
ديدج ثحباهسفن بتكلا نمض ثحبلل رقنا مث ،ةديدج المج رتخ�ا اهنم �يأاهعيمج :ثحبلا لمج
بلكلاينلتق

1 نم 1 ةجيتن
يراخبلا مامإلل - 2.03 رادصإلا ،يراخبلا حيحص

.هنع هللا يضر نافع نب نامثع ىلع قافتالاو ،ةعيبلا ةصق :باب - 8 << ةباحصلا لئاضف باتك - 66 << يناثلا ءزجلا
:لاق نوميم نب ورمع نع ،نيصح نع ،ةناوع وبأ انثدح :ليعامسإ نب ىسوم انثدح - 3497

 فينح نب نامثعو ناميلا نب ةفيذح ىلع فقو ،ةنيدملا مايأب باصي نأ لبق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تيأر
 ريبك اهيف ام ،ةقيطم هل يه ارمأ اهانلمح :الاق ؟قيطت ال ام ضرألا امتلمح دق انوكت نأ نافاختأ ،امتلعف فيك :لاق
 لهأ لمارأ نعدأل ،هللا ينملس نئل :رمع لاقف ،ال :الاق :لاق ،قيطت ال ام ضرألا امتلمح انوكت نأ رظنا :لاق .لضف
 دبع الإ هنيبو ينيب ام مئاقل ينإ :لاق ،بيصأ ىتح ةعبار الإ هيلع تتأ امف :لاق ،ادبأ يدعب لجر ىلإ نجتحي ال قارعلا

 أرق امبرو ،ربكف مدقت اللخ مهيف ري مل اذإ ىتح ،اووتسا :لاق نيفصلا نيب رم ذإ ناكو ،بيصأ ةادغ سابع نب هللا
 وأ - ينلتق :لوقي هتعمسف ربك نأ الإ وه امف ،سانلا عمتجي ىتح ىلوألا ةعكرلا يف كلذ وحن وأ لحنلا وأ فسوي ةروس
 نعط ىتح ،هنعط الإ الامش الو انيمي دحأ ىلع رمي ال ،نيفرط تاذ نيكسب جلعلا راطف ،هنعط نيح ،بلكلا - ينلكأ
 ذوخأم هنأ جلعلا نظ املف ،اسنرب هيلع حرط نيملسملا نم لجر كلذ ىأر املف ،ةعبس مهنم تام ،الجر رشع ةثالث
 دجسملا يحاون امأو ،ىرأ يذلا ىأر دقف رمع يلي نمف ،همدقف فوع نب نمحرلا دبع دي رمع لوانتو ،هسفن رحن
 ةالص نمحرلا دبع مهب ىلصف ،هللا ناحبس هللا ناحبس :نولوقي مهو ،رمع توص اودقف دق مهنأ ريغ ،نوردي ال مهنإف
 :لاق ؟عنصلا :لاق ،ةريغملا مالغ :لاقف ،ءاج مث ةعاس لاجف ،ينلتق نم رظنا ،سابع نبا اي :لاق اوفرصنا املف ،ةفيفخ
 كوبأو تنأ تنك دق ،مالسإلا يعدي لجر ديب يتتيم لعجي مل يذلا هلل دمحلا ،افورعم هب ترمأ دقل ،هللا هلتاق :لاق ،معن
 ،تبذك :لاق ؟انلتق تئش نإ :يأ ،تلعف تئش نإ :لاقف - اقيقر مهرثكأ سابعلا ناكو - ةنيدملاب جولعلا رثكت نأ نابحت
 ةبيصم مهبصت مل سانلا نأكو ،هعم انقلطناف ،هتيب ىلإ لمتحاف .مكجح اوجحو ،مكتلبق اولصو ،مكناسلب اوملكت ام دعب
 ،هبرشف نبلب يتأ مث ،هفوج نم جرخف ،هبرشف ذيبنب يتأف ،هيلع فاخأ :لوقي لئاقو ،سأب ال :لوقي لئاقف ،ذئموي لبق
 اي رشبأ :لاقف باش لجر ءاجو ،هيلع نونثي اولعجف ،سانلا ءاجو ،هيلع انلخدف ،تيم هنأ اوملعف ،هحرج نم جرخف
 تيلو مث ،تملع دق ام مالسإلا يف مدقو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحص نم ،كل هللا ىرشبب نينمؤملا ريمأ
 يلع اودر :لاق ،ضرألا سمي هرازإ اذإ ربدأ املف ،يل الو يلع ال فافك كلذ نأ تددو :لاق .ةداهش مث ،تلدعف
 هوبسحف ،نيدلا نم يلع ام رظنا ،رمع نب هللا دبع اي .كبرل ىقتأو ،كبوثل ىقنأ هنإف ،كبوث عفرا يخأ نبا :لاق ،مالغلا
 ،بعك نب يدع ينب يف لسف الإو ،مهلاومأ نم هدأف رمع لآ لام هل ىفو نإ :لاق ،هوحن وأ افلأ نينامثو ةتس هودجوف
 :لقف ،نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ قلطنا .لاملا اذه ينع دأف ،مهريغ ىلإ مهدعت الو ،شيرق يف لسف مهلاومأ فت مل نإف
 نأ باطخلا نب رمع نذأتسي :لقو ،اريمأ نينمؤملل مويلا تسل ينإف ،نينمؤملا ريمأ لقت الو ،مالسلا رمع كيلع أرقي
 ،مالسلا باطخلا نبا رمع كيلع أرقي :لاقف ،يكبت ةدعاق اهدجوف ،اهيلع لخد مث ،نذأتساو ملسف .هيبحاص عم نفدي
 هللا دبع اذه :ليق ،لبقأ املف ،يسفن ىلع مويلا هب نرثوألو ،يسفنل هديرأ تنك :تلاقف .هيبحاص عم نفدي نأ نذأتسيو
 دمحلا :لاق ،تنذأ نينمؤملا ريمأ اي بحت يذلا :لاق ؟كيدل ام :لاقف ،هيلإ لجر هدنسأف ،ينوعفرا :لاق ،ءاج دق رمع نب

 تنذأ نإف ،باطخلا نب رمع نذأتسي :لقف ،ملس مث ،ينولمحاف تيضق انأ اذإف ،كلذ نم يلإ مهأ ءيش نم ناك ام ،هلل
 اهانيأر املف ،اهعم ريست ءاسنلاو ةصفح نينمؤملا مأ تءاجو .نيملسملا رباقم ىلإ ينودر ينتدر نإو ،ينولخداف يل
 صوأ :اولاقف ،لخادلا نم اهءاكب انعمسف ،مهل الخاد تجلوف ،لاجرلا نذأتساو ،ةعاس هدنع تكبف ،هيلع تجلوف ،انمق
 ىلص هللا لوسر يفوت نيذلا ،طهرلا وأ ،رفنلا ءالؤه نم رمألا اذهب قحأ ادحأ دجأ ام :لاق ،فلختسا نينمؤملا ريمأ اي

 نب هللا دبع مكدهشي :لاقو ،نمحرلا دبعو ادعسو ةحلطو ريبزلاو نامثعو ايلع ىمسف ،ضار مهنع وهو ملسو هيلع هللا
 ،رمأ ام مكيأ هب نعتسيلف الإو ،كاذ وهف ادعس ةرمإلا تباصأ نإف - هل ةيزعتلا ةئيهك - ءيش رمألا نم هل سيلو ،رمع
.ةنايخ الو زجع نع هلزعأ مل ينإف
 راصنألاب هيصوأو ،مهتمرح مهل ظفحيو ،مهقح مهل فرعي نأ ،نيلوألا نيرجاهملاب ،يدعب نم ةفيلخلا يصوأ :لاقو
 راصمألا لهأب هيصوأو ،مهئيسم نع ىفعي نأو ،مهنسحم نم لبقي نأ ،مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوؤوبت نيذلا ،اريخ
 بارعألاب هيصوأو .مهاضر نع مهلضف الإ مهنم ذخؤي ال نأو ،ودعلا ظيغو ،لاملا ةابجو ،مالسإلا ءدر مهنإف ،اريخ
 ،ىلاعت هللا ةمذب هيصأو ،مهئارقف ىلع دريو ،مهلاومأ يشاوح نم ذخؤي نأ ،مالسإلا ةدامو ،برعلا لصأ مهنإف ،اريخ



.مهتقاط الإ اوفلكي الو ،مهئارو نم لتاقي نأو ،مهدهعب مهل ىفوي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةمذو
 ،لخدأف ،هولخدأ :تلاق ،باطخلا نب رمع نذأتسي :لاق رمع نب هللا دبع ملسف ،يشمن انقلطناف ،هب انجرخ ضبق املف
 ،مكنم ةثالث ىلإ مكرمأ اولعجا :نمحرلا دبع لاقف ،طهرلا ءالؤه عمتجا هنفد نم غرف املف ،هيبحاص عم كلانه عضوف
 دبع ىلإ يرمأ تلعج دق :دعس لاقو ،نامثع ىلإ يرمأ تلعج دق :ةحلط لاقف ،يلع ىلإ يرمأ تلعج دق :ريبزلا لاقف
 يف مهلضفأ نرظنيل ،مالسإلاو هيلع هللاو هيلإ هلعجنف ،رمألا اذه نم أربت امكيأ :نمحرلا دبع لاقف .فوع نب نمحرلا
 امهدحأ ديب ذخأف ،معن :الاق ؟مكلضفأ نع ولآ ال نأ يلع هللا ىلإ هنولعجتفأ :نمحرلا دبع لاقف ،ناخيشلا تكسأف ؟هسفن
 نئلو نلدعتل كترمأ نئل كيلع هللاف ،تملع دق ام مالسإلا يف مدقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةبارق كل :لاقف
 ،هعيابف ،نامثع اي كدي عفرا :لاق قاثيملا ذخأ املف ،كلذ لثم هل لاقف رخآلاب الخ مث ،نعيطتلو نعمستل نامثع ترمأ
.هوعيابف رادلا لهأ جلوو ،يلع هل عيابف
[1328 :ر]
 دق ناكو ،اهلهأ ىلع امتضرف (ضرألا امتلمح) .نافاخت له (نافاختأ) .قارعلا داوس ضرأ يف (امتلعف فيك) ش]
 يهو ،ةلمرأ عمج (لمارأ) .ةريثك ةدايز اهيف سيل (لضف ريبك اهيف ام) .اهلهأ ىلع ةيزجلاو جارخلا ابرضيل امهثعب
 .مجعلا رافك نم لجرلا وه (جلعلا) .هنعط يذلا يسوجملا هب دارأ (بلكلا) .هنعط ةحيبص (..ةادغ) .اهجوز تام نم
 ،اراجن ناكو ،عناصلا (عنصلا) .هفلخ فصلا يف يتأيو هنم برقي (هيلي) .هسأر يف لجرلا هلعجي ءاسك (اسنرب)
 حبصيو دتشي نأ لبق ،بيبزلاو رمتلا عيقن (ذيبنب) .كلوق يف تأطخأ (تبذك) .اكولمم (اقيقر) .راجحألل اتاحن :ليقو
 .مالسإلا يف قبس يأ (مدق) ةياور يفو ،لضف (مدق) .ةرسلا تحت ةنعطلا ناكم هحرج نم يأ (هفوج) .اركسم
 هللو ،كنع هللا يضرف .مالسإلا يف يخأ نبا اي (يخأ نبا) .ءيش هنع لضفي الو ةجاحلا ردقب نوكي يذلا وه (فافك)
 فورعملاب رمألا نع توملا تاركس نم هيف تنأ ام كلغشي مل كنإف !ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص اي ،كرد
 ىلبي هلوطل هنإف يأ ،ىقبأو :ينهيمشكلا ةياور يفو ،رهطأ يأ (كبوثل ىقنأ) .نيملسملل حصنلاو ركنملا نع يهنلاو
 (تيضق) .تاساجنلاب ثولتلا نع اضيأ دعبأو ،اريصق نوكي امدنع ءاليخلا نع دعبأ هنإف (كبرل ىقتأ) .ريصق تقوب

 .ةفيلخلا وه نوكي ال يأ (ءيش رمألا نم هل سيل) .اهلهأل الخدم (مهل الخاد) .تلخد (تجلوف) .تمو يحور تجرخ
 وه ريتخا (ادعس ةرمإلا تباصأ) .هنع هللا يضر رمع مالك نم سيلو يوارلا مالك نم اذه :ليق (هل ةيزعتلا ةئيهك)
 .اهلحم تفداص دقو ،اهب ريدجو ،اهل لهأ وهف يأ (كاذ وهف) .هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس دارملاو ،ةرامإلل
 ةابج) .ةوقلاب هدميو ،هنع عفدي يذلا هنوع (مالسإلا ءدر) .رصم عمج ،تحتف يتلا ةيمالسإلا نادلبلا (راصمألا)
 .مهتكوشو مهترثكب ءادعألا نوظيغي (ودعلا ظيغ) .ةيمالسإلا ةلودلل اهنومدقيو مهنم لاومألا نوعمجي نيذلا مه (لاملا
 ،مهلاومأ ةاكزب ىوقتيو ،مهشويج نورثكيو نيملسملا نونيعي نيذلا يأ (مالسإلا ةدام) .مهتجاح نع لضف ام (مهلضف)
 .اهأوسأ تسيلو اهريخ تسيل يتلا طسولا (مهلاومأ يشاوح) .مهل ةدام وهف هريغ وأ برح يف اموق هب تنعأ ام لكو
 رايتخا رمأ لكن (هيلإ هلعجنف) .ةفيلخلا وه نوكي نأ بغري ال هنأ نلعأ (رمألا اذه نم أربت) .مهنع عفادي (مهئارو نم)
 مهلضفأ نرظنيل) .هماكحأب هيلع مكاح مالسإلاو ،هلعف ىلع هبساحي هيلع بيقر هللا (مالسإلاو هيلع هللاو) .هيلإ ةفيلخلا
 ال (ولآ ال) .امهنع هللا يضر نامثعو يلع (ناخيشلا) .هريغ نم لضفألا هاري يذلا رتخيلو ،هسفن يف ركفيل (هسفن يف
 هللا يضر نامثع وهو ،هب درفنا (رخآلاب الخ) .هنع ىلاعت هللا يضر يلع وه (امهدحأ) .مكلضفأ رايتخا يف رصقأ

 لهأ ةعيابم دعب ،ةنيدملا لهأ لخد (رادلا لهأ جلو) .عيمجلا نم دهعلا ذخأ هنأ رهاظلاو ،دهعلا (قاثيملا) .هنع
.[ىروشلا

(لوصف) م�دقتباتكلا حفصت(لوصف) عوجر
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(طقف زودنيو) ثحبلا جمانرب ليزنتل رقن�اسراهفلا | باتكلا :ليزنتل رقن�ا
 انتبتكم عيمج يلع يواحلا انصرق ءارشل انه رقنا

رادصإلا اذه نم مدقأ رادصإ تاذ ليزنتلل ةحاتملا تافلملا نوكت دقف ،انه ةضورعملا بتكلا عيمج دامتعا دعب متي مل :هيبنت



ديدج ثحباهسفن بتكلا نمض ثحبلل رقنا مث ،ةديدج المج رتخ�ا اهنم �يأاهعيمج :ثحبلا لمج
رجنخةؤلؤل

3 نم 3 ةجيتن
ينالقسعلا رجح نبا مامإلل - 2.05 رادصإلا ،يراخبلا حيحص حرش ،يرابلا حتف
�ت��ا�و �ة�ع�ي�ب�لا �ة�ص�ق باب << �ب�قا�ن�م�لا با�ت�ك ةيقب << عباسلا دلجملا �نا�ف�ع �ن�ب �نا�م�ث�ع ى�ل�ع ��ا�ف�
 �ن�أ �نا�فا�خ�ت�أ ا�م�ت�ل�ع�ف �ف�ي�ك �لا�ق �ف�ي�ن�ح �ن�ب �نا�م�ث�ع�و �نا�م�ي�لا �ن�ب �ة�ف�ي�ذ�ح ى�ل�ع �ف�ق�و �ة�ني�د�م�لا�ب �ما�ي�أ�ب �با�ص�ي �ن�أ �ل�ب�ق �ه�ن�ع ��� �ي�ض�ر �با�ط�خ�لا �ن�ب �ر�م�ع �ت�ي�أ�ر �لا�ق �نو�م�ي�م �ن�ب و�ر�م�ع �ن�ع �ن�ي�ص�ح �ن�ع �ة�نا�و�ع و�ب�أ ا�ن�ث�د�ح �لي�عا�م�س�إ �ن�ب ى�سو�م ا�ن�ث�د�ح :ثيدحلا
�ك�س�ب �ج�ل�ع�لا �را�ط�ف �ه�ن�ع�ط �ني�ح �ب�ل�ك�لا ي�ن�ل�ك�أ �و�أ ي�ن�ل�ت�ق �لو�ق�ي �ه�ت�ع�م�س�ف �ر�ب�ك �ن�أ �ال�إ �و�ه ا�م�ف �سا�نلا �ع�م�ت�ج�ي ى�ت�ح ى�لو��ألا �ة�ع�ك�رلا ي�ف �ك�ل�ذ �و�ح�ن �و�أ �ل�ح�نلا �و�أ �ف�سو�ي �ة�رو�س �أ�ر�ق ا�م�ب�ر�و �ر�ب�ك�ف �م�د�ق�ت �ال�ل�خ �ن�هي�ف �ر�ي �م�ل ا�ذ�إ ى�ت�ح او�و�ت�سا �لا�ق �ن�ي�ف�صلا �ن�ي�ب �ر�م ا�ذ�إ �نا�ك�و �بي�ص�أ �ةا�د�غ �سا�ب�ع �ن�ب ��� �د�ب�ع �ال�إ �ه�ن�ي�ب�و ي�ن�ي�ب ا�م �م�ئا�ق�ل ي��ن�إ �لا�ق �بي�ص�أ ى�ت�ح �ة�ع�با�ر �ال�إ �ه�ي�ل�ع �ت�ت�أ ا�م�ف �لا�ق ا�د�ب�أ ي�د�ع�ب �ل�ج�ر ى�ل�إ �ن�ج�ت�ح�ي �ال �قا�ر�ع�لا �ل�ه�أ �ل�ما�ر�أ �ن�ع�د��أل ��� ي�ن�م�ل�س �ن�ئ�ل �ر�م�ع �لا�ق�ف �ال �الا�ق �لا�ق �قي�ط�ت �ال ا�م �ض�ر��ألا ا�م�ت�ل�م�ح ا�نو�ك�ت �ن�أ ا�ر�ظ�نا �لا�ق �ل�ض�ف �ري�ب�ك ا�هي�ف ا�م �ة�قي�ط�م �ه�ل �ي�ه ا�ر�م�أ ا�ها�ن�ل�م�ح �الا�ق �قي�ط�ت �ال ا�م �ض�ر��ألا ا�م�ت�ل�م�ح �د�ق ا�نو�ك�ت  �ل�ج�ر �ك�ل�ذ ى�أ�ر ا�م�ل�ف �ة�ع�ب�س �م�ه�ن�م �تا�م �ال�ج�ر �ر�ش�ع �ة�ث�ال�ث �ن�ع�ط ى�ت�ح �ه�ن�ع�ط �ال�إ �الا�م�ش �ال�و ا�ني�م�ي �د�ح�أ ى�ل�ع �ر�م�ي �ال �ن�ي�ف�ر�ط �تا�ذ �ني�
 �ن�م�ف �ه�م�د�ق�ف �ف�و�ع �ن�ب �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع �د�ي �ر�م�ع �ل�وا�ن�ت�و �ه�س�ف�ن �ر�ح�ن �ذو�خ�أ�م �ه�ن�أ �ج�ل�ع�لا �ن�ظ ا�م�ل�ف ا�س�ن�ر�ب �ه�ي�ل�ع �ح�ر�ط �ني�م�ل�س�م�لا �ن�م
 ي�ع�د�ي �ل�ج�ر �د�ي�ب ي�ت�تي�م �ل�ع�ج�ي �م�ل ي�ذ�لا ���� �د�م�ح�لا ا�فو�ر�ع�م �ه�ب �ت�ر�م�أ �د�ق�ل ��� �ه�ل�تا�ق �لا�ق �م�ع�ن �لا�ق �ع�ن�صلا �لا�ق �ة�ري�غ�م�لا �م�ال�غ �لا�ق�ف �ءا�ج �م�ث �ة�عا�س �لا�ج�ف ي�ن�ل�ت�ق �ن�م �ر�ظ�نا �سا�ب�ع �ن�با ا�ي �لا�ق او�ف�ر�ص�نا ا�م�ل�ف �ة�في�ف�خ �ة�ال�ص �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع �م�ه�ب ى�ل�ص�ف ��� �نا�ح�ب�س ��� �نا�ح�ب�س �نو�لو�ق�ي �م�ه�و �ر�م�ع �ت�و�ص او�د�ق�ف �د�ق �م�ه�ن�أ �ر�ي�غ �نو�ر�د�ي �ال �م�ه�ن�إ�ف �د�ج�س�م�لا ي�حا�و�ن ا�م�أ�و ى�ر�أ ي�ذ�لا ى�أ�ر �د�ق�ف �ر�م�ع ي�ل�ي
 �ن�إ �ي�أ �ت�ل�ع�ف �ت�ئ�ش �ن�إ �لا�ق�ف ا�قي�ق�ر �م�ه�ر�ث�ك�أ �سا�ب�ع�لا �نا�ك�و �ة�ني�د�م�لا�ب �جو�ل�ع�لا �ر�ث�ك�ت �ن�أ �نا�ب�ح�ت �كو�ب�أ�و �ت�ن�أ �ت�ن�ك �د�ق �م�ال�س��إلا

 �ت�ل�د�ع�ف �تي�ل�و �م�ث �ت�م�ل�ع �د�ق ا�م �م�ال�س��إلا ي�ف �م�د�ق�و �م�ل�س�و �ه�ي�ل�ع ��� ى�ل�ص ��� �لو�س�ر �ة�ب�ح�ص �ن�م �ك�ل ��� ى�ر�ش�ب�ب �ني�ن�م�ؤ�م�لا �ري�م�أ ا�ي �ر�ش�ب�أ �لا�ق�ف �با�ش �ل�ج�ر �ءا�ج�و �ه�ي�ل�ع �نو�ن�ث�ي او�ل�ع�ج�ف �سا�نلا �ءا�ج�و �ه�ي�ل�ع ا�ن�ل�خ�د�ف �ت��ي�م �ه�ن�أ او�م�ل�ع�ف �ه�ح�ر�ج �ن�م �ج�ر�خ�ف �ه�ب�ر�ش�ف �ن�ب�ل�ب �ي�ت�أ �م�ث �ه�ف�و�ج �ن�م �ج�ر�خ�ف �ه�ب�ر�ش�ف �ذي�ب�ن�ب �ي�ت�أ�ف �ه�ي�ل�ع �فا�خ�أ �لو�ق�ي �ل�ئا�ق�و �س�أ�ب �ال �لو�ق�ي �ل�ئا�ق�ف �ذ�ئ�م�و�ي �ل�ب�ق �ة�بي�ص�م �م�ه�ب�ص�ت �م�ل �سا�نلا �ن�أ�ك�و �ه�ع�م ا�ن�ق�ل�ط�نا�ف �ه�ت�ي�ب ى�ل�إ �ل�م�ت�حا�ف �م�ك�ج�ح او�ج�ح�و �م�ك�ت�ل�ب�ق ا�و�ل�ص�و �م�ك�نا�س�ل�ب او�م�ل�ك�ت ا�م �د�ع�ب �ت�ب�ذ�ك �لا�ق ا�ن�ل�ت�ق �ت�ئ�ش
�د�أ�ف �ر�م�ع �لآ �لا�م �ه�ل ى�ف�و �ن�إ �لا�ق �ه�و�ح�ن �و�أ ا�ف�ل�أ �ني�نا�م�ث�و �ة�ت�س �هو�د�ج�و�ف �هو�ب�س�ح�ف �ن�ي�دلا �ن�م �ي�ل�ع ا�م �ر�ظ�نا �ر�م�ع �ن�ب ��� �د�ب�ع ا�ي �ك��ب�ر�ل ى�ق�ت�أ�و �ك�ب�و�ث�ل ى�ق�ب�أ �ه�ن�إ�ف �ك�ب�و�ث �ع�ف�را ي�خ�أ �ن�با ا�ي �لا�ق �م�ال�غ�لا �ي�ل�ع او�د�ر �لا�ق �ض�ر��ألا �س�م�ي �ه�را�ز�إ ا�ذ�إ �ر�ب�د�أ ا�م�ل�ف ي�ل �ال�و �ي�ل�ع �ال �فا�ف�ك �ك�ل�ذ �ن�أ �ت�د�د�و �لا�ق �ة�دا�ه�ش �م�ث  ي�ف �ل�س�ف �م�ه�لا�و�م�أ �ف�ت �م�ل �ن�إ�ف �ب�ع�ك �ن�ب ��ي�د�ع ي�ن�ب ي�ف �ل�س�ف �ال�إ�و �م�ه�لا�و�م�أ �ن�م �ه�
�د�أ�ف �م�ه�ر�ي�غ ى�ل�إ �م�ه�د�ع�ت �ال�و �ش�ي�ر�ق �م�أ �ة�ش�ئا�ع ى�ل�إ �ق�ل�ط�نا �لا�م�لا ا�ذ�ه ي��ن�ع �  �ل�ق�ت �ال�و �م�ال�سلا �ر�م�ع �ك�ي�ل�ع �أ�ر�ق�ي �ل�ق�ف �ني�ن�م�ؤ�م�لا �
�ه�ي�ب�حا�ص �ع�م �ن�ف�د�ي �ن�أ �ن�ذ�أ�ت�س�ي�و �م�ال�سلا �با�ط�خ�لا �ن�ب �ر�م�ع �ك�ي�ل�ع �أ�ر�ق�ي �لا�ق�ف ي�ك�ب�ت �ة�د�عا�ق ا�ه�د�ج�و�ف ا�ه�ي�ل�ع �ل�خ�د �م�ث �ن�ذ�أ�ت�سا�و �م�ل�س�ف �ه�ي�ب�حا�ص �ع�م �ن�ف�د�ي �ن�أ �با�ط�خ�لا �ن�ب �ر�م�ع �ن�ذ�أ�ت�س�ي �ل�ق�و ا�ري�م�أ �ني�ن�م�ؤ�م�ل�ل �م�و�ي�لا �ت�س�ل ي��ن�إ�ف �ني�ن�م�ؤ�م�لا �ري�م�أ �ل�س �م�ث ي�نو�ل�م�حا�ف �ت�ي�ض�ق ا�ن�أ ا�ذ�إ�ف �ك�ل�ذ �ن�م �ي�ل�إ �م�ه�أ �ء�ي�ش �ن�م �نا�ك ا�م ���� �د�م�ح�لا �لا�ق �ت�ن�ذ�أ �ني�ن�م�ؤ�م�لا �ري�م�أ ا�ي �ب�ح�ت ي�ذ�لا �لا�ق �ك�ي�د�ل ا�م �لا�ق�ف �ه�ي�ل�إ �ل�ج�ر �ه�د�ن�س�أ�ف ي�نو�ع�ف�را �لا�ق �ءا�ج �د�ق �ر�م�ع �ن�ب ��� �د�ب�ع ا�ذ�ه �لي�ق �ل�ب�ق�أ ا�م�ل�ف ي�س�ف�ن ى�ل�ع �م�و�ي�لا �ه�ب �ن�ر�ثو��أل�و ي�س�ف�ن�ل �ه�دي�ر�أ �ت�ن�ك �ت�لا�ق�ف �رلا �ن�ذ�أ�ت�سا�و �ة�عا�س �ه�د�ن�ع �ت�ك�ب�ف �ه�ي�ل�ع �ت�ج�ل�و�ف ا�ن�م�ق ا�ها�ن�ي�أ�ر ا�م�ل�ف ا�ه�ع�م �ري�س�ت �ءا�س��نلا�و �ة�ص�ف�ح �ني�ن�م�ؤ�م�لا �م�أ �ت�ءا�ج�و �ني�م�ل�س�م�لا �ر�با�ق�م ى�ل�إ ي�نو�د�ر ي�ن�ت�د�ر �ن�إ�و ي�نو�ل�خ�د�أ�ف ي�ل �ت�ن�ذ�أ �ن�إ�ف �با�ط�خ�لا �ن�ب �ر�م�ع �ن�ذ�أ�ت�س�ي �ل�ق�ف �م�  �لا�ج�
 �ر�م��ألا ا�ذ�ه�ب �ق�ح�أ ا�د�ح�أ �د�ج�أ ا�م �لا�ق �ف�ل�خ�ت�سا �ني�ن�م�ؤ�م�لا �ري�م�أ ا�ي �ص�و�أ او�لا�ق�ف �ل�خا�دلا �ن�م ا�ه�ءا�ك�ب ا�ن�ع�م�س�ف �م�ه�ل �ال�خا�د �ت�ج�ل�و�ف
 �ر�ي�ب�زلا�و �نا�م�ث�ع�و ا�ي�ل�ع ى�م�س�ف �ضا�ر �م�ه�ن�ع �و�ه�و �م�ل�س�و �ه�ي�ل�ع ��� ى�ل�ص ��� �لو�س�ر �ي��ف�و�ت �ني�ذ�لا �ط�ه�رلا �و�أ �ر�ف�نلا �ء�ال�ؤ�ه �ن�م
 �ت�با�ص�أ �ن�إ�ف �ه�ل �ة�ي�ز�ع�تلا �ة�ئ�ي�ه�ك �ء�ي�ش �ر�م��ألا �ن�م �ه�ل �س�ي�ل�و �ر�م�ع �ن�ب ��� �د�ب�ع �م�ك�د�ه�ش�ي �لا�ق�و �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع�و ا�د�ع�س�و �ة�ح�ل�ط�و
�م�أ ا�م �م�ك�ي�أ �ه�ب �ن�ع�ت�س�ي�ل�ف �ال�إ�و �كا�ذ �و�ه�ف ا�د�ع�س �ة�ر�م��إلا  ي�د�ع�ب �ن�م �ة�في�ل�خ�لا ي�صو�أ �لا�ق�و �ة�نا�ي�خ �ال�و �ز�ج�ع �ن�ع �ه�ل�ز�ع�أ �م�ل ي��ن�إ�ف �ر�
 �ن�م �نا�مي��إلا�و �را�دلا او�ء�و�ب�ت �ني�ذ�لا ا�ر�ي�خ �را�ص�ن��ألا�ب �هي�صو�أ�و �م�ه�ت�م�ر�ح �م�ه�ل �ظ�ف�ح�ي�و �م�ه�ق�ح �م�ه�ل �ف�ر�ع�ي �ن�أ �ني�ل�و��ألا �ني�ر�جا�ه�م�لا�ب
 �ظ�ي�غ�و �لا�م�لا �ةا�ب�ج�و �م�ال�س��إلا �ء�د�ر �م�ه�ن�إ�ف ا�ر�ي�خ �را�ص�م��ألا �ل�ه�أ�ب �هي�صو�أ�و �م�ه�ئي�س�م �ن�ع ى�ف�ع�ي �ن�أ�و �م�ه�ن�س�ح�م �ن�م �ل�ب�ق�ي �ن�أ �م�ه�ل�ب�ق
 �ذ�خ�ؤ�ي �ن�أ �م�ال�س��إلا �ة�دا�م�و �ب�ر�ع�لا �ل�ص�أ �م�ه�ن�إ�ف ا�ر�ي�خ �با�ر�ع��ألا�ب �هي�صو�أ�و �م�ها�ض�ر �ن�ع �م�ه�ل�ض�ف �ال�إ �م�ه�ن�م �ذ�خ�ؤ�ي �ال �ن�أ�و ��و�د�ع�لا
 �ن�أ�و �م�ه�د�ه�ع�ب �م�ه�ل ى�فو�ي �ن�أ �م�ل�س�و �ه�ي�ل�ع ��� ى�ل�ص �ه�لو�س�ر �ة�م�ذ�و ��� �ة�م�ذ�ب �هي�صو�أ�و �م�ه�ئا�ر�ق�ف ى�ل�ع �د�ر�ي�و �م�ه�لا�و�م�أ ي�شا�و�ح �ن�م
 �ن�ب �ر�م�ع �ن�ذ�أ�ت�س�ي �لا�ق �ر�م�ع �ن�ب ��� �د�ب�ع �م�ل�س�ف ي�ش�م�ن ا�ن�ق�ل�ط�نا�ف �ه�ب ا�ن�ج�ر�خ �ض�ب�ق ا�م�ل�ف �م�ه�ت�قا�ط �ال�إ او�ف�ل�ك�ي �ال�و �م�ه�ئا�ر�و �ن�م �ل�تا�ق�ي
 �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع �لا�ق�ف �ط�ه�رلا �ء�ال�ؤ�ه �ع�م�ت�جا �ه�ن�ف�د �ن�م �غ�ر�ف ا�م�ل�ف �ه�ي�ب�حا�ص �ع�م �ك�لا�ن�ه �ع�ض�و�ف �ل�خ�د�أ�ف �هو�ل�خ�د�أ �ت�لا�ق �با�ط�خ�لا



 �ن�ئ�ل �ك�ي�ل�ع ���ا�ف �ت�م�ل�ع �د�ق ا�م �م�ال�س��إلا ي�ف �م�د�ق�لا�و �م�ل�س�و �ه�ي�ل�ع ��� ى�ل�ص ��� �لو�س�ر �ن�م �ة�با�ر�ق �ك�ل �لا�ق�ف ا�م�ه�د�ح�أ �د�ي�ب �ذ�خ�أ�ف �م�ع�ن �الا�ق �م�ك�ل�ض�ف�أ �ن�ع �لآ �ال �ن�أ �ي�ل�ع ����و �ي�ل�إ �ه�نو�ل�ع�ج�ت�ف�أ �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع �لا�ق�ف �نا�خ�ي�شلا �ت�ك�س�أ�ف �ه�س�ف�ن ي�ف �م�ه�ل�ض�ف�أ �ن�ر�ظ�ن�ي�ل �م�ال�س��إلا�و �ه�ي�ل�ع ����و �ه�ي�ل�إ �ه�ل�ع�ج�ن�ف �ر�م��ألا ا�ذ�ه �ن�م �أ�ر�ب�ت ا�م�ك�ي�أ �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع �لا�ق�ف �ف�و�ع �ن�ب �ن�م�ح�رلا �د�ب�ع ى�ل�إ ي�ر�م�أ �ت�ل�ع�ج �د�ق �د�ع�س �لا�ق�و �نا�م�ث�ع ى�ل�إ ي�ر�م�أ �ت�ل�ع�ج �د�ق �ة�ح�ل�ط �لا�ق�ف ��ي�ل�ع ى�ل�إ ي�ر�م�أ �ت�ل�ع�ج �د�ق �ر�ي�ب�زلا �لا�ق�ف �م�ك�ن�م �ة�ث�ال�ث ى�ل�إ �م�ك�ر�م�أ او�ل�ع�جا
�هو�ع�يا�ب�ف �را�دلا �ل�ه�أ �ج�ل�و�و �ي�ل�ع �ه�ل �ع�يا�ب�ف �ه�ع�يا�ب�ف �نا�م�ث�ع ا�ي �ك�د�ي �ع�ف�را �لا�ق �قا�ثي�م�لا �ذ�خ�أ ا�م�ل�ف �ك�ل�ذ �ل�ث�م �ه�ل �لا�ق�ف �ر�خ�آلا�ب �ال�خ �م�ث �ن�عي�ط�ت�ل�و �ن�ع�م�س�ت�ل �نا�م�ث�ع �ت�ر�م�أ �ن�ئ�ل�و �ن�ل�د�ع�ت�ل �ك�ت�ر�م�أ  وبأ اضيأ نوميم نب ورمع نع هاور دق هلوطب ثيدحلا اذهو ،يدزألا وه (نوميم نب ورمع نع) :هلوق :حرشلا
.نيصح ةياور يف تسيل دئاوز هتياور يفو ،دعس نباو ثراحلاو ةبيش يبأ دنع هتياورو ،يعيبسلا قاحسإ
 ،رمع يبأ نبا دنع هتياورو رباجو نابح نباو ،ىلعي يبأ دنع هتياورو عفار وبأ اضيأ رمع لتقم ةصق ضعب ىورو
 ام مهنم لك دنعو ،ملسم دنع هتياورو ةحلط يبأ نب نادعمو ،يناربطلل " طسوألا " يف هتياورو رمع نب هللا دبعو
.ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاز ةدئاف نم اهريغ يفو اهيف ام ركذأسو ،رخآلل سيل
.يتأيس امك ةعبرأ يأ (مايأب) لتقي نأ لبق يأ (باصي نأ لبق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تيأر) :هلوق
 نم عجر امل ناك كلذ نأ سابع نبا ثيدح نم زئانجلا يف مدقت دقو ،جحلا نم ردص نأ دعب يأ (ةنيدملاب) :هلوق
.قافتالاب نيرشعو ثالث ةنس كلذ ناكو ،كلذ وحنب ماكحألا يف يتأيو ،بيهص ةصق هيفو ،جحلا
.امتلعف فيك :لاق فينح نب نامثعو ناميلا نب ةفيذح ىلع فقوو) :هلوق
 نابرضي امهثعب رمع ناكو ،داوسلا ضرأ يه اهيلإ راشملا ضرألا (قيطت ال ام ضرألا امتلمح دق انوكت نأ نافاختأ

 ،روكذملا نوميم نب ورمع ةياور نم " لاومألا باتك " يف ديبع وبأ كلذ نيب ،ةيزجلا اهلهأ ىلعو جارخلا اهيلع
.رظنلا مزلتسي هنأل رذحلا نع ةيانك وه وأ ،ليمحتلا يف يأ " ارظنا" هلوقو
 لاقف " دانسإلا اذهب نيصح نع ليضف نب دمحم نع ةبيش يبأ نبا ةياور يف (ةقيطم هل يه ارمأ اهانلمح الاق) :هلوق
.نيفعض اهجارخ تلعج يأ " يضرأ تفعضأل تئش ول ةفيذح
."ةقيطم هل يه ارمأ يضرأ تلمح دقل :فينح نب نامثع لاقو
 ىلعو نيمهرد سأر لك ىلع تدز نئل :فينح نب نامثعل لاق رمع نأ " نوميم نب ورمع نع مكحلا قيرط نم هلو
."معن لاق ؛كلذ اوقاطأل ماعط نم ازيفقو امهرد بيرج لك
.حبصلا ةالص رظتنن فصلا يف يأ (مئاقل ينإ) :هلوق
."نالجر الإ " قاحسإ يبأ ةياور يف (سابع نب هللا دبع الإ) رمع يأ (هنيبو ينيب ام) :هلوق
.فوفصلا يف يأ (نهيف ري مل اذإ ىتح ،اووتسا :لاق نيفصلا نيب رم اذإ ناكو) :هلوق
 " نيصح نع ريرج قيرط نم يليعامسإلا ةياور يفو (ربكف مدقت اللخ) اهلهأ يف يأ " مهيف " ينهيمشكلا ةياور يفو
 يفو " ربكيو مدقتي مث ،اللخ ىري ال ىتح ،اووتسا :لاقف نيفص لك نيب رخأت ةالصلا تميقأو دجسملا لخد اذإ ناكو
 ناكو ،هتبيه الإ لوألا فصلا يف نوكأ نأ ينعنم امف ،نعط موي رمع تدهش نوميم نب ورمع نع قاحسإ يبأ ةياور
 الجر ىأر نإف ،ههجوب مدقملا فصلا لبقتسي ىتح ربكي ال رمع ناكو ،هيلي يذلا فصلا يف تنكو ،ابيهم الجر
."هنم ينعنم يذلا كلذف ،ةردلاب هبرض ارخأتم وأ فصلا نم امدقتم
 ينلتق :لاقف ةؤلؤل وبأ هنعطف ربك نأ الإ وه امف مدقتف " ريرج ةياور يف (هنعط نيح ،بلكلا - ينلكأ وأ - ينلتق) :هلوق
 مث ،ديعب ريغ رمع رخأتف ،ةبعش نب ةريغملا مالغ ةؤلؤل وبأ هل ضرعف " ةروكذملا قاحسإ يبأ ةياور يف " بلكلا

 ،يتأيس مكزوريف ةؤلؤل يبأ مساو " ينلتق دقف بلكلا مكنود :لوقي اذكه هديب الئاق رمع تيأرف ،تانعط ثالث هنعط
 بتك ىتح ،ةنيدملا لوخد يف ملتحا دق يبسل نذأي ال رمع ناك " لاق يرهزلا ىلإ حيحص دانسإب دعس نبا ىورف
 عفنت الامعأ هدنع نإ :لوقيو ةنيدملا هلخدي نأ هنذأتسيو اعناص هدنع امالغ هل ركذي ةفوكلا ىلع وهو ةبعش نب ةريغملا
 ام :هل لاقف ،جارخلا ةدش رمع ىلإ ىكشف ،ةئام رهش لك ةريغملا هيلع برضف ،هل نذأف ،راجن شاقن دادح هنإ ،سانلا

 ءاشأ ول لوقت كنأ ثدحأ ملأ :لاقف دبعلا هب رمف ،يلايل رمع ثبلف ،اطخاس فرصناف ،لمعت ام بنج يف ريثكب كجارخ
 هعم نم ىلع رمع لبقأف ،اهب سانلا ثدحتي ىحر كل نعنصأل :لاقف اسباع هيلإ تفتلاف ؟حيرلاب نحطت ىحر تعنصل
.دبعلا يندعوت :لاقف
 جرخ ىتح سلغلا يف دجسملا اياوز نم ةيواز يف نمكف هطسو هباصن نيسأر يذ رجنخ ىلع لمتشا مث يلايل ثبلف
 نهادحإ تانعط ثالث هنعطف هيلإ بثو رمع هنم اند املف ،كلذ لعفي رمع ناكو ،ةالصلا ةالصلا :سانلا ظقوي رمع
 هلغتسي ناكو ،ةريغملل ادبع ةؤلؤل وبأ ناك " عفار يبأ ثيدح يفو ،"هتلتق يتلا يهو قافصلا تقرخ دق ةرسلا تحت



 ىقلي نأ رمع ةين نمو ،هيلإ نسحأو هللا قتا :لاقف ،يلع لقثأ ةريغملا نإ :لاقف رمع يقلف - موي لك يأ - مهارد ةعبرأ
 ناسأر هل ارجنخ هل عنطصاف ،هلتق ىلع رمضأو ،يريغ هلدع سانلا عسو :دبعلا لاقف ،هنع ففخيف هملكيف ةريغملا
 دنعو " طقسف هترصاخ يفو هفتك يف هنعط ربك املف ،مكفوفص اوميقأ :لاقف رمع ماق ىتح ةادغلا ةالص ىرحتف ،همسو
 روضح الإ هارأ الو ،تارقن ثالث ينرقن اكيد تيأر :لاقف بطخ رمع نأ " ةحلط يبأ نب نادعم قيرط نم ملسم
 نم دعس نبا دنعو " نعط ىتح ةعمجلا كلت الإ رم امف " دازو هوحن رمع نع ةمادق نب ةيريوج ةياور يفو " يلجأ

 ينلتقي هنأ ينتثدحف سيمع تنب ءامسأ اهتثدحف " دازو هوحن ركذ " رمع نأ ينغلب " :لاق لاله يبأ نب ديعس ةياور
 يبأب لخد رمع نأ " نسح دانسإب رمع نبا ثيدح نم " ةنيدملا باتك " يف ةبش نب رمع ىورو " مجاعألا نم لجر
 " ربصاف اريثك ابسك بسكتل كنإ لاق ،يجارخ نم ينع عضي نأ ةريغملا رم :هل لاقف هل ةبض هل حلصيل تيبلا ةؤلؤل
.ثيدحلا
ةؤلؤل وبأ نعط " رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ةلاضف نب كرابملا نع حيحص دنسب " طسوألا " يف يناربطللو
.هتلتق يتلا ةثلاثلا ركذي مل هنأ ىلع لمحيو " نيتنعط رمع
 دعس نبا داز " رشع ثلاث وهو هعم الجر رشع ينثا " قاحسإ يبأ ةياور يف (الجر رشع ةثالث نعط ىتح) :هلوق
 ناكو :لاق نعط املف ،هردص ىلع هعفر دق رفصأ رازإ رمع ىلعو " نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ ةياور نم
."ارودقم اردق هللا رمأ
 لقاع هتوخألو هلو يثيللا ريكبلا نب بيلك ىلع مهئامسأ نم تفقوو ،نوقابلا شاعو يأ (ةعبس مهنم تام) :هلوق
 نم ارداص رمع عم ناك " هنأ رمع نبا ىلإ حيحصلا دانسإلاب " مهجلا يبأ ءزج " يف انيورف ،ةبحص سايإو رماعو
 امل ةؤلؤل وبأ هنعطف لاق ،ةنجلا هللا هلخدي نأ وجرأ :لاقو رمع كلذ هل ركشف يثيللا بيلك اهنفدف ةأرماب رمف ،جحلا

 الجر رشع ينثا ةؤلؤل وبأ نعط " يرهزلا قيرط نمو هوحن عفان قيرط نم قازرلا دبع ىورو " تامف رمع نعط
 " رمع لتق ةصق يف نمحرلا دبع نب ىيحيو ةملس يبأ قيرط نم ةبيش يبأ نبا ىورو " بيلكو رمع مهنم تامف
."هيلع زهجأف ريكبلا نب بيلك ةؤلؤل وبأ نعطف
 نب ديعس قيرط نم نوحتف نبال باعيتسالا ليذ يف عقو (اسنرب هيلع حرط نيملسملا نم لجر كلذ ىأر املف) :هلوق
 نم لجر كلذ ىأر املف :لاق ةصقلا هذه يف نمحرلا دبع نب نيصح عمس نم ينثدح يبأ انثدح " :لاق يومألا ىيحي
 عطقنم فيعض دانسإب دعس نبا هاور امم حصأ اذهو " اسنرب هيلع حرط يعوبريلا يميمتلا ناطح هل لاقي نيرجاهملا
 لجرو نايرهزلا ةبتع نب مشاهو فوع نب هللا دبع مهنم شيرق نم طهر ةؤلؤل ابأ ذخأف ارفن ةؤلؤل وبأ نعط " لاق
.كلذ يف اوكرتشا لكلا نأ لمح اذه تبث نإف " هيلع تناك ةصيمخ فوع نب هللا دبع هيلع حرطو ،مهس ينب نم
."ةؤلؤل يبأ سأر زتحا روكذملا فوع نب هللا دبع نأ " رخآ دانسإب يدقاولا نع دعس ىورو
.سانلاب ةالصلل يأ (همدقف فوع نب نمحرلا دبع لوانتو) :هلوق
 ،رثوكلا كانيطعأ انإ :نآرقلا يف نيتروس رصقأب " قاحسإ يبأ ةياور يف (ةفيفخ ةالص نمحرلا دبع مهب ىلصف) :هلوق
 يف هتلمتحاف ،هيلع يشغ ىتح فزنلا رمع بلغ مث " روكذملا باهش نبا ةياور يف دازو " حتفلاو هللا رصن ءاج اذإو
 مالسإ ال :لاق ،معن تلقف ؟سانلا ىلصأ :لاقف انهوجو يف رظنف رفسأ ىتح هتيشغ يف لزي ملف هتيب هتلخدأ ىتح طهر
.ةالصلا كرت نمل
 ةيناثلا يفو رصعلاو ىلوألا يف أرقف ىلصو أضوتف " لاق رمع نبا قيرط نم دعس نبا ةياور يفو " ىلصو أضوت مث
."قتفلا دست امف ىطسولا يعبصأ عضأل ينإ ،امد بغثي هحرجو يلإ دناستو :لاق ،نورفاكلا اهيأ اي
 جرخا سابع نب هللا دبع اي رمع لاقف " قاحسإ يبأ ةياور يف (ينلتق نم رظنا سابع نبا اي :لاق اوفرصنا املف) :هلوق
 نأ رمع نظف " ةلاضف نب كرابم دازو " انعلطا الو انملع ام ،هللا ذاعم :اولاقف ؟اذه ناك مكنم ألم نعأ :سانلا يف دانف
 ؟اذه ناك سانلا نم ألم نع ملعت نأ بحأ :لاقف - هينديو هبحي ناكو - سابع نبا اعدف هملعي ال سانلا ىلإ ابنذ هل
.ههجو يف رشبلا تيأرف :سابع نبا لاق ،مهدالوأ راكبأ اودقف امنأكف ،نوكبي مهو الإ سانلا نم ألمب رمي ال جرخف
.نونلاو ةلمهملا حتفب (عنصلا) :هلوق
 عنص لجر ةغللا لهأ لاق ،نونلا فيفختب " عانصلا " دعس نباو ةبيش يبأ نبا دنع نيصح نع ليضف نبا ةياور يفو
.ةأرملاو لجرلا ىلع اعم ناعقي عنصلاو عانصلا ديز وبأ ىكحو ،ديلا عانص ةأرماو ناسللاو ديلا
.يتلتق يأ ةانثم اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ميملا رسكب (يتتيم لعجي مل) :هلوق
.ةيناتحتلا ديدشتو نونلا رسكو ميملا حتفب " يتينم " ينهيمشكلا ةياور يفو
 اهدجس ةدجسب هللا دنع ينجاحي يلتاق لعجي مل يذلا هلل دمحلا لاقف " باهش نبا ةياور يف (مالسإلا يعدي لجر) :هلوق



 ىجرت ادمعتم لتق اذإ ملسملا نأ اذه نم دافتسيو ،"هللا الإ هلإ ال لوقب ينجاحي " ةلاضف نب كرابم ةياور يفو " طق هل
.ءاسنلا ةروس ريسفت يف كلذ طسب يتأيسو ،ادبأ هل رفغي ال هنإ لاق نمل افالخ ةرفغملا هل
 " رباج ثيدح يفو ،هب هرمأ اميف هيلع فخي مل هنأ يأ " افورعم هب ترمأ دقل ،هللا هلتاق " ةبيش يبأ نبا ةياور يفو
."ربكأ هللا لاقف ،ةؤلؤل وبأ هنإ هل ليقف ،رمع عجرتساف ،هسفن لتق هنإ :ليقف ،ينلتق يذلا ىلع اولجعت ال :رمع لاقف
 نبا نع نيريس نب دمحم قيرط نم دعس نبا ةياور يف (ةنيدملاب جولعلا رثكت نأ نابحت كوبأو تنأ تنك دق) :هلوق
 ملسأ قيرط نم هلو " ينومتبلغف يبسلا نم جلع اهلخدي ال نأ ديرأ تنك ،كباحصأ لمع نم اذه :رمع لاقف " سابع
 مهجولع نم اهيلع اوبلجت نأ مكتيهن دق لاق ،زوريف همساو ةؤلؤل وبأ اولاق ؟ينباصأ نم رمع لاق " لاق رمع ىلوم
 نأ ينغلب " لاق نيريس نبا قيرط نم ةبش نب رمع ىورو ،ةلاضف نب كرابم ةياور يف هوحنو " ينومتيصعف ادحأ
."جولعلاب الإ ميقتسي ال ديدش ةنيدملا لمع نإ :ءافصولا الإ يبسلا نم انيلع اولخدت ال لاق امل رمعل لاق سابعلا
.مهلتقب رمأي ال رمع نأب هملعل كلذ هل لاق امنإ :نيتلا نبا لاق (تلعف تئش نإ) :هلوق
 مهانلتق يأ " انلعف تئش نإ " هلوق نم سابع نبا نم مهف هنأل ،نيدلا يف رمع ةدش نم فلأ ام ىلع وه (تبذك) :هلوق
 ال ملسملا نأ هملعل " اولص نأ دعب " هل لاق امنإو ،تأطخأ عضوم يف " تبذك " نولوقي زاجحلا لهأو ،كلذب هباجأف
.مهنم ملسي مل نم لتق دارأ امنإ سابع نبا لعلو ،هلتق لحي
 لخد حبصأ املف " قاحسإ يبأ ةياور يفو " هحرج ردق ام رظنيل " عفار يبأ ثيدح يف داز (هبرشف ذيبنب يتأف) :هلوق
 ينوتئا ديدص اذه :لاقف ،هحرج نم جرخف برشف ذيبنب اعدف ،ذيبنلا :لاق ؟كيلإ بحأ بارشلا يأ :لاقف بيبطلا هيلع
."دغ نم وأ كموي نم اتيم الإ كنظأ ال ينإف صوأ :بيبطلا لاقف ،هحرج نم جرخف هبرشف نبلب يتأف ،نبلب
.بوصأ يهو " هحرج نم " ينهيمشكلا ةياور يف (هفوج نم جرخف) :هلوق
 ،نينمؤملا ريمأ اي كيلع سأب ال اولاقف " هتياور يفو " مد مأ ذيبن وهأ ردي ملف ذيبنلا جرخف " عفار يبأ ةياور يفو
 لاقف :لوقي رمع نبا تعمس :لاق ملاس ينربخأف :لاق " باهش نبا ةياور يفو " تلتق دقف اسأب لتقلا نكي نإ :لاقف
 جرخ نيح مدلاب ذيبنلا هبشف اذيبن هاقسف برعلا نم بيبط ىلإ اولسرأف :لاق ،يحرج ىلإ رظني بيبط يلإ اولسرأ :رمع
 دهعا :لاقف ضيبأ ةنعطلا نم نبللا جرخف انبل هاقسف راصنألا نم رخآ ابيبط توعدف لاق ،ةرسلا تحت يتلا ةنعطلا نم
.نينمؤملا ريمأ اي
 جرخف اهبرشف نبل نم ةبرشب اعد مث " ةلاضف نب كرابم ةياور يفو " هتبذكل كلذ ريغ لاق ولو ،ينقدص :رمع لاقف
 كاذ امو ،علطملا لوه نم هب تيدتفال اهلك ايندلا يل نأ ول نآلا :لاقف توملا هنأ فرعف نيحرجلا نم نبللا شاشم
."اريخ الإ تيأر نوكأ نأ هلل دمحلاو
 طسب يتأيسو ،ءاملا باذعتسال كلذ نوعنصي اوناك ،هيف تعقن يأ ءام يف تذبن تارمت روكذملا ذيبنلاب دارملا : (هيبنت)
.ةبرشألا يف هيف لوقلا
 نم دعس نبا دنع رباج ثيدح يف عقوو " هيلع نونثي اولعجف " ينهيمشكلا ةياور يف (هيلع نونثي سانلا ءاجو) :هلوق
.فوع نب نمحرلا دبع هيلع ىنثأ نم ةيمست
.هريغ هب باجأ امب هباجأ هنأو
.كلذ وحنب هباجأو ةنجلا كل ائينه هل لاقو هيلع ىنثأ ةريغملا نأ راسي نب ناميلس قيرط نم ةبش نب رمع ىورو
.نعط نيح رمع ىلع لخد نمم هنأ ةمرخم نب روسملا قيرط نم ةبيش يبأ نبا ىورو
 املكف ،قارعلا لهأ مث ماشلا لهأ مث ةنيدملا لهأ مث ةباحصلا هيلع لخدف " ةمادق نب ةيريوج قيرط نم دعس نبا دنعو
 نبا دنع قاحسإ يبأ ةياور يف عقوو ،ةيزجلا يف هجولا اذه نم هنم فرط مدقت دقو " هيلع اونثأو اوكب موق هيلع لخد
 ةريزج يف ينإو نيأ نم لوقت كنإو ،اديهش الإ تومت ال كنإ كل لقأ ملأ :لاقف - رابحألا بعك يأ - بعك هاتأو " دعسم
."برعلا
 عقو دقو " راصنألا نم باش هيلع جلوو " زئانجلا يف ةقباسلا نيصح نع ريرج ةياور يف (باش لجر ءاجو) :هلوق
 [هنأ ال] ولف ،باشلل انه لاق امم اوحن هل لاقف رمع ىلع ىنثأ هنأ دعس نبا دنع سابع نبا نع يفنحلا كامس ةياور يف
 هباوج داحتا عم نينثملا ددعت نم عنام ال نكل ،سابع نباب مهبملا رسفي نأ غاسل راصنألا نم هنإ ةياورلا هذه يف لاق
.مدقت امك
 يف كلذ عقي ملو ،هيلع ركنأف ضرألا ىلإ لصي هرازإ رمع ىأر بهذ امل هنأ ماشلا اذه ةصق يف نأ اضيأ هديؤيو
 توملا نم هيف وه ام هلغشي مل هنأو ،نيدلا يف ةبالصلا نم هيلع ناك ام سابع نبا ىلع هراكنإ يفو ،سابع نبا ةصق
 ةبش نب رمع ىورف دوعسم نبا كلذ ىلإ راشأ دقو " كل " هربخو أدتبم " تملع دق ام " :هلوقو ،فورعملاب رمألا نع



."قحلا لوق نم هيف ناك ام هعنمي مل ،رمع هللا محري هللا دبع لاق " دازو ةصقلا هذه وحن هثيدح نم
.قبسلا ىنعمب يناثلاو لضفلا ىنعمب لوألاف اهرسكو فاقلا حتفب (مدقو) :هلوق
 قلطم لوعفم هنأ ىلع بصنلا زوجيو ،ةبحص ىلع افطع رجلابو ،تملع دق ام ىلع افطع عفرلاب (ةداهش مث) :هلوق
."هلك اذه دعب ةداهشلا مث " ريرج نبا ةياور يف عقو دقو ،ىوقأ لوألاو فوذحم لعفل
.ءاوسب ءاوس يأ (يل الو يلع ال) :هلوق
 لاق ةلاضف نب كرابملا ةياور يف عقوو ،ينهيمشكلل نونلا لدب ةدحوملابو ،رثكألل فاقلا مث نونلاب (كبوثل ىقنأ) :هلوق
 نيملسملاو نيدلا كب هللا زعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد دق سيلأ ،اريخ كازجف كلذ تلق نإو :سابع نبا
 نع بغت مل مث ،احتف كترجه تناكف ترجاهو ،مالسإلا كب رهظو ،ازع كمالسإ ناك تملسأ املف ،ةكمب نوفاخي ذإ
 هدعب ةفيلخلا ترزاوو ،ضار كنع وهو ضبق مث ،نيكرشملا لاتق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدهش دهشم
 ريخب تيلو مث ،ضار كنع وهو ةفيلخلا ضبق مث ،لبقأ نمب ربدأ نم تبرضف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاهنم ىلع
 يف مهعسويس نم تيب لهأ ىلع كب لخدأو ،ودعلا كب ىفنو ،لاومألا كب ايجو ،راصمألا كب هللا رصم :سانلا ىلو ام
.كل ائينهف ،ةداهشلاب كل متخ مث ،مهقازرأو مهنيد
.هنورغت نم رورغملا نإ هللاو :لاقف
.معن :لاقف ،ةمايقلا موي هللا دنع هللا دبع اي يل دهشتأ :لاق مث
 هتوم دنع رمع لعف هل ركذو - يرصبلا نسحلا لاق " اضيأ ةلاضف نب كرابم ةياور يفو " دمحلا كل مهللا :لاقف
.ةزعو ةءاسإ عمج قفانملاو ،ةقفشو اناسحإ عمج نمؤملا اذكه :- لاقف هبر نم هتيشخو
."ةزع دادزا الإ ةءاسإ دادزا الو ،ةقفشو ةفاخم دادزا هتدجو الإ اناسحإ دادزا اناسنإ تدجو ام هللاو
.نيدلا نم يلع اذام رظنا ،رمع نب هللا دبع اي) :هلوق
 اذإ رمع قحو هللا قحب كيلع تمسقأ ،هللا دبع اي :لاق مث " رباج ثيدح يف (هوحن وأ افلأ نينامثو ةتس هودجوف هوبسحف
 دبع هلأسف ،نيملسملا لام تيب يف اهعضتف افلأ نينامثب رمع لآ عابر نم عيبت ىتح كسأر لسغت ال نأ ينتنفدف تم
.رمع نيد ةهج اذهب فرعو " ينبونت تناك بئاون يفو ،اهتججح ججح يف اهتقفنأ :لاقف ،فوع نب نمحرلا
.ايندلا يف ءيش هلمع نم لجعتي ال نأ دارأ هنأ الإ ،كلذ ةمارغ همزلي ال هنأ رمع ملع دق :نيتلا نبا لاق
 لوألا ،ضايع مزج هبو ،افلأ نيرشعو ةتس ناك رمع نيد نأ " ةلابز نب نسحلا نب دمحمل ةنيدملا رابخأ " يف عقوو
.دمتعملا وه
.هطهر ديري نأ لمتحيو ،اريثك مهمالك يف عقي هلثمو ،هسفن ديري هنأك (رمع لآ لام هل ىفو نإ) :هلوق
 نوكسب " مهدعت ال " :هلوقو ،هتليبق شيرقو ،مهنم وه يذلا نطبلا مه " بعك نب يدع ينب يف لسف الإو " :هلوقو
 باتك " يف ةبش نب رمع ىورف ،نيد رمع ىلع نوكي نأ رمع نبا ىلوم عفان ركنأ دقو ،مهزواجتت ال يأ نيعلا
.ىهتنا ؟فلأ ةئامب هثاريم هتثرو نم لجر عاب دقو نيد رمع ىلع نوكي نيأ نم :لاق اعفان نأ حيحص دانسإب " ةنيدملا
.نيد هيلع هتوم دنع نوكي نأ يفني ال اذهو
.ضقي مل هنيد نوكي نأ ركنأ اعفان لعلف ،هنع نيدلا يفن مزلتسي الو لاملا ريثك صخشلا نوكي دقف
 ىتح ةشئاع ىلإ كلذب ةراشإ ،توملاب نقيأ امدنع كلذ لاق امنإ :نيتلا نبا لاق (اريمأ نينمؤملل مويلا تسل ينإف) :هلوق
 هيلإ راشأ ام ىلع يفنلا اذه لمحيف ،كلذ هرهاظ فلاخي ام ماكحألا باتك يف يتأيسو ،نينمؤملا ريمأ هنوكل هيباحت ال
.رمألا قيرطب ال بلطلا قيرطب اهل هلاؤس نأ ملعي نأ دارأ هنأ نيتلا نبا
 لب ،رظن هيفو ،تيبلا كلمت تناك اهنأ كلذ ىلع اهل رمع ناذئتسابو هب لدتسا (يسفن ىلع مويلا هب هنرثوألو) :هلوق
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ مكحو ،اهنع ثروي الو ناكسإلاو هيف ىنكسلاب هتعفنم كلمت تناك اهنأ عقاولا
 عمجلا هجو هيف مدقتو ،رسجلا رخاوأ يف اذه نم ءيش مدقت دقو ملسو هيلع هللا ىلص هدعب نجوزتي ال نهنأل تادتعملاك
 قبي مل هنأ تنظ نوكت نأ لامتحاب " مهدنع ينفدت ال " ريبزلا نبال اهلوق نيبو " يسفن ىلع هنرثوأل " ةشئاع لوق نيب
 ىلإ ةراشإلا " يسفن ىلع هنرثوأل " اهلوقب اهدارم نوكي نأ لمتحيو ،رمع نفد دعب كلذ ناكمإ اهل نيبت مث عسو كانه
 نأ كلذ مزلتسي الو ،اهجوزو اهيبأ فالخب اهنم ايبنجأ هنوكل رمع ناكمل كانه نفدلا اهيلع عنتمال كلذ يف تنذأ ول اهنأ

 " يتيب يف رمع نفد ذنم ينع يبايث عضأ مل " رمع نفد نأ دعب لوقت تناك اذهلو ،ال مأ ةعس ناكملا يف نوكي ال
 نأ هدعب تشاع نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تنذأتسا اهنأ تبثي ال ثيدح يف اهنع ىورو ،هريغو دعس نبا هجرخأ
 " ميرم نبا ىسيعو رمعو ركب يبأ ربقو يربق الإ عضوملا كلذ يف سيلو كلذب كل ىنأو " :اهل لاقف هبناج ىلإ نفدت
 كانهو ،ةشئاع تيب ةفص يف ةثالثلا روبق نإ " :لاق بيسملا نب ديعس نع فيعض هجو نم " ةنيدملا رابخأ " يفو



."مالسلا هيلع ىسيع هيف نفدي ربق عضوم
.هودعقي نأ مهرمأف اعجطضم ناك هنأك ،ضرألا نم يأ (ينوعفرا) :هلوق
 امل سابع نبا نأ كرابملا ةياور يف ام هديؤيو سابع نبا هنأ لمتحيو ،همسا ىلع فقأ مل (هيلإ لجر هدنسأف) :هلوق
 يذخف نم هتعضوف :سابع نبا لاق ،رمع نب هللا دبع اي ضرألاب يدخ قصلأ :رمع هل لاقف " لاق هيلع ءانثلا نم غرف
 هللا رفغي مل نإ رمع كليو :لاقف ضرألاب هدخو هتيحل عضو ىتح هتعضوف ،ضرألاب يدخ قصلأ :لاقف يقاس ىلع
."كل
 رمع نأ كلام نع ىسيع نب نعم نع دعس نبا ركذ (نذأتساف تم اذإ) :هلوقو (كلذ نم يلإ مهأ ءيش ناك ام) :هلوق
 مدقت دقو ،كلذ ىلع اههركي ال نأ دارأف ،هتوم دعب كلذ نع عجرت نأو هنم ءايح هتايح يف تنذأ نوكت نأ ىشخي ناك
.زئانجلا رخاوأ يف هيف ام
.رمع تنب يأ (ةصفح نينمؤملا مأ تءاجو) :هلوق
.تثكمف رمع ىلع تلخد يأ (هيلع تجلوف) :هلوق
 بحاص اي " تلاق اهنأ بركي دعم نب مادقملا نع حيحص دانسإب دعس نبا ركذو " تكبف " ينهيمشكلا ةياور يفو
.نينمؤملا ريمأ اي ،هللا لوسر رهص اي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نلف كينيع امأف ،اذه كسلجم دعب يننيبدنت نأ قحلا نم كيلع يلامب كيلع جرحأ ،عمسأ ام ىلع يل ربص ال :رمع لاقف
."امهكلمأ
.رادلا يف ناك الخدم يأ (مهل الخاد تجلوف) :هلوق
 نب هللا دبع وه كلذ هل لاق يذلا نأ ىلع لدي ام ماكحألا يف يتأيس (فلختسا ،نينمؤملا ريمأ اي صوأ :اولاقف) :هلوق
 ريمأ اي " هدعب ادحأ لوي مل فقو نيح رمعل لاق رمع ىلوم ملسأ نأ عاطقنا هيف دانسإب ةبش نبا ىورو ،رمع
 نم ملسم ىور دقف ،ةؤلؤل وبأ هنعطي نأ لبق كلذ نوكي نأ لمتحيو " ركب وبأ عنص امك عنصت نأ كعنمي ام ،نينمؤملا

."فلختسأ نأ يننورمأي اماوقأ نإ " نعطي نأ لبق هتبطخ يف لاق رمع نأ ةحلط يبأ نب نادعم قيرط
.يوارلا نم كش (طهرلا وأ رفنلا ءالؤه نم) :هلوق
 ،ايلعو نامثعو فوع نب نمحرلا دبع ركذ هنأ رمع نبا ةياور نم دعس نبا دنع عقو (خلإ نامثعو ايلع ىمسف) :هلوق
 ،بترت ال واولا نأل اوفرصت ةاورلا نأ ىلع اذه لدف " معن :لاق ؟امهلبق فوع نب نمحرلا دبعب أدبأ ملاسل تلق " هيفو
 امأ ،كلذ لبق تام دقو ةديبع وبأ مهنمو ركب وبأ كلذكو ،مهنم هنأل هيف لاكشإ ال ةرشعلا نم ةتسلا ىلع رمع راصتقاو
 ينيادملا ةياور يف حرص دقو ،رمألا نم يربتلا يف ةغلابم مهيف رمع همسي ملف رمع مع نبا وهف ديز نب ديعس
 لهأ نم هانثتسا هنأ الإ ،ضار هنع وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يفوت نميف ديز نب ديعس دع رمع نأ هديناسأب
 دحأل اهيف بغرأف مكرومأ يف يل برأ ال :رمع لاقف " :لاق هديناسأب ينيادملا كلذب حرص دقو ،هنم هتبارقل ىروشلا
."يلهأ نم
 :لجر هل لاقف " :لاق هديناسأب ينيادملا قيرط نم يربطلا ةياور يف عقوو (رمع نب هللا دبع مكدهشي :لاقو) :هلوق
 يعخنلا ميهاربإ لسرم نم حيحص دنسب دعس نبا جرخأو " اذهب هللا تدرأ ام هللاو :لاق ،رمع نب هللا دبع فلختسا
."هتأرما قلطي نأ نسحي مل نم فلختسأ ،اذهب هللا تدرأ ام هللاو ،هللا كلتاق :رمع لاقف " :لاق هوحن
 نم هلعج نأب هرطاخ ربج دارأ ةفالخلا يف ىروشلا لهأ نم هجرخأ امل هنأل ،رمع نبال يأ (هل ةيزعتلا ةئيهك) :هلوق
.كلذ يف ةرواشملا لهأ
 مزجلا هل أيهت نيأ نم فرعأ ملف ،رمع مالك نم ال يوارلا مالك نم " هل ةيزعتلا ةئيهك " هلوق نأ ينامركلا معزو
.لامتحالا عم كلذب
 اومدقف همكحب اوضرت مل نإف ،رمع نب هللا دبع اومكحف يأر ىلع ةثالث عمتجا اذإ " :مهل لاق رمع نأ ينيادملا ركذو
."فوع نب نمحرلا دبع هعم نم
 امو " ينيادملا دازو ،صاقو يبأ نبا ينعي (ادعس) ةرامإلا ينهيمشكللو ،ةزمهلا رسكب (ةرمإلا تباصأ نإف) :هلوق
 نإو ،سانلا هيلع فلتختسف يلع يلو نإو ،نيل هيف لجرف نامثع يلو نإف نامثع وأ يلع الإ رمألا اذه يلي نأ نظأ
."يلاولا هب نعتسيلف الإو دعس يلو
 ىتح طهرلا ءالؤه ثحتساو ،راصنألا نم الجر نيسمخ رتخاف ،مالسإلا مكب رصن دق هللا نإ :ةحلط يبأل لاق مث
.مهنم الجر اوراتخي
 نامثعو ايلع يل اوعدا لاقف " نوميم نب ورمع نع قاحسإ يبأ ةياور يف (يدعب نم ةفيلخلا يصوأ :لاقو) :هلوق



 لعل ،يلع اي " :لاقف يلعو نامثع ريغ مهنم ادحأ ملكي ملف لاق " ابئاغ ةحلط ناكو ،ريبزلاو ادعسو نمحرلا دبعو
 قتاف رمألا اذه تيلو نإف ملعلاو هقفلا نم هللا كاتآ امو كرهصو هللا لوسر نم كتبارقو كقح كل نوملعي موقلا ءالؤه

."هيف هللا
.كلذ وحن هل ركذف " نامثع اي :لاقف نامثع اعد مث
 يبأ ينب نلمحت الو هيف هللا قتاف رمألا اذه كولو نإف " نامثع ةصق يف قاحسإ يبأ نع ليئارسإ ةياور يف عقوو
.ثالث سانلاب لص " :لاقف هل يعدف " ابيهص يل اوعدا " :لاق مث " سانلا باقر ىلع طيعم
 نإ " :لاق هنع نم اوجرخ املف " هقنع اوبرضاف فلاخ نمف لجر ىلع اوعمتجا اذإف ،تيب يف موقلا ءالؤه لحيلو
.قيرطلا مهب كلسي حلجألا اهولوت
 دئاوف ىلع لصفلا اذه لمتشا دقو " اتيمو ايح اهلمحتأ نأ هركأ :لاق ؟هنم نينمؤملا ريمأ اي كعنمي ام :هنبا هل لاقف
 :لاقف مهيلإ رظنف ،رمع ىلع طهرلا لخد " :لاق حيحص دانسإب دعس نبا هجرخأ رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو ،ةديدع
 ابئاغ ذئموي ةحلط ناكو - مكيلإ رمألا امنإو ،مكيف وهف ناك نإف ،اقاقش سانلا دنع دجأ ملف سانلا رمأ يف ترظن دق ينإ
 الف مكنم يلو نمف يلعو نامثعو فوع نب نمحرلا دبع ةثالثلا دحأل الإ نورمؤي ال مكموق ناك نإف :لاق - هلاومأ يف
 اثالث بيهص مكل لصيلف ثدح يل ثدح نإف اولهمأ " :رمع لاق مث " اورواشتف اوموق ،سانلا باقر ىلع هتبارق لمحي
."هقنع اوبرضاف نيملسملا نم ةروشم ريغ ىلع مكنم رمأت نمف
 يف مهركذ يتأيس راصنألاو ،ناوضرلا ةعيب دهش نم :ليقو ،نيتلبقلا ىلإ ىلص نم مه (نيلوألا نيرجاهملاب) :هلوق
.درفم باب
 ةنيدملا ءامسأ نم هنأ مهضعب ىعدا (ناميإلاو) :هلوقو ،ةرجهلا لبق ةنيدملا اونكس يأ (رادلا اوءوبت نيذلا) :هلوقو
 ةدشل ناميإلا نأ وأ ،اودقتعاو هريدقتو فوذحم هبصن لماع وأ مزل ىنعم " اوءوبت " نمض هنأ حجارلاو ،ديعب وهو
.ملعأ هللاو ،هولزن مهنأكو مهب طاحأ هنأك مهبولق يف هتوبث
.مهتوقو مهترثكب ودعلا نوظيغي يأ (ودعلا ظيغو) هنع عفدي يذلا مالسإلا نوع يأ (مالسإلا ءدر مهنإف) :هلوق
 " مهنم ذخؤيو " ينهيمشكلا ةياور يف ،مهنع لضف ام الإ يأ (مهاضر نع مهلضف الإ مهنم ذخؤي ال نأو) :هلوق
.باوصلا وه لوألاو
 اذإ يأ مهئارو نم لاتقلاب دارملاو ،ةمذلا لهأ هللا ةمذب دارملاو ،رايخب تسيل يتلا يأ (مهلاومأ يشاوح نم) :هلوق
.مهل ودع مهدصق
 امإو هب ىصوي الو يبرح امإ رفاكلاف ،رفاك امإو ملسم امإ سانلا نأل فئاوطلا عيمج هتيصو يف رمع ىفوتسا دقو
.عيمجلا نيب دقو ،يرضح امإو يودب امإ مهلكو ،امهريغ وأ يراصنأ امإو يرجاهم امإ ملسملاو ،هركذ دقو يمذ
."ةنامألا هيلإ اودأو هونيعأو مكرمأ يلي نم ةرزاؤم اونسحأو " ةدايزلا نم ينيادملا ةياور يف عقوو
.ةيزجلا نم يأ (مهتقاط الإ اوفلكي الو) :هلوقو
."انعجر يأ انبلقناف " ينهيمشكلا ةياور يف (انقلطناف) :هلوق
 ربق ءارو ركب يبأ ربق نأ ىلع رثكألاف ،ةثالثلا ةمركملا روبقلا ةفص يف فلتخا (هيبحاص عم كلانه عضوف) :هلوق
.ركب يبأ ربق ءارو رمع ربقو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
.هيبكنم ءاذح ركب يبأ ربقو ،ةلبقلا ىلإ مدقم ملسو هيلع هللا ىلص هربق نإ :ليقو
.ركب يبأ يبكنم ءاذح رمع ربقو
.هيلجر دنع رمع ربقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سأر دنع ركب يبأ ربق :ليقو
.ركب يبأ يلجر دنع رمع ربقو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلجر دنع ركب يبأ ربق :ليقو
.زئانجلا باتك رخاوأ يف هتلدأ ركذو هنايب مدقت امك كلذ ريغ :ليقو
.فوع نبا وه (نمحرلا دبع لاقف) :هلوق
 يف ينيادملا حرصو ،رظن هيفو نيتلا نبا لاق اذك ،فالتخالا لقيل رايتخالا يف يأ (ةثالث ىلإ مكرمأ اولعجا) :هلوق
.هلاق ام فالخب هتياور
 هنأ لمتحيو ،رمع ةيصو دنع ابئاغ ناك هنأ مدقت دقو ،رضح هنأ ىلع ةلالد هيف (يرمأ تلعج دق :ةحلط لاقف) :هلوق
.نامثع عيوب نأ دعب الإ رضحي مل هنأ ينيادملا هاور امم حصأ اذهو ،ىروشلا رمأ متي نأ ليقو تام نأ دعب رضح
.كلذ وحن وأ بيقر هيلع يأ فوذحم ربخلاو امهيف عفرلاب (مالسإلاو هيلع هللاو) :هلوق
.يضر نم لوأ انأ :نامثع لاقف " ةياور يف ينيادملا داز ،هدقتعم يأ (هسفن يف مهلضفأ نرظنيل) :هلوق



.معن لاق ،محر اذ نصخت الو قحلا نرثؤتل اقثوم ينطعأ :يلع لاقو
."فلاخ نم ىلع يعم اونوكت نأ مكقيثاوم ينوطعأ لاق مث
 ،تكس ىنعمب وهو فاكلاو ةزمهلا حتف زوجيو ،امهتكسأ اتكسم نأك فاكلا رسكو ةزمهلا مضب (تكسأف) :هلوق
.نامثعو يلع نيخيشلاب دارملاو
.نيصح نع ليضف نبا ةياور يف هب احرصم عقوو ،هيلع لدي مالكلا ةيقبو يلع وه (امهدحأ ديب ذخأف) :هلوق
 رضحت ملف كنع رمألا اذه فرص ول تيأرأ " هل لاق هنأ ينيادملا داز ،مدقت دقو اهحتفو فاقلا رسكب (مدقلاو) :هلوق
."نامثع :لاق ؟طهرلا ءالؤه نم اهب قحأ ىرت تنك نم
.مدقلا نع لدب وأ ةفص (تملع دق ام) :هلوق
 هيلع راشأ ادعس نأ هيف دازو يلع لاقف يلعل لاق امك هل لاق هنأ ينيادملا داز (كلذ لثم هل لاقف رخآلاب الخ مث) :هلوق
 هرمأ الإ مهنم لجرب ولخي ال سانلا فارشأ نم ةنيدملا ىفاو نمو ةباحصلا ىلع اهلك يلايللا كلت راد هنأو ،نامثعب
.نامثعب
 وحن اهقاسو ةمرخم نب روسملا نع فوع نب ديمح ةياور نم ماكحألا باتك يف ىروشلا ةصق فنصملا دروأ دقو
.ىلاعت هللا ءاش نإ كانه اهيف ام حرش ركذأسو ،انه امم متأو اذه
 ،هبر نم هفوخ ةدشو ،مهيف ةنسلا هتماقإو ،مهل هتحيصنو ،نيملسملا ىلع هتقفش دئاوفلا نم هذه رمع ةصق يفو
 طرفم ولغ ناك اذإ امب صوصخم هجولا يف حدملا نع يهنلا نأو ،هسفن رمأب همامتها نم رثكأ نيدلا رمأب همامتهاو
 ءانتعالاو ،نيدلا ءادأب ةيصولاو ،هرازإ ريمشتب هرمأ هنوك عم هل هحدم نع باشلا رمع هني مل مث نمو ،رهاظ بذك وأ
 رهاظ وه امم كلذ ريغو ةعيبلاب دقعنت ةمامإلا نأو ،لضفألا ميدقتو مامإلا بصن يف ةروشملاو ريخلا لهأ دنع نفدلاب
.قفوملا هللاو ،لمأتلاب
 ىلإ ىروش رمألا لعجي مل زجي مل ول كلذ نأل هنم لضفألا ىلع لوضفملا ةيلوت زاوج ىلع ليلد هيف :لاطب نبا لاقو
 دحأ مكل تيضر دق " :ركب يبأ لوق اضيأ كلذ ىلع لديو :لاق ،ضعب نم لضفأ مهضعب نأ هملع عم سفنأ ةتس
.امهنم لضفأ هنأب هملع عم " ةديبع يبأو رمع نيلجرلا
 هنأل ،هيف هداهتجا يف ركب وبأ عنص ام عنصي ملو ،مهداهتجا ىلإ كلذ لكوو ةتس يف ةفالخلا رمع لعج لكشتسا دقو
 ةبسنلاب الوضفم هدنع ناك ةتسلا ادع نم نأ ىلع لدي هعينصف لضافلا ىلع لوضفملا ةيالو زاوج ىري ال ناك نإ
 ىلع لوضفملا ةيالو زاوج ىري ناك نإو ،ضعب ىلع ةتسلا ضعب ةيلضفأ هيلع فخي ملف كلذ فرع اذإو ،مهيلإ
 ضراعت هنأ وهو يناثلا نع باوجلا هيف لخدي لوألا نع باوجلاو ،انكمم ناك مهريغ نم وأ مهنم هالو نمف لضافلا

 كلتف ،حرص ثيح ركب يبأ عينصو هنيعب صخش فالختساب حرصي مل ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عينص هدنع
 :هلوق ىلإ كلذب راشأ دقو ةفيلخلا نييعت كرتو فالختسالا عمجت لق تئش نإو ،نييعتلا مدعو صيصنتلا عمجت قيرط
 ،ليصفتلا قيرطب ال لامجإلا قيرطب هيلإ بسني امنإ ةيفيكلا هذهب فلختسي نمم عقي يذلا نأل " اتيمو ايح اهدلقتأ ال "
 ذئنيح نيدوجوملا مظعم نم قافتا نع هدعب ىلوتي نم ةيالو عقتل هيف ةرظانملاو كلذ يف ةرواشملا نم مهنكمو مهنيعف
 نوقفتي اميف مهل اعبت ناك اهريغ دلب يف مهريغ انكاس ناك نم لكو ،ةباحصلا مظعم اهبو ةرجهلا راد يه يتلا هدلبب

.هيلع
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ديدج ثحباهسفن بتكلا نمض ثحبلل رقنا مث ،ةديدج المج رتخ�ا اهنم �يأاهعيمج :ثحبلا لمج
رجنخةؤلؤل

3 نم 1 ةجيتن
يدنهلا يقتملل - 2.01 رادصإلا لامعلا زنك
هنع هللا يضر هتافو << رشع يناثلا دلجملا

 وهو ةبعش نب ةريغملا بتك ىتح ةنيدملا لوخد يف ملتحا دق يبسل نذأي ال رمع ناك :لاق باهش نبا نع -36048
 امهيديأب اهنالمعي ةعنص امهل ناك اذإ ،عانص ةأرماو عنص لجر :لاقي :اعنص) اعنص هدنع امالغ هل ركذي ةفوكلا ىلع
 دادح هنإ ،سانلل عفانم اهيف ةريثك الامعأ هدنع نإ :لوقيو ةنيدملا هلخدي نأ هنذأتسيو (ب .3/56 ةياهنلا .اهب نابسكيو
.راجن شاقن
 يكتشي رمع ىلإ ءاجف ،رهش لك مهرد ةئام ةريغملا هيلع برضو ،ةنيدملا ىلإ هب لسري نأ هل نذأف رمع هيلإ بتكف
 ريثكب كجارخ ام :رمع هل لاقف ،نسحي يتلا لامعألا هل ركذف ؟لمعلا نم نسحت اذام :رمع هل لاقف ،جارخلا ةدش هيلإ
 ول :لوقت كنأ ثدحأ ملأ :هل لاقف هاعدف هب رم دبعلا نإ مث يلايل رمع ثبلف ،رمذتي اطخاس فرصناف ،كلمع هنك يف
 ىحر كل نعنصأل :لاقف طهر رمع عمو رمع ىلإ اسباع اطخاس دبعلا تفتلاف ؟حيرلاب نحطت ىحر تعنصل ءاشأ
!اهب سانلا ثدحتي
 ىلع ةؤلؤل وبأ لمتشا مث يلايل ثبلف ،افنآ دبعلا يندعوأ :مهل لاقف هعم نيذلا طهرلا ىلع رمع لبقأ دبعلا ىلو املف
 جرخ ىتح كلانه لزي ملف ،رحسلا سلغ يف دجسملا اياوز نم ةيراز يف نمكف هطسو يف هباصن نيسأر يذ رجنخ
 نهادحإ تانعط ثالث هنعطف هيلع بثو رمع هنم اند املف ،كلذ لعفي رمع ناكو رجفلا ةالص ةالصلل سانلا ظقوي رمع
 يتلا يهو (ب .3/39 ةياهنلا .محللا قوفو ىلعألا دلجلا تحت ةقيقر ةدلج :قافصلا) قافصلا تقرخ دقو ةرسلا تحت
.هرجنخب رحتنا مث الجر رشع دحأ رمع ىوس نعط ىتح هيلي نم نعطف دجسملا لهأ ىلع اضيأ زاحنا مث ،هتلتق
 رمع بلغ مث ،سانلاب لصيلف :فوع نب نمحرلا دبعل اولوق :هيلع سانلا فصقناو فزنلا هكردأ نيح رمع لاقف
 ركنأف نمحرلا دبع سانلاب ىلص مث ،هتيب هتلخدأ ىتح طهر يف رمع تلمتحاف :سابع نبا لاق ،هيلع يشغ ىتح فزنلا
.نمحرلا دبع توص سانلا
 انهوجو يف رظنف قافأ رفسأ املف ،حبصلا رفسأ ىتح ةدحاو ةيشغ يف لزي ملو رمع دنع لزأ ملف :سابع نبا لاق
 اي جرخا :لاق مث ،ىلص مث أضوتف ءوضوب اعد مث ،ةالصلا كرت نمل مالسإ ال :لاقف ،معن :تلقف ؟سانلا ىلصأ :لاقف
؟ينلتق نم لسف سابع نب هللا دبع
 ريمأ نعط نم :تلقف رمع ربخب نولهاج نوعمتجم سانلا اذإف رادلا باب تحتف ىتح تجرخف :سابع نبا لاق
.ةبعش نب ةريغملا مالغ ةؤلؤل وبأ هللا ودع هنعط :اولاقف ؟نينمؤملا
 ،هلتق نمع لأسأل نينمؤملا ريمأ ينلسرأ :تلقف ،هيلإ ينثعب ام ربخ ينأتسيو رظنلا يف دبي رمع اذإف تلخدف :لاق
.هسفن لتق مث اطهر هعم نعط مث ةبعش نب ةريغملا مالغ ةؤلؤل وبأ هللا ودع هنعط هنأ اومعزف سانلا تملكف
 نم اهيلإ بحأ انأ ينلتقتل برعلا تناك ام ،طق هل اهدجس ةدجسب هللا دنع ينجاحي يلتاق لعجي مل يذلا هلل دمحلا :لاقف
.كلذ
 ىلص هللا لوسر لاق ام اوعمست ملأ ،جرخيلف ايكاب ناك نم ،انيلع اوكبت ال :لاقف اوعمس نيح موقلا هيلع ىكبف ملاس لاق

 كلاه ىلع هدنع ىكبي نأ رقي ال رمع نب هللا دبع ناك كلذ لجأ نمف .هيلع هلهأ ءاكبب تيملا بذعي :لاق ؟ملسو هيلع هللا
.مهريغ الو دلو نم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع لوقب تثدحف ،اهلهأ نم كلاهلا ىلع حونلا ميقت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو
 رم امنإ ،(ب .5/233 ةياهنلا .طلغ يأ :لهو) لهو رمع نكلو ،ابذك ام هللاوف رمع نباو رمع هللا محري :تلاقف
 دق ناكو بذعيل مهبحاص نإو نوكبي ءالؤه نإ :لاقف مهل كلاه ىلع نوكبي حون ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
.كلذ مرتجا
.(دعس نبا)
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ديدج ثحباهسفن بتكلا نمض ثحبلل رقنا مث ،ةديدج المج رتخ�ا اهنم �يأاهعيمج :ثحبلا لمج
رجنخةؤلؤل

3 نم 2 ةجيتن
يعليزلل - 2.11 رادصإلا ،ةيارلا بصن
صاصقلا بجوي ام باب << [لصف] << تايانجلا باتك << عبارلا ءزجلا
،يمذب �املسم لتق ملسو هيلع �� ىلص يبنلا نأ يور :يناثلا ثيدحلا
.�السرمو �ادنسم يور :تلق
 دبع يبأ نب ةعيبر نع يملسألا دمحم نب ميهاربإ انث رطم نب رامع نع (1) "هننس"يف ينطقرادلا هجرخأ :دنسملاف
 ىفو نم مركأ انأ :لاقو ،دهاعمب �املسم لتق ملسو هيلع �� ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع ينامليبلا نب نمحرلا
 نع ةعيبر نع باوصلاو ،ثيدحلا كورتم وهو ،ىيحي يبأ نب ميهاربإ ريغ هدنسي مل :ينطقرادلا لاق .ىهتنا ،هتمذب
 نم هجرخأ مث !هلسري امب فيكف ،ثيدحلا لصو اذإ ةجح هب موقت ال ،فيعض ينامليبلا نباو ،لسرم ،ينامليبلا نبا

 ،لسرم ،ملسو هيلع �� ىلص يبنلا نأ ينامليبلا نب نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يروثلا انث قازرلا دبع قيرط
 وه امنإو ،هيف رمع نبا ركذو ،هلصو :امهدحأ :نيهجو نم أطخ اذه رطم نب رامع ثيدح :لاقو (2) يقهيبلا هاورو
 هيف لمحلاو ،ردكنملا نبا نع هيوري امنإو ،ةعيبر نع ميهاربإ نع ةياور رخآلاو ،لسرم ،يبنلا نع ينامليبلا نبا نع
 دح نع طقسو ،هتاياور يف كلذ رثك ىتح ثيداحألا قرسيو ،ديناسألا بلقي ناك هنإف ،يواهرلا رطم نب رامع ىلع
 نب نمحرلا دبع نع ردكنملا نب دمحم نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ انث مدآ نب ىيحي نع هجرخأ مث ،هب جاجتحالا
 ،ةقث ريغ هيوارو ،عطقنم وهو ،بابلا يف لصألا وه اذه :لاقو ،�السرم ملسو هيلع �� ىلص يبنلا نع ينامليبلا
.ىهتنا
 وبأ هاور نمحرلا دبع لسرمف ،يمرضحلا زيزعلا دبع نب �� دبع نعو ،ينامليبلا نب نمحرلا دبع نعف :لسرملا امأو
 نب نمحرلا دبع نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع لالب نب ناميلس نع بهو نبا قيرط نم "ليسارملا" يف دواد
 ىلص هللا لوسر همدقف ،ةمذلا لهأ نم دهاعم لتق نيملسملا نم لجرب يت�أ ملسو هيلع �� ىلص هللا لوسر نأ ينامليبلا

 يروثلا انربخأ "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو .ىهتنا ،هتمذب ىفوأ نم ىلوأ انأ :لاقو ،هقنع برضف ،ملسو هيلع ��
 نع ردكنملا نب دمحم نع دمحم نب ميهاربإ انأبنأ نسحلا نب دمحم انربخأ "هدنسم" يف يعفاشلا هاورو ،هب ةعيبر نع
 نع كلام نع كلام بتاك بيبح ثيدح نم "كلام بئارغ" يف ينطقرادلا هاورو ،هركذف ،ينامليبلا نب نمحرلا دبع
 هقثو ينامليبلا نب نمحرلا دبعو :"حيقنتلا" يف لاق .ىهتنا ،حصي الو ،فيعض اذه بيبحو :ينطقرادلا لاق ،هب ةعيبر
.ىهتنا دمحم هيبأ فعض ىلع اوقفتا امنإو ،مهضعب هفعضو ،مهضعب
 دبع نع بوقعي نب �� دبع نع بهو نبا قيرط نم �اضيأ "ليسارملا" يف دواد وبأ هجرخأف :يمرضحلا لسرم امأو

 ،ةليغ هلتق ،رفاكب �املسم نينح موي ملسو هيلع �� ىلص �� لوسر لتق :لاق ،يمرضحلا حلاص نب زيزعلا دبع نب ��
 دبع نب �� دبعو ،بوقعي نب �� دبعو "هباتك" يف :ناطقلا نبا لاقو .ىهتنا ،هتمذب ىفوأ نم قحأ وأ ،ىلوأ انأ :لاقو
 هنأ يعفاشلا نع (3) "خوسنملاو خسانلا هباتك" يف يمزاحلا لقنو .ىهتنا ،اركذ امهل دجأ ملو ،نالوهجم ناذه زيزعلا
 قاس مث "رفاكب ملسم لتقي ال" :حتفلا نمز يف مالسلا هيلع هلوقب خوسنم هتوبث ريدقت ىلع ينامليبلا نبا ثيدح :لاق
 نب شارخ لتق :لاق ،نيصحلا نب نارمع نع نيصحلا تنب قينرخ نع نامثع نب ورمع ينثدح يدقاولا نع هدنسب
 ينعي - يلذهلاب �اشارخ تلتقل رفاكب �انمؤم �التاق تنك ول :لاقف ،لتقلا نع ملسو هيلع �� ىلص يبنلا ىهن ام دعب ةيمأ
 ،ينامليبلا نبا ثيدح نم لثمأ هنكلو ،�ايهاو ناك نإو ،دانسإلا اذهو :لاق - ةكم حتف موي ليذه نم �الجر شارخ لتق امل
 لاقو .ىهتنا ،ةجح هب موقت ال ،عطقنم ينامليبلا نبا ثيدحو ،لصتم انثيدحو :لاق ،حتفلا ثيدح نم فرط وه :لاق
 يرمضلا ةيمأ نب ورمع نأ ىور ينامليبلا نب نمحرلا دبع نأ ينغلب :لاق :يعفاشلا نع �القن "ةفرعملا" يف يقهيبلا
 نإف ،أطخ اذهو :لاق ،هب ملسو هيلع �� ىلص يبنلا هلتقف ،�الوسر لوتقملا ناكو ،ةدم ىلإ دهع هل ناك ،�ارفاك لتق
 ىلص يبنلا امهادو نيلجر لتق ةيمأ نب ورمعو ،�ارهد ملسو هيلع �� ىلص يبنلا دعب شاع يرمضلا ةيمأ نب ورمع
.ىهتنا ،امهنيدأل دهع ينم امهل نيلجر تلتق :هل لاقو ،ملسو هيلع ��
 نيسحلا نع بلغت نب نابأ نع يدسألا عيبرلا نب سيق انث نسحلا نب دمحم انربخأ "هدنسم" يف يعفاشلا ىور :راثآلا-
 نم لجرب بلاط يبأ نب يلع يت�أ :لاق يدسألا بونجلا يبأ نع مشاه ينب ىلوم �� دبع نب �� دبع نع نوميم نب
 مهلعل :لاقف ،توفع دق :لاقف ،هوخأ ءاجف ،هلتقب رمأف ،ةنيبلا هيلع تماقف :لاق ةمذلا لهأ نم �الجر لتق ،نيملسملا



 همدف ،انتمذ هل ناك نم ،فرعأ تنأ :لاق ،ينوضوعو ،يخأ ىلع دري ال ،هلتق نكلو ،ال :لاق ؟كودده وأ ،كوعزف
 نم لق ،فورعمب سيل :ينيدملا نبا لاق ،يقدنخلا وه نوميم نب نيسحو :"حيقنتلا" يف لاق .ىهتنا انتيدك هتيدو ،انمدك
 يف نابح نباو ،"ءافعضلا" يف يراخبلا هركذو ،هثيدح بتكي ،ثيدحلا يف يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو ،هنع ىور
 :يعفاشلا لاق :يقهيبلا لاق ،انئامد ميرحتك مرحم همدو :هانعم نأ ىلع هلمحنو :لاق ،ءىطخي امبر :لاقو ،"تاقثلا"
 �ائيش ملسو هيلع �� ىلص يبنلا نع يوري ال �ايلع نأ ىلع ليلد "رفاكب ملسم لتقي ال" يلع نع ةفيحج يبأ ثيدح يفو
.ىهتنا ،هفالخب لوقي
 لهأ نم �الجر لتق �املسم �الجر نأ ميهاربإ نع دامح نع يروثلا انربخأ "هفنصم" يف قازرلا دبع هاور :رخآ رثأ-
 نسحلا نب دمحم أبنأ يعفاشلا قيرط نم "ةفرعملا" يف يقهيبلا هاورو .ىهتنا ،رمع هنم داقأف ،ةريحلا لهأ نم باتكلا
 باطخلا نب رمع هيف بتكف ،ةريحلا لهأ نم �الجر لتق لئاو نب ركب نم �الجر نأ ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ انث
 نم نينح :هل لاقي لجر لوتقملا يلو ىلإ لجرلا عفدف ،اوفع اوءاش نإو ،اولتق اوءاش نإف ،لوتقملا ءايلوأ ىلإ عفري نأ
 ،ةيدلا نم مهيضري نأ دارأ رمع نأ اوأرف ،هولتقت الف ،لتقي مل لجرلا ناك نإ :كلذ دعب رمع بتكف ،هلتقف ،ةريحلا لهأ
.ىهتنا
 زيزعلا دبع نب رمع باتك تدهش :لاق ،نارهم نب نوميم نب ورمع نع رمعم انربخأ قازرلا دبع هاور :رخآ رثأ-
 ،هلتق ءاش نإف ،هيلو ىلإ هعفدا نأ :ةمذلا لهأ نم �الجر لتق ملسم لجر يف ةريزجلا ريمأ لاق وأ ،ةريحلا ريمأ ىلإ مدق
.ىهتنا ،رظنأ انأو ،هقنع برضف ،هيلإ هعفدف :لاق ،هنع افع ءاش نإو
 ينثدح ثيللا ينثدح حلاص نب �� دبع انث دواد يبأ نب ميهاربإ انثدح (4) "راثآلا حرش" يف يواحطلا هاور :رخآ رثأ-
 لبق عيقبلاب تررم :لاق ،قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نأ بيسملا نب ديعس ينربخأ :لاق ،باهش نبا نع ليقع
 ،ناسأر هل رجنخ مهنم طقسف ،اوراث ينوأر املف ،نوجانتي ةنيفجو ،نازمرهلاو ،ةؤلؤل ابأ تدجوف ،رمع لتقي نأ
 ،�� ديبع قلطناف ،نمحرلا دبع هل هفصو يذلا رجنخلا وه اذإف ،رمع نب �� ديبع هآر رمع لتق املف ،هطسو هباصنو
 ،ةريحلا ىراصن نم ناكو ،ةنيفج ىلع ادعو ،�� الإ هلإ ال :لاق ،فيسلا سم دجو املو ،نازمرهلا لتقف ،فيسلا هعمو
 �ادحأ ذئموي يبسلا نم كرتي ال نأ دارأو ،اهلتقف - مالسإلا يعدت ةريغص - ةؤلؤل يبأ ةنبا ىلإ �� ديبع قلطناو ،هلتقف
 ذخأ ىتح هب فطلتي صاعلا نب ورمع لزي ملو ،لعف ام هيلع اومظعو ،هورجزف ،نورجاهملا هيلع عمتجاف ،هلتق الإ
 نيدلا يف قتف يذلا لجرلا اذه يف �يلع اوريشأ :مهل لاقو ،راصنألاو نيرجاهملا اعد نامثع فلختسا املف ،فيسلا هنم
 نأ نوديرتأ ،نازمرهلاو ،ةنيفج �� دعبأ :سانلا لج لاقو ،�� ديبع لتقب ةباحصلا ضعبو ،يلع هيلع راشأف ،قتف ام
 كل نوكي نأ لبق ناك دق اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي :صاعلا نب ورمع هل لاقو ،ءوس يأرلا اذه نإ ،هابأ �� ديبع اوعبتت

 يبأ نب يلع ىلو املف ،ةيراجلاو ،نيلجرلا يدوو ،صاعلا نب ورمع مالك ىلع سانلا قرفتف ،ناطلس سانلا ىلع
 :يواحطلا لاق "تاقبطلا" يف دعس نبا هاور كلذكو .ىهتنا ،نيفص مايأ لتقف ،ةيواعم ىلإ هنم برهف ،هلتق دارأ ،بلاط
 ،نايمذ امهو ،ةنيفجو ،نازمرهلا لتق دقو ،رمع نب �� ديبع لتقب نامثع ىلع اوراشأ نيرجاهملا نأ ثيدحلا اذه يفف
 :هل مهلوق :انلق ،ةنيفجو ،نازمرهلا هلتقل ال - مالسإلا يعدت ةريغص - ةؤلؤل يبأ ةنبا هلتقل هيلع اوراشأ امنإ :ليق نإف
 لدتساو :"ةفرعملا" يف يقهيبلا لاق .ىهتنا ،ملعأ هللاو ،امهب هلتق دارأ هنأ ىلع لدي ،نازمرهلاو ،ةنيفج �� دعبأ
 نامثع ىلع نورجاهملا راشأف ،امهلتق باطخلا نب رمع نب �� ديبع نأو ،ةنيفجو ،نازمرهلا ربخب هبهذمل يواحطلا
 ،ةؤلؤل يبأل ةريغص ةنبا لتق هنأ كلذ نع باوجلاو ،نييمذ اناكو ،امهب هلتقب - بلاط يبأ نب يلع مهيفو - نافع نب
 لدي ،كلذ لبق ملسأ ناك لب ،�ارفاك ذئموي ناك نازمرهلا نأ ملسن الف �اضيأو ،صاصقلا هيلع بجوف ،مالسإلا يعدت

 نازمرهلا لزنف ،رتست انرصاح :لاق ،سنأ نع ديمح نع يفقثلا باهولا دبع انث يعفاشلا نع دنسأو ،انربخأ ام هيلع
 دنسأ مث ،رمع هل ضرفو ،نازمرهلا ملسأف ،سنأ لاق ،هل هنامأو ،رمع ىلع همودق يف ثيدحلا ركذف ،رمع مكح ىلع
 �� الإ هلإ ال :لاق هنوكو ،ملسأ نيح نيفلأ - زاوهألا ناقهد - نازمرهلل رمع ضرف :لاق ،دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع
 ريغف ،هلتقب راشأ نمم �ايلع نأ امأو :لاق ،رمع نب �� ديبع هب همهتا امل �ايفن وأ ،�ابجعت امإ ناك ،فيسلا هسم نيح

.ىهتنا ،تبثي ال ،حيحص
------------
.345 "دودحلا" يف ينطقرادلا دنع (1)
.8 ج - 30 ص "تايانجلا يف - ننسلا" يف يقهيبلا دنع (2)
.193 صو ،192 ص "يمذلاب ملسملا لتق باب يف - تايانجلا باتك يف - خوسنملاو خسانلا" يف هركذ (3)



.2 ج 111 ص "�ادمعتم رفاكلا لتقي نمؤملا باب يف - راثآلا حرش" يف يواحطلا دنع (4)
------------

(لوصف) م�دقتباتكلا حفصت(لوصف) عوجر
ةيادب
ةيادـب

-100
ةـئـم

-10
ةرـشـع

 -1
دحاو

1+ جئاتنلا ىلإ ةدوع
دحاو

+10
ةرشـع

+100
ةئـم

ةياهن
ةياهـن

(طقف زودنيو) ثحبلا جمانرب |  ،اناجم ليزنتلل رفوتم ريغ باتكلا 
 انتبتكم عيمج يلع يواحلا انصرق ءارشل انه رقنا

عوجر | ةيسيئرلا ةحفصلا
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