




 ماعلا ينج
 ماء الخ ذرعا

 ئیراغل لیعاس اثستحم ظفاحل ا مالا

ET 



 ةر قومی ا و

 (مکیاول) حارب
 ناتتسمل - تور

ha 
 تان. تدريب ې رو : عم سلطر

 ۸۰۸۶۲ - ۸۰۵۱ ۸۰۱۳ ۳۳۲ +: تاه
Ty 7هاو  ml“.مبصمع ام .  Nachar 



000 61 ۱ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ۱ تا _

 ةريغلا نب میهاربا نب لیعمسا نب دمحم لاق « دومحم انثدح -۱

 رمع نب هللادیبع عمس دیعس نب نامثع انثدح : لاق « يراخبلا يفعجلا

 مشاه ينب لوم عفار يبأ نب هللادبع نع يرهزلا نع دشار نب قحسإ نعو
 تاولصلا يف مامالا رهجي مل اذا : هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع نع هثدح

 باتكلا ةحتافبو رصعلاو رهظلا نم نييلوألا يف یرخا ةروسو باتكلا ماب أرقاف

 نم نييرخألا ينو برغملا نم ةرخالا ينو رصعلاو رهظلا نم نييرمخالا يف
 . ءاشعلا

 يرهزلا انثدح لاق نايفس انأبنا يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح  ؟

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع
 . « باتكلا ةحتافب أرقي ل نمل ةالص ال » : لاق ملسو

 بوقعي انئدح لاق قحسا انثدح یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳

 عيبرلا نب دومح نا يرهزلا نع حلاص نع يبا انثدح : لاق ميهاربا نبا

 نا هربخا مه رثب نم ههجو يف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر جم ناكو
 ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هربخآ تماصلا نب ةدابع

 . « باتکلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص

 انئدح : لاق بيلك نب مثيطاانا : لاق يمحالملا انأبنا-4

 باهش نبا نع يا انثدح لاق بوقعي انئدح لاق يروادلا دمحم نب سابعلا

۵ 



 نم ههجو يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جم يذلا عيبرلا نب دومحم نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هربخا تماصلا نب ةدابع نا هربخا مهل رشب

 . « نارقلا مأب أرقي مل نمل ةالص ال » : لاق ملسو

 ماب أرقي مل نمل ةالص ال يرهزلا نع رمعم لاقو ( يراخبلا لاق )
 تسثأ دق هنا عم ادعاصف هلوق يف ارمعم عباتي مل تاقثلا ةماعو ادعاصف باتکلا

 الإ ؟ كلذ نم رثکآ وا ًافرح هتدرأ ام فورعم ريغ ادعاصف هلوقو باتکلا ةحتاف
 يف ديلا عطقت دقف ادعاصف رانید عبر يف الا ديلا عطقت ال : هلوقک نوکی نا

 . رانید نم رثکا يو رانید

 نا ملعت الو هريغ يرهزلا نيبو هنیب لخدأ مث يرهزلا نع یور ابر نهرلا
 ۱ ال ما هثیدح حیحص نم اذه

 نبا انثدح لاق جاجحلا انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح  ه

 يبنلا لاق لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع یرهزلا نع ةنييع

 . (باتکلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» : ملسو هيلع هللا ىلص

 ينثدح لاق هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 5

 نع عيبرلا نب دومحم ينئدح لاق باهش نبا نع سنوي ينثدح لاق ثيللا
 ةالص ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع

 دوعي ىرأ » : لاق ةءارقلا يسن لجر نع هتلأسو . « نارقلا ماب أرقي مل نل

 . « هتالصل دوعي نأ الا ىرأ الو ةيناثلا ةعكرلا يف وهو كلذ ركذ نإو هتالصل

 یجب انثدح لاق ددسم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ا

 یضر ةريره يبأ نع يدهنلا نامثع وبا انئدح لاق رفعج انثدح لاق ديعس نبا

 ةحتافب الا ةالص ال نأ : ىدانف رما ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا هنع هللا
 . داز امو باتكلا



: ۱ 
 لاق فسوي نب دمحم انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومح انثدح - ۸

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع نايفس انثدح

 . ريخ وهف داز ناو باتكلا ةحتافب ىزجي

 ىبحي انثدح لاق قحسا نب دمحم انثدح لاق عيرز نب ديزي انثدح لاق يشاقرلا

 ۱ « جادخ يهف اهیف أرقي ال ةالص لک » : لوقی ملسو هيلع هللا

 . باتکلا ةحتافب نوره نب ديزي دازو ( يراخبلا لاق ر

 لیعمسا نب یسوم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح الح _ ۰

 باتكلا ماب اهيف أرقي مل ةالص لك » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هدج

 . ( ةجدحم ىهف

 لاق دلاخ نب ةيمأ انئدح لاق يراخبلا انثدح : لاق دومحم انثدح - ۱

 ةريره يأ نع هيبأ نع ءالعلا نع مساقلا نب حور نع عيرز نب ديزي انثدح
 مأب أرقي لو ىلص نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 مامالا ءارو نوكا ينا ةريره ابأ اي تلق « مامت ريغ اثالث جادخ يهف نارقلا

 هللا ىلص يبنلا تعمس . كسفن يف اهب ارقا يسرافلا نبا اي ةريره وبا لاقف

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لاق » : لوقي ملسو هيلع

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق . « لأس ام يدبعلو يدبعل اهفصنو يل اهفصنف

 هللا لوقي « نيملاعلا ّبَر هلل دما ل دبعلا لوقي ۰ اؤرقا » : ملسو هيلع
 دبعلا لوقي يدبع يلع ىنثاهللا لوقي #ميحرلا نمحرلا دبعلا لوقي يدبعيندمح
 كايإ » دبعلا لوقي يل اذه يدبع يندجم هللا لوقي < نيدلا موی كلام »
 لاق اذاو نيفصن يدبع نيبو ينيب ةيالا هذهف هللا لوقي « نيعتسن َكاّيِإو دن

۷ 



 ام يدبعلو يدبعل هذهف لوقی . ()ةروسلا رخآ ىلا 6 طارّصلا اندها  دبعلا
 ۱ . « لأس

 ةداتق نع ماشه ديلولا وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح دومحم انثدح - ۲
 ةحتافب أرقن نأ انيبن انرمآ : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع ةرضن يبا نع

 ۱ | . رسيت امو باتكلا

 انثدح لاق ىسوم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ١

 ةريره يبأ نع ءاطع نع ديهشلا نب بيبحو نوميم نب ةرامعو سيق نع دامح

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انعمسأ اف أرقي ةالص لك يف : لاق هنع هللا يضر

 . مكيلع انيفخأ انيلع ىفخأ امو مك انعمسأ

 لاق رشب نب لاله انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - 6
 نب ورمع نع ملعملا نيسح انثدح لاق يعلسلا بوقعي نب فسوي انثدح
 لك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيبأ نع بيعش

 . « جادخ يهف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص

 انثدح لاق ىسوم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵

 هللا يضر ةريره يبا نع ءاطع نع غئاصلا ميهاربا نع تارفلا يبأ نب دواد

 هللا ىلص يبنلا انل نلعأ اف « باتكلا ةحتافب ولو ةءارق ةالص لك يف : هنع

 . هرسن نحنف رسأ امو هنلعن نحنف ملسو هيلع

 لاق دمحم نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح <

 ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا يبا نع ةيواعم انثدح لاق يرسلا نب رشب انثدح

 ىلص هللا لوسر لئس لوقي هنع هللا يضر ءادردلا ابا تعمس لاق يمرضحلا

 راصنالا نم لجر لاقف « معن » : لاق ؟ ةءارق ةالص لك ينا ملسو هيلع هللا
 5 هذه تبجو

 . ةحتافلا ةروس نم تایالا (۱)



 ديزي انئدح لاق ىلع انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۷

 ابآ عمس ةرم نب ريثك انثدح لاق ةيرهازلا وبا انثدح لاق ةيواعم انثدح لاق

 لاق ؟ ةءارق ةالص لك يفأ ملسو هيلع هللا للص يينلا لكسو ءادردلا

 . ( معن )
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 1 امالل ةءارقلا بوجو باب ) 9

 ( ةءارقلا نم يزج ام ندأو مومأملاو

 4)٠ هتم رس ام اژرفاف » لجو زع هللا لاق ( يراخبلا لاق - ۸
 ءیرف اذإو ۾ 6 ًادوهشم ناك رجفلا نآرف نإ رجفلا نارفَو ل (لاق)

 يف هذه ( هنع هللا يضر سابع نبا لاقو ) )4 اوتصنأو هل اوُعمتساف نقل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجر لاس ءادردلا وبا لاقو ةبطخلاو ةبوتكملا

 . تبجو راصنألا نم لجر لاق « معن » : لاق ةءارق ةالص لك يفأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا رتاوتو ( يراخبلا لاق - 49
 ةيأ ةيآ هيزجي ( سانلا ضعب لاقو ) . « نآرقلا ما ةءارقب الا ةالص ال » ملسو

 ناك ( ةداتق وبا لاقو ) نييرخألا يف أرقي الو ةيسرافلاب نييلوألا نيتعكرلا يف
 يف أرقي مل نإ ( مهضعب لاقو ) عبرألا يف أرقي ملسو هيلع هللا لص يبنلا
 ال . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق فالخ اذهو هتالص تزاج عبرألا

 . باتكلا ةحتافب الا ةالص

 مو ةالص ال ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق : لاقو جتحا ناف _ ۰

 همکحف ملسو هيلع هللا ىلص یبنلا نع ءاج اذا ربا نإ هل ليق يرجي ال لقي

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنايب ءيجي ىتح ةلمجلا ىلعو همسا ىلع

 ۲۰ لمزلا (۱)
 ۷۸ ءارسالا ( ۲ )



 . نارقلا مأب الا هيزجي ال : هللادبع نب رباج

 ةعكرلا يف هتأزجأ کف تزاج عوکرلا كردأ اذا لاقف جتحا ناف . ۱

 ل نيذلاو رمع نباو تباث نب ديز زاجا امنا هل ليق تاعكرلا يف هيزجت كلذك
 هيزجي ال ةربره وبا لاق دقف ةءارقلا ىأر نم امأف مامالا فلخ ةءارقلا اوري

 عكري ال اههنع هللا يضر ةشئاعو ديعس وبا لاقو « ائاق مامالا كردي ىتح

 عوكرلل كردملا اذه ناكل اعامجا كلذ ناك ناو نارقلا مأب أرقي ىتح مكدحا

 أرقي ال : لاقف ءالؤه ضعب جتحاو . هيف عامجإ ال هنا عم ةلمجلا نم ىنثتسم

 ىلع ىنثيف هل ليقف « اوتصناو هل اوعمتساف » ىلاعت هللا لوقل مامالا فلخ

 عوطت كدنع ءانثلاو ءانثلا هيلع تلعج ملف هل ليق معن لاق أرقي مامالاو هللا
 مامالا لاحب بجاولا تطقسأ ةبجاو لصألا يف ةءارقلاو هريغب ةالصلا متت <

 طقست مو « ءادثلا دنع عمتسي ال نا هترمأو « اوعمتساف ل ىلاعت هللا لوقل

 ءاج اذا هنا تمعزو عوطتلا نم الاح نوها ةضيرفلا تلعجو ءانثلا هنع

 اذهو مامالا ةءارقل تصني الو عمتسي ال نيتعكر يلصي هناف رجفلا يف مامالاو

 الف ةالصلا تميقأ اذإ » : لاق . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلاق ام فالخ

 . « ةبوتكملا الا ةالص

 مامإ هل ناك نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا لاقف - ۲

 لهأ نم ملعلا لهأ دنع تبثي مل ربخ اذه هل ليقف . « ةءارق هل مامالا ةءارقف

 نع دادش نبأ هاور . هعاطقناو (۱)هلاسرال مهریغو قارعلا لهأو زاجحلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يبأ نع رباج نع حلاص نب نسحلا یورو ( يراخبلا لاق ) 3
 ريبزلا يبأ نم رباج عمسا يردي الو « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ريبزلا
 هيلع هللا لص يبنلا ىلص « ورمع نب هللادبعو تماصلا نب ةدابع نع ركذو

 لوأ يف مطقنلاو لسرملا ثيدحلا فيرعت قبس دقو ًاعطقنم السرم هنوكل : هعاطقناو هلاسرإل ( )١
 . باتكلا

۱۱ 



 أرقي مامالاو مکدحآ نآرقپ ال » : لاقف هفلخ لجر أرقف رجفلا ةالص ملسو

 هلوقل لوألا نم ینثتسم اذه ناكل امهالک ناربخلا تبث ولف . « نارقلا ماب الا

 ةءارق هل مامالا ةءارقف ماما هل ناك نم » : هلوقو « باتکلا ماب الإ نأرقي ال »

 هللا ىلص يبنلا لوقک ةلمحلا نم ینثتسم « نارقلا ماب الا » : هلوقو . « ةلمج

 ثيداحأ يف لاق مث « اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج » : ملسو هيلع

 ةلمحلا نم جراخ ییئتسلاو ضرألا نم هانتسا امو 1 ةربقملا "لا و : رخآ

 هل مام الا ةءا رقف ماما هل ناك نم ) هلوف نم جراح باتكلا ةحناف كلذكو

 مامإلا لمتحي ال هنأ متناو ملعلا لهأ قفتا : هل ليقو . هعاطقنا مم ( ةءارف

 موقلا نع ضرفلا e لمتحو ةضيرف ةءارقلا متلق مث موقلا نع اضرف

 ءانثلا وحن ننسلا نم اشيش مامالا لمتحي الو رهجي مل وا مامالا رهج اههف

 ساقي ال نأ كدنع سايقلاو عوطتلا نم نوهأ ضرفلا متلعجف ديمحتلاو حيبستلاو

 وا ضرفلا ساقي ناو عوطتلا نم نوهآ ضرفلا لعجي لاو عوطتلاب ضرفلا
 دوجسلاو عوکرلاب ةءارقلا تسف ولف 4 هوحلن نم ناک ادا صضرفلاب عرفلا

 دنع ىلوأ ناك ابنم ضرف يف اوفلتخا مث ًاضرف اهلك هذه تناك اذا دهشتلاو

 . ضرفلابعرفلا لأ ضرفلا اوسیقی نآ سایقلا یری نم
 ىلص هللا لوسر لاق ( اههنع هللا يضر ةشئاعو ةربره وبأ لاقو ) - 4

 .. « جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم » : ملسو هيلع هللا

 لاق تأرق نأو تلق مامالا فلح ارقا ( باطخلا نب رمع لاقو ) - ۵

 يضر ةدابعو ناميلا نب ةفيذحو بعك نب يبأ لاق كلذكو . تأرق نو معن

 . كلذ وحن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ةدعو يردخلا

 فلخ نوؤرقي ةمئأ لاجر ناك : دمحم نب مساقلا لاقو - ١
 . مام الا

 فلح أرقي هنع هللا یصر دوعسم نبأ تعمس ۰ میرم وبا لافو - ۷

 م ١ امالا
۱۳ 



 ۱ مامالل تصنا دوعسم نبا نع لئاو وبا لاقو - ۸

 ايف مامالا فلح أرقي امناو رهجلا يف اذه نا لد كرابلا نبا لاقو - ۹

 . مامإلا تكس

 يضر ةشئاع تناكو « رهج ناو مامالا فلخ أرقي هنا ملعلا لهاو نيعباتلا

 ۱ . مامالا فلح ةءارقلاب رمأت اهنع هللا
 نع ًادامح تلأس لاق ةريغملا يبا نب ةلظنح انثدح ( لالخ لاقو ) ١

 تلقف أرقي ريبج نب ديعس ناك : لاقف رصعلاو ىلوألا يف مامإلا فلخ ةءارقلا

 لاق كلذكو ةالصلا داعا مامإلا فلح أرقي مل اذا ( دهاجم لاقو ) - ۲

 نارقلا ءىرق اذا ىلاعت هللا لوقب كجاجتحا هل ليقو ريبزلا نب هللادبع

 لطبال لاق نإف ؟ هفلخ نم أرقي مامالا رهجي مل اذا تيأرأ اوتصنأو هل اوعمتساف

 انا عم رهجي امل عمتسي امنإو اوتصنأو هل اوعمتساف لاق ىلاعت هللا نأل هاوعد

 دنع مامإلا فلخ أرقي لوقن « هل اوعمتساف # ىلاعت هللا لوق لمعتسن

 . تاتكسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ناك ( هنع هللا يضر ةرمس لاق ) ۳ ۱

 لاق مامالا فلخ ارقا ريبج نب ديعسل تلق ( مثیخ نبا لاقو ) - ۶

 فلسلا نإ هنوعنصي اونوكي مل ام اوثدحأ دق مهنإف هتءارق عمست تنك نإو معن

 ةحتافب أرق هفلخ نم نا نظي ىتح تصنا مث ربك سانلا مهدحا مآ اذإ ناك

 . اوتصنأو أرق مث باتكلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : ( هنع هللا يضر ةريره وبا لاقو ) ۵

 . ةتكس تكس أرقي نا دارا اذا ملسو

۱۳ 



 مهریغو نارهم نب نومیمو نهرلا دبع نب ةملس وبا ناکو - ۹
 يبنلا لوقل دبعن نون ىلا مامالا توکس دنع ةءارقلا نوری ريبج نب دیعسو

 أرق اذإف هنءارق نوکتف « باتکلا ةحتافب الإ ةالص ال » ملسو هيلع هللا لص

 عاطآ ذقف َلوُسَرلا عطب ْنَم » ىلاعت هللا لوقل ًاعبتم نوکی یتح تصنأ مامالا

 ریغ ْعِبتيَو یذفا هَل نیت ام ِدْعَب ْنِم َلوُسَرلا ناشی ْنْمَو ا هلوقو ٠74 ةللا
 كرت اذإو 294 ًاريِصَم َتَءاَسَو منهج ُهْلِصْنَو زر انهارت نیل لسیبس

 متي مل نإ ةمقلع لاق اومتی نأ هفلخ نم ىلع قحف ة هس ساراس

 ۱ انممتأ مامالا

 موی دمحلاب ارقا ( لاله نب ديمحو ريبج نب دیعسو نسحلا لاقو ) - ۷
 بو یو نا هیزجم ( ءالؤه نم نورخالا لاقو .  ةعمجلا

 كل حابأ نم هل لیقو « ةنس الو باتک ریغب مشوآ لك مهرخآ ضقن ةيب رق

 الو « ةءارقلا وهو ضرفلا كريغ ىلع رظحو سایقب وا ربخب أرقي مامالاو ءانثلا

 هريغل الو مامالل ءانثلا اوري ۸ ةنيدملا لها نم ةدع نأل قافتا الو كدنع ربخ

 هعنص اذه نا عم نوددرتپ مهبر يف مهف مهدنع ريحتف نو ژرقی مث نوربکیو

 أرقي مل اذإ هنا تمعز عوطتلا نم نوها بجاولا لعجو ضرفلا نم ءایشا يف

 عبرأ نم ةعكر يف أرقي مل اذاو هيزجي ءاشعلا وا رصعلا وا رهظلا نم نیتعکرلا يف

 يف أرقي ۸ اذاو هازجا برغلا نم ةعكر يف أرقي مل اذإو تلق هزجي مل عوطتلا نم

 هللا ىلص هللا لوسر قرف ام نيب عمجي نا علوم هناکو هزجي مل رتولا نم ةعك
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج ام نيب قرفيوا ملسو هيلع

 نع يناهبصالا نع حلاص نب يلع یورو ( يراخبلا لاقو ) 8
 مامالا فلخ أرق نم هنع هللا يضر هيبأ نع ىليل يبأ نب هللادبع نب راتخملا

 نم هعمس هنأ يردي الو راتخملا فرعي ال هنأل حصي ال اذهو ةرطفلا أطخأ دقف

  ) 1١١ةيآ ءاسنلا هروس ۸۰

  ) 59ةيأ ءاستلا ةروس ۱۱۵



 نع یرهزلا تیدحو هلثع ثیدخا لها جتحي الو ىلع نم هوبآو ال ما هيبأ
 . حصأو لدأ هيبأ نع عفار يبأ نب هللادبع

 دعس نع دعس دلو نم لجر داجن نبا نع سيق نب دواد یورو - ۹

 فرعي مل داجن نباو لسرم اذهو ةرج هيف يف مامالا فلخ أرقي يذلا نأ تددو

 باذع نم ةرمج مام الا فلخ ءیراقلا يف لوقی نا دحأل زوجي الو ىمس الو

 . هللا

 الو « هللا تا ذعب اوبذعت ال ) ۱ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو 5٠

 ةخسن يف لاق ميهاربإ نع ليهك نب ةملس نع بابح وبا یورو - ۱
 جشن ال لسرم اذهو انتن هوف ءىلم مام الا فلح أرقي يذلا نا تددو هللا دبع

 مالك نم اذه سيلو افضر لاقو دوسألا ميهاربإ نع نوع نبأ هفلاخو هب
 . اهدحا امأ هوجوب ملعلا لها

 الو هللا ةنعلب اونعالت ال » : ملسو هيلع هللا للص يبنلا لاق ۲
 یبمتی نا دحأل يغبني ال هنا رخالا هجولاو . « هللا باذعب اوبذعت الو راثلاب

 نباو باطخا نب رمع لثم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصا هاوفآ لی نا

 تب اذإ ثلاثلا هجولاو 5 ایا رت الو أنتن الو افضر انركذ نمو ةفيذحو بعك يبأ

 هوحنو دوسألا 2 سیلف هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ريخلا

 . هححخح

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب دحأ سيل دهاجمو سابع نبا لاق - ۳

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا الا كرتيو هلوق نم ذخؤي الا

 ٤ - ًاركس هوف ءلم مامإلا فلخ أرقي يذلا نا تددو دام لاقو . .

 نب ديز نع دعس نب ىسوم نب ورمع یورو ( يراخبلا لاق ) - ٥
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 عامس دانسالا اذمل فرعی الو هل ةالص الف مامالا فلخ أرق نم لاق تباث

 . هلثم حصي الو ضعب نم مهضعب

Eهللادبع نب هللادیبعو يبعشلاو هورعو بیسلا نب لیعس ناکو  

 نب كلامو لوحكمو زلج وبأو دمع نب مساقلاو حيلملا وبأو ريبج نب عفانو

 ديزي نب هللادبعو سنأ ناكو ةءارقلا نوري ةبورع يبأ نب ديعسو نوع
 . مامالا فلخ ناحبسي يراصنألا

 هللادبع نب رباج ىلوم نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس یورو - ۷
 مامالا فلخ رصعلاو رهظلا يف ارقا هنع هللا يضر هللادبع نب رباج يل لاق

 . هلثم ريبزلا نبا لاقو نيسح نب نايفس ىورو

 ةيلاعلا وبا انئدح ءانسحلا يبا نب نسحلا انئدح ميعن وبا انل لاقو - ۸

 ةينبلا هذه بر نم يحتسأل ينا لاق ةالصلا يف أرقا ؟ ةكمب رمع نبا تلأسف

 . باتكلا ماب ولو اهيف أرقا ال ةالص ىلصأ نا

 وبا انربخا ( يزارلا دعس نب هللادبع نب نمحرلا دبع لاقو ) - ٩
 ام : لاقف مامإلا فلخ ةءارقلا نع رمع نبا لثس ءاكبلا ىبحي نع رفعج

 . هسفن يف باتكلا ةحتافب أرقي نا ًاسأب نوري اوناك

 هيف مامإلل تصني رمع نب هللادبع نب ماس نع ( يرهزلا لاقو ) ۰
 . رهج

 فسوی نب دمحم انل لاقو 1 لاق یراخبلا انئدح دومح انثدح -۱

 كيرش نب ديزي نع يميمتلا باوج نع ینابیشلا ناميلس نع نايفس انثدح

 ريما اي تأرق نإو تلق معن لاق مامإلا فلخ أرقا باطخلا نب رمع تلأس لاق

 . تأرق ناو لاق نينمؤملا

 لاق ليعمسإ نب كلام انثدح : لاق يراخبلا انثدح دومحم انثدح - ۲

 4 ل



 هللا يضر بعک نب يبا نع ةريغملا بأ نع ةورف يبأ نع يئاكبلا دايز انثدح
 ۱ مامالا فلح أرقي ناك هنأ هنع

 نب قحسإ انئدح هللادیبع يل لاقو يراخبلا لاق لاق دومحم انئدح - ۳

 فلح أرقا بعک نب يبأل تلق لاق لیذما نب هللادبع نانس يبأ نع نامیلس

 ۱ معن لاق مام الا

 ةبعش انثدح مدا انل لاقو : لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - 6

 يبا نب يلع نع عفار يبا نبا نع يرهزلا تعمس نيسح نب نايفس انثدح

 رهظلا يف مامالا فلح أرقي نا بحيو رمأي ناك هنا هنع هللا يضر بلاط

 . باتكلا ةحتافب نييرخألا يفو ةروس ةروسو باتكلا ةحتاقي رصعلاو

 نابأ نب ليعمسا انل لاقو لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح هه

 دوعسم نبا تعمس ميرم يبآ نع ءانثعشلا يبأ نب ثعشأ نع كيرش انثدح

 . مامإلا فلخ أرقي هنع هللا يضر

 فسوي نب دمحم انل لاقو لاق یراخبلا انثدح لاق دومع انثدح - 5

 انثدح ددسم انل لاقو : لاق یراخبلا انثدح : لاق دومحم انثدح هال

 ابا تلأس : لاق ةرضن وبا انثدح ينزاملا ةزمح نب ماوعلا نع ديعس نب ىبحي

 . باتكلا ةحماف لاقف مامالا فلخ ةءارقلا نع ديعس

 ال باتكلا ةحتاف ىسن اذا دهاجم نع ثيل نع ( ةيلع نبا لاقو ) - ۸

 . ةعک رلا كلت دعت

 ديزي عمس رينم نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا لاق دومحم انثدح - 4
 نارمع ينثدح لاق نسحلا انئدح لاق صاصحا وهو دايز انئدح لاق نوره نبا

 مامإلا ءارو دوجسو عوكرو روهطب الأ ملسم ةالص وكزت ال : لاق نيصح نبا

 . ثالثو نتیاو باتکلا ةحتافب هدحسو ناک ناو
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 انثدح فيس نبا انل لاقو لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح ۰

 فلخ أرقي ورمع نب هللادبع تعمس دهاج نع نیصح انثدح لاق لیئارسا
 . مامالا

 رمع نع قحسا يأ نب ىيحي نع دام انثدح ( جاجح لاقو) - ۱
 رصعلاو رهظلا يف أرقي ناك هنا لفغم نب هللادبع نع يزهبلا میجس يبأ نبا

 ةحتافب نييرخألا يفو نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا يف مامالا فلخ
 . باتكلا

 ربنم نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 7

 نب هللادبع نب دابع نب ىبحي نع قحسا نب دمحم انثدح نوره نب ديزي عمس
 هللا یلص هللا لوسر تعمس تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ريبز

 مث جادحخ يهف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم » : لوقي ملسو هيلع
 . « جادخ يه

 لاق دیلولا نب عاجش انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح - ۳

 نب ورمع نع دعس نب ورمع ىنثدح لاق ةمرکع انئدح لاق رضنلا انئدح

 نو ٌؤرقت » : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هدج نع بيعش

 . « نآرقلا مأب الإ اولعفت الف » : لاق اذه ذهنل انإ معن : اولاق « ؟ يفلح

 لاق دلاخ ني دما انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 645

 نب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع لوحكم نع قحسا نب دمحم انثدح

 رهج ةالص ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلص : لاق هنع هللا يضر تماصلا

 . نارقلا مأب الإ أرقي مامإلاو مكدحا نأرقي ال لاقف هفلخ لجر أرقف اهيف

 دلاخ نب ةقدص انثدح : لاق يراخبلا انئدح : لاق دومحم انثدح 6

 نج يراصنألا ةعيبر نع لوحکمو میکح نب مازح نع دقاو نب دیر انثدح

 ةالص نع ةدابع أطباف ءايليإ ىلع ناكو « هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع
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 عم تئجف سدقلا تیبب نذآ نم لوا ناکو ةالصلا ميعن وبا ماقأف حبصلا
 یتح نآرقلا ماب ةدابع أرقف ةءارقلاب رهجي میعن وبأو « سانلا فص ىتح ةدابع
 انب ىلص « معن لاقف نآرقلا ماب أرقت كتعمس تلق فرصنا الف هنم اهتمهف
 : لاقف نآرقلاب اهيف رهجي يتلا تاولصلا ضعب ملسو هيلع هللا لص يبنلا
 . « نآرقلا مأب الإ ةءارقلاب رهج اذإ مكدحأ نآرقی ال »

 نع ديعس نب ةبتع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 5

 تماصلا نب ةدابع نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يعازوألا نع ليعمسإ
 نو ؤرقت » : هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق هنع هللا يضر
 : لاق اذه ذهن هللا لوسر اي معن اولاق « ؟ ةالصلا يف يعم متنك اذا نارقلا

 . « نآرقلا مأب الا اولعفت الف »

 عيرز نب ديزي انثدح : لاق نادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح - ۷

 كاذ دهش نمع ةشئاع يبأ نب دمحم نع ةبالق يبأ نع دلاخ انثدح : لاق
 نو ٌؤرقتا » : لاق هتالص یضق اف ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلص : لاق
 ةحتافب مكدحا أرقي نا الإ اولعفت الف » : لاق لعفنل انإ اولاق ( أرقي مامإلاو

 . « هسفن يف باتكلا

 حلاص نب ىيحي انثدح لاق يراخبلا انثدح : لاق دومحم انئدح - ۸

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع راسي نب ءاطع نع لاله نع حيلف انثدح لاق
 ةالصلا امنا » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يناعد : لاق هنع هللا يضر
 كلذ نكيلف اهيف تنك اذاف هبر ىلا ءرملا ةجاحلو هللا ركذلو نارقلا ةءارقل

 . « كنأش

 انثدح لاق یسوم انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح 4

 هثدح راسي نب ءاطع نا هثدح نوميم يبا نب لاله نب ییج انثدح لاق نابا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم تيلص لاق هثدح مكحلا نب ةيواعم نا

 ريبكتلا يه امنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نا » : لاقف
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك وا « نارقلا ةءارقو دیمحتتلاو حیبستلاو

 كي

 انثدح لاق ددسم انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۰

 راسي نب ءاطع نع لاله نب ىبحي انثدح : لاق فاوصلا جاجحلا نع ىبحي
 هيلع هللا ىلص يبنلا عم تيلص : لاق هنع هللا يضر مكحلا نب ةيواعم نع

 لكثاو تلقف مهراصباب موقلا ينامرف هللا كمحري تلقف لجر سطعف ملسو

 ينوتمصي مهنا تفرعف مهذاخفا ىلع مهيديأب نوبرضي اولعجف ؟ ينأش ام هاما
 ال ةالصلا نا » : لاقف ينبس الو ينرهك الو ينبرض ام يمأو يبأب ىلص الف

 . « نارقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه امنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف لحي

 : لاق ناهكلا نوتأي موق انمو ةيلهاجب دهع ثيدح انأ : تلق : لاق اکو

 الف مهرودص يف هنودجي ءيش كاذ » : لاق نوریطتیو : تلق « اهوتأت الف »

 « كاذف هطخ قفاو نمف طخي يبن ناك » : لاق نوطخيو تلق . ( مودصی

 دق بئذلا اذاف تعلط اذا ةيناوحلاو دحا لبق يل انغ ىعرت ةيراج : تلق

 مظعف « ةكص اهتككص نوفسأي امك فسا مدا ىنب نم لجر انأو ةاشب بهذ

 تئجف « اهب ينتئا » لاقف ؟ اهقتعأ الأ تلقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 تنا تلاق ؟ «انأ نم » : لاق « ءایسلا يف تلاق « ؟ هللا نيا » : لاقف اه

 . « ةنمؤم اهنإف اهقتعأ » لاق « هللا لوسر

 نايفس انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح دومحم انثدح - ۱

 ةريره يبأ نع هيا نع يقرحلا بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا انثدح لاق
 اهيف أرقي ال ةالص اميأ و : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 ىلاعت هللا لاق . « جادخ يهف جادخ يهف جادخ يهف باتكلا ةحتافب

 دمحلا ل دبعلا لاق اذإف ىنلأس ام يدبعلو يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق »

 يندجم لاق « ميحرلا نمحرلا # لاق اذإو يدبع يندم لاق « نيملاعلا بر هلل
 موي كلام ظ لاق اذإو ( كشأ انا نايفس لاق ) . يدبع يلع ىنثا وا يدبع
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 لاق  نيعتسن كايإو دبعن كايإ 8 لاق اذو يدبع لا ضوف لاق « نیدلا

 نیذلا طارص میقتسلا طارصلا اندها ا لاق اذاف يدبع نيبو ينيب هذهف

 يدبعل هذه : لاق « نبلاضلا الو مهیلع بوضغملا ريغ مهیلع تمعنآ

 ناکف نیرشعو عبس ةنس ةنيدلا ىلا تبهذ نایفس لاق . « لأس ام يدبعلو

 ءالعلا نع ةرامع نب نسحلا هناب أحرف لا ثیداحالا مها نم ثیدحما اذه
 خیشب انا اذإف فلعلا قوس تیتاف هنع لأسا تلعجف مسولا يف ةكم تمدقف

 وه لاق نهرلا دبع نب ءالعلا فرعت هللا كمحري تلقف « یون هل المج فلعپ
 تيبلا يف وه لاقف هنع تلاسف ةنيدلاب تررم یتح هقلأ ملف ع« ضیرم وهو يآ

 تام ءالعلا ىرأ : يلع لاق ثيدحلا اذه نع هتلأسف هيلع تلخدف . ضيرم

 ۱ . نیگالثو نیتنک ةنس

 ةملسم نب هللادبع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دوم انثدح -۲

 نب ماشه ىلوم بئاسلا ابا عمس هنا نمحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي هنع هللا يضر ةريره ابا تعمس : لوقي ةرهز

 جادخ يهف جادخ يهف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص للص نم » : ملسو هيلع
 يعارذ زمغف لاق مامالا ءارو انايحا نوكأ ينإف ةريره ابأ اي تلقف « مامت ريغ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناف كسفن يف يسراف اي اهب ارقا : لاق مث

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لاق » : لوقي ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « لأس ام يدبعلو يدبعل اهفصنو يل اهفصنف

 يدبع يندم هللا لوقي ه نيملاعلا بر هلل دمحلا # دبعلا لوقي او ژرقا ملسو

 دبعلا لوقي « يدبع يلع ىنثأ هللا لوقي « ميحرلا نمحرلا ل دبعلا لوقي

 كايإو دبعن كايإ ل دبعلا لوقي يدبع يندجم هللا لوقي  نيدلا موي كلام ل
 اندها # دبعلا لوقي لأس ام يدبعلو يدبع نيبو ینیب ةيالا هذهف #* نيعتسن

 الو مهيلع بوسضغلا ريغ مهيلع تمعنا نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا
 . «لأس ام يدبعلو يدبعل ءال ؤهف * نيلاضلا

 الح لاق سابعلا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح ان لح ¥
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 نب نهرلا دبع نب ءالعلا انئدح لاق قحسا نب دمحم انثدح لاق ىلعألا دبع

 هنع هللا" يضر ةريره يبا نع ةرهز ينب یوم بئاسلا يبأ نع يقرحلا بوقعي
 مأب اهيف أرقي ال :الص ىلص نم » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق

 فيك ةريره ابأ اي تلق اثالث « مامت ريغ جادح يه مث جادخ يهف باتكلا

 يف اء أرقا يسراف اي كليو لاق ةءارقلاب رهجي وهو مامالا عم تنك اذا عنصأ

 ىلاعت هللا نا » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناف كسفن

 ةريره وبا لوقي مث « لاس ام يدبعلو يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق لاق
 لاق « نيملاعلا بر هلل دمحلا  دبعلا لاق اذاف او ژرقا : هنع هللا يضر

 لاق اذإو يدبع يلع ىنثأ لاق ¢ ميحرلا نمحرلا  لاق اذاو يدبع يندم

 نيعتسن كايإو دبعن كايإ ۾ لاق اذإو يدبع يندجم لاق  نيدلا موي كلام #
 الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها

 . هل يهف « نيلاضلا

 ديبع يبا نب دمحم انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۶

 ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحر لا دبع نب ءالعلا نع مزاح يأ نبا انثدح لاق

 ( جادخ يهف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص لص نم : لاق هنع هللا يضر

 يعارذ ةريره وبا زمغف مامإلا ءارو ًانايحا نوكا ينا ةريره ابأ اي تلقف مامت ريغ
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناف كسفن يف اهب ارقا يسرافلا نبا اي لاقو

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لاق » : لوقي ملسو هيلع

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق . « لأس ام يدبعلو يدبعل اهفصنو يل اهفصنف

 هللا لوقي . * نيملاعلا بر هلل دمحلا ا دبعلا لوقي : اؤرقا » ( ملسو هيلع

 يلع ىنثأ لوقيف ( ميحرلا نمحرلا ل لوقيو لأس ام يدبعلو يدبع يندم
 يدبع يندجم هللا لوقي ¢ نيدلا موي كلام  لوقيو لأس ام يدبعلو يدبع

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةيالا هذه # نيعتسن كايإو دبعن كايا ل لوقيو
 بوضغلا ريغ مهيلع تمعنا نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها  لوقيو
 . « لأس ام يدبعلو يدبعل هذهف ( نيلاضلا الو مهيلع
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 لاق قزارلا دبع انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح ۵۵

 نب هللادبع ىلوم بئاسلا وبا ينربخا لاق ءالعلا ينربخا لاق جیرج نبا انثدح

 . اذهب هنع هللا يضر ةريره يبا نع ةرهز نب ماشه

 انثدح لاق ةبيتق انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح -

 ىلص نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبأ نع ءالعلا نع ليعمسإ
 . « مات ريغ جادخ يهف جادخ يهف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص

 ديزي انثدح لاق ةيمأ انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح  ا/ا/

 يبنلا نع ةريره يبا نع هيبأ نع ءالعلا نع مساقلا نب حور نع عيرز نبا

 . هوحن ملسو هيلع هللا ىلص
 نب زيزعلا دبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۸

 لوسر نا ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا نع یدرواردلا انثدح لاق هللادبع

 يهف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ءارو انايحا نوكا ينإ : ةريره يبأل تلقف ۱ ( مامت ريغ جادخ يهف جادح

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناف كسفن يف يسراف اي اهب أرقا لاقف مامالا
 اهفصنف يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لاق » : لوقی ملسو هيلع

 ¢ نیلاعلا بر هلل دمحلا « یدبع أرقيو لأس ام يدبعلو يدبعل ! هفصنو يل

 يلع ىنثأ هللا لوقیف « میحرلا نمحرلا  لوقیف يدبع يندمح هللا لوقیف

 ينيب ةيالا هذهو يدبع يندجم هللا لوقیف ( نیدلا موي كلام » لوقیف يدبع
 . « . ةروسلا رخا ىلا 4 دبعن كايإ ۷ يدبع نيبو

 انثدح لاق هللادبع انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح - ۹

 هيلع هللا ىلص یبنلا لاق ةريره ابا عمس نمع وا هيبا نع ءالعلا نع نایفس

 . هوححل ( ا يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لاق » : ملسو

 هثدح نمع ءالعلا نعو لاق يراخبلا انثدح لاق دوم انثدح - ۰
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 اهیف أرقي مل ةالص اميأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةريره يبا نع

 . « جادخ يهف باتكلا ةحافب

 وبا انئدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح لاق دومحم انئدح - ۱

 هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع دومحم نع يرهزلا نع ةنييع نبا عمس ميعن
 . « باتكلا ةحتافب الا ةالص ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع

 قوزرم نب ورمع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۲

 نا هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع ةرارز نع ةداتق نع ةبعش انثدح لاق

 حبس أرق مکیآ » : لاقف هباحصأب رهظلا لص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انا لجر لاقف « ىلعألا كبر مسا

 لاقف ؟ ههرك هنأك ةداتقل تلقف ةبعش لاق . « اهينجلاخ الجر نا تفرع دق »

 . هنع اناهنل ههرک ول
 نع ديزي نب هللادبع انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومح انثدح - ۳

 نع ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا يبأ نع ةيواعم ينثدح : لاق يرسلا نب رشب
 : لاق ؟ ةءارق ةالص لك يفأ هللا لوسر اي لاقف لجر ماق لاق ءادردلا يبأ

 . تبجو : راصنألا نم لجر لاقف . « معن »

 انثدخ لاق ةصيبق انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۶

 رمأ لاق ةريره يبأ نع نامثع يبأ نع طامنألا عايب يلع يبا رفعج نع نايفس

 ةحتاف ةءارقب الا ةالص ال» : يدانآ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يب

 . داز اف « باتكلا

 لاق ىلع نب ورمع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵

 يبا نع ةريغملا نب كلملا دبع نع رمع نب دمحم نع يدع يبا نب دمحم انثدح
 ةالص لك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةريره

 . « جادخ يهف نارقلا مأب اهیف أرقي ال

۳ 



 لیعمسا نب ىسوم انئدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۰

 . هلوق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع رمع نب دمحم انثدح لاق دام انئدح لاق

 ةزمح يآ نع نادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 0 يضر ةريره يآ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع

 ثالث مهدنع دجي نا هلها ىأ اذا مكدحا بحي لهو : ملسو هيلع هللا لص

 8 تايا ثالثف » : لاق هللا لوسر اي معن انلق « ًانامس ًاماظع تافلخ

 . ( نه

۳۵ 



(OF 

 ةحتاف نم رثكأب أرقي له باب ) تو
 ) مامإلا فلخ باتکلا

 برح نب نامیلس انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۸

 نأ نيصح نب نارمع نع قوا يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبعش انثدح لاق

 كبر مسا حبس # أرق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ىلص الجر
 انا موقلا نم لجر لاقف « ؟ حبسب ءىراقلا مکیآ » : لاق غرف الف  ىلعألا

 ١ ( اهینطاخ مكضعب نا تفرع دق » : لاقف

 وبأ انثدح لاق ةددسم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح 8

 . زا سبلي نيصح نب نارمع تيأر لاق ةرارز نع ةداتق نع ةناوع

 ليعمسإ نب ىسوم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۰

 هللا ىلص يبنلا ىلص لاق نيصح نب نارمع نع ةرارز نع ةداتق انثدح لاق
 لاقف « حبسب أرق مكيأ : لاقف « ءاشعلا يتالص یدحا» : ملسو هيلع

 . « اهينجلاخ الجر نا تفرع دق » : لاق انا لجر

 انثدح لاق ميعن وبا انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح ۔ ۱

 هللا يضر نيصح نب نارمع نع ىوا يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةناوع وبا

 ىضقو فرصنا الف رصعلا وا رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هنع
 دق » : لاق نالف لاق « ؟ ىلعألا كبر مسا حبسب أرق مكيأ » لاق ةالصلا

 . « اهينخلاخ مكضعب نا تننظ
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 انئدح لاق دیلولا وبا انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح . ۲

 هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع ىفوا يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبعش

 ىلعألا كبر مسا حبسب أرقف لجر ءاجف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا

 . هوحن ركذف

 نع ىيحي نع ددسم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳

 ىلص يلا نا نيصح نب نارمع نع قوا يبا نب ةرارز نع ةداتق نع ةبعش

 مكيأ » : لاق غرف اهلف حبسب لجر أرقف رهظلا مهب لص ملسو هيلع هللا
 . « اهينجلاخ مكدحا نا تنئظ دق » : لاق انا لجر لاق ؟ « ءىراقلا

 انثدح لاق ةفيلخ انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 4

 نارمع نع قوا يبا نب ةرارز نع ةداتق نع ديعس انثدح لاق عيرز نب ديزي

 الف رهظلا مهب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر نيصح نبا

 لاقف « ؟ ىلعألا كبر مسا حبسب أرق مكيأ » : لاقف موقلا ىلع لبقا لتفنا

 . « اهینطاخ مکضعب نأ تفرع دق » : لاقف انا لجر

 انثدح لاق ليعمسا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۔ ٥

 نا هنع هللا يضر ةريره يبا نع يثيللا ةميكأ نبا نع باهش نبا نع كلام

 : لاقف ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص نم فرصنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 عزانآ يل ام لوقا ينا » : لاقف انا لجر لاقف «؟افنا مكنم دحا يعم أرق له »

 . « ؟ نارقلا

 لاق دمحم نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح 45

 يثيللا ةميكا نبا تعمس باهش نبا نع سنوي ينثدح لاق ثيللا انثدح
 انل ىلص لوقي هنع هللا ىضر ةريره ابا تعمس لوقي بيسملا نب ديعس ثدحي

 لاق هنا الا ملعأ الو ةءارقلاب اهيف رهج ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سانلا ىلع لبقا ا ا و ةالص

 عزانأ يل ام لوقا ينا الا » لاق معن انلق ؟ « مكنم دحا يعم أرق له » :
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 يف او ژرقو مامالا هيف رهج ايف ةءارقلا نع سانلا یهتناف لاق « ؟ نآرقلا

 . مامالا هيف ر هجم ال ايف ارس مهسفنآ

 يل هنيب دقو يرهزلا مالك نم سانلا ىهتناف هلوقو ( يراخبلا لاق )

 نوملسملا ظعتاف يرهزلا لاق يعازوألا نع رشبم انثدح لاق حابص نب نسحلا
 . رهج يف نو ؤرقي اونوكي ملف كلذب

 مالك نم كمالك نيبف تثدح ادا يرهزلل ةعيبر لاق كلام لاقو - ۷

 ۱ . ملسو هيلع هللا ىلص يينلا

 انثدح لاق دیلولا وبا انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح - ۸

 ىلص لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةميكا نبا نع يرهزلا نع ثیللا

 أرق نم » : لاق هتالص یضق الف اهيف رهج ةالص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . « ؟ نارقلا عزانأ يل ام لوقا ينا » : لاق انا لجر لاق يعم

 ىسيع عمس قحسإ انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح ٩

 ةريره ابا تعمس لاق يدبنلا نامثع وبا لاق نوميم نب رفعج نع سنوي نیا

 ال نا ةنيدلا يف دانف جرحا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي

 . داز اف « باتكلا ةحتافب ولو نارقب الا خالص

 ددسمو نامعنلا وبا انثدح- لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثلح ۰

 نیصح نب نارمع نع « قوا يبا نب ةرارز نع ةداتق نع ةناوع وبا انثدح لاق

 : لاق انا لجر لاق « ؟ يفلخ أرق مكيأ » : لاق هتالص ىضق الف رصعلاو
 . « اهينجلاخ مكضعب نأ تفرع دق و

 ىبحي نب يلع نع هللادبع نب ركب نع شايع نع دبوس نب هللادبع انثدح
 لجر ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصا نم لجر بئاسلا يبأ نع
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 هللا للص يبنلا لاق هتالص ىضق الف لجرلا ماقف « انالث « لصت مل كناف

 : هل لاقف تدهتجا فيك هل فلحف لاق « ًاثالث لصف مجرا » : ملسو هيلع
 عفرت مث كبلص "نئمطی یتح عكرت مث نارقلا ماب أرقثو هللا دمحتو ربکف أدبا »

 عفار نب دالح نبا ىج نب يلع نع نالجع نبا نع لیعمسا نب متاح نع

 . « عكرا مث أرقا مث ربك » : لاقو اذهب ملسو

 لاق ليعمسا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳

 انثدح لاق عيبرلا نب نسحلا انثدحو نالجع نبا نع ناملس نع يخا ينثدح

 هيبا نع يراصنألا بئاسلا نب دالخ نب يلع نع نالجع نبا نع سيردا نيا

 مث ارقا مث ربك » : لاقو اذهب ملسو هيلع هللا للص يبنلا لاق هيبا مع نع

 . « عکرا

 انثدح لاق ةسيتق انثدح لاق یراضبلا انثدح لاق دومح انثدح - ۱۰ 6
 نع هیبا نع عفار نب ةعافر لا نم ىبحي نب يلع نع نالجع نبا نع ثيللا
 أرقا مث ربك » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص یبنلا نع هثدح هنا يردب هل مع

 . « عكرا مث

 يبا نع ةرصن يبا نع ةداتق نع مام ىور ( يراخبلا لاق) - 6

 ةداتق ركذي ملو رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نا انيبن انرمإ هنع هللا يضر ديعس

 . اذه يف ةرضن يبا نم ًاعامس

 انثدح لاق ددسم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثئدح - ۲۲

 دیعس ابا تلاس لاق ةرضن وبا انثدح لاق نزاملا ةزمح نب ماوعلا نع ییج

 . باتکلا ةحتافب لاقف مام الا فلحت ةءارقلا نع يردخلا

۳۹ 



 انثدح لاق رکب نب ىبحي هعباتو لصوا اذهو ( يراخبلا لاق ) - ۷
 يردخلا ديعس ابا نا زمره نب نهرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج نع ثيللا

 لاق « باتكلا ةافب أرقي ىتح مکدحا نمکرب ال : لوقي ناك هنع هللا يضر ,

 . كلذ لوقت ةشئاع تناكو

 ناك اذا لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ( قازرلا دبع لافو) - ۸
 تصنیلف أرق اذاف تكسي امدعب أرقيل وا نارقلا ما ةءارقب ردابيلف رهجي مامإلا
 . ( لجو زع هللا لاق اك

 انثدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ٩

 هنا يردب هل مع نع يبا ينثدح لاق .دالخ نب ىبحي نب يلع نع سيق نب دواد
 ًاضوتف يلصت نا تدرآ اذإ» : لايق ماسو هيلع دللا ليف يحل حاحا
 مث ًاعكار نئمطت ىتح عكرا م ؛ أرقا مث ربكف ةلبقلا لبقتسا مث د ءوضولا نسحأف
 ملت یس مقرا من ادجاس نامت قح دجسا مث اق لخت قح عن
 تمغآ نا كنإف عفرا مث ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث تبثا مث اسلاج
 . « هتالص نم صقني امئناف اذه نم صقتنا ¿ نمو تممتأ دقف اذه ىلع كتالص

 انثدح لاق دمحم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ن1
 كلام نب عفار نب دالخ نب يلع انثدح لاق سيق نب دواد انثدح لاق هللادبع
 نب ةعافر هنا انغلبو دواد لاق ) يردب هل مع نع يبا ينثدح لاق يراصنألا
 اذهب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تنك لاق ( هنع هللا يضر عار
 . ( عكرا مث أرقا مث ربك لاقو

 لاهنم نب جاجح انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح لح - ۱
 نب ىبحي نب يلع نع ةحلط يا نب , هللادبع نب قحسا نع مامه انثدح لاق
 هللا لص يبنلا دنع اسلاج تنك لاق عفار نب ةعافر همع نع هيبا نع دالخ
 . ( عکرا مث : نارقلا نم زسیت ام ارقا مث ربك » : لاقو اذهب ملسو هيلع

 انئدح لاق ددسم انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح - ۲

a 



 نع هيبأ نع دالخ نب ىبحي نب ىلع ينثدح لاق نالجع نبا دمحم نع ىبجي

 مث ربك » : لاقو اذهب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم انك لاق ًايردب ناكو همع

 . ( عکرا مث اقا

 نبا نع ريكب انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دوم انثدح - ۲

 هللا لوسر عم ناك هنا ًايردب ناکو همع نع يقرزلا ىبحي نب ىلع نع نالجع

 . « عكرا مث أرقا مث ربك » : لاقو اذهب ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدح لاق ددسم انئئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثلح _ ۳

 ةريره يبأ نع هيبا نع يربقلا ديعس ينثدح لاق هللاديبع نع ديعس نب ىبحي

 ربكف ةالصلا تميقا اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص يبثلا نع هنع هللا يضر

 . « عكرا من د أرقا مث

 انثدح لاق قحسا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۶

 هللا يضر ةريره يأ نع ديعس نع رمع نب هللاديبع انثدح لاق ةماسأ وبا

 . « عکرا مث نارقلا

 انئدح لاق قحسا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح . 6

 ام أرقا مث ربك » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره

 . ( عكرا مث : نارقلا نم كعم رسيت

 لاق مالس نب دمحم انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح 5

 نبا نع يفنحلا ةيابع نب سيق نع يريرجلا نع نوره نب ديزي انثدح

 ثايغ نب صفح انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۷

۳۱ 



 هيلع هللا لص یبنلا نا هنع هللا یضر سنا نع ةداتق نع ةبعش انثدح لاق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو ملسو

 قوزرم نب ورمع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دوم انثلح _ ۸

 هللا ىلص هللا لوسر فلحخ تیلص لاق سنا نع ةداتق نع ةبعش انئدح لاق

 بر هلل دمحلاب ةالصلا نوحتتفی اوناکو نامثعو رمعو ركب بو ملسو هيلع

 . قا

 بسوی نب دمحم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ٩

 لاق كلام نب ىنعي سنا ىنثدح لاق ةداتق يلا بتك لاق ىعازوألا انثدح لاق

 اوناكو نامثعو رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فلخ تيلص

 نارهم نب دمحم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۱۲۰ .

 نب قحسا نع يعازوألا نعو هلثم يعازوألا انثدح لاق ديلولا انثدح لاق

 . هلثم اسنا عمس هنا هربخا هنا هللادبع

 نع مضاع وبا انثدح لاق يراخبلا الخ لاق دومحم انثلح _ ۲

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا مهثدح اسنا نا ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةالصلا نوحتتفي اوناك نامثعو رمعو ركب اباو

 انثدح لاق ىسوم انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دوم انثدح ۔ ۲

 رمعو ركب اباو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا سنا نع تباثو ةداتق نع دامح

 دام انثدح لاق جاجح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انندح _ ۳

 . هلثم هنع هللا يضر سنا نع ةداتق نع مامه انثدح : لاق جاجا نعو

 وبا انثدح لاق ةبيتق انثدح لاق يراخبلا انثدح دومحم انئدح - 4

١ 



 وباو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك هنع هللا يضر سنا نع ةداتق نع ةناوع

 0 نيملاعلا بر هلل دمحلااب ةءارقلا نوحتفتسي نامثعو رمعو ركب

 انثدح لاق ملسم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵

 هيلع هللا لص ىبنلا نع هنع هللا يضر سنا نع ةداتق انثدح لاق ماشه

 1 نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتتمي اوناك رمعو ركب يبأو ملسو

 انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۔ ۹

 يبنلا عم تيلص لاق هنع هللا يضر سنا نع ليوطلا ديمح انثدح لاق نايفس

 انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح .انثدح - ۷

 يبنلا عم تيلص هنع هللا ىضر سنا نع ةداتق نع بويأ انئدح لاق « لایفس

 . هلثم ایهنع هللا يضر رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص

 عيبرلا نب نسحلا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح - ۸
 يضر كلام نب سنا نع رانيد نب كلام نع نيسح نب قحسا وبا انثدح لاق

 رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا لص يبنلا فلخ تيلص : لاق هنع هللا
 نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةالصلا نوحتتفي اوناكف مهنع هللا يضر نامثعو

 . نيدلا موي كلام نو ؤرقيو

 . نيبأ دمحلاب ةءارقلا نوحتتفي مهوقو ( يراخبلا لاق )

 نع هنع هللا يضر ةريره يبا نع ىوريو ( يراخبلا لاق ) - 4

 . هوحن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 انئدح لاق نافع انأبنا لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۰

 نب هللادبع نبا ينثدح لاق ةيابع نب سيق نع يريرجلا انثدح لاق بيهو

 ناو ملسو هع هللا لع ىلا فلخ تیلص لاقف نإ تعمس لاق لفنم

۳۳ 



 بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتمتسي اوناكف مهنع هللا يصر نامثعو رمعو ركب

 . نيملاعلا

 نع قحسا نب دمحم نع ةناوع وبا انثدح اولاق كلام نب لقعمو ليعمسا'

 مامالا كردت نا الا كئزجم ال لاق هنع هللا ىصر ةريره يبأ نع جرعألا

 . ايئاق

 لاق شيعي نب ديبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۲

 ةريره ابا تعمس لاق جرعألا ینربخا لاق لاق قحسا انثدح لاق سسوي ان لج

 ۱ مکری نأ لبق ایئاف مام الا كردت نا الا كئزجم ال لوقی هنع هللا یصر

 حلاص نب هللادبع انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۳

 : لاق زمره نب نهرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج ينثدح لاق ثیللا ينثدح لاق

 نب ىلع لاقو كلذ لوقت هشئاع تناكو ( يراخبلا لاق) - ۶

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصا نم عوکرلا كاردإ زاجآ امنا هللادبع

 نباو تبا رپ دیرو دوعسم نبا مهتم 4 مام الا فلخ ءءارقلا اوري مل نيذلا

 كسفن يف اهب أرقا لاق هنع هللا يضر ةريره ابا ناف ةءارقلا ىأر نم اماف رمع

 . امئاق مامالا كردت ىتح اهب دتعت ال لاقو يسراف اي

 نسحا نع دايز وهو ملعألا نع مامه انثدح ( ىسوم لاقو ) - ۵

 لبق مکرف عكار وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ىهتنا هنا ةركب يبا نع
 كداز » : لاقف ملسو هيلع هللا لص يبنلل كلذ ركذف فصلا ىلا لصي نا

 . « دعت الو اصرح هللا

 ضرف مایقلاو مایقلا نع عوکرلاب دتعا هنا هباوج يف سیلو « هنع ملسو هیلع
TE 



 متمف اذا » لافو 74 نیتناق هلل اًوُموَقَو » ىلاعت هللا لاق ةنسلاو باتکلا يف
 .١ 6 ٍةالَصلا لا

 مطتست مل ناف ئاق لص » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو - ۷
 ۱ « !دعاقف

 نع يربقملا نع قحسا نب نمحرلا دبع نع ( ميهاربا لاقو ) - ۸
 اذه سيلو ةريره يبا نع جرعألا ىور امل اضراعم هنع هللا يصر ةريره يبأ

 يف لمتب نم نيرا دبع ناکو هنودب سیل نم فلاخ اذا هظفح لع دعي نع

 دبع نع ةنيدلا لها تلأس ( ميهاربا نب لیعمسا لاقو ) - ۹
 يعمزلا ىسوم نا الا « ذیملث ةنيدلاب هل فرغی ال هنا عم دمحي ملف نمحرلا

 يرهزلا نع نهرلا دبع نع یورو بارطضا ابنم ةدع يف ءایشا هنع یور
 هممهو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مدق امل : لاق هيبا نع ملاس نع
 . هلوطب ناذالل

 نع قحسأ نیاو سنوی مينم : يرهزلا باحصا نم ةدع اذه یورو

 ۱ السرم ناك ناو حیحصلا وه اذهو ديز نب هللادبع نع دیعس

 هنع هللا يضر رمع نبا نع عفان ينربخا ( جيرج نبا لاق)- ۰

 مهضعب لاقف ةالصلا نونیحتی نوعمتجي ةنيدلا اومدق نيح نوملسملا ناك

 يداني الجر نوشعبت الوا رمع لاقف اقوب لب مهضعب لاقو اسوقان اوذحا

 اذهو ( ةالصلاب دانف مق لالب اي) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ةالصلاب

 اضیا یورو رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع نمحرلا دبع رکد ام فالح
 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبا نع ديعس نع يرهزلا نع نمحرلا دبع

 ۲۳۸ ةيا ةرقبلا ةروس (۱)

 + ةيا ةدئالا ةروس ( ۲ )

۳۵ 



 له و . « لوقی ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ديزي نب ءاطع نع يرهزلا نع مهريغو سنويو رمعمو كلام نع ضيفتسم

 لتق يف اثيدح يرهزلا نع نمحرلا دبع نع دلاخ یورو - 0

 . غزولا

 نع ديعس نب رمع نع نجرلا دبع نع ( ميلا وبا لاقو ) - ۲
 . يرهزلا

 نبش تک فو یو لاق )

 ۲۳۱۳ لاق یراخبلا انثدح لاق دومح انثدح -۳

 یندلا قحسا نبا نم يزاغملا فقلتي ناك یرهزلا نا نامثع نب رمع انئدح

 نبا يف كلام نع رکذی يذلاو 0 و

 اکلام انيأر نم عبتا نم سيوا يب أ نبا ليعمسإ ناكو « نيبي داكي ال قحسا

 . اريثك اهنم تبختناف امهريغو يزاغلا نع هيبأ نع قحسا نبا بتك يل جرخا

 نع دعس نب ميهاربا دنع ناك ( ةزمح نب ميهاربا يل لاقو ) - ٤

 نع كلام يناهن ( حيلف نب دمحم نع رذنملا نب ميهاربا لاقو) ٥

 ريثك جني لو اهثيدحب جتحي ام امهو أطوملا يف اهنع رثكأ دقو شيرق نم نيخيش

 يف همالك نم ميهاربإ نع ركذي ام وحن مهيف سانلا ضعب مالك نم سانلا نم

۳۹ 



 يف مهضعب ليوأتو مهلبق ناك نمیفو ةمركع يف يبعشلا مالکو يبعشلا

 . ريثك اذه يف مالکلاو ةجحو تباث ناهربب الا مهتلادع طقسپ

 تعمس لاق ريكب نب سنوي انثدح ( شيعي نب دیبع لاقو ) - 1

 كرابلا نباو ثراولا دبعو ةيلع نباو عيرز نب دیزیو ديز نب دامحو سیردا

 اف قحسا نبأ باتک يف ترظن ( هللادبع نب يلع يل لاقو ) - ۷

 . نيحيحص انوكي نا نكميو نيثيدح يف الا هيلع تدجو

 ةورع نب ماشه نع ركذي يذلا نا ( ةنيدملا لها ضعب لاقو ) - ۸
 بتكت نا زاج ماشه نع حص ول يتأرما ىلع قحسا نبا لخدي فيك : لاق

 بتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ارئاج باتكلا نوري ةنيدملا لها ناف هيلا

 حتف غلب الف « اذكو اذك ناكم غلبت ىتح هأرقت ال » : لاقو اباتک ةيرسلا ريمأل

 « كلدب مكحو . ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاق اب مهربخاو باتکلا

 نوكي نا زئاجو . ضعب ىلا مهضعب باتك نوضقي ةمئالاو ءافلخلا كلذكو

 . دهشي مل ماشهو باجح اههنيبو اہنم عس

 نبا انثدح لاق مدا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۹

 يبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره يبا نع یربقلا ديعس انثدح لاق بئذ يبا

 . ( ميظعلاو

 ءاحرو ةيواعم نب مازحو لوحكم داز يذلاو ( يراخبلا لاق ) - ۰

 يرهزلا نال يرهزلا یور الل عبت وهف ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع هویح نب
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هربخا هنع هللا ىضر ةدابع نا دومحم انثدح : لاق

 : لاقف جتحم جتحا ناف . دومح نم اوعمس مهنا اوركذي مل ءالؤهو « ملسو
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 نم اوسیل ءالؤه نا معزیف ةءارق دعب الا عوکرلاب دتعی ال نا ملكت يذلا نإ

 معز نم عم مهقافتا اولعج عاجالا يعدم ضعب نا : هل لیق « رظنلا لها
 هللا لاق لجو زع هللا مالک صن فالح اذهو فصنو نیلوح ىلا عاضرلا نا
 ريزنخلا نا معزيو « ةعاضرلا متي نا دارأ نمل 224 نیلماک نيَلْوَح ل ىلاعت

 لبق نم هللا رما نا معزيو « ةمألا ىلع فيسلا ىريو « هب ساب ال يربلا
 يذلاو « اقافتا ههابشأو اذه متلعجف انيد ةالصلا ىري الف قولخم دعب نمو

 ةحافب الا ةالص ال نا وهو ملسو هيلع هللا للص لوسرلا لوق ىلع دمتعي
 . باتكلا

 ةحتاف أرقي ىتح مكدحا نعكري ال ديعس وباو ةريره وبا رسف امو - ۱

 ةءارق ىلع مهتليلو مهموي يف نيملسملا دالب يف نوعمتجم ةالصلا لهاو باتكلا

 تابثالاب ىلوا ءالؤهف “4 ُهنِم رسي ام اًوَرَقاف 8 ىلاعت هللا لاقو باتكلا ما
 يعدملا نسحتسملا فصنيلف اهريغو لاومألاو سفنألاو مكضارعا اوحابأ نمت

 بنذلاب نيرهتشملا يفنيو « مهدارفناب مهعامجا يف مهوسن اذا ةفارخ ملعلا

 الو أرقي وهو مامالا ىلا ءاج اذا ربكي هنا : ليقو . هحابقتساب مولعلا نع

 لاحب عبتي ال ةءارقلا ضرف كلذكف « ضرف هنأل مامإلا ةءارق ىلا تفتلي

 مامإلاو لص مث سمشلا تبرغ ىتح اهريغ وا رصعلا ةالص يسن ناو مامالا

 . هتالص تمت دقف مامالا ةءارق ىلا عمسي ملو برغملا ةءارق يف

 مان وا ةالص يسن نم » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل - ۲

 . « اهركذ اذا لصيلف اهنع

 « « ةءارقب الا ةالص الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقو . ۳

 . عامتسالا لاحب درفلا عدي ال اهیلک يف نيرمألا بجوأف

 )١ ( ةيا ةرقبلا ةروس ۲۳۳

 )  ) ۲ةيآ لمزملا ةروس ۲۰
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 سيلف (46)۱ هل اوعمتساف ۷ لاعت هللا لاق لاقف جتحا ناف - ۶

 سابع نبا نع رکذ هل لیق مامالا تاتکس یفنو مامالا فلح أرقي نا دحأل

 5 ةعمحلأ موي مامإلا بطخ اذا ةالصلا يف اذه نأ ريبج نب ديعسو

 « ةءارقب الا ةالص ال» : ملسو هيلع هللا ىلص يينلا لاق دقو _ ۵

 دقف بطحخمي مامالاو تصنا كبحاصل تلق اذا » : لاقو - 15

 . باتكلا ةحتاف أرقي نأ

 ينافطغلا اكيلس بطخي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رما مث - ۷
 . نيتعكر ىلصي نا ءاج نيح

 لقو . ( نيتعكر لصیلف بطخي مامالاو مک دحا ءاج اذا :١ لاقو- ۸

 . بطخي مامالاو نسحلا كلذ لعف

 نبا ىسوم انثدح لاق یراخبلا انثدح لوق درمحم انثدح - 48

 هنع هللا يضر رباج نع ريبزلا يبا نع ميهاربا نب ديزي انثدح لاق ليعمسإ
 ناكو « لص لاق الل : لاق تيلصأ لاق « بطخي مامالاو لجر ءاج 2 لاق

 . دجسملا يف |مهيلصي نا ةعمجلا موي ءاج اذا هبجعي رباج

 لاق نامعنلا وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۰

 هنع هللا ىضر هللادبع نب رباج نع رانید نب ورمع نع ديز نب دام انثدح

 : لاقف ةعمجلا موي سانلا بطخي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو لجر ءاج لاق

 . « عكراف مق لاق ال لاق نالف اي تيلصا (

 صفح نب رمع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۱

 ۲۰  فارعألا ةروس (۱)
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 كيلس ثیدح رکذپ حلاص ابا تعمس لاق شمعالا انثدح لاق يبا انثدح لاق

 كيلس ءاج لوقی ارباج تعمس لوقي دعب نایفس ابآ تعمس مث ينافطغلا

 يبنلا لاقف سلجف بطخي ملسو هيلع هللا لص يبنلاو ةعمجلا موي ينافطخلا
 مث « اهیف زوجت نيتفيفخ نيتعكر لصف مق كيلس ايو : ملسو هيلع هللا لص

 وج نیتفیفخ نیتعکر لصیلف بطش مامألاو مكدحا ءاج اذار : لاق

 . « |هیق

 دمحم نب هللادبع انئدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۲

 ابا نا هللادبع نب ضایع عمس « نالجع نبا انثدح لاق نایفس انثدح لاق
 ىتح ىبأف هوسلجیل سارحالا ءاجف بطخي ناورمو لحد هنع هللا یضر دیعس

 یلص هللا لوسر نم هتیآر « ءيش دعب ایهعدال تنک ام لاقف هل انلقف لص
 ىلص يبنلاو نیتعکر ىلصف هرمأف لجر ءاجف بطخي ناك « ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا لص يبنلاو ىرخا ةعمج ءاج مث بطخي ملسو هيلع هللا

 . نيتعكر يلصي ناو هيلع اوقدصي نا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأف بطخي

 انثدح لاق بهو انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح - ۳

 حمس نم ينثدح لاق بطنح نب بلطملا ينثدح لاق يعازوألا نع هللادبع

 هللا ىلص يبنلاو  ةعمجلا موي لخد لجرل لوقي ملسو هيلع هللا لص يبنلا
 « نيتعكر لص » - بطخي ملسو هيلع

 مومأم لك نإ : ملعلا لها نم ةدع : لاقو ( يراخبلا لاق ) - ۶

 الف ضرف مهدنع دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاو هسفن ضرف يضقي

 صضرف لوزي الف ضرف ةءارقلا كلذكو « مومأمللا نع دوجسلاو عوکرلا طقسي
 هللا يضر ةريره وباو 09 ۳ لاقو « ةنس وا باتكب الا دحا نع

 اولصف متکردا اف ة ةالصلا متيت أ اذا » : ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع مهنع

 شا تک ES ةءارقلا ضرف هتاف نمف اومغأف مکتاف امو

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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 انثدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلاانثدح لاق دومع انندح . ۵

 هيلع هللا لص یبللا نا هيبا نع ةداتق يبا نب هللادبع نع ىيحب نع نابیش

 ۱ ؛ اومناف مکتاف امو اولصف متکردا اف » : لاق ملسو

 انثدح لاق ةبيتق انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومح انثدح - ١

 هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر سنا نع ديمح نع رفعج نب ليعمسا

 . « هقبس ام ضقيلو كردا ام لصيلف » ملسو

 لاق حلاص نب هللادبع لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 نع كلام نب سنا نع ليوطلا ديمح نع ةملس يبا نب زيزعلا دبع انثدح

 . « اومتأف مكتاف امو اولصف متكردأ ام » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . اذبم دامح

 لاق ناميلا وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵۹

 ةريره ابا نا نمحرلا دبع نب ةملس وبا ینربخا لاق يرهزلا نع بيعش انثدح

 اذا» : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يصر

 متكردأ [ف ةنيكسلا مكيلعو نوش اهوتأو نوعست اهوتأت الف ةالصلا تميقا

 . « اومتأف مكتاف امو اولصف

 ابآ نا ةملس وبا ينربخا باهش نبا نع ىج نع ناميلس نع يخا ينثدح
 1 اذپب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يصر ةريره

 ثيللا لاق هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۱

 . ةريره يبأ نع ةملس يبا نع باهش نبا نع داملا نب ديزي ينثدح لاق
 ام :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس .هنع هللا يضر

 . « اومتأف مکتاف امو اولصف متكردأ
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 ةملسم نب هللادبع انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح - ۲

 نبا ةملس وبا ینربحا لاق باهش نبا نع ليقع ينثدح لاق ثيللا انثدح لاق

 . « اوقاف مكتاف امو اولصف متكردأ ام » 1 ملسو هيلع

 حلاص نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح _ ۳

 . اذ ليقع ىنثدح : لاق ثيللا ىنثدح لاق

 لاق ريكب نب ىيحي انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح 4

 . اذه ليقع نع ثيللا انثدح

 لاق ريثك نب دمحم انثدح يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵

 لاق هنع هللا يصر ةريره يبا نع ةملس يبا نع یرهزلا نع ناميلس انربخا

 ۰ « متقبس ام اوضقاو متکردآ ام اولص » 0 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 نبا انثدح لاق مدا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - 5

 يضر ةريره يا نع بيسملا نب ديعسو ةملس يبا نع يرهزلا نع بئذ يبا

 مكتافامو اولصف متكردأ ام » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا

 . « اوضقاف

 انأبنا لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 هنع هللا يضر ةريره يبا نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةنييع نبا

 3 « اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردا ام » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۸
 هنع هللا يضر ةريره يبا نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا انثدح لاق نايفس

 . اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ اف » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
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 انثدح لاق هللادیبع انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۹

 لاق ةريره يبا نع ةملس يبا نع باهش نبا نع سنوي ينثدح لاق ثیللا

 . ةملس يباو ديعس نع يرهزلا نع ( دعس نب ميهاربا لاقو ) - ۰

 ديعس نع يرهزلا نع رمعم نع ( قازرلا دبع لاقو ) - ۱

 يبا نع يرهزلا نع رمعم ينربخا ( نيعا نب ىسوم لاقو ) - ۲
 | . هلحو ةملس

 فسوي نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح- - ۳

 هللادبع نب قحسإ نعو هيبا نع نمحرلا دبع نب مالعلا نع كلام انأبنا لاق
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هنع هللا یصر ةريره ابا اعمس اهنا هاربخا اضا

 . « اومتأف مکتاف امو اولصف متکردآ اف » : ملسو

 لاق لاق ليعمسإ انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ٤
 ۱ . هلثم كلام انثدح

 دبع نع ةبيتق انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومح انئدلح _ ۵

 هللا يضر ةريره يبا نع هيبا نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم نب زيزعلا
 مکتاف امو اولصف متکردا ام » ملسو هيلع هللا ىلص یبنلا لاق لاق هنع

 . « اومتأف

 روصنم نب ورمع انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ٦

 نا هنع هللا يضر ةريره يا نع نيريس نب دمحم نع لاله وبا انئدح لاق

 . « كتاف ام ضقاو تكردا ام لص » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 انثدح لاق قحسا انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۷

 سنوي نع ميهاربا میشه لدب خيشلا عامس اهيف ةخسن يفو سنوي نع میشه
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 هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يصر ةريره يبأ نع دمحم نع ماشهو

 . « هب قبس ام ضقيلو كردا ام لصيلف » : ملسو

 انثدح لاق یسوم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۸

 هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يصر ةريره يبا دمحم نع بويا نع دامح

 ۲ « هتاف ام ضقیلو كردا ام لصيلف » 1 ملسو

 ضايع نب لیضف انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومح انثدح - ۹

 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يصر ةريره يبا نع نيريس نبا نع ماشه نع

 ۰ « ضقيلف هقبس امو لصیلف كردا أف » ملسو هيلع هللا ىلص

 يبنلا نع ةرپره يبا نع عفار يبا نع ةداتف نع دیعس هاورو - ۰

 ٠ « ضقیلف هقبس امو لصيلف كردا |ف » ملسو هيلع هللا ىلص

 ساب مامإلا ىلع حتفلاب رمع نبا ري ملو ةءارقلا

 انثدح لاق یسوم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دوم انثرح _ ۲

 يبنلا ىلص : لاق بعک نب يبا نع ةربس يا نب دوراجلا نع تباث نع دامح

 ذخا مكيأ » : لاق هتالص ىضق املف ةيا كرتف سانلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 دق » : لاقف اذكو اذك ةيا تكرت ءانا يبا لاق « ؟ يءارق نم ائيش لع

 . (وه ناك لع دحا اهذخا ناک نا تملع

 انثدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳

 هللا لص ىبنلا ىلص : لاق هيبا نع يزبا نبا نع رذ نع ةملس نع نايفس

 . « اهتيسن لب » : لاقف كحضف ؟ اهتيسن ما اذكو اذك ةيا تخسنأ

 دبع نب هللادبع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ٤

 لاق يلهاكلا ريثك نب ىبحي ينربخا لاق ةيواعم نب ناورم ينربخا لاق باهولا
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 اهتکرت اذکو اذك ةيا هل ليقف اهژرقی نارقلا نم ةيا كرتف ملسو هيلع هللا

 . « اذإ اهينومتركذ الهف » : لاقف

 سادرم نب دمحم انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دوم انثئدح - ۵

 نع رازخلا فلخ وبا یسیع نب هللادبع انئدح لاق يراصنالا هللادبع وبا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر ةركب يبا نع نسحلا نع سنوي

 هللا لوسر ىضق الف هفلخ نم ًارهب وا ًاديدش ًاسفن عمسف حبصلا ةالص ىلص
 « ؟ سفنلا اذه بحاص تنا » : ةركب يبأل لاق ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص

 تعرسأف كعم ةعكر ينتوفت نا تيشخ كادف هللا ينلعج . معن : لاق

 الو اصرح هللا كداز » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « يشمل
 . « قبس ام ضقاو تكردأ ام لص « دعت

 ٩ _ انثدح لاق ددسم انثدح لاق يراخبلا انثدح دومح انثدح .

 ةريغملا دنع انك : لاق یفقثلا بهو نب ورمع نع بويا انأبنا لاق ليعمسا

 يبنلا عم انك لاق ؟ ركب يبا ريغ دحا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ما له ليقف

 دبع مدقتف ؛ تميقأ دقو سانلا انكردأف انبکر مث رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص

 انيلصف « يناهنف هنذوا تبهذف ةيناثلا يف مهو ةعكر مهب ىلصو فوع نب نمحرلا
 انقبس يتلا ةعكرلا انيضقو انكردأ يتلا ةعكرلا . .

 انثدح لاق دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 يبأ نع ةملس يبا نع يرهزلا نع ةصفح يا نب دمحم انأبنا لاق هللادبع

 كردأ نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر ةريره

 نم ةعكر كردا نمو اهكردأ دقف سمشلا علطت نا لبق ةادغلا ةالص نم ةعكر

 . « اهكردأ دقف سمشلا برغت نا لبق رصعلا ةالص

 راسي نب ءاطع هاورو يرهزلا نع رمعم هعبات ( يراخبلا لاق ) ۸
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 سابع نباو ميهاربإ نب دمحو عفار وباو جرعالاو حلاص وباو ديعس نب ريثكو
 . ملسو هيلع هللا لص یبنلا نع ةريره يبأ نع

 انثدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح 8

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع ةملس نع ىبحي نع نابیش

 متيلف سمشلا برغت نا لبق رصعلا ةالص نم ةعكر كردا نم » : ملسو

 . ( هتالص

 هوحنو ةمقلع نع ىوريو لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۰

 اوحم مهنا مهنع اضيا ىوريو هأزجا نييلوألا يف أرقي لو نييرخألا يف أرق نإ
 ةحتاف نا ةالصلا لها نيب فالتخا الو اذه « فحصملا نم باتكلا ةحتاف
 . عبتت نا قحا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسؤ هللا باتك نم باتكلا
 . « يناثلا عبسلا يه باتكلا ةحتاف » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 . هللا ىلص يبنلا لاق امنا : لاقف لتعم لتعا نا ( يراخبلا لاق) - ۱
 : هل ليق . ةعكر لك يف لقي لو « باتكلا ةحتافب الا ةالص ال » : ملسو هيلع

 تمحمتا نا كنإف عفرا مث دجسا مث عكرا مث أرقا » : لاق نيح نيب دق

 يبنلا هل نيبف . « كتالص نم هصقنت امنأك الاو تمت دقف اذه ىلع كتالص

 متي نا هرمأو ادوجسو ًاعوكرو ةءارق ةعكر لك يف نا ملسو هيلع هللا ىلص
 . ىلوألا ةعكرلا يف هل نيب ام ىلع هتالص

 عبرألا يف أرقي ملسو هيلع هللا لص يبنلا ناك ةداتق وبأ لاقو ۲

 يف ةءارقلا يسن هنا هنع هللا يضر رمع ثيدحب جتحا نإف - ۳

 هيلع هللا ىلص یبنلا ثيدح هل لیق نیترم باتکلا ةحتاف ةيناثلا يف أرقف ةعكر

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعجف « عكرا مث أرقا » : لاق نيح رسفأ ملسو
 دوجسلاو عوكرلا دعب ةءارقلا لعجي نا دحأل سيلو . عوكرلا لبق ةءارقلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فالخ
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 نمف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل هلوق كرتي رمع ناکو - ۶
 ملسو هيلع هللا لص يبنلاب ایدتقم ناك « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ىدتقا
 ىبنلا نم ةنس هنع ركذ اميف هنع هللا يضر رمع دنع ناك ناو « رمعل اعبتمو
 رما ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا انل نابو انل رهظي ملف ملسو هيلع هللا ىلص
 هوعیطت ناو » ىلاعت هللا لاق . رهظ اك عابتالا انيلعف عوكرلا لبق ةءارقلاب
 ىلص يبنلا لاق ةءارقلا لبق عوكر الو عوكرلا لبق دوجس نوكي الف اودع
 . « هب هللا أدب اب ًادبن » : ملسو هيلع هللا

 لاق ةعزف نب ىيحي انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ 6

 نا ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يآ نع باهش نبا نع كلام انثدح
 دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « ةالصلا كردأ

 فسوي نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - 5
 كلذ ىلعو كلام لاق . ةنسلا ىهو : باهش نبا لاق كلام انأبنا : لاق
 | . اندلبب ملعلا لها تكردا

 نع ةرق نع دی نب ىبيحي نع بهو نبا دازو : (يراخبلا لاق)- ۸
 دقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يأ نع باهش نبا

 ىلع دمتعي ال لوهجمف ديمح نب ىيحي امأو « هبلص مامإلا ميقي نا لبق اهكردأ

 . ملعلا لها هب جتحي ام اذه سيلو عوفرم هربخ « ةحصب فورعم ريغ هثيدح
 ديعس نب ىيحيو رمع نب هللاديبع هثيدح يف كلام عبات دقو - ۹

 كارع لاق كلذكو « جيرج نباو بيعشو ةنييع نباو رمعمو سنويو داملا نباو
 ءالژه نم ناك ولف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يا نع كلام نبا
 انركذ نم قافتاب فيكف هيلع ةثالث رثوا ديمح نب ىبحي فالخب مكحي مل دحاو

 ه4 ةيارونلا ةروس ( )١
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 ربخ وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبا نع كارعو ةملس يبا نع

 : هتدايزل هجو الو هل ىنعم ال « هلص

 مكحلا ناميلا وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۰

 نم كردأ نم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ابا نا

 . « ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا

 ناميلس نب بويا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومع انثلح ۱

 ىبحيو رمع نب هللادیبع ينربخا لاق نامیلس نع ركب وبا ينثدح .لاق لالب نبا
 هللا لوسر نا ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع باهش نبا نع سنویو دیعس نبا

 نا اللا كردا دقف ةعكر ةالصلا نم كردا نم » ٠ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « هتاف ام ىضقي

 انثدح لاق هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح . ۲

 ةريره يبا نع ةملس يأ نع باهش نبا نع داملا نب ديزي ينثدح لاق ثيللا

 ةالصلا نم كردأ نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق

 . « ةالصلا كردأ دقف ةعكر

 لاق لتاقم نب دمحم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳

 دبع نب ةملس وبا انربخا لاق يرهزلا نع سنوي انربخا لاق هللادبع انأبنا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يصر ةريره أبا نا نمحرلا

 . ( اهكردا دقف ةدحاو ةعكر ةالصلا نم كردا نم » : لوقي ملسو

 هللا لص هللا لوسر نع انغلب امل ىرنو ( يرهزلا دمحم لاق )> ۶
 ۱ كردأ دقف ةدحاو ةعکر ةعمحلا نم كردآ نم هنا ملسو هيلع

 دمحم نب هللادبع انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انندح - ۵
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 نع ةملس يبا نع یرهزلا نع سنوي انثدح لاق رمع نب نامثع انئدح لاق

 . هلثم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةريره يبا

 انثدح لاق دومحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 5

 نع ةملس يبا نع باهش نبا ينثدح لاق جيرج نب انئدح لاق قازرلا دبع

 . يرهزلا نع رمعمو اذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع ةريره يأ

 حلاص نب هللادبع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم اثدح - ۷

 نا ةملس وبا ينربخا لاق باهش نبا نع سنوي ينثدح لا» ثيللا ىينثدح لاق

 نم » : لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لات ه..خا ةريره بأ

 . « كردا دقف ةعكر ةالسهلا نم كردأ

 لاق ديبع نب دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۸

 كارع نع بيبح يبا نب ديزي نع قحسا نب دمحم نع ةملس نب دمحم انثدح
 كردا نم » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق ةريره يأ نع كلام نبا

 . « اهكردأ دقف ةعكر ةالصلا نم

 هللا یلص لوسرلا نع اذه يف لوصألا نا عم ( يراخبلا لاق ) - ۹

 مالكلا رثكي : دمحا نب ليلخلا لاق . سانلا بهاذم نع ةينغتسم ملسو هيلع

 . ظفحيل للقیو مهفيل

 ةالصلا نم كردا نم » : ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاظو _ ۰

 . دهشتلا وا دوجسلا وا ع وكرلا كردأ نم لقي لو . « ةالصلا كردأ دقف ةعكر

 مکیبن ناسل ىلع هللا ضرف سابع نبا لوق هيلع لدی امو - ۱

 . ةعكر فوخلا ةالص

 فوخلا ةالص نم دوجسلاو عوكرلا كردي ىذلاف ةعكر ء ال وسو ةعكر ءال هم

 . ةءارقلا نم اثیش كردي لو عمجأ هتالص يف ائاق مقي مل ةعكر يهو
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 اهیف أرقي ال ءالص لكو ۰ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو - ۳

 . ةالص لود ةالص صخب و ) جادخ يهف باتكلا ةحتافب

 ال تيم طقسلاو تطقسا اذا ةفانلا تجدخا لاقي ديبع وبا لافو _ ۶

 . هب عفتني

 فسوی نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح . ۵

 هللا لوسر نا ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع باهش نبا نع كلام انأبنا لاق

 « ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردآ نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 لصيلف ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردأ نم » : لوقي ناك هنا عمس كلام نعو

 . ةنسلا يهو باهش نبا لاقو . « یرخآ اهيلا

 انئدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح - ۹

 ضرف لاق سابع نبا نع دهاجم نع سنخالا نب ريكب انثدح لاق ةناوع وبا
 فوخلا يفو نيتعكر رفسلا يفو اعبرا رضحلا يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا

 . ةعكر

 حيرش نب ةويح انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 هللادبع نب هللادبع نبا نع يرهزلا نع يديبزلا نع برح نبا انثدح : لاق
 هعم سانلا ماقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماق ) : سابع نبا نع ةبتع نبا
 ماقف ةيناثلا ماق مث هعم اودجسو دجس مث مهنم سان عكرو عكرو هعم اوربكو

 اودجسو اوعكرف یرحألا ةفئاطلا تتاو مهناوخا اوسرحو هعم اودجس نيذلا

 . ( اضعب مهضعب سرحي نكلو ةالص يف مهلك سانلاو هعم

 تباث نب ديزو ةفيذح نع ىوري كلذكو ( يراخبلا لاق )ر - ۸

 1 ةعكر ءالژپو ةعكر ءالؤہب لص ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا مهريغو

 انثدح لاق ةبيتق انثدح لاق ىراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح _ 04
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 سابع نبا نع هللادبع نب هللادیبع نع مهلا يبأ نع ةملس يبأ نع نایفس
 . هل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ دقو ( يراخبلا هللادبع وبا لاق ) - ۰

 . ةعكر رتولا ملسو

 ناميلس نب ىيحي هينثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۱

 نب نمحرلا دبع نع ثرحلا نب ورمع ينربخا لاق بهو نبا ينربخأ لاق
 ةالص » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا رمع نبا نع هيبا نع مساقلا
 . « ةعكرب رتويلف فرصني نا دارا اذاف ىنثم ىنثم ليللا

 ' مایقلا كردي ال يذلاف ةنيدلا لها لعف وهو ( يراخبلا لاق ) - ۲

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ةءارق ريغب هتالص تراص رتولا يف ةءارقلاو

 . « باتكلا ةحتافب الا ةالص ال و

 لاق ليعمسا ينثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۳

 نا ةريره يبا نع نامسلا حلاص يبا نع ركب يبا ىلوم يمس نع كلام ینئدح
 مهيلع بوضغملا ريغ مامالا لاق اذا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع ةريره يبا نع يربقملا ديعس نع ىوريو « نيما اولوقف نيلاضلا الو

 . هوحن ملسو مهيلع هللا لص يبنلا

 فسوي نب هللادبع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۶

 نب لئاو نع سبنع نب رجح نبا نع ليهك نب ةملس نع نايفس انثدح لاق
 لاق ادا نیما هتوص اهب دمي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمس ) : لاق رجح

 . ( نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 ريثك نب دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۵

 يبنلا نع رجح نب لئاو نع رجح نع ةملس نع نايفس انثدح الاق ةصيبقو

 . هتوص اهب عفر ريثك نبا لاقو هوحن ملسو هيلع هللا ىلص
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 وبا انأبنا لاق دومح انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۳۹

 ةريره يبا نع ةمقلع ابا تعمس لاق ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انأبنا لاق دواد

 نيلاضلا الو مامإلا لاق اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 . « نيمأ اولوقف

 نب دمحم هينثدحو لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۷

 اذا لاق ةريره يبا نع هيبأ نع ءالعلا نع متاح يبا نبا انثدح لاق هللاديبع

 ةكئالملا تلاق نيلاضلا الو لاق اذا هناف هقبساو اهب أرقاف نارقلا مأب مامإلا أرق

 . مه باجتسي نا نمق كلذ قفاو نم نیما

 مامو ديزي نب نابا انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۸

 هيبا نع ةداتق يبا نب ؛ هللادبع نع ريثك يبا نب ىيحي نع دادش نب یک نب

 يف رصعلاو رهظلا يف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ) : لاق

 ناكف باتكلا مأب نييرخألا فو هروسو باتکلا ةحافب نييلوألا نيتعكرلا

 ا

 انثدح لاق یسوم انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح _ ۹

 . اذهب مامه

 ناميلس نب ىيحي ينثدح لاق ديز نب عفان یورو ( يراخبلا لاق )

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يربقلا ¿ رار را و

 6 اعيش اهودعت الو | و دجساف دوجس نحنو ةالصلا ىلا متئج - اذا ) : هعفر

 ءاجر نب هللادبعو مشاه ينب لوم ديعس وبا هنع ىور كيما رك ىبحيو
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 لاق مكحلا نب رشب انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دوم انثدح _ ٥

 نع ةمرکع ينثدح لاق نابآ نب مكحلا انئدح لاق زیزعلا دبع نب یسوم انثدح
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 تاعکر عبرا ىلصت لاق  كبنذ كل رفغ كلذ تلعف تنا اذا كيطعأ الأ

 . ا حيبستلا ةالص ركذف ةروسو باتکلا ةمخاف ةعكر يف أرقت

 انثدح لاق ددسم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۱

 ينابيشلا ورمع يبا نع ليبش نب ثرحلا نع دلاخ يبأ نب ليعمسا نع یجب
 ىتح هتجاح يف هاخا اندحا ملكي ةالصلا يف ملكتن انك لاق مقرا نب ديز نع

 هلل اوُموَقَو یطشولا ةالّصلاّو تاّوَلَصلا َلَع اوظفاخ # ةيآلا هذه تلزن
 7 توكسلاب انرمأف "4 نيتناق

 ىسوم نب میهاربا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 5

 يل لاق ينابيشلا ورمع يبا نع لبيش نب ثرحلا نع ليعمسا نع ىسيع لاق
 هللا لوسر ةالص مكب ىلصأ الأ : ءاربلا لاقو يراخبلا لاقو مقرا نب ديز

 يلع لئس ثرحلا نع قحسا وبا یورو . هتالص يف أرقف ملسو هيلع هللا ىلص

 . كتالص تيضقو دوجسلاو عوكرلا متا لاقف أرقي مل نمع هنع هللا يضر

 هب موقت الو هيف اذه سيل ةعبرا الا ثرحلا نم قحسا وا عمسي مل ةبعش لاقو

 . ةجحلا

 ملف أرقي لو هنع هللا يضر رمع ىلص ةملس يبا نع ىوريو - ۳

 . تبثي ال عطقنم وهو هدعي

 نب هللادبع نع ىوريو داعا هنا رمع نع يرعشألا نع ىوريو - ٤
 . نيترم ةيناثلا يف أرقف برغملا نم ةعكر يف ةءارقلا يسن هنا رمع نع ةلظنح

 أرق هنا هبشا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةداتق يبا ثيدحو _ ۵

 . ةباتكلا هحتاف عدي لو اهلك عبرألا يف

 ۲۳۸ هيا ةرقبلا ةروس ( ) ١

o 



 ءيش يف متفلتخا ام مکنا » : ملسو هيلع هللا ىلص يبللا لاقو - 5

 . « دمحم لاو هللا لا همعحف

 رذنلا نب میهاربا ينثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح - ۷

 ورمع نب هللادبع نب ربثک ينثدح لاق دمحم نب رفعج نب قحسا انثدح لاق

 يبا نع رجعألا لاقو « اذهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هدج نع هيبأ نع

 لخد ىتح ةلبقلا ريغل طالبلاب وهو عكري تباث نب ؛ ديز تيأر : لهس نب ةماما

 يبنلا ناك ديعس وبا لاقو هزجي مل ةلبقلا ريغل عكر اذا ءالؤه لاقو فصلا يف

 سانلا كرديل مهضعب لاقو ىلوألا ةعكرلا يف ليطي ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةنس عوكرلا يف راظتنالا يف سيلو عوكرلا ليطي لقي ملو ىلوألا ةعكرلا

 دمحم نب هللادبع هينثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 4

 لاق ةعزف نع ديزي نع ةعيبر نب ةيواعم انئدح لاق يرسلا نب رشب انثدح لاق
 هللا ىلص لوسر عم ماقت تناك ىلوألا ةالص نا لاقف يردخلا ديعس ابا تيتا

 مث ًاضوتیف هلزنم يتأي مث هتجاح يضقيف عيقبلا ىلا اندحا جرخيف ملسو هيلع

 ةعكرلا يف ایئاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجيف دجسلا ىلا ءيمي

 . ىلوألا

 لاق نامیلا وبا انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح . 8

 دبع نب ةملس وباو بيسملا نب ديعس انثدح لاق يرهزلا نع بيعش انثدح

 لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاق ةريره ابا نا نمحرلا
 کئالمو لیللا ةکئالم ممتجیو ءارج نیرشعو سمخب محلا ةالص لضفی

 نإ ٍرْجَفلا نارو « متتش نإ او ژرقا ةريره وبا لوقي مث رجفلا ةالص يف رانا

 . 2 4 ًادوهشم ناک رجفلا نار

 يبأ نع بيسملا نباو ةملس يبأ نع يرهزلا نع رمعم هعباتو - ۰
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 Y۸ ةیا ءارسالا ةروس ) ۱ (
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 طابسا نب هللادبع انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومح انئدح - ۱

 يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا انثدح لاق يبا انثدح لاق

 4 ادوهشَم ناك ٍرْجَملا نآرف نإ رجلا نآرفو » هلوق يف ملسو هيلع هللا لص
 . راهنلا ةكئالمو ليللا ةکئالم هدهشب لاق

 . هلوق ةريره يبأ نع ناوکذ نع نامیلس نع ةبعش یورو - ۲

 نع شمعألا نع ىح نب مساقلاو صفحو رهسم نب يلع لاقو _ ۳

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأو ديعس يبأ نع حلاص يبأ

00 



 ل -

(OF 
 ةءارقلاب مامالا فلخ رهجي ال باب ) تدك (

 لاق لتاقم نب دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - 4

 هللادبع نع صوحألا يا نع قحسا يبأ نع سنوي انأبنا لاق رضنلا انثدح

 : هب نورهجیف نارقلا نو ؤرقي اوناك موقل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق

 ةالصلا يف نا انل ليقف ةالصلا يف ملسن انکو . « نارقلا ىلع متطلخ »

 فسوی نب یجب انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۵

 يبنلا نا هنع هللا يضر سنا نع ةبالق يبأ نع بويأ نع هللادبع انأبنا لاق

 ههجوب مهيلع لبقا هتالص یضق الف هباحصأب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
 . تارم ثالث اطاقف اوتكسف «أرقي مامإلاو مكتالص يف نوءرقتا » : لاقف

 ةحتافب مكدحا أرقيلو اولعفت الف » : لاق لعفنل انإ نولئاق وا لئاق لاقف

 . « هسفن يف باتكلا

 ةحتافب أرقيل » ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ةبالق يبا نع بويأ نب دامح

 . 4 باتكلا

 انئدح لاق ةبيتق انئدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح _ ۷

 عيبرلا نب دومحم نع لوحکم نع قحسا نب دمحم نع يدع يبأ نب دمحم
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 ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص : لاق تماصلا نب ةدابع نع

 ( ؟ مكمامإ فلخ نوأرقت مكارأل ينا » : لاقف ةءارقلا هيلع تلقثف لاق ةادغلا

 ةالص ال هناف نارقلا مأب الا اولعفت الف » : لاق هللا لوسر اي لجا انلق : لاق

 . « اهب أرقي مل نل
 انثدح لاق قحسا انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۸

 ةدابع نع يراصنألا عيبرلا نب , دومش نع لوحكم نع دمحم انثدح لاق ةدبع

 تلقثف حبصلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص لاق تماصلا نبا

 يأ انلق « مكمامإ ءارو نوءرقت مكارأ ينا » : لاق فرصنا املف ةءارقلا هيلع

 الا ةالص ال هناف نارقلا مأب الا اولعفت الف » : لاق اذه هللا لوسر اي هللاو

 . ( اہ

 رمع نب صفح انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 8

 هللا ىلص يبنلا نا نيصح نب نارمع نع ةرارز نع ةداتق نع مام انثدح لاق

 : لاق انا لجر لاق « ؟ أرق مكيأ » : لاق ىضق الف رهظلا ىلص ملسو هيلع

 . « اهينخلاخ دق الجر نا تملع دقل »

 انثدح لاق ىسوم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلص لاق نيصح نب نارمع نع ةرارز نع ةداتق نع دامح

 لاق انا لجر لاق « ؟ حبسب أرق مكيأ » : لاقف ىشعلا يتالص ىدحا ملسو

 . « اهينجلاخ الجر نا تفرع دقو

 لاق ىلع نب ورمع انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۱

 نأ نع هیبا نع نمحرلا دبع ني ءالعلا نع ةبعش نع يدع يا نبا انثدح

 اهيف أرقي ال ةالص لک » : ملسو هتیلع هللا ی هللا لوسر لاق لاق ةريره

 ذخأف ؟ مامالا فلخ تنك اذاف ةريره يبأل يبأ لاقف ۰ « مامت ريغ جادخ یهف

 . كسفن يف أرقأ ی یسرافلا نبا اي لاق وا ی ىسراف اي لافو یدیب

۷ 
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 ةءارقلا مامإلا ع زان نم باب ) ( 3
 ( ةداع الاب رمؤي ۸ رهج ايف 1

 نع كلام نع ةبيتق انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح 5

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبا نع يثيللا ةميكأ نبا نع باهش نبا

 يعم مكنم دحا أرق له » : لاقف ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا ملسو

 عزانآ يلام لوقا ينا » : لاقف « هللا لوسر اي معن لجر لاقف « ؟ ًافنآ
 . « نارقلا

 نع رماع نب رمعو يميتلا نافیلس یورو ( يراخبلا لاق ) - ۳

 يبنلا نع لیوطلا هثیدح يف یسوم نع ءاطع نع ريبج نب سنوي نع ةداتف
 ةدايزلا هذه ي نامیلس ركذي لو . « اوتصناف أرق اذأ ر ملسو هيلع هللا ىلص

 . ريبج نب سنوي نم ةداتق الو ةداتق نم اعامس

 نع ةديبعو ديزي نب نابأو ةناوع وبأو مامهو ديعسو ماشه یورو - 6
 ناو باتكلا ةحاف یوس لمتح ناكل حص ولو اوتصناف أرق اذا او رکذپ و ةداتف

 اذه يف نيبتي ملف باتكلا ةحتاف كرت يف امأو « مامالا تكسي این أرقي

 ١ , ثيدحلا

 وا ملسأ نب دیز نع نالجع نبا نع رمحألا دلاخ وبا یورو - ۵
 امنا : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبا نع حلاص يبأ نع هريغ

 . « اوتصناف أرق اذاو » هيف داز ( هب متؤيل مامالا لعج

 نع دانزلا يبأ نع نالجع نبا نع ثيللا نع هللادبع یورو 2-5
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 دیزو عاقعقلاو دمحم نب بعصم نع نالجع نبا نعو ةريره يبأ نع جرعألا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ملسا نبا

 انثدح لاق نامثع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نالجع نبا نع ركب

 . سلدي ناك هارا دمحا لاق « رمحألا دلاخ

 . كسفن يف اهأرقا ةريره يبأ نع بئاسلا وبا لاق - ۸

 . رهجي اف أرقا ةريره يبأ نع حلاص يبا نع مصاع لاقو - ۹

 نيب تكسي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك ) ةريره وبا لاقو - ۰

 هنأل دلاخ يبا ثيدحل ( افلام نكي مل مامالا ةتكس يف أرق اذاف ةءارقلاو ريبكتلا

 . تصنأ أرق اذاف مامالا تاتكس يف أرقي

 هيلع هللا للص ىبنلا نع ةريره يبأ نع:هيبأ نع ليهس یورو - ۱

 نع ةريره يبا نع دحاو ريغو سنوي وباو مامهو ةملس وبا ىور - ۲
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 ( عک ری نا دارا اذاو ریسک اذا

 انربخا لاق ةقدص انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح _ ۳

 ريبج نب دیعسل تلق لاق مثیخ نب نامثع نب هللادبع نع ءاجر نب هللادبع

 ملام اوئدحا دق مهنا  هتءارق تعمس ناو معن لاق ؟ مامالا فلخ أرقا

 یتح تصنأ مث ربك سانلا مهدحا ما اذإ ناك فلسلا نأ « هنوعنصی اونوكي

 نب مکحلا لاقو 4 اوتصنأو # أرق مث باتکلا ةحتاف أرق دق هفلخ نم نا نظي

 . هأرقاو هردبا ةبيتع

 انئدح لاق یسوم انئدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح 64

 ةءارقلا اومنتغاف ناتنکس مامالل لاق ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع دامه

 . باتکلا ةحتافب هيف

 نع دامه انثدح لاق مشاه ینب یوم دیعس وبا انثدح نوره دازو 9 ۵

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع رمع نب دمحم

 انثدح لاق ىسوم انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح 5

 رهج اف اوكتساو مامالا تكسي ايف | ؤرقا ينب اي لاق هيبأ نع ماشه نع دامه
 . ةبحتسمو ةبوتكم ادعاصف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص متت الو

 انئدح لاق ددسم انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۔ ۷

 ةرمس ركاذت لاق نستللا نع ةداتق نع ديعس انثدح لاق میرز نب كيري
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 : نيتتكس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ظفح هنا ةرمس ثدحف نارمعو

 .نب يبأ ىلا ابتکف نارمع رکنأف « هتءارق نم غرف اذا ةتكسو ربك اذا ةتكس

 . ةرمس ظفح امهيلا هدر يف وا هباتك يف ناكو . بعك

 ىسومو ديلولا وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۸

 لاق هنع هللا يضر ةرمس نع نسحلا نع ديمح نع ةملس نب دامح انثدح الاق

 غرفي نيح ةتكسو ربكي نيح ةتكس ناتتكس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ناك
 بتکف بعك نب يبأ ىلإ اوبتکف نيصح نب نارمع ركنأف ىسوم داز هتءارق نم
 . ةرمس قدص نا

 لاق مصاع وبأ انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۹

 نهكرت دق ثالث : ةريره يأ نع ناعمس نب ديعس نع بئذ يبأ نبا انأبنا
 ىلا ماق اذا ربكي ناك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهلعف ام سانلا

 يف ربكي ناكو هلضف نم هللا لأسيو ةءارقلاو ريبكتلا نيب تكسيو ةالصلا

 . مفرو ضفخ

 انربخا لاق دمحم انئدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومح انئدح - ۰

 ةريره يأ نع ةعرز يبأ نع عاقعقلا نب ةرامع نع نایفس انثدح لاق هللادع

 حتتفت ةريبكت نع هتاكسا تكسي ناك ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا

 . ةالصلا

 لاق راشب نب دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ١

 دبع تعمس لاق نهرلا دبع نب دمحم نع ةبعش انثدح لاق ردنغ انثدح

 لاق مث ةعاس تكس ربك الف ةريره يبا عم تيلص : لاق جرعألا نمحرلا

 . ةبعش نع دواد وباو ذاعم هعبات ( يراخبلا لاق ) ۲

 لاق هللادبع نب دمحم لاق یراخبلا انثدح لاق دومح انئدح - ۳
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 مامالا أرق اذا ) : لاق ةريره يبأ نع هیبآ نع ءالعلا نع مزاح يبا نبا انثدح

 بوضغملا ريغ ) لاق ةروسلا ىضق اذا مامإلا نإف هقبساو اهب أرقاف نارقلا مأب

 ما مامإلا ءاضق كلوق قفاو اذاف « نيما ةكئالملا تلاق . ( نيلاضلا الو مهيلع

 . ( باجتسي نا انمق ناك نارقلا

 كلام نب لقعم انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۶

 يبأ نع جرعألا نمحرلا دبع نيع قحسا نب دمحم نع ةناوع وبا انثدح لاق

 . ةعكرلا كلتب دتعت مل اعوكر موقلا تكردأ اذا : لاق ةريره
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 يف ةءارقلا باب ر ( اهلك عبرألا يف رهظلا يف ةءارق 9

 ينثدح ليعمسا لاقو لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح - ۵

 هللادبع نب رباج ممس هنا ناسيك نب بهو میعن يآ نع سنا نب كلام

 . مامالا ءارو الا لصي ملف نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم : لوقي

 نع مصاع وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومح انثدح - ٦

 نع هيبأ نع ةداتق يبا نب ؛ هللادبع نع ريثك يبا نب ىيحي انثدح لاق يعازوألا

 باتکلا ةحتافب نيتعكرلا يف رهظلا يف أرقي ناك » ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . « كلذ لصم رصعلا یو ةروسو

 انثدح لاق ميعن وبا انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح - ۷

 نيتعكرلا يف أرقي لوقي هللادبع نب رباج تعمس لاق ريقفلا ديزي نع رعسم
 انكو باتكلا ةحنافب نييرخألا يفو ةروس ةروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا

 . باتكلا ةحافب الا ةالص ىزجت ال هنا ثدحتن

 انثدح لاق ىسوم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۸

 هيلع هللا لص يبنلا نأ ) : هيبأ نع ةداتق يبا نب ؛ هللادبع نع ىيحي نع مامه

 نيتعكرلا يلو نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا .يف رهظلا يف أرقي ناك ملسو

 يف ليطي ال ام ىلوألا ةعكرلا يف لوطيو ةيالا انعمسيو باتكلا مأب نييرخألا
 . ( حبصلا يف اذكهو رصعلا يف اذكهو ةيناثلا ةعكرلا

 ىسوم نب ميهاربا انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ 8

۳ 



 يبنلا نأ ) : سنا نع دیبع يبأ نع ريبج نب دیعس نع ماوعلا نب دابع نع
 . مسا حبسب رهظلا يف أرق ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدح لاق دمحم انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح ۰

 ينثدح لاق ماا ینثلا انثدح لاق زیزعلا دبع نب رم انثدح لاق نافع
 لوسر ةالص رادقم نع هانلأسف كلام نب سنا انیتآ لاق سيق نب زیزعلا دبع

 وا رهظلا انب يلصن هينب ادحا وأ سنأ نب رضن رمأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . نولءاستي معو تالسرملاو أرقف رصعلا

 نامیلس نب ديعس انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۳

 سنأ نع ةناوع وبا ينثدح لاق ريبج نب ديعس نع ماوعلا نب دابع انثدح لاق

 . « ىلعألا كبر مسا حبسب رهظلا يف أرق » ملسو هيلع هللا ىلص یبنلا نا

 وبا انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انئدح لاق دومحم انئدح _ ۷۲

 لاق ديز نب هجراخ نع بلطملا نع ديز نب ريثك انثدح لاق يفنحلا ركب
 يف ةءارقلا ليطي أرقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك لاق تباث نب ديز ينثدح

 . أرقي وهو الا هيتفش كرحي ال هنا ملعأ دقف هيتفش كرحيو رهظلا

 انثدح لاق ددسم انئدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح 9 ۳

 يردخلا ديعس يأ نع يجانلا قيدصلا يبأ نع ناذاز نب روصنم نع میشه

 يف رصعلاو رهظلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مايق انرزح : لاق
 فصنلا ىلع نييرخألا يف همايقو ةيا نيثالث ردق رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا

 نم نييرخألا ردق ىلع نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلا يف همايق انرزحو كلذ نم
 . كلذ نم فصنلا ىلع رصعلا نم نييرخألاو رهظلا

 هللا دبع نب ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ٤

 تح لاق همانا وبان اناا لاق اهم اف لاف تا ی ا ل

 : ملسو هیلع هللا لص يبثلا لئس : لوقی ءادردلا ابا عمس هلا ةرم نب نك

 . معن لاق ؟ ةءارق ةالص لک يفأ

1٤ 



 صفح نب رمع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۵

 انلأس لاق رمعم يبأ نع ةرامع انئدح لاق شمعألا انثدح لاق يبا انثدح لاق

 لاق ؟ رصعلاو رهظلا يف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ ) : ابابخ

 . ( هتي بارطضاب لاق ؟ نوفرعت متنك ءيش ياب انلق معن

 كامس نع دامح انثدح لاق يراخببلا انثدح لاق دوم انثدح - 5

 يف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ) : لاق ةرمس نب رباج نع

 . ( روسلا نم امهوحنو جوربلا تاذ ءامسلاو قراطلاو ءامسلاب رصعلاو رهظلا

 وبا انثدح لاق ىلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۷

 لاق ديز نب ةجراخ نع بلطملا نع ديز نب ريثك انثدح لاق يفنحلا ركب
 لیطب ارقي ملسو هيلع هللا لص ا ناك ) : لاق تباث نب دیز ينثدح
 وهو الا هيتفش كرح ال هنا ملعأ دقف هيتفش كرحيو رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا

 . ( أرقي

 لاق ماشه نب يلع انثدح لاق يراخبلا انثدح لاق دومحم انئدح - ۸

 انل ىلص ) : متاح نب يدع نع رذنملا نب لاله نع رباج نب بويا ينثدح
 يبنلا ةالص مكب ىلصا نا ولا ام لاق مث قراطلاو ءامسلاو مجنلاب أرقف رهظلا

 تام مث راتخملا ينعي تارم ثالث باذك اذه نا دهشاو ملسو هيلع هللا ىلص

 . مايا ةثالثب كلذ دعب

 انثدح لاق ةبيتق انثدح لاق یراخبلا انئدح لاق دومحم انثدح 8

 هب غلبي تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع يرهزلا نع نايفس
 . باتكلا ةحتافب أرقي ال نمل ةالص ال لاق ملسو هيلع هللا للص يبللا

 انتدح لاق ةبيتق انثدح لاق یراخبلا انثدح لاق دومحم انثدح _ ۰

 : لاق ةريره يبأ نع نامثع يأ نع طاغالا عايب ىلع نب رفعج نع نايفس

 ةحاف ةءارقب الا ةالص ال يدانا نا ملسو هيلع هللا لص یبنلا ينرمأ )

 . داز اف . ( باتکلا

10 



 یندأو مومأملاو مامالل ةءارقلا بوجو باب

 SEE E ی ی ا کر و ل ا ةءارقلا نم یزجی ام

 باتكلا ةحتاف نم رثكأب أرقي له باب
 00 O مامإلا فلحخ

 000 ةءارقلاب مامإلا فلخ رهجي ال باب

 رهج اميف ةءارقلا مامإلا عزان نم باب
 TET ESTEE ةداعإلاب رمؤي مل

 اذإو ربك اذإ مامالا تاتكس يف أرق نم باب

 Oe E ی عكري نأ دارأ

 ا ا وو كة a عبرالا يف رهظلا يف ةءارقلا باب
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