4] .داهجلا ىف يرمع

 ةحصنلا

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع *
 :لاقف ءلجر هاتأ :لاق ءهيبأ نع دوعسم
 «تاملك ينملع ,نمحرلا دبع ابأ اي

 الو .هللا دبعا :لاقف ؛عفاون ءعماوج

 ؛لاز ثيح نآرقلا عم لزو ؟اًئيش هب كرشت

 ةحيصنلا - مدنلا | ث00 قبب ١

 ناك نإو ءهنم لبقاف ءقخلاب كءاج نمو

 ددراف : لطابلاب كءاج نمو ؛اًضيعب اًديعب

 ]174/١1[ .اًبيرق اًبيبح ناك نإو ءهيلع

 يلو امل :لاق دئرم نب ةمقلع نع *

 + نستحتلا قل[ لثمرآ ::قارعلا ةريخ: قب رمع
 هيف اناكو ؛تيبب امهل رمأف «يبعشلا ىلإو
 اذه يسفبلا نإ: مت «هوهن لأ ءاريش
 لخاد ريمألا نإ :لاقف ءموي تاذ امهيلع

 «هل اصع ىلع أكوتي رمع ءاجف ؛امكيلع
 نإ :لاقف ؛اهل اًمظعم سلج مث ءملسف

 ذفني كلملا دبع نب ديزي نينمؤملا ريمأ
 نإف ءةكلهلا اهذافنإ يف نأ فرعأ ءاّبتك

 :هتيصع نإو ءهللا تيصع :هتعطأ

 يتعباتم يف يل ايرت لهف ؛َكَيَو هللا تعطأ
 ءورمع ابأ اي :نسحلا لاق ؟اًجرف هايإ

 يف طحناف «يبعشلا ملكتف ؛ريمألا بجأ

 ابأ اي تنأ لوقت ام :لاقف ؛ةريبه نبا لبح

 يبعشلا لاق دق ءريمألا اهيأ :لاقف ؟ديعس

 ابأ اي تنأ لوقت ام :لاق ؛تعمس دقام

 «ةريبه نب رمع اي :لوقأ :لاقف ؟ديعس

 هللا ةكئالم نم كلم كب لزني نأ كشوي

 ؟؛هرمأ ام هللا يصعي ال «ظيلغ ظف «ىلاعت

 قيض ىلإ ءكرصق ةعس نم كجرخيف
 : هللا قتت نإ :ةريبه نب رمع اي ؛كربق

 الو ؛كلملا دبع نب ديزي نم كمصعي
 اي ؛ كيو هللا نم كلملا دبع ديزي كمصعي

 كيلإ هللا رظني نأ نمأت ال :ةريبه نب رمع

 دبع نب ديزي ةعاط يف لمعت ام حبقأ ىلع
 ةرفغملا باب اهب قلغيف «تقم ةرظن كلملا



 ةحبصنلا | ثلا يد |

 اًسان تكردأ دقل :ةريبه نب رمع اي ؛كنود

 ىلع ؛هللاو اوناك «ةمألا هذه ردص نم

 مكلابقإ نم ءاّرابدإ دشأ ةلبقم يهو ايندلا
 ينإ :ةريبه نب رمع اي ؛ةربدم يهو اهيلع
 :لاقف «ىلاعت هللا هكفوخ اًماقم كفوخأ

 « ٍديِعَو فاو ىتاَقَم تفاح ْنَل كلن

 كت نإ ةريبه نب رمع اي 41١4 :ميهاربإ]
 ةقئاب كافك ءهتعاط يف ىلاعت هللا عم

 نب ديزي عم كت نإو :كلملا دبع نب ديزي
 هللا كلكو هللا يصاعم ىلع كلملا دبع

 املف ؛هتربعب ماقو ءرمع ىكبف :لاق ؛هيلإ

 امهنذإب امهيلإ لسرأ :دغلا نم ناك

 ناكو ء.نسحلل ام هنم رثكو ءامهزئاوجو

 جرخف ؛راتقإلا ضعب يبعشلل هتزئاج يف
 اهيأ اي :لاقف ءدجسملا ىلإ يبعشلا

 هللا رثؤي نأ مكنم عاطتسا نم «سانلا

 يسفن يذلاوف ؛لعفيلف هقلخ ىلع ىلاعت
 .هتلهجف اًئيش هنم نسحلا ملع ام :هديب

 هللا يناصقأف «ةريبه نبا هجو تدرأ نكلو

 ]١44/7  *١15١[ .هنم

 دنع تنك :لاق رائيد نب كلام نع

 ؛هل ةبق يف وهو «ةدرب يبأ نب لالب
 صصق يأف ءاّيلاخ اذه تبصأ دق :تلقف

 ريخ هل ام :يسفن يف تلقف ؟هيلع صقأ

 هؤارظن يسفن يقل ام :هيلع صقأ نأ نم

 اذه ىنب نم يردتأ :هل تلقف ؛سانلا نم

 .دايز نب هللا ديبع اهانب ؟هيف تنأ يذلا

 ام يلوف ءدجسملا ىنبو .ءاضيبلا ىنبو
 «بلطف .ءبره نأ :هرمأ نم راصف ؛ يلو

 يعوضوملا بيذهتلا 0

 ؛ناورم نب رشب :ةرصبلا يلو مث ؛ لتقف

 تامف ؛نينمؤملا ريمأ و خأ :اولاقف

 يف سانلا دشحو «هولمحف «ةرصبلاب

 ىلع جئزلا هلمحف «يجنز تامو ؛هتزانج

 «يجنزلاب بهذو ؛هوئفدف «نينئمؤملا

 ءاّريمأ اًريمأ هيلع صقأ تلعج مث ؛هونفدق

 دق :يسفن يف تلقف ؛هيلإ تيهتنا ىتح

 ىتح ءاهرت ملق «ةفوكلاب اراد تينب

 تلتق ىتح ؛تبذعف .تنجسف «ثتذخأ

 ["م١٠  اله/5] .اهيف

 ىلع ينالوخلا ملسم وبأ لخد *

 مالسلا :لاقو «ءنايفس يبأ نب ةيواعم

 اي ريمألا : سانلا لاقف ؛ريجألا اهيأ كيلع

 اهيأ كيلع مالسلا :لاق مث ؛ملسم ابأ

 لاقف ؛ريمألا :سانلا لاقف ؛ريجألا

 امب ملعأ وه ءملسم ابأ اوعد :ةيواعم

 لثم :كلثم امنإ :ملسم وبأ لاق ؛لوقي

 لعجو (ءهتيشام هالوف «ءاريجأ رجأتسا لجر

 فويو «ةيعرلا نسحي نأ ىلع رجألا هل
 «اهتيعر نسحأ وه نإف ؛اهنابلأو اهزازج

 «ةريغصلا قحلت ىتح ءاهزازج رفويو

 نم دازو هرجأ هاطعأ :ءافجعلا نمسئتو

 «اهتيعر نسحي مل وه نإو ؛ةدايز هلبق
 فجعتو ؛ءافجعلا كلهت ىتح ءاهعاضأو

 :اهنابلأو اهزازج رفوي ملو ؛ةنيمسلا
 ملو .هبقاعف ءرجألا بحاص هيلع بضغ

 ]178/١[ .رجألا هطعي

 :لاق ناعدج نب ديز نب يلع نع *



 كايلوألا تيلحل

 جاجحلا نأش ام :بيسملا نب ديعسل ليق

 ؟كيذؤي الو ؛كجيهي الو «كيلإ ثعبي ال
 تاذ ىلص هنأ ريغ .«يردأ ام هللاو :لاق
 ءاهعوكر متي ال لعجف ءةالص هيبأ عم موي

 ءءابصح نم امك تذخأف ؛اهدوجس الو
 تلز امف :جاجحلا لاق ؛اهب هتيصحف

 ]١156/9[ .ةالصلا نسحأ

 نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع *
 نم لجرل لاق هنأ لكك يبنلا نع .هيبأ
 :نيزر ابأ اي :نيزر ابأ ىنكي ةفصلا لهأ
 كنإف ؛هللا ركذب كناسل كّرحف :تولخ اذإ

 نإ .ءكير تركذ ام ةالص يف لازت ال

 نإو «ةينالعلا ةالصف :ةينالع يف تنك

 :نيزر ابأ اي ؛ةولخلا ةالصف : اًيلاخ تنك

 ءراهنلا مايصو «ليللا مايق سانلا دباك اذإ
 ابأ اي ؛نيملسملل ةحيصنلا :تنأ دباكف

 يف داهجلا ىلع سانلا لبقأ اذإ :نيزر

 لثم كل نوكي نأ تببحأف .هللا ليبس

 ال ءيف نذؤت :دجسملا مزلاف :مهروجأ

 [*55/1] . اًرجأ كناذأ ىلع ذخأت

 ىدان هنأ «ينالوخلا ملسم يبأ نع *

 ىلع سلاج وهو «نايفس يبأ نب ةيواعم
 تنأ امنإ :ةيواعم اي :لاقف ؛قشمد ربنم

 كل ناك :ءيشب تثج نإ .روبقلا نم ربق

 ؛كل ءيش الف ؛ءيشب ئجت مل نإو «ءيش

 لاملا عمج ةفالخلا نبسحت ال :ةيواعم اي
 «ءقحلاب لمعلا :ةفالخلا نكلو .هقرفتو
 يف سانلا ذخأو ؛ةلدعملاب لوقلاو
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 د اة" ةحيصنلا

 يلابن ال انإ :ةيواعم اي ؛َقِي هللا تاذ

 ؛اننيع سأر انل تفص ام ءراهنألا ردكب
 نأ كايإ :ةيواعم اي ؛اننيع سأر كنإو

 بهذيف .«برعلا لئابق نم ةليبق ىلع فيحت
 ملسم وبأ ىضق املف ؛كلدعب كفيح

 :لاقف «ةيواعم هيلع لبقأ .ءهتلاقم

 [1١؟5/1] .هللا كمحري

 هاخأ ظعو نم :لاق يعفاشلا نع *
 هظعو نمو ؛هنازو .هحصن دقف :اًرس

 ]١41١/4[ .هناخخو ءهحضف دقق :ةينالع

 نأ :ينغلب :لاق دعس نب لالب نع *

 يرمأ نم بيرتست لهف ءهيخأ ةآرم ملسملا
 [؟؟ه /ه] ؟اًئيش

 نم ةيتف ىأر هنأ .ءسوواط نع *

 :لاقفا ؟ ميتيشم ىف كرلفزي مهو «شيرق
 مكؤابآ تناك ام :ةسبل نوسيلتل مكنإ
 صاقرلا نسحت ام :؛ةيشم نوشمتو ءاهسبلت
 ]٠١/4[ .اهنوشمي

 كلملا دبع ىلإ ءيجي زيريحم نبا ناك *

 اذإف ؛اهيف ام هئرقي «ةحيصنلا اهيف ةفيحصي
 ]١44/0[ .ةفيحصلا ذخأ :اهنم غرف

 يل لاق :لاق ناقرب نب رفعج نع *

 يف يل لق ءرفعج اي :نارهم نب نوميم
 ءهاخأ حصني ال لجرلا نإف ؛هركأ ام يهجو

 [85/1] .هركي ام ههجو يف هل لوقي ىتح

 نم يقب :كرابملا نبال لجر لاق *

 ]١155/8[ ؟لبقي نم يقب لهف :لاق ؟حصني

 تلق :لاق يروثلا نايفس نع *



 يعوضوملا بضكفهتلا ام 7 د ةحبصنتلا

 كيلإ ىدهت نأ بحت :مادك نب رعسمل
 امأو «معنف :حصان نم امأ :لاق ؟كبويع

 [؟17/7/] . الف :خبوم نم

 باشل لاق هنأ :يروثلا نايفس نع *

 ؟هتيشخ قح هللا ىشخت نأ بحتأ :هسلاجي

 هتفخ ول ,قمحأ تنأ :لاق ؛معن :لاق

 ]/7٠١/7[ .ضئارفلا تيدأ :هفوخ قح

 :لاق .يدسألا ريرج نب دايز نع *

 يلعو .«باطخلا نب رمع ىلع تمدق
 .هيلع تملسف ؛فاع يبراشو «ناسليط

 يلع دري ملو ؛يلإ رظنف ءهسأر عفرف
 هنبا تيتأف ءهنع تفرصناف ؛مالسلا

 ريمأ نم تيمر دقل :هل تلقف ؛اًمصاع

 كيفكأس :لاقف ؛سأرلا يف نينمؤملا

 .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛هابأ يقلف .«كلذ

 درت ملف «كيلع ملسي ريرج نب دايز كوخأ
 هيلع تيأر دق ينإ :لاقف ؛مالسلا هيلع

 عجرف :لاق ؛اًيفاع هبراش تيأرو ءاناسليط
 تصصقف «تقلطناف ؛ينربخأف .يلإ

 هتلعجف «هتققش درب يعم ناكو «يبراش

 تملسف ءرمع ىلإ تلبقأ مث ؛ءادرو اًرازإ

 نسحأ اذه «مالسلا كيلعو :لاقف ؛هيلع

 [198 - 191/4] .دايز اي هيف تنك امم

 :ةويح نب ءاجرل جاسو نب ةبقع لاق *

 ؛لجرلا تنأ تنكل .كيف ناتلصحخ الول
 نوشمي كناوخإ :لاق ؟امه امو :لاق

 يف تمسوو ؛مهيلإ يشمت الو «كيلإ

 ةليبقلا ةمس تناكو «ءاجرل : كباود ذاخفأ

 يناوخإ :كلوق امأ :هل لاقف ؛كيفكت

 اميرف ؛مهيلإ يع الو يلإ نوشمي
 ينإ :كلوق امأو ؛يتالص نع ينولجعأ

 نكأ مل ينإف :يباود ذاخفأ يف تمسو

 ذاخفأ يف همسا لجرلا مسي نأ :اًسأب ىرأ

 [1ا/# اال /6] .هةباود

 نب ديزي نأ ءورمع نب ناوفص نع #*
 لسرأ :صمح يلو نيح ينوكسلا نيصح
 ء«فسوي ابأ اي :لاق ؛ةرسيم نب ديزي ىلإ
 ؛ناطلسلا اذه نم هب انيلتبا اميق ىرت فيك
 «ةلجعلاو كايإو ءريمألا اهيأ هللا قتا :لاق

 له ؛ةحار نجسلا يفو ؛ةانألاب كيلعو

 اهيأ ناطلسلا بحاصل لاقي ام يردت

 كنإف «ناطيشلا حور كنخفني ال ؟طلسملا

 ؛دوعت بارتلا ىلإو «بارت نم تقلخ امنإ

 ثراو كريغو .كلبق نم ناكم تثرو
 [؟”5/ه] . اًدغ كناكم

 :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع *

 عمس هنأ ركذي «فرشخ نب حتفلا يلإ بتك
 :لوقي .ذمرتب يذمرتلا مازح نب ىسوم
 يناجزوجلا ناميلس يبأ ىلإ فلتخأ تنك

 ينلبقتساف ءنسحلا نب دمحم بتك يف
 :يل لاقف ؛رسجلا دنع لينح نب دمحأ
 :لاقف ؛ناميلس يبأ ىلإ :تلقف ؟نيأ ىلإ

 ءةئالث هلك يبنلا ىلإ متكرت ءمكنم بجعلا
 :تلقف ؟ةفينح يبأ ىلإ ةثالث ىلع متلبقأو

 نوراه نب ديزي :لاق ؟هللا دبع ابأ اي فيك
 غنا نغ ديمح انتينهت لوقي + طتقاوب

 :لوقي اذهو ؛ِك هللا لوسر لاق :لاق



 : 0 ما 7 ءايلوألا ةيلحا

 نع «2بوقعي نع «نسحلا نب دمحم انثدح

 يف عقوف :مازح نب ىسوم لاق .ةفينح يبأ
 «يتعاس نم اقروز تيرتكاف ؛هلوق يبلق
 نب ديزي نم تعمسف .طساو ىلإ تردحناف

 [ا١ من /غ] .نوراه

 لاق :لبنح نب دمحأ نب حلاص نع *

 ىلع انلخد امل :لوقي يبأ تعمس

 يذلا هباتك انيلع أرق «ميهاربإ نب قاحسإ

 ئرق اميف ناكف ؛سوسرط ىلإ راص ناك
 لك قلاخ وهو .ءيش هلثمك سيل :انيلع

 لاقف ؛ريصبلا عيمسلا وهو :تلقف ؟ءيش

 :هلوقب دارأ ام ءهلس :رضح نم ضعب

 ؛ُهنلُك يبأ لاقف ؟ريصبلا عيمسلا وهو

 :حلاص لاق ؛ىلاعت هللا لاق امك :تلقف
 ىلإ عنتما نمي هجوف .موقلا نحتما مث

 :ةعبرأ ريغ «اًعيمج موقلا باجأف «سيحلا

 رمع نب هللا ديبعو «حون نب لمحمو « يبأ

 مث ؟ ةداجس دامح سس نسحلاو «يريراوقلا

 يف حون نب دمحمو « يبأ يقبو ؛دامح

 درو مث «سبحلا يف اًمايأ اثكمف ؛سبحلا

 اجرخأو «نيليمز «نيديقم حون نب دمحمو
 لأسف ؛رابنألا ىلإ امهعم انرسف ؛دادغب نم

 ابأ اي :لاقف .«يبأ لوحألا ركب وبأ

 ءفيسلا ىلع تضرع نإ هللا دبع

 كلذو - اهنم انلحر املف «ةبحرلا انلزن ىتح

 :ةبحرلا نم انجرخو - ليللا فوج يف

 ةحبصنلا

 مث ؛يبأ ىلع ملسف ءاذه :هل ليقف ؟لبنح
 ءانهاه لتقت نأ كيلع ام ءاذه اي :هل لاق

 ؛فرصناو ملس مث ؟انهاه ةنجلا لخدتو

 نم لجر اذه :اولاقف ؟اذه نم :تلقف

 يف رعشلا لمعي «ةعيبر نم «برعلا
 املف ؛رماع نب رباج :هل لاقي «ةيدابلا
 يف كلذو - اهنم انلحرو «ةنذأ ىلإ انرص

 لجر انيقلف ءاهباب انل حتف :- ليللا فوج

  لخاد وهو «بابلا نم نوجراخ نحنو
 لاق ؛لجرلا تام دق .ىرشبلا :لاقف
 وبأ لاق ؛هارأ ال نأ هللا وعدأ تنكو :يبأ

 نب دمحمو «يبأ راصف :- حلاص  لضفلا

 :ينعي  ءاجو ءسوسرط ىلإ حون
 يف اودفرو «نوذيذبلا نم  نومأملا

 موق عم ةنيفس يف «ةقرلا ىلإ امهدايقأ
 يفوت :نامعب اراص املف ؛نيسيتحم

 ىلصف «يبأ مدقتف ُهْنلُكك حون نب دمحم
 ءديقم وهو دادغب ىلإ راص مث .هيلع

 ىلإ ريص مث ءاّمايأ ةيرسايلاب ثكمف
 راد دنع ءهل تيرتكا راد ىف .ءسبحلا

 ةماعلا نيب ىلإ كل دعي لقت. هك (ةرامع
 نجسلا يف ثكمف «ةيلصوملا برد يف

 يلخو «برض نأ ىلإ لمحو دج دف

 :يبأ لاق ؛اًرهش نيرشعو ةينامث هنع

 ىرأ تنكو «ديقم انأو مهب يلصأ تنكف

 .دراب ءام قروز يف هل لمحي ناروب
 [1917- ]1١95/9 .نجسلا ىلإ هب بهذيف

 هباحصأ ضعبو لينح نب دمحأ سيح *



1 

 مهم ةحدبصنلا
 يعوضاوملا بيذفتلا ا#

 نب دمحأ٠لاق ؛برضي نأ لبق ةنحملا يف

 يعم ناك نم مان «ليللا ناك امل :لبنح

 اذإف ؛يرمأ يف ركفتم انأو «يباحصأ نم

 اند ىتح «سانلا ىطختي ليوط لجرب انأ
 «لبنح نب دمحأ تنأ :لاقف ؛ينم

 ىف لاقف ؛تكسف «ةيناث اهلاقف ؛تكسف

 : لب نب دمحأ هللا دبع وبأ تنأ :ةئلاثلا

 ؛ةنجلا كلو ءربصا :لاق ؛معن :تلق

 ءطوسلا رح ينسم املف :هللا دبع وبأ لاق

 ]4/*١4[ .لجرلا لوق تركذ

 :لاق بعصم نب نمحرلا دبع نع ©
 ؛يروثلا نايفس سلاجي ريرض لجر ناك
 ءداوسلا ىلإ جرخي :ناضمر رهش ناك اذإف

 لاقف ؛ىطعيو ؛ىسكيف ؛سانلاب يلصيف

 لهأ بيثأ :ةمايقلا موي ناك اذإ :نايفس

 دق :اذه لثمل لاقيو «مهتءارق نم نآرقلا
 ابأ اي :لاقف دل يف ثلبارا تايس

 ؟كسيلج انأو ءاذه يل لوقت ؛هللا دبع

 ناك :ةمايقلا موي يل لاقي نأ فاخأ :لاق

 [15/9] ؟هتحصن الفأ ؛كسيلج اذه

 نب ديزي نع نمحرلا دبع نب ريهز نع #
 هللا نإ :لاق ؛- بتكلا أرق دق ناكو  ةرسيم

 نب ىسوم ىلإ ىحوأ اميف ىحوأ ىلاعت
 ذلا : ىلإ يدابع بحأ نإ :#: نارمع

 نيذلاو ؛ةعيصتلاب نهرألا يف ةرمخب

 «تاعمجلا ىلإ مهمادقأ ىلع نوشمي

 اذإ نيذلا كئثلوأ ؛راحسألاب نورفغتسملاو

 باذعب ضرألا لهأ بيصأ نأ تدرأ

 ضغبأ نإو ؟يباذع مهنع تفنك :مهتيأرو

 .نمؤملا ةئيسب يدتقي يذلا :يلإ يدابع
 [؟ا/ /6] .هتنسحب يدتقي الو

 لاق :لاق يزارلا هللا دبع يبأ نع #*

 كيلع «هللا دبع ابأ اي :ةنيبع نب نايفس يل
 لمعب هاقلت نلف .هقلخ يف هلل حصنلاب
 ؛ءالؤه دارمب سآت ال الأ ؛هنم لضفأ

 مهلك سانلا نإ :ءامسلا نم دانم ىدان ولف

 ؛رانلا لخدأ يدحو انأو ةنجلا نولخدي

 [؟ا/مهر/] . اًيضار كلذب تنكل

 :لاق دلاخ يبأ نب زيزعلا دبع نع «

 ملكتي وعو.- يضاقلاب يروثلا نايفَس رم
 اي :هل لاقف ؛؟ سانلا هب كحضي ام ضعبب

 هيف رشحي اًموي هلل نأ تملع امأ ءخيش

 هجو يف فرعُت تلاز امف ؟نولطبملا
 [51/97] . كَ هللا يقل ىتح « يضاقلا

 نب رمع نب كلملا دبع نع #
 اي :لاقف ءرمع ىلع لخد هنأ :زيزعلا دبع

 ينلخأف ةجاح يل نإ «نينمؤملا ريمأ
 هل لاقف «- كلملا دبع نب ةملسم هدنعو -
 ماقف ءمعن :لاقف ؟كمع نود ٌرِسَأ :رمع
 :هل لاقف ؛هيدي نب سلجو .جرخو ةملسم
 اًدغ كبرل لئاق تنأ ام ؛نينمؤملا ريمأ اي

 ءاهتمت ملف ةعدب تيأر :لاقف كلأس اذإ
 ءيشأ ينب اي :هل لاقف «؟اهيحت مل ةنس وأ

 لبق نم هتيأر يأر مأ «يلإ ةيعرلا هكتلمح
 هتيآر يأر نكلو ءهللاو ال :لاق ؟كسفن

 امف «ءلوؤسم كنأ تفرعو « يسفن لبق نم



 ءايلوألا ةيلحأ

 هللا كمحر :هوبأ هل لاقف ؟لئاق تنأ

 وجرأل ينإ هللاوف ءاريخ دلو نم كازجو
 :ىنب اي ءريشلا ىلع ناوعألا نم نوكت نأ

 ةدقع ةدقع رمألا اذه اودش دق كموق نإ

 ىلع مهترباكم ديرأ ام ىتمو «ةورع ةورعو

 اوقتفي نأ نمأ مل ءمهيديأ يف ام عازتنا

 لاوزل هللاو ءءامدلا هيف رثكت اًقتف يلع

 يببس يف قارهي نأ نم يلع نوهأ ايندلا

 يتأي ال نأ ىضرت امّوأ ءمد نم ةمجحم

 وهو الإ ايندلا مايأ نم موي كيبأ ىلع

 مكي َّقَح# ةنس هيف يبحيو ةعدب هلا تيفي
 :فارعأالا] ؟4#َبييكفل ُنْيَس وهو اًنَئْيِب هَل

 [؟ م8 - 585 /5] .[ مال

 لجر لاق :هبثم نب بهو نع #
 ءاّميكح كارأ ينإف ءينصوأ :بهارل

 اهلهأ عزانت الو ءايندلا يف دهزا :لاق

 «تفلتخا اذإ ,ةلحنلاك اهيف نكو .ءاهيف

 تعضو «تعضو نإو ءابيط تفلتخا

 ؛هرسكت مل .دوع ىلع تعفر نإو ءابيط

 .هنوعيجي :هلهأل بلكلا حصن هلل حصناو

 حصني نأ الإ ىبأيو ءهنوبرضيو «هنودرطيو
 ركذ اذإ هبنم نب بهو ناكف :لاق ؛مهل

 ناك اذإ هاتأوساو :لاق ءثيدحلا اذه

 [؟8/4] .هلل كنم هلهأل حصنأ بلكلا

 نعلي نأ رمع نبا دارأ :يرهرزلا لاق *

 ءاهمتي ملف ؛ علا مهللا :لاقف .همداخ

 .اهلوقأ نأ بحأ ام ةملك هذه :لاقو

 [ 5١7/11

 لئس :لاق ليبحرش نب ةرم نع #

 دول ١
 ةحبصتلا د | دخلا"

 هفلاخف .ةضيرف نع ةعيبر نب ناملس

 نب ناملس بضغف «ليبحرش نب ورمع
 نب ورمع لاقف ؛هتوص عفرو .ةعيبر
 ؛ىلاعت هللا اهلزنأ كلذكل ءهللاو : ليبحرش

 ام لوقلا :لاقف .يرعشألا ىسوم ابأ ايتأف

 ناك ام :ناملسل لاقو ؛ةرسيم وبأ لاق

 ؛لجر كدشرأ نإ بضغت نأ كل ىغبني

 هرواست نأ كل يغبني ناك دق وسعلا لاقر

 سانلاو .هيلع درت الو  هراست : ينعي -

 [11 ج11: نوعمسس

 نب ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ نع *
 «يدج نع يبأ ينثدح :يناسغلا ىيحي

 اوعمجت ةيرورحلا نم اًسان نأ ينغلب :لاق

 نب رمع ىلإ تبتكف «لصوملا نم ةيحانب
 «يلإ بتكف ؛كلذ هملعأ :زيزعلا دبع

 لهأ نم الاجر يلإ لسرأ نأ :ينرمأي
 ءائهر مهنم ذخو ءاّئهر مهطعأو «لدجلا

 ؛يلإ ديربلا نم بكارم ىلع مهلمحاو
 مهل عدي ملف «هيلع اومدقف ءكلذ تلعفف

 كبيجنت انسل :اولاقف ؛اهرسك الإ ةجح

 أربتو «مهنعلتو «كتيب لهأ رّمكت ىتح
 ينلعجي مل هللا نإ :رمع لاقف ؛مهنم

 فوسف «متنأو انأ ىقبأ نإ :نكلو ءاثاعل
 ؛ءاضيبلا ةجحملا ىلع مهايإو مكلمحأ

 :رمع مهل لاقف ؛هنم كلذ اولبقي نأ اوبأف

 ذم «قدصلا الإ مكنيد يف مكعسي ال هنإ
 اذك ذم :اولاق ؟نيدلا اذهب هللا متند مك

 متأربتو نوعرف متنعل لهف :لاق ؛ةنس اذكو

 مكعسو ففيكف :لاق ؛ال :اولاق ؟هنم



 ارب |
 يىعوخوملا بيذهتلا ةكفشألا# و ةحيبصنتلا

 ناك دقو ءيتيب لهأ كرت ينعسي الو «هكرت

 بيصملاو ؛ءيسملاو نسحملا مهيف
 ؛انهاه ام انغلب دق :اولاق ؟ىطخملاو

 نم مهيديأ يف نم ذخ نأ :رمع يلإ بتكف
 ءمهنهر نم .كدي يف نم لخو .كنهر
 «دالبلا ىف اوحيسي نأ موقلا ىأر ناك نإو

 الو :ةمثلا لهأ ىلع ءداسف ريغ ىلع

 ثيح اوبهذيلف «ةمئألا نم اًدحأ اولوانت

 نم اًدحأ اولوانت مه نإو ؛اوؤاش

 ؛هللا ىلإ مهمكاحف ؛ةمذلا لهأو نيملسملا

 ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :مهيلإ بتكو
 ىلإ ءنيئمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم
 ىنإف :دعب امأ ءاوجرخ نيذلا ةباصعلا

 ءوه الإ هْلِإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ
 يَ ٍلِبَس ّلِ غدآ :لوقي ىلاعت هللا نإف
 ّه ىَّلب رُهْلِوَحَم َوَئَسلَل ةظووملاو َةَمْكْلا

 0 هلأ َوْهَو) :هلوق ىلإ 4ْوَمْحَأ
 نأ ءهللامكركذأ ينإو ١١5[. :لحنلا]

 نم اوجرخ نيذلا :مكئاربك لعفك اولعفت
 نع نودصيو .سانلا ءائثرو اًرطب مهرايد
 ؛طيحم نولمعي امب هللاو ءهللا ليبس

 نوكفستو ءمكنيد نم نوجرخت يبنذبفأ
 تناك ولف ؟مراحملا نوكهتنتو «ءامدلا

 نم مهتيعر ةجرخم رمعو ركب يبأ بونذ
 تناك دقف «بونذ امهل تناك نإ .مهنيد

 امف ؛اوعزني ملف «مهتغامج يف مكؤابإ
 ةعضب متنأو .«نيملسملا ىلع مكتعرس

 ول .هللاب مكل مسقأ ينإو ؟اًلجر نوعبرأو

 امع متيلوف ءيدلو نم يراكبأ متنك

 «مكءامد تقفدل «قحلا نم هيلإ مكوعدأ

 اذهف ؛ةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب سمتلأ

 ام اًميدقف «ينومتششغتسا نإف ؛حصنلا

 «لاعقلا الإ اوبأف ؛نوحصانلا ىشغتسا

 نب ىيحي ىلإ اوراسو ءمهسوؤر اوقلحو

 مهقفاوم ىبحيو ءرمع باتك مهاتأف «ىبحي
 ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم :لاتقلل
 ةيآ تركذ ينإف ءدعب امأ :ىيحي نب ىيحي

 ل هنأ تك اودتتت الو 0

 نم نإو .[140 :ةرقبلا] 4َتدَئْمْمْلا بحي

 نلتقت الف «نايبصلاو ءاسنلا لتق :ناودعلا

 الو ءاًريسأ نلتقت الو ءاّيبص الو «ةأرما

 نإ حيرج ىلع نزهجت الو ءابراه نبلطت
 ]9/0:*-81١١[ .مالسلاو ؛هللا ءاش

 ةشئاع تيقل :لاق مصألا نب ديزي نع *

 :ةكم نم ةلبقم يهو اهنع ىلاعت هللا يضر

 نبا وهو هللا ديبع نب ةحلطل نباو ءانأ

 ناطيح نم طئاح يف انعقو انك دقو  اهتخأ

 تلبقأف ؛كلذ اهغلبف اهنم انبصأف «ةنيدملا

 تليقأ مث ؛هلذعتو ؛همولت ءاهتخأ نبا ىلع

 :تلاق مث ؛ةغيلب ةظعوم ينتظعوف ءيلع

 ىتح .كقاس ىلاعت هللا نأ تملع امأ

 ةنوميم هللاو تبهذ ؛هيبن تيب يف كلعج

 تناك اهنإ امأ ؟كيراغ ىلع كتسرب نقر
 [97/4] .محرلل انلصوأو .هلل اناقتأ نم

 انءاملع نأ ول :درولا نب بيهو لاق *

 يف هلل اوحصن  مهنعو انع هللا افع

 ام اوعمسا هللا دابع اي :اولاقف «هدابع



 ص |
 ةحنبصتلا 1 ا دفنا" ءايلوألا ةيلحأ

 :مكفلس حلاصو لي مكيبن نع مكربخن
 الو ءهب اولمعاف ءايندلا يف دهزلا نم

 دق اوناك :ةدسافلا هذه انلامعأ ىلإ اورظنت

 الإ «نوبأي مهنكلو ؛هدابع يف هلل اوحصن
 مه امو ءمهتنتف ىلإ هللا دابع اورجي نأ

 ]1١10/4 -١4١[ .هيف

 تعمس :لاق دامح يبأ كرابم نع #*

 نسحلا نب يلعل لوقي يروثلا نايفس
 كلمع كيلع دسفي امو كايإ :يميلسلا

 ةسلاجم :كبلق كيلع دسفي امنإف «كبلقو
 ناوخإو ءصرحلا لهأو ءايندلا لهأ

 ريغ يف مهلاومأ نوقفني نيذلا :نيطايشلا

 «كنيد كيلع دسقفي امو كايإو ؛هللا ةعاط

 يوذ ةسلاجم :كنيد كيلع دسفي امنإف
 . مالكلل نيرثكملا «نسلألا

 امنإف .ءكتشيعم كيلع دسفي امو كايإو
 «صرحلا لهأ :كتشيعم كيلع دسفي

 .تاوهشلا لهأو

 الو ءءافجلا لهأ ةسلاجمو كايإو
 الإ كماعط لكأي الو ءانمؤم الإ بحصت

 «هسلاجت الو ءرجافلا بحصت الو ؛يقت

 الو هلكاؤت الو ءهسلاجي نم سلاجت الو

 «هبحي نم بحت الو .هلكاؤي نم لكاؤت
 .ههجو يف مسبت الو «كرس هيلإ شفت الو
 اًئيش تلعف نإف ؛كسلجم ىف هل عسوت الو

 .مالسإلا ىرع تعطق دقف :كلذ نم

 نم باوبأو «ناطلسلا باوبأو كايإو
 ؛مهاوه ىوهي نم باوبأو .مهباوبأ يتأي

 كءاج نإف ءلاجدلا نتف لثم مهنتف نإف

 الو ءرهفكم هجوب هيلإ رظناف :دحأ مهنم
 «قحلا ىلع مهنأ نوريف ءاّئيش مهنم لابت
 نوطلاخي ال مهنإف ؛مهناوعأ نم نوكتف

 :ةجرتألا لثم نكو ؛هوسند الإ :اًدحأ

 لهأ عزانت ال ؛معطلا ةبيط «حيرلا ةبيط

 . سانلا ىلإ اًيبحم نكت :مهايند يف ايندلا

 ؛هللا طخس قحتستف «ةيصعملاو كايإو

 نم هللا ىلع مركأ دحأ نكي مل هنأ :ملعاو

 هيف خفنو «هديب هتبرت هللا لبج :ظيل مدآ

 ءهتكئالم دوجسي همركأو ءهحور نم
 .دحاو بنذب اهنم هجرخأف ؛هتتج هنكسأو

 لخدي ال ىلاعت هللا نأ :يخأ اي ملعاو

 ان دواد نأو ءيصاعملاب ةنجلا اًذحأ

 هب لزن ام لزن :ضرألا يف هللا ةفيلخ

 ءايلعم اكلونع: انآ قلو «ةدنعاو ةعطح
 «يخأ اي هللا قتاف ؛ةئيطخب تسيل :انلقل

 لهأ نإف ؛اهلهأو ىيصاعملا بئتجاو

 : ةماقنلا هللا نت اويجوتتا : يصاعملا

 «كناوخإل كسفنو كلامب اًلوذبم نكو
 .ءةينالعلاو رورسلا يف مهّشغت الو

 راجفلاو ءمهتسلاجمو لاهجلا ضغبأو

 ؛مهرواج نم وجني ال هنإف ؛مهتبحصو
 :سانلا عم تنك اذإو ؛هللا مصع نم الإ

 اذإو ؛ةشاشبلاو مسيتلا ةرثكب كيلعف

 «ءاكبلا ةرثكب كيلعف :كسفنب تولخ

 :ملعأ هللاو انغلب دقف ؛نزحلاو ءمهلاو

 يف ةمايقلا موي نمؤملا دجي ام رثكأ نأ



 عمص
 ةحبصتلا

 .نزحلاو ءمهلا :تانسحلا نم هباتك

 ىلع رهظت نأو .قافنلا عوشخو كايإو
 [48- 4ا///] .كبلق يف سيل اًعوشخ كهجو

 نيدلا ناكرأ :هللا دبع نب لهس لاق *

 ءاضرلاو ءنيقيلاو .ءقدصلا :ةعبرأ

 ةمالعو ءريصلا :قدصلا ةمالعف ؛بحلاو

 كرت :اضرلا ةمالعو ؛ةحيصنلا :نيقيلا

 ربصلاو «رائثيإلا :بحلا ةمالعو ؛فالخلا

 [19؟ ]1١51١/٠١ .قدصلل دهشي

 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع #*

 ىلع" ألا طق انها ثزظان ام هناك
 ]١١84/9[ .ةحيصنلا

 نآرقلا اوملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع *
 مكايإو ؛هنع اوبغرت الف «هومتملعت اذإف

 ةوادعلا مكنيب عقوت اهنإف .ءاوهألا هذهو

 يذلا لوألا رمألاب مكيلعو ؛ءاضغبلاو

 انأرق دق انإف ؛اوقرفتي نأ لبق هيلع اوناك

 :ينعي  مهبحاص لتقي نأ لبق نآرقلا
 :مصاع لاق .ةلس ةرشع سمخب  نامثع

 كحصن دق :لاقف ؛نسحلا هب تثدحف

 [518/؟] .كقدصو (.هللاو

 امل :لاق روعألا ةزمح يبأ نع

 ميهاربإ تيتأ :ةفوكلاب تالاقملا ترثك

 ىرت امأ «نارمع ابأ اي :تلقف ءيعخنلا

 :لاقف ؟تالاقملا نم ةفوكلاب رهظ ام

 لبق نم اًئيد اوعرتخاو ءالوق اوققد «هوأ
 ةنس نم الو .هللا باتك نم سيل .مهسفنأ

 «قحلا وه اذه :اولاقف ؛ِلي هللا لوسر

 يعوضموملا بيذغتلا

 ديكو دمحم نيد اوكرت دقل ؟لطاب هفلاخ امو

 [؟؟*/4] .مهايإو .كايإ

 تيتأ :لاق ةقوس نب دمحم نع #«

 ؛ةفيحص يلإ جرخأف ءدنه يبأ نب ميعن
 «حارجلا نب ةديبع يبأ نم :اهيف اذإف

 :باطخلا نب رمع ىلإ «لبج نب ذاعمو
 رمأو «كاندهع انإف ؛دعب امأ ؛كيلع مالس

 رمأ تيلو دق تحبصأف ءمهم كل كفن

 نيب سلجي ءاهدوسأو اهرمحأ :ةمألا هذه

 ودعلاو .ءعيضولاو فيرشلا كيدي
 ؛لدعلا نم هتصح لكلو .قيدصلاو

 انإف ؟رمع اي كلذ دنع تنأ فيك ءرظناف

 هيف فجتو ءهوجولا هيف ىنعت اًموي كرذحن

 .«كلم ةجحل ججحلا هيف عطقتتو ؛بولقلا
 هل نورخاد قلخلاف ؛هتوربجب مهرهق

 .هباقع نوفاخيو ءهتمحر نوجري

 ةمألا هذه رمأ نأ :ثدحن انك انأو

 اونوكي نأ ىلإ ءاهنامز رخآ يف عجريس
 ذوعن انإو ؛ةريرسلا ءادعأ «ةينالعلا ناوخإ

 لزنملا ىوس «كيلإ انباتك لزني نأ :هللاب
 :هب انبتك امنإف ؛انبولق نم لزن يذلا
 . كيلع مالسلاو ؟كل ةحيصن

 : يَ باطخلا نب رمع امهيلإ بتكف
 ةديبع يبأ ىلإ ,باطخلا نب رمع نم
 يناتأ :دعب امأ ؛امكيلع مالس :ذاعمو

 رمأو «ينامتدهع امكنأ ناركذت ءامكباتك

 رمأ تيلو دق تحبصأف ؛مهم يل يسفن

 نيب سلجي ءاهدوسأو اهرمحأ :ةمألا هذه



 كا
 ءايلوألا ثيلحل

 ودعلاو ءعيضولاو فيرشلا :يدي

 .لدعلا نم هتصح لكلو .«قيدصلاو

 اي كلذ دنع تنأ فيك رظناف :امتبتك

 دئع رمعل ةوق الو لوح ال :هنأو ؛رمع

 . كيك هللاب الإ «كلذ

 ممألا هنم ترذح ام ينارذحت :امتبتكو

 راهنلاو ليللا فالتحا ناك :اًميدقو ءانلبق

 نايلبيو ءديعب لك نابرقي «سانلا لاجآب
 ىتح ؛دوعوم لكب نايتأيو «ديدج لك
 «ةنجلا نم :مهلزانم ىلإ سانلا ريصي

 .رانلاو

 ةمألا هذه رمأ نأ :ينارذحت :امتبتك

 اونوكي نأ ىلإ ءاهنامز رخآ يف عجريس
 متسلو ؛ةريرسلا ءادعأ .«ةينالعلا ناوخإ

 كلذو ؛كاذ نامزب اذه سيلو .كشئلوأب

 ةبغر نوكت «ةبهرلاو ةبغرلا هيف رهظت نامز
 . مهايند حالصل :ضعب ىلإ مهضعب سانلا

 امكباتك لزنأ نأ :هللاب يناذوعت : امتبتك

 ءامكبولق نم لزن يذلا لزنملا ىوس
 ءامتقدص دقو ؛ىل ةحيصن هب امتبتك امكنأو

 يب ىنغ ال هنإف «يلإ باتكلا اعدت الف
 [؟78- ؟1//90] .امكيلع مالسلاو ؛امكنع

 :لاق داور يبأ نب زيزعلا دبع نع *

 لاقف ؛اهنم ىلع قش دق ام ىأر هنأكف

 نم ةسرقلا مده يف نلقاام ردت يل

 معنلا مى

 مل ثيح :لاق ؛تكسف :لاق ؟ةمعن

 فرط ىلع الو «يتقدح ىلع اهلعجي
 :لاق ؛يركذ فرط ىلع الو «يناسل

 ["ه؟/؟] .هتحرق يلع تناهف

 ةليل تب ام :لاق ءادردلا ىبأ نع #*
 :ةيهادب اهيف سانلا ينمري مل «تحيصأف

 اهيف ىلاعت هللا نم يلع نأ تيأر الإ

 [؟؟1/١] .ةمعل

 ؛ةمعن هيلع هلل ري مل نم :لاق هنعو *

 .ههقف لق دقف :هبرشمو ءهمعطم ىف الإ

 [17*/ه] .هباذع رضحو

 ناك بر دبع ابأ نأ ءرباج نبا نع *
 ىلإ جرخف ؛اًلام قشمد لهأ رثكأ نم
 بناج ىلإ ىسمأف «ةراجت يف ناجيبرذأ

 :بر دبع وبأ لاق ؛هب لزنف ءرهنو ىعرم
 ةيحان يف هللا دمح رثكي اًوص تعمسف

 يف اًلجر تيفاوف «هتعبتاف ءجرخملا نم
 ؛ريصح يف اًفوفلم «ضرألا نم ريفح

 ؟هللا دبع اي تنأ نم :تلقف ءهيلع تملسف

 ام :تلِق :لاق ؛نيملسملا نم لجر :لاق

 يلع بجي ةمعن :لاق ؟هذه كتلاح

 امنإو ء.فيكو.:تلق :لاق ؛اهيف هللا دمح

 ال يل امو :لاق ؟ريصح ىف تنأ

 «يقلخ نسحأف .ينقلخ نأ : هللا دمحأ

 «مالسإلا يف يئشنمو يدلوم لعجو

 ام ىلع رتسو «يناكرأ يف ةيفاعلا ينسبلأو

 نمم ةمعن مظعأ نمف ؛هرشن وأ هركذ هركأ

 :تلق :لاق ؟هيف انأ ام لثم يف ىسمأ



 2نحا ١
 معنلا

 ىلإ يعم موقت نأ تيأر نإ ؛هللا كمحر
 :لاق ؛انهاه رهنلا ىلع لوزن انأف «لزنملا

 «ماعطلا نم بيصتل :تلق :لاق ؟هملو
 ؛«ريصحلا سبل نم كينغي ام كيطعنلو

 تبسحف :ديلولا لاق ؛ةجاح يب ام :لاق

 امع ةيافك بشعلا لكأ يف يل نإ :لاق هنأ

 دقو .,تفرصناف ؛بر دبع وبأ لاق
 مل ينإ ذإ ءاهتقمو « يسفن يلإ ترصاقت

 «ينرثاكي ىنغلا يف الجر قشمدب فلخأ

 بوتأ ينإ ءمهللا :هيف ةدايزلا سمتلأ انأو

 ملو ءتبف :لاق ؛هيف انأ ام ءوس نم كيلإ
 ناك املف ؛هب تعمجأ دق امب يناوخإ ملعي

 اميف مهتلحر نم وحنك اولحر :رحسلا نم
 ءاهتبكرف «يتباد يلإ اومذقو ءىضم
 انأ ام :تلقو ؛قشمد ىلإ اهتفرصو

 ؛يرجتم يف تيضم انأ نإ ةبوتلا قداصب
 ىلع ينوبتاعو «مهتربخأف «موقلا ينلأسف
 :رباج نبا لاق :لاق ؛تيبأف ءيضملا

 هب زهجتو هلام تماصب قدصت .مدق املف

 ينثدحف :رباج نبا لاق ؛هللا ليبس يف

 ءابع بحاص تسكام :لاق «يناوخإ ضعب

 لوقي وهو ءةتس هتيطعأ «ةءابع يف قئادب

 :لاق هفرخلا املف ؛ةعبس

 هبشت ام :لاق ؛قشمد لهأ نم :تلق

 0 :هل لاقي ءسمأ يلع دفو اًخيش

 ةعبسب «ءاسك ةئامعيس ينم ىرتشا «بر

 ءاّمهرد هل عضأ نأ ينلأس ام ءةعبس

 امف ؛يناوعأ تثعبف ؛هل اهلمحأ نأ ينلأسو

 ىلإ لخد امف «شيجلا ءارقف نيب اهقرفي لاز

 ؟تنأ نمم

 يعوضموملا بيذهتلا ملك ١

 [١111-١١51/ه] .ءاسكي اهنم هلزنم

 هللأ نم :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ءاقشلا نم مكجرخأف «مالسإلاب مكيلع
 «ءاخرلا ىلإ ةدشلا نمو .ءةداعلا ىلإ

 همعن متبشف ؛ءايضلا ىلإ تاملظلا نمو

 ةوالح أطخلاب متررمو «نارفكلاب مكيلع

 «ناميإلا ىرع بونذلاب متنهوو «ناميإلا
 نورمت امنإو ؛نايصعلاب ةعاطلا متمدهو
 روسج ىلع نوضمتو .؛تافآلا دصارمب
 «تاللزلا رطانق ىلع نوثئبتو .«تاكلهلا

 هللابقف ؛تاهبشلا نصاحمب نوئصحتو

 مكسفنألو «نوؤرتجت هيلعو «نورتغت
 انإو ءهلل انإف ءنويقارت ال ءهللو ؟نوعدخت

 ٠١[ /غ] .نوعجار هيلإ

 ةملكلا اوذخ :يشاقرلا ديزي لاق *

 ؛اهب لمعي مل نإو ءاهلاق نمم ةبيطلا
 َلوَقْلا َنوْعيَتْنَيٍ :لوقي ىلاعت هللا نإف
 دمحت الأ .[18 :رمزلا] «هكَسْحَل َنوُعَِكَنَت

 ىنفي مهرد ؟اًيقاب كيطعيف ءاّيناف هيطعت نم
 هلل امأ ؛فعض ةئامعبس ىلإ ىقبت «ةرشعب

 «كيقسمو .كمعطم ؟ةأفاكم كدنع

 يف كباجأو «كليل يف كظفح «كيفاكو

 وأ ءنذألا عجو تيسن كنأك ا

 وأ ءرب يف اًفوحن وأ ءنيعلا عجو ةليل
 ؛كل باجتساف «هتوعد :رحب يف اًقوخ

 املك ءبونذلا صوصل نم صل تنأ امنإ

 نأ كرس نإ ؛هتقناع ضراع كل ضرع

 اهبهذ نم اهيف امب ءايندلا ىلإ رظنت
 عيشت كربخأ ملهف ءاهفراخزو اهتضفو



 ءايلوألا ةيلحا

 اهبهذ نم ءهيف امب ايندلا يهف ؛ةزانج

 امب ربقلا لمتحا مث ءاهفراخزو اهتضفو
 ؛هتبرت لمحت نأ كرمآ تسل ينإ امأ ؛هيف

 [91/9] .هتركف لمحت نأ كرمآ نكلو

 اكشف ءديبع نب سنوي ىلإ لجر ءاج #
 هنم اًمامتغاو «هشاعمو هلاح نم اًقيض هيلإ

 اذه كرصبب كّرسيأ :سنوي هل لاقف ؟كلذب

 ؛ال :لاق ؟فلأ ةئام :هب رصبت يذلا

 هب كّرسي ءهب عمست يذلا كعمسف :لاق

 يذلا كناسلف :لاق ؛ال :لاق ؟فلأ ةئام
 :لاق ؛ال :لاق ؟فلأ ةئام ءهب قطنت

 :لاق ؟فلأ ةتام ءهب لقعت يذلا كداؤفف
 ؟فلأ ةثام امهب كّرسي ءكاديف :لاق ؛ال

 هركذف :لاق ؟كالجرف :لاق ؛ال :لاق

 :لاق .ءسنوي هيلع لبقأف .هيلع هللا معن

 ؟ةجاحلا وكشت تنأو ءافولأ نيئم كل ىرأ
 ]*/ ١1١[

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع *
 سانلا نم هرصبي ال نكل «ريثك هللا نم ريخلا
 «ضورعم هللا نم سانلل وهو ءريسي الإ
 هدجي الو «هيلإ رظني ال نم هرصيي ال :هنكلو
 ؛هب ملعي ال نم هبجوتسي الو ءهيغتبي ال نم
 ال هنإف ؟ءامسلا موجن ةرثك ىلإ اورت ملأ

 [؟48/4] . ءاملعلا الإ اهب يدتهي

 انك :لاق كلام نب مثيهلا نع #

 ةيطع وبأ هدنعو دبع نب عفيأ دنع ثدحتن

 نم :اولاقف ءمعنلا اوركاذتف ؛- حوبذملا

 لاقف ؛نالفو «نالف :اولاقف ؟سانلا معنأ

 حس ا
 معنلا | محل ب

 انأ :لاقف ؟ةيطع ابأ اي لوقت ام :عفيأ

 يف دسج ؛هنم معنأ وه نم مكربخأ

 :ةيقب لاق ؛باذعلا نم نمأ دق ءدحللا

 دسج :لاق :ورمع نب ناوفص يل لاقو

 رظتني «باذعلا نم نمأ دق «بارتلا يف
 [1ه4 ١1ه /ه] . باوثلا

 - ريزعلا دبع نب  رمع لامع ضعب بتك *
 ينإ «نينمؤملا ريمأ اي :هباتك يف لوقي «هيلإ
 تقفشأ دقل ىتح ءمعنلا اهيف رثك دق ضرأب
 ؛ركشلا فعض ؛اهلهأ نم يلبق نم ىلع
 ملعأ كارأ تنك دق ينإ :رمع هيلإ بتكف

 دبع ىلع معني مل هللا نإ «تنأ امم هللاب

 لضفأ هدمح ناك الإ ءاهيلع هللا دمحف ةمعن
 يف الإ كلذ فرعت ال ثنك ول ءهمعن نم

 َدَمْلَو## :ىلاعت هللا لاق «لزنملا هللا باتك

 ىلا هَ دلك لاي امله َنيَلحَو ثا اني

 يتوأ امم لضفأ ةمعن يأو 1١6[. :لمنلا]

 ّقيِسَو# :ىلاعت هللا لاقو ؟ناميلسو دواد

 اذإ وح امم َهَنَجْلا لإ مير اوَقَنأ تيل
 ٌليِقو# :هلوق ىلإ «[#7 :رمزلا] «اَهوُداَج

 لضفأ ةمعن يأو .[ا7/ه :رمزلا] 4 در

 [1947/8] . ؟ةنجلا لوخد نم

 دباع هللا دبع :هبثم نب بهو لاق *©

 دق ينإ :هيلإ هللا ىحوأف ءةئنس نيسمخ

 «يل رفغت امو «بر يأ :لاق ؛كل ترفغ

 ءهقئع يف قرعل هللا نذأف ؟بنذأ ملو

 مث ؛لصي ملو ءمني ملف ءهيلع برضف
 ؛هيلإ اكشف «كلملا هاتأف ؛مانف نكس



 مهنلا

 لاقف ؟قرعلا نايرض نم تيقل ام :لاقف

 نيسمخ كتدابع :لوقي كبر نإ :كلملا

 [58/4] .قرعلا اذه نوكس لدعت ءةنس

 معنلا سوؤر :لاق هينم نب بهو نع *#

 متن ال يتلا «مالسإلا ةمعن :اهلوأف : ةثالث

 ىتلا :؛ةيفاعلا ةمعن :ةيناثلاو ؛اهب الإ ةمعن

 ةمعن :ةثلاثلاو ؛اهب الإ ةايحلا بيطت ال

 [58/4] .اهب الإ شيعلا متي ال يتلا «ىنغلا

 نم سيل :لاق ةنييع نب نايفس نع *
 امإ ؛هيلع ةجحلا هللو الإ ءدحأ هللا دابع

 يف رصقم ةمعن يف امإو .بنذ يف

 [؟88/1] .اهركش

 .موق عمتجا :لاق بذوش نبا نع *

 :لجر لاقف ؟لضفأ معنلا يأ :اوركاذتف
 :لاق ؛صضعب نع انضعب هب هللا رتس ام

 [181/5] .حجرأ كلذ لوق نأ نوريف

 اليضف تدهش :لاق ةمصع يبأ نع *

 دعب مارحلا دجسملا يف نايقتلي تايفقسو

 ىتح «معنلا الإ ناركاذتي امف ؛برغملا

 دمحم ابأ اي :نايفسل ليضف لوقي ؛اقرتفي

 ]7١/9[ ؟اذك انب لمع الأ

 :لاق يراوحلا ىب أ نب دمحأ نع «

 ؛ةيواعم ابأ اي ةدوبسألا ةيواعم ىبأل تلق

 هللا لأسن ءديحوتلا يف انيلع ةمعنلا مظعأ ام

 نأ معنملا ىلع قحي :لاق ؛ءانبلسي ال نأ

 [375/8] .هيلع معنأ نم ىلع متي

 هللا معنأ ام :لاق ةنييع نب نايفس نع *

 مهفّرع نأ نم :لضفأ .ةمعن دابعلا ىلع

 يعوض موملا بيذهتلا | مفحو 8ع ا

 يف مهل :هللا الإ هلِإ ال نإف ؛هللا الإ هَل ال
 [7؟/10] .ايندلا يف ءاملاك ءةرخآلا

 أم :هل ليق هن أ دعس نب دشار نع *

 امف :ليق ؛سفنلا بيط :لاق ؟ميعنلا
 ]١١6/5[ .دسجلا ةحص :لاق ؟ىنغلا

 :لمألاو وهسلا :لاق نسحلا نع *
 [154/5] .مدآ ينب ىلع ناتميظع ناتمعن

  رائيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 يهف ءَنِيظ هللا نم برقت ال ةمعن لك :لاق

 [7.0/8] .ةيلب

 َمَبْنَأَرل :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع *
 ١٠١[. :نامقل] © هاو ةرهلظ ممعَي يدع

 ؟قزرلاو ءمالسإلاف :ةرهاظلا امأ :لاق

 بويعلا نم رتس امف :ةنطابلا امأو

 [؟51/9*] .بونذلاو

 ىتم :لاق عيطم يبأ نب مالس نع *

 رثكأ : كيلع ةنعنلا نه ىرت نأ تعش
 ءهللاو يإ :مالس لاق فتيأر هيلع اهنم

 قدي نم كءاج :كباب كيلع تقلغأ نإ

 هتمعن هللا كفّرعيل ؛كلأسي .كباب كيلع

 [1مه ]١88/5  .كيلع

 اوتسحأ :لاق ةرسيم نب ديزي نع

 موق نع اهرفنأ ام .هللاوف ؛هللا معن ةباحص

 [؟"8/5] .مهيلإ عجرت تداكف

 هللا ناك ام :لاق يروثلا نايفس نع *

 يف هحضفيف ءايندلا يف دبع ىلع معنيل
 ىلع متي نأ :معنملا ىلع قحيو ؛ةرخآلا

 [5/9] .هيلع معنأ نم



 م 1
 قافنلا | ثثؤ 9 ءايلوألا تيلحل

 ا ب
 ثيح نم مهجردَسسَس# :هلوق يف هنعو *

 غبسن :لاق .[187 :فارعألا] 4 نوُئلَعي ال

 [7//] .ركشلا مهعنمنو «معنلا مهيلع
  دواد ناك :لاق ةرم نب ورمع نع *

 يصحأ فيك .«بر اي :لوقي 8: - يبنلا
 [41/8] ؟يلك ةمعن انأو «كتمعن

 لاق :لاق يرهزلا ىيحي يبأ نع *

 :هتوم دنع يرمعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع

 كلمأ حبصأ مل ينأ :ثّدحأ يبر ةمعن

 .يدي اهتكلم مهارد ةعبس الإ سانلا ىلع

 تحبصأ ايندلا نأ ول :ثّدحأ يبر ةمعنو

 الإ ءاهذخأ نم ىنعنمي ال .ىمدق تحت

 [ 4/4 . اهتلزأ ام يمدق ليزأ نأ

 قاقنلا

 ؟قفانملا نم :هنو ةفيذحل ليق #

 لمعي الو ءمالسإلا ففصي يذلا :لاق

 [؟م١7/1] .هب

 بهذ :لاق هو ةفيذح نع #

 دعب رفكلا وه امنإ ؛قافت الف .قافنلا

 ]184٠/1١[ .ناميؤلا

 مهنم رش «مويلا نوقفانملا :لاق هنعو *

 ٍلئموي اوناك كي هللا وسر دهع ىلع
 ]140/١[ .هنورهظي مويلا مهو «هنومتكي

 املق :لاقي ناك :لاق ةداتق نع *

 [م8/1#] .قفانم ليللا رهاس
 حلصي ال :لاق رانيد نب كلام نع #*

 بئذلا حلصي ىتح «قفانملاو نمؤملا
 ["975/؟1 .لمحلاو

 اذإ :رمع نبال انلق :لاق ىبعشلا نع *

 اذإف ؛نوهتشي ام لوقن «ءالؤه ىلع انلخد
 ؛كاذ فالخ ائلق ءمهدنع نم انجرح

 دهع ىلع اًقافن كلذ دعن انك :لاق

 [”07/4] .ةللي هللا لوسر

 ارك نعود قاقبلا قرح نم
 هذه نم اًسانأ دجأل ينإ :لاق «تابتكلا

 نولاتحي اًموق :لزنملا هللا باتك يف ةمألا

 «لسعلا نم ىلخأ مهتنسلأ «نيدلاب ايندلل

 سانلل نوسبلي ءربصلا نم رمأ مهبولقو
 ؛بئذلا بولق مهبولقو .نأضلا حوسم
 يبو «نوؤرتجت يلعف :ىلاعت برلا لوقي
 «ةنتف مهيلع نثعبأل .يسفنب تفلح ؟نورتغت

 :يظرقلا لاق .ناريح اهيف ميلحلا كرتت
 :نوقفانملا مه اذإف :نآرقلا يف اهتربدت

 زيكا ىف هوك كلئجتُي نت ياتلآ َنيَت)
 دبعي نم نانا نيو# ٠١4[. :ةرقبلا] ايدل

 [44/1] ١١[. :جحلا] 4 رَح لع هنأ

 :لاق ءريصقلا ملسم نب نارمع نع *

 قفانملا بلق يف نوكتل ةمكحلا نإ

 [07/4] .اهب هللا هعفنيف «نمؤملا اهاقلتيف

 لقن :لاق ءازوجلا ىبأ نع *
 ةءارق نم قفانملا ىلع نوغأ «ةراجحلا

 ]8١/9[ .نآرقلا

 :لاق يعفاشلا نع *

 اوسكنت كوتأ اذإ نيذلا عدو

 [184/4] فارخ بائذ مهف اولخ اذإو



 قاقنلا
 يع وضومل بيذهتلا | ا معا

 لأسي اًدابع تعمس :لاق رفعج نع *

 ىكبي له : نالجع نب اطيمش

 نم امأف ءهسأر نم يكبي :لاقف ؟قفانملا
 [١؟19/*] .الف هبلق

 نإ :لاق نالجع نب طيمش نع #*
 امهب :«نيقفانملا ةمزأ :مهردلاو رائيدلا

 ]*/١78[ .تاءوسلا ىلإ نوداقي

 هللا ىحوأ :لاق نالجع نب طيمش نع *

 قفانملا ىلإ ىرت الأ :# دواد ىلإ ىلاعت

 ينحبسي ؟هعدخأ انأو «ينعداخي فيك

 : دوا اي ؛!ينم ديعب هبلقو ؛هناسل فرطب

 ينوعدي ال :ليئارسإ ينب نم الملل لق
 مث ءاهوقليل ؛ '”ههنابضأ نيب اياطخلاو

 [ا؟ مر . مهل بجتسأ ينوعدي

 هلل اًيلو نكت ال :لاق دعس نب لالب نع *

 ]١58/5[ .رسلا يف هودعو «ةينالعلا يف

 :نمؤملا نإ :لاق يعازوألا نع #

 :قفانملا نإو ؛اًريثك لمعيو ءاليلق لوقي
 [4١؟/5] .اليلق لمعيو «ءاًريثك لوقي

 لاصخ نم :لاق هبنم نب بهو نع #
 هركيو ءدمحلا بحي نأ :قفانملا

 [(1/4] .مذلا

 ىنإ :دوعسم نب هللا دبعل لجر لاق #

 تنك ول :لاق ؛اًقفانم نوكأ نأ فاخأ
 [161/4] .كلذ نم تفخ ام ءاّمفانم

 نم ةطبغلا :لاق ضايع نب ليضفلا نع *
 :نمؤملاو ؛قافنلا نم دسحلاو «ناميإلا

 .طبإلاو حشكلا نيب ام وأ نضحلا :نبضلا )١(

 الو دسحي :قفانملاو ءدذسحي الو طيغي

 ؛ حصنيو .ءظعيو ءرتسي :نمؤملاو ؛طبغي

 [10/8] .يشفيو ءريعيو ؛كتهي :رجافلاو

 :لاق نمحرلا دبع نب ةمثيحخ نع *
 [115/4] . طق اًقفانم نمؤم بحأ ام ءهللاو

 ام «قفانملا :لاق مصألا متاح نع *

 عنميو ءصرحب ذخأ :ايندلا نم ذخأ

 ذخأي :نمؤملاو ؛ءايرلاب قفنيو .كشلاب
 هلل قفنيو «ةدشلاب كسميو ءفوخلاب
 [74/4] .ةعاطلا يف اًصلاخ

 نمؤملا :لاق يرصبلا نسحلا نع #

 :لاق امك كبك هللا لاق ام نأ ملعي نم

 سائلا دشأو المع سانلا نسحأ نمؤملاو

 نم انا ةرناع نم ذل تع نتا ىلاي اقرخ
 اًربو اًحالص دادزي ال .ءنياعي نأ نود

 ؛وجنأ ال :لوقي ءارف دادزإ الإ .ًةدابعو

 رفغيسو ءريثك سانلا داوس :لوقي قفانملاو
 «لمعلا ئسنيف «يلع سأب الو .يل
 ]1١/ ١67[ .ىلاعت هللا ىلع ىنمتيو

 :لاق ديزي نب دمصلا دبع نع *

 دنع لكآ نأل :لوقي ليضفلا تعمس

 لكآ نأ نم يلإ بحأ «ينارصنلاو يدوهيلا
 امهدنع تلكأ اذإ ينإف ؛ةعدب بحاص دنع

 بحاص دنع تلكأ اذإو «يب ىدتقي ال

 .سانلا يب ىدتقا ةعدب

 ةعدب بحاص نيبو ينيب نوكي نأ بحأ

 .ةنس يف ليلق لمعو ؛ديدح نم نصح
 .ةعدب بحاص لمع نم ريخ



 ءايلوألا تيلحل

 طعي مل ةعدب بحاص عم سلج نمو
 ةعدب بحاص ىلإ سلج نمو ؛ةمكحلا

 ورام اف

 الو كنيد ىلع هنمأت ال «ةعدب بحاصو

 نمف ؛هيلإ سلجت الو .كرمأ يف هرواشت
 . ىمعلا قبو هللا هئّرو ءهيلإ سلج

 صضغبم هنأ لجر نم هللا ملع اذإو

 هل هللا رفغي نأ توجر ءةعدب بحاصلت

 نأل ؛هل وجرأ ينإف ىلمع لق نإو

 بحاصو ؛ريخ لك ضرعي ةنسلا بحاص
 رثك نإو «لمع هللا ىلإ هل عفتري ال ةعدب
 .هلمع

 نَبَو هللا نإ :لوقي ليضفلا تعمسو :لاق
 عم رظناف ءركذلا قلح نوبلطي هتكئالمو

 بحاص عم نوكي ال ؛كسلجم نوكي نم
 ؛«مهيلإ رظني ال ىلاعت هللا نإف ءةعدب

 عم دعقيو لجرلا موقي نأ :قافنلا ةمالعو

 «سانلا رايخ تكردأو ؛ةعدب بحاص

 نع نوهني مهو ءةنس باحصأ مهلك
 ]٠١/4  ٠١4[ . ةعدبلا باحصأ

 دنع اوركذ :لاق سنوي نب لضفملا نع #
 يسفن نع انأ ام :لاقف ؛ اًلجر ميثخ نب عيبرلا

 نإ ؛اهريغ مذ ىلإ اهمذ نم غرفتأف «ضارب
 ءسانلا بونذ ىلع هللا اوفاخ سانلا
 -77١/8[ ه7/9] .مهبونذ ىلع اونمأو

 يلإ بتك :لاق ناميلس نب عيبرلا نع *

 سقنلا | ثة)رإ عب

 تكتل ناس ب شلال يهز ب ولا
 اًريثك ينإف ؟مهل كسفن نظوو ءءابرغلا عم
 :لوقي وهو يعفاشلا تعمس ام

 مهب اهمركأو يسفن مهل نيهأ
 اهنيهت ال يتلا سفنلا مركت الو

 ١[ ؛ه/4]

 تعمس :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 نم اًئيش تيساق ام :لوقي مهدأ نب ميهاربإ
 ءّىلع ةرم :يسفن نم ىلع دشأ :ايندلا رمأ

 تنعتسا هللاو دقف :ىئاوه امأو ؛ىل ةرمو

 ءوس هتيفكتساو ؛ينئاعأف 517 هللاب

 ام ىلع ىسأ ام .هللاوف ؛ىنافكف «هتبلاغم

 [+0/90] . اهنم ربدأ ام الو ءايندلا نم لبقأ

 ىلإ تبتك :لاق يقرلا رفعج نع #
 يلإ بتكف ؛لئاسم يف طابسأ نب فسوي

 نوكي نأ :نم .«تركذ ام امأ :اهباوج

 فراعلاف ؛هسفنب اًقراع ؛هللاب اًفراع دبعلا
 ؛هفرع ام عيمج يف هلل عيطملا :هللاب

 هتانسح نم فاخي يذلا :هسفنب فراعلاو

 أوتاَع آم َنوُبْؤي## : كو هللا لاق ؛لبقت ال نأ

 نوطعي :لاق 6١[. :نونمؤملا] 4ُهلجو مي
 لبقتي ال نأ نوفاخي مهو ءاوطعأ ام

 ]1740/8-١4١[ .مهنم

 اذإ :لاق كرابملا نب هللا دبع نع *

 هسفن دنع ريصي ءهسفن ردق لجرلا فرع

 [158/4] .بلكلا نم لذأ

 نم سيل :لاق كرابملا نب دمحم نع #*

 - سفنتلا :ينعي  اهلعجت نأ :ةفرعملا



 مونلا  ةميمنلا

 ايند بلطل اًقيرطو ؛كريغ ىوهل ةيطم
 [؟ة84/9] .كريغ قولخم

 هلأس هنأ «كرايملا نب هللا دبع نع *
 كسفنب طبار :لاقف ؛طابرلا نع لجر

 كلذف ؛قحلا ىلع اهيقبُت ىتح .قحلا ىلع
 ]1071١/4[ .طابرلا لضفأ

 يأ :لثسو «ءنونلا يذ نع

 ديرملا هب بجتحي يذلا .ىفخأ باجحلا

 «سفنلا ةظحالم :كحيو :لاقف ؟هللا نع
 ["ه؟/94] .اهريبدتو

 ةميمنلا

 :ةياعسلا لوبق :لاق :يعفاشلا نع *

 ؛ةلالد :ةياعسلا نأل ؛ةياعسلا نم رضأ

 ىلع كلذ نم سيلو ؛ةزاجإ :لوبقلاو

 توقمم ىعاسلاو ؛زاجأو لبق امك ؛«ءيش

 هتمانغ]و ءةروغلا هةكقيل : اقدام نأ اذز
 :اًيذاك ناك نإ بقاعمو ؛ةمرحلا

 .ورزلا ةداهشو «ناتهبلا لوقب : هللا هتزرابمل

 دنع نسحلا نب دمحم لجر صقنتو :لاق

 .ةغضمب تظملت امهم :هل لاقف ؛يعفاشلا

 [١؟- 7١؟/] .ماركلا اهظفل ءاملاط

 يبأ نب لضفلا ىلوم ربنع نع *
 نب بهو عم اًسلاج تنك :لاق ؛شايع

 تررم ينإ :لاقف ؟لجر هاتأف ءهبنم
 ام :لاقف ءبضغف ؛كمتشي وهو «نالفب

 تحرب امف ؛كريغ اًلوسر ناطيشلا دجو
 ءمتاشلا لجرلا كلذ هءاج ىتح ءهدنع نم

 ٍّ أ
 يعوض اوملا بيذغتلا | مككو

 «هذي دلمو هيلع ٌدرف ءبهو ىلع مّلسف

 [ل1/41] . هينج ىلإ هسلجأو «هحفاصو

 ىلع ىوقن ال انل ام :نونلا وذ لثس *

 نوُحِصت ال مكنأل :لاق ؟لفاونلا
 [”77/4] . ضئارفلا

 مونلا

 يف انك :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نع *
 ءالجر الجر لأسي وهو «يروثلا سلجم

 راد ىتح ؛هربخيف .هليل يف عنصي امع

 ءانتلأس دق «هللا دبع ابأ اي :اولاقف «موقلا

 يف عنصت فيك :تنأ انربخأف ؛كانربخأق
 ام مانت :ةمون لوأ يدنع اهل :لاقف ؟كليل

 الف «ءتظقيتسا اًذإف ؛اهعنمأ ال .«تءاش

 [5. /97] .هللاو اهليقأ

 ام لك :لاق يروثلا نايفس نع «

 :برشت مل اذإ كنإف ؛برشت الو ءتئش

 [18/97] .مونلا كبخي مل

 نايفس تيأر :لاق نامي نب ىيحي نع *

 هينيع يف حضنيو «ليللاب رودي .جرخي
 [04/9] . ساعتلا هنع بهذي ىتح ؛ءاملا

 دايز يل لاق :لاق يرملا حلاص نع *

 تآ يناتأ :لاق ؛ليوط نمز ذنم يريمنلا
 كتداع ىلإ دايز اي مق :لاقف «يمانم يف

 يهف «ليللا مايق نم كظحو .ءدجهتلا نم
 «كندب نهوت ء«ةمون نم كل ريخ هللاو
 مث ءاًعزف تظقيتساف ؛كبلق اهل رسكتيو



 مكتوس |
 ةينلا - ةيعرشلا يهاونلا 1 مقكاو ءايلوألا ثيلحل

 «هريغ وأ كلذ يناتأف ؛مونلا هللاو ينبلغ

 الإ ايندلا يف ريخخ الف ءدايز اي مق :لاقف

 [؟197/5] .اًعزف تبثوف :لاق ؛نيدباعلل

 عم يشمأ تنك :لاق باتع نب عيبر نع *

 ؛ةنامألاب فلحي اًلجر عمسف «ريرج نب دايز
 ام :تلق «ىكبي وهو هيلإ ترظنف :لاق

 تلم اذه كيم انأ ؟لافف ا فكيكني
 «ىمدت ىتح يئاشحأ كحت نئلف ؟ةنامألاب

 [145/4] .ةنامألاب فلحأ نم ىلإ بحأ

 نأل :لاق ةرميخم نب مساقلا نع «

 ]8١/5[ .اًدمعتم نمؤم لجر

 ةينلا

 يعخنلا ميهاربإ نع شمعألا نع *

 همالك ىلع مالكلاب ملكتيل لجرلا نإ :لاق
 هل هللا ىقليف ءريخلا هب يوني ء«تقملا

 ام :اولوقي ىتح «سانلا بولق يف رذعلا
 ملكتيل لجرلا نإو ؛ريخلا الإ همالكب دارأ

 ءريخدلا هب ديري ال ءنسحلا مالكلا

 :اولوقي ىتح «سانلا بولق يف هللا يقليف
 [؟٠ 7 ؟9/4] .ريخلا همالكب دارأ ام

 ميقتسي ال :لاق يروثلا نايفس نع *
 الإ لمعو لوق ميقتسي الو ءلمعب الإ لوق
 الإ ةينو لمعو لوق ميقتسي الو «ةيئب
 [5/9/] .ةنسلا ةقفاومب

 ىلع كسفن ربصا :يعازوألا لاق *

 امب لقو ءموقلا فقو ثيح فقو ءةنسلا
 ليبس كلساو ءهنع اوفك امع فكو ءاولاق
 ءمهعسو ام كعسي هنإف ءحلاصلا كفلس

 الو ءلوقلاب الإ ناميإلا ميقتسي الو

 ميقتسي الو «لمعلاب الإ لوقلا ميقتسي

 ةقفاومو ةينلاب الإ لمعلاو لوقلاو ناميإلا
 ال ءانفلس نم ىضم نم ناكو ؛ةنسلا

 نم لمعلا ءلمعلاو ناميإلا نيب نوقرفي
 امنإو ؛لمعلا نم ناميإلاو ءناميإلا
 هذه عمجي امك ءمماج مسا ناميإلا
 نما نمف ؛لمعلا هقدصيو ءاهمسا نايدألا

 «هلمعب كلذ قّدصو «هبلقب فرعو ء«هناسلب
 ؛اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا ةورعلا كلتف
 ملو «هبلقب فرعي ملو ءهناسلب لاق نمو
 يف ناكو ءهنم لبيقي مل .ءهلمعب هقدصي

 ]١47/5  ١44[ .نيرساخلا نم ةرخخآلا

 تلق :لاق قيتع نب ىيحي نع #*

 «ةزانجلا عبتي لجرلا :نيريس نب دمحمل

 هل ءاهلهأ نم ءايح اهعبتي ةبسح اهعبتي ال
 هل لب ءدحاو رجأ :لاق ؟رجأ كلذ ىف

 رهو :هيغأ ىلع ةهالصت رجا :ةارخأ
 ةهيناولا .يحلا هتلصل

 مه نم :لاق بيسملا نب ديعس نع

 وأ ءجح وأ ءةرمع وأ «مايص وأ «ةالصب
 ام هل ناك «لعفي مل مث ءريخلا نم ءيش

 [57؟/48] .ىون

 نم :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *



 2و
 يعوضوملا بيذهتلا (.ةككرو رجهلا

 هتأزجأ «ةين الب ريخلا عاونأ نم اًنيش لمع
 ىلع مالسإلا راتخا نيح «ىلوألا ةينلا
 ننس نم لمعلا اذه نأل ؛اهلك نايدألا
 [؟91/4] .مالسإلا رئاعش نمو ءمالسإلا

 جرخ :لاق مزاح نب ىسيع نع «*
 نامهط نب ميهاربإو مهدأ نب ميهاربإ
 ةرفس مهعمو .فئاطلا ىلإ يروثلا نايفسو
 بارعأ اذإو ءاولكأيل اهوعضوف «ماعط اهيف
 :نامهط نب ميهاربإ مهادانف ءمهنم بيرق
 اي :نايفس مهل لاقف ءاومله .هاتوخإ اي

 :ميهاربإل نايفس لاق مث ؛مكناكم هاتوخإ

 انسفنأ هب تباط ام ماعطلا اذه نم ذخ
 .مهعبشأ هللاف اوعبش نإف «مهيلإ هب بهذاف

 نإ فاخأ ؛ملعأ مهف فاوعبشي مل نإو

 انتاين ريغتتف ءهلك انماعط اولكأيف اوئيجي

 [*88/5] . انرجأ بهذيو

 نب هللا دبع ىنآر :لاق مركم نب ذاعم نع *

 ضرعأف .قوسلا يف ديبع نب ورمع عم نوع
 دق ينإ امأ :لاقف ؛هيلإ ترذتعاف ءينع

 ]4١/2[ .ينداز امف ؛كتيأر

 «شيرق نم لجرب نوع نب هللا دبع رم *
 :لاقف ؛ديبع ني ورمع عم سلاج وهو
 ]4١/6[ ؟انهاه عنصت ام ؛كيلع مالسلا

 يراصنألا هللا دبع نب دمحم نع

 «نوع نب هللا دبع بحاص ينثدح :لاق

 نوملكتي اًموق ىرأ :لاقف «لجر هلأس هنأ

 نبا لاقف :لاق ؛مهنم عمسأف ردقلا يف

 ندا تر اًدإَو» :كتو هللا لاق :نوع
 يف أوضح ّقَح َمْبنَع ضع انباع ف َنوُصوُحَم

 :ماعنالا] 4َنيَِِطلأ» :هلوق ىلإ «ديَع ِثِدَح

 نيملاظلا مهامسف :يراصنألا لاق ؛؛4

 ]41١/8[ .ردقلا يف نوضوخي يذلا

 ؛قولخم نآرقلا :لاق نم :لاق هنعو *

 «قيرط يف هعم شمت الو .هفلخ لصت الف
 [ل/4] .هحكانت الو

 يف اًهنتبم تيأر اذإ :لاق هنعو *

 ]4/*٠١[: .رخآ قيرط يف ذخف :قيرط

 :لاق ديزي نب دمصلا دبع نع #*

 دنع لكآ نأل :لوقي ليضفلا تعمس

 لكآ نأ نم يلإ بحأ «ينارصتلاو يدوهيلا

 امهدنع تلكأ اذإ ينإف ؛ةعدب بحاص دنع

 بحاص دنع تلكأ اذإو ءيب يدتقي ال

 .سانلا يب ىدتقا ةعدب

 ةعدب بحاص نيبو يئيب نوكي نأ بحأ

 ءةنس يف ليلق لمعو ؛ديدح نم نصح

 .ةعلب بحاص لمع نم ريخ

 طعي مل ةعدب بحاص عم سلج نمو
 ةعدب بحاص ىلإ سلج نمو ؛ةمكحلا

 :هرتخاف

 «كتيد ىلع هنمأت ال ءةعدب بحاصو

 ؛هيلإ سلجت الو ءهرمأ ىف هرواشت الو

 .ىمعلا َقْيك هللا هثرو علا سلج نمف

 بحاصل ضغبم هنأ لجر نم هللا ملع اذإو

 لق نإو .هل هللا رفغي نأ توجر «ةعدب



 | 2 ءايلوألا ثيلحل

 عفتري ال ةعدب بحاصو ؛ريخ لك ضرعي
 .هلمع رثك نإو ءلمع هللا ىلإ هل

 كط هللا نإ :لوقي ليضفلا تعمسو :لاق

 عم رظناف ءركذلا قلح نوبلطي هتكئالمو

 ؛مهيلإ رظني ال ىلاعت هللا نإف ءةعدب

 «سانلا رايخ تكردأو ؛ةعدب بحاص

 ١٠١ ٠١١4[ /4] .ةعدبلا

 «ليفطل ١ نب ثراحلا نب فوع نع *

 ةشئاع نأ :اهمأل ةشئاع يخأ نبا وهو

 :ريبزلا نبا :لاقف ؛اهعابر تعاب

 هلل :انيْيَِو ةشئاع تلاقف ءاهيلع نرجحأل

 قرافأ ىتح ءريبزلا نبا ملكأ ال نأ يلع

 نبا عفشتساف ءاهترجه تلاطف ؛ايندلا

 ؛هملكت نأ تبأف ءدحأ لكب ريبزلا

 تلاط املف ءاّدبأ هيف مثآ ال هللاو :تلاقف

 .ةمرخسم نب روسملا ملك ءاهترجه

 اولخدف «ةشئاع دوسألا نب نمحرلا دبعو

 نبا اهقنتعاف ءريبزلا نبا مهعم اهيلع

 نبأ اهدشانو ءاريثك ءاكب اهنع ىلاعت

 اهل عيتباف «نميلا ىلإ تثعب مث ءهتملك

 مث :فوع لاق .اهتقتعأف «ةبقر نيعبرأ

 «كلذ اهروذن ركذت كلذ دعب تعمس

 [1:4/9؟] .اهرامخ اهعومد لبث ىتح « يكبتف

 ةيدهلا

 ىلإ تيدهأ :لاق ةبقع نب ةصيبق نع *
 مث ؛ينم هلبقف ءاًئيش يروثلا نايفس
 [ 0 .اهلمحي زرأ ةعصقب ينبحص

 :لاق ناوفص يبأ نب دمحم نع

 «ةيواعم انيلع مدق :لوقي يبأ تعمس

 اتاكو  ديجملا دبع ءانبأ .باهولا دبعو

 تيأرف :لاق - هيلإ نايدهيو «نايفس نافطلب
 ينبا نإ :لاقف ؛نيطانحلا يف اًموي نايفس

 «فطللا نم ارثكأو .ءىنافطلأ نيذه كتمع

 تذخأف ءيتعاضب بحاص ىلإ تبهذ دقو
 ةطنح امها انهي يرتشأ ةآ كيرا واعد
 «ءةطتح امهل ىرتشاف ؛امهل امهيدهأف

 [59/90] .امهيلإ اهادهأو

 ناك :لاق جاجحلا نب دمحم نع #

 ؛ةملس نب دامح دنع انعم عمسي لجر

 ىلإ يدهأ :عجر املف ءنيصلا ىلإ بكرف
 ينإ :دامح هل لاقف ؛ةيده ةملس نب دامح

 مل نإو ؛ثيدحب كثدحأ مل :اهتلبق نإ

 ءاهليقت ال :لاق ؛كتثدح :اهلبقأ

 [101/5] .ينثدحو

 ينثعب :لاق يرصبلا عفان نب نايح نع #

 نب ناميلس ىلإ يدعسلا دمحم نب ةورع
 :لاق ؛ايادهي  قبادب وهو  كلملا دبع
 نبرمع فلختساو هتام دق هانيفاوف

 كلت انأيه دقو ءهيلع انلخدف ؛زيزعلا دبع

 :لاق ؛ناميلسل أيهت تناك امك ءايادهلا

 «لطر ةئامسمخ نم وحن اهيف ؛ةربنع انعمو



 وا
 مهلا

 اوذخأف ؛ريثك كسمو .لطر ةئامتس وأ

 حير حافو «ةيدهلا كلت رمع ىلع نوضرعي
 مث .هسفنأ ىلع همك رمع لعجف ؛كسملا

 عتمتسي امنإ هنإف ءاذه عفرا «مالغ اي :لاق

 ابأ هللا كمحر :لاق مث ؛هحيرب اذه نم

 ؛رفوأ هيف انبيصن ناكل اًّيح تنك ول «بويأ
 [*51/0] .عفّرف :لاق

 نب رمع يتأ :لاق ءاطع نب ةعيبر نع *

 عضوف :لاق ؛نميلا نم ةربنعب زيزعلا دبع
 :محازم هل لاقف :لاق ؟هبوثب هفنأ ىلع هدي

 :لاق ؛نينمؤملا ريمأ اي اهحير وه امنإ

 الإ بيطلا نم عفتني له «محازم اي كحيو
 «هفنأ ىلع هدي تلاز امف :لاق ؟هحيرب

 [7؟55/6] .تعفر ىتح

 تلخد اذإ :لاق هبتم نب بهو نع *

 نم قحلا جرحخ .بابلا نم ةيدهلا
 [54/4] .ةوكلا

 :لاق طايخلا نامثع نب ديعس نع *

 نب نسحلا هلأسو «نوتلا اذ تعمس

 وذ هل لاقف ؛نيمومهملا ةفص نع :دمحم

 مومه مهل اًموق تيأرل «مهتيأر ول :نونلا
 اذإف ءةفرعملا بابل نم تقلخ ءةنونكم

 سأكب مهاقس :مهبولق ىلإ ةفرعملا تلصو

 اوماهف «هتبحم رس ةسناؤم نم ءرسلا رس

 ةرطحي ال اهنانعغ' + ةههرجو ىلع قرتلاب
 ولف ؛مهيوبحم ءانفب الإ مهلا لاحر
 نع مهلا مهجعزأ :اًموق تيأرل .مهتيأر

 يعوضوملا بيذشهتلا هضقلا

 ؛مهرارسأ يف نازحألا تتبثو .مهناطوأ

 نم هيلإ مهبولقو ءةرئاس هيلإ مهممهف
 ىلع فوخلا مهعجضأ دقف ؛ةرئاط قوشلا

 فيسب ءاجرلا مهحيذو ءماقسألا شرف

 مهئاكب ةرثك مهبولق طاين عطقو «ماقتنالا

 هلولا ةدش نم مهحاورأ تفممصهزو «هيلع

 رثغو «ديغولا مهماسجا دهدق ةةيلإ
 نم :برهلا ىلإ «ديدشلا رهسلا مهناولأ

 نأ ىلإ «قالعألاو ,نكاسملاو «نطاوملا

 «صئاغملاو ,ءقهاوشلا يف :اوقرفت

 ءاملا مهبرشو «شيشحلا مهلكأ ؛ماكآلاو

 نوحوني «نامحرلا مالكي نوذذلتي ؛ حارقلا

 يف نيحرف «مامحلا حْؤن مهسفنأ ىلع هب
 يف ةحراج مهل رتفيال ءمهتاولخ

 روتس تحت مدق مهل حيرتست الو «تاولخلا

 نم تلمأ امل «ءاهتبحم ىلإ ةعراسملاو

 تقتفو «بجنلا تبكرف ءاهب دارأ ام لاصتا

 «بركلا اهمه نع تفشك ىتح «بجحلا

 دحاولا هللا هجو ىلإ اهتبحم ممهب ترظلف

 :لوقي نونلا وذ أشنأ مث ؛راهقلا

 رهجلاو رسلا يف هللا اوعاطأ لاجر

 رهدلا نم اًئيح تاذللا اورشاب امف

 رفقلا يفو فرهكلا يف ذ اًنوكس اولظف

 تردقربااع لدللا ههنا ورعاو

 ربصلاو دجهتلا نامدإب اوتابف
 ا مومه لخادف

 ركذلا ىلإ ليلجلا سن زأ مهب حاصف



 ءايلوألا تيلحا

 رخفلا ندعم ىلإ يرست مهحاورأو

 يغتبت تنك نإ موقلا ميعن اذهف

 ردقلا يوذ بادآ كالوم نع لقعتو

 :لاق ىبضلا ةلظنح نب رباج نع *

 اورثك دق سانلا نإف ءدعب.امأ :زيزعلا دبع

 ؛جارخلا لقي نأ تفخو ؛مالسإلا يف

 تمهف :زيزعلا دبع نب رمع هيلإ بتكف
 مهلك سانلا نأ تددول .هللاوو .كباتك

 «نيثارح تنأو انأ نوكن ىتح ءاوملسأ

 [م.ه/ه] .انيديأ بسك نم لكأت

 ىلوم لاق :لاق رذ نب رمع نع «

 نم عجر نيح ؛رمعل زيزعلا دبع نب رمعل
 :لاق ؟اًمتغم كارأ يل ام :ناميلس ةزانج

 ةمأ نم سيل ءهل متغي هيف انأ ام لثمل

 ءاهبرغو ضرألا قرش يف .دحأ لي دمحم

 بتاك ريغ ؛هقح هيلإ يدؤأ نأ ديرأ انأو الإ

 [؟88/8] .ينم هبلاط الو .هيف يلإ

 تلخد :لاق يبرع نب رضنلا نع #

 :اًسلاج هتيأرف ءزيزعلا دبع نب رمع ىلع
 ءامهيلع هيدي عضوو ءهيتبكر بصن دق
 هذه ثب هيلع نأك ؛هيتبكر ىلع هنقذو

 [١مه5/ه] .ةمألا

 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع *
 يطعي نأ حبرلا بحاص ترمأ امبر «تنك

 نأ ىسنأف ؛مهرد ضعب وأ ءاّمهرد لئاسلا

 تيلتبا دقو ؛كلذل رهسأف ءهيلإ هدرأ

 ا

 مهلا ا مقال 5

 نب ىبحي نم تضرقتساف «ماتيألا ءالؤهب

 يف اهيلإ تجتحاو ءرانيد ةئامعبرأ ديعس
 ]١4/9[ .اهريغو ؛مهيضارأ ةحلصم

 ءرذنملا ويأ  رذنملا نب رشب نع

 عم انوزنغ :لاق ؛_ةصيصملا يضاق
 دق «ةءابع اًعردتم ناكو .مهدأ نب ميهاربإ

 :هل ليقف ؛طقسل حيرلا هتخفن ول ءّدوسا
 لاق ؟فلئاختما طفح انك ةلفس آلآ
 [|[/ . مهبادآو .ءاملعلا ىده يمه ناك

 هتمه نم :لاق مادك نب رعسم نع #
 [؟97/9١] .هيلع كلذ نيبت ءهسفن

 ةمه :لاق كامسلا نب دمحم نع #

 ةمهو .برهلاو ةاجنلا يف :لقاعلا

 [04/8] .برطلاو وهللا يف :قمحألا

 :لاق ضايع نب ليضفلا نع

 حبصي ؟؛هللا ىلإ هبنذب برهلا همهي :نمؤملا
 [97/4] .اًمومغم يسميو ءاّمومغم

 ليقف ؛اًلمج عاب هنأ ءرمع نبا نع *
 ءاّققاوم انل ناك دق :لاقف ؛هتكسمأ ول :هل
 تهركف ؛يبلق نم ةبعشب بهذأ دق هنكلو

 [144/4] .ءيشب يبلق لغتشي نأ

 ءمتهأل ينإ :لاق يروثلا نايفس نع *
 [؟1 /7] .مدلا لوبأف

 ينإ :لاق ةرميخم نب مساقلا نع *
 ]6١/5[ . يمه هزواجي امف ؛يباب قلغأل

 سفن لك :لاق يئاطلا دواد نع #

 مومهمو ءريخب مومهمف :اهتمه ىلإ درت
 ["”ه5/97] .رشب



 ]ا محي ىوهلا  ةمهلا

 دواد تثيأر :لاق ميعن يبأ نع #*

 ءالوطو اًضرع ةلمن ههجو يف رودت يئاطلا
 [ .- مهلا نم : ينعي اهب نطفي ال

 لعج نم :لاق سيردإ يبأ نع ©
 نمو ؛همومه هللا هافك :اًدحاو امه همومه

 يف هللا لابي مل :مه داو لك يف هل ناك '

 [١؟/ه] . كله اهيأ

 رودص نإ :لاق رانيد نب كلام نع *

 رودص نإو «ربلا لامعأب يلغت نينمؤملا
 ىري هللاو ؛روجفلاب يلغت راجفلا

 مكمومه ام اورظناف ء.مكمومه
 [188/5] .هللا مكمحر

 مهلا :لاق ناذاز نب روصنم نع *
 رشألاو ,تانسحلا يف ديزي نزحلاو

 [447/9] .تائيسلا يف ديزي رطبلاو

 :يروصلا كرابملا نب دمحم لاق *

 ةقيقح لجرلا غليي ىتم :بهارل تلق
 ءهيف دولا افص اذإ :لاق ؟هللاب سنألا

 ؛هللا نيبو دبعلا ندب اميف ةلماعملا تصلخو

 صلختو ءدولا وفصي ىتمف :تلق :لاق

 يف راصف «مهلا عمتجا اذإ :لاق ؟ةلماعملا

 ريصيف مهلا عمتجي ىتمو :تلق ؛ةعاطلا

 :مومهلا تعمتجا اذإ :لاق ؟ةعاطلا يف

 [17؟/١١1] .اًدحاو امه تراصف

 ةمهلا

 ةبعش ىلص :لاق راكب نب ركب نع
 لبقأ مث ؛كلذ لاط ىتح .؛تكسف «ةادغلا

 ئعوض اوملا بيذشغتلا

 امنإ ؟حّبسأ تنك ينأ نورت :لاقف .ءيلع

 يلع تلفتف «ةداتق ٌثيدح يسرد مويلا ناك

 ىتح امهركذتسأ تلعجف «نائيدح

 ]//١64[ .امهتركذ

 راربألل :لاق يشاقرلا ديزي نع #

 ةمهب كافكو ؛؟ربلا لامعأ مهغلبت ءممه

 [01/9] . اًرييخ ريخ ىلإ كتعد

 ام :لاق مادك نب رعسم نع #

 بلط يف :ينعي دجسملا تزواج

 [؟8/9١1/] .- ثيدحلا

 ىوهلا

 هنلَض ءادردلا وبأ لاق :لاق ناسح نع #*

 زبخ نم متعبش نأب متيضرأ :ىقشمد لهأل
 يف ىلاعت هللا ركذي ال ءاّماعف اًماع ربلا

 .نوبهذي مكئاملع لاب ام ؟مكيدان

 «مكؤاملع ءاش ول ؟نوملعتي ال مكلاهجو

 ؛هودجول ءمكلاهج هسمتلا ولو ؛اودادزال

 يذلاوف ؛مكيلع يذلاب مكل يذلا اوذخ

 اهعابتاب : الإ ءةمأ تكله ام :هديب ىسفن

 [؟؟؟/١] .اهسفنأ اهتيكزتو عارم

 ال :ةبالق وبأ لاق :لاق بويأ نع #*

 ؛مهوئثداحت الو ؛«ءاوهألا لهأ اوسلاجت
 «مهتلالض يف مكوسمغي نأ :نمآ ال ينإف
 [ ال1 .نوفرعت متتك ام مكيلع اوسبلي وأ

 لهأ لثم :لاق ةبالق يبأ نع «

 ىلاعت هللا نإف ؛نيقفانملا لثم :ءاوهألا
 لمعو .فلتخم لوقب نيقفانملا ركذ



 ءايلوألا ةيلحل
 ىوهلا | مْ 4 عا

 نإو ؛لالضلا :كلذ عامجو .فلتخم

 ءءارهألا يف اوفلتخا :ءاوهألا لهأ

 [184 - 7417/16] . فيسلا ىلع اوعمتجاو

 يأ يرحأ ام :لاق ةيلاعلا ص نع *#

 «مالسإلل هللا يناده نأ ؟لضفأ نيتمعنلا

 [؟18/1] .ءارهألا هذه نم ينافاع وأ

 اوملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع «

 ؛هنع اوبغرت الف :«هومتملع اذإف «مالسإلا

 «مالسإلا هنإف «ميقتسملا طارصلاب مكيلعو

 ؛الامشو انيمي طارصلا اوفرحت الو

 نأ لبق هباحصأو لَك مكيبن ةنسب مكيلعو
 يذلا اولعفي نأ لبقو ءمهبحاص اولتقي

 هذهو مكايإو ؛ةنس ةرشع سمخب هولعف
 مكنيب ثروت اهنإف :ةقرفتملا ءاوهألا

 [718/197] .ءاضغبلاو ةواذعلا

 «نآرقلا اوملعت :لاق ةيلاعلا يبأ نع *

 مكايإو ؛هنع اوبغرت الف ءهومتملعت اذإف

 ةوادعلا مكنيب عقوت اهنإف ءءاوهألا هذهو

 يذلا «لوألا رمألاب مكيلعو ؛ءاضغبلاو

 انأرق دق انإف ؛اوقرفتي نأ لبق هيلع اوناك

 :ينعي  مهبحاص لتقي نأ لبق نآرقلا
 :مصاع لاق .ةنس ةرشع سمخب  نامثع

 كحصن دق :لاقف ؛نسحلا هب تثلدحف

 [؟18/7] . كقدصو «ءهللاو

 امل :لاق روعألا ةزمح ىبأ نع «

 ميهاربإ تيتأ :ةفوكلاب تالاقملا ترثك

 ىرت امأ «نارمع ابأ اي :تلقف «يعخنلا

 :لاقف ؟تالاقملا نم ةفوكلاب رهظ ام

 لبق نيم اني اوهرتعاو .«لوق ارتد وأ
 ةنس نم الو ءهللا باتك نم سيل ء«مهسفنأ

 ءقحلا وه اذه :اولاقف ؛ِ هللا لوسر
 نيداوكرت دقل ؛لطاب هفلاخ امو

 [5؟*/4] .مهايإو .؛كايإ لَك دمحم

 :لاق يكملا رجبأ نب ميكح نع #

 : لثمتي ةنييع نبا تعمس

 ىوهلا هداتقي ءرملا تيأر ام اذإ

 هلكاوث كاذ دنع هتلكث دقف

 هسفنب الهج ءادعألا تمشأ دقو

 هلذاوع الاقم هيف تدجو دقو

 ىوهلا نع حوحللا سفنلا عزني نلو
 .هلماك لقعلا رفاو الإ سانلا نم

 [؟ 77 //]

 نم لجر ناك :لاق ةعيهل نبا نع *

 ؛ةبوتلا ىلاعت هللا هقزر ءاوهألا باحصأ

 نمم :ثيدحلا اذه اورظنا :انل لاققف

 املك انإف ؛هنوذخأت فيك :وأ «هنوذخأت

 [51/9] . اًئيدح هانلعج ءاّيأر انيأر

 نم لجر ءاج :لاق سوواط نبا نع #

 ؟يخأ تنأ :لاقف ؛يبأ ىلإ جراوخلا

 نوملسملا ؟هللا دابع نيب نم ىخأ :لاقف

 [1+/4] .ةوخإ مهلك

 نم الجر نأ ءهينم نب بهو نع *
 .ىوهلا تعطق دق :همّلعمل لاق دابعلا
 هل لاقف ؛اًئيش ايندلا نم ىوهأ تسلف

 اذإ تاودلاز ءابشلا نين قرقتا تلعب
 نيب قرفتفأ :لاق ؛معن :لاق ؟اًعم نهتيأر



 ىوهلا
2. ١.0 

 يعوضوملا بيذهتلا اس#

 :لاق ؟اًعم نهتيأر اذإ ىصحلاو ريناندلا

 ىوهلا عطقت مل كنإ ءينب اي :لاق ؛معن

 [58/4] .هتقثوأ دق : كنكلو .«كنع

 هللا ىقلي نأل :لاق يعفاشلا نع *
 ريخخ ؛هللاب كرشلا الخ ام بنذ لكب ديعلا

 ]1١11/5[ .ءاوهألا نم ءيشب هاقلي نأ نم '

 اوسلاجت ال :لاق يعخنلا ميهاربإ نع »ب

 [؟7؟؟/4] .ءاوهألا لهأ

 ميهاربإل تلق :لاق ةزمح يبأ نع *

 .«كب يدتقأ انأو «يمامإ كنإ :يعخنلا

 هللا لعج ام :لاق ؛ءاوهألا ىلع ينلدف

 امو ءريخ نم لدرخ نم ةبح لاقثم اهيف
 [؟؟؟/4] .لوألا رمألا الإ رمألا

 يسفن يذلاو :لاق ءازوجلا يبأ نع *

 «ريزانخو ةدرق يراد ئلتمت نأل :هديب

 :ةيآلا هذه يف اولخد دقلو ؛ءاوهألا

 َنوُيِمُْتَو سونج الو حجوبج هلل ُتأع»
 ةيآلا انما اَولاَك ْمُوُفَل اًدِإَو لط بتكلاي
 [ا//9] ١١9[. :نارمع لآ]

 ةدرقلا سلاجأ نأل :لاق هنعو *

 الجر سلاجأ نأ نم يلإ بحأ «ريزانخلاو
 [مم/عز .ءاوهألا لهأ نم

 تعمس :لاق يشاقرلا زيزعلا دبع نع *
 :ةمألا هذه ىلع ةلزتعملا ةنتف :لوقي سنوي

 نأ :نومعزي مهنأل «ةقرازألا ةنتف نم دشأ
 ال مهنأو ءاولض ْخْقَي هللا لوسر باحصأ

 .عدبلا نم اوثدحأ امل ؛مهتداهش زوجت

 نوركتيو «ضوحلاو ةعافشلاب نوبذكيو

 .هللا مهنعل نيذلا كتلوأ ؛ربقلا باذع

 ىلع بجيو ؛مهراصبأ ىمعأو .مهمصأف
 مهافن الإو ءاوبات نإف ؟؛مهبيتتسي نأ مامإلا

 [؟5/١] .نيملسملا رايد نم

 نب ىيحي ناك :لاق يعازوألا نع *

 ءاوهألا نم سيل :نالوقي ةداتقو ريثك يبأ

 نم ةمألا ىلع مهدنع فوخأ ءءيش

 [537//] . ءاجرإلا

 :لاق رافصلا دقاو نب ليوخ نع «

 ةيسحل امأ :لاق ؟هدوعأ يلزتعم يل راج

 ؟هتزانج ىلع يلصأ .«تام :تلق ؛الف

 [؟١/] .الف ةبسحل امأ :لاق

 نب سنوي لاق :لاق ديز نب دامح نع *

 لخدي ال :ينع نهوظفحا ةثالث :ديبع

 ؛نآرقلا هيلع أرقي :ناطلس ىلع مكدحأ

 أرقي :ةباش ةأرما عم مكدحأ نولخيي الو

 نم هعمس مكدحأ نكمي الو ؛نآرقلا اهيلع

 [؟9/١] .ءاوهألا باحصأ

 يف اهبحاصب يوهت اهنأل ءءاوهأ ءاوهألا

 ]7٠١/5"[ .راتلا

 تياراول :لاق دعس نب ثيللا نع *#

 ]1١5/4[ .هتلبق

 :لاق  رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع *

 [771/] . كودع لتاقت امم دشأ ؛كاوه لتاق



 ءايلوألا ةيلحل

 نإ :لاق دواد نب ناميلس نع #

 ةنيدملا حتفي يذلا نم دشأ :هاوهل بلاغلا

 [7؟؟55/94] .هدحو

 ام «هللاو :لاق يعخنلا ميهاربإ نع *

 ريخ نم ةبح لاقثم اوثدحأ اميف تيأر
 .يأرلاو ءءاوهألا لهأ :ينعيد
 [؟77/4] .- سايقلاو

 «مكايإ :لاق نارهم نب نوميم نع #*

 [4؟/4] .مالسإلا ريغب ىمسي ىوه لكو

 ناليغ انيلع مدق :لاق يعازوألا نع *#

 «كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف يردقلا

 املف  اًهوفم الجر ناكو  ناليغ ملكتف
 اميف لوقت ام :ناسحل لاق ؛همالك نم غرف

 اي :ناسح هل لاّف ؟يمالك نم تعمس

 ؛كباوج نع لكي يناسل نكي نإ :«ناليغ

 [7؟/1] .لوقت ام ركني يبلق نإف

 نب روصنمل تلق :لاق ةدئاز نع #*

 نم لانأ :اًمئاص ٌتنك اذإ :رمتعملا
 اذإ :تلقف ؛ال :لاقف ؟اًئيش ناطلسلا

 ءاوهألا باحصأ نم لانأ :اًمئاص ٌتنك

 [4؟ - ]4١/8 .معن :لاق ؟اًئيش

 ىلع ام :لاق ضايع نب ليضفلا نع
 مل اذإ :لاصخ ثالث هيف ناك اذإ ءلجرلا

 «فلسلا متشي الو .ىوه بحاص نكي

 [آ4/8١٠] .ناطلسلا طلاخي الو

 تعمس :لاق سنوي نب دمحأ نع «*

 هللا تبع انآ اي-ةةايفبسل لوفي الجر
 كابإ ءءاوهألاو كايإ :لاق ؛ينصوأ

 ىوهلا انلر# مو

 [1 .ناطلسلاو كايإ «ةموصخلاو

 دشأ :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 هسفن عنم نم ؛ىوهلا داهج :داهجلا

 ءاهئالبو ايندلا نم حارتسا دقف ءاهاوه

 [18/8] .اهاذأ نم ىفاعمو اًظطوفحم ناكو

 لاق :لاق عيطم يبأ نب مالس نع
 ؟ةملك كملكأ :ءاوهألا لهأ نم لجر
 [1*/5 .ةملك فصن الو ءال :لاق

 :لاق يثراحلا رضنلا نب دمحم نع *

 يف اوذخأ دق :ءاوهألا باحصأ نإ

 ؛ىدهلا سمطو ء«ةلالضلا سيسأت

 [؟ امه /4] .مهرذحاف

 اذإ :ناك هنأ ءسنأ نب كلام نع *«
 ءانأ امأ :لاق ءءاوهألا لهأ ضعب هءاج

 ؛كاشف :تنأ امأو ؛ىنيد نم ةنيب ىلعف

 [11؟/43 .همصاخف .كلثم لاش ىلإ بهذا

 نم ءايشأ ةعبرأ :ىخلبلا قيقش لاق *

 ةدشل هللا رمأ كرتي ال :ةماقتسالا قيرط
 نم هدي يف عقي ءيشل هكرتي الو «هب لزنت
 لمعي الو ءدحأ ىوهب لمعي الف ءايندلا
 لمعيل ؛مومذم ىوهلا نأل ءهسفن ىوهب

 [119/8] .ةنسلاو باتكلاب

 ىوهلا :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 ام نأ :ملعاو ؛يفشي هللا فوخو ءيدري

 ملعت نم تفخ اذإ ؛كاوه كبلق نع ليزي
 ١[ 8/43 .كاري هنأ

 قالخألا نوعأ :هبنم نب بهو لاق *

 اهعرسأو ؛ايندلا يف ةداهزلا :نيدلا ىلع



 ءاملعلا ةبيه

 :ىوهلا عابتا نمو ؛ىوهلا عابتا :اًءدر

 لاملا بح نمو ؛فرشلاو لاملا بح

 كاهتنا نمو ؛مراحملا كهتنت :فرشلاو
 هللا بضغو ؛َقيَو هلا بضغي :مراحملا

 ]5١/5[ .ءاود هل سيل

 ءاملعلا ةيبه

 :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق *

 نب دمحمو يضاقلا فسوي ابأ تسلاج

 نب ىيحيو :لاقو يلع رثكأو  نسحلا
 تبه امف «يدهم نب نمحرلا دبعو ديعس
 هللا دبع ابأ تبه ام ةلأسم يف اًدحأ
 [5 4 : اع نب دمحأ

 تنك :لاق دامح نب ليعامسإ نع #*

 فجو قوسلا نم اًّلبقم اًديبز تيأر اذإ
 [؟4/51 .يبلق

 نأ «يموزخملا ناميلس نب ماشه نع *

 مدق اذإ ناك ءسابعلا نب هللا دبع نب يلع
 شيرق تلطع :اًرمتعم وأ اًجباح ةكم

 ترجهو «مارحلا دجسملا يف اهسلاجم

 نبا ىلع قبلكم تمرلو «اينلح عضاوب
 نإف ؛اليجبتو الالجإو اًماظعإ ءهللا دبع

 نإو ءاوضهن ءضهن نإو ؛اودعق ءدعق
 ىري ال ناكو ؛هلوح اًعيمج اوشم ءىشم

 ركذ سلجم مارحلا دجسملا يف يشرقل
 نب يلع جرخي ىتح ء«هيف هيلإ عمتجي

 ]٠١7/8[ .مرحلا نم هللا دبع

 كباهي امنإ :لاق ضايع نب ليضفلا نع *#

 - يجعوضوملا بيذهتلا اللد كو !

 ٠١١[ /4] . هلل كتبيه ردق ىلع «قلخلا

 ناك :لاق دواد نب هللا دبع نع #*

 [؟0/١/] .شمعألا

 يتآل تنك نإ :لاق يرهزلا نع #*

 الو .«فرصنأ مث .سلجأف .«ةورع باب

 ؛تلخدل لخدأ نأ ءاشأ ولو ؛لخدأ

 ["5؟/*] .هل اًماظعإ

 نب ديعس تيأر :لاق باهش يبأ نع *
 ىرخألا هلعن علخف ءهعسش عطقنا ريبج

 اوعلخ .موقلا هآر املف  فوطي وهو

 [؟ك١84)- 3 . مهلاعن

 نب كلام يف نييندملا نم انباحصأ ضعب
 :هنع ىلاعت هللا يضر سنأ

 ةبيه عجاري الف باوجلا عدي
 ناقذألا سكاون نيلئاسلاو

 ىمتلا ناطلس زعو راقولا بدأ

 ناطلسلا اذ سيلو عاطملا وهف
 [ماو "5/1

 نب دامح تام :لاق مصاع يبأ نع *

 مالسإلا يف هل ملعأ الو ءتام موي ديز

 :لاق هنظأ .هّلدو هتبيه يف اًريظن

 [؟ةم/ك] . هتمسو

 سلجي لجرلا ناك :لاق بويأ نع

 نع هلأسي الف «نيريس نباو نسحلا ىلإ
 [54/4] .هل ةبيه ؛ءىش



 8س
 ءايلوألا ةيلحا

 عرولا
 يفكي تيأر :لاق عساو نب دمحم نع *

 |[ . ريسيلا :عرولا عم ءاعدلا نم

 كرت دقل :لاق ىيحي نب يرسلا نع *
 ءيش يف افلأ نيعبرأ حبر نيريس نبا

 ناميلس تعمسف :يرسلا لاق ؛هلخد

 [155/؟] .ءاملعلا نم دحأ هيف فلتخي

 :لاق يداوم يب نيرا حو

 :لاقف 0 ذخأف ؛ ىنظع

 كل ريخ ؛كبلق يف لخدي عرو اذه لثم
 ؛ىندز :لاق ؛ضرألا لهأ ةالص نم

 نكف ءاّدغ هللا نوكي نأ بحت امك :لاق

 [؟185/4] .مويلا تنأ

 هءاج :لاق بوقعي نب دمحم نبا نع #

 نيب دمحأ :ينعي - هراد نم لوسر اًموي

 «ليلع نمحرلا دبع ابأ نأ هل ركذي  لبنح
 هباحصأ نم هلجر لوانف ؛ديزلا ىهتشاو

 هب ءاجف ؛اًدبز اهب هل رتشأ :لاقو ءةعطق

 :لاق «هيلإ رظن نأ املف ءقلس قرو ىلع

 دنع نم هتذخأ :لاق ؟قرولا اذه نيأ نم

 :لاق ؟كلذ ىف هتنذأتسا :لاقف ؛لاقبلا

 [181/9] .هدر :لاق ءال

 لزغ ناك :فيئح نب دمحم لاق *

 - ثراحلا نب رشي تخأ :ينعي  هتخأ
 ؛لينح نب دمحأ تدصق اهنأ :ركذ اميف

 عرولا هكدا"

 ةالو  رهاط ينب لعاشم انب رمي اميرو ءهنم

 يف لزغنف .حطسلا ىلع نحنو  دادغب
 ءانل هلحتفأ ؛نيتقاطلاو «ةقاطلا :اهئوض

 :تلاق ؟تن 1 نه“ اهل لاقف ؟همرحت مأ

 كل «رشب لآ اي هآ :لاقف ؛رشب تخأ

 نم يفاصلا عرولا عمسأ لازأ ال ءمكتمدع

 [م ه١ لها . مكلبق

 دايز نب دواد نب ناميلس نع #*

 هبشي ينيدملا نب يلع :لاق ؛ينوكذاشلا

 كسلا هبشأ ام ءتاهيه ؟لبنح نباب

 .ةكمب اًئيش هعرو نم ترضح دقل ؛كللاب
 اًئيش هنم ذخأف «ضاق دنع الطس نهر هنأ

 هيلإ جرخأف .هكاكف هاطعأف ءءاجف ؛هتوقتي

 «ءكلطس امهيأ رظنا :لاقو ؛نيلطس

 .هنم لح يف تنأ .يردأ ال :لاق ؛هذخف
 لاق ؛هذخأي ملو ؛لح يف كتيطعأ اممو

 تدرأ امنإو ءهلطسل هنإ «هللاو :يضاقلا

 ]١59/9[ . هيف هنحتمأ نأ

 :لافا سر ني مم نب ناجل نه ف
 نع لكسو «ةئييع نبا عمس نم ينربخأ
 يذلا ملعلا بلط :عرولا :لاقف ؛عرولا

 لوط :موق دنع وهو ءعرولا هب فرعي
 نإ .«كلذك وه امو ؛مالكلا ةلقو «تمصلا

 «عروأو يدنع لضفأ :ملاعلا ءملكتملا
 [7؟99 7/7/1 . تماصلا «لهاجلا نم

 دارأ :لاق ءاطع نب نيضوبللا نع *

 نب ديزي يلوي نأ كلملا دبع نب ديلولا
 سبلف ؛دئرم نب ديزي كلذ غليف «دئرم



 يعوض اوملا يذهتلا 7 1 لك عرولا

 .هرهظ ىلع دلجلا لعجف :اهبلق دق ةورف
 اميغو ةديبادعأو ءاججراخ فوصلاو

 الو ؛ةوسنلق الو «ءءادر الب جرخو ءاقرعو

 يف يشمي لعجو ؛ففخ الو .لعن
 ليقف ؛محللاو زبخلا لكأيو «قاوسألا
 ؛طلتخا دق دئرم نب ديزي نإ :ديلولل

 ]١506/8[ .هكرتف .هلعف امب ربخأو

 نأ ول :كرابملا نب هللا دبع لاق *

 نع عروتي ملو ءءيش ةنام ىقتا الجر
 ناك نمو ؛اًعرو نكي مل :دحاو ءيش

 ؛نيلهاجلا نم ناك :لهجلا نم ةلخ هيف

 ؟8: حونل لاق ىلاعت هللا تعمس امأ

 [؛4ه :دوه] يلْقَأ ْنِم نبأ َّنإل :لاق
 نم َنوْكَم نأ َكظِعَأ ّنِإط :هللا اقف

 [4//157] .[؛5 :دره] 4َنيِلِهَجْل

 نب بيبح نب ةرمض نب ةبتع نع *
 :لاقي ناك :لاق «يبأ ينثدح :بيهص

 ؛همايق الو «ئرما مايص مكنبجعي ال
 اًعمرو ناك نإف ءهعرو ىلإ اورظنا :نكلو

 هللا دبع وهف «ةدابعلا نم هللا هقزر ام عم
 ]٠١5/5[ .امح

 نب ميهاربإ ناك :لاق راكب نب يلع نع «
 هب رم اذإف ءءاركب نيطسلفب لمعي مهدأ

 عطق :ءاملا يقسي وهو رصم ىلإ شيجلا
 ؛مهيقسي الثل «رئثبلا يف هاقلأو ءولدلا

 «قيرطلا نع هنولأسي .هسأر نوبرضي اوناكو
 :لاق ؛مهلدي الثل ؛مهيلع سراختي وهو

 [*079/91 . تنأ الو ءانأ سيل «عرولا اذه

 لثس :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 :لاق 0 0 بكس

 نع كلاغتشاو .كبلق 6 نم قلخلا لك ةيوستب

 «ليمجلا ظفللاب كيلعو ؛كبنذب مهبويع
 «كبنذ يف ركف «لبج بر «ليلذ بلق نم

 «كبلق يق عرولا تبثي :كبر ىلإ بتو

 [ "3/4 . كلير نم هلإ ؛عمطلا مسحاو

 عرولا :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع *«

 اذه ؛اضرلا نم ةعانقلا ةلزنمب :دهزلا نم

 [ 7: /4] .هلوأ اذهو :هلوأ

 :كسانلا امنإو ؛كسانلا نالف :سانلا

 [58/9] .عرولا

 فرعت داكت كنإ : لاق ديبع نب سنوي نع ©

 [0/*] . ملكت اذإ همالك يف : لجرلا عرو

 ليلق ئزجيو «لمعلا ريثك نع عرولا ليلق
 ]4/*١4[ .داهتجالا ريثك نع عضاوتلا

 ءاثعشلا وبأ ناك :لاق نيريس نبا نع *
 ناك :ينعي - مهردلاو «رائيدلا دنع اًملسم

 [41/9] .- مهدنع اًعرو

 :لاق ايركز يبأ نب هللا دبع نعو *
 رثك نمو ؛هطقس رثك ؛«همالك رثك نم

 .«هععرو لق نمو ؟؛هعرو لق .هطقس

 ]١45/8[ .هبلق هللا تامأ

 نب ناسح مالغ بتك :لاق هللا دبع نع *

 بصق نأ :زاوهألا نم هيلإ نانس يبأ

 اميف ركسلا رتشاف ءةفآ هتباصأ ركسلا



 ءايلوألا ةيلحل

 تأي ملف «لجر نم هارتشاف :لاق ؛كلبق

 نيثالث حبر ىرتشا اميف اذإف «ليلق الإ هيلع
 اي :لاقف ءركسلا بحاص ىتأف :لاق ؛اًملأ
 :«كملعأ ملو يلإ بتك يمالغ نإ ءاذه

 دق :رخآلا لاق ؛كنم هتيرتشا اميف ينلقأف

 .«عجرف :لاق ؛كل هتبّيطو نآلا ينتملعأ

 اي :لاقو ءهاتأف :لاق ؛هبلق لمتحي ملو

 ءههجو لبق نم رمألا اذه تآ مل ينإ ءاذه

 لاز امف :لاق ؛عيبلا اذه درتست نأ بحأف

 ]/1١1١8[ . هيلع هدر ىتح هب

 لأس :لاق ناميلس نب عيبرلا نع *#
 لاقف ؛ِلكي يبنلا ثيدح نع يعفاشلا لجر

 ؛«ضفتناو ءدعتراف ؟لوقت امف :لجرلا هل

 ضرأ يأو ءينلظت ءامس يأ :لاقو
 ٌوَِلَي هللا لوسر نع تيور اذإ ءينلقت

 ]٠١5/9[ ؟هريغب تلقو

 لضفأ :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع #

 :ةدابعلا لضفأو ءعرولا :لامعألا

 [58/9] .عضاوتلا

 «يناعنصلا ريبزلا نب نامعنلا نع *

 اخأ فسوي نب دمحم نأ :ثدحي

 ىلإ ثعب «ىيحي نب بويأ وأ «جاجحلا
 ؛ةئامسمخ وأ ءرانيد ةثامعبسي سوواط

 نإف .كنم اهذخأ نإ :لوسرلل ليقو

 :لاق ؛كيلإ نسحيو .ءكوسكيس ريمألا

 .دنجلا سوواط ىلع مدق ىتح اهب جرخف
 ثعب ةقفن «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف
 نم اهب يلام :لاق ؛كيلإ اهب ريمألا

 ةطفط#
5 

 عرولا

 لبقي نأ ىبأف ءاهذخأ ىلع هدارأف ؛ةجاح

 ْ «تيبلا 0 0 1 يصرف“ ؛سوواط

 ل ا

 انيلإ ثعبيلف «هيلإ اوثعبا :لاقف ؛هنوهركي
 لاملا :لاقف «لوسرلا هءاجف ؛انل امب

 ام :لاق ؟ريمألا كيلإ هب ثعب يذلا

 يذلا اورظنا :لاقف ؛قداص هنأ اوفرعف

 .ةءاجف (هوثعبف ؛هيلإ هوثعباف ءاهب بهذ

 ابأاي هب كتئج يذلا لاملا :لاقو

 ؟اًيش كنم تضبق له :لاق ؟نمحرلا دبع

 ؟هحتعضو نيأ ملعت له :هل لاق ءال :لاق

 رظنا :لاق ؛ةوكلا كلت يف ءمعن :لاق

 وه اذإف هدي ٌدذمف :لاق ؛هتعضو ثيح

 :لاق ؛تويكتعلا اهيلع تنب دق ةرصلاب

 - ]١4/4 .مهيلإ اهب بهذف ءاهذخأف

 تامامل :لاق بذوش نبا نع #*

 نبا لاقف ؛نوذخأي سانلا لعجف ؛تاوملا

 ؟سانلا ذخأ امك انذخأ ول :هيبأل نسحلا

 نيب ام يل نأ ول ينرسي ام ءتكسا :لاقف

 ]1١/5[ .بارت ليبنزب نيرسجلا
 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع #

 ءدح ىضرلل ال :لوقي ناميلس ابأ تعمس

 فرعأ امو ؛دح دهزلل الو ءدح عرولل الو

 تثدح :دسأ لاق ؛ءيش لك نم اًفرط الإ
 «ءيش لكب يضر نم :لاقف ؛«ناميلس هب



 ا
 [ < اف ةيصولا - ةسوسولا

 لك يف عروت نمو ءاضرلا دح غلب دقف

 يف دهز نمو ؛عرولا دح غلب دقف «ءيش

 [؟08/4] .دهزلا دح غلب دقف .ءيش لك

 ناك :لاق هللا دبع نب نارمع نع #*

 ايل ءاًئيش دححأ نم لبقي ال بيسملا نب ديعس

 اميرو :لاق ؛ اًئيش الو .امهرد الو ءارانيد

 [1519/5] .مهنم دحأ بارش نم برشي

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع ©

 ينارادلا نابينس يبأ ىلإ توكش
 ابأ كمغ دق ىرأ ينإ :لاقف ؛ساوسولا

 نإف .ءكنع عطقي نأ تدرأ نإ ءنسحلا

 تحرف اذإ كنإف ؛اهب حرفاف ءاهب تسسحأ

 ضغبأ ءيش سيل هنإف ؛كنع عطقنا :اهب

 تممتغا نإو ؛ءنمؤملا رورس نم هيلإ
 ١5١[ ؟ه9/9] .كداز :اهنم

 ال :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نع «

 ؛رماع بلق لك الإ ءساوسولا ءيجت ءيجت
 وهو ءاهبقني «ةبارخلا يتأي اصل تيأر
 :ءيجي امنإ ؟ءاش باوبألا يأ نم لخدي

 لتسيل «هبقني ؛لفقأ دقو ءمزر هيف تيبلا
 [؟6107/4] .مزرلا

 ليقشلا ةيآ :لاق شمعألا نع #
 نوردي ال نيباتكلا لهأ نأل ,؛ةسوسولا

 ىلإ دعصت ال مهلامعأ نأل ؛ةسوسولاب

 [ه0/١] .ءامسلا

 نب سنأ ىصوأ :لاق ماشه نع *

 هلسغي نأ :هنع ىلاعت هللا يضر كلام

 اكو - كلذ ىف هل ليقف ؛نيريس نب دمحم

 :اولاق نر انأ :لاقف ؛_ اًسوبحم

 نإ :لاق ؛كل نذأف ءريمألا انذأتسا دق
 هل يذلا ينسبح امنإ «ينسبحي مل ريمألا

 «جرخف «قحلا بحاص هل نذأف ؛قحلا

 [؟7//5109] .هلسغف

 نب مره نأ :انل ركُذ :لاق ةداتق نع

 ؛صوأ :هل ليق «توملا هرضح امل نايح

 اوعيب :نكلو ءيصوأ ام يردأ ام :لاق

 ءنفي مل نإف ؟ينيد ينع اوضقاف ءيعرد

 :لحنلا ميتاوخب مكيصوأو ؛ يمالغ اوعيبف
 َةظِعومْلاَو 6 كير ٍلِيَس َّلِإ ٌمدأ»
 [1؟5/١1] .[106 :لحتلا] 4ِةَنَسَلَل

 انك :لاق هيبأ نع ليقع نب ملسم نع *

 ةلأسف ؛مارحلا دجسملا دنع رمع نبا.دنع

 ءاذه ابأ نإ :تلاقف ؛براحم نع ةأرما

 :رمع نبا لاقف ؛هللا ليبس يف ريعبب ىصوأ

 جح :هللا ليبس نم «ةريثك هللا ليس نإ

 نمو «محرلا ةلص : هللا ليبس نمو ؛تيبلا

 اًموق نولتاقي «نيملسملا نم موق : هللا ليبس

 [94/4] . بكرم مهل سيل ؛نيكرشملا نم
 :لاق ديزي نب دمصلا دبع نع #*

 لعجت ال :لوقي ضايع نب ليضفلا تعمس
 نأ مهمولت فيك ؛كءايصوأ لاجرلا

 يف اهتعيض دق تنأو :«كتيصو اوعيضي



 ءايلوألا ةيلحا

 تيب ىلإ ريصت :اذه دعب تنأو ؟كتايح
 ؛دودلا تيبو «ةملظلا تيبو «ةشحولا

 :كربقو ءاريكنو اًركنم :اهيف كرئاز نوكيو
 رفح نم ةرفح وأ «ةنجلا ضاير نم ةضور
 هللا انذاعأ :لاقو «ءليضفلا ىكب مث ؛رانلا
 [40/41 .رانلا نم مكايإو

 عم تنك :لاق مزاح نب ىسيع نع *

 ؛موق هيقل ذإ .ةكمب مهدأ نب ميهاربإ
 :لاق ؛كوبأ تام .هللاكرجآ :اولاق

 هيلإ انإو هلل انإ :لاق ؛معن :اولاق ؟تام

 «كيلإ ىصوأ دق :اولاق هلك ءنوعجار

 :لاق ؛فلخ ام عمج لماعلا رجض دقو
 :لاقف ؛لماعلا ىتأف «دلبلا ىلإ مهقبسف

 :لاق ؟ملعي نمو :لاقف ؛تيملا نبا انأ

 لاقف ؛ةكم ديري جرخو ءمكيلع مالسلا

 ءمهدأ نب ميهاربإ اذه :لماعلل سانلا

 ؛كيلع وعديف :«هتبضغأ نوكت ال ءهقحلا

 «لح يف ينلعجاو «عجرا :لاقو «هقحلف

 نم لح يف كتلعج دق :لاق ؟؛كتفرع ام

 اياصو ذفنأو ءعجرف يل لوقت نأ لبق

 جرخو ؛ةثرولا ىلع هبيصن مسقو ء«هيبأ
 ]9١/84[ .ةكم ىلإ اًعِجار

 ترضح امل :لاق يعفاشلا نع #

 :لاق ؛صوأ :هل ليق «ةافولا ةئيطحلا

 صوأ :هل ليق ؛ةلأسملاب نيكاسملا يصوأ

 ؟ثانإلا نود روكذلل يلام :لاق ؛كلام يف

 ينكل :لاق ؛هللاءاضق اذه سيل :ليق

 هنإف ءرامح ىلع ينولمحا :لاق مث ؛هلوقأ

 [175/9] .ميرك : هيلع تومي نم

 ةيصولا هكا ظل"

 :ةرسيم ايأ نأ «قاحسإ ئأ نع *

 ]١45/4[ .حيرش هيلع يلصي نأ ىصوأ

 ىلع تلخدو «هللا دبع وبأ لاق *

 مايأ ةعبرأب هتوم لبق ملسأ نب دمحم
 لاعت «هللا دبع ابأ اي :لاقف ءروباسينب

 دق ءريخلا نم كيخأب هللا عنص امب كرّشبأ
 سيل نأ يلع هللا ّنم دقو «توملا يب لزن
 دقو «هيلع هللا ينبساحي مهرد يدنع

 «باسحلا قيطأ ال ينأو «يفعض هللا ملع

 مث ؛هللا هب ينبساحي اًئيش يدنع عدي ملف
 يلع دحأل نذأت الو ءبابلا قلغأ :لاق

 نم جرخأ ينإ ؛ينونفدتو تومأ ىتح
 يبتك ريغ ءاثاريم عدأ سيلو ايندلا
 ءهنم أضوتأ يذلا يئانإو يدبلو «يئاسكو

 ؛«ةنؤم سانلا اوفلكت الف ءهذه ىبتكو

 ءامهرد نيثالث وحن اهيف ةرص هعم تاكو

 هيلإ هادهأ «ينبال اذه :لاقف

 للي يبلا نأل ههنم نل لحأ اكيق ملعأ الو

 بيطأ» :لاقو .6كيبأل كلامو تنأ» :لاق

 نم هدلوو هبسك نم لجرلا لكأي ام

 يل متبصأ نإف ءاهيف ينوئفكف .(هبسك
 رتشت الف «يتروع رتسي ام مهارد ةرشعب
 يتزانج ىلع اوطسباو ءرشع ةسمخب
 الو «يئاسك يتزانج ىلع اوطغو ءيدبل
 اوقدصتو ؛«يتزانج يتأيل اًدحأ اوفلكت

 تام مث ؛هنم أضوتي اًئيكسم هوطعأ « يئانإب

 كلذ يل لاق نأ تبجعف ؛ عبارلا مويلا يف

 لعج «هتزانج تجرخأ املف «هنيبو ينيب
 اهيأ اي :حوطسلا قوف نم نلقي ءاسنلا

 ءهل بيرق هيل



 ةوءم
 فلسلا اياصو

 «ءايندلا نم جرخ يذلا ملاعلا اذه «سانلا

 لثم سيل «هتزانج ىلع يذلا هثاريم اذهو

 ءمهنوطب ديبع مه نيذلا ءالؤه انئاملع

 ءاثالث وأ نيثتس ملعلل مهدحأ سلجي

 ]141١/9[ .لاملا ديفتسيو عايضلا يرتشيف

 ناك :لاق رمع نب نمحرلا دبع نع *

 .ةنس لك جحي يدهم نب نمحرلا دبع

 ؛هتيصو لبقو ء«هيلإ
 ]١4/1[ .جحلا كرتو ءهماتيأ ىلع ماقو

 فلسلا اياصو

 نب ىلع ذخأ :لاق دايز نب ليمك نع

 ةيحان ىلإ ينجرخأف «يديب بلاط يبأ
 ؛سفنت مث ءسلج :انرحصأ املف ؛ناّبجلا

 .ةيعوأ بولقلا دايز نب ليمك اي :لاق مث

 .اهاعوأ اهريخف

 ىصوأو ءهوخأ تامف

 ةثالث سانلا :كل لوقأ ام ظفحا

 «ةاجن ليبس ىلع ملعتمو :؛ينابر ملاعف

 عم نوليمي ؛قعان لك عابتأ ءعاعر جمهو
 ملو ءملعلا رونب اوئيضتسي مل حير لك
 .قيثو نكر ىلإ اوئجلي

 :ملعلا ؛لاملا نم ريخخ :ملعلا
 :ملعلا ؛لاملا سرحت تنأو .كسرحي

 ؛ةقفنلا هصقنت :لاملاو «لمعلا ىلع وكزي

 ءملعلا اهب نادي «نيد :ملاعلا ةبحمو

 ليمجو ءهتايح يف ةعاطلا ملاعلا بسكي

 لوزت :لاملا ةعينصو ؛هتوم دعب ةثودحألا

 .ءايحأ مهو :؛لاومألا ناّرخ تام «هلاوزب

 يعوضاوملا بكصهتلا نم"

 ؛رهدلا يقب ام ءنوقاب :ءاملعلاو
 بولقلا يف مهلاثمأو :«ةدوقفم مهنايعأ

 ىلإ هديب راشأو  انهاه نإ ءهاه ؛ةدوجوم

 ئلب' :ةلسح هل تبضأ ول ءاملع ب هردض

 ةلآ لمعتسي «هيلع نومأم ريغ انقل هتبصأ
 ىلع هللا ججحب رهظتسي ءايندلل نيدلا

 اًداقنم :وأ ؛هدابع ىلع همعنبو ءهباتك

 .هئايحإ يف هل ةريصب ال ءقحلا لهأل

 نم ضراع لوأب هبلق يف كشلا حدتقي
 موهنم :وأ ؛كاذ الو ءاذال ةهبش

 :وأ ؛تاوهشلل دايقلا سلس .تاذللاب

 اسيلو ؛راخدالاو :«لاومألا عمجب ىرغم

 ماعنألا :امهب اًهبش برقأ «نيدلا ةاعد نم

 تومب ملعلا تومي كلذك ؛ةمئاسلا

 . هيلماح

 هلل مئاق نم ضرألا ولخت ال :ىلب «مهللا
 كتلوأ ؛هتانيبو هللا ججح لطبت الثل ءةجحب

 هللا دنع نومظعألا :اًددع نولقألا مه
 ىتح ءهجبجح نع هللا عفدي مهب ؛اًردق

 بولق يف اهوعرزيو ؛مهئارظن ىلإ اهودؤي

 ةقيقح ىلع ملعلا هب مجخ ١ مهحابنا
 «نوفرتملا هنم رعوتسا ام اونالتساف ءرمألا

 ؛!نولهاجلا هنم شحوتسا امب اوسنأو

 ةقلعم اهحاورأ :نادبأب ايندلا اوبحص

 يف هللا ءافلخ كئلوأ ؛ىلعألا رظنملاب

 اًقوش :هاه ءهاه ؛هنيد ىلإ هتاعدو «هدالب

 اذإ .كلو يل هللا رفغتسأو ءمهتيؤر ىلإ
 -174/1] .مقف تئش

 تيتأ :لاق ةقوس نب دمحم نع #«



 ا
 4 1 ءايلوألا ثيلحلت

 ؛ةفيحص ىلإ جرخأف ءدنه يبأ نب ميعت

 «حارجلا نب ةديبع يبأ نم :اهيف اذإف

 :باطخلا نب رمع ىلإ ؛لبج نب ذاعمو
 رمأو ؛كاندهع انإف :دعب امأ ؛كيلع مالس

 رمأ تيلو دق تحبصأف :ءمهم كل كسفن

 نيب سلجي ءاهدوسأو اهرمحأ :ةمألا هذه

 ودعلاو ء.عيضولاو فيرشلا كيدي
 ؛لدعلا نم هتصح لكلو .قيدصلاو

 انإف ؟رمع اي كلذ دنع تنأ فيك ءرظناف

 هيف فجتو «هوجولا هيف ىنعت اًموي كرذحن

 «كلم ةجحل ججحلا هيف مطقنتو «برلقلا

 هل نورحخاد قلْخلاف ؛هتوربجب مهرهق

 .هباقع نوفاخيو ءهتمحر نوجري

 ةمألا هذه رمأ نأ :ثدحنن انك انأو

 اونوكي نأ ىلإ ءاهنامز رخآ يف عجريس
 ذوعن انإو ؛ةريرسلا ءادعأ «ةينالعلا ناوخإ

 لزنملا ىوس :؛كيلإ انباتك لزني نأ :هللاب
 :هب انبتك امنإف ؛انبولق نم لزن يذلا

 .كيلع مالسلاو ؛كل ةحيصن

 هللا يضر باطخلا نب رمع امهيلإ بتكق

 :دعب امأ ؛امكيلع مالس :ذاعمو ةديبع

 ؛ينامتدهع امكنأ ناركذت ءامكباتك يناتأ

 تيلو دق تحبصأف ؛مهم يل يسفن رمأو

 سلجي ءاهدوسأو اهرمحأ :ةمألا هذه رمأ

 ودعلاو ءعيضولاو فيرشلا :يدي نيب
 .لدعلا نم هتصح لكلو «قيدصلاو

 اي كلذ دنع تنأ فيك رظناف :امتبتك

 فلسلا اباصو | 1

 دئع رمعل ةوق الو لوح ال :هنأو ؟رمع

 . كيو هللاب الإ «كلذ

 ممألا هنم ترذح ام ينارذحت :امتبتكو

 راهنلاو ليللا فالتخا ناك :اًميدقو ؛انلبق

 نايلبيو «ديعب لك نابرقي «سانلا لاجآب

 ىتح ؛دوعوم لكب نايتأيو ءديدج لك
 ءةنجلا نم :مهلزانم ىلإ سانلا ريصي

 .راثلاو

 ةمألا هذه رمأ نأ :ينارذحت :امتبتك

 اونوكي نأ ىلإ ءاهنامز رحآ يف عجريس
 متسلو ؛ةريرسلا ءادعأ «ةينالعلا ناوخإ

 كلذو ؛كاذ نامزب اذه سيلو «ككئلوأب

 ةبغر نوكت «ةبهرلاو ةبغرلا هيف رهظت نامز
 . مهايند حالصل : ضعب ىلإ مهضعب سانلا

 امكباتك لزنأ نأ :هللاب يناذوعت :امتبتك

 ءامكيولق نم لزن يذلا لزنملا ىوس
 ءامتقدص دقو ؛يل ةحيصن هب امتبتك امكنأو

 يب ىنغ ال هنإف «ىلإ باتكلا اعدت الف

 [1178- 3/11 . امكيلع مالسلاو ؛ امكنع

 ليلقل ينإ :يلجعلا قروم لاق *

 يبضغ يف لوقأف ءتبضغ املقلو ءبضعغلا

 : لجر لاقف ؟تيضر اذإ هيلع تمدن ءاًئيش

 عيطتسأ ال «يبلق ةوسق كيلإ وكشأ ينإ
 نإ :قروم هل لاقف ءيلصأ الو ءموصلا

 ؛رشلا نع فعضاف ءريخلا نع تفعض

 [70 /؟] . اهمانأ ةمونلاب حرفأ ينإف

 اي :لاق ديزي نب دحاولا دبع نع #

 ءالأ ؟نارينلا نم اًفوخ نوكبت الأ ءهاتوخإ



 فلسلا اياصو

 هللا هذاعأ :رانلا نم اًفوخ ىكب نم هنإو
 اًقوخ نوكبت الأ :هاتوخإ اي ؛اهنم ىلاعت
 :هاتوخإ اي ؟ةمايقلا موي شطعلا ةدش نم
 درابلا ءاملا ىلع اوكباف «ىلب ؟نوكبت الأ

 رئاظح يف هومكيقسي نأ هلعل ءايندلا مايأ

 نم :باحصألاو ءامدقلا ريخ عم .سدقلا

 ءءانهشلاو ءنيقيدصلاو «نييبنلا

 :لاق .اًقيفر كئلوأ نسحو «نيحلاصلاو
 [151/5] .هيلع يشغ ىتح ءيكبي لعج مث

 ىصوأ اميف :لاق يروثلا نايفس نع *

 كيلع :يملسلا نسحلا نب يلع هب
 كايإو ءاهلك نطاوملا يف قدصلاب
 ءاهباحصأ ةسلاجمو ؛ةنايخلاو ءبذكلاو

 يف ءايرلاو :يخأ اي كايإو ؛هلك رزو اهنإف

 كايإو ؛هنيعب كرش هنإف «لمعلاو لوقلا

 عفري ال :حلاصلا لمعلا نإف :بجعلاو
 . بجحع هيفو

 قفشم وه نمم الإ .كنيد نذخأت الو

 قفشم ريغ وه يذلا لثم نإف ؛هنيد ىلع
 عيطتسي ال ءءاد هب بيبط لثمك :هنيد ىلع

 فيك ؛هسفنل حصنيو «هسفن ءاذ جلاعي نأ

 يذلا اذهف ؟مهل حصنيو «سانلا ءاد جلاعي

 ؟كنيد ىلع قفشي يك هنيد ىلع قفشي ال

 «كمدو كمحل :كنيد امنإ :يخأ ايو

 مل تنأ نإف ؛اهمحراو كسفن ىلع كبا

 نب كيل نكيلو ؛معرت مل :اهمضرت
 ؛ةرخآلا يف كبغريو «ايندلا يف كدهزي

 نيذلا :ايندلا لهأ ةسلاجمو كايإو

 يعوضوملا بيذغهتلا 7 8٠ 1

 نؤدسفي مهنإف ءايندلا ثيدح يف نوضوخي

 «توملا ركذ رثكأو ؛كبلقو «كنيد كيلع
 «كيونذ نم فلس دق امم رافغتسالا رثكأو

 .كرمع نم ىقب امل ةمالسلا هللا لسو

 قلخو «ءنسح بدأب يخأ اي كيلع :مث
 ريخلا نإف «ةعامجلا نفلاخت الو ؛نسح

 يذلاك :ايندلا ىلع بكم وه نم الإ ؛اهيف
 لكل حصناو ؛رخآ جرخيو ءاتيب رمعي

 نمتكت الو ؛هنيد رمأ يف كلأس اذإ نمؤم
 اميف كرواش اذإ ةاكرش ةجيضلا نم اًدحأ

 .ىضر هيف هلل ناك

 ناخ نمف ءاّئموم نوخت نأ كايإو

 تببحأ اذإو ؛هلوسرو هللا ناخ دقف :اًنمؤم

 ؛كلامو .ءكسفن هل لذباف ءهللا ىف كاخأ

 ءارعلاو ةلادجلاو 4 تانويمفلاو كانإو
 .اًميثأ اًناوخ ءاّمولظ :ريصت كنإف

 نإف ءاهلك نطاوملا يف ربصلاب كيلعو

 ىلإ رجي ربلاو ءربلا ىلإ رجي ريصلا
 امهنإف ؛بضغلاو ةدحلاو كايإو ؛ةنجلا

 ىلإ رجي روجفلاو ءروجفلا ىلإ نارجي
 .رانلا

 نإو .ءكتقميف اًملاع ٌنيرامت الو

 عاطقنالاو «ةمحر ءاملعلا ىلإ فالتخالا
 :ءاملعلا نإو ؛نمحرلا طخس :مهنع

 ؛مهثيراوم باحصأو «ءايبنألا نازخ
 ؛ايندلا تاروع هللا كرصبي :دهزلاب كيلعو

 عدو ؛كباسح هللا ففخي :عرولاب كيلعو

 نكت :كبيري ال ام ىلإ كبيري امم اًريثك



 ءايلوألا ةيلحل

 كل ملسي :نيقيلاب كشلا عفداو ؛اًميلس

 :وكتملا نع هناو «فورعملاب رمأو 4كنيد
 هب درطت : نيقسافلا ضغبأو ؟هللا بيبح نكت

 امب ءكحضلاو حرفلا لقأو ؛نيطايشلا

 لمعاو ؛هللا دنع ةوق ددزت :ايندلا نم بيصت

 نسحأو ؛كايند رمأ هللا كفكي :كترخآل
 ىلع كباو ؛كتينالع هللا نسحي :كتريرس

 الو ؛ىلعألا قيفرلا لهأ نم نكت : كتتئيطخ
 . كنع لفغي سيل هنإف «الفاغ نكت

 «ةريثك اًطورشو اًقوقح كيلع هلل نأو

 الفاغ ننوكت الو ءاهيدؤت نأ كل يغبنيو
 تنأو .كنع لفغي سيل هنإف ؛اهتع

 .ةمايقلا موي اهب بساحم

 كيلعف :ايندلا رومأ نم اًرمأ تدرأ اذإو

 :كترخآ رمأل اًقفاوم هتيأر نإف ؛ةدؤتلاب

 ىلإ رظني ىتح ؛هنع فقف :الإو

 اجن فيكو ءاهيف هلمع فيك :هذخأ نم
 .ةيفاعلا هللا لأساو ؟اهنم

 :ةرخآلا رومأ نم رمأب تممه اذإو

 اهنيب لوحي نأ لبق نم «عرسأو اهيلإ رّمشف
 .ناطيشلا كنيبو

 ام ردقب لمعت ال ءالوكأ ننوكت الو
 «ةين ريغب لكأت الو ؛كلذ هركي هنإف «لكأت
 عقتف :كنطب نوشحت الو .ةوهش ريغب الو

 . هللا ركذت ال ةفيج

 ام رثكأ نإف ءنزحلاو مهلا نم رثكأو
 :تانسحلا نم هباثك يف نمؤملا دجي

 .نزحلاو «مهلا

 فلسلا اياصو ( فلا انللد#

 ء«سانلا يديأ يف اميف عمطلاو كايإو

 «ةبغرلاو كايإو ؛نيدلا كاله عمطلا نإف

 صرحلاو كايإو ؛بلقلا يسقت ةبغرلا نإف

 حضفي امم صرحلا نإف ءايندلا ىلع
 «بلقلا رهاط نكو ؛ةمايقلا موي سانلا

 يقن ءاياطخلاو بونذلا نم دسجلا يقن

 نم بلقلا ميلس ءملاظملا نم نيديلا

 نطبلا يلاخ ؛ةنايخلاو ءركملاو «شغلا

 محل :ةنجلا لخدي ال هنإف ءمارحلا نم
 «سانلا نع كرصب تفك د ا

 ريغب نملكت الو .ةجاح ريغب نيشمت الو
 .كل سيل ام ىلإ كدبب شطبت الو ءمكح

 ؛كرمع نم يقب امل اًئيزح اًفئاخ نكو
 ؛كنيد رمأ نم هيف ثدحي ام يردت ال

 ءاًئيش ةنامألا نم كسفن ىلت نأ كايإو

 اًمولظ هللا كامس دقو ءاهيلت فيكو

 ملو ءاهيف قبي مل :مدآ كوبأ ؟الوهج
 يف عقو ىتح ءاهلمح موي لمكتسي

 . ةئيطخلا

 رفغاو «ةرذعملا لبقاو «ةرثعلا لقأ

 نمؤيو «هريخ ىجري نمم نك ؛بنذلا
 نك ؛هللا عيطي نمم اًدحأ ضغبت ال ؟هرش

 عطقت الو .ةصاخلاو ةماعلل اًميحر
 لصو .كعطق نم لصو «كمحر

 .كعطق نإو «ءكمحر

 ءايبنألا قيفر نكت «كملظ نمع زواجتو

 مهنإف :قوسلا لوخد لقأو ؛؟ءادهشلاو

 نيطايشلا ةدرم اهيفو «بايث مهيلع بائذ



 يعوضوملا بيذهتلا ْ تقق# فلسلا اياصو

 دقف .ءاهتلخد اذإو ؛سنإلاو نجلا نم

 نع يهنلاو .فورعملاب رمألا كمزل
 مقف ؛اًركنم الإ اهيف ىرت ال كنإو ؛ركنملا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لقف ءاهفرط ىلع
 ءدمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو

 لك ىلع وهو ءريخلا هديب «تيميو يبحيب

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءريدق ءيش
 اهلئاقل بتكي هنأ :انغلب دقف ؟ميظعلا يلعلا

 :حيصف وأ ءيمجع :قوسلا يف نم لكب

 ضقاو ءاهيف سلجت الو ؛تائنسح رشع
 .كنيد كل ملسي :مئاق تنأو كتجاح

 متأ هنإف ءمهردلا كقرافي نأ كايإو

 «ةوالحلا نم كسفن نعنمت الو .كلقعل

 الو ءمحللاب كيلعو ؛ملحلا يف ديزي هنإف
 هنإف :اًموي نيعبرأ هعدت الو ءهيلع مدت

 ديزي هنإف «بيطلا درت الو ؛كقلخ ءيسي
 زرفي هنإف ءسدعلاب كيلعو ؛غامدلا يف

 سابللاب كيلعو ؛بلقلا قريو ؛عومدلا
 ةلقب كيلعو ؛ناميإلا ةوالح دجت :نشخلا

 كيلعو ؛ليللا رهس كلمت :لكألا

 ءروجفلا باب كنع دسي هنإف :موصلاب

 ةلقب كيلعو ؛ةدابعلا باب كيلع حتفيو

 لوطب كيلعو ؛كبلق نيلي :مالكلا
 . عرولا كلمت :تمصلا

 الو ءايندلا ىلع اًصيرح ننوكت الو
 نكت الو ؛مهفلا عيرس نكت :اًدساح نكت
 نكو ؛سانلا نسلأ نم جنت ؛اًناعط

 راو. ؟نسافلا ىلإ اًييحم نكت. : اًمْيَحَ
 ؛اًينغ نكت :قزرلا نم كل هللا مسق امب

 عزانت الو ؛اًيوق نكت :هللا ىلع لكوتو

 كبحيو هللا كبحي :مهايند يف ايندلا لهأ

 لمكتست :اًعضاوتم نكو ؛ضرألا لهأ

 ةيفاعلا كتأت :ةيفاعلاب لمعا ؛ربلا لامعأ

 نك ؛كتجاحب رفظن :اًوفع نك ؛كقوف نم
 .ءيش لك كيلع محرتي ءاميحر

 كيلايلو كمايأ عدت ال ءيخأ اي

 نم مّدقو ءالطاب كيلع رمت كتاعاسو
 ءيخأ اي ؛شطعلا مويل كسفنل كسفن

 ىضرلاب الإ :ةمايقلا موي ىورت ال كنإف
 الإ :هناوضر كردت الو ؛نمحرللا نم

 كيرقت :لفاونلا نم رثكأو ؛كتعاطب
 رتست :ءاخسلاب كيلعو ؛هللا ىلإ

 باسحلا كيلع هللا ففخيو .تاررعلا

 :فورعملا ةرثكب كيلعو ؛لاوهألاو

 مراحملا بنتجاو ؛كربق يف هللا كسنؤي

 .ناميإلا ةوالح دجت :اهلك

 :ىقتلا لهأو ءعرولا لهأ سلاج
 كنيد رمأ يف رواشو ؛كنيد رمأ هللا حلصي

 :تاريخلا يف عراسو ؛هللا نوشخي نيذلا

 كيلعو ؛كتيصعم نيبو كنيب هللا لوحي
 ؛ايندلا يف هللا كدهزي :هللا ركذ ةرثكب

 رمأ كيلع هللا نوهي :توملا ركذب كيلعو
 كل هللا قفوي :ةنجلا ىلإ قتشاو ؛ايندلا

 كيلع هللا نوهي :رانلا نم قفشأو ؛ةعاطلا

 مهعم نكت :ةنجلا لهأ بحأ ؛بئاصملا

 :يصاعملا لهأ ضغبأو ؛ةمايقلا موي

 يف هللا دوهش نونمؤملاو .هللا كبحي

 ؛نينمؤملا نم اًدحأ ّنبست الو ؛ضرألا



 ءايلوألا ةيلحل

 عزانت الو :قورعنلا نم انش نوقع 2 الو

 نأ «ءيحأ اي رظناو ؛مهايند يف ايندلا لهأ

 رسلا ىف :هللا ىوقت :كرمأ لوأ نوكي

 5 :ملع دق نم ةيشخ هلا شعاو ؛ةينالعلاو
 مث ٠ «هرشحلا مث ءثوعبمو ءتيم هنأ

 بساحتو نيو رابجلا يدي نيب فوقولا

 :نيرادلا ىدحإ ىلإ ريصملا مث ,.كلمعب

 ناولأ اهيف ران امإو «ةدلاخ ةمعان ةنج امإ

 جراو ؛هيف توم ال دولخ عم ؛باذعلا

 .بقاعي وأ «وفعي هنأ :ملع نم ءاجر

 [448 ]/47/10  .هريغ بر ال ءقيفوتلا هللابو

 ولأ يبك :لاق دايع نب لايذلا نع #

 هللا انافاع :يرهزلا ىلإ جرعألا مزاح

 نم كمحرو «نتفلا نم ركب ابأ كايإو
 نمل ىغبني :لاحب تحبصأ دقف ؛رانلا

 توهم هدم كمجتي نأ انهنةلفرع
 :كيلع هللا مّعِن كتلقثأ دق ءاّريبك اًخيش

 ءكرمع نم لاطأو «كندب نم حصأ امب

 نم كلمح امم :ىلاعت هللا ججح تملعو

 نم كمّهفو «ءهنيد يف هيف كهّقفو «هباتك

 ةمعن لك يف كب ىمرف ؛ِةَي كيبن ةنس
 كيلع اهب جتحي ةجح لكو .كيلع اهمعنأ
 «كركش كلذ يف ىلتبا ؛ىصقألا ضرغلا

 ْذِإَو# :لاق دقو ؛كيلع هلضف هيف ىدبأو
 نيكو كدي رْثَرَكَس ني ْحْنَر دل
 [/ :ميهاربإ) 4( ديل ادع نإ ْمَدَكح
 نيب تفقو اذإ نوكت لجر يأ :رظنا
 :كيلع همعن نع كلأسف ؟ هللا يدي

 فيك :كيلع هججح نع ؟اهتيعر فيك

 8و بس
 فلسلا اياصو هنا"

 كنم اًيضار هللا نبسحت الو ؟اهتيضق

 ؛ريصقتلا كنم اًلباق الو ءريرغتلاب
 يف ءاملعلا ىلع ذخأ كلذك سيل «تاهيه

 الو ناد ٌمَنْييلا» :ىلاعت لاق ذإ «هباتك
 :نارمع لآ] « َِهِروُهْط ارو هوُدَبَسَف هَ و

 ءرهام ءلدج كنأ لوقت كنإ .ةيآلا [اه/

 ءمهتلدجف :سانلا تلداج دق ءملاع

 كنم الالدإ ؛مهتمصخف :مهتمصاخو

 بهذت نيأف ؛كيأرب كنم اًرادتقاو .كمهفب

 َمْناَدَج ِهَلْوَه رتنآته» :كَتو هللا لوق نع

 هل ٌليدَجُي سَ اند َيَحْلا ىف َمُهَنَع
 .ةيآلا ٠١9[ :ءاستلا] ؟ةَميَمْلا َمْوَي

 ام مظعأو «تبكترا ام ىندأ نأ مك

 هل تلّهسو ء«ملاظلا تسنآ نأ :تبقتحا

 كتباجإو «تيندأ نيح كوندب :يغلا قيرط
 كمساي ءوبت نأ :كقلخأ امف ؛تيعد نيح
 «تدرأ امع لأست نأو .ةمرجلا عم اًدغ

 ام تذخأ كنإ ؛ةملظلا ملظ نع كئاضغإب

 دري ال نمم توئندو .كاطعأ نمل سيل

 نيح اًلطاب كرت الو ءاقح دحأ ىلع
 هئاعدب سيلدتلا دارأ نم تبجأو ؛كاندأ

 ىحر رودت اًبطق كولعج ءكاعد نيح كايإ

 ىلإ كب نوربعي اًرسجو «كيلع مهلطاب
 ىلإ اًيعادو ءمهتلالض ىلإ اًملسو «مهئالب
 كشلا كيب .نولخدي ؛مهليبس اكلاس .مهيغ

 لاهجلا بولق كب نوداتقيو :ءاملعلا ىلع

 الو «مهئارزو صخأ غلبت ملف ؛مهيلإ
 تغلب ام نود الإ .مهل مهناوعأ ىوقأ

 ةصاخلا فالتخاو ؛ءمهداسف حالصإ :نم

 ا

 ريس #”رس ا را



 "وجع |
 يعوضموملا بيذهتلا هكننت# فلسلا اياصو

 .كل اورمع ام رسيأ امف ؛مهيلإ ةماعلاو

 ام لقأ امو ؛كيلع اوبرخ ام بنج يف
 رظناف ؛كنم اوذخأ ام ريثك يف .كوطعأ
 اهمماحو: ؟كربغ اهل رظني هل .هلإف كان

 كركش فيك رظناو ؛لوؤسم لجر باسح
 رظياو ؟ اريك: يع ةيعحا كاذغ قفل

 يف هنيدب كلعج نم رمأ كماظعإ فيك

 نم ةوسكل كتنايص فيكو ؟اًليخب سانلا
 كبرق ففيكو ؟اًريتس هتوسكل كلعج
 ؟اًبيرق هنم نوكت نأ كرمأ نمم ؛كدعبو

 نم ليقتستو «كتسعن نم هبتنت ال كل ام

 اًماقم هلل تمق ام .هللاو :لوقتف ؟كترثع

 هل تيمأ الو ءاّنيد هيف هل ييحأ :اًدحاو

 كلمحتسا نمل كركش امنإ ؛اًلطاب هيف
 نأ كنمؤيام ؛هملع كعدوتساو ءهباتك

 ني ٌتلطن» م

 اذه َسْرَع نوحي بتكلا اوبر, فْلَح مدح
 تسل كنإ .ةيآلا 4 00 « ند

 ءاقب ام «ليحرلاب تنذوأ دق ماقم راد يف

 ايندلا عم ناك نمل ىبوط ؟هنارقأ دعب ءرملا

 ىقبتو «تومي نم سؤب اي .ءلجو ىلع
 رظنلاب رمؤت مل كنإ ؛هلعيب نم هيونذ

 نأ اَلهأ دحأ سيل ؛كسفن ىلع كئراول

 تو. ةقللا تهد ةكاريط كش دقدرت
 ؛هريغ هبسكب دعس نم ىقشأ ام «ةعبتلا

 ؛تيهدأ دقف « صلختو 6تيتأ دقف ءرذحا

 ظفحي يذلاو .ءلهجي ال نم لماعت كنإ

 كنم اند دقف :زهجت ؛لفغي ال كيلع

 ؛؟ ديدش مقس هلخد دقف «كئيد وادو ءرفس

 كرييعت وأ «ءكخيبوت تدرأ ينأ نبسحت الو

 تاف ام شعنت نأ تدرأ ينكلو ؛كفينعتو

 نم كنع بزع ام كيلع كرتو «كيأر نم
 ني ٌرْكَدَو# :ىلاعت هلوق تركذو ؛كملح
 .[50 :تايراذلا] *4© َنينمْؤمْلا عمت مس ْئذّذلا

 كنا يس تلفغأ

 ؛بضعأ نرقك مهدعب تيقبو «كنارقأو
 وأ ءهب تيلتبا ام لثمب اولتبا له :رظناف

 هارت لهو ؟هيف تلخد ام لثم ىف اولخد

 اًئيشث كملع وأ ءهوعنم ايفل علا

 كلاح نم هب تيلتبا ام تلهج لب ؟هولهج

 اوراص نأ :كب مهفلكو «ةماعلا رودص يف

 نإ ؛كرمأب نولمعيو .كيأرب نودتقي
 ؛اومرح ؛تمرح نإو ؛اولحأ .ءتللحأ

 «كيلع مهبابكإ مهنكلو ؛كدنع كلذ سيلو

 ءمهلمع باهذ :كيدي يف اميف مهتبغرو

 بح بلطو «مهيلعو كيلع لهجلا ةبلغو
 امأ ؛مهنمو كنم ايندلا بلطو ؛ةسايرلا

 امو ءةرغلاو لهجلا نم هيف تنأ ام ىرت

 مهتيلتبا ؟ةنتفلاو ءالبلا نم هيف سانلا

 اوأر امب مهتنتفو ءمهبساكم نع لغشلاب
 ىلإ مهسفنأ تقاتو «كيلع ملعلا رثأ نم

 هنم اوغلبيو ءتكردأ ام ملعلاب اوكردي نأ

 ال رحب يف كب اوعقوف ؛تغلب يذلا لثم
 هللاف ؟؛هردق ردقي ال ءالب يفو ءهرعق كردي

 .ناعتسملا مهلو كلو انل

 هللا هيرجي هاج :ناهاج هاجلا نأ .ملعاو

 لماخلا «هئايلوأل هئايلوأ يدي ىلع ىلاعت

 دقلو ؛مهصوخش ةيفاخلا ءمهركذ



 فلسلا ايباصو ةففنس## وم ءايلوألا ةيلحت

 .إ# هللا لوسر ناسل ىلع مهتعن ءاج

 ءءايقتألا ءءايفخألا :بحي هللا نإ
 اذإو ءاودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا «ءايربألا

 حيباصم مهبولق ؛اوفرعي مل اودهش

 ءادوس ةنتف لك نم نوجرخي «ىدهلا
 هللا لاق نيذلا ءهللا ءايلوأ ءالؤهف ؛ةملظم

 َّنإ آلآ هلأ ُبْرِم ٌكِيَلْرأل :مهيف ىلاعت
 هاجو [؟7 :ةلداجملا] 4َنْوحِلْفْلا ُمُه هللا بْرِح

 هئايلوأل هئادعأ يدي ىلع ىلاعت هللا هيرجي

 مهمظعيف ءمهل مهبولق يف هللا اهفذقي ةقمو
 سانلا بغريو «مهل كئلوأ ميظعتب سانلا

 :مهيلإ هيف كئلوأ ةبغرل «مهيديأ يف اميف

 .[19 :ةلداجملا] 4و مه

 نمل رظني نمم نوكت نأ :ينفوخأ امو

 هيلع اًروتقم «هنيد يف هيلع اًروتسم :شاع
 هنع ةفورصم ء«ايالبلا هنع ةلوزعم «هقزر يف

 ءهدلج روهظو «هبابش ناوفنع يف نتفلا
 اذإ ىتح ؛هرهد كلذب ىنعف «هتوهش لامكو

 «هتوق تفعضو «همظع فرو «هئس ربك

 ايندلا هيلع تحتف :هتذلو هتوهش تعطقناو

 ءاهتنتف هتقلعو ءاهتعبت هتمزلف ءحوتف رش
 هريغل تفصو ءاهترهز هينيع تشعأو
 «نبغلا اذه نيبأ ام ؛هللا ناحبسف ؛اهتعفنم

 كل تضرع اذإ الهف ؛رمألا اذه رسخأو

 هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ تركذ : اهتنتف
 فاخ نيح ءدعس ىلإ هباتك يف «هنع ىلاعت

 هللا حتف امدنع ؛هيف تعقو يذلا لثم هيلع
 ام ةرهز نع ضرعأف :دعب امأ ؛دعس ىلع

 اونفد نيذلا نيضاملا ىقلت ىتح «هيف تنأ

 ؛مهروهظب مهنوطب ةقصال .مهلامسأ يف

 مهنتفت مل «باجح هللا نيبو مهنيب سيل
 امف ؛اوبلطف اوبغر ءاهب اونتتفي ملو ءايندلا
 .اوقحل نأ اوئبل

 :اذه كلثم نم غلبت 'ايندلا تناك اذإف

 روضحو .«كملع خوسرو «كئس ربك يف
 ءهنس يف ثدحلا مولي نمف ؛كلجأ

 «هيأر يف نوفأملا ءهملع يف لهاجلاو
 هيلإ انإو هلل انإ ؟هلقع يف لوخدملا

 .نوعجار

 ؟بتعتسملا نم دنعو «لوعملا نم ىلع

 انثب هيلإ وكشنو ءانتبيصم هللا دنع بستحن
 انافاع يذلا هللا دمحنو ؛كنم ىرن امو
 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ؛هب كالتبا امم
 [1494 ]/145  .هتاكربو

 ىلوم  دامح يبأ كرابم نع «

 نايفس تعمس :لاق ؛ ماس نب ميهاربإ

 نسحلا نب يلع ىلع أرقي «يروثلا
 تاوهشلا لهأ طبغت ال «يخأ اي :يميلسلا

 ؛ةمعنلا نم هيف نوبلقتي ام الو « مهتاوهشب

 دعرتو «مادقألا هيف لزت اًموي مهمامأ نإف

 لوطيو «ناولألا هيف ريغتتو ءماسجألا هيف
 هيف رياطتتو «باسحلا هيف دتشيو مايقلا هيف
 . رجانحلا غلبت ىتح «سولقلا

 نم اوباصأ ام ىلع «ةمادن نم اهل ايف
 نوكي اميف كبسك لعجا :تاوهشلا هذه

 ؛كيلع نوكي اميف كبسك لعجت الو .كل



 فلسلا ايباصو

 :هنم هللا قح ىطعأو «هلام مدقي يذلا نإف

 فلخي يذلاو ؛هنم لضفأو .هل هلامف

 هيلع لايو هلامف :هيف هللا قح عيضيو «هلام

 .ةمايقلا موي

 هبسك نم عم سلجاو ءالالح بسكا

 نم هبسك نم ماعط لكو «لالح نم
 نم هبسك نم كتروشم لهأ نكيلو ؛لالح
 ءنيدلا كالم :عرولا نإف .لالح
 .ةرخآلا رمأ لامكتساو

 نع دحأ عنتمي ال :يخأ اي هنأ ؛ملعاو

 همحل ىلع قفشم وه نم الإ «مارحلا
 ؛كمدو كمحل :كنيد امئإف ؛همدو

 نم عم سلجت الو ؛مارحلا بنتجاف
 نم هبسك نم عم لكأت الو «مارحلا بسكي
 الو «مارحلا ىلع اًدحأ لدت الو ؛مارح

 ىلإ هئروت الو ءهذخأيف دحأ ىلإ هب نريشت
 ال نأ :رجافو رب لكل حصناو ؛دحأ

 تنأف ءاًئيش كلذ نم تلعف نإف ؛هذخأي

 .كيرش نوعلاو ءهل نوع

 «ملاظلل اًنوع نوكت نأو ءملظلاو كايإو

 يف مستبت وأ ؛هلكاؤت وأ ءهبحصت نأو

 هل اًنوع نوكتف :اًئيش هنم لانت وأ .ههجو

 .كيرش نوعلاو

 نداخت الو ؛ىوقتلا لهأ نفلاخت ال
 «يصاعملا لهأ سلاجت الو ءاياطخلا لهأ

 .اهلهأ قتاو ءاهلك مراحملا بنتجاو

 اهرخآو اهلوأ نإف .ءاوهألاو كايإو

 رسيأ بنذلا كرتو «ةبوت بنذ لكلو ؛لطاب
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 يعوضاموملا بيذهتلا

 ميحر روفغ هللا نإو ؛ةبوتلا بلط نم
 ميلح «نيباوتلل ميحر ؛ءيصاعملا لهأل

 ةأرج :كنع هملحب دادزت نأ كايإو ؛دودو

 هئايبنأل ضري مل هللا نإف ؛ةيصعملا ىلع

 :لاقف ؛ملظلاو ءمارحلاو .ةيصعملا

 اسيد اوُلَمعأَو تبطل نو ألك ُلسرلا ابيأك»
 8١[. :نوئمؤملا] كف ملط نراممت امه لإ

 ارق اينما نا اهيا : نينمؤملل لاق مث
 ملا 217717 :ةرقبلا] 4 رتْبَسَك ام ِتبيِط نم

 ىف اَنِم أوُلُك ُساّنلأ اَهّيَأَيظ :لاقف ءاهلمجأ
 نطيسشلا ٍتوُطُح ْاوُعْتَح الو اًبَيِلط الك ِضرَأْل

 .[118 :ةرقبلا] 46©© نيج ٌرُدَع َمُكل مَنِ

 الو ءهئايبنأل ضري مل هنأ ءيخأ اي ملعاو

 الو ؛اًمارح :نيكرشملل الو «نينمؤملل
 نم :رظنا نكلو ءريغصلا بنذلاب نواهنت

 ىلع بقاعي ءاّميظع اًبر تيصع ؟تيصع

 .ريبكلا نع زواجتيو ءريغصلا

 ةنجلا لخدي نم :سيكلا سيكأ نإو
 لزي مل مث .هينيع نيب هبصنف .هلمع بنذب
 ىتح ؛ةئيطخلا كلت نم هسفن ىلع اًرذح

 .ةنجلا لخدو ءايندلا قراف

 رانلا لخد نم :قمحلا قمحأ نإو

 لزي ملو «هينيع نيب اهبصن «ةدحاو ةنسحب
 نواهتيو ءاهباوث وجريو ءاهركذي
 .رانلا لخدو ءايندلا قراف ىتح «بونذلاب

 لز ام ىلع اًرذح ءاّسيك :ىخأ اي نكف

 كبر كب لعفي اذام يردت ال « ىضمو كنم

 اذام يردت ال :كرمع نم يقب امو ؛هيف



 ا
 ءايلوألا تيلحل

 ليلخ 6 ميهاربإ نإف ؛اهيف كل ثدحي

 ؛هبر لأسف ءهسفن ىلع رذح :نمحرلا'

 «ءانضألا ٌدْبَْس نأ ّقَبَو ىنبمجأو# :لاقف
 ىنفون# : 92 فسوي لاقو .[*5 :ميهاربإ]

 ٠١١[. :فسوي] 4َنيِحِلَصلأ قَتِحْلَأَو اًمِلَسَم
 ْنَلَه لع َتْمَمْنَأ آمي بر :ة ىسوم لاقو

 اقذف :صصقلا] 4َنيِمرْجُملَل اريهظ ترد

 م آنل نكي او 110 يبن دتادو

 .[م5 :فارمألا] 4اّبر ُدَنَل هَنَه نأ الإ آف
 امنإو ؛مهسفنأ ىلع اوفاخ «هؤايبنأ ءالؤهف

 ةئاسل نم نوملسملا ملس نم :ملسملا
 [؟6 714 //] .هدي

 يموي ناك هنأ «يناسارخلا ءاطع نع *
 مكيصوأ ال ينإ :لوقي ءهثيدح يف

 اهيلع متنأو «نوصوتسم اهب متنأ ءمكايندب
 :ملعت «مكترخآب مكيصوأ امنإو ؟؛صارح
 فرشلا يف ناك نإو «دبع قتعي نل هنأ

 «نالف نب نالف انأ :لاق نإو ؛لاملاو

 نمف ؛راثلا نم ىلاعت هللا هقتعي ىتح

 هللا هقتعي مل نمو «قتع رانلا نم هللا هقتعأ

 دحأ اهكله ةكله دشأ ىف ناك :رانلا نم
 5 ١

 «باوثلا رادل لمتعملا راد ىف اوّدجف

 انينإن ةفاغبلا راد ءانقلا ناد نفل اوديو
 ؛لمتعملا اهيف ىندأ اهنأل : ايندلا تيمس

 اهيف ءيش لك نأل :ةرخآلا تيمس امنإو

 اهيف سيل :باوث راد اهنألو ؛رخأتم

 ىلإ متبنذأ اذإ بونذلا ىلإ اوقصلأف «لمع

 ميلستلا هنإف ؟يل رفغا ءمهللا :بنذ لك

 فلسلا اياصو [|

 هلإ هل :برتاللا نلإ ارهيضلاو هلا: رمل
 ربكأ هللا هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 «نيملاعلا بر هلل ذمحلاو ءاريبك

 ةوق الو لوح الو ءهدمحبو هللا ناحبسو

 .هيلإ بوتأو هللا رفغتسأو ءهللاب الإ

 اذه ءاجو .هفحصلا ثرشن اذإف
 :هاياطخ ىلإ دبع لك هقصلأ دق «مالكلا
 هذه تبهذأو «ةرفغملا مالكلا اذهب اجر
 يف لوقي ىلاعت هللا نإف ؛هتائيس تانسحلا
 َكِلَذ ٍتاَكيتلا َنِْذُي ٍتَنَسْلَ َّنإ» :هباتك

 .[114 :دوه] ؟4تيكّذلل كَنَد

 :تائيسو تانسحب ايندلا نم جرخ نمف

 ىلع رصأ نمو ؛هتائيسل ةرفغم اهب اجر
 جرخ :رافغتسالا نع ربكتساو «بونذلا
 اًريكتسم .«بونذلا ىلع اًرصم مويلا كلذ

 هازاجو «ءباسحلا هصاق ءرافغتسالا نع

 . هلمعب

 «ميركلا زواجتملا هنع زواجت نم الإ
 «مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل هنإف

 :يناوخلا مورس

 «هللاوف «هومتقراف ءيشك ايندلا اولعجاو

 «هومتقذ ءىشك توملا اولعجاو ؛؟اهنقرافتل

 ءيشك ةرخآلا اولعجاو ؛هئقوذتل .هللاوف

 سانلا راد يهو ؛اهنلزنتل «هللاوف «هومتلزن

 . مهلك
 الإ ءرفسل جرخي دحأ سانلا نم سيل

 ذخأو «هزاهجب هل زهجتو «ءهتبهأ هل ذخأ

 ؛اًفاحل دربللو اًدازم شطعللو «ةلالظ رحلل



 يعوضوملا بيذهتلا ا ليت“ فلسلا اياصو ولا

 ؛طبتغا .هحلصي يذلا هرفسل ذخأ نمف

 ..هزاهجي هل زهجتي مل رفس ىلإ جرخ نمو

 مل :ىحضأ اذإف ؛ مدن :هتبهأ هل ذخأي ملو

 ىورتي ءام دجي مل :ىمظ اذإو ؛الظ دجي

 كلذلدجي مل :دربلا دجو اذإو ؛هب

 .هنم مدنأ الجر ىرأ الف ؛اًماحل

 الو «هنع عطقني ايندلا رفس اذه امنإو

 زهجتي ماق نم :سانلا سيكأف ؛هيف ميقي

 ال أمظل ايندلا يف ذخأف ءعطقني ال رفسل

 مل :هشرع لظ يف هللا هاوآ نمف ؛ىوري

 لظتسي مل :ٍفئموي حضأ نمو ؛اًدبأ حضي

 شطعي مل :يرل ذخأف ءماق نمو ؛اًدبأ

 ؛اًديأ وري مل :ذئموي شطع نم نإف ؛ اًدبأ

 هنإف ؛اًدبأ رعي مل :هتوسكل ذخأف ماق نمو

 . اًدبأ سكي مل :ٍظئموي يرع نم
 ؛نيتءاربب سانلا نم دحأ تأي مل

 .علطملا لوه دعب :نهنم ةدحاو

 رابجلا يدي نيب مايقلا يف :ةيناثلاو
 «ءاشي ام هقلخت باقر ىف ىضقي :ىلاعت

 لحم 14 /ه] .هل كيرش ال

 ضعب نع ءركذملا دمحأ نب دمحم نع
 نم ىتفل نونلا وذ لاق :لاق ؛هباحصأ

 حالسب كسفنل ذخ .ىتف اي :كاسنلا

 اًدغ سبلت :ةمالظلا درب اهعمقاو «ةمالملا

 ةضور يف اهرصقاو ؛ةمالسلا ليبارس
 :ناميإلا ضئارف ضضم اهقّوذو .نامألا

 ءربصلا سأك اهعّرجو ؛نانجلا ميعنب رفظت
 .رمألا مات نوكت ىتح :رقفلا ىلع اهنظوو

 ؟اذه ىلع ىوقت سفن يأو :ىتفلا هل لاقف

 يفو «تربص عوجلا ىلع سفن :لاقف
 تعاتبا سفن ؛ترطخ مالظلا لابرس
 سفن ؛اينث الو ءطرش الب ءايندلاب ةرخآلا

 ىلإ اجدلا تعرو .قلقلا ةينابهر تعردت
 .قلفلا حضاو

 سدانحلا يداو ىف سفنب كنظ امف

 لاو فيكلمف تاذللا [ترويهو(فكلتب
 .«ترصبأ ءانيعلا ىلإو ءترظن ةرخآلا

 نم رثذلا ىلعو ءترصقأ بونذلا نعو
 «ترهق ىوهلا شويجلو .ترصتقا تروقلا

 عانقب يهف ؛ترهس يجايدلا ملظ يفو
 ملظ يف اهزيزع ىلإو «ةرمتخم قوشلا
 «شياعملا تذبن دق ؛«ةرمتشم اجدلا

 ءموذخ سفن هذه ؛شياشحلا تعرو

 قيفوتب كلذ لكو «.مودقلا مويل تلمع
 [مهل/  "ه-/] . مويقلا يحلا

 تعمس :لاق ؛ءدامح يبأ كرابم نع *#

 :هيصوي اميف نسحلا نب يلعل لوقي نايفس
 امو .ءبيطلا بسكلاب كيلع ءيحخأ اي
 نأ :سانلا خاسوأو كايإو ؛كديب بسكت

 خاسوأ لكأي يذلا نإف ؛هسبلت وأ .هلكأت

 هلقسو ؛لجرل .هتيلغ لفم :ةلعم «نئانلا
 عقي نأ فوخ ىلع لازي ال وهف ؛هل سيل

 . هتيلع مدهتتو «هلفس

 ملكتي وه «سانلا خاسوأ لكأي يذلاف
 اوكسمي نأ ةفاخم سانلل عضاوتيو «ىرهب

 , ةنع



 ءايلوألا ةيلحا
 فلسلا اناصو كلخلا يبو

 : اًئيش سانلا نم تلوانت نإ «يخأ ايو

 «سانلا ضعب تمركأو ؛كناسل تعطق

 موي كب لزني ام عم .مهضعب تنهأو
 ؛هلام نم اًئيش كيطعي يذلا نإف ؟؛ةمايقلا

 ريهطت :هخسو ريسفتو ؛هخسو وه امنإف
 نم تلوانت تنأ نإو برسل دلو

 . مهتبجأ ركنم ىلإ كوعد نإ : اًئيش سانلا

 «ساشنا خاسوأ لكأي يذلا نإو

 نأ هل يغبني ءيش يف ءاكرش هل : لجرلاك

 ريخ :ةدابعلا نم ليلقو «عوج .يخأ اي
 نم ريثكو «سانلا خاسوأ نم عبشت نأ نم

 لكَ هللا لوسر نأ :انغلب دقو ؛ةدابعلا

 مث ءالبح ذخأ مكدحأ نأ ول» :لاق
 هل اًريخت ناك ءهرهظ ربدي ىتح بطتحا

 وأ .هلأسي :هيخأ سأر ىلع موقي نأ نم

 باطخلا نب رمع نأ :انغلبو ؛4«هوجري

 مل نمو ؛هاندمح :مكنم لمع نم :لاق

 ,ءارقلا رشعم اي :لاقو ؛هانمهتا :لمعي

 ىلع عوشخلا اوديزت الو «مكسوؤر اوعفرا

 الو «تاريخلا يف اوقبتسا ؛بلقلا يف ام

 حضو دقف يالا ىلع اًلايع اونوكت

 نإ :بلاط يبأ نب يلع لاقو ؛قيرطلا

 يذلاك :سانلا يديأ نم شيعي يذلا

 .هريغ ضرأ يف ةرجش سرغي

 نم دحأ لان ام هنإف «ىمخأ اي هللا قتاف
 نك ةليلذ امض ناص الإ اك نئالا
 .ضرألا يف هللا دوهش نوئمؤملاو «سانلا

 يف هقفنتف ءاًئيبخ بسكت نأ كايإو
 هللا نم ,ةضيرف هكرت نإف ؛هللا ةعاط
 ؛اًبيط الإ لبقي ال ءبيط هنإو ءةبجاو

 مث «لوب هبوث باصأ ةلعتر ةيارأ

 ناك ىرتأ ءرخآ لويب هلسغف ءهرهطي نأ

 الإ رهطي ال رذقلا نإ ءالك ؟هرهطي كلذ
 الإ «ةئيسلا ىحمت ال :كلذكف ؛بيطب

 الإ لبقي ال ءبيط هللا نإو ؛ةنسحلاب
 ءيش يف لبقي ال :مارحلا نإو ؛بيطلا

 ءاّبنذ دحأ لمع له :وأ ؛لامعألا نم
 [77-ا/1//] . ؟بنذب هاحمف

 دارأ

 تأرق :لاق يخلبلا دمحم يبأ نع *

 كلملا دبع ىلإ مهدأ نب ميهاربإ باتك
 هنإ هللا ىوقتب كيصوأ :دعب امأ ؛هالوم

 ام ركذت هللا كلصوف  كباتك ينءاج

 رفو :هللا قح ىعر نمف ءائئيب ىرج
 ىظح كرت نمو ؛«سانلا هنم ملسو .هظح

 كلذو ؛سانلا هب علو :هقح بقاري ملو

 . هللاب الإ ةوق الو انل لوح الو ءهللا ىلإ

 «نوبضغي :مكلثم سان موقلا نإ مث

 هيلإ :مهموقي يذلا ناكق ؛نوضريو

 هبو «؛نوذخأي هبو ءنوعنقي هبو .نوعجري
 اودتقاف ءءانثلا نسحأ مهيلع ىنثأف ؟نوظعي

 «مهتلم ىلع متنأ ىتح .مهلاعفأو مهراثآب
 . مهلزانم نوئمتو

 اناقبأو ءانيلإ نسحأ ىلاعت هللا نإ مث

 انؤاقبإ نوكي نأ هللاب ذوعنف ؟ناريجلا دعب

 لامعألاو ؛هركم نمؤي ال هنإف ءرشل



 فلسلا اياصو

 ام عنصي مل :هفاخ نم هنإو «ميتاوخلاب

 يغبنيو ؛يهتشي امب ملكتي ملو ءبحي
 ام مالكلا يف وجري نأ :نيدلا بحاصل
 فاخي ام هنم فاخي نأو ؛لعفلا يف وجري

 .هللا ىلإ كلذو :؛لعفلا نم

 دحأ كدتع نوكي ال نأ :تعطتسا نإف

 بضغلا يف هبقارف .هللا نم رثآ وه
 ءرفغيو ءىفخأو رسلا ملعي هنإف ؛اضرلاو

 نإف ؛هيلإ الإ هنم ىجنتم الو ؛بذعيو
 نأو «كينعي ال امع فكت نأ :تعطتسا

 .كريغ كل ىعسي ال هنإف ؛كسفنل رظنت

 «بضغلاب :ايندلا اوبلط دق سانلا نإ
 هنإو ءمهتجاح اهنم اولاني ملف ؛اضرلاو
 ىف هنم سانلا ناك :ةرخآلا دارأ نم

 مهعزاني الو ءاهلذ نم عدخي ال ؛ةحار
 سانلاو «لغش يف هسفن نم وه ؛اهزع يف
 .ةحار يف هنم

 نم نإف ؛دادسلاب كيلعو هللا قتاف

 ملو ءمهلامعأ ىلع اومدق امنإ :ىضم
 ؛ركذلاو .ءتوصلاو «فرشلا ىلع اومدقي
 هللا انناعأ ؛ الدع الإ «ءىبأ ىلاعت هللا نإف

 مكلو انل كرابو ءهل انقلخخ ام ىلع مكايإو
 .هللا ءاش امف ءرمعلا ةيقب يف

 الف هرصقلا رمأ نم تركذ ام امأو

 يف رمأ مكءاج نإ :مكسفنأ ىلع اوقشت

 الف «ةيلب تناك نإو ؛دمحلا هللف «ةيفاع
 ام هرمأ نم كرت نم هنإف ؛ةمالسلاب اولدعت

 دق انإ ؛مكنم عزجلاب قحأ :يغبني ال

 ا
 يعوضوملا بيذغهتلا ا.ىء#

 قوقحب نوبهذي ال سانلا نأ :انقيأ

 .هقح قح يذ لك طعم هللاو .سانلا

 ءازجلاو .مهيلعو مهل :سانلا يعسو
 هللا وقلت ال نأ :متعطتسا نإف ٍ؛اًدغ

 اوفاخت الف :متملظ ام امأف ؛ملاظمب

 .ءيش هزجعي ال ىلاعت هللا نإف «ةبلغلا

 ىلع ربكيلف :اذكه رومألا نأ ملع نمف

 «هلشأ اًدغ نإف ؛اهيلع ام ضقيلو ءهسفن

 نم امأو ؛ليكولا معنو هللا انبسح ؛هرضأو

 «مالسلا مهئرقأف «ناريجلا ةيقب نم يقب

 ]١4/8 -١6[ .دهعلا لاط دقف

 ىلوم .دامح 5 كرايم نع *

 :لاق  ةيزر نيعب ءملس نب ميهاربإ

 نب يلع ىلع أرقي يروثلا نايفس تعمس

 ينب نم لجر ءةفوكلا لهأ نم  نيسحلا

 باطخلا نب رمع هل عطقأ ناك نمم «ميلس

 خأ ىلإ ديعس نب نايفس ةلاسر  قنروخلا
 :بدأو «نيدلا نم عئارشو .ظعاومب :هل

 ؛هتمحرب رانلا نم كايإو هللا انافاع

 نأ كرذحأو ء.هللا ىوقتب يايإو كيصوأو

 ذإ دعب كلهتو .تملع ذإ دعب لهجت
 .كل حضو ذإ دعب قيرطلا عدتو «ترصبأ

 مهصرحو «ءاهل مهبلطي :ايندلا لهأب رتغتو
 ءديدش لوهلا نإف ؛اهل مهعمجو ءاهيلع
 دق ناكو ؟؛بيرق رمألاو ء.ميظع رطخلاو

 ءدجلا دجلا مث «كبلق غرفو غرفتو .ناك

 لحئراو .«برهلاو برهلاو ءاحولا احولاو
 لبقتساو «كب لحتري نأ لبق ةرخآلا ىلإ
 نم «كرزنم ددشاو شمكناو .كبر لسر



 ءايلوألا ةيلحل
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 فلسلا اياصو ان

 نيبو كنيب لاحيو ءكؤاضق ىضقي نأ لبق
 .ديرت ام

 «يسفن هب تظعو امب كتظعو دقف

 :قيفوتلا حاتفمو ؛هللا نم قيفوتلاو

 ةمادنلاو «ةناكتسالاو ءعرضتلاو «ءاعدلا
 هذه نم كقح عيضت الو ؟تطرف ام ىلع

 انيلع ّنم يذلا هللا لأسأ ؛يلايللاو مايألا
 ءانسفنأ ىلإ كايإو انلكي ال نأ :هتفرعمب

 هئايلوأ نم ىلوتي ام كنمو انم ىلوتي نأو

 . هبابحأو

 امنإف ءكلمع كيلع دسفي امو كايإ مث
 نكي مل نإق ؛ءايرلا :كلمع كيلع دسفي

 ليخي ىتح ؛كسفنب كباجعإف :ءاير
 :ىسعو ؛كل خأ نم لضفأ كنأ :كيلإ

 ؛بيصي يذلا لثم لمعلا نم بيصت ال نأ

 امع كنم عروأوه نوكي نأ هلعلو
 .المع كنم ىكزأو ءهللا مرح

 نأ كايإف ءكسفنب اًبجعم نكت مل نإف
 نأ :مهتدمحمو «سانلا ةدمحم بحت

 هب كل اوريو .,كلمعب كومركي'نأ بحت

 ةجاصح وأ ء«مهرودص يف ةلزنمو اًفرش

 ديرت امنإف ؛ةريثك رومأ يف مهيلإ اهبلطت
 ال ءةرخآلا رادلا هجو تمعز :كلمعب

 .هريغ هب ليرت

 يف اًدهزم .ءتوملا ركذ ةرثكب ىفكف

 لوطب ىفكو ؛ةرخآلا يف اًبغرمو ءايندلا

 ؛يصاعملا ىلع ةأرجو .«فوخ ةلق :لمألا

 نمل :ةمايقلا موي ةمادنلاو ةرسحلاب ىفكو

 ["و؟ _- "“ؤا/5] . لمعي الو «ملعي ناك

 تعمس :لاق حلاص نب هللا دبع نع *

 :دعب امأ ؛هل خأ ىلإ بتكو «كامسلا نبا

 يف كيجن وه يذلا :هللا ىوقتب كيصوأ

 هللا لعجاف ؛كتينالع يف كبيقرو «كتريرس

 .«كراهنو كليل يف كلاح ىلع .كلاب ىف

 ؛كيلع هتردقو .كنم هبرق ردقب هللا بحو

 كلم ىلإ هكلم نم الو «هريغ ناطلس ىلإ

 هنم رثكيلو .كرذح هنم مظعيلف ؟هريغ

 .كلجو

 مظعأ :لقاعلا نم بنذلا نأ ءملعاو

 «لهاجلا نم بنذلا نم مظعأ :ملاعلا

 نم بنذلا نم مظعأ : ينغلا نم بنذلاو

 . ريقفلا

 ا :ليلذلاو «ءامغر ءالذأ انحبصأ دقو

 «نيركاذلل قيرطلا نوفصت ىتم ىتح :لوقي
 «نيربجتملا ةلحم يف نوميقم متنأو

 نوطرتشتو «مكبارش نم ضوعبلا نوعضت
 ]2١١5/84[ ؟اهلامجأب لامجلا

 نبديمح نبدمحم نع #
 :لاق يناهبصألا فسوي نب نمحرلا دبع

 نم نمحرلا دبع يدج دنع اًياتك تدجو
 نب نمحرلا دبع ىلإ :فسوي نب دمحم هيخأ

 هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس :فسوي
 ينإف :دعب امأ ؛وه الإ هَّلِإ ال يذلا



2 
 يعوضخضوملا بيذضهتلا تتشرب" فقلسلا اياصو

 راد ىلإ كتلهم راد نم كلوحتم كرذحأ

 رارق ىف ريصتف .كلامعأ ءازجو :كتماقإ

 ركنم كنايتأيف ءاهرهاظ دعب ضرألا نطاب
 :كعم هللا نكي نإف ؛كنادعقيف ءريكنو

 نإو ؛ةقاف الو ,.ةشحو الو .سأب الف
 نم كايإو هللا ينذاعأف .ءكلذ ريغ نكي

 .مجضم ىيضو ءعرصم ءوس

 روصلا خفنو ءرشحلا ةحيص كعبتي مث
 تلخف ؛قئالخلل ءاضقلا لصف دعب رابجلا

 نم تاوامسلاو ءاهلهأ نم ضرألا

 ترعسأو ءرارسألا تردابف ؛اهناكس

 نييبنلاب ءيجو .نيزاوملا تعضوو ءرانلا
 دنا َلِيِقَو ْىْلْلِب مُِتَب َىِْهَو» ءادهشلاو
 نم مكف ؛[70 :رمزلا] 4َنيِبَعْلا ِبَر هَل
 «جانو كلاه نم مكو «روتسمو حضتفم

 «يرعش تيل ايف ؛موحرمو بذعم نم مكو
 مده ام :اذه يفف ؟ذئموي كلاحو يلاح ام

 رصقو .«.تاوهشلا نع السو «تاذللا

 رذحو «ءنوغابلا ظقيتساو .لمألا

 .نولفاغلا

 رطخلا اذه ىلع كايإو هللا انناعأ

 يبلق نم ةرخآلاو ايندلا عقوأو ءميظعلا

 امنإف ؟نيقتملا بولق نيب اهعقوم كبلقو
 [؟"/83 .هلو هب نحن

 يناهيصألا فسوي نب دمحم بتك *

 هنم انأرقأ نم ئرقأ :هناوخإ ضعب ىلإ
 نع فاجتو «كترخآل دوزتو «مالسلا

 ؛توفلا ردايو .توملل دعتساو «كايند

 دق ءاَعازفأو الاوهأ كمامأ نأ ملعاو
 ::ليمرلاو ءانينالا ينم توق

 [؟"5  ؟0/8] .مالسلاو

 :عساو نب دمحمل لجر لاق #*#

 يف اكلم نوكت نأ كيصوأ :لاق  ينصوأ
 ؟كلذب يل فيك :لاق ؛ةرخآلاو ايندلا

 [*:7/1] .ايندلا يف دهزا :لاق

 :لاق داورلا يبأ نب زيزعلا دبع نع *

 هضرم يف ميكح نب ةريغملا ىلع تلخد
 :لاقف ؛ينصوأ :تلقف ؛هيف تام يذلا

 ]١54/8[ .عجضملا اذهل لمعا

 رشعم اي :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *
 بيذي هنإف ؛حلملاو زبخلاب مكيلع «يناوخإ
 [لة ه5 .نيقيلا يف ديزيو ؛«ىلكلا محش

 :هتلع يف يخركلا فورعمل ليق *
 يصيمقب اوقدصتف .تم اذإ :لاقف ؛صوأ

 ايندلا نم جرخأ نأ بحأ ينإف ؛اذه

 [*+7/4] .انايرع اهيلإ تلخد امك ءاّنايرع

 :زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاق #
 ؛هللا ىوقتب كيصوأ :لاق ؛ىنصوأ

 نست. «ةتوؤملا كيلغ نحت راغب
 [؟8//510] .ةنوعملا هللا نم كل

 :لجر ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك #
 ءاهريغ لبقي ال يذلا : هللا ىوقتب كيصوأ

 ؛اهيلع الإ بيثي الو ءاهلهأ الإ محري الو

 اهب نيلماعلاو ءريثك اهب نيظعاولا نإف
 [751ا//ه] .ليلق

 يريشقلا دشار يبأ نب نابأ نع



 ءايلوألا ةيلحل
 عصب
 فلسلا اباصو ظننا

 تيتأ :ةفئاصلا تدرأ اذإ تنك :لاق

 ىلع ديزي امف ؛هعدوأ نارهم نب نوميم

 الو «عمط كريغي الو ىلا قتا :نيتملك

 [45/5] . بضغ

 ّيلإ بتك :لاق مرشخ نب يلع نع *
 يبأ ىلإ :- رصن وبأ  ثراحلا نب رشب
 ؛كيلع مالسلا :مرشخ نب يلع نسحلا

 ؛وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف

 انب ام متي نأ :هللا لأسأ ينإف :دعب امأ

 ركشلا مكايإو انقزري نأو ءةمعن نم مكبو

 مكايإو انييحيو انتيمي نأو ءهناسحإ ىلع
 اًملخ مكلو انل ملسي نأو «مالسإلا ىلع

 .ةيزر لك نم اًضوعو .فلت نم

 موزلو .ءيلع اي هللا ىوقتب كيصوأ
 موقلا راثآ عابتا مث ؛هباتكب كسمتلاو ءهرمأ

 ؛لبسلا انل اولهسو «ناميإلاب انوقبس نيذلا

 ضرع رثكأو .كينيع بصن مهلعجاف
 يف مهب سنأت :كيلع مهتالاح
 لثمف ؛ألملا ةدهاشم نع كونغيو ؛ءالخلا

 ةسلاجمف ؛مهدهاشت كنأك ءمهلاح

 ةسلاجم نم قفوأ :ِهِيك يبنلا باحصأ
 كتطقسو كتلز كنم بقري نمو «ىتوملا

 لعج :اهيلع ردقي مل نإف ؛اهيلع ردق نإ
 مل امب كامرف «كبيع كدنع هآز نأ اًسيلج

 .:كلتم هللا هزي

 نم كلعجو «ريخلا هللا كمّلع  ملعاو
 دق  ىرأ اميف  كرمع رثكأ نأ  هلهأ

 ؛ىضم دق هلاح ىضري نمو ءىضقنا

 الو ؛بولطم تنأو «مهب قحال تنأو

 لكو ؛هيدي يف ريسأ تنأو كبلاط زجعت
 ؛ريقف هيلإ مهلكو ءريغص هئايربك يف قلخلا
 هيلإ عرضتو «كبحي نم ةرثك كنلغشي الف

 «ينغ ىلإ ريقفو ءزيزع ىلإ ليلذ عرضت
 هيلإ رفي اًرفم الو ءأجلم دجي ال ريسأو
 قثاو ريغ :هادي تمدق امم فئاخو ؛هنع

 عدي الو ءءاجرلا عطقي ال .مدقي ام ىلع
 هلعلف ؛ءالبلاو نتفلا نم نمأي الو ءءاعدلا

 .هلضفب كيلع فطع :كلذك كآر نإ

 نم هلمأت ام كب غلبو «هتنوعمب كّدمأو

 «كبئاون يف هيلإ عزفاف ؛هتمحرو هوفع
 كنإف ؛كتوق هنع تفعض ام ىلع هنعتساو
 هل كعوضخب كبّرق :كلذ تلعف اذإ

 برقأو «كيوبأ نم كيلإ عرسأ هتدجوو
 هايإو «قيفوتلا هللابو ؛كسفن نم كيلإ

 .كلو انل بهاوملا ري لأسأ

 ةرهشلاب يلتبا نم :هنأ «يلع اي ملعاو

 هللا اهربجف «ةليلج هتبيصمف «سانلا ةفرعمو

 لذلاو ءةناكتسالاو عوضخلاب كلوانل

 ءاهتنتف كايإو انافكو ؛هتمظعل

 كلذ ىلوت هنإف ؛اهتبقاع

 . هقيفوت دارأ

 نمو «هئايلوأ نم

 ىلإ كب نيرمألا برقأ ىلإ عجراو
 ىلإ كبلقب نعجرت الو .ءكبر ءاضرإ
 نم نإف ؛مهمذ الو كنامز لهأ ةدمحم

 ءايحإ ةرانإو ؟؛تام دق :هنم كلذ ىقتي ناك

 امنإو ؛كنامز لهأ حلاص نم :بولقلا



 فلسلا اياصو
 يعوضويوملا بيذضتلا ا 114 مصحح

 اوتام :ءايحأ رباقمو «ىتوم لحم يف تنأ

 .مهراثآ اهقرط نع تسردو «ةرخآلا نع

 ال امم راوتف .كنامز لهأ ءالؤه

 اهيف لمعتسي الو «هللا روني اهيف ءاضتسي
 نم لابت الو ؛هللا مصع نم الإ هباتك

 ؛مهدقف ىلع سأت الو ءمهنم ككرت

 نم رفوأ ءمهدعب يف كظح نأ :ملعاو

 هذختاف :هللا كبسحو ؛مهبرق يف كظح

 .مهنم فلخلا هيفف ءاَسينأ

 نم عم شيعلا امو «كنامز لهأ رذحاف

 ءيسي نم عم الو «ريخلا كنامز يف هب نظي

 ةعلط نوكي نأ يغبني امو ؛ريخ نظلا هب

 ةنتف فرش ىلع هنم كنأل ؛كنامز يف ناسنإ

 ؛هتبناج نإ ءالبلا نمأت الو ءهتسلاج نإ
 .ةايحلا نم ريخ «ةلزعلا يف تومللو

 ءرشلا نم وجني نأ :لجر نظ نإو
 مهتتكمأ نإ ؛هل ةاجن الف :ةنتف فوخ نمأي

 :مهتيناج نإو ءكوملآ :كسفن نم

 اهل هركاو .كسفنل رتخاف ؛كوكرشأ

 وه ام مويلا لضفلا نأ :ىرأو ؛مهتسبالم

 ىفكو ؛اهيف ةمالسلا نأل ءةلزعلا يف الإ

 . اضف ةمالسلاب

 ءءامص كمثؤي امع كنذأ لعجا
 دقف «نظلا ءوس رذحا ؛ءايمع هنع كينيعو

 :ىلاعت هلوق كلذو ؛كلذ ىلاعت هللا كرذح

 .[١؟ :تارجحلا] 0 ّيظلا صعب ترإ»

 ["48 - 541/4] .مالسلاو

 يديب ذخأ :لاق لهلهم يبأ نع *

 ؛ناّبجلا ىلإ ينجرخأف «يروثلا نايفس
 «ىكبف ؛سانلا قيرط نع ةيحان انلزتعاف
 ال نأ تعطتسا نإ ءلهلهم اي :لاق مث

 ؛لعفاف ءاّدحأ اذه كنامز يف طلاخت

 نايتإ رذحاو ءكزاهج ةمرم كمه نكيلو
 يف هللا ىلإ بغراو «ءارمألا ءالؤه

 ؛كبوني اميف هيلإ عزفاو ءمهيدل كجئاوح
 «سانلا عيمج نع ءانغتسالاب كيلعو

 جئاوحلا مظعت ال نم ىلإ كجئاوح عفراو

 ةفوكلاب مويلا ملعأ ام «هللاوف ؛هدنع

 مهارد ةرشع ضرق يف هيلإ عزفأ :اًدحأ

 بهذي ىتح «يلع اهبتك مث ءينضرقأ
 «نايفس ينءاج :لوقيو ؛ءيجيو

 [7//] .هتضرقأف « ينم ضرقتساف

 يف دصقلاب كيلع :يروثلا نايفس لاق *

 ةربايهلاب هيتعت نآ كايإو ءكتشيعم

 .ءماعطلا نم :فرقي الامب كيلعو

 نكيلو ؛بكرملاو «سابللاو ءبارشلاو
 لهأو «ىوقتلا لهأ :كتروشم لهأ

 [1 - ١؟/7] . كيو هللا ىشخي نمو «ةنامألا

 صضعب ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك *
 اوداع دق دابعلا نأكف :دعب امأ :هلامع

 :اولمع امب مهئيني مث «ىلاعت هللا ىلإ
 انس ند ىو أع امي اوثنأ نيا ىرجِل>
 بقعم ال هنإف ١*[. :مجنلا] ةّىَتْلَأ

 يف عطاقي الو ءهرمأ يف عزاني الو ء؛همكحل
 . هب مهاصوأو «هدابع هظفحتسا يذلا هقح
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 ىلع كثحأو ؛هللا ىوقتب كيصوأ ينإو
 كاتآو «ةمعن نم كدنع عنطصا اميف ركشلا

 «هركش اهدمي :همعن نإف ؛ةمارك نم

 .هرفك اهعطقيو

 ئقه ئردت ال يذلا +ثونملا ركذ رثكأ

 .توف الو صانم الو .كاشغي

 نإف ءهتدشو ةمايقلا موي ركذ نم رثكأو

 «هيف تدهز اميف ةداهزلا ىلإ كوعدي كلذ

 تيتوأ امم نك مث ؛هيف تبغر اميف ةبغرلاو

 رذحي ال نم نإف ءلجو ىلع ايندلا نم
 نأ ةعرصلا كشوت :هفوختي الو ءكلذ
 .ةلفغلا يف هكردت

 «كايند يف كلمع ىف رظنلا رثكأو

 هيف نإف ؛هيلع رصتقا مث .هب ترمأ يذلاب
 كردت نلو ؛كايند نع الغش يرمعل

 الو ؛لهجلا ىلع هرثؤت ىتح ءملعلا
 انل هللا لأسئف ؛لطابلا رذت ىتح «قحلا

 كنعو انع عفدي نأو «هتنوعم نسح كلو

 [؟14/ه] .هتمحرب هعافد نسحأي

 :هل خأ ىلإ بتك هنأ «يعازوألا نع *
 لك نم كب طيحأ دق هنإف ؛دعب امأ

 موي لك يف كب راسي هنأ :ملعاو ؛بناج
 نأو ءهيدي نيب ماقملاو «هللا رذحاف ؛ةليلو

 [140/5] .مالسلاو ؛هب كدهع رخآ نوكي

 ىلإ بتك هنأ ؛ءيعازوألا نع #*
 تبيبحأ دق :يسيقلا ناليغ نب مكحلا

 تلمع ام كفقي نأ  كايإو هللا انمحر

 ؛هيف ملعت ام ىلع ناك نإو ءءارملا نم

 كراهن يفرط يف كداعمل لعجت نأو

 عدو ؛هريغ راثيإ كنغرفتسي الو ءاًبيصن
 ام ىلع هرمأ عضو «تمهتا نم ناحتما

 ءافالخ كنع رتس نإف ؛هنم كل رهظ دق

 كل ضرع نإو ؛هتيفاع ىلع هللا دمحاف

 نم عدو ءهتعدب نع ضرعأف «ةعديب
 «ةنيغضلا تبنيو «بلقلا نتفي ام لادجلا

 قطنملا يف عرولا ٌقريو ءبلقلا يفجيو
 يقل نم نحتمي نمم نكت الو ؛لعفلاو
 ؛دحأ هب يرتفي نأ ىسع امو «دباوألاب

 «عضاوتو ةنيكس ىلع كنم ناك ام نكيلو

 نيحلاصلا ىنع ام كنعيلو ؛هللا هب ديرت
 ء«ةعاسلا لقث مهمظعأ دق هنإف .كلبق

 عوشخلا نم مهدودخ ىلع ترجف

 أمظ ىلع فوخ نم اووطو ؛مهعومد
 مهتحارو «مهسفنأ ىلع مهانع ؛ مهلهانم

 :شانلا ىلع

 «ءاعفان املع كايإو ائقزري نأ هللا لأسن

 محرأ هنإ ؛ربكألا عزفلا نم هب اننمؤي اًعوشخو
 ]1١5٠/5-١41١[ .كيلع مالسلاو «نيمحارلا

 :لاق ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع #*

 «ثالثب مهنيب نوصاوتي ءاهقفلا ناك

 لمع نم :ضعب ىلإ مهضعب كلذب بتكيو
 حلصأ نمو ءهايند هللا هافك :هترخآل
 حلصأ نمو ؛هتينالع هللا حلصأ :هتريرس

 نيبو هنيب ام هللا حلصأ :هللا نيبو هنيب ام

 [؟49؟7/4] . سانلا

 لجر بتك :مصاع نب دمحأ لاق *
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 يعوضوملا بيذضهتلا ايف (|

 كرتب كينعي ام بلطاف :دعب امأ :هيخخأ ىلإ

 :كيتعي ال ام كرت يف نإف .كينعي ال ام

 ىلإ لجر بتكو :لاق .كينعي امل كرد
 كثدحأ عمسا «هللا هللاف :دعب امأ ءهيخأ

 ردقب نيعضاوتملا عفري مل هنإ :هنع

 ملو ؛هدوجو همرك ردقب نكلو .ءمهعضاوت
 ردقب نكلو «مهنزح ردقب نينوزحملا حرفي

 :ميحرلا باوتلاب كنظ امف ؛هتمحرو هتفأر

 نمب فيكف «هب ىذؤي نم ىلإ ددوتي يذلا
 ميحرلا باوتلاب كنظ امو ؛هيف ىذؤي

 ,هيداعي نم ىلع بوتي يذلا :ميركلا
 ىلع لضفتي يذلاو ؛هيف ىداعي نمب فيكف

 ءهاضرتي نمب فيكف .هيذؤيو هطخسي نم
 [؟941/4] .هيف دابعلا طخس راتخيو

 رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع *
 «هللا ىوقتب كيصوأ :لجرل رمع لاق :لاق

 ؛نينمؤملا زرحو «نيزئافلا ةريخذ اهنإف
 تلعف دق اهنإف ؛كنتفت نأ ايندلاو كايإو

 نينئمطملا رغت اهنإ :كلبق ناك نمب كلذ

 صيرحلا ملستو ءاهب قئاولا عجفتو ءاهيلإ

 عفدي الو ءاهاقبتسا نمل ىقبت الو ءاهيلع
 ام ؛ةجهب رظانم اهل ؛اهاوح نم اهنع فلتلا
 ترَخأ امو .«كقبسي مل :كمامأ اهنم تمّدق

 [”15- "1 /45] . كقحلي مل : كفلخ اهنم

 بتكي ناك هنأ «هللا دبع نب نوع نع *

 هللا ةيصوب كيصوأ ينإف :دعب امأ :هذهب

 ءاهظفح نمل ةداعس :اهظفح يتلا

 سأرو ؛اهعيض نمل ةواقش :اهتعاضإو

 «لمعلا :اهقيقحتو ءربصلا :ىوقتلا

 هطرش :هللا ىوقت نإو ؛عرولا :اهلامكو

 ءافولاو ؛ضرتفا يذلا هقحو .طرتشا يذلا

 نمل لعجت الو هل لعجت نأ :هللا ذهعب

 امنإو «هتعاطب هنود نم عاطي امنإف ؛هنود

 لك ضقني نأو ؛هتعاطب رخؤتو رومألا مدقت
 ءافول هدهع ضقني الو .هدهعب ءافولل دهع

 ريسفت ءهل لوقلا نم عامجإ اذه ؛؟هريغ دعب

 الإ :هفرعي الو ءريصبلا الإ :هرصبي ال

 [؟17144/4-12] .ريسيلا

 ملاع لاق :لاق هيثم نب بهو نع *

 ؟ءانبلا نم ينبأ مك :ملعلا يف هقوف نمل

 نم لكأآ مك :لاق ؛ثيغلا نم كتكيو
 ؛عيشلا تودو .عوجلا قوف :لاق ؟ماعطلا

 سابل :لاق ؟بايثلا نم سبلأ مك :لاق

 ام :لاق ؟كحضأ مك :لاق ؛ف حيسملا
 :لاق ؛كتوص عمسي الو ءكهجو رفسي

 نم يكبت نأ لمت ال :لاق ؟يكبأ مك

 ؟لمعلا نم يفخأ مك :لاق ؛هللا ةيشخ

 لمعت مل كنأ :سانلا نظي ىتح :لاق
 :لاق ؟لمعلا نم نلعأ مك :لاق ؛ةنسح

 وأ  ىتؤت الو ءصيرحلا كب متأيام

 نيفرط ءيش لكل نإ :لوقي اًبهار تعمسو

 لدتعا :طسولاب ثكسمأ اذإو ءرخآلا
 نم طسوألاب مكيلع :لاق مث ؛نافرطلا

 [145/4] .ءايشألا



 فلسلا اباصو هةكلتفف#" 3 ءايلوألا ةيلحل

 نأ ثدحم ينثدح :لاق بيعش نع #«

 لخد زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع
 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛رمع ىلع
 هدنعو  ينلخأف ؛ةجاح كيلإ يل

 :رمع هل لاقق  كلملا دبع نب ةملسم

 ماقف ؛معن :لاقف ؟كمع نود ٌرسأ

 لاقف ؛هيدي نيب سلجو ءجرخو ةملسم

 لئاق تنأ ام «نينمؤملا ريمأ اي :هل

 ةعدب تيأر :لاقف كلأس اذإ اًذغ كبرل

 :هل لاقف ؟اهيحت مل ةنس وأ ءاهتمت ملف

 مأ «يلإ ةيعرلا هكتلمح ءيشأ ينب اي

 ال :لاق ؟كسفن ليِق نم هتيأر يأر

 «يسفن لَبِق نم هتيأر يأر نكلو ؛هللاو
 ؟لئاق تنأ امف ءلوؤسم كنأ تفرعو

 نم كازجو ءهللا كمحر :هوبأ هل لاقف

 نوكت نأ وجرأل ينإ .هللاوف ؛اًريخ دلو

 نإ :ينب اي ؛ريخلا ىلع ناوعألا نم
 «ةدقع ةدقع :رمألا اذه اودش دق كموق

 ىلع مهترباكم ديرأ ام ىتمو ؛ةورع ةورعو
 اوقتفي نأ نمآ مل .ءمهيديأ يف ام عازتلا

 لاوزل .هللاو ؛ءامدلا هيف رثكت اًقتف يلع
 يببس يف قارهي نأ نم :يلع نوهأ ايندلا
 ياي الءثأ :ىضرت ام ّوأ ؟مد نم ةمجحم

 وهو الإ ءايندلا مايأ نم موي كيبأ ىلع
 نرى

 وهو «قحلاب انموق نيبو اننيب هللا مكحي

 [187- 787/1 ؟نيمكاحلا ريخ

 هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع *
 اي ينظع :زيزعلا دبع نب رمع لاق :لاق

 ؛ةنس هيف ييحيو «ةعدب هيف تيمي

 مث .عجطضا :تلق :لاق ؛مزاح ابأ

 ام رظنا مث ءكسأر دنع توملا لعجا

 هيف ذخف .ةعاسلا كلت هيف نوكت نأ بحت

 كلت كيف نوكي نأهركت امو ؛نآلا

 [١9/ه] .نآلا هعدف ءةعاسلا

 نب ليضفب موي تاذ تررم :لجر لاق
 ةيصوب ينصوأ :هل تلقف ؛ضايع

 فحأ هللا دبع اي :لاق ؛اهب هللا ىنعفني

 رفغتساو «كناسل ظفحاو «كناكم

 امك ؛تانمؤملاو «نيئمؤمللو «كيبنذل

 [ةا/4] , كرمأ

 ينانكلا كلملا دبع نب رمع نع

 ةقاسلا يف الجر زيريحم نبا بحص :لاق
 ؛هقرافن نأ اندرأ املف ءمورلا ضرأ يف

 نإ :لاق ءينصوأ :زيريحم نبا هل لاق

 ؛لعقاف ءفرعت الو فرعت نأ تعطتسا
 «كيلإ ىشمي الو يشمت نأ تعطتسا نإو

 الو ءلأست نأ تعطتسا نإو ؛لعفاف
 ]١4١/5[ .لعفاف ءلأسُت

 تبحص :لاق زيريحم نبا نع #*

 ؛لك هللا لوسر بحاص ديبع نب ةلاضف

 ظفحا :لاق ؛هللا كمحر ىنصوأ :تلقف

 نإ ؛نهب هللا كعفتي ؛لاصخ ثالث ينع
 ؛لعفاف «فرعُت الو فرعت نأ تعطتسا
 ءملكتت الو عمست نأ تعطتسا نإو

 الو سلجت نأ تعطتسا نإو ؛لعفاف

 ]١4١/8[ .لعفاف .«كيلإ سلجي



 فلسلا اياصو
 يعوضومل بيذهتلا | ةك4ي رع ا

 رظن نمل ىبوط :لوقي بهو نبا ناك *
 نمل ىيوطو ؛هريغ بيع نع هبيع يف
 لهأ محرو ءةنكسم ريغ نم هلل عضاوت
 نم عمج لام نم قدصتو «ةنكسملاو لذلا

 ءملحلاو ملعلا لهأ سلاجو «ةيصعم ريغ
 اهدعتي ملو ءةنسلا هتعسوو ؛ةمكحلا لهأو

 [597/4] .ةعدبلا ىلإ

 امأ :دابع نب دابع ىلإ نايفس بتك #

 باحصأ ناك نامز يف كنإف .ءدعب

 نا مهلو دوكردت نأ نوكومتي هلك تكلا
 سيل ام مدقلا نم مهلو ءانل سيل ام ملعلا

 ةلق ىلع :هانكردأ نيح انب فيكف ؛انل

 ءريخلا ىلع ناوعأ ةلقو ءربص ةلقو ءملع

 كيلعف ؛ايندلا نم ردكو ءسانلا نم داسفو

 كيلعو ءهب كسمتلاو لوألا رمألاب
 .لومحخ نمز اذه نإف .لومخلاب

 ؛سانلا ةطلاخم ةّلقو «ةلزعلاب كيلعو
 مهضعب عفتني :اوقتلا اذإ سانلا ناك دقف

 ءكاذ بهذ دقف :مويلا امأف ؛ضعبب

 .ىرن اميف مهكرت يف ةاجنلاو

 ءمهنم وندت نأ :ءارمألاو كايإو

 نأ كايإو ؛ءايشألا نم ءيش يف مهطلاختو

 نع أردتو ءعفشت :كل لاقيف .,عدخت

 ةعيدخ كلذ نإف ؛ةملظم درت وأ «مولظم

 ؛اًملس ءارقلا راجف اهذختا امنإو ؛سيلبإ

 «لهاجلا دباعلا ةنتف اوقتا :لاقي ناكو

 لكل ةنتف امهتنتف نإف ءرجافلا ملاعلاو

 .توتمم

 منتغاف :ايتفلاو ةلأسملا نم تيقل امو

 نوكت نأ كايإو ؛هيف مهسفانت الو .كلذ

 «هلوق رشني وأ ءهلوقب لمعي نأ بحي نمك
 :هنم كاذ كرت اذإف ؛هلوق نم عمسي وأ

 .هيف فرع

 :لجرلا نإف ؛ةسايرلا بحو كايإو

 بهذلا نم هيلإ بحأ ةسايرلا نوكت
 الإ هرصبي ال ءضماغ باب وهو ؛ةضفلاو
 دقفتف ؛ةرسامسلاب ءاملعلا نم ريصيبلا

 اند دق هنأ :ملعاو ؛ةينب لمعاو .كسفن
 «تومي نأ لجرلا ىهتشي :رمأ سانلا نم
 [مابال د م15 .مالسلاو

 تنك :لاق «نسحلا لهس يبأ نع *

 :لاقف ؛طابسأ نب فسوي دنع اًسلاج

 ينإف :دعب امأ ؛ةفيذح ىلإ اوبتكا

 امب لمعلاو «هللا ىوقتب كيصوأ
 دحأ كاري ال ثيح ةبقارملاو :هللا كمّلع

 دحأل ةليح ال امل دادعتسالاو «هللا الإ

 ؟؛هلوزن دنع مدنلاب عفتني الو «هعفد يف

 هبتناو «نيلفاغلا عانق كسأر نع رسحاف

 نإف ؛قاسلا رمشو «ىتوملا ةدقر نم

 دق نمم نكت الف .«نيقباسلا رمم ايندلا

 كرتو «فصولاب لغاشتو .كشلا رهظأ
 كلو انل نإف ؛هل فوصوملاب لمعلا

 قمرلا نع هيف انلأسي اًماقم هللا نم
 تسلو ؛يفاجلا ليلخلا نعو .يفخلا

 :هنع كلأسيو ينلأسي اميف نوكي نأ نمآ

 ءنيعألا ظاحلو ءرودصلا سواسو



 قيما
 فلسلا اياصو 4 5 1 ءايلوألا ةيلحل

 نع لثم رخصي امو «عامسألا ءاغصإو

 هذه وقفانم هب فصوي امم نأ ءملعا

 «مهنادبأب نيدلا لهأ اوطلاخ مهنأ :ةمألا

 نم اوعس امم اوففخو «مهئاوهأب مهوقرافو
 ذإ ؛مهلاعف ثيبخ نع اوهتني ملو «قحلا
 ربلا لامعأ رهاظ يف اوعزانف «هيلإ اويهذ

 لامعأ نطاب اوكرتو «ءايرلاو لماحملاب
 الب مهلامآ ترثك «ىقتلاو ةمالسلا عم ربلا

 .حيبرلا نمثلا هللا مهمرحأف ءحيحصت

 لمعلا نم انيزجي ال هنأ :يخأ اي ملعاو

 لدبلا نم الو ءلعفلا نم الو «لوقلا

 انرص دقو «موالتلا يقوتلا نم الو ؛ةدعلا

 نكي نمف ؛هلهأ ةفص هذه نامز يف

 .كلاهملل ضرعت دقف : كلذك

 ءاملعلاو «ءنيغصملا ءارقلا رذحا

 سانلا اودصو «قرطب اويح ؛نيرحتملا

 امل كايإو هللا انقفو ؛ىوهلا ليبس نع

 [؟8/١41] .مالسلاو .«بحي

 اي :لاقف لجر هاتأو نونلا يذ نع *

 قدصلا قيرط ىلع ينلد «ءضيفلا ابأ
 هللا ىلإ ّدأ ءىحخأ اي :لاقف ؛ةفرعملاو

 ةقفاوم ىلع :اهتلع تنأ يتلا كتلاح قدص
 «قرت مل ثيح قرت الو ؛ةنسلاو باتكلا

 ؛طقست مل :كب لز اذإ هنإف ؛كمدق لزتف

 كرتت نأ كايإو ؛طقست :تنأ تيقترا اذإو

 [مه /4] .اّكش هوجرت ءائيقي هارت ام

 يل لاق :لاق ينيدملا نب يلع نع

 كبحصأ نأ بحأل ىنإ :لبنح نب دمحأ

 ينأ الإ ءكاذ نم دعم امو ؛ةكم ىلإ

 املف :لاق ؛ىنلمت وأ ؛كّلمأ نأ :فاخأ

 ينيصوت 0 ابأ اي :هل تلق «هتعدو

 .ءكبلق ىوقتلا مزلأ معن :لاق ؟ءيشب

 ١0[ /4] .كمامأ ةرخآلا بصناو

 :رافصلا باكشإ نب دمحم نع *

 :لاق ؛يئاطلا دواد لهأ نم لجر ينثدح

 تقرع انك ةناهيلس"ابأ اي :اًموي هك قلق
 تعمدف :لاق ؛ينصوأف ءانئيب محرلا

 ليللا امنإ ءيخأ اي :يل لاق مث فانيع

 ةلحرم سانلاب لزنت «لحارم راهنلاو

 رخآ ىلإ كلذ مهب يهتنت ىتح .«ةلحرم
 لك يف مدقت نأ :تعطتسا نإف ؛مهرفس

 ؛؟لعفاف ءهيدي نيب امل اًداز ةلحرم موي

 ءوه ام بيرق نع رفسلا عاطقنا نإف
 «كرفسل دّوزتف ؛كلذ نم لجعأ رمألاو

 كنأكف ؛كرمأ نم ضاق تنأ ام ضقاو

 امو ءاذه لوقأل ينإ ؛كتغب دق رمألاب

 مث «كلذل ينم اًعييضت دشأ اًدحأ ملعأ

 [ 85 - ”"عهراال] . ماق

 ضعب ىلإ مهدأ نب ميهاربإ بتك *
 هللا ىوقتب كيلعف ؛دعب امأ :هناوخإ

 ؛هريغ ىجري الو ءهتيصعم لحت ال يذلا
 ءزع :َيض هللا ىقتا نم هنإف :؛هللا قتاو ام

 نع هلقع عفرو «يورو ءعبشو .«يوقو

 لهأ ينارهظ نيب روظنم هندبف ؛ايندلا
 رصب ًأفطأف ءةرخآلل نياعم هبلقو ءايندلا



 فلسلا اياصو
2. 

 يعوضوملا بيذضهتلا

 ؛ايندلا بح نم هانيع ترصبأ ام هبلق

 رضأو ءاهتاوهش بناجو ءاهمارح رذقف
 :هل دب ال ام الإ ءاهنم يفاصلا لالحلاب

 هب يراوي بوث وأ ءهبلص اهب دشي ةرسك نم
 ؛هنشخأو هيلع ردقي ام ظلغأ نم «هتروع

 تعفر دق ؛هللا الإ ءءاجر الو ةقث هل سيل

 تعقوو .قولخم ءيش لك نم هؤاجرو هتقث
 دجف .ءايشألا قلاخ ىلع هؤاجرو هتقث

 تراغ ىتح فلل هندب كهنأو «لّزهو

 ىلاعت هللا هلدبأو ؛عالضألا تدبو «نانيعلا

 امو «هبلق يف ةوقو ؛هلقع يف ةدايز :كلذب

 يخأ اي ضفراف ؛رثكأ ةرخآلا يف هل رخدا

 لذيبو «يمعيو مصي ايندلا بح نإف «ايندلا

 امنإف ؛دغ دعيو ءاّدغ :لقت الو ؛باقرلا

 «ينامألا ىلع مهتماقإب :كله نم كله

 .«نولقاغ مهو ةتغب قحلا مهءاج ىتح

 عطقناف ؛دلولاو نولهألا مهملسأو «ةقيضلا

 ؛كش هيف سيل مزعو «بينم بلقب هللا ىلإ
 [ذو- 8/8] . مالسلاو

 لاق :لاق نسحلا نب افسوي نع #*#

 :«- لجر هاتأو  اًموي يرصملا نونلا وذ

 ؟كيصوأ مب :لاقف ؛ينصوأ :هل لاقف

 بيغلا ملع يف هنم ديأ دق نمم تنك نإ
 نأ لبق كل قبس دقف ءديحوتلا قدصب

 «نييبنلا ءاعد اذه ؛انموي ىلإ قلخت

 نم ريخ كلذو ؛نيقيدصلاو «نيلسرملاو

 نلف كلذ ريغ نكي نإو .كل يتيصو
 [؟64/9] .ءادنلا كعفتي

 نب دمحم تعمس :بارت يبأ نع *
 مصألا اًمتاحو ءيخليلا ميهاربإ نب قيقش
 :تاتيصو قيقشل ناك :نالوقي

 هصوي ءبرعلا نم لجر هءاج اذإ

 .كبلقب هللا دحوت :لوقيو «ةيبرعلاب
 قئثوأ هللاب نوكت نأو ؛كتفشو .كناسلو

 ىضرت نأ :ثلاثلاو ؛كيدي يفامم

 . هللا نع

 ينم ظفحا :لاق ءيمجعأ هءاج اذإو

 ظفحت نأ :ةلصخ لوأ ؛لاصخ ثالث
 الا اقع ىلا نوكني الو :قحتلا

 :اولاقف .سانلا عمتجا اذإف ؛عامتجالاب

 ديري «قحلا كلذ لمعي .قحلا اذه نإ

 الو ؛قلخلا نم سايإلا عم باوشلا

 اذإف ؛عامتجالاب الإ الطاب لطابلا نوكي

 تكرت ؛لطاب اذه نإ :اولاقو ءاوعمتجا

 عم «ىلاعت هللا نم افوخ لطابلا اذه
 ال تنك اذإف ؛نيقولخملا نم سايإلا

 ؟لطاب مأ ءوه قح :ءيشلا اذه ملعت

 اذه ملعت ىتح ءافقت نأ :كل يغبنيف

 مارح هنإف ؛لطاب وأ ءوه ىح :ءيشلا

 «ءايشألا نم ءيش يف لخدت نأ :كيلع

 ءيشلا كلذ نايب كعم نوكي نأ الإ

 [5؟/84] .هملعو

 ينثدح :لاق سنأ نب كلام نع *

 ىصوأ باطخلا نب رمع نأ :ىضرأ نم
 ال اميف ضرتعت ال :لاقف ؛اًلجر

 ؛كليلخ رذحاو «كودع بنتجاو «كينعي



 ديف
 فلسلا اباصو ا ها ءايلوألا ةيلحل

 ؟ هنأ يشخ نم الإ :موقلا نم ريمأ الو

 ؛اًعيش هب لدعت ال :موقلا نم ريمألاو

 «هروجف نم ملعت يك :اًرجاف نبحصت الو

 :كرمأ يف رشتساو ؛كرس هيلإ شفت الو

 ["84- 7758/51 .هللا نوشخي نيذلا

 تلق :لاق نيسحلا نب فسوي نع *

 ىئصوأ :هعيدوت تدرأ امل نونلا يذل

 ؟كنع اهظفحأ ةيصوب كنع هللا يضر

 «كير ىلع كسفنل اًمصخ نكت ال :لاقف

 اًمصخ نكلو ؛كهاجو كقزر يف ةديزتسم

 كعم عمتجي ال هنإف .ءكسفن ىلع كبرل
 ءاردزالا نيعب اًذحأ نيقلت الو ؛كيلع

 نم اًموخن :اًكرشم ناك نإو ؛ريغصتلاو
 «ةفرعملا بلست كلعلف ؛هتبقاعو «كتبقاع
 [”م»# - ”م/9] .اهقزريو

 بتك :لاق راشب نب ميهاربإ نع *

 نب ميهاربإ ىلإ يشرقلا لاهنملا نب رمع
 ةظع ينظع نأ :ةلمرلاب وهو «مهدأ

 نإف ؛دعب امأ :هيلإ بتكف ؛كنع اهظفحأ

 نم توملاو :ليوط ايندلا ىلع نزحلا
 تقو لك يف هنم سفنللو «بيرق ناسنإلا
 ردابف ؛بيبد همسج يف ىلبللو .ءبيصن
 دهتجاو ؛ليحرلاب ىدانت نأ لبق لمعلاب
 لحرت نأ لبق ءرمملا راد يف لمعلا يف
 [18- ]4//١9 .رقملا راد ىلإ

 تلق :لاق سيردإ نب هللا دبع نع #*
 ةفرعم للقأ :لاق ؛ينصوأ :يئاطلا دوادل

 ريسيلاب ضرا :لاق ؛يندز :تلق ؛سانلا

 يضر امك ؛نيدلا ةمالس عم ءايندلا نم
 :تلق ؛نيدلا داسف عم ءايندلاب ايندلا لهأ

 .هتمص مويك :ايندلا لعجا :لاق ؛ىندز

 [847/97] .توملا ىلع رطفأ مث

 تعدو :لاق شادخ نب دلاخ نع

 ابأ اي ينصوأ :تلقف ؛سنأ نب كلام

 ثيدحلا بلطو «هللا ىوقت :لاق ؛هللا دبع

 [*19/5] .هلهأ دنع نم

 انث :يريبزلا دمحأ نب رهاط نع *

 نايفس ناوخإ نم لجر بتك :لاق «يبأ
 «ينظع نأ :يروثلا نايفس ىلإ يروثلا
 يا هللا اناقاع :هيلإ بتكف ؛زجوأف

 ال اهمغ :ايندلا نإ .يخأ اي ؛هلك ءوسلا

 ال اهركفو ءمودي ال اهحرفو «ىنفي
 الو ؛وجنت ىتح :كسفنل لمعاف ؛يضقني

 [9/9] . مالسلاو ؟؛بطعتف :ناوتت

 تعمس :لاق راشب نب ميهاريإ نع #

 زيزعلا دبع نب رمع نأ ينغلب :لوقي ميهاربإ
 ؛رجوأو «ينظع :ناوفص نب دلاخل لاق
 اًماوقأ نإ نيسرملا ريمأ اي :دلاخ لاقف

 الف ؛ءانثلا نسح مهنتفو هللا رتس مهرغ

 ؛كسفنب كملع :كب كريغ لهج نبلغي

 رتسلاب نوكن نأ :كايإو هللا انذاعأ

 امعو «نيرورسم سانلا ءانثبو «نيرورغم

 ىلإو «نيرصقمو نيفلختم انيلع هللا ضرتفا
 .نيلئام ءاوهألا

 كايإو هللا انذاعأ :لاق مث .ىكبف :لاق

 [18/4] .ىوهلا عابتا نم



 دعولا  ءوضولا
 يعوض نملا بيذضتلا 1 ١ مدح

 ناك :لاق ميهاربإ"نب يكم نع #*

 نم غلبي ام :لثسف ؛ةكمب مهدأ نب ميهاربإ
 غلبي :لاق ؟َكَو هللا ىلع نمؤملا ةمارك
 :لبجلل لاق ول :ىلاعت هللا ىلع هتمارك نم

 ام :لاقف «لبجلا كرحتف ؛؟كرحتل ءكرحت

 [4/4] .تثينع كايإ

 الجر نأ :هللا دبع نب بيبح نع

 :لاقف ؛وزغلا ديري وهو ءادردلا ابأ ىتأ

 هللا ركذا :لاقف ؛ىنصوأ «ءادردلا ابأ اي

 اذإو ؛ءارضلا يف كركذي ءءارسلا يف
 ىلإ رظناف ءايندلا نم ءيش ىلع تفرشأ
 ٠١4/11[ .ريصي ام

 :عساو نب دمحمل لجر لاق «

 يف اكلم نوكت نأ كيصوأ :لاق ؛ينصوأ

 ؟كلذب ىل فيك :لاق ؛ةرخآلاو ايندلا

 - 601/51 .ايندلا يف دهزا :لاق

 :دوعسم ني هللا دبعل لجر لاق *

 كعسيل :لاق ؛نمحرلا دبع ابأ اي ينصوأ

 ركذ ىلع كباو .كناسل ففكاو .كتيب
 ]١18/1[ . كتتيطخ

 نب نبأل لجر لاق :لاق يعفاشلا نع *

 :- اًيباحص وأ ءاّيعبات هيسحأ بعك

 :هل لاقف ؛ىسنأف يلع رثكت الو «ينظع

 ءاّديعب ناك نإو ءهب كءاج نمم قحلا لبقا

 ءهب كءاج نم ىلع لطابلا ددراو ؛اًضيغب

 :يبأل اًضيأ لاقو .اًبيرق اًبيبح ناك نإو

 ناوخإلا حاَو :لاق ؛ينظع ؛هرذنملا ابأ اي

 ةلذب كناسل لعجت الو «مهاوقت ردق ىلع

 امب الإ «ءيحلا طبغت الو ؛هيف ىري ال نمل
 ]١7١/9[ .تيملا طبغت

 تعمس :لاق سنوي نب دمحأ نع *

 ابأ اي :- يروثلا  نايفسل لوقي الجر
 ءءاوهألاو كايإ :لاق ءىنصوأ .هللا دبع

 [؟87/97] .ناطلسلاو لاي ةيرستلاو كايإ

 يتأ :لاق تلصلا يبأ نب دلاخ نع *
 محف يف نخس دق ءامب زيزعلا دبع نب رمع
 [؟44/6] .هب أاضوتي ملو ههركف «ةرامإلا

 تأضو :لاق يدزألاةكرب نع #

 حسمي نأ ىبأف «ليدنملاب هتيتأف «الوحكم

 ؛هبوث فرطب ههجو حسمو ءهههجو هب
 هل نأ بحأ انأو «ةكرب ءوضولا :لاقف

 [178/0] .يبوث ودعت

 نطولا

 تجلاع :لاق مهدأ نب ميهاربإ نع *

 نم :يلع دشأ اًئيش تدجو امف ؛ةدابعلا

 [*80/9] .نطولا ىلإ سفنلا عازن

 اميف اًئيش تيساق ام :لاق هنعو *

 ةقرافم نم :يلع دشأ .تكرت

 [840/97] .ناطوألا

 .دعولا

 بويأ تدعو ام :لاق ةبعش نع *

 ينقبس دق هتدجو الإ ءاّدعوم ينايتخسلا

 [8/5] . هيلإ



 ءايلوألا ةيلحل

 ظعولا

 لجر نع ءدعجلا يبأ نب ديبع نع *
 :نئادملاب سانلا عمس :لاق «عجشأ نم

 اولعجف ءوتأف ؛دجسملا ىف ناملس نأ

 نم وحن هيلإ عمتجا ىتح ءهيلإ نوبوئي
 :لوقي لعجف ؛ماقف :لاق ؛فلأ

 حتف :اوسلج املف ؛اوسلجا ءاوسلجا

 نوعدصتي اولعجف ءاهؤرقي فسوي ةروس

 ؛ةئام نم وحن يف يقب ىتح «نوبهذيو

 لوقلا نم فرخزلا :لاقو هبضخف

 هللا باتك مكيلع تأرق مث ؛متدرأ

 ]١/*5١[ .متبهذف

 ىأر اذإ ةمقلع ناك :لاق ميهاربإ نع *

 مايألا يف مهركذ :اًشاشأ موقلا نم
 [١٠٠/؟] .- اطاشن :ىنعي

 يل لاق :لاق ليلسلا يبأ نع *
 لوأ يف ظعاوتن انك :سيق نب منغ

 كغارف يف لمعا :عيرأب مالسإلا

 «ءكمقسل كتحص يف لمعاو .كلغشل

 يف لمعاو .كربكل كبابش يف لمعاو

 ]5٠١/5[ .كتومل كتايح

 نبا ىسيع لاق :لاق يخبسلا دقرف نع *

 مظعأ ةقدصب لجر قدصت ام :هنإ ؛همالك

 [477/*] .ةنجلا ىلإ اهب نوريصي

 .ءئدتبي ام لوأ ناكف ؛يرملا حلاص

 طع ولا اس# سس

 دق سانلا نيعأ اذإف هلل دمحلا :لوقيف

 ]١١8/5[ .تلاس

 ام :هنأ «ءينغلب :لاق يعازوألا نع *

 الإ ءهللا هجو هب ديري ال اًموق لجر ظعو
 نم ءاملا لاز امك ؛بولقلا هنع تلاز

 [4١؟/5] .افصلا

 قيرط :لاق ديز نب دحاولا دبع نع *

 اهيف راملا زجحي ال ءةقرخنم نيبلقلا نيب

 ءملكتملا بلق نم ةظعوملا :جورخ ءيش
 نم تجرخ امك «عمتسملا بلق يف عقت
 [6١ا/5] .ءيش اهريغي ال ؛ظعاولا بلق

 :لاق داور يبأ نب زيزعلا دبع نع «©

 «مالسإلاب ظعتي مل «ثالثب ظعتي مل نم
 ]١514/8[ .بيشلاو ءنآرقلاو

 نب رمع هيبأل لاق هنأ ءرذ نع #

 الق ءنوملكتي نيملكتملا لاب ام :رذ

 - تبأ اي  تملكت اذإف ؛دحأ ىكبي

 : لاقت ”؟انغاهو انعاش قم ءاكبلا تعمشن
 ةرجانمملا ةحفانلا كتسبل نب اي
 1١ -١١١[ /8] .ىلكتلا ةحئانلاك

 انجرخ :لاق بابخ نب لاله نع *

 :لاق ؛«ةزانج يف ريبج نب ديعس عم
 ىتح ءانركذيو قيرطلا يف انثدحي ناكف

 ءانثدحي لزي ملف ءسلج غلب املف غلب

 ريثك ناكو ؛انعيبجرف انمق ىتح
 [؟4/١84] . كك هلل ركذلا

 اذإ انك :لاق ثعشألا نب ميهاربإ نع *

 ال «ةزانج يف ضايع نب ليضفلا عم انجرخ



 2ك
 يعوضموملا بيذهتلا | تلقت” طظعولا

 عدوي هنأكل ىتح .«يكبيو ركذيو ظعي لازي
 غلبي ىتح «ةرخآلا ىلإ اًبهاذ هباحصأ

 ءسلج ىتوملا نيب هنأكف «سلجيف ءرباقملا
 هنأكلو ءموقي ىتح «ءاكبلاو نزحلا نم

 [44/8] .اهنع ربخي ةرخآلا نم عجر

 :لاقف ءلجر هاتأ :لاق لوحكم نع «

 شل ميو : كي هلوق هللا دبع ابأ اي
 :ةلئاملا] « شيَدَتْهَ اذ ص نم مري ا

 ليوأت تأي مل «يخأ نبا اي :لاق ,
 ركنأو ظعاولا باه اذإ ءدعب هذه

 كرضي ال .كسفن ذئنيح كيلعف .ظوعوملا
 ءظعن نآلا يخأ اي «,تيدتها اذإ لض نم

 [1784/8] .انم عمسيو

 ناك :لاق رامع نيب روصنم نع

 ّدحأ ءرصمب ملكت اذإ دعس نب ثيللا
 ءاموي عماجلا دجسم يف تملكتف ؟هافق

 ءدجسملا باب نم الخد دق نالجر اذإف

 ؟ملكتملا نم :الاقف «ةقلحلا ىلع افقوف
 ثراحلا ابأ بجأ :الاقف «يلإ اوراشأف

 ىقلأ «هاتأوساو :لوقأ انأو تمقف «ثيللا

 ثيللا ىلع تلخد املف ؛اذكه دلرم نم
 يف ملكتملا تنأ :يل لاقف «تملس

 لاقف ؛هللا كمحر ,؛معن :تلق ؟دجسملا

 يذلا مالكلا يلع درو ءسلجا :يل

 سلجملا كلذ يف تذخأف «هب تملكت

 ؛ينع ىرسو «ىكبو خيشلا قرف «هنيعب
 ىكبق ءرانلاو ةنجلا ةفص يف تذخأو

 :هديب يل لاق مث ؛هتمحر ىتح «.خيشلا

 :تلق ؟كمساام :يل لاقف ءتكسا

 «رامع نبا :تلق ؟نم نبا :لاق ءروصنم

 :لاق ؛معن :تلق ؟يرسلا وبأ تنأ :لاق
 «كتيأر ىتح «ينتمي مل يذلا هلل دمحلا

 نيب تفقوف .تءاجف ءةيراج اي :لاق مث

 ءاذكو اذك سيكب ىنيئيج :اهل لاقف «هيدي

 ابأ اي :لاقف ناتج فلآ هيف سيكب تءاجف

 مالكلا اذه نصو «كيلإ اذه ذخ .يرسلا
 الو ؛نيطالسلا باوبأ ىلع هب فقت نأ

 كتحدم دعب نيفولخملا نم اذحأ نحدمت

 ؛اهلثم ةنس لك يف كلو «نيملاعلا برل
 يلإ معنأ دق هللا نإ هللا كمحر :تلق

 كلصأ اًئيش يلع درت ال :لاق ؛نسحأو

 ئطبت ال :لاق ؛تجرخو ءاهتضبقف ؛هب

 ؛ هتيتأ «ةيناثلا ةعمجلا يف ناك املف « يلع

 سلجم يف تذخأف ءاًئيش ركذا :يل لاقف
 ؛هؤاكي رثكو «خيشلا ىكبف «تملكتف ءيل

 يف ام رظنا :لاق ؛موقأ نأ تدرأ املف

 :تلقف ؛رانيد ةثئامسمخ اذإف ءةداسولا ينث

 ؛سمألاب كتلصب يدهع .هللا كمحر

 ىتم «هب كلصأ اًئيش ىلع درت ال :لاق

 كنأك :لاق ؛ةلخادلا ةعمجلا :تلق ؟كارأ
 تناك املف ءيئاضعأ نم اًوضع تتف
 :ىل لاقف ؛اًعدوم هتيتأ ء«ةلخاد ةعمجلا

 ا «تملكتف ؛هب كركذأ ءيش يف ذخ

 :يل لاق مئ ؛هؤاكب رثكو ء.خيشلا

 اذإف «ةداسولا ينث يف ام رظنا ءروصنم اي
 مث ؛جحلل اهّدعأ :لاق «رانيد ةثامثالث

 مارحإ بايث يتاه .ةيراج اي :لاق



 ءايلوألا ةيلحل
 مع أ

 ءاربلاو ءالولا - تقولا ا

 ؛ابوث نوعبرأ هيف رازإب تءاجف «روصنم

 لاقف ؛؟نيبوثب ينتكأ «هللأ كمحر :تلق

 ءموق كبحصيف ءميرك لجر تنأ :يل

 بايثلا لمحت ىتلا ةيراجلل لاقو ؛مهطعأف

 -7١”7[ ”؟١ /7/] . كل ةيراجلا هذهو :هعم

 تفقولا

 دنع تاب هنأ :باهش نب قراط نع *

 ماقف :لاق ؛هداهتجا ام رظنيل ءناملس
 يذلا ري مل هنأكف ءليللا رخآ نم يلصي

 :ناملس لاقف ؛هل كلذ ركذف «نظي ناك

 «سمخلا تاولصلا هذه ىلع اوظفاح

 مل ام «تاحارجلا هذهل تارافك نهنإف

 اذإف ؛ رئابكلا :ينعي  ةلتقملا بصت

 ثاللث ىلع اوردص «ءاشعلا سانلا ىلص

 هل مهنمو ءهل الو هيلغ نم مهنم :لزانم

 ؛هيلع الو هل ال نم مهنمو ءهيلع الو
 سانلا ةلفغو :ليللا .ةملظ منتغا لجرف

 ءهيلع :كلذف .يصاعملا يف هسأر بكرف

 «ليللا ةملظ منتغا نم :مهنمو ؛هل الو

 هل :كلذف «يلصي ماقف سانلا ةلفغو

 :هيلع الو ءهل ال :نم مهنمو ؛هيلع الو

 الو ءهل ال :كلذف ؛مان مث ءىلص لجرف

 دصقلاب كيلعو ءةقحقحلاو كايإ ؛هيلع
 ١9١[ - 189/11 .ماودلاو

 انيتأ ام :لاق ةملس نب دامح نع

 و هللا عاطي ةعاس يف يميتلا ناميلس
 يف ناك نإ ؛اًميطم هاندجو :الإ ءاهيف

 نكت مل نإو ؛اًيلصم هاندجو «ةالص ةعاس

 وأ ءاًئضوتم امإ :هاندجو «ةالص ةعاس
 اًدعاق وأ .ةزانجل اًعيشم وأ ءاًضيرم اًدئاع

 ال هنأ ىرن انكف :لاق ؛ءدجسملا ىف

 اوناك :لاق يريرحلا لطيع ” نع د

 .مهجئاوح ءاضقل :مهراهن لوأ نولعجي
 ةدابعل :راهنلا رخآو ؛مهشياعم حالصإو

 [؟١٠٠ /5] .مهتالصو « مهبر

 رانيد نب ورمع ناك :لاق ةقدص نع *

 .ثدحتي اًثلثو «ماني اًنلث : اًمالث ليللا أّرج
 [*48/9] .ىلصي اًثلثو

 مل «يميتلا ناميلس نأ :ديدج معز *
 مل نإف ؛ءيشب قدصت الإ :طق ةعاس رمت

 اياب :أرق مث ؛نيتعكر ىلص :ءيش نكي
 «اطيَس اثنتا تيتا م اك ل
 [؟8/"] 8١[. :نونمؤملا]

 نم ةعاس سيل :لاق يعازوألا نع *#

 ىلع ةضورعم يهو الإ ءايندلا تاعاس
 ةعاسو ءاّمويف اًموي .ةمايقلا موي دبعلا
 ىلاعت هللا ركذي مل ةعاس هب رمت الو ؛ةعاسف
 «تارسح اهيلع هسفن تعطقت الإ ءاهيف

 مويو .«ةعاس عم ةعاس هب ترم اذإ فيكف

 [4١؟ /5] .ةليل عم ةليلو ءموي عم

 نب رمع ينثدح :لاق سابع نبا نع *
 :لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا

 .«نيكرشملا هللا مزهف ةردب موي ناك امل



 ءاربلاو ءالولا
 عجب

 - يعوضوملا هبيذغهتلا |

 ؛نوعبس مهنم 5 «نوعيس مهنم لتقف

 ا رمعو ءركب ابأ ِنِلط هللا لوسر راشتسا

 يل لاقف ؛مهيلع هللا ناوضر اًيلعو

 نبااي ىرت ام» :5 هللا لوسر
 يننكمت نأ ىرأ :تلقف :لاق «؟باطخلا

 برضأف ء رمعل بيرق  نالف نم
 برضيف « ليقع نم اًيلع نكمتو ؛هقلع

 برضيف «نالف نم ةزمح نكمتو ؛؟ هقنع

 يف سيل هنأ : كيك هللا ملعي ىتح ؛هقنع

 ءالؤه .ء.نيكرشملل ةداوه انيولف

 وهي ملف ؛ مهتداقو ءمهتمئأو « مهديدانص

 مهنم ذخأف ؛تلق ام يك هللا لوسر

 ءدغلا نم ناك املف :رمع لاق ؛ءادفلا

 دعاق وره اذإف . ديلكو يبنلا ىلإ تودغ

 :تلقف ؛نايكبي امه اذإو ءهركب وبأو

 تنأ كيكبي اذام ءينربخأ ءهللا لوسر اي

 تيك داعب تدجو نان كنف انعو

 ؛امكئاكبل تيكابت :ءاكب دجأ مل نإو
 يلع ضرع يذلا» يي يبنلا لاق

 ىلع ضرع دقل ءءادفلا نم كباحصأ

 ةرجشل - ةرجشلا هذه نم ىندأ :مكباذع

 تناك امس :ىلاعت هللا لزنأف ؛6 ةبيرق

 يف تضننُي قع ىّرتأ هل َنْكَي نأ نب
 :ىلاعت هلوق ىلإ .[37 :لافنألا] كْضَرَأْل
 ُباَذَعط ءادفلا نم «ُمْدَنَل آمي خكتسل»
 مهل لحأ مث .[158 :لافنألا] 4 ميِظَع

 [5"# - /)] . مئانغلا

 نال دقل ءهللاو :لاق كَ رمع نع *

 ءدبزلا نم نيلأ وهل :ىتح ؛هللا يف يبلق
 دشأ وهل :ىتح ءهللا يف يبلق دتشا دقلو

 ]51/١1[ .رجحلا نم

 يبأ وبأ لعج :لاق بذوش نبا نع *
 ةديبع يبأ هنبال ىدصتي حارجلا نب ةديبع
 املف ءهنع ديحي ةديبع وبأ لعجف ءردب موي
 هللا لزنأف هلتقف ءةديبع وبأ هدصق :رثكأ

 ال :هابأ لتق نيح «ةيآلا هذه هيف ىلاعت
 رغيآلا ويلا هللا تومي امر ُدَحج
 اناَكح وو ٌةْسََو هَل 1 نع ترث
 وأ زهتوخإ زأ مقءآصبأ وأ مهدات
 «َنميالا ميلف ىف َبتَك قيئزأ متع
 ]٠١1/1([ .ةيآلا [؟؟ :ةلداجملا]

 نايفسل تلق :لاق ةرمض نع *«

 توص تعمس اذإ لوقأ ءيش يأ :يروثلا

 طرض اذإ لوقت ءيش يأ :لاق ؟سوقانلا

 ["ا/5/5] .؟رامحلا

 ينإ :لاق فرصم نب ةحلط نع #*

 اهارأل ينإ ءزورينلا موي جورخلا هركأل
 وأ ءاناسنإ ىرأو ءةيسوجملا نم ةبعش
 [١٠/ه] .ةحوجرأ

 :لاق سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نع *
 نب رمع نأ :ركذي انخويش ضعب تعمس
 ناكو هيدي نيب طخي بتاكب ينأ زيزعلا دبع
 وأ ءاّينارصن اًرفاك هوبأ ناكو ءاّملسم

 تنك ول :هب ءاج يذلل رمع لاقف ؛ هريغ

 لاقف :لاق ؛نيرجاهملا ءانبأ نم هب تئج

 ؛هيبأ رفك كلك هللا لوسر رض ام :بتاكلا



 ءايلوألا تيلحل

 طخت ال ؟اًلثم هتلعج دقو :رمع لاقف :لاق

 [؟84 ١89/01 . اًدبأ ملقب يدي نيب

 ءايلوألاو ةيالولا

 نب ناوفص نع سنأ نب عيبرلا نع *
 باش هيلع لخدف «هدنع تنك :لاق زرحم

 لاقف ؛اًئيش هل ركذف ءءاوهألا باحصأ نم

 هللا ةصاخ ىلع كلدأ الأ .ىتفلا اهيأ :هل

 هللا لوقي ؟هءايلوأ اهب صخ يتلا ىلاعت

 ال كشك ميل اوم نَا امكي» : ىلاعت
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 ٠١١[ :ةدئاملا] «مْسيَدَتْهأ اذإ لص نم ٌْمَّرَصَي

 [؟86١/؟] .ةيآلا

 ةميلولا

 ناك :لاق نوع نب هللا دبع نع #

 اذإ ناكف «دحأ لك دنع معطي ال دمحم

 ؛معطي ملو ؛باجأ :ةميلو ىلإ يعد
 [؟51/1] .هلام نم فويزلا جرخي ناكو

 ىلإ يعد اذإ ءنيريس نبا ناك *

 ءهلزنم لخدي :سرع ىلإ وأ ءةميلو
 :هل لاقيف ؟قيوس ةبرش ينوقسا :لوقيف

 وأ «ةميلولا ىلإ بهذت تنأ ءركب ابأ اي
 ينإ :لاق ؟اًقيوس برشت :سرعلا ىلإ
 ماعط ىلع يعوج رح لمحأ نأ هركأ

 [؟59/؟] .سانلا

 جوجأمو جوجأي

 نإ :لاق هنأ رابحألا بعك نع #*

 ءدسلا مهريقانمب نورقني جوجأمو جوجأي

 جوجلمو جوجاي - ءايلوألاو ةيالولا 2 1

 عجرن :اولاق ءهوقرخي نأ اوداك اذإ ىتح

 «هيلإ نوعجريف :لاق ؛هنم غرفتف ءاّدغ هيلإ

 يقلأ :رمألا غلب اذإف ؛ناك امك داع دقو

 نإ عجرن :اولوقي نأ «مهتنسلأ ضعب ىلع

 نوعجريف :لاق ؛هنم غرفنف ءاّذغ هللا ءاش

 يتأيف ؛هنوقرخيف ءهوكرت امك وهو هيلإ
 ؛ءام نم اهيف ام نوبرشيف ءةريحبلا مهلوأ
 ناك ام نوسحليف ءاهيلع مهطسوأ يتأيو

 ءاهيلع مهرخآ يتأيو ؛نيط نم اهيف
 مث ؛ءام ةرم انهاه ناك دق :نولوقيف

 دق :نولوقيف «ءامسلا وحن مهلابنب نومري
 يف نم ىلع انرهظو ءضرألا يف نم انرهق
 مهيلع ىلاعت هللا ثعبيف :لاق ؛ءامسلا

 يف مهذخأتف ءفغنلا :اهل لاقي ءاّدود

 نتنت ىتح ؛فغنلا مهلتقيف «مهئافقأ

 مهيلع هللا ثعبي مث .مهحير نم ضرألا
 هللا لسريف ؛رحبلا ىلإ مهنادبأ لقنتف ءاّريط

 نأ ىتح «ضرألا تبنتف «نيعبرأ ءامسلا

 ام :بعكل ليق ؛نكسلا عبشتل ةنامرلا

 مث :لاق ؛تيبلا لهأ :لاق ؟نكسلا

 ثعب دق «يشبحلا نيتقيوسلا اذ نوعمسي
 ةعيلط نوملسملا ثعبيف :لاق ؛تيبلا وزغي

 نوكي الف ؛نامثلا نيبو  عبسلا نيب «هوحن

 نوكي الو ءيشبحلا ىلإ اولصي نأ مهل

 هللا ثعبيف ؛مهباحصأ ىلإ اوعجري نأ مهل

 «ملسم لك حور تفكتف «ةينامي ةبيط اًحير

 نم ءابه ىقبيو ؛ةرخص يف ناك نإو
 اوسيلو «ءيش ىلع مهنأ نوبسحي «سانلا

 سرفلا لمح :بعك ركذ مث ؛ءيش ىلع
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 اذه دعب فلكت نم :لاق مث ؛ اهجاتن ىلإ

 [؟4 - 5/*57] .فلكتم وهف ءائيش

 ناك اًبعك نأ «ديبع نب حيرش نع #

 ةثالث ىلع جوجأمو جوجأي قلخخ :لوقي
 ءزوألاك مهماسجأ :فئص :فائصأ

 عرذأ ةعبرأو ءالوط عرذأ ةعبرأ :فنصو
 ءمهناذآ نوشرتفي :فنصو ءاضرع

 مياشم نولكأيو ؛ىرخألا نوفحتليو

 [14/5] .مهئاسن

 ثكمي :لاق رابحألا بعك نع ##

 نأ ىتح ؛نينس رشع :ةعدلاو .بصخلاو
 «ةدحاولا ةنامرلا نالمحيل :نيلجرلا

 ؛نينس رشع كلذ ىلع نوثكميف ؛بنعلا

 ءاًئمؤم عدت الف «ةبيط اًحير هللا ثعبي مث

 دعي سانلا ىقبي مث .هحور تضبق الإ

 يف رمحلا جراهتي امك نوجراهتي :كلذ
 ءةعاسلاو هللا رمأ مهيتأي ىتح .جورملا

 [20/5] .كلذ ىلع مهو

 يبا نب ةدبع ينثدح :يعازواألا نع #

 :لاق ؛جوجأمو جوجأي نع لئسو «ةبابل

 ]١١4/5[ .انم دحاوو 2 مهلم فلأ

 نيقيلا

 ضعب يف انأ انيب :لاق نونلا يذ نع *

 نم :يل تلاقف ؛ةأرما ينتيقل ذإ «يريسم

 «ةبرغلا نازحأ هللا عم دجوي لهو ؛كحيو

 ؛ءاقعضلا نيعمو ءءايرغلا سنؤم وهو
 ؟كيكبي ام :يل تلاقف ؟؛تيكبف :لاق

 .«حرق دق ءاد ىلع ءاودلا عقو :تلق

 تنك نإف :تلاق ؛هحاجن يل عرسأف

 ال قداصلاو :تلق ؟تيكب ملف ءاًقداص
 :تلاق ؟ملو :تلق ؛ال :تلاق ؟يكبي

 «هيلإ أجلي أجلمو ءبلقلل ةحار ءاكبلا نأل
 «قيهشلا نم قحأ :اًئيش بلقلا متك امو

 حارتسا :ةعمدلا تلبسأ اذإف ءريفزلاو

 ؛ءادلا لاطيإب ءابطألا فعض اذهو «بلقلا

 تلاقف ؛اهمالك نم اًبجعتم تيقبف :لاق

 اذه نم تبجعت :تلق ؟كلام :يل

 يتلا ةحرقلا تيسن دقو :تلاق ؛مالكلا

 ىنغتسملاب انأ ام ءال :تلق ؟اهنع تلأس

 2 تقدص :تلاق ؛دئاوزلا بلط نع

 اًموي هل نإف ءهيلإ قتشاو «هناحبس كبر

 ؛هئايلوأل :هتمارك يسرك ىلع هيف ىلجتي
 ال ءاّسأك هتبحم نم مهقيذيف ؛هئابحأو
 يف تذحخأ مث :لاق ؛اًدبأ هدعب نوؤمظي

 :لوقت يهو ؛؟قيهشلاو «ريفزلاو «ءاكبلا
 دجأ ال ءراد يف ينفلخت مك ىلإ «يديس
 ؟يتايح مايأ ءاكبلا ىلع ينفعسي اًدحأ اهيف

 [؟"4/١41] .تضمو ينتكرت مث

 نب ديزي نب لمحم نب هللا ديبع نع

 هغلب هنأ :ركذي يبأ تعمس :لاق شيبح

 :هل اولاقف ؛هوتأ مهنأ :مزاح يبأ نع

 ؟رعسلا الغ دق ىرت امأ .مزاح ابأ اي

 يذلا نإ ؟كلذ نم مكمغي امو :لاقف
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 نيميلا 61 [| ءايلوألا ةيلحا

 يف انقزري يذلا وه :صخرلا يف انقزري

 [7مو97/م] .ءالغلا

 لوقي :نارهم نب نوميم لاق ©

 كيلع قلغأو .كتيب يف سلجا :مهدحأ

 معن ؟كقزر كيتأي له :رظناو «كباب

 ميرم نيقي لشم هل ناك ول ء«هللاو
 هيلع ىخرأو «هباب قلغأو «ةهك# ميهاربإو
 [م4//1] .هرتس

 نيقيلا نأ ول :لاق يروثلا نايقس نع ©

 احرف راطل «ءيغبني امك بلقلا يف رقتسا

 ذم 'اقويح وا «ةنجلا:نلإ اًقوش ؛انودسَو
 [90//19] .رانلا

 ال نأ :نيقيلا :يروثلا نايفس لاق *
 [1]9/97 . كباصأ ام لك يف كالوم مهنت

 نيقيلاب ىفك :لوقي ىئاطلا دواد ناك *

 ةدابعلاب ىفكو «ةدابع ملعلاب ىفكو ءاّدهز
 [814* /90] . الغش

 :لاق يراوحلا يبأ نب دمحأ نع *

 لايعلا :لوقي ينارادلا ناميلس ابأ تعمس

 ءهدحو ناك اذإ هنإ ؛لجرلا نيقي نوفعضي
 بلط :لايع هل ناك اذإو ؛عنق :عاجف

 ففعض دقف :بلاطلا عاج اذإو ءمهل

 ]71١/9[ .نيقيلا

 عبرأ نمؤملل :نسحلا لوقي *

 ءركفت هتمصو «ركذ همالك :تامالع

 ال دبعلا :لاقو ءرب هملعو «ةربع هترظنو

 .هنيب ببس لك عطقي ىتح «نيقيلا قحتسي

 لك ىلع هللا رثؤيو «هدارم بك هللا نوكي

 ]١١//711[ .هاوس ام

 نيدلا ناكرأ :هللا دبع نب لهس لاق *

 ءاضرلاو :نيقيلاو ءقدصلا :ةعبرأ

 ةمالعو ءربصلا :قدصلا ةمالعف ؛بحلاو

 كرت :اضرلا ةمالعو ؛ةحيصنلا :نيقيلا

 ربصلاو ءراثيإلا :بحلا ةمالعو ؛فالخلا

 [9١؟- ]١91١/97١ .قدصلل دهشي

 نيميلا

 فلح نم :لاق سيردإ نب دمحم نع *©
 هيلعف :ثنئحف «هللا ءامسأ نم مساب

 نمو «ةقولخم ريغ هللا ءامسأ نأل ؛ةرافك

 سيلف :ةورملاو افصلاب وأ ؛ةبعكلاب فلح
 سيل كلذو ؛قولخم هنأل «ةرافك هيلع

 ]9/*١١[ .قولخمب

 نبا تبحص :لاق دمحم نب راكب نع *

 ىصوأو ؛ثام ىتح .رهدلا نم اًرهد نوع

 ةرب «نيمي ىلع اًقلاح هتعمس امف «يبأ ىلإ
 [*1/71 . توملا اننيب قّرف ىتح «ةرجاف الو

 يبعشلا تلأس :لاق ديز يبأ نع *

 ال نأ فلحو ءبضغف ؛«ءىش نع

 ؛هباب ىلع تسلجف .«تيهذف ؛ينئدحي
 تعقو امنإ :ينيمي نإ «ديز ابأ 5 :لاقف

 ينع ظفحاو ؛كبلق يل ْعَرَف ؛يتين ىلع
 قلخ مل :هللا هقلخ ءيشل نلوقت ال :اًنالث
 دل ءيشل نلوقت الو ؟هب دارأ امو ءاذه

 يف ةسياقملاو كايإو ؛هملعأ ينإ :هملعت



 2ع ةمايقلا موي
 يعوضوملا بيذهتلا ا _ه4#“

 وأ ءاّمارح تللحأ دق تنأ اذإف ءنيدلا

 مق ؛اهتوبث دعب مدق لزتو ءالالح تمرح

 [*194/4] .ديز ابأ اي ىنع

 هللاب تقلح ام :لوقي يعفاشلا نع #*

 [178/9] .طق اًيذاك الو اًقداص

 اوفلحت ال :دوعسم نب هللا دبع لاق *

 :مكدحأ لوقي نأ .ناطيشلا فلحب

 : كي هللا لاق امك اولوق نكلو ؛هللا ةزعو

 [؟4/١5] .ةزرعلا بر هللاو

 نعط امل :لاق ديبع نب هللا دبع نع *

 هل لاق ءاهيف تام يتلا هتنعط هلل رمع

 ءانبل نينمؤملا ريمأ اي تبرش ول :مهضعب
 ءهحرج نم جرخ «نبللا برش املف

 :لاق ؛برش يذلا هبارش هنأ اوملعو

 نيح اذه :لافو ءهلوح نم ىكبأو ١ ىكبف

 تيدتفال سمشلا هيلع تعلط نم يل نأ ول

 الإ كاكبأ امو :اولاق ؛علطملا لوه نم هب

 ["00 /9] .هريغ يناكبأ ام :لاق ؟اذه

 نايح نب مره جرخ :لاق نسحلا نع *
 العجف ءزاجحلا نامؤي ءرماع نب هللا دبعو

 لاقف ؛؟رجشلا ناجلاخت امهلحاور قانعأ

 نم ةرجش كنأ بحتأ :رماع نبال مره

 انإ ءهللاو ال :رماع نبا لاقف ؟رجشلا هذه

 نيلجرلا هقفأ ناكو مره هل لاق «كلذ

 ينأ تددول «هللاو ينكل :- هللاب امهملعأو

 هذه ينتلكأ دق ءرجشلا اذه نم ةرجش

 دباكأ ملو ءاّرعب ينتفذق مث «ةلحارلا
 امإو ءةنجلا ىلإ امإ :ةمايقلا موي باسحلا

 فاخأ ينإ ءرماع نبا اي كحيو ؛رانلا ىلإ

 [١١١/؟] .ىربكلا ةيهادلا

 نيب ترّيخ ول :ضايع نب ليضفلا لاق *

 موي ىرأ الو ءاّبلك تومأو ءاّبلك شيعأ نأ
 تومأو ءاّبلك شيعأ نأ ترتخال «ةمايقلا

 [44/4] .ةمايقلا موي ىرأ الو ءاّيلك

 ةبتع ناك :لاق صاوخلا ةسبنع نع *

 تابف :لاق ؛يدنع تاب امبرف «ينروزي
 ءاكيرصسلا نم نكف قليل تاذ دنع
 تعزف دق :هل تلق (حبصأ املف ؛اًديدش

 ؟يخأ اي كاذ ميفف :«كئاكبب ةليللا يبلق

 موي تركذ هللاو ينإ .ةسبنع اي :لاق

 .«طقسيل لام مث ؛ هللا ىلع ضرعلا

 «نابلقتي هينيع ىلإ رظنأ تلعجف ءهتتضتحاف

 ءدبزأ مث :لاق ؛امهترمح تدتشادق

 ينباجأ ؛ةبتع «ةبتع :هتيدانف ؛روخي لعجو

 ىلع ضرعلا موي ركذ عطق :يفخ توصب
 لعج مث «هددريو :لاق ؟نيبحملا لاصوأ

 .«توملا ةجرشح هددريو ء«ءاكيلا جرشحي

 «كيبحم بذعت يالوم كارت :لوقبو

 اهددري لزي ملف :لاق ؟ميركلا يحلا تنأو

 [؟6/5] .يناكبأ هللاو ىتح

 عاود ءاكبلل :لاق يرملا حلاص نع *

 ىلع تباجأ نإف «بونذلا يف ةركفلاب
 «ففقوملا ىلإ اهتلقن الإو «بولقلا كلذ
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 «تباجأ نإ ؛لاوهألاو دئادشلا كلتو

 قابطأ يف بلقتلا اهيلع ضرعاف الإو
 حياصتو هيلع يشغو « ىكب مث .نارينلا

 [5//1519] .سانلا

 اًبجع :لاق درولا نب بيهو نع *

 حايترا ىلإ هبلق يعاود هبيجت فيك :ملاعلل
 ةمايقلا يف هل نأ :ملع دقو ءكحضلا

 مش :لاق ؟تاعزفو «ءتافقوو ؛تاعور

 ]١141/8[ . هيلع يشغ

 عل عر عر
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