
986/1 
70670 

9
4
1
 
9 

ا
ا
ا
 

| 
1 

||
 





 ل ولاء 61 عاق رف 1
 7 م وش اخلا 00

 0 ل ا

 7" سم" 52 00 - - في 1

 و هيب 0 40 نيا 1

 مل را را
 ١" هيي راو

 015 ا
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 214 1 للا 2 ا 03 00 .-





 1 « مولعملا عراضملا » هلوأ ءاج اميف : سماخلا لصفلا

 "الزر فنا أ لا كاد (« لوهجملا عراضملا » ةملك هلوأ ءاج اميف : سداسلا لصفلا

 عساتلا بابلا

 « مولعملا ىضاملا لعفلا ٠ هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا

 « لوهجملا ىضاملا لعفلا » هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 اس ل ا يما ؛ ىضاملا ملكتملا » هلوأ ءاج اميف : ثلاثلا لصفلا
 11 ؛ له و ةملك هلوأ ءاج اميف : عبارلا لصفلا

 1 0 ا « رمألا لعف » هلوأ ءاج اميف سماخلا لصفلا

 رشاعلا بابلا

 0 الا ا ا أ ا ) ءادتبالا مالب ١ هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا

 ه3 ةمل لف م10 لمه 1 ل6 1 ا « ىتش عاونأ يف » : يناثلا لصفلا

 رشع يناثلا بابلا

 ا و مس لا را باوبألا عيمج يف هبيترتو ةيعدألا عماوج يف

 0م

 »5 اذ ه1 هر 8 هل ه1 5 ا«: هدر مه هيه 8 اه 8

 © (سا ني 6 هوطر قه 16: 81ه( ها ه4 هز طاره 5 لهدف

 60 146 اه همها ها ها ه1 يش ىلا ا هركاهإ هذ فراظ



 000 0. ةيببا عاب اج ا الا ؛ لك » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشاعلا لصفلا

 0060 « دق » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع ىداحلا لصفلا

 0 1 ا ا كا « دقل » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع يناثلا لصفلا

 عباسلا بابلا

 0ك ١ ةيلبلا كلو اان « مجلي « ماللاب اًفرعم أدتبم » هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا

 0000 ب: هبل دلو اع و نعلم الطور « اميأ ١» ةملك هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 0000 0 ا ا ا ا « مكيأ » ةملك هلوأ ءاج اميف : ثلاثلا لصفلا

 0 ا عا لو « رهظم ىلإ فاضم يأ » ةملك هلوأ ءاج اميف : عبارلا لصفلا

 ا ل الا « ماهفتسالا ةزمهو ةملك هلوأ ءاج اميف : سماخلا لصفلا

 ا ا و « الأ » ةملك هلوأ ءاج اميف : سداسلا لصفلا

 00 اا | ]ع : هيلا هلو.اراط و اك اانوولو « ملأ» ةملك هلوأ ءاج اميف : عباسلا لصفلا

 06007 « الفأ » ةملك هلوأ ءاج اميف : نماثلا لصفلا

 ا ا ا ا ملل « واولا حتفب وأو سيلأ » ةملك هلوأ ءاج اميف : عساتلا لصفلا

 ا ١ الشي اهيجيا قمرا لا « ةففخملا امأ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : رشاعلا لصفلا

 0 ا يول د « ءاثلا حتفب لثم » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع يداحلا لصفلا

 6 ل « م ايأ ١ ةملك ءاج اميف : رشع يناثلا لصفلا

 ا يال داما يح « ملكتملل ةففختلا انأ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع ثلاثلا لصفلا

 000 ل 1 يل نام « لعفلا مسا » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع عبارلا لصفلا

 يلا لا بالا االول وعلا 31 اياب ؛ كل » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع سماخلا لصفلا

 2< ..« ةمزاجلا مل » ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع سداسلا لصفلا

 0 « ةددشملا اّمأ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : رشع عباسلا لصفلا

 نسماثلا بابلإ

 ه4 ..« ددعلا » هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا

 0 0 اهدعب يتلا مسقلا واو » هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 017 « هللا اهدعب مسق : ةملك هلوأ ءاج اميف : ثلاثلا لصفلا

 07 « لبقتسملا لعفلا ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : عبارلا لصفلا

 ٠ع0



 عبارلا بابلا

 1 سل ل و ولا ا ا ا ءاذإ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا
 ل ل لا دب سلاح ا يب عسا « ذإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 ا ا ل دلل ع دا دع عاما دايم اسير الا كالا يلع : لوألا لصفلا
 عسل او لا زبر نو لا ابر تيا ار ياعم « ةيفانلا ام ١ هلوأ ءاج اميف - ١

 1 م الاد ما ادم >0 اس فال « ةيماهفتسالا ام ١ هلوأ ءاج اميف - ١

 نال عل ار يداهم قالا لا الوعل هاو هيدا دا ا راالا « ةيربخلا ام 9 هلوأ ءاج اميف - “

 نما لا ا « ةيطرشلا ام ١ هلوأ ءاج اميف -

 ا را يل لا « نيب ام و هلوأ ءاج اميف - ه

 : يناثلا لصفلا
 ١ - مهؤامسأ وأ روكذلا ىنك ىدانملاو اي فرح » هلوأ ءاج اميف « 2

 م اعلا « ةليبقلا لإ فاضم قدانملاو اي فرح و هلوإ ءاجرامف - ؟

 1 نا « ىتش سانجأ ىدانملاو اي فرح ةلوا ءاج امه -

 ما « نهؤامسأ وأ ثانالا ىنك ىدانملاو اي فرح ٠ هلوأ ءاج اميف -

 سداسلا تالا

 دا 6 نسيل.» .ةملكا هلوأ.ءاج اميف“ : لوألا لكففلا

 ...6© سئبو معن ٠ ةملك هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا
 مي « انيبو انيب » ةملك هلوأ ءاج اميف : ثلاثلا لصفلا

 ١ « هللا نعل » هلوق هلوأ ءاج اميف : عبارلا لصفلا

 121210 « ول هةملك هلوأ ءاج اميف : سماخلا لصفلا

 1000 « الول » هلوأ ءاج اميف : سداسلا لصفلا

 « ةيطرشلا نإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : عُباسلا لصفلا
 0 « ريخ » ةملك هلوأ ءاجن اميف : نماثلا لصفلا

 « ليضفتلا لعفأ » هلوأ ءاج اميف : عساتلا لصفلا

0+: 



 لوألا بابلا

 5 ....... « ةيطرشلا وأ ةلوضوملا ,نمب »' هؤادتبا ءاج .اميف : لوألا ليقلا
 ا ا ا «ةيماهفتسالا نمب» هؤادتبا ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 يناثلا بابلا

 0 « نإ : ةملك هلوأ ءاج اميف : لوألا لصفلا

 54 « ينإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : يناثلا لصفلا

 ....؛ انإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : ثلاثلا لصفلا

 26 ساوم اال « هنإ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : عبارلا لصفلا

 « مهنإ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : سماخلا لصفلا

 « اهنإ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : سداسلا لصفلا

 .6 كنإ ٠ ةملك هلوأ ءاج اميف : عباسلا لصفلا

 .« مكنإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : نهاثلا لصفلا

 .2 نكنإ » ةملك هلوأ ءاج اميف : عساتلا لصفلا

 .....؛ امنإ ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : رشاعلا لصفلا

 ثنلاثلا كالا

 الر فرح هلوأ ءاج اميف



 كلك © لوميف# ل هدأ اي 1 لا نر

 ةنسحلاب ءاج 0 : لجو و هللا لوقي

 هلام نم هل امّنإو يلام يلام دبعلا لوقي

 0 نيملاعلا كرا ساّتلا موقي

 لاق . اًريمأ رشع انثإ يدعب نوكي
 ةمايقلا موي مدحأ زنك نوكي

 ىثحي ةفيلخ يتمأ رخاآ يف نوكي
 ةورعلاب ذخا وهو هللادبع تومي
 .ةقفن ااه كل هلم للا 0

 ةعلتيلا مققتم ةيداكلا 7 20

 «هيلع يعدل ىلع نيعلا

 «فلحتسملا ةّين ىلع نيملا

 كبحاص مب "كِقدِصَي ام لع كلم

 اك ناكل 1
 ةناطألا "طيف ةيروتلا "جلا نا

 ءامّسسلا ىلإ ةليل 0 انير لزني

 ناتنثا هنم بشيو مدا نبا مرْهَي
 ةفيلُحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي

 متو شب نمت
 ىقلُيف ةمايقلا موي لجرلاب ىنؤي
 لهأ نم اينَّدلا لهأ معنأب وي
 نوعبس اه ٍذئموي متهجب قوي

 نأ دن فلي كللاطا نيس
 ليلا“ لان“ ع نر فل

 رك نع بنص نأ كارقلا رخو
 : يراصنالا هرمع نب ةبقع دوعسم وبا هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مْ

0 



 نم نيتفي وكلا وذ ةبعكلا كادي

 «ةعافشلاب راّثلا نم موق جرخي

 هللا الإ هلا ال لاق نم رانلا 00 -

 نوسبحُيف راّثلا نم نونمؤملا صلخي

 ةنجلا ةّنجلا لهأ هللا لْخْدُي

 ٠ لثم مهتدففأ ماوقأ َةّنجلا لخدي

 .مه ةرمز يَّمأ نم ةّنجلا لخدي
 افلأ كوعبس يتم نم ةّنجلا لحخدي

 املأ لوعبس ةّنجلا تم نم لحدي

 هذ ةماكلا 2 مي رق
 0 : لوقيف ةمايقل موي 2 ىعدي

 .مزمز تكرت ول ليعامسإ مأ هللا محري
 1 بالا رثك أب يذوأب عل قسوم هللا ناد

 ... اذك و اذك «نوكاذا اذهل هلا هلع

 م دحأ نم يماللس لك ىلع حبصي

 .. ةمايقلا موي تاومسلا هللا يوطي
 ىّتح ةمايقلا موي ساّنلا قرعي
 ضعي 5 هيخأ دي ؟دحأ ضعي

 اهلعجيف ران نم ةرمج ىلإ 5دحأ دمعي
 اوناك اذإف . ةبعكلا شيج وزغي
 (نيَّدلا الإ بنذ لك ديهّشلل رفغُي

 ةمايقلا موي ضرألا هللا ضبقي
 رامحلاو ةأرملاو بلكلا ةالّصلا عطقي

 كل. لهؤأا + يلاع يلاعا مهلا ١ نبا الورقي

0١ 

 0 .........:......... مكلف اويانصا نقلا ان 00



 10 دج لا ناصنالا دعب

 لجّرلا امأ ملف. ناضنألا "رعت اي

 عاطتسا نم ! بابشلا رشعم اي

 نم ِنٌرذْعَي نم نيملشملا رشعم اي
 نكي قإن نفدصتا اقتل "رطل

 «اوملست اوملسأ دوبيلا رشعم اي

 هللا اوَقنا , مكليو دوهيلا رشعم اي
 ... «ةوادآلا كح ةريعم اي

 كاد نارمس ل شاملا اقل

 .قلخ ْنَم : لوقيف كدحأ ناطيششلا تأ
 لجّرلا وعدي نامز ساّنلا ىلع أي
 الا ا ماس نرغب يافا لعل ل

 0 دادمأ“ عم رات نبا نسي اب يلع نا

 ... هتمماو قرتخلا اليمام عسل«
 ... نوبرتشايو ايف هتئدلا لقأ كأي
 ا «ةيلع تامءام ع دنع 1ك ط

 ' عب تلاد دايت البلا نه

 00 تاس هو م لاَجّدلا عبتي

 هلمعو هلامو هلْلخأ ةنولت طلذلا عبتي

 0 ا رار ريع ما

 ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي

 ملعلا صقنيو . نامزلا براقتي

 لاَمُيف ةمايقلا موي رفاكلاب ءاجي

 1 1 ل ل ةساسقلا موي سانلا هللا عمجي

 نيملسملا نم سان ةمايقلا موي ءيجي
 مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي
 0 ْ .... قئارط فالث . لجل سابلا مسي
 ه7

0 

 . مصاع نب ديز نب تلا



1 

 رصني

 «ةشحاف ينوكت ال ! ةشئاع اي

 ماعطلا ملأ دجأ لازأ ام ةشئاع
 ئاع

 م 08 َء

 نا نم دشا نماإلا ةشئاع اي

 ةغاقت اععاه ضاكش وضل 8
 لاض مكلك يدابع اي

2 1 
 0 2 ب . - ثيغم ؛بح نم/اهيسف#ا 1 3 3 -

 ل
 34 ِء

 كرازإ عفرا هللا دبع اي
2 025 « 

 م رح كلملعا الآ هللا دكَع اذن

 ناك .. نالف نم نكفالال هللا دبع اي
 - تلق ..ةريخلا تياوليله
 ' .نوراه.ةلرحب ىلا 0

 فصلا ةيااكلشكا 1 ١
 .. لجّرلا مع نأ تريلا ! راق
 . تدب ةّيفص اي! دمحم (تنب هيلا

 .؟ كنالص نئتاالا*! نلقي
 للا اطل اعنا لادن حدججاف لزنإ .نالف اي

 #2 تدعم نينالثملا اب ننال
 نالف نب نالف ايو ! نالف نب نالف اي
 .اّلا لمت ال ةلكنسملا نإ ! ةصييق اي
 ًءاضق تيضق اذإ يّْنِإ دمحم اي
 .أرقا . اًنالث ء'تنأ ناّتْلب ذاعمأ اي
 لبج نب ذاعم اي , ذاعم اي , ذاعم اي

035 

 ١٠١ هم ةشئاع

 "م ةشئاع

 ااا ...هشئاع

 ١ نذل, . :ةشئاع

 ل ةشئاع

 ١" ت رذ وبا

 ١ 5 سابع با

20009 01 

 ا .. ىسوم .وبأ

 ١" 1 اواي .,: ومع هيرب كلان عل

 ١ك ل ملح ني يدع هع دل
 ١ ةيشقاقوا كل نالعنس ني

 ا ا لا رعي. سامو ل. لسا كا

 وأ ١ اي حر زد... درا وادق + تصل...

 1 :. ةيشاع

 يرسل ١

 ١11 ىفوأ يأ 1 هللا ككعا

 ؟ 86ر30 سحح لم نب هللادبع

 ومر او "ارطع

 1 قراخم نب ةصيبق

 "1 ةاريوش ةوبأ

 ١؟ انك رباج

 ١١١89 لبج يب ذاعم

 م4 م )”*(  راهزألا قرابم



 ىفك دق هللا لإ ؟؟ييلتسا ماا

 يذلا اذه ام ميل كا

 يأ لإ عيرطنا ! نالف مل
 كقوس نييكلافورو 1 هسا ١

 صاصقلاب رمآي هللا باتك سنأ اي
 عنص دق ارباج نإ قدما لقا

 موحمل ازولك ات. ال ةييربملا اهلا

 رمخلاب ضّرعُي هللا نإ ساّنلا اهيأ اي
 كل 'تنذأر تك كقريلإ ءالا ام

 مككسابم ودحر نزلا

 ينكيلع هللا .ضرفي دق ! "مثلا

 انعاش تيار. له ! قرات اب

 هتلمع لمع ىَجْرأِب ينثّدح لالب اي
 2 راثا يتكبر: رايد! ةملس

 ريذن ينإ فانتم, دبع. يب اي

 مكسفنأ اوذقنأ !» يول نب بعك ينب اي

 مكطئاخ ٍلونماث راجَنلا ينب اي

 هاحلاام نحت كل 0
 هذه مخل حلْصأ ! نابوث اي

 هللا لاوسر نع تحج 0

 ةرلخ ةرصخ لاما اذا لإ . 5
 ىتح ,ءاملا سيحاول قس 0

 «يمأو ِك كاف مرإ دعس اي

 كيمكحلا لع اولد ءالؤف نإ

 كتقرد ْوَأ كتفجح نّْيأ ةملس اي
 لوس ااي تلقف نةارملا لبيه ؟ةعلشا

 تاق ؟ ةيباو ءاشح كلام! تسان

 (مالّسسلا ِكئرقُي ليربج اذه شئاع اي
 يناتفا هللا نأ, ترعشأ ةشنا

 نر

 سنا

 نيا

 أ

 رسل

 ىلا ا

 رباج

 ' دع رولا

 غامق

 . ىنهجلا دبعم نب ةربس

 رباج

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ةريره وبأ
 رباج

 قراخم نب ةصيبق

 ةريره وبأ
 بأ

 ةشئاع

 ناباوث

 ةريره وبأ

 مازح نب مكح



 . * ١ : 50 ل و 0

 رك رثك اف .ةقرم .تفييط اذإ ؟ نابي

 رذ وبأ عجراو . رمألا اذه هةكا ٌرذ ابأ اي
 1 ةنامأ اهّنِإو .٠ فيعض كّنِإ ! ٌرذ ابأ اي

 ا ينإو .:افيعبج كازا فإ ! 1

 0-1 ابر: هللاب يضرم 1 ديفا انآل |ي

 7 ا ا :نانشاام ! رك انااآث ا 0 1 ول ا ا

 سنا « «ريغَتلا --لعفي ام نيش اب

 0 نب ا ل يأ راقت ا ردكم ابأ اي

 : هردرشأ اولا نيتاه يلعنب بهذا ةرئزنكانآاي

 اذ قالي رع نبأ «ةحرابلا كريسأ لعفام ةريره ابأ اي

 هرب وبا دق '”كشدلغااذس راش ا

 . قاما ىلا ريح ليضفلا لد نإ[ عدلا
 م دكا فورا

 ا «كيلع قفنا قفنا مدا نبا اي
 : ةيررره اونا يندعت ملف تضرم مدا نبا اي

 . ا دجْساف تكل رك
 ل 35 ا أ ب٠ 5

 رمع نماتلا ُّط دانف بهذا ا باطخملا 5 اي

 ردع نوكت نأ 00 الأ باطخلا نبا اي

 حا 1 اي هللا 8 رك قا باطخلا نبا اي

 0 لعل كيردي ام باطخلا نبا اي

 ها نينعك لا“ نع. تالا هلم ا 1
 7 0 ! 3 5ع 2 ب 0 ١

 بعك نب يب نارملا رقابنا ين ل را

 ”ةماسأ لاق ام دعب هتلتقأ ! ةماسأ اي

 يضل ةنججلا "يف كانك نإ ةثراشلا 3

 تحلو لهو" ضاعلا ريا دعس تش دلاخا عا دلاخ مآ اي انس اذه دلاخ ّمَأ اي

 ةشئاع ةشئاع يف ينيذْوُت ال ةملس ٌّمأ اي

 سنأ يطرش نأ نيملعت امأ ! مِيلْس ّمأ اي
077 



 . يامال ةلظح نوم ْذَت ول نإ ! هديب (يسفن يذلاو

 ' نينأ تحل كلا ديم فن يدلاو

 . نامعن نب ةداتقو ديعس ى ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو

 روب ةّنجلا ,نولخدت.الاةهديب يسفن :يذلاو

 ةارياره وبأ ىلا ا :م يال هديب يسفن يذلاو

 ىف ىتح':لبع'جرمْؤي .ال هديب ىسفن ١ يذلا

 اذ »ا رثك أتيت ال هالبنت" يدل
 ةريره ملل الاجر ندوذأل هديب يسفن يذلاو

 ةريره وبأ نع ٌنلاَسُتِل هديب ؛يسفن يدذلاو
 عا اذإ.:هنآويركتل رمد دشن يعدل

 ةريره وبأ نأ ّنكشويل هديب يسفن يذلاو
 ةريره وبأو صاقو يبأ نب دعس ءاطيشلا كيقل ام هديب يسفن يدذلاو
 0 مساب هعمل هولغ اةليللا "للكل

 ةريره وبأ قلعت وديا لمف مما ”ةلظأ )رو

 - يعش نبا ةّئجلا ىلإ مهوعدي رامع خيو

 : ليعس 5 ديدش امتأش ةرجشها 8 كح و

 ةوخبلا كو لتخالم "ولع «كعطق فاحت

 مكحلا نب كاورمو هم رحم نب روسم هل دك ل رح عم ليو

 اعل نياضاراع «راَثلا نم باقعألل ليو
 يهون مراتلا" قزم كليف رعللا ريا

 شحج تنب بنيز يس فدو م برعلل ليو

 . رباج كذعأ 1 اذ نا رمق بو

 7 ءانبلا فرح م

 :/ ةيتيئاع اذطنلا ديبار" كلا نر“

 ءامع ا 0 ,دكاع تنك عملا ةيصعا كيش

 5 هامهنلاث هللا نينثاب' كنظام. ركب بأ ا

 ع ل امس سالب :ىلطت نأ اهرهسال < ١

077 

4 

1 

 ةلايو

 ةا/آ



 «ثازيملا كّيلغ اطدراون لفل بالا

 انناوخإلا انْيأر“ دق. انآ [َككذذَاو

 اهّرش مكاقو 5 . مكّرش هللا اهاقو
 «قتعأ اير ءالولا

 («رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 راصنألا نويع يف نإف ابيل ترظنأ له
 ًاقح مكبر دعو ام متدجو له

 هونتغتاف 'ايئاطإ مزعل هلأ

 عما كاف ؛ يم كاله

 ةبعكلا ٌبرو نورسخألا مه
 نابت ل ا

 دفو يناتأ هّنإو نجلا ماعط نم امه

 لهف مكل هللا هجرخأ قزر 0

 الولو « راَّثلا نم حاضحض يف وه

 ةيده انلو ةقدص امل وه

 اب ذتااسف كابالا ١
 نأ ىلإ اءامإلا سلتا نك ا

3 

 يورو وب َة أ

 :مكللا ' !ىبلا قاوم وااهوفع ني: نوننم
0 54 

 دييعلللا ترش ونار ةايارع وبا
 قاد نأ

 را < را

 راع 2 فاوبلا انقذ هلو

 معا ٠١" لا
35 32 

 : بينقحلا ب هدي رب

 ةريره وبا

 عمسي ال هديب دمحم سفن يذلاو
 ىلع نيتايل هايجا للا سفن يذلاو

03 

 [١ ل سخأ

 تا



 هذه

 ب7 ءافملا فرح ممن

 ا دنع ةداهش سانا مظعأ

 «لزنملا هللا اي نإ

 هب طق ةلخلا اذهو ناسنالا

 هيلع هسرف سأرب ذخا ليربج
 ربأ اذنه ههريحي ناسيا لاش

 «نسيطوللزا يح نح
 نومظعُي موق نم وهو نالف

 مكيلع هللا بتكي مل وأ. ءاروشاع موي

 ينب ينعي . يموق تاقدص

 رصنخلا ينعي ؟ ماوس مدعو

 مل برق عبس :نم يلع اوقيزه

 له

 اه
١ 

 0 ا لا عا ا ا ا ا يح اج

 ةصلخلا 1 نم يحرم تنأ

 :"انلف « كحاب نوردت

 الر ليقع الا كا

 ام هللاوف انهه يتلبق نورت
 نا : !ذلاق ىرإ اه نة

 ع 1 :
 26 دهاحم ا وع ىخ. اذا

 ا

 : لاق © ةالثعلاب ءادنلا دقق
2 

 ؟ ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضُت
 : اولاق ؟ دحا نم نودقفت

- 1 

5 2 ّ 0 

 اا كلف 3 نو تحتم كحأا كلر
 00 5 8 ٠ 7 م

 . لارعه 6 كعم )»0 1 || 0

03 

 مشيا

 : دوعسم نبا

 ا ع كاف

 . مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا
 نب ةيواعم

 دياز خرب ١ ةماشأ

 . ةريره وبأ

 ديز نب ةماسأ
 . ةريره وبأ

 . ةريره ول

 . ةريره وبأ

 . ديعس وبأو ةريره وبأ

 . ةريره وبأ



 ةلحار ابيف دمت الإ ,ةئاه ليزكا ١ ذاثلا

 ةازغ ىلع اوضرع عملا يكتم يلا

 «(دحتسللا 0 ةرمخلا ينيل وان

 كتهذ افاق يابطل وبوس ىلا
 لاق هذإب هارب انرم كايعلابرب قعف 98

11 

 «لخلا مادالا معن

 يلصُي ناك ول هللا دبع لجّرلا معن
 ةضلم لع طلا ةحيلاطل هنغن

 كولمملل ام : 6 2 انيعت

 نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن
 ينب :فيخب هللا انشا نإ لادغا (لأرتن

0 

 سابع عزقا

30 
0 

 ةريره وبأ

 ةريره وبا

 نيابي, نبا

 ةريره وبا





 ةشفن ثذدحي مو 8 رعي ما وا تاك

 اذن هللا نوال انه 1 ظلي وهوا لإ

03 3 ٍ 

 ؟ فخ دحاب .مق ؟اذه ينم دخاي

 0 10 , ١
 (ريخلا مرحي ةقرلا هاي
 0 - هع -! بص #3 - م

 ع 2

 سااضإ لاو ةنعتي هلل" اح نت

, 2 20 

 «هنم بصي اريخ هب هللا دري
2 

 «:نذدلا ىف ههمفي اريخ هب هللا
, 2 

 ؟ هنا هلفا'انع هةهكرز

 - ََ دو 3 2

 هيلع هللا ريسي . ريسعم رمسي

 9 مظل ة سرا ل ةذلذ كاكلف © هش إل

 رارخا هنت اة دعصي

055١ 



 كك

 5ك

 «دعيلف ةالّصلا لبق حبذ ناك

 ل نم ءاوسا ةالتعا ناك

 كهذا نينا ءاكط ةدنع نك

 هللا ناك "( ذيخلا ةقعاخلا ف

 1 كير ف دل علا ناك

 دعيلف 7 رهظا لّضف عم ناك

 همارحإ ىلع مقيلف . يده هعم 1

 لا لالا لا ركل ناك

 هما نكي اانلكشم مكتم ناك

 اذا" اال ل

 نالحل ان داق مسج ميلا » هلئاباا اه كا ناك

 نلحا نون د هللا لكل
 ذأ ايا اف ىف حالا اةنشا كال

 5-2 نتبليلف نيلعن دجي م

 هب لمعلاو روزلا لوق غدي م
 5 يلا 2 ميقا كنج

 هال

 اما
 كلنا 7

 يك لصعم نبا ؟ةاريكم

 0 2 نب نمح رلادبع

 ارت
 رباج

 اا

 ١

1 

 ١١

 ”١

1 

 هد ١

52 



 اا قنا ءاج. ب اغلبت ىتح نيتيزاج . لاع
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 لل درعا ىعأ ايتن الا طفي عدلا
 هر ليعس وبا !ناعفت الزنا مك يدباو

 سابع. .نبا هذه يف اهنم لضفأ هاربر ف لمعلا اه

 - ةهريره وبا «؟ةماع اي كنفعر اه

 صاج ؟ هل ,قتلس رأى يكنلا ف علل

 دنا «كاذ ىلع كطلسيلب هللا ناكا اه

 1 هناز الإ ءطق ءيشلا كايا ناك , ان

 . ةارضَع نب ريغكإ اذه كب غلب دهججلا نا ىرا تنك ام

 . ةيمأ نب ىلعي هعنصاف كجحت. يف ناعنابض ,تنكاوإوم

 . ةريره وب اذإ ءازج يدتنع» نموملا ىدعل ام

 ىيللاخج ع نا كيو اهعم نافااهعدرل ا انو ك1

 رباج ّمأ اي وأ . بئاسلا ّمأ اي كلام
 . ةشئاع ءتدغا ل قلشلال كللز اهم

 . دعس نب لهس 9 قيفصتلا هت رثكأ ل يلب انم

 هةر و نبا باج اهّناك مكيديأ يعفار كارأ يل ام

 «. دعت نب اهني «ةجاح نم ءاسنلا يف مويلا يلب ام

 مع هللا الإ هلا ال نأ دهشي, دحأ نب ام
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 ميكا ذأ لإ كا ل

 ىتغتي : ينل .هندراك لكس تلا 11

 يفف رازإلا نم نيئعكلا نم لفسأ ام

 هدابعل وأ هتكئالمل هللا هافطصا ام

 انأب امّنِإ '«اوكيضاذلو ىلا“

 نأ نم اريح لق اتاعاط حا 001
 ّْ ءيراقب انأ ام

 الإ ايش ابيف يلع هللا لزنأ ام
 هل ,لزنأ .الا#ءا3 عرش شاب لوفأ ان
 ةكاريا نمر ءامسلا هللا لزتأ"ا

 لإ ةمعن نم يدابع لع تا

 هولكف» هللا مسا رك دالكي ءدلاب راك
 ينحل ؟:اذك و ارك هولاو ءاوقآ ”لابأ ام

 ءيشلا نع نوهّرنتي ماوقأ لاب
 فلختسا الو . يبن نم هلأ كش

 منغلا ىَعَر الإ اين هللا ثعب
 ةعاسلا مايق ىلإ مدا قلخ نيب
 «مارح اهيتب ال نيب

 نما ةضور تبون يريم 2

 ةلالث ةريسفا رفاكلا يجف

 ءاعنص نيب 6" يضوح يتيحان نيب

 «نوعبرا نيتخفنلا نيب

 11 رك 1 يد 2
 ا 220 ل يف 0 6-21 2# 5 مهلا يرش وا
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 ....... ةرصصلا ةدرت دلل نيك

 هرمسلا يف ماعلا يا
 لاّجّدلا هؤطيس الإ دلب نم سيل
 .. وهو هيبأ ريغل ىعُدا لجر نم سيل

 ناك الا امل زصلا ضلال لا
 هقلس الو قرخ الو'ولج 00 ا

 ٌقشو . دودخلا برض نم اّنم سيل
 «نارقلاب نتي مل نم 200

 أك وه امنإ نونظت 5 وه سيل

 لضاولا نكلون فاك انو ١
 نكلو'ءاورطمت اال ن4 0

 لسك اذإف + ةطلصتا ءالشلا الإ

 ىبنلاو مالحألا اولوأ مكنم ينليل

 اههانحلا ”نيلجز لك نم .ثعبنيل

 مهراصبأ مهعفر نع ماوقأ ٌنيهتنيل

 .. تاعمجلا مهعدو نع ماوقأ ٌنيهتنيل
 ع 917 دب : 5 ٍ و

 ١ كح دوعسم نا

 ل / 9-2 وبا

 ١١ دوعسم نا

 0 ا

 ؟ م

 وشف 23 وعسم : نا

 ا

0 



 بفضلاو ءادتلا+ يف ام سائلا ملعب ول

 هلع ام ةدحولا 3 اما ماكل ككارا

 نأ يرما نأ 9 ا نأ

 «كاوسلاب هتترمأل يتمأ ىلع شا نأ لو

 :كتيعأل يتلذملا يعم 6 الول

 هللا تنوعذل ةقايعالال "نأ

 اه نيملتلا وع لا

 «كتم هاتلكفل تاواومرع نأ الول

 ةقدنصلا نم نوكت“ ناءالقاخأ 7

 هحيللا قنا ككليرشإ وتاكل

 رابخنألا نم ارق سة جلا
 دمحأو نيلعا نا ةءاسأ ةياخ َّك

 ءرملا للاي الب اق رولا رع

 يرديالل قاهر ساتلا/ نع سان
 هتلحار, سارب لج“ لك .ذخايل

 يفالو هببعاو ملسلا سال
 امتاز خرعلا ةربك , نع ىدعلاو قيد

 قرولا 0 قا وأ سمخ دود اميف ف ل

 مشب اذإ نمؤملا نكلو . كلذك سيل
 «ةقفن هيلع كل نسب

 . رمع 1

 ناكل

 ةريره وبأ

 ل

 ةريره وبأ

 مابع نا

 ةريره وبأ



 ةريره وبا ايف مادحا توج ءلتكا و

 ريخ هضرا هاخا لا رلا م" ١ . | 1 7 8
 0ك

 اًدحاو الجر كي "هللا يدع

 كيل ف كارل هقوهلاا

 0100 6 لما ا
 ةمايقلا موي اهلها ىلإ قوقحلا ندوع

 مكلمخ هللا كلو © مكمل انأ كلل

 فاح ا هلكآب 0

 «هممسو يذلا هللا

 ةضيبلا قرش قراشلا 0

 هللا علو نايل شالا الا

 «ناويخللب“ لكل نما هللا

 ةمشاولاو . ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا

 اوذختا ىراصتلاو“ دوبيلا هللا

 راّثلا نم ديدش ٍراظحب ترظتحخا

 ل ةروس ةليللا يلع كلازنأ

 (لجّرلا رهظ متعطق وأ مكلهأ
 :يعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات

 اهيناوأا ترفل

 ةمرخم نب روسملا ءاّرعذ اذه ىأر

 اهنوردتبي اكلم "يا ينثا تيأر

 ةنج ا ف 90 ذي تبل

 يدرقو رجحلا يف قدا

 هتع ىنلاس يدلاب نعررشم, لاك

 ينلاسي ال نأ ةريره ابأ اي تننظ
 «كلهأب يقحلأ مظعب تذع



 ا ا ا مركلا امّنإو مزكلا : ةدحأ نلوقي آل
 11 0 رهذلا ةيحرايا 4 دحا نلوشل 3

 ّدث ةعمجلا موي هاخأ م دحأ سيفي

 ةسلخم نم لج رلا ف دخلا نقلا ١
 تامل للا ةييدملا نها ديكي ل

 ةمامعلا الو . صيمقلا مرحما سبلي ال
 سمشلا عولط لبق ىللص نم راّثلا جلي ال

 هل
 وهو هلمي ةركد 8 دخلا نكسب ل

 ةبشخ زرغي نأ هراج كدحأ عنمي ال

 كي كك دحأ 0

 ةثاللث نيملسملا نم دحأل تاوع

 نسبي نهر "كدا ١
 انآ: لرش نأ نادصل
 «اناعل نوكي لأ قيدصلل سن

 «نيقتملل اذه يغبني اال

 هدهع رخا نوكي ىتح دحأ رفني ال
 يل رفع تر طوي لكي 0 نال هل ١

 ياخ شقن لعام دحأ شفي

 الو حكني الو مرحغا حكني ال

 'حصم ىلع ضرمث دروي ال

 هيلإ ٌبحأ نوكأ ىتح مدحأ نمؤي ال
 ام يحال حي ىح دعا مول
 نم ئرابصلاو وبلا نجرخ ١
 حتفي ًالجر اًدغ يالا نيطعأل

 يف روّسسلا مظعأ يه ةروس كنملعال
 ا ممل اركان

 اناا لا هلتحا ةدحا دلال
 كر لع ةادحا سلع ©

 م 6٠



 تمادام ةالص يف 5دحا لازيال

 ىلع نيرهاظ برغلا لهأ لازي ال

 هنيد نم ةحسف, يقاعرملا لاو
 اولجع ام ريخب سانلا لازيال

 ىتح نيرهاظ يتمأ نم سان لازي ال
 شيرق يف رمألا اذه لازي ال
 ةريره ابأ اي كنولأسي نولازي ال

7 000 ١ ١ 
 الإ ايندلا ف ادبع دبع رع

 ةثالث :نودي'و ذأ يش

 هيخأ موس ىلع ملسملا مسي ال

 نمف امكاف 2 ا ير

 حالسلاب هدأ لإ 00 0

 اهتدشو ةنيدملا ءاوال ىلع ربصي ال

 موي نيموي يف مايصلا حلصي ال

 دحاولا بوثلا يف كدحأ يبصي ال
 رصعلا 2 كاوريو 4 رهظلا دحا نيلصي ال

 اًموي الإ ةعمجلا موي 5دحأ مصي اال
 مالا عامل "ينير رشا

 ةرركإ نإ 3 ةنم وم نمؤم كرفي «ْ

 «ةأرما مهكلمت موق حلفي ال

 مهتفح الإ هللا نورك موق دعقي ال

 كبر ءىيضو كير ىعطا ع نجا ١

 تعش .نإ ىلإ رفشا.مهللا 2 لكأ اا

 سنوي نم روج ينإ مولا وكلا

 دوسالا ل

 ةريره وبا

 ةريره وبا

 ةريره وبا

 دوعسم نبا

1" 

 ةريره وبا



 : 1 مهدنع تيب لهأ عوجي ال

 مهي الو را
 الو . كرشم ماعلا دعب جحي ال

 وهو ”نينثا نينجا مكاسلا )

 ' دهشي ملسم ءىرما مد لحي ال
 1 دفنا طيات
 مانا تاكا رمال

 دللاب  ضاؤب ةفلسم وا رمألا 2

 اخ كس نأ رمال 6

 ا دلو طوس م

 ١ هيعأ ةيلقح الع 2ادجلا كا

 هلك «ةلمعحاب كتاف كلا ضلال

 هدمقم .يرأ 'لا انينأ هدنملا »رحلت
 هراج 0 دبع ةنجلا لخدي ال

 «عطاق ةنجلا لخدي ال

 «تاتق ةنجلا لخدي ال

 هبلقا ىف" ناك هنا 0010

 حيسملا بعر ةنيدملا لخدي ال

 ع عياب لكلا راّثلا لحدي ال

 كتتادتصأ لوط هللا عاشر اراثلا' لخلل

 تا لحدا رت هي زوالا ظل

 اذه يموي دعب لجر نلخدي ال

 مكيلع ءالؤه نلخدي ال
 رفاكلا لاو" زءاكلاهناشملا تكا

 كالا هللا 0 هللا محري ال

 "< هه

 "< ها/
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 00 «ةءارقلاب لإ ةاليط ل

 وهوالو ؛ماهّطعلا ةرضخ ةالص ال

 ...(لوع الو ةريط الو ىوذيال

 ل «ةريتع الو عرف ال

 0 الع تقدم تنك نإآكلل

 ..«يرمغ يل اوقلطأ مكيلع كلُه ال

 00 نوكأ ىتح هديب يسسفن يدلاو ال

 0 اًمهزد هنمه نووفتاول هللاو ال

 امل كح اشملا تكي امغإ « تدجو ال

 ... قوفبهتيحضأ نهاؤجلا 1

 0 «ضعب عيب ىلع مكضعب عبي ال

 0 ساثلا اوعد « دابل رضاح عبي ال

 .. نمي لجر راضنالا" ضغبي. ال

 ........... مكادلا معاملا) ىف ب نحلا ناوي

 ........ظعي لصيف 6 لح ىرحتم ذل

 «يقروص يف لّئمتي ال

 ريضليتسوملا كدا 00 1

 ءوضولا نسحيف ملسم لجر اضوتي ال
 راثلا يف هلتاقو رفاك عمتجي ال

 هدجع نا الا هدلاو دلو - دولكلا ل ا يرجي ال

 اق 5

 هشئاعو ىلعو رمع و ركيويأ كل

 ادع ينل

 . ةريره وبأ 0 ل ا

 . ةريره وبأو ديعس وبأ

 : ةشئاع

 . ةريره وبأ

 الوجع نيا

 . ةريره وبأ

 . ةريره وبأ

 . ةريره وبا ك1 كا لا



 00 1110 دوبيلا اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال

 ا ل و ا م ناتتف لتتقت ئتح ةعاّسيلا موقت ال
 ا للا و م ا ل ا ا اا مورا لزنت ىتح ةعاسبلا موقت ال

 0 لااعلم ضرالا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال

 ا لا تطال م ل تارفلا رسحي ىتح ةعاسلا موقت ال
 0 جا ل ا 7 لجر جرخي ىتحت ةعاسلا موقت ال

 ةديرغأ قب ل ا نم راث جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال

 ةيرفبلا 1 م بل اد ا افلا مكيف رثكي ىتح ةعاسلا موقت ال

 20 م ار ب را اا اسمو لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال

 ا يا ا ريغ ينع بتك نمو « ينع اوبتكت ال
 ل يي ل مي بذك نم هنإف « يلع اوبذكت ال

 0 لااا 0 1 00000175 هسبل نم هنإف « ريرحلا سبلت ال

 نامل ةقيرحت ١4 هيل ل شالو جابيّدلا الو ريرحلا اوسبلت ال

 نافعا ناب ةياواكل هي اكمل اب( تا ا لم هللاوف « ةلكسملا يف اوفحلُت ال

 هع نال دل ا همس راد روبل سا ىرتشاف.:ىقلت نمف“ «,بلجلا اوقلت ال

 00 اا بتحت الو 0ةدخاو لعن: يف شمت ال

 را ل ا «هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال

 ا وام فيلو هب اوعنمت ءاملا لضف اوعنمت ال

 هب لبا كي راتطاب هدا وير... ا سومالاط و ينط ّرلاو,”اوجرلا اودلكتاال

 داع ةياشما اعلا نا امل سبل ا ساب ف الو: ٠ ءابّدلاِ ف .اونضقاال

 امال ا كل و راع لا ىنخُياأل .راقعلا ”نإف# اورق
 0 ا وسلا لع مكنيجع نزبخت الو . مكتمرب نلزنت ال

 و وا اك سس عل كدت الو ها رماتست خا علا سكتاال

 اود ع بم اق اع درو ب لا اا. هيراسسلا ١ خألا ةنبا ىلع ةّمعلا حكنت ال

 ا ا لا نا اس هد يال ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال

 هيف وز العا فمر ا حا ا اال د دا بلا نأ دارأ اذإ مكيأف اولصاوت ال
 ا ]]أ1110آ0110ة31ة31زةز 1000 كيلع هللا يعويف يعوت ال

 هدف طور زال ا اين دبا ل ا لح ااننياور6 مالمتلا ف فلج



 ... «ةنعل اهيلع ةقان انبحاصت ل

 اهيف ةقفر !ةكئالملا/_ بج

 الو باثكلا لها اوقات

 نمف « منغلاو لبإلا اوّرصُن ال
 دهاش اهلعبو ةايرملا .مضترإلا

 ىبسيع/ كر مو 0
 شيرق ملعأ ركب ايلاف 0
 «هللا تباذعب |

 هطغت ال . دلاخاي .. هّطْعُت إل

 «بضغت ال

 مكتالصإمسا ىلغ تارعألا كلا

 مر مساردلاب بس اول
 ..ةقدص الو . روهط ريغب ةالص لبقت ال

 ءاضوتن .يتحرب تدحلا نمدلسا ٠

 تكرت ام « ارانيد يتثرو مستقت ال

 كتلرنمب هنإف هتلتقب ناف هلققترال

 ..رانيد عير_ف الإ يراسل د 0
 ناطيشلا هيلع اونيعت ال .بادكيه اول

 ... تبك ام ىلوقو. اذكه ىلوقت ال

 هساّتلا_رارجش, لع الا تعا لا

 يتما ذدخات ىتح ةعامسلا موقت ال

 تايلآأ ترطضت ىتحب ةعاتسلا ع 0

 تالللا دبعُت ىتح ةعاسلا موقت ال

 نضرأ دوعت ليتحي ةعايشلا' 0

 اًروخ اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال
 ناك اًموق-اًولتاقت. ىتح ةطاسلا ولولا
 مهلاعن اًموق اولتاقت ىتح ةعاّسلا موقق#ال
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 0 ل ا «ناتجالمالاالو ةجالمالا مّرحت ال
 ل ا ل ل ل .ناتصملا الو :ةصملا" مرح ال

 .. ةارعس نب نم رلادبع ا ا للا ا «مكئاباب الو يغاوّطلاب اوفلحت ال

 "ةزيره ربا 0 ز ز ] ] ] ]  ] ]ز ]ذ]ذزذ 1 1 1  ]ز ]ز] ]  ]ذ]ذ ذا مايقب ةعمجلا ةليل اوصتخت ال

 يل ل با ماايملا ” .وءاشألا ارب لورتا د

 . كيعس وبا 5 ل ل سانلا نإف « ءايبنالا نيب نم ينوريخت ال

 0 ل ب ل ا لك ٠ ةيف تيب: 'ةكئالملا غلام رأل

 رص را رف يونج ل ا رسعي نأ الا عاةتمسم الإ "اكان اذ
 : ةريره وبا ل ا قايالو 2 مايالاو ييلايللا ثتهدت ال

 . رمع نباو ريرجو ةززكب وبا 1 مكضعب برضي اًرافك اوعجرت ال

 ا 0 ا ا لا ا ع ا ا ديزم نم له لوقت منهج لا

 1 ا تا سر زهر اف 1 ل .... ملأ هللا. ةكشفلا اوك زنا
 انادع قال ا عا د نما ولاك '0 ناكل و رفا ١
 00 درو ا رلا دمع نإ كنإف « ةرامإلا لاست ال

 1 ااا 7 احا قلل ارحل لاتوكا
 ' هل ضيا وع ا ا ا ف هاير الإ نيس ةارعا», يلام رحل

 لا يسر ا ل حلا عا عا عاطل نا نر
 عا ع ص وعلا ناحل | شا يمسك

 0 ا ا ا ا يلا كلتقدص: ىف "دعت "لاو 'هرعشتلال



 ناكو « هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك

 ةعموص ذْخََناف اًدباع الجر حيرج ناك

 ةداتق*ئي" مويلا اناس ريغ نزلا

 لوقي. ناكف ساثلا قيانيا لجر لك

 ءاراجن ايركز ناك

 ءاشي نم :لغاهلا" هقفي اند ' لك

 سرج هيلا كلا هكلبف" ناك نسق لالا

 لتق لجر مكلبق" ناك" نميف كاك

 هل ناكو هكلبف ناك" ةيننف كلا نإ

 نمف“ طخياءايتألا“ ا ل اذ
 ... امهاتنا امهعم اناتارعا أ باك

 ةريصق ليئارسإ نسب نم هلت |

 مهسوست ليئارسإ ونب تناك

 ةارع نولستغي ليئارسإ ونب تناك

 اًرجح اهعلقي جحفأو دوسأ هب ينأك

 قوقعو هللاب كارشإلا : رئابكلا
 نأ دب نشل 2 ا

 لكان ال نأ :تملع امأ*. اهب مازإ « نك الك

 مظعي موي اذه نكلو ٌدعس بذك

 نيرجأل هلا نإ اةلاق نع ولا

 اًردب دهش دق هنإف اهلخديال تبذك

 كلذ هل نكي ماو ملا نا ينبذك

 «'نيمها ةرافك رذنلا ةرافك

 لكب ثّدحي ”نأ اناقلكا ءرملاب و

 الا كاضرألا هلكت "دكا 01
 نيرهاججا الإ قاعم يتمأ 2

 أ 1 َ تا 1 , 1

 00 الا هنخا نولخ دي تما لك

306 

 ةهريره وبا

 ريبزلا نب ةورع
 3 وكاذلا د ةملس

 كك 35

 داح

 3 د ره هلأ





 . روبق اوذختا ءادؤيبلا هللا لئاق
 5 اوملع دق هللاو امأ هللا مهلتاق

 ....ال نأ اودهتشيا ىبح موللل

 0 .«اودّدسو 'اًوبِراَق

 ... ةليللا قدسنا لعتر اذذ

 طق ةنسح لمعي مل لجر لاق
 امبهيلع دواد 5 ناميلسا املاك

 ينم اذه هولتتب مث..ةغيش رول

 0 نم ايرجا انك

 ريناند ا فلراضعل تالعا لنك

 افا فاز راف كيا نم حلفأ دق

 ةماسأ يف متلق مكنأ ينغلب دق

 هلك كلذ كل هللا عمج دق

 ةيوريضم. لاجل ملا تلا

 ايكع شط نم هللا بجع دق

 ليئارسإ ينب نم مكلبق ناك دق
 ةليأ نيبداك ئضوح زق

 «اهلحم تغلب دقف هيبّرق

 ءايبنألا نع البت هلع 0

 ةنيهجو راصنألاو شيرق

 نيبو ينيب ةالصلا تمسق

 ينمح راو يل رفغا مهللا :

 هلا ال دياز

 «موقلا' زب انتافر ةقيذح اي ف

 «نام ون اي مق

 ةماع ناكف َةّنجلا باب ىلع تمق

 هل كي رش 0 هلذحو هللا الإ

 هدو



 ا رولا 5 ........هلاموي هلهار قا لح لا مح

 ...... نيدادفلا يف ءاليخلاو رخفلا

 0 ا موذجملا نم ّز

 00 هتارمال :١ شارفو: لجرللا خارق

 ١ زضفك ءاستلا لع ةشئاع ]شن
 ' ةطسب كنبالا لعاشلل
 .دادحتسالاو نايا : ردا لمنلا
 0 ا ل ليئارسإ ينب ا ةما تدقف

 .... عئاجلا اومعطأو يناعلا اوكف

 ا ل : 00 ءافش ءادوسلا ةبحلا ىف

 0 ا . «رجا يرحخ لدبك 6

547 

 . ةريره وبا ا



 0 علا ؛مكمأ تراغ

 .....................ةحلاور املا ل0 0 اا

 000 : هموقل لاقف « ءايبنألا نم يبن ازغ
 7 .......... لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغلا

 0 .كا1..اا0.01. ةيقصألا اوكا ما

 ............. ءافتسلا اوكوأو ءانآلا 0

 .......... فرشملا لهأ يف'افرلخا |

 ......... مكيلع :ىلظوحل لاجل
 ............. اوبنتجاو « ءيشب اذه اوريغ

0 





 هس نيعلا فرح مح

 «يلإ ةرجهك جرهلا يف ةدابعلا
 ةّنجلا نولخي موق نم هللا بجع

 نك يناللا الوم"

 .... نايج قبلاو' ١ راي كانككلاا

 .اهتطبر ةّره يف ةأرما تبّذُع
 ... سوم "اذه! ءاءايقألاب 05 اي

 اننا شا لامكأ ىف
 .... ىلا دحاف شالا ل

 رصق : ةرطفلا نم رشع
 ........ ادهم, نكدالوا نراك

 7 مكيديأب نوئموت ام مالع

 ءاشعلا اهنا الأ مكيالص فا ارا
 ........ ةكئالم ةنيدللا كانا لع

 .... نأ وجرانيت كللس 0

 ..... اورشبأو مكملعأ مكلسر ىلع

 ةعاطلاو عمّسسلا ملسملا ءرملا ىلع

 ..... نل  كتاق « هلل دوجسلا ةراكب قل

 كرسع يف ةعاطلاو عمسلا كيلع
 .. يذ ميهبلا دوسالاب مكيلع

 بيطأ هناق .. هت دوشالا فلل

 نوقيظت امب لامعألا نم ناك

 امهنيب ال ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا

 براشلا صق

2) 



 50 8 مسالا م ملّظلا

 خ4

 00 ماعطو « نينثالا يفكي دحاولا ماعط

 ريفا 0 ا هلل دمحلاو « ناميإالا رطش روهطلا

 كاك 2 را ا لا «ةبكار تنأو سانلا ءاراو. نم يفوط

 لوس سلا يع اع
 :1 تااببح# ب1 رغعط د

 رباط دع هل
 ينزغشألا كلام وبأ

 امل مادي 1

 . هع با 00

 اياناو

 اكاتتب

 اكبا

 اول

 اني

 ادسلل

 يدلل

 اال

5 

 انك

 اك كس

11 



 بسي داصلا فرح مح

 ايامنا : ... لوألا ةفينيصلا لس رربكوبلا

 00 7 00 ........... كدلواؤا كجوز, , دوعسم , نبا "قدلف

 .. ديعس .وبأ «كيخأ نطب بذكو « هللا قدص
 ةشئاع ..... هعمست,'اياذع نوبذعي مبغإ اتقدلم

 0 0 اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص

 0 ا ا .....ةالصلا نع رصقأ مث حبصلا ةالص لص
 0 لا .. اًدعاقف عطتست/ملا .نإف اًمئاق لص
 لا ا ل «كمامأ ةالصلا

 قرار ير ل ا «لاضفلا .تنضضر اذإ نانااوألا

 0 ا ب م دحأ ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص

 لا لل ذفلا ةالص, ضقت عاملا مجاني

 ل هتالص ىلع ديزت ةعامج يف لجرلا ةالص

 ةيرمحو وبا ا ا اا تفحخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص

 0000 لبق الضر لا سرغايا ىادارلا
 ا ال ل ةعمجلا لإ ةعمجلاو ىنمتلا تاولتفلا

 0 اهعرأ مل: راثلا لهأر نم ناد

 ةريره وبأ 7 ا 2 , عقي نيح دولوملا حايص

 ةريره وبأ 1 ا ل ع ا (ةّنَج مايصلا

 مال



 هس نييشلا فرح م

 ىفشأو أرمأ : سافنأ :ةثالث يف برشلا

 ىطن يلا ةالصصلا" ةرمباقولغش
 مجحم ةطرش يف : ةثالث يف ءافشلا

 تعق و..اذإف+ مسقيرلالل هاميقا] ةكفشلا

 .......بت.....بربا متطاروفلاا نبا ارك اةههت

 (ةمايقلا» اولا نازك يزستتلا ىلس
 نوطبملاو نوعطملا : ةسمخ ءادهشلا

 ' «اذكهو اذكهو اذكه رهشلا

 ... ناضمر ؛ ناضصتقني,ال .ديع ١ارهلم

 (راَّدلاو سرفلاو ةأرملا يف مؤشلا

 ِءاد لك نم ءاود؛ هيف زيتوتشلا
 : نا بحس قايئاش عنا

0 



 نيكسيملاو ةلمرألا لعب ضالنلا

 ءابرش مهرخا موقلا يقاس
 نيتنث يناطعأف ؛اثالث , ير تيلي

 ا هقيطت, ال2 ثلا ناتي
. 0 2< 

 . ةليللاا لونا ماذاشا للا تايم

 .باذعلا نم ةعطق رفّسلا
 يآ

 1 «نمح رلادبع كتبا مس

 وي

 ... كنيميب لكو هللا مس

 ...اهنقلا بئاطم ةييابأط ا لت

 اوتكتذالو . يمساب اوهتش

 ةيوست نإف مكفوفص اووس

 ليثلاو تارفلاو ناحيجو ناحيس

 نامّزلا رخآ يف موق جرخيس
 8 | - ا :: |

 : دبعلا لوقي نا رافغتسالا ديس

 نودرمفملا

 مكنوثدحي سانأ يتمأ رخا يف نوكيس

 وبسس نادمح اذه اوربس

 نه



 ةريره وبا 2 ا ا ل ا 29 فنا مغر مث فنا معر

 انف ا اذإف ىبتنملا ةردس ىلإ تعفر

 ا ًايندلا كه ريح حش ع
 . ةييرهاروبأ 7 بلا  ياهفم ا ع ل ا ل ا ا ترشيو ةقفتير بك ري نقالل]

 سنا 0000 1 ل را ا ا ا ا م حلاصلا لجرلا ف هةسشكا ايؤرلا

 ديعس وبأ 0 ل ا ا هتسس نم ءزج ةح اصلا ايؤرلا

 لضرب تراخلا ةفاه رضا 02 0 «ناطيشلا نم ملحلاو هللا نم ايؤرلا

 . ةركبوبأ د3 تم نا طم ا (دعت الو اًصرح هللا كداز

0 

١0 

١4 

>5١ 

١ 

١9 

١1 

01006 

١١ 

 اك ل



 7-00 عا ورح ساطعلا ميك ا ا يِضَر نم ناميإلا معط قاذ

 ٠١848 2. يفقثلا صاعلا يما نب“ ناار بالامل اب ا برنخ هل لاقي ناطيش كاذ

 001 اا ويقام اجو شاص ل كم ل هول ِكل رفغتسأف يح انأو ناك ول كاذ
 0 و اع ب امبارك روب انزز "تنل 0

 ا ا اا 1011717131710 ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب َتعَتلأ

 0 م علا اطمح

 ١ 0 يرقي وأ ف 3 1 ا - فارشملا وحن رفكلا نقي

 ١54١ ري العم وأ 0 ا ل ا 0 ميرم نبا ع

 آان دا. رع نبا 00 سأرلا .ةرئاثءاووسبةارملا كلا
 00 اه ةشياع ا نق ا ا ام اهضس 1ع
 ل نينا ,ش ا مئاثلا قم اميف ةليلا تاذ علا

 ١/57 . ةريره وبأ ............ 1... يعارخلا_ضاعر نيراؤ وا 7
 0. رجع نبا ........ مهلزراو ىسومو عج تيأر
 ااا, ١ ىسوم وبأ "1 0 . رجاها يّنَأ مانملا يف تيأر

 ١78 . ةرمس ادعصف ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر
 نيفيا ا نياج و ......انأ اذإف_. ةّنجلا.تلخد. ىتتيأو
 ااا 1 ةيبروه ا وبأ نيد تاويآلاب عوفدم ثوشأ كلو

 00 نب ليس نم رخال ليس ل
 59819. ناملس ريخ هللا ليبس يف ةليلو موي طابر

 مم



 كل ل ل ا 1 (ًءاضق مكيسحا مريخ

 ل ل ا سلا نيعلا عا لالا

 ا عل ل لل لا اللا ل هع مشل 3 دا

 0 00 ... «ءايحلا نإف هعد

 نا ا ا ل ل 01 رقي ناجع ل

 رباج 1 ساملا تالح الا عد

 ةبعش نب ةريغملا 000 ا ل ور اميتلحدأ يّنِإَف د

 لل ل ل ا لا
 ا ل 0ع را ا تل

 . ءادردلا مل 0 0 ْ لل ملسملا ءرملا ةوعد

 ىو 2 ْغ : ْ هلوب ىلع اوقيرهو . هوعد

 " داح 1 ( ةنتنم اهّنِف اهوعد

 . ةشئاع مالا لشن و كل نفر

 ا ْ «رفاكلا ةّنجو نمؤملا نجس اين
 م ل اول ل نا ؟ينذلا "عابس لاا اس لا

 2 «ةدفزأ ينب اي مكنود

 راد مت ةحيضتلا نيّدلا لا نيّدلا

 . ةريره وبأ رانيدو « هللا ليبس يف هتقفنأ رانيد

 ها

06 

20156 

 الث

 لا

 10 ١

١587 

 ها/ ”7 ١

 ه١١

25 1 

 لا 5 ١١

١57 

 اك

15 

5200 

100 

 كادرقلا ١١

 كرا

 اا

 خ5 ١

 ا كر

1 

١ 



 0و وبلا 01110

 0 ا ير لو يروم ا سلك دس تسل ل ا

 1681 .. دلاح نما تقر 11 كيخأل وأ كل يه اّنِإَف اهذحُ

 ١ اداطاد و . تماصلا نب ةدابع 0 ا 0 .. لعج دقق م ىتع اوذح ىّنَع ارذدَخ

 520 !نسعا 1 تلانعا واسم ا فيفي ااكبب اول لع نيع خه: ةعبرأ نم 0 ١ اودح

 0 نيا كوع ردك دا ب دج ................ اهناف اهلاوعدو ايلغ ا ا

 نا 6 ليس و12 ل سا ا ا ا ا مكل سيلو «. متدجو ام اوذخ

 اة .ةشاخ 8. 0 ا ا نوقيطت ام لامجألاب نم ام

 0 ا( متاع ضر 0 ا كبسم نم ةصرل 12

 ل 1 ا ا ل ا ل ف ورعم اب هلام نم يذح

 0 رت ل ل ل ا عج ا ياا ناكف:"نارقلا دوا« زغا اسس

 ن1 2 ةريرها وبا. ا ا ع احا اعارذ نوتس هلوطو مدا هللا قلخ

 ا عع ا ا ا ا تتبسلا غاوي ةيازقلا اننا | نا

 0 1 11 قلخو رون نم ةكتالللا ةدلج

 ا فر هاوبا 1 ل نيترجشلا نيتاه نم رمخلا

 اانا ذك دبع نيا دمفشطا يي. د هيدا بما عل ةليللاو .مؤيلا» ايف, تول

 111110 5 قساف“نهلك تاررللا قتلا

 ا |. يجسألا كلام تفاوعا در ب روع مهنوبحت يذلا كتل ا

 ١١م8" .  ةريره وبا 2111111 . و ل ا مييف تشعب نيذلا نرقلا يتمأ ريخ

 71112 . نا 1 ل ن1 م راجنلا ونب :ةايضنألا رود ريخ

 "141 , ال: ءارج . نبا اهكح 211 ...............هللا_.ءازاهظا 'نعا ناك اذ ةننا

 "6: ةريره وبأ ش يي... راو لالالا مفيش

 ١ "م١ , رهمع نيا 20 ا ليخلا يصاون يف دوقعم ريخلا

 الرا .ادوفشم نبا ................. مهمولي“ نيذلا مث يرق .سانلاوريخ

 .  ١١88 ةريره وبا ١ 0 ءاسن لبالا نبكر ءاسن زيخ

 ١١ م )7(  راهزألا قرابم ا



 ا ل ا ا لا ا (ةّنجلا كلخدأ اهاّيإ كبح

 ةيرزه وبا ا ا ا ا ع عاف ميا اي ةراكلابا ةبحلا تتيح

 ل ا نا نيب نسف سس نيد. .كمأ ىع ناك ول تيأزؤأ ءابعي نجح

 دن ةشتا عونا... 01 1 ل مهللا : يلوقو. يطرتشاو: يجخ

 1 ذ1#17111ذ1# 0 يا «ةعدخ برحلا

 00د ا ا اا ةنيدملا يتبال نيب اطار

 ا ال لا (رمخلا يف ةراجتلا تمّوخ

 0 ل ا 11 ا ب ياا كلا ىلع نيدهاجملا ءاسن ةّمَرَخ

 0 دل ا ا ما بذاك دج ايلا لع امكيانتخ

 . ةداتق وبأ ل لا ا ا يبن ةي تظفح امن هللا كظفح

 ع وا ا ا ا ا لستعي نأ ككسم لك لحا كلا

 ل ا : سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح

 ا سا ا ا ل : تس ملسملا ىلع ملسملا قح

 + ركاب اهولد ةراعإو ءاملا ىلع اهبلح

 00 ا ا ا ا ا ) د نم هذقنا يذلا هلل دكا

 . لعمل 1 دسم نبأ 8 1 يه «نيلاعلا 0

 ال ل ا ا ا ا 2 اًريثك هلل

 ها ل ا ل 0

 ىراتضنألا رطل ني ةبقع ةوعسمي وأ 0 مكلبق ناك نمم لجر بسوح

 فارما رب هللالمع 200000700720 ضب هؤوام رهش ةريسم يضوح

 ةشئاعر 220 د م ا لل تلخد املك ينإف .ء اذه يلوح

 نصح 77 نارمعو ضنا... 5000.778 200002023703000 (هلك ريخ ءايحلا

 0 ا عل 4 يلا 0 م ا «ريخب اَّلِإ ٍقأي ال ءايحلا

 0 ل «ناميالا نم ءايحلا

 ١م



 ”ةَزيزَه رثأ 0 لاقف ئموم ىلإ توملا كلم' ءانج

 د ياللا لوس لوس عقار ويل ل ل «هيقضبا ىحنأ «زانإلا

 اا ا ا نيضق املف . ارهش ءارحب ترواج

 0 ال ل ا تا «ناطيشلا اريمارم" كوبا

 0 ل ا صل «نَْللا. اوفعاو#برازشلالا ورع
 0 ل ا ٍءزج ةئام ةمحرلا هللا لعج

 م 1 اا اي قال تتأااع !هلعلا "نهج

 . نيطاومي وبأ 0 ا للا ا امو امهتينا ةّضف نم ناتّئج

 00 ا م دحأ ىلإ برقأ ةّنجلا

 ع4

١ "7/1 

١” 

 هده م١

1 

١5١4 

 فذ

١ "1/5 

 ؟اه١

 فشفب



 ا ل ل اًسفن عفني ال نجرخ اذإ ثالث

 هل ل ل لل ا ل ب اا كلل عيسو يرسل ثلا

 ل ل ل ا م م ناهياإلا ةوالحت دجو دف نك

 ل ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةئالث

 ميلأ ٌباذع مهو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 0 ل لجو

 ميلا ٌباذع مهو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 ١ها4١م ..ةريروولا ا ا ا ا م خيش

 ميلُل .باذع مهو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةئثالث

 اةرذ .رذاولا 0 ا ا : لاق

 ل يلا باتكلا لهأ نم لجر : نارجأ مهل ةثالث
 ١٠١ ةداف و ناضمر ىلإ ناضمرو . رهش لك نم ةثالث

 ا ل ل «ريبك وأ ريثك ثلّقلاو ثلثا

 ا د ع عفا ا للا ثيبح يغبلا رهمور. ثيبح تلكلا نك

4 



 «ساّنلا رثكأ مورلاو ةعاّسسلا موقت
 ... لاثمأ اهدبك ذالفأ ضرألا ءيقت

 هليبس يف دهاج نمل هللا لفكت

 ةزبخ ةمايقلا موي ضرألا نوكت

 كلذو مالسالا ةضوّرلا كلت
 تلا اهفطخم - قحاب ةملكلا اكل

 ةسوسولا ينعي ؛ ناميإلا ضحم كلت

 كلارغملطتإ تناك ةكفاللا كلل
 ١

 اهبسحلو اهامل عبرال ةارملا حكنت ا ءساخال ل هَ ا .
 8 رولا داو

 هللا ىلإ بوتا ينإف هللا ىلإ اوبوت
 )مخ 5 4 كاك اسعاو اضوت

32 2< 52 

 اغلا ,هةعتمم اجه اءاضوت
14 3 

 عا

 نابع

03 

 ىإاد نش "هنأ
- 0 

3 

 . 1 وب |

3 
 منطع  <نا

 5 -فء



 ا/ك



 ل ل ران ا
 ا ا لا ا نوعي سانلا كيا مان اناا

 11 ا بيلق ىلع يشار كان انآ

 ل ةنجللا يأ يار كان 0

 0 ا ال يل ل ا رح «انايرع لشي

 0 ا لا اس ل ال ل ضرالا نموا ما

 0 ا ا لاق امير . ةلشللا ف

 2 ما ع نوشمتي رفن ةثالث نيب

 3لرالغ وأ 0 ل ل ا ا ل كق.مىل ةزقب فروصي اك 5

 يا دجوف قيرطب نشمي لج ادد
 درر دل لل 1 فس ولا هبجخت ةلحا" ف ودعا 1

 هل 0 ا ل ا «كارهط 3, نحمل كلا

 ع/



 ايللا عطقك اًنتف لاهعألاب كو ذا

 ناخّدلاو « لاجّدلا دااّتس :لمعلابا!ورداب
 «رتولاب حبصلا اورداب

 امكتليلا ربا قواطكلا سارع

 كك كّذكلا نم ءرملا ا كش

 د اك 5ك

 «قلخلا نسمح ربل

 «ليخلا يصاون ف ةكربلا

 ةئيطخ ليشمل ّّظ ا 26 .٠ : أ 1

 ا لا

 ةقيرب انضرا ةبرت هللا مسب

 "ا 1 2

 3 يكب ني راخلاا رك

 نيئايكت ةعاسلا وا انا + تع
 ري ج8

 0 ميححع هم تتعب
 يف 2 38 7

 ١ 5 | 1 6-5 و

 تون هيرلا هده تثعب
 - م -

 لع انني قفا لع مالسالا 0
 يع

3-3 - 

 ع 5 1 ' د

 «هلها َءايج هيف رمح ا
0-7 

 ع

 اقفاننأ تلا كضصضخلا 25
 00-9 3 ١

 و انو ١ , ٠ ل .

 عدي ةمهج ولا هاعض .ءاعصلا سكب
 5 و5 3-339 35

 ع 1

0-3 1 

 بص ءابلا فرح مد

5 3 

0 2< 5-0 :0 

 ّ 3 2 هنف تللعمت 2 لس اول



 0 ا ا ءادغ انأ نيأ اًدغ انأ نيأ

 ل شيا فر يش نابل مويلا يلالجب' نوياحتتلا 1

 هب را 00 مكسفنأ ىلع اوُعبْزا ساّنلا اهُيأ

 . ىلع 31 ........... ىلع دوست اوشنألا 00000

 1 ا ا و ا لا الإ لبقي ال بط هللا+نإ ساثلا اهلل

 نسابع؛ نبا ...... تارشبم نم قبب ملا ه لإ نال

 . ديعس وبأ ..... رحت يلا نييك مقا 1 سأل ١١

 ل ينوقبست الف مكمامإ ين! ساّنللا اهيا

 ا ا ةبيكسلاب_ مكيلع سايل اهأ
 هع فيسك : .تلق .؟ كسأزابءاوه كرولا
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 تاقرطلا يف سولجلاو م اي

 ةاضلا نك از مولا ركل

 مولظملا ةوعدو اي
 بذكأ ّنظلا نإف . نظلاو ماي
 2 ِق فلحل ةرثك و د 0 اك

 أ

 4 مع ع

 برشو لكأ ماّيَأ قيرشتلا ماي
 2ع 5

7 

 «نونميالا ناوتفالا لو

 ع

 2 هي

1 

 ةريره وبأ

 ةداتق و

 ةريره وبأ

 يلذهلا ةشيبن
 "بع

- 
 ساّبع نبا

 ةشئاع

 ةَشئاَع

 ةريره وبأ
 وعر

 صاقو يبأ نب دعس

 تا
 رباج

 يلوا ليقع

 ةريره وبأ

 مابع نبا

 ةريره وبأ
 ةريره وبأ

2 

 ةريره وبأ

 رمع

 ةريره 5

 ةريره وبأ

2 



 لظأ يلا وو كتبك ىلا

 انني مب ا '

 اهسبلتل كيلإ اهثعبأ مل يّنِإ

 بولق نع بقنأ نأ رموأ مل ين

 عرْسُيلف مكنم ءاش نمف عرسم ينإ

 ٍدوبي ىلع نما ام هللاو ينإ

 دعس تلو نيج لا 00

 كعم ليربجو مهجاه وأ . مهجها
 مهيلع ديشأ هنافءاشيرق ٠٠١١|

 ....... بلاط وبآ اياذع سائلا ل01

 . هللا ليبس يف ةازغ انقلطنا انيك

 نابوث مكلكل وأ
 نوقدصت ام (مكل هللا لعج ذه |

 ساّتلا ترمأ ينأ ترعشام ٍ
 ىشرك مضاف راصنالاب فا |

 كرات و كار

 رحبلا كوزغي يتمارم ىلا

 ةنيدم نوزغي يتم, نم شيج لو

 ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لّوأ

 ةايشب ولو, يللا
 نكلو لعفت الي ء'ايزلا 9 هو

 هن ؟ هنم كلبعناع ! ينل يأ

 : مكيف هللا دبع لجو يأ

 .. وبأ لاق اسر ىلإ عملس ىملآدكس ولأ

 1 «ةرُمّسلا باحصأ دان ! ساّبع يأ

 ّجاحا ةملك هللا الإ هلإ ال لق مع يأ

 : اولاق ؟ اذه داو يكأ

 :«بولخلاو )زا

 ةا/

 75 رمع نبا

 ةريره وبا

2 

 . ةريره وبا

 - م مح

 مح مم مم

 4 مم مم



 .معط ماعط اهّنِإ « ةكرابم اهّنإ

 ينولاسي نأ نيب ينوريخ مهنإ

 ا َإ
0-2 

 حمل 2-0500 م مخ مسخ احسب مد

 مد

 تمعح توسطش 5---_- تكجستتم

5 

 ا ا ا الا لا 5 تال اا نا

 اهل

. 

 ئ

 ىلإ

 مكنم ىلا نوكي نال هلال كلا انا

 ةنيدملا يتبال نيب ام ُمّرَحا

 0 يعم اهوخأ لتق اهمحرأ

 يردخلا ديعس وبا ا : سقلا لوألا زشعلا تفكتعا

 "لا 1 ىسفت لع ملظلا 0

 كل .كليلع هلق ١م كلا كاد

 ل ل ا ىلع ُدِرِي نم رظنأ ضوحلا ىلع
 رماع نب ةبقع 00 مكيلع ٌديهش انأو « مكل طرف

 .. رمع نبا ا و ملعا ولو . ترتخاف تريخ دق

 رد ولا ا لح تاذ ضرا يل تهجو دق ا ا 00 0

 هل 0 انالف اوقرح نا مكترمأ تنك

 : هللادبع نب 0 ا 00 .. (قح ىلع الإ نيش ال

 0 ل ا . مهلا: اهحاو رش 1 اهنال

 ا ا ل ديرأ انآو ةدلصلا ىف: لح دل

 : دوعسم نبا 0 ل مهئابا ءامسأو مهءامسأ كفاعاال

 ىجوم وبأ 0 رع ةمفر تاوضا فارعأل

 ةرمس نب ' رباج ..ملسي ناك ةكم احح افا

 صاقو ىلا نب دعس كح هريغو , لجرلا يطعال

 . دوعسم نبا 1 اًجورخ راّثلا لهأ رحا ملعال

 0 ا .١ ةيضارا (ىنعا تنك لاوار ملع

 دا نب كاملسا ... هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعال

 ةشئاغع هاله انآ كلذ عند
 هريره بأ ةرمثلا ا لهأ الإ نك

 رمل ذأ لا لا د ا عفري 0 ل

 نةضمحلا 24 21016 يبذه تدلك ل 0

0/5 

5" 

1 

1 

1 

20 

5 

1 

2 

 تلذل

2 

51 

 هلت

1 

/ 

20 
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2 

 ول

2 

5 

-* 

 ا

2 

50 
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 «ناهكلا ناوخإ نم اذه امّنإ

 مكلبق ناك نم كله امّنإ
 رشعو رهشأ ةعبرأ يه امّنإ

 اهبضغي ٍةبْئصَع نم جرخي امّنإ

 كسأز نا ين نأ كيفكي امّنإ

 "هل قالخ ال نم ريرحلا سبلي امّنإ
 .عطقنا ؟دحأ تام اذإ هّنإ

 ينب نم ٍناسنإ لك قلخ هَّنِإ
 تاهو. ”تناتز#ر ا

 نجر نأ قنا يا |

 كيزدي لون «يزبا ويا
 مكلبق ىضم اميف ناك هَ

 اكي الو ديصلا ب ضي

 ىري' ىتح' طق "ينوب 010
 ناك اّلِإ ىلبق يبن نكي مل هن
 ...”نيلطقأ':ىتح ةياوث" دا ظلي نلآاالإ
 نيمّسلا "عظعلا لولا تالا

 بذعتتل اهنإو « اهيلع يكييل هن
 .. «ءاد هّنكل , ءاودن» نيك نإ

 ناوه كلدها :ارغ” كلب سهل هن

 ..رفعحسالا يتلا يطري حا
 ءارمأ مكيلع لمعتسُي هّنإ
 ركب يبأ ةنبا ان
 ةرثأ يدعب“ نوكتس ان
 ثبخلا يفنت اهّنِإو « ةبيط اهّنإ

 ءاهلحم تغلب دقات
 ابنم: يل ناكو ..' تناكاو "تلات 20

 يخأ ةنبا اهّنِإ يل لحت ال آهن
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 كادي ؟اًضارأ“ناوحيتفتس ؟ملكُتإ

 ..ةرّثأ يدعب نوقلتس مكُنإ
 مودع نم متوند دق مكن

 لأ اوكلعل وردا 0ك

 هللاو امأ , يلثم متسل مكن
 ةافح ًةاشم هللا اوقالم مكّنإ

َ< َ< 

 ا
 قلق وي بحاول أ حدا 3 4

 الخ نم لجأ ين مكلجأ
 كاوا ناطعألا

 لئاَقُي ' ةّنِج مامإلا

 ا
 ىسْنَأ مكلثم رشب انأ
 قصاب هنإو رغب
 م نيّدلا كلما

 مكالبف ”ىلس" هيفا 31 قاع

 مما الا

 لبق نم نذإلا لعج
 هب ناي مامإلا لعج

 ايا
 ةمأ ةلاخلا

 «ةئيسنلا يف ابرلا
 ةعاجما نم“ ةعاضرلا

 سلج هنأل رضخلا يمس
 لوقت , لأ كيفي ناك

 كا
 يلصي ىلا" اس دارس# كد

 001 - وأ و6 03
 اثمك.. .يتما لثمو يلثم

3 

 ا



 . مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا 0000 انكلو دحأ لاتقل ءيجن مل ان

 ا ا لال تي ؛مرح اّنأ الإ كيلع هدرن مل ان
 0 ل ةبوتلا يبنو ىفقملاو دمحأو دمحم اَنأ

 11 ل ا ل بلطملاديع نبا انأ . بذك ال يتلا انأ

 ل ا ا ةنجلا يف نيتاهك متيلا لفاكو انأ

 اا رع ل ا «انالومو انوحخأ تنأ

 ا ا و ا ل ا هباتكو هللا نيد يف يخأ تنأ

 "2 10 ا 1 ا ا ا «تببحأ نم عم تنأ

 ميل ا ل ا ا ل ا ا 4 ا «كنم انأو ينم تنأ

 0 ا ل لا لا يل تربك دقل :؟ ةّيهنا تنأ

 ا ل «ضرألا لهأ ريخ مويلا متنأ
 0 ل ل ا ل اهيلعن ْعبْصا مث اهرحْنا

 0 ا ل الولف « بلطملادبع ينب اوعزنا

 ا ل ل الل ةنيهجو ةنيزمو راصنالا

 00 ا اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنا

 مل 1 نيعتسنو مهدهعب مهل يفن افرصنا

 ا ا مكتم. لفسأ وه مالا ارا

 . دعس نب لهس 0-5-5 ............ مهتحاسب لزنت ىتح كلسر ىلع ذفنا

 ين 01 ل ل ةيلهاج كيف ؤرما كَّنِإ

 ا ل ا ابا ايش كل ا لل ا
 ضائع نبا ١ ظ .:.!... لهأا نمراهوقا قاتلا كلل

 : عوكألا نب ةملس ْئ مهللا : لّوألا لاق يذلاك ْكَّنِإ

 . هيسسبع نب ورمع كم وي كلذ عيطتست ال ْكَّنِإ

 لمع نبا . «ءاليخ كلذ عنصت تسل ْكْنِإ

 . ةملس مأ لعلو يلإ نومصتخت مكُنإ

 . ةداتق وبأ مكتليلو مكتيشع نوريست مكّنِإ

 ا كعب هللا ءاش نإ اًدغ”نوتاشلا كل

 هيوم وبا ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكُنِإ

 . ريرج نورت 5 ,محبر نورتس ملكنا

01-5 

 ١:1

002 

 ١ ةهال/

 5*١

 ل

 5.1١4

 1 كا

 قا لا

1 

 ١ لج

 ١مم

 ١

 ١ ها/

 ١ ممله

 ا١ممك

 ١ مما/

 ١88/4
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 نع اتلوح نيتالصلا نيتاه
 نأ تش ناقل ليعسا لاه

 تانب لع هللا هبتك ءىش اذه

 را 2 ع
 كرشملا در الف [له ل

 ةعلا ع 0 نارقلا اذه

 هروب نبا تالا

 نم ىلع اير ةالصلا هذه

 ابيف حلصي ال ةالصلا هذه

 ةملظ ةءولمم روبملا هذه

 ينل قامت دك اذا يح
 رافكلا سال نم هذه

: ّ 
 مكلا ا هدع وه اعإ رانلا هذه

 مجرم اخ كانا ل

 ةمايقلا هوي هذا دلو ديس

 ةمايقلا هوي ءالؤه لع ديهش

 نر ىدبع رضا دع



 3 ٠

 0 هللا ينثعب ام لثمو يلثم نإ

 «ناطيش ةروص يف لبقُت ةأرملا ْنِ
 هلهأ ىلع قفنأ اذإ ملسملا ن

 ءام هرانف  اًرانو ةام*ةوسلالا

 ...: لعرامتلا' .دنعا/ نيا ملا ْن

 اهمرحي ملو هللا اهمّرح ةكم نإ
 نانعلا يف لزنت ةكئالملا نإ

 مالك هم سانلا كردأ امم نإ

 .. هللا :فيعب ساتلا رشا هيلا
 أم ع

 اهقفاويال ةعاسل ليللا ,َنِم

 عري ياسا
 ىَعدُي نأ . ىرفلا مظعأ ْنِم نإ
 هتبحص قى قلع سانلا 4 نم نإ

 ءاوحتل ناسبلا مم نإ

 طقسيال ةرجش رجشلا ّنِم نإ

 «ةمطحلا ءاع لا رش ْنِم نإ

 اًموق اذه ءىيضعيط نم نإ
 ميسقأخ ول نير مشلا تا

 ن

 00 1 ( ان 6

 ا 30724
 متيار اذإف خزف توملا

 د

 ةالّصلا يف ناك اذإ نمؤملا

 ١ سجني ل نمؤملا

 دست
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 هربق يلع عضو ادإ ةثيبللا
 #سممع” 

. (2 1 (2 1 0-2 1 (0 1 (2 11 (2 1 

 «يحلا ءاكبب بدذدعيل كيلا
 ٠ 2 و

 هللا! الإ تدع ال ا ناحل

 مكل اورمآف موقب متلرَنأ نإ

5*6 

 5 يردخلا ديعس وبا

 م 5

 111 . كايرباح

 ا نر يلجأ

 6 قيبنا

 ا ةريره وبا

 ل ملا

 00 : يرمع نبا

 86 ةريره وبأ

 ا 5

 2 :, رمع نبا

 ا ا/2 . : لماع نب ةيقع

 ٠٠١ م )*(  زاهزألا قرابم



 506 ارا الاب وزمعا نب" تادبع "0 1 نيعبصإ نيب اهلك مدا لا

 لل ا ا للا ل را ار كلا

 1110 رماح كده كان ءام ةللدنعا ناك

 ل ل ل ا لا ا نيا ا ا

 110 راج .. لعف نولعفتل افنا دك

 00007 ىلع بالكد كلل اللا

 "<ه؟ : ةريره وأو رمع ل 0 0 نب ميركلا نب معركلا

 0 ااا ا كيفيعم 7 ا ل ا ل

 00 ا 1 0 دس م حاملا

 5 ا ل ا

 لو نب يبأ 00 44 0 ياا ا ما كلل ١

 ا اع 0 : 0 1 ٠ اننيمأ كل 3 ا م لكل نإ

 ا ا ا ال رس
 "100 ْ ا ناو نقوعدا ىلا لكل 5

 ا يسال ا ل يل ْ ْ «ةجرد ةوطخ لكب مكل 5

 00 0 ١ لا ا ا
 "ا "يول ا يخل يللا لا
 ا 10 ولا 1 ' الكا ل تلا

 1 نا ل فاما را
 ا لا كس

 0 او قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هلل نإ

 ايل 2 .١ معطعا نب" بج ركب ابأ أف ينيدجت م
 ل هول ناكأ مف ةلطااب

 5 0" مانعا ذا ة امس ل

 "0010. دخلا نب عقار دباوأ متاببلا هذهل '

 ولك رضينا ظيلغ ١ لجارلا ها :

 0 ىىَدُهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم
 584 7 ٠ ةريره وبأ اع ع ءايفنإلا لفلاوب لد ْ

6 



 ل 1 0 1 00 0 0 0 1 ١
2 

0 1 0 1 0 1 0 1 
05-2 

 ربلا ىلإ يدبي قدّصلا
 «هب يزجأ انأو يل موّنصلا

 هتبطخ رصقو لجّرلا ةالص لوط

 هللا مايأ نم موي ءاروشاع

 ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا

 اهب لزني ةملكلاب ملكتيل دبعلا

 .... تيشخ ينو .:ىبح لجر نأ(
 2111ظ0011 1 باهشب ءاج سيلبإ هللا ٌوُدع

 3 «قح نيعلا

 .. «يبلق ماني الو « نامانت ينْيَع

 رضخلا هلي يقل ةاوحلا
 فوختأ ناو ,ىته مر هلال

 علطي ثيح نم انهه ةنتفلا

 مايضاو/ انمانبص نناله* ل
 2 7 . نوقبسي نيرجاهملا ءارقف

 .«اًباذكو اًريِبُم فيقث يف
 ناّيرلا هل لاقي اًباب ةّنجلا يف

 بكارلا ريسي ةرجش ةّنجلا يف
 ... اهنوتأي اقوُمسل ةّنجلا يف
 اهّدعأ ةجرد ةئام ةّنجلا ف

 ددعب قيرابألا نم ,يضوخ يف

 «الغشل ةالصلا ىف

 ءافش ةيلاعلا ةوجع يف

 هللا ايي نيتلصحل كف

 لتق نإو . رفعجف ديز لتق
 ةيلهاجب دهع ثيدح اًشيرق

5 



 1 م 1 ( م . 0 1 06 اذ 1ك 1 كي 1 حا 1

 م-

 0 يور صادق هدو ا ا لابو .مالسلاو ةالّصلا هيلع دواد

 ا . رمع اننا 0 .... (اوبيجاف عارك ىلإ متيعد دإ

 ال ا 1 ا .. مكيلع مارح مكلاومأو م ءامد نإ

 0 ا تي ل ل ا تكونا وو يف جا للا

 ه1 ل لا ل 4 00

 نا ل تراك ل ا ع ل ل ا دي د يوري طل يامل 0

 5 سه رابشنالا را ل الام فران وطرد ا يرباكإ

 ا ال ل ا تدك يح سدت :
 ا ل ال كم ا ميلا سكي كي ا

 014 ةريره ونبأ 70 000 ا ا ا ليوطلا نمرلا لمعيل لجّرلا .

 3 ًَر 2 2 3 42 ٠

 د | فد هازل 0 214 4... ل ىئرثلا_لكات'ابلكأ ار , الجترا نإ

 ا آ ةريره وبا 1 ارش ا ا ا ا  ةنآق ْق هل انت راز دحر

 مدل تاع ملا ل و ل يس بنادي كالكشارةيشسا راها ع عا

 05 | ياها ثأر ا 0 لاس ناساربسار ىلا

 ا اةستاع لا كلل ع 00 ل ا كديؤي لازي ال سدقلا حور

 هل م ل ا ل هتئيهك رادتسا دق نامّرلا

 .  ١١55 ينهجلا دلاخ, نب ديزو ةريره وبا ............................... تنز ,نإ مث اهودلجاف تنز

 0042 ٠ يرافعلا] ددسا نبا ةفيدخلا ......... ا م كوكل حلا نوكت ل ةعادلا

 دلو يسال 4 لا اا منهج حيف نم ّرحلا ةَّدش

 تا اوربا جا فرو اورو دو كر اع وب ا لا + مري تارت دال 27
 اا اة دس. موي تل لعو هلو مالا

 رو . ةبعش نب ةريغملا ... 0 0 1 ا ... نم ناتيا رمقلاو لا ِ

 ل الا لا ل «نيرشع و اعست, نوكي.ارهشلا نإ

 اا ا ا ةنجلا كلو تربص تكش

 ١ ن1 هه اا ا ع 00 للا تعش نإو . مصف تئش

 ا ا يلا لا ءادثلا عمس اذإ ناطيشلا

 كلا 0 راح ا ا هدبعي نا رسل دق ناطيّتشلا .

 ا 1 ل ل ا ا ل مدار نبا ولم "يربح ناش راج

 ا ماعطلا لحتسي ناطيّشلا



 ( كيل د 03 6 1 ا 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 1
000 

 "سا الا اك هيتيحان نيب ام اًضوح مكمامأ ن

 ا ملم 6 نولوقي نولازيال كتمأ ن

 اا ا كاسم ا ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأ ن
3 +4 5 . 

 . ةيسمخالا نيصح مأ 3 يشبح ٌدبع مكيلع رّمآ ن

 رووا عديم ع ا موي“ يف اًبلك تاز ةاايعلا ةأرأ

 الابعاد لا تخسم ليئارسإا ينب: نم ةّغأ

 هيدا فيولا د اا نار ماع وسال بقا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ

 دع زبد ناكشلا يعمما 1 ا ااا اًباذع راّثلا لهأ نوهأ

 فاعلا ضو ربط :قادبع اك اس نيا نب عولط اًجورخ تايآلا لّوأ

 ل ل م ,ةنيذملا لإ وال 0

 0 ا ع ذاق اًوملسا لع اني ةيدلا

 ل زك ا هتباصاف 8 كا نم تعب ان

 د ا اا اوبرشاو اولكف ليلب دوي الالا ١

 0 هتتتاحروا نتاج 2 11 4000 هلخدت ال روصلا هيف يذلا تيبلا ن

 ” تاوعجملا نيا 0 2 ا ديد ني ع ...... اًايأ ةعاسلا "يدي نيب نإ

 د نيباذك ةعاسلا يدي نيب ن

 0 ا ل متنك دقف هترامإ يف اونعطت

 يد اوك و رولا ورا كارل و ........... ضيرملا تاوق سد دلل

 1 ا يو 00 .....وصربا ليئارسإ ىتب ىف

 اة وعسل ياش انا د

 00 ل .قارملا تاو
 0 ل يل ف ا هلل كلما

 ا ل «ةعاضّرلا نم يخأ ةزمح

 نامبلا نب ةفيذح ندع نم ةليأ نم: دعبأل يضوح

 . مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا ... ممغلاب "كيلولافرإ دلاكل
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 معاش و م ا اي ا ع ماسلا ا ١ واسس ١ معسل 00 0 مد د 0 و ا #0 00 00 م عادل ا 00-2

 م

 يعبر نب ثراحلا ةداتق وبا 1 ءاش نيح مكحاورأ ضبق

 صاعلا نب ورمعا نب هكلاداع 0 كلذ سس اهارب لف

 مقرا“ خب اديز 0 ا ا ل ا ل ل ا («!كلقالكص" دف

 ةايزهب وبأ 1 ا نود اال مل لصعوبات

 هدد اع كل .ةيسحلا# 8 ا يا ا « شحفتلاو شحبفلا "تمحي ال

 خهاعلا را هقردعا | هقاذبع ا ديد هعزتني اًعازتنا ملعلا ضبقي ال

 . يرعشاالا اهناوما وبأ 0 لا هل يغبنيالو « ماني ال

 ل ل مكلاومأو ةيروص لإ ةرلظتيا ذل

 . ةريره وبا 0 ا ا ا ١ م و هرازإ رجب نم ىلإ وظتيال

 ل ا الا ةراجملا رجس نأ ايما 1
 هك اصل 0 ل لا اًتنعتم الو. انعم شعبي م

 ةرريره دورا مط 1 ع م لا ا ا هدنع بتك «  قلخلا ئكِضق' امل

 للام «ةربب لنا 00 ا نا دبعلا نع ىضريل

 ةريره وبا 000 نيلجر نم كحضيل

 . ىسوم وبأ ا 0 هدأ اذإف ٠ ملاظلل لمُيِل

 نمسا ب قاما ةريره وأ 1... لجرلاب نيدلاءادهب ادله

 هللادبع نب رباج 00 رمخلا عيب ب امرد هلوسرو

 ةريزحم ادبآ ل 000 هلوسرو

 يرعشاالا ىسوم وبا 0 لا ا ا ء يسم وحل هدي طسبي

 ةريزه#وبأ 0 ا ل د ا ل نملا نم احيز تعبي

 8 ل ال ا ل ارمالا سرق ىفانلا ب ابك

 بقريه وبأ 10 هركيو « ساطعلا بحي 5

 ع لا د ا ل عضيف ٠ نمؤملا فدي

 را مكل هركيو تاثالث مكل "ئضري

 ا سل ملال ل اًماوقأ باتكلا اذهب عفري ه

 . مارح نب مكح نب ماشه 00 سانلا نوبذعي نيدلا بدعي ١

 "شما يسيسبلا في لهأ ايمان: ةّيِلا /لهأل ؛لوقي
 0 2غ

 لل ا نوي ساوملا ايناب فلي كا

51 
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 ةمايقلا: موي .اًباذع , سائلا دشأ

 يف اولمرأ اذإ نييرعشألا
 نوبّذعُي روصلا هذه باحصأ
 1 0 ايي نملكلل مظعأ

 نءانكلا دكلل نقنكالس لق

 انكلس امو ةيئبللاب لا اًماوقأ

 نم اّلِإ , نولقألا مه نيرثكألا
 .اهعيب مرح ناو شاي امل ا
 امّتإَف ةضقلا ءانإرإ كرا 01

 ءازجأ هن الث نارقلا رج هللا

0 
 نقلا ةكم كررت مح هللا

 ةثكا را نمف )2 رمخلا مرح هللا

 راثلا قلخ و ةنجلا قلخ هللا

4 



 ابق مسار غفر ادا د كحل يلا
 ! 2 1 2و 2 7 و خل

 ع

 تام هنإو « ينبا مهاريإ

 نا ةمايقلا هاوي دابا كرت مها 1
2 

 ع 0 ِِ ع

 كلذ هللا ىلإ ناجتلا دعا

 اغا فَح معقصالا» ملفا
 بت رك 0 ع

 ( ةاظ تيت دكا كا أ

 )) انلا ُء كاباو ّى

 هللادع ل م كا د للا لا ا مكشات

 1 ء 0

 اعجب ابادعا رانا اضأأ تذا
5 . ّّ 

3 2-0-7 
 0 م م لحا دعمم ماد

 3 2 1 ١
 دضخل ؟اذدض ' هدماوعمللا تح 6
 7 تي ديلا 51 هَ دل ل

227 

 ةريره وبا

 رباج

 ٠ كديعس 0

 ةريره .وبا

 دوعسم وا

 نابوث



 نع هاصع عضي لف مهج وبا 1

 تفاركف هللا ينافاع دقف انآ ان

 سسيكلافب تدق "اذاف و ملت كا

 ناك كلاوخأ اهتيطعأ ول كنإ اَمأ
 طيرفت موتلا يف سيل هنإ اَمأ
 ريبك يف نابذعي امو « نابذعيل امبنإ اَمأ
 مكل ةم مكشلجستسا )3 لااا

 معإف اهلهأ ىه ؟يذلا رانك لقا اك

 رشحت .رابقإ ةحاسلا"
 انأ امنإف سانلا اهّيأ الأ

 د

 مضشت د ممف قديش دمقز اذه اغأ

 اج 57 ّرع و ع 5

 تاو قدضت نا ةنابثحلا كيبا 771
 ع 2 6 ٠

 ةكأأ'ه امأ كلل نرمعَتْساال هللا و ام أ 0 0 /-- 1

 ناك يي ص دعس ا

 03 ١

 ءاد كلل وبأ

 ماليس ٠->ب هللادبع
 2 ع

 7 مل هبمأ ٠ب

 ديس دس ل ل

3 

 أ
 رج هرب ول

 ؟ |[ 1
 ىلنااام - ”ر

03 

 6 رد ريك وذ
- 0 

 ن ا 35- "1سم
 4 ةيبسا 7

 واب



 0 مهدم يف ةنيدملا لهأل كراب مهللا

 ....... ياياطخ نيبو ىنيب دعاب مهللا

 .. يدهم يداه هلعجاو هد للا

 ...ءاعصبف ةييدملا لالا |نسح

 تاوفسلا َءلِم دمحلا كل انير مهللا

 71 ىلعألا قفل مهلا

 بص امهيلع ريخلا ّبْص مهللا
 ( ىفوأ ا 1 مهللا

 نوطبو بارّظلاو ماكآلا ىلع مهللا
 غيره كلئلع ميل
 هملعو . نيدلا يف ههقف مهللا
 ةرحالا شيع الامم الاكل

 فّرص بولقلا فّرصُم مهللا

 يتمأ رمأ نم يلو نم مهلل
 باسحلا عيرس باتكلا لزنم مهللا

20 0 
 رصفت 06 م وصت نااما 21 ىثلا

 9 2 م
 ةليللا هذه. "تلزناب تايا' زتودلا

 دل نا ا
 ٍِء ٍِء 0

 ع

| 

| 4 | - 

 بنام اد

 ع
 11" 35 0 ١ و 3 رس -َ 3 35 ,
 هبعجل 1 ني تلم وف ل

 هريره وبا 1 ل و ل ل 414 كامل ين نق

 . رمع نأ

 رسب نب هللادبع 10

 كرا لس ءاررلا

 ةره ربا
 1 ا ل ل

 هةضئاجلا ل ب36

 ا
 ةلكساع 0 ا ل لا

 ةيررره وبا
 سابع نبا 00

 . ديعس وبا

 ةشئاع
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 ءاهيسعا

 ١ د ع ياسا يريم وللا ةرفاانل ل اسال ب هَقد هلك يبنذ يل رغغا هللا
 2000 يت سس سس يفق ينمحراو يل رفغا مهللا

 ل تل ل هل كرابو هدلوو هلام رثكأ مهللا

 ومع ا ا ا تنأو « يسفن تقلخ تنأ مهللا

 0 ا دا لاا ا نر تراسل مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا
 ا اول ديو باك يوكو املا رد رار وو تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهللا

  ةريزط وأ ل ل را ل ل , ديلولا نب ديلولا أ مهللا

 11 اا و اال ما مهللا « ينتدعو ام يل زجنأ مهللا

 8 سابع نبا ا ا كدعوو كدهع كدشنأ مهللا

 تا الا ا و ل فاول كا ملا ا زك نيملسملا تاق. رشبذتا انا للا

 5 سنا ت0 0 م مم ورم ل 1 ع ل ا ل ل لا يلإ سانلا بكا رم مهنإ مهللا

 اي ل ا دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ينإ مهللا

 . ةريره قب 2021 21 ل ل ا نم حلو 0 هك ينإ مهللا

 كد لا و ل ا ل امهبحأف امهبحأ نإ مهللا

 اهي اع يد 580 ل ل ام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا

 20006 ىقتلاو ىدهلا كلأسأ ينإ مهللا

 ... كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا

 تنأ الإ هلإ ال « كتزعب ذوعأ ينإ مهللا
 ...لخبلا"نم.. كيباذوعأ قا هللا

 .. ثيقللا نم كلبا ذوعا يتإ/ مهلا

 كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 تلمع ام ٌرش نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 كالوس 6 ا ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 عفني ال ملع نم كب ذوعا ينإ مهللا
 رانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 نزحلاو معمل نم كا فاوعأ رى مال
 كد اينحل ا مهللا

 اريثك اًملظ يسفن تملظ ينإ مهل
 ةريره يبا ما ٍدسا مهللا

 ' مهب تاو .اًسْوَد دْها مهللا
 56ه



 عمدب بدذعيال هللا كال كوعمست الأ

 ىنع هللا فرضي .'كقيكا أن وبجتكت.اإلا

 هلعج موقلا ربخب انيتاي لجر الأ

 .0 للاب الارادفل ظرف دافلاجب اتاك نيا ذل
 نودختي اوناك «ةكلبقي ناك نم اذإو الأ

 ..«؟ لعفي امم 5دحأ كحضي مال

 ناحيس اع بكمال هلبإ ار 50 مدننا كارلا

 .....:......... هكر, اها لاترى تا مهللا

 ............ عفو «ةقمعب راهن ذلاب قرتاكألا كذا

 ؟ مهتم مهعابتأ لعجا مهللا

 ..... تلعج ام يفْعض ةنيدملاب لعجا مهللا
 .......« انوا دكع ملا قاوار لكحل ) هذذلا

 .... يعمم + فورا ار ونبأ ليلق كف «وعجلا || يتلا

 ...ةابغب تعي 14( ًذانَع محرا مهللا

 زماعبب يبأ:ا دِيِبعا رفغا؛ مهللا
 3 ..:.. راصنألا االول «رامعتذلل نفعا كلنا
 101 ا : اولاق « نيقلحملل رفغا مهللا



 .ْنَم هب قوكر دك اعيش مكمل ا

 ..:4 اًروكشءلوبع نوعا ال

 ةميببلا هذه يف هللا يَمَّتت الفأ

 هلبإ يف انيعار عم نوجرخت الفأ

 ......'بالكلاو بتال ال

 ب... ه.نايزقلاو يل اا

 .يتأي هنإف نآرقلا .اوأرقا
 0 تفلتئاام نارقلا اوأرقا

 ب هنار ]رم دبعلا نوكي ام كاركأ

 ...... كإف ةالصلا يف 8 وما

 ... مالسالاب ظفلت نم يل اوبتكأ

 ...( كاوسلا قاريكلع كيرالا

 ..2 مارح عابسلا نم بان يذ لك لكأ
 0 ...... لاجدلا نع اًعيدح مكثدحأ الأ

 0 هنم كلل. ريخ هوهالش كرطالالا

 ... هللا ىلإ مالكلا ٌبحاب. ؟ رخل الا

 0 ةمايقلا, موي ,هنم ارحم اكنشاب, 1 ركل الأ

 0 فيعض لك ؟ ةنجلا لهاب مك ربخأ الأ
 ديبيكا دا ءادهشلا ريخغ م ربخأ الأ

 ... اياطحلا "كالا هوما

 وفل عيدلف ينعي) قل لا 5 الأ

 1 هيل نإو ؛ ( انهه ناميإلا نإ الأ

 وتقل ةريغملا نب ماشه يِنب نإ الأ

 '. كانا مول ةوقلا نإ الأ

 ىَلَب : انلق ؟ رئابكلا ربكاب مكفينأ الأ

 ةميمغلا يه ؟ ُهلضَعلا ام مكعبنأبالأ

 ...ءاسن . ةديّس ىيناوكت نا نيشرتلا

 .. ةريرعوبا
 3 ةريره وبا ل 22012 1 ا د د

- 

 ١ ندرعلا 8 وزمع
 . يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ

 + ةضاؤح كربه راوغسملا
 . واع نيا ةليفع

 . ةريره وبأ

0 
 . ةمطاف

0 

 : عوكالا نب ها

 »< ىشيللا هيقاولوبأ

 . ةريره وبا

 .' ةشئاع



 ةريره وبأ ا ا ا ااا ا « نيديلا وذ قدصأ

 ا ا و ا ا يلا ( اًئيدح مكقدصأ ايؤر مكقدصأ

 ل ا ا حاكنلا اّلِإ ءيبش لك اوعنصا
 ل ناك نم.ةعمجلا نعار هللا للضأ

 اعل ل رثكأ .تيأرف_ةبحجلا ىف تكلطا
 ل ا ا .نطسيي الو دوجسلا يف اولدتعا

 . ةريره وبأ ل ل ليعامسإ دلو نم اهنإف اهيقتعا
 1 يعجشاالا كلاما تفوح ل ا ةعاسلا :يددي نيب اع ددعأ

 1 ا نيحلاصلا يدابعل تددعأ

 ا عملا ؛ كدالوأ يف اولدعا
 ' يفحسالا للاخ ب كفوع 00000000000 قلاب سيال , كاقر يلع اوضرعا

 ' لاا ل ل ا مث اهءاكوو اهصافع فرعا

 والا ةرزباوبا 0 نيملسملا قرط ع دال لزعا

 1 ا هنإف تئش نإ اهنع لزعا

 ا ا ل نك” ولأ نادرا قاولتعا
 0 ا سوالب دحأ نهطعي مل اًسمخ تيطعأ

 1010 ألا“ اربع ب هش دوعسم ابأ ملعا , دوعسم ابأ ملعا
 دور رسما ماي هلاوينرلاو فب نعوألا ننأ ارشللغأ
 00 ىون ام ءيرما لكلو 2 تاينلاب لامعألا

 . سابع نبا 00 حلاص لمع ىلع مكنإف اولمعا

 نيب ضاع هيما نانو تعش د ا مر ا ا الا « هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا

 ل ل كزمتو .هئاقش يف .مكسس ,اواليغَأ

 روياحر فدي ل يمرحأو بوثب يرفثتساو يلستغا
 ل ل هللا ليش, يف, هللا ساب ماورغأ

 را سو ين ةيطخ ما نأ ايمي وا لتلل اللا
 1ع لا ا .يف هونفكو ردسو ءامب هولبسغا

 "ل لا ةمايقلا مويزهللا لع لجر طبعا
 1 ا « تونقلا لوط ةالصلا لضفأ
 ايا ا الا 0 اولا ولالا كاضمر نيش دعي مايظلا ]دما

 1 ااا لا باح لجّرلا هقفني رانيد لضفأ
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 0 1 ا لايل ثالث مانملا يف ؟كلتير

 ل ا ونس د اذن هاك ان انف يمال. زفعتسا  ناءيدر تافاكلا

 ا ع 1 و وئرامجلا يمَرَو وئرامجتسالا

 000 ا ا ........1ةرظنلا لارا ات

 . رباج 5 ا ند ع ا 1 12 2 2000 ا لجرلا ناف لاعتلا»عأوا وراكتإالا

 1 ال زي اريج ةءافاقلا] لا

 ا ا داس و ةاس بر نأ نإف 2”تالث نادم

 1 ري نيس سش اسال يات 000 كي" قكروللا قالا

 مكره وأ 0 ا 1 لح ةحلاض "كاك ناف ةزانجلاب ا

 3 ريبزلا رم ب والام ا 0 ءاملا ل مث ريبزااي قسا

 . مرره وبآ 1 ا ا : .يبن الإ كيلع امف ءارح نكسا

 0 سر ايوا اوال ا جرو .... هللا آلإ هلإ ال نأ دهس نأ كلش ١
 ا 0 ا ل ا اهل "هللا "نع ناقكو هللا ايل ليسأ

 مازح نيب كح هك ا ا ريخ نم كل تفلسا ام ىلع تملسا

 مدمس ل ا ... ف دينم لوقيام ىلإ اوعمسا

 . [رجاجسا تو او 10 ا ا فال سل مييلع امَّنإف اوعيطأو اوعمسا

 111 10 ا لمغُتسا نإو اوعيطأو اوعمسا
 ل

 ةريره وبا 3 0 ل د ل و ا موق ىلع هللا بضغ دتشا

 6 ريالا ية ا 0 هل اًراَقَع لجر نم لجر قرتشإ

 0 0 ءالولا امنإف «'ابيقتعأو اهيرتشا
 1 ار رمل راف ع وم نم 200000 ... امكهوجو ىلع اغرفأو هنم ابرشا

 . ةريره وبا سلا 1 ا وم اعل توما ا دابا ىبدوشلا بخ كيناكي ا

 1 الا 1 .... هللا لوسر تأو هللا الإ هلي ل 1 4

 . دوعسم نباو رمع نبا ........ ................... مهللا ؛ ىوريو ى اودهشا اوذيكا

 . مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب 0 ااا كورا ١ يلع ساّنلا اهيأ اوريشأ
 ها ع د يللا 1 ا عا اًضعب تاطخأو اًضعب تيكا

 ١ه



 كتيب نم ,تحفرح اح كار

 هباكرشت الراكتا ديم .ةلايوكا

 ةيلهاجلا مآ نم ىمأ فو عبرا

 اًصلاخ) افا تاك هيفا ع ا

 زنعلا ةحينم اهالعأ ةلصخ نوعبرأ

 اوشمت الو هذخف كبوث ىلإ عجرا
 كءوضو نسسحاف عجارا

 تاق تاق كا عك 5

 كرراعن امف ةدنح دونج اور |
 7 و نا

5 03 

 ي ب ااضاون له هايوهر ىر 0 ١ اننا نق |
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0 

 /مها/ رم نبا

 / هرب ىكباوم 9

 68 د وعسم نا

 00 ىسوم ا

 "ملك ةريره و

 م ةكبوبا

 2 رمع نبا

 2001 ةهريره وبا

 5-1 ا

 717 هس

 م17 ار نب باج و ةريره 9

 ع7” هللادبع نب رباج

 نا /, ةريره 0

 را . هحلص

 ا كاي وت

 م يت

 ا . كليعس 2

 مع ع

 7/1 داح

 317 لفغم نب هللادبع

 ١ر1 ا

 اوراس ع نسا شمكر اذ

 ١ ةريره 0

 52011 23 وعسم نا

 بدرا. هتتئاع

 ١م هنا

 يا هلي عولا

 74/6 -(9) راهزألا قرابم 2



 4 لإ تقو هنإف رجفلا متيلص

 ةعابلللا را زططلاف :ةيافألا كيك

 هللا دمحف ؟ دحأ سظع
3 

 دلل فيري لقيلف م دحأ سطع

 مجعتساف اللا ةلاريخأ ماق

 لصيلف ليللا ياواد مأق

 عجز مّ هل ذه دل ماق

 هتيبل لعجيلف ةالّصضلا 5دحاأ ىضق

 لقيلف ةالصلا يف ل دعق

 ةعمجلا موي فكيحف نا كبحاصل تلك

 لجعي الف هماعطلا ىلع د ناك

2 



 ..... مثاص وهو ماعط ىلإ

 « امتأيلف ةميولا ىلإ ىدحأ يعد
 ناك نإف .« بجيلف م دحأ يِعُد

 اههركي ايل مك دحأ ىأز

 مقيلف هركي ام 5 دحأ نيل

 هنم .هيانشتالس الود

 5 دحأ يعد

 نيذلا تيار

 ىتح اوُموقق. ةزانجلا ميز
 سانلا كله : لوقي لجرلا متيأز

 0 داراو ةجحلا يذ لاله متيار

 ..هومتأر.ءاذإو  اوشوصقي لازما تيل

 اهانز نيسفأ دج انما كير

 لبإلا اوطعأف بصخلا يف مترفاس

 باثكلا» لما .مكدلع

 ةالصلا ىلإ اوشماف ةماقالا متعمس

 اهولخدت الف ضراب نوعاطلا

 ام لثم اولوقف نذؤملا

 ام لثم اولوقف ءادنلا متغمح

 - ديس
 ميعش

 تعم 0

 اوذوعتف ريمحلا قابن متعمج
 5 50 َ 1 ا 03

 ف نئسميتل داكار
 الحا ءانإابقفادسلكلا 0

 - كرا

 خلف .هتالضرر فر 8 لكلا ىلا

 ٌرحتيلف هتالص يف عدلا كلك
 ءاقشلا ا ةدللع ١ك ادحإ تدهش

| 
 تع

 اعل ل ثراخل هداته وب 1 لكلا معا أ

 هزي ره وبا

 يردخلا كيعس : ونا

1 
 م«

5 



 ع 4 م

 000 1 ا اا ا حلا ضفنيلف هشارف ىلإ م دحأ ىّوا

 و ل0 1 1 1 ا ا ..... اهج ور شارف ةرجاه ةأرملا تتاب

 . رمع نبا 1 10 ا 2 « ةبالخ ال لقف تعياب

 .رمعا نبا ! 1 ا ا ا اورخاف سمشلا بجاح ادب

 ةريره وبا 0 ا ا ا رخآالا اولتقاف نيتفيلخل عيوب

 ال ا ا ا ا يما هيديب كسميلف مكدحأ بءاثت
 هريره وبأ ااا هللاب كعتشالف 5 دحا نايت

 000 1 ل ل ندع هتيقلت ربشب يدبع يناقلت

 ديعس وباو ةريره وبا د ا ا لبق نمّخنَتي الف مك دحأ مّخنت

 كلا ل ا نممللا ,ىأ., ملثنملا فعلا اضوت

 : رباج 50000 1 ا ا ا ا م ا دق و ةعمج ا موي 1ك دحأ ءاج

 كره ةونا د ا لا ا ل ةنجلا كاوناررتجت نافمر ءاج

 ها ف حل ١ ا 1 ا اهنعش. نيب مدجأ سلج

 ا ا هتجاجت .لعر ةادحا لح

 . رمع ندا 0 ا ا ل ريرخاالاو لوألا هللا ع

 . ةحلط ..اوذخف ءيشب هللا نع مكتثدح

 0 تكلل ا ل ا اميقأ مث انذأف ةالصلا ترضح

 ا ةنلتسإ هل 0 اريخ اولوقف تلا مت رضح

 ضاعلا اذ هرم ب 2 كاما م دبهتجاف م احلا مكح

 كال نا ا ا اجب نيم الف املحي عرحلا ملح
 ةريره وبا .. اهاقلت , نمؤملا حور تكبح

 سابع نبا ...2 رهط دقف باهاإلا عبد

 هريره 5 ...... ا. مكررا دحتمملا م دحأ لخد

 دس 57 وأ ديم وبا :........؛ القلق دحعسملا 5 دحأ لخد

 ......ديو لوقت ور هيلا ةجلكا ١ نها لك

 دهن كفرا هجن لاحرلا لك

 ةلكسملا م زعيلف م دحأ اَعَد

 تباف هشارف ىلإ ةتارما لجرلا اَعَو

591 



 . ماخ نب يدع 1 ا تركذو «يلخملا“ كبلكا ةليبأ

 ل 7 ....... هل نذؤي ملف“ انذلد« كاوا نؤانإلا

 ا .. م دحأ ةأرثلا"ةينذ اعلا

 دفع لا ا الايللابب ا ا

 . رباج : 1 30 رتويلف 5 دحأ رمجتسا

 كا ا 0 همانم نم كدحأ ظقيتسا

 . ةريره وبا 1 1 4 1 .. همون 02 م دحأ ظقيتسا

 . هادو 0 ل ا ا ل اًموي م دحأ حبصأ

 م ا ا لا اا ادا لاك وفا بةلام
 ع 2 0 3

 : كيعشااوُبا ا ا يل ااا ا را لكخا ذل تك
7 4 0 

 7 ااا

 . اير وار

 ا راك هداف وبا 1 كاما نخ اوهوفت كلف كلنا" تكبقلا

 00 0 ........ ال" ةذيصوو"ةدالطلا تنل

 : ىدعاسلا طا 5 0 10 ا مهومراف 1-1

 ” رم را 200 3 1 اجلب فون مارق يل

 سابع نبا 7 00 000 ...هدي حسمي الف اًماعط كدحأ لكأ

 . رمع يا : : ا هنيميب لكايلف م دحأ لكأ

 : ةريره ون 00 0 0 3 هب انيككأ قعليلف م دحأ لكأ

 "ففعل" نعلاقلا لأ :لب''ناوغ ا ا ا

 . ةريزه وبأ ظ .......1..:.... قفاو نمااةنإف 0 اويطاف لامللا | 1

 را نيملاب ًادبيلف كدحأ لعتنا

 هع را ' 00 تاق نازك موقب هللا لزنأ

 . ةشئاع ٠ اهتيب ماعظط' نه ةأرملا" تققلا

 . ةَشناَع اهجاوزرا بسك خه لل ا ا

 ةريره وبأ ثمي الف م دحأ ُعُسش عطقتا

 55ه
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20000 
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 ا لا ع للا لا لسا م وف دادقك انا كلتارس ىلا
 انامل با اوعنصاف اذك متلمجأو ا

 ورب د ما ا يور لا ل كيل رفات قرن اوشا

 ةداتق اون يل ا ا ل ٌكَئاضيم كيلع ظفحا

 ا يس اهل اا كا ا ع ا ايي وفرك تال ورشلا "لا

 فاجر ايما احلل ما .... نم ربل ةلضلبلا سلم 1 لل
 ةايدااوولا 01 ١ مديسلا هيلع مهاربإ نتتخا

 نس ا اهذحخأ 2 كدطاف ديز ةيارلا لي

 ةاي عا 0 الا ا ام فرخ نإ : وو ا

 را ا ا ل 58 كاخأو كابأ كاب يل يعدا

 ا لجر اهيلإ ثعبنا كاَهاَقْشأ ْثَعَبْلا ذإ»

 ا ا اب قي ا ا ها ىتح هعبت الف اًماعط تعتبا اذإ

 امولاعا» طيبا لا ا و ىو عن ا وي دابا ريض م :هعمع ىدتعا تلك

 رك هليل ادم ساشا ل ا ا ل « ةالص هل لمعت .لنيغلا ىلاذاذإ

 ا ا راسل د ا ا ااا بال سا مكبع ندنمتلف قديقلا انا

 ان فا رعب اي 1 اما را ا يع ىتح اوسلجت الف ةزاتجلا معبتا اذإ
 قاس اماما تأ سا اانا ل ا اوسع با دوعي. نأ. دارا, مث ءاةلهأءادحأ ىلا اكإ

 هيفا اقالاقب ا هلام اما و « لستغيلف ةعمجلا م دحا ىلأ اذإ

 5 او عا د ا ا دعس مل نإف « هماعطب همداخ ؟دحأ ىأ اذإ

 لا ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ

 ةريره بأ ل ليئاربج ىدان دبعلا هللا ل اذإ

 دا وب 4 ويحمل بد ا ل ع . فيبعأ» نافل لكلا تكاد

 دال لام مراسل هلا لا ا ب تيفرفا ةارللا يطمع رجلا 0

 وع ثلا هل 10 لع اللاب اعل ةنسح لكف (ةفالبإا "دج نيحلا اذإ

 ا ا ا ا را ل هنضرع ه1 قيرطلا“ ف تفل ذا

 هير اهلا مم شمل اعدل نال كا ةالص, نم ةلجسس, مدخأ كردأ ااذإ

 امل ا فلل اع ل 1 رطل ا ل ناطيشلا ريدا نؤاؤملا نذأ,ا3]

 نسل ا ملل ا يس ف ا ا ا م هدابع نم. ةمأ. ةمحنزا هللا. دارأ اذإ
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 ا يرعى 730 ا : اولاق ؟ شلفملا: نم نورنا

 2غظ211170 00 : تلق“؟ كئابطلا نأ تبل

 دوعسم نبا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ
 ع ل اهدلو ةحراط ةأرملا هذه نورك

 يل تال ل ل م .لهأ لاق_اك ,اًولوقت نأ نوني |

 : ةملس مأ 0 ل ا . اًميب ناطيشلا يلخدُت نأ نيديرتأ

 ةشئاع ؟ ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ

 نر اك الا يمل ك1 . ليدانل .ءهذه نيل نم نويجيعتا

 رمع نب هللادبع 0 ااا َكَلْهَأ حشلا نإف حشلا اوقتا

 ةسلا  للل نانعاللا امو : اولاق « نينعاللا .اوقتا

 ا ل ا سل ا ةرمت ىشي ولو نانلا ركل

 ” لينا [اس  ا  ا لا ا يدذلاوف دوجسلاو ةينتا ليك

 000 ا ا ل لؤللا بابق هاتفاجيإ رين لع صف

 انا دل يس ل قطط - كلِع ائإف 37

 0 ا اا ا ... ةالص نيقفانملا ىلع ٍةالص لقثأ

 ةريره وبأ كا ا ل نعطلا : رفك ,مهب ايه .سانلا, يف ناقثا

 ةريرط روبأ ا ا حورب هديأ .مهللا  ينع يجن

 اا ا ل ا : اولاق « تاقيوملا عبسلا اوبنتجا

 01: ا 111 556 ليللاب مكتالس حا لبا

 0 ا ا كعري [بكاعوأ ىلإ ب
 0000 ا اه متيعد اذإ ةوعدلا هذه اوبيجأ

 ةشئاعو ةريره وبأ اهمودأ هللا ىلإ لامعألا ّبحأ

 ةريره وبأ .. اهدجاسم هللا ىلإ دالبلا ٌبحأ
 ةيمعو نب نإ دبع دواد مايض هللا نإ مايسلا يرحل

 تدحي ن ةرش ..هح : عبرأ هللا ىلإ مالكلا َبِحأ

 روبزلا ني..ةورع ليجلا,وطح دنع قلقا انآ نوح

 ةريره وبأ ىسوم هل لاقف . ىبسومو مدا جتحا
 دادقملا « باتل نيحاّدملا هوجو يف ردا

 ةريره وبأ « هبحنو انبحي لبج دحأ
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 ١ - ابكلاا قا ردا .شارلبف 1

 ١ و سلا ا ا ا و هتفحسأاف ةمايقلا ماوي هللا بان ١

 كيج اراك اهب ا ..« اًعبرأ حبصلا اًعبرأ حبصلا 00

 اع سلا 6 1 سس يايا عب 1 م عبرأب ل ٠ 0011

 داصا نبا نامدلس 1 0-57 عل اننوزغي الو مهو نالا 5

 "لي لاا ا تدع اذ“ ىف

 ل ل ار « 'لاوعت نع اذن <١

 هنا انملع قفالقتف كفا اذن 05

 عضاومو اهنمايمب نأدبا 00

 ارك ار رد 2001 ... رظعنا رظتنا : لاق وأ 3 درا

 ةررفا بأ اا يس الا افلا ©. .رخا ةدهارو اف“ ةافلا ارخا .١ ١017

 اها 7 . كللاك يا ظعك جب طاطا حل ا ا ديس نعل ل لا

 ةفارع ا نرمعا ا ل ا اني ل ا 0002007"
 اا ل ا ا ل ا دنقف .هللاو امأ' ةشئاع ا ىرشلا

  2ل ل اطيسا اضل هن تاج نإك اك 0
 مالا ا... كا دق لا طب د د هقول دنا ىلإ ليام دعا 0

 مل 0 طال ل ل يسم. اما ضفتسما ارايكلا نك

 اكل اا لا ا يل كباحضأ "يلع "ضرع يذلل يكبأ

 تدب ليقول ضاعلا نب" دققت تنوي تلاجح ومأ م يا ربأ مث يقلخأو لبأ
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 ل 0 ل 000 لاا ا ا مهنم موقلا تح ذا

 ل 17 ا ا لا د يا لي ا لاقف يلر نم ٍتا ةليللا يناتا 0

 ها للا ا يعل ا ل يدعم فام نما هنأ قرشيف ليرتح ا قآلا

 ا ا ا ا 10 لولاك © ميشلان دنا 0

 ا | رب ا ع ا ل ل ا اال العا الا تي 0



 5 نإ ٠ دَحناو كلكرل لصف هرتوكلا كانيطعأ انِإ ه

 رتبألا وه كنا

 )١١5( صاللخإإلا ةروس

 ١ دحأ هللا وه لق ه

 «وا دمصلا ُهّللا + دحأ هللا وه لّق»

 ١1١؟) لفلا ة

 ١ قلفلا برب ذوعأ لق »

 )١11( سانلا ةروس

16/ 

 طا ١

1: 
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 ةعوفرم ٌرَرُس اهيف ه

1 0 

 اهامشأ فسلا دا.

 ثّدحيف' فلور | ةتعتي' اأو *

 كبر مساب أرقإ »

 مل ام .:هلوق ىلإ" +:قلح يذلا كلير وساب ارقا

 ملعي

 اورفك نيذلا نكي مله

 اهلارارا نضرألا تلرلر اذا

 (11) سمشلا ةروس

01 

 (02) ليللا ةروس

 ىرقفلل هركتسفا :هلوق ىلإ. ناطعا ع

 (35) ىحضل ا ةروس

 6م

0 

 (43) قلعلا ةروس

 لمعي ْنَمو * ةري اريخ ٌةَرَذ لاقثم لّمعي نمف ه

 ةري اش ةَدذ لاقكم

 ري اًرْس ورد لاقثم لمعي نمو «
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 75) رثدملا ة

7 0 
 "2 رِذناف مك هرثدملا اهيا ايه

 8 جآ هربكف كّبرو ه زِذنأف مُق هرثُدملا اهيأ ايو

 رججهاف رجُؤلاو ه رُهطف كبايثو

 ١م هئارُق غبتاف ُهانَأَرَق اذإف ه

 ١ ًاليلذت اهفوطُق ُتلْلُذو ه

 ١ ٍةَّضف نم ريراوق

 1 ًاروفك وأ امثآ مهنم ْطُت الو

 (070/) تالسرملا ةروس

 ١ ًافوُغ ٍتالّسرملاو «

 10 نورذتعيف مهل ّنّذْوُي الو م

 )12١( ريوكتلا ةروس

 هه تّرِشَح شوحولا اذإو +

 (81) قاقشنالا ةروس

 /ب يطع اناني بّساحي فوسف

 (410) ألا ة

 ١ كبر مسا حبس «

 (88) ةيشاغلا ةروس
 و
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 (11) ميرحتلا ةروس

 1 َ /7 ثّ

 5 نورَمْوُي ام نولعفيو مُهَرَمأ ام هللا نوُصعَي ال ه

 / مهناميأبو مهيديأ نيل ىعتسي مهرون «

 ١ انحوُر نم هيف انَحَمنف «

 (17) كلملا ةروس

 0 نيتّرك ّرصبلا عجارا مث +

 (18) ملقلا ةروس

 5 توحلا بحاصك نكت الو«

 ١ هيباتك اوءرقا مواه «

 الكا هيباتك «

 (7) حون ةروس

 ١ ًاتابن ضرألا نم مكتتنأ هللاو.«

 (72) نجلا ةروس

 0 ًادَدِق قئارط: انك د

 ١ ًابطح مّنهجل اوناكف نوطساقلا امأو ه

 م0057 نه الإ ادخلأهبيغ ىلع دهظُي الف”ٍقليغلا ٌملاع «

 ٍلوسر نم ىضترا

 نآرقلا نم رقت راسب .ومرقاف »+
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 (05) رشحلا ةروس

 ١ ىَّئُسش مهُبولقو ًاعيمج مهبسحت ه
 ريب ه 2 - ع

 ١م ام ٌسفن ِءِظْنَتلَو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيا اي

 ٍدغل ْتَمَّدق

 (10) ةنحتمملا ةروس

 " 2 مكيلإ اوطسبيو ءادعأ مكل اونوكي مكوفقثي نإ
 ِءوُسلاب مهتنسلأو مهيديأ

 ٠١ ٌتانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي»

 ٍتارجاهم

 ٠١ ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له »

 5 ارافسأ لمحي رامحلا لكك

 0 ضرألا يف اورشتناف ٌةالصلا ٍتيِضُق اذإف «

 ٠١ باول رابعرألا ( ]5 اورِشتناف ةالصلا ٍتيضُق تيضق اذان

00 

 (10) قالطلا ةروس

 ١ هّللا دودح ٌدَعتي نمو »

 ١ ّنهَيدعل ّنهوملطف

 31 ٌنهيلع اوُقِفنأف لمح ٍِتالوأ ّنك نإو «

 1 مكٍدَجُو نم متنكس ثيح نم مهوُنكسأ «
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 ١ قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايه

 ّيبنلا توص

 9 هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف «

 9 نيطسقملا تسي هللا[ طش ار

 ١ ةوخإ ٌنونمٌؤملا امنإ «

 ١ مثإ ٌنظلا ضعب نإ «

 (01) تايراذلا ة روس

 ه5 نودبعيل الإ ٌنجلاو سنإلا ٌثتقلخ امو

 )0 اة

 ١" مهب انّقَحْلأ ٍناميإب مهتيّرُذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو «

 مهتيرذ
 ١" مهب انقحلأ ٍناميإي مهتيّرذ مهتعبّناو اونمآ َنيذلاو »

 ٍِءيش نم مهلمع نم مُهاَتْنلأ امو مهتيّرذ

 (05) رمقلا ةروس

 1/8 مههوجو ىلع رانلا يف نوبحسُي موي «

 00) اة

 ١ ِراَحَفلاك ٍلاصلص نم َناسنإلا ّقلخ ه

 1/ مدل اجاوزأ متنك وع
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 (55) ىروشلا ةروس

 "0 ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل »

 7 هللا ىلع هزجأف حلصأو ىَمَع نمف ه

 2 نم مهيلع ام كئلوأف هملظ دعب رصتنا نَمَلو ه

 ليبس

 4 رومألا مْرَع نمل كلذ نإ رفغو ربص ْنَمّلَو ه

 (55) فرخزلا ةروس

 7 نوملعت منك امب اهومتثروأ يتلا ةنجلا كلت

 (50) ةيثاجلا ةروس
 8ع ُدهدلا الإ انكلهي امو *

 (507/) لمحم ةروس

 7 مك د صني هللا اودَِصنت ْنِإ اوثمآ َنينلا انها

 ١ ...نبل نم ٌراهنأو نسآ ريغ ءام نم ٌراهنأ اهيف »

 ىّمصم ٍلسع :هلوق ىلإ
 < هللا ف ازتيدت نأ كارت نإ يضل

 اهافقأ بولق ىلع مأ :هلوق ىلإ ...ضرألا

 (5/8) حتفلا ةروس

 ١ ًانيبم ًاحتف كل انحتف اّنِإ

 5ه نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا لخدُيِل ه

 راهنالا اهتحت

 ٠١ مهيديأ قوف هللا دي «

 ١/6 تحت َكَنوُقيآعُِ ذإ نينمؤملا نع هللا ّئضر دقل «

 ةرجشلا
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 0 نينتافب هيلع متنأ ام «

 (78) ص ةروس

 "كة ُواد ٌّنظو مه ام ليلقو

 "2 َناميلس اّئتف دقلو *

 (55) رّمزلا ةروس

 5 ىىلإ :هلوق"ىلإ ...اهتوم نيح سسفنألا ىّفوتي هّللا «

 ىّمسم ٍلجأ

 5 ًاعيمجبسونللا يي كلا

 58 نمو ِتاومسلا يف ْنَم َقِعَصف روُصلا يف َحْفُنو ه
 نووظنيءايق  :هلوق ىلإلابوةلضرألا يف

 (:0) رفاغ ةروس

 / ًاملعو ٌةمحر ٍءيش َّلك َتْعِسَو انّبر *
 ١ راّهقلا دحاولا هّلل مويلا كلُملا ِنَمِل «

 8 رارقلا ُراد يه ةرخآالا نإو «

 1 اًنمآ اولاق انسأب اوأر املف *

 )5١( تلصف ةروس

 0 مايأ "لا

 5 ِتاوُمَس َعْبَس ٌنُهاضَمَف

 نأ مكشفنأ يهتشت 000

 1 نوعّدت ام اهيف مكلو «

 3 مشب ام" اولمعا »

 1 ريخلا ٍءاعد نم, ٌناسنإلا مأسي 0
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 ؟/ ةايحلا نِْرُت ٌنتنك نإ َكجاوزأل لق نبنلا اهيأ ايو
 ايندلا

 ها[ 1 نأ الإ ئبنلا َتوُيُب اناا

 ه/ يف هّللا مهتعل ةلوسرو هللا َنوُدِعوُي نيذلا نإ «

 ةرخآلاو ايندلا

 (؟5) ابس ةروس

 1 ةليثامتو تيراخم' نم ماكي اك هلا لوليد +

 86 نيبم لالض يف وأ دم ليلعل مكاّيإ وأ ان 53

 (250) رطاف ةروس

 0 اندابع نِم انيفطصا نيذلا ّباتكلا انثروأ مث

 (31) سي ةروس

 7"/  نزيزعلا ريدقت كلذ اهل ٌرقتسمل يرجت ٌُسمشلاو ه
 ميلعلا

 ه/ ميحر كر ٌمالس ه

 /هرال ١ يذلا اهييحنت لق + يمر نحو ماظعلا يبي نع
 ٍةَرم لّوأ اهأشنأ

 7 وه اذإف ةفطث نم هانقلخ اَنأ ٌناسنإلا َرَي لَو +

 نيبم ميصخ

 (”7) تافاصلا ةروس

 3 عيقس ينإ «
 ١ ٍنوحشملا كلفلا ىلإ َقَبَأ ذإ »

 ١7 َنوديزي وأ ٍفلأ ةئام «
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 ١ نيفشي وهف ٌتضرم اذإو «
 لا نينبو ماعنأب مكّدمأ ٠ نوملعت امب مكَّدَمْأ «

 نك نيبرقألا كتريشغأ رذنأو

 (731) صصقلا ةروس

 1 ًارتغو, اًودع. منهل :نوكيل' ّنوعرف' لآ هظفتلاف 4

 ا اهلهأ نم ٍةلفغ ٍنيح ىلع َةنيدملا لخدو ه

 ١ يسفن ُثملظ ينإ ٌبر *

 اأن َنّيَذَم ًءم درو املو «

 8/ ةهجن ب الإ كلاش عيش 7

 (15) توبكنعلا ةروس

 1 ركنملاو ءاشحفلا نع ىّهتت ةالصلا نإ «

 (”1) نامقل ةروس

 1 ٌميظع ملظَل كرّشلا نإ هّللاب كرست ال عنب اي

 (”2) ةدجسلا ةروس

 ١ / ءازجخ نيتعأ قوت .نم مسيل ىفحأ اما تلعن .كلس كاقاو

 نولسَعَي اوناك اضن

 (75) بازحألا ةروس

 1 مهِتاهّمُأ هجاوزأو »

 ه4. 2 ذإ مكيلع ِّللا ةمعن اودكذا اوُنمآ َنيذلا اهّيأ اي#
 اهْوَرَت مل ادوُنجو  هلوق ىلإ  ٌدونج مكتءاج

 ل مكل َماقُم ال برثي لهأ ايه
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 هه 0 اهنع كليلوأ ىسحلا اثم منهل كتعبس نيذلا ن١
2 
 لودَعْبم

 (؟25) جحلا ةروس

 4/١ ال ٌريرح اهيف مهُسابلو ه

 ما _"ه  ميلأ باذع نم ُهَقِدُن ملظب ٍداحلاي هيف درُي نّمو »

 (؟9) نونم نمل ا ةروس

 ا 56 ةوبر ىلإ امهانْيَواَو ه

 ١" ه١ ًاحلاص اولمعاو تابّيطلا نم اولك لسرلا اهيا اي

 ٌميلع نولمعت امب ينإ

 (18) رونلا ةروس

 6 2 لا ١١ مكنم ةبصُع كفإلاب اوُؤاج َنيذلا نإ ه

 9 5 نيذلا يف ةشحافلا ٌعيشت نا نوبحي نيذلا نإ ه لا | .٠ 2 3 7 ع 0 0 . 7

 00١ 23 نيثيبحلل ”تاعيبحلا +

 هال./١ 0 مكئامإو مك دابع نم نيحلاصلاو «

 (10) ناقرفلا ةروس
 مع ١ اًدقعسم .هيحح لقمويا ةّئجللا باَحِصَأ ه

 /" 1 مههوجو ىلع نورشحُي نيذلا ه

 "م1 <+# ًانوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا ُدابعو «

 "ما 2 اوبس امنب ةفرعلا »وف كأول ١

 ١1 8 ىل ردع مهنإف ه

 كول



 7 مل ام كىنأس كنيبو ينيب قارف اذه لاق ه
 اربص هيلع عطتست

 6 انزو ٍةمايقلا موي مهل ميقُت الف «

 (15) ميرم ة

 : (يئارو نم يناس! كفش نار١
 1 يف ناك نم ملكن فيك اولاق هيلإ تراشأف «

 باتكلا يناتآ هللا ٌدبع يلإ لاق اكييه كيملا

 1 ناطيشلا لنوع كأي 6

 ١“ اهُدِراو الإ مكنم ّنإو ه

 7 اكج اهيف نيملاظلا ُدَدَتَو اوُقتا يلا متل مث ه

 )2٠١( هط ةروس

 5 ىسوم اي كلْؤُس َتيتوأ ه

 3 ايل ًالوَق اهل ًالوُقَم ه

 هده مكجرخُن اهنمو مكديعُت اهيفو مكانقلخ اهنم ه

 ٠ مِهَيِشَْع ام ٌمَيلا نم مُهَيِشَعَف 7

 بضع 'يلغا لجيق 4١م

 + اهللع.ب دور. اسوا لق 0

 )1١( ءايبنألا ةروس

 ”"و"“” لب لاق « ميهاربإ اي انتهلاب اذه َتلعف تنآأ اولاق «

 مطيببلا
 3 اذه مهزيبك هلعف لب ه

 7 هيلع ٌردقن نل نأ نظف ه

 الار
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 (17) ءارسإلا ةروس

 ١ ه الوبر تعبت ىتح نويدعم ا( 0

5 
 4 هدمحب حسي الإ ءيش' نما نإ
 ها مهنيب..خزتت ناطيشلا نإ ه

 07 َمدآ ينب ايم دقلو «

 70 سمشلا ِكولدل ةالصلا م

 7 ًادوهشم ناك رجفلا َنآرق نإ »

 06 ًادرماتم اماقم كيرا كلْعل نأ نش:

 0١ كِتالَصب دَهِجَت الو»

 ١ نأ الإ ًادغ كلذ لعاف ينإ ٍءيشل ٌنلوقت الو ه

 هللا ءاشي

 3 َتيِسساافإبكل مث

 ل رُمكَيْلَف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف «

 3 هللا نود نم ةتووض دك كر |

 7 ةرخصلا ىلإ انيوُأ ذإ َتيأرأ «
 دود ىلع اًدتراف :هلوق. ىلإ... حصلا كاان 1

 ًاصصق امهراثا

 16 ًاملع انهن كدي

 "موا/“ 2 ىلإ ...اربص يعم عيطتست ال َكنإ لقأ ملأ لاق#

 ارسع يرمأ نم :هلوق

 “0 74 ١> شٌضقني نأ ديري :هلوق ىلإ ...ةّيكز سفن َتلتقأ »
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 0/١ 7 هيلع هلع يدلك قوفو

 )١( دعرلا ةروس
2 

 ه0 1 ٍلالض يف الإ نيرفاكلا ٌءاعد امو «

 ه١ 11 ثولغلا طق هللا رك كيب الآ

 00 سا ففي عاش اق مللا ىحل :

 (15) ميهاربإ ةروس

 4/1 51/4 +. ةايحلاب يف, تبباعلاب لوقلابا)اوتمآ :نيافلا هللا كينيا
 ةرخآلا يفو ايندلا

 كك "ا/ ,... عرز يذ ريغ ٍداوبب ينيرذ نه تنكس, ينإ انّبر «

 اا م نم مهُقُرراو مهيلإ يوهت سانلا نم ًةدقفأ لَعجاف ه

 تارمثلا

 01 "1 نوركشير نلعلا تاردقلا نما قرار

 )1١0( رجحلا ةروس

 1/١ ؛ مولعم باتك اهلو اّلِإ ٍةيرق نم انكلهأ امو ه
 ١مال/» ؛؛ة ١ 9 ةوطف اجل بهل انو ررك ذل اعلن« فكن !انإ

 5 47 نيلباقتُم ٍرَرُس ىلع ًاناوخإ ه

 ١ م يناعشلاا نا اهم كايا هع:

 )١١( لحنلا ةروس

 ه١ ١ هللا دمأ ىتأ *

 بع <53 ساّئلل ٌءافُش هيف ه

 ف 515 قاب هللا"ةنغ' ام دنيا كدت ام ه

 0 0 ًاتناق ّةَعَأ ناك معاي نإ



 3 2 عءاس ِء

 مه الو مهيلع فؤخ ال هللا ًءايلوا نإ الآ ه

 َنوَقُتي اوناكو اوُنمآ َنيذلا « َنوُنرْحَي
 طر

 )1١( دوه ةروس

 “  مايأ ةّنس يف ضرالاو ,تاومكشلا قل قلاع

 ىلهأ نم ينبأ نإ

 كللعأ نم. شيلد ١

 هللا“ هوا ئرقلا' ةخأ اذإ كلير الفلا ظدلدك
 ديدش ٌميِلأ ٌةذخأ َّنِ

 َّنِإ ليللا نم ًافلزو راهنلا يفرط ةالصلا مقأ «

 تائيسلا َنيِمدُي_ تانسحلا نإ +

 1( فسوي ةروس

 قسد لعق اطعبملا .هللاو لي

 بابلا"مدلا افدتك

 نِم دق هصيمق ناك نإ اهلَهأ نم/ الهاش لهشولو

 اريح هّصعأ ينارأ ينإ «

 هللا مأ يحن نوقافتُم تاير نجسلا ىّبحاص ايا

 ُراهَقلا ٌدحاولا

 نوربغَت ايوُرلل مك نإ ه

 مدلل فافضأ «

 نوقراَسل مكنإ ِديِعلا اهتيأ ه

 ُْواَرَج وهف هلحَر يف دجُو ْنَم ه
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 1 دج ملا" ا ترقي تكن نركركملا 'انكنإا»

 اذه مهماع َدعب ٌمارحلا

 < 00 ف اهيوقفني, الواةضفلا بهذا كورتكي نيدو
 هللا ليي

 ١ يال منهج ران يف اهيلع ىَّمحُي موي «

 ا هّللا مح ام َةَّدِع وُيِطاوُيل «

 1 انعم هللا نإ نرخت ال هيئانطلا لوقا ذإ +

 ك1 ةدَع هلآ اودعأل ٌجورخلا اودارأ ولو *«

 هرب تاقدّصلا يف كْرِمْلَي ننِم مهنمو *

 0 َنيقفانملاو َراّمكلا اوُدِهاج ه

 1 مهل ُوِفَْعَتسَت نإ مهل وِفَغتسَت ال وأ مهل ُوِفَغتسا *

 مهل ُهللا رفغي نلف ةّرم نيعبس

 ١٠٠.00 ًاهسيرعاو احلاخي ةلدعاوطلخ 6

 ا اورفغتسي نأ اوُنمآ َنيذلاو ٌئبنلل َناك ام «

 ىبرق يلوا اوناك ولو َنيكرشملل

 ا اورفغتسُي نأ اونمآ نيذلاو ئيبنلل ناك ام *

 ام دعب نم ىبرك يلوا اوناك ولو نيكرشملل
 7 3 ع 00

 ميحجلا ٌباحصا مهنأ مهل نيبت

 ١0 نيدلسحملا ارجأ عيب" ال اهللا نإ «

 )٠١( سنوي ةروس

 4 اونمآ نيذلا ّيزجيل هديعي مث ّقلخلا أدبي هنإ «
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 0 اهلاثمأ ٌدشع هلف ةنسحلاب َءاج ْنَم ه

 ا ىرخأ َرزو ةرزاو ُرزت الو ه

 (7) فارعألا ةروس

 4 انسأب اهءاجف اهانكلهأ ٍةبرق نم مكو «

 01 لج نم مهروُدُص ,يف ام, انعزنو «

 4 دك اب فريح وأ ُهَّنجلا ملكت ْنأ اوُدوُنو

 نولمعت

 5 نيبيحسملا نمااكيرقكلا 2 0

 ١ نم ٍدحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا َنوتأتأ
 جيلا

 هه اولاقو اْوُفَع ىتح ه

 ا ّنينسللاب نوعرف لآ انذخكأ دقلو »

 ١ كرب اينجل مكيلإ هللا لؤسر "يتإ تاق اقيكاالل

 ١ مكئرب كنللا

 ١8 ٍةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا ه

 (0) لافنألا ةروس

 ١ ٍلافنألا نع َكنولأسي ه

 0 ىَمَر هللا ٌنكلو ٌتيمر ذإ ٌتيمر امو *
 #4 2 نيب َتفّلُأ ام ًاعيمج ضرألا يفءام تقفنأ ول «

 مهبولق

 (5) ةبوتلا ةروس

 "م ٌسجن نؤك رشملا امنإ *
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 ٍةالصلا ىلإ متم اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايه

 مقونم ًاليلق الإ ملهتم ةنئاحنا ىلعا غلطت ؛لازت.الو ٠

 مهتم ًاليلق الإ مثهني :ةئئانح ىلعا خلطت ؛لازت الو «

 ندسعيملا كحيب وللا نإ حّمصاو نيتع نعات

 سانلا نم َكْمِصعَي هللاو «

 مايأ ةئالث مايصق +

 :هلؤق لإ .:ةةحفلا"اننإ اوشا ردنا "ايبأأ |
 ا

 ميا الإ سابا لك افي ول ةكضفنأ كيل »

1 

/ 

٠١ ١ © 

 (1) ماعنألا ةروس

 الجر هانّلَعِجل ًاكلم هانلَعج ولو «»

 مَعِطُي الو ُمِعطُي وهو *

 هنع َنؤأنيو هنع َنْوهني مهو «

 رحبلاو ٌّربلا تاملظ نم مكيججني نم لق ه

 ملظب مهناميإ اوسيلي ملو اونمآ نيذلا ه
 لاق وأ ًابذك هّللا ىلع ىرتفا نّمم ملظأ ْنَمو ه

 ءيش هيلإ عوي ملو ىلإ يحوأ

 هللا يقشيفلاوللا نود لة وشقت ىينلاا طخ ال
 ملع يغب ًاوُدَع

 مكءادهش لَه ٠
 اهناميإ ًاسفن عفني ال كّبر ٍتايآ ٌضعب ينأي موي «

 يف ثّبسك وأ [لبق نم] تنمآ نكت مل
 اريغفاهنأمبإ

 ةنسحلاب ءاج ْنَم *
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 مكلاومأب وغتبت نأ ٠

 ٌنهروجأ ّنهوتآف ّنهنم هب مُثْعَتْمَتسا امف «

 مكلذ ًءارو ام مكل لِحأو «

 ىلع اه.قصن نهيلعف ةشحافب تالا |

 باذعلا نم تانصحملا

 ام فصن ٌنهيلعف ةشجافي: نيتأ ؟نإَق' يصح .اذإفا#

 تانصحملا ىلع

 مكدع زفكن هدغ َنْوَهَنُت ام رئاثك 'اوينتجبت نإ:

 مكتائيس

 كب انئجو ٍديهشب ِةمَأ لك نم انتج اذإ فيكف ٠

 ًاديهش ٍءالؤه ىلع

 كلذ نود ام هفغيو هب كش نأ رفغي ال هللا نإ

 انكي نمل

 ًارجأ نيدعاشلا ىلع نيِدِهاجْلملا هللا لصن
 ًاميظع

 نأ حانجم مكيلع ّسيلف ضرالا يف مُئبرض اذإو

 نيذلا ٌمكتتفي نأ مّتفخ نإ ةالصلا نم اوُرُصَقَت

 اورفك

2 8 - 0 2 

 كلذ نودع ةفغيو هبا كرشي نأ دقت الاذللا

 ماغي

 ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفُي هللا لق كنوتفتسي

 دلو اهل نكي مل نإ اهثري وهو كرت

 (0) ةدئاملا ةروس

5 
 قسف مكلذ ه

 جراوجلا نم عِقمْلَع امو +
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 ها هيلإ ٌعاطتسا نم ةعتلا ٌّجِح سانلا ع ذل

 نيملاعلا نع ّينغ هّللا نإف رفك نمو ًاليبس
 [١ نوقزرُي مهّبر دنع ءايحأ لب ه

 0 ةفايقلا مري هلا راك اظل 6 زق ةاخاب

 ١4١ اولاقح ام" تيكتسم <

 )( ءاسنلا ةروس

 ١ ىلإ ...مكقلخخ يذلا مكبر اومّتا سانلا اهيأ اي

 ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ :هلوق

 ١ اهجوز اهنم ّقلخو ٍةدحاو سفن نم مكقلخ ه

 ١ مكلاومأ ىلإ مهلاومأ ولكأت اله

 1 ْفِفْعَتْسَيَلُف اًينغ” ناك نّمو ه

 1 اهنا الط ىمانبلا لاوما نول ا ىلا نإ

 ران مهنوطُب يف َنولكأي

 لذ نيّتنثا قوف' ًءاسن نك نإف ه

 يلا عسل هبت هيل تر كلل نا
 ٌسديسلا هيمالفةوخإ 2ل'"ناكا نإ

 ِع ع م 0 و

 ١٠0 ةارما وأ ةلالك ثّروُي لجر ناك نإو ه

 1 اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيد ةبوتلا تسيلو ه

 با هنو كا 1 2
 نالا : ا لاق توملا مهدحا رضحخ

 527 ام الإ ٍءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوخكتَت الو ه

 نيياثس لك

 8 :هلوق ىلإ ...مكروجتلا+يف تالا" مكبئابروا«

 نيحالاب نيبا اوطلجست نآو

 7" مكروُجُح يف يتاللا مكبئابرو »

 مكتششرأ ىناللا مكئايمأو «
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 ا ًافاحلإ سانلا َنولأسي الا مُهاميسن .مهفرعت ه

 21 مكلاومآأ سوؤر مكلف متبث نإو ه

 1 نأو ةرسيم كلِ ٌةرظتف ةرسحم 33 ناك نإؤ «

 مكل ٌريخ اوقذصت

 "5/4  مكبِساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو «

 هللا هب

 ريا سوسو امر تالا ال
 للا كفي اسيا كشفت" حلل

 1 اهعسو الإ ًاسقن هللأ فلكم

 ”) نارمع لآ ةروس

 نب" انا :هلرق ىلإ هستاتكلا7 كتلعيجل رت يقل

 1 تازهنغلا..كحت:!ارماثلله كو «

 "5 قح ريغ عكا نولتقيو «

 ٠ ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ ينإو 1

 3 ٌمالغ يل نوكي ىّنَأ ٌبر ه

 5 يعكراَو يدجشاو كيرلا: ينّثقا :ٌميرعا اي »

 514 اننيب ٍءاوس ٍةملك ىلإ اًولاعت باتكلا لهأ ايه

 انأب اوُدّهْسا اولوقف - هلوق ىلإ - مكنيبو
 نرسم

 لال ًاليلق ًانمث مهناميأو هّللا ٍدهعب نورتشي نيذلا نإ *

 07ا/ باذع مهلو مهيكزي الو مهل َقالَخ ال كئلوأ ٠

 ميل

 1 َنوُيحت اًمم اوقفنُت ىّتح كلا اولانت نل «
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 ءادهش اونوكتل ًاطسو ٌةمأ مكانلعج كلذكو «

 سانلا ىلع

 مكنامبإ عيل ذللا ناك انو»

 انيك وتلا مرا لا

 ًاديهش مكيلع ٌلوسرلا نوكيو سانلا ىلع

 اونمآ نيدلاو هللا نرعداك -

 مك انكر اه جابي نم اولك رام[ يذلا اين

 ضيبألا طيخلا مكل بتي ىتح اوبرشاو اوُلُكو ه
 دوسالا طيخلا نم

 ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف ه

 مكيلع يد

 نم ىذأ هب وأ اضيرك مكنم ناك نمف «

 كلسن و7 ةقدنص وأ ايلف ف ةيدففا مار

 كلت متعجر اذإ ٍةعبسو ٌجحلا يف مايأ ٍةثالث ه
 ةلماك ةرشع

 نيباّوتلا بحي هللا نإ «

 ْنَم مهنم ضعب“ ئلع مهّضعب اَنْلَّضف لسألا كلت
 ٍتاجرد مهضعب عفرو هللا لك

 ٍضعب ىلع مهّضعب انلّضف لسرلا كلت ٠
 نمؤت مّلَوُأ لاق ىتوملا ييحُت فيك ينرأ ٌبر «

 يبلق ٌنيَمْطَيل نكلو ىَلَب لاق

 انا نعت تعاضي كللاو

 ٍلثمك هللا ٍليبس يف مهلاومأ نوقِفنُي نيذلا 0
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 ةينآرقلا تايآلا سرهف ١

 2 ١ نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا «

 ١ ١/١ مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع ٌَتفقنأ *

 (؟) ةرقبلا ة

 ع” 8 ةالصلا َنوميقُيو «

 ما 3 مهرذتت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ٌءاوس ه

 لا 07 اهيف دسم سايس

 0 5 ةيآلاع ب .ةلجورو تناك

 ا 44  نولتت مدنأو مكسفنأ نوسنتو ديلاب سانلا نوردأتا ١

 نولقعت القأ تباتكلا

 0 4 مهُيَر وُقالُم مهّنأ َنوُبَظي َنيذلا

 ١/١ ه4 مكئراب ىلإ اوُبوُتف «

 هم ه4 مكسفنأ اولُثقاف مكئراب ىلإ اوبوُف ه

 ١ 7 ٌةوسق ٌدشأ وأ ةراجحلاك يهف ه

 ٍتاملكب هّبر َميهاربإ ىلتبا ذإو ه

 6غ :١ ٌنهجتأف

 م.م 1< 7” تارمغلا"نِم هَلهأ قزراو انمآ ادلب اذه لكس ب١!

 عمهإا ١ انيلإ لزنأوامو ةللاب اكو
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 1 ١ 4 ١ 51 0 ١ 0 ل 1 1 0 000001 1

 1 "ا رم ذم 1

9 33 



 ةماعلا سراهفلا

 ةينارقلا تايآلا سرهف - ١

 ثيداحألا فارطأ سرهف " 

 ةثالغلا 'هثازجأب بتاثكلا تاعوضوم سرهف:ب'

 5762 0 :راهزألا قرانم 57



 تاعوضوملا سرهف

 (ثلاثلا دلجملا)

 عساتلا تاكلا
 «مولعملا يضاملا لعفلا» هلوأ ءاج ام يف :لوألا لصفلا

 «"لوهجملا يضاملا لعفلا» هلوأ ءاج ام يف : يناثلا لصفلا

 . . . . (يضاملا ملكتملا» هلوأ ءاج ام يف :ثلاثلا لصفلا

 ا (له» ةملك هلوأ ءاج ام يف عبارلا لصفلا

 ا (رمألا لعف» هلوأ ءاج ام يف :سماخلا لصفلا

 رشاعلا بابلا
 ها «ءادتبالا مالب» هلوأ ءاج ام يف :لوألا لصفلا

 ل يل ع «ىتش عاونأ يف» : يناثلا لصفلا

 رشع يداحلا بابلا
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 ثيدحلا حرش ,

 مهللا كيبل ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا قد

 ةقيقح ىشمب سيلو راركنلا هبا داهماويركلممل نيعشلم دقن ( كيبل كلل كلير ١
 رابخأو اهحتفو ةرمحلا رسكب ىور ( كل كيرش ال كلملاو كل ةمعلاو ني

 العب يناثلا ننعم و لاح لكي كع رشا ةملاو سيجا نإ ماس + ما هنا

 . ( هترمعو هتجح يف ةيبلتلا هذبب يبلي ناك ) كيبل هلوقل

 : :ظفعا ىلاعتامللا !ينضيرعءورسنا يم) 0

 )ِ اجه يد فال 1

 | حالا ةزمخا كيلر هع السم يور دنع للاغت هللا يضر لبنا ه)

 مالسلا هيلع هنأ ىلع لدت هذه ةرمعب يأ ضفاخلا عززنب وأ ةرمع اًديرم يأ ردقمب بوصنم

 . عساتلا بالا ,لوأ هيف ةدراولا)!تاناورلا كطأا وه اهو مالكلا مدقت . انراق نللا
 54 9 ل ل 32 5ع -_ ور

 ::ااثيب الا مكبر هيلإو .تاؤضلان' "لعا «هتلاوم ا 0
 . 8 .- عر 5 . 1 7 .

 | نيملاعلا بر هلل دمحاو .هرخا |

32 0 

 0 || || 1 1 1 7 3 هال < تي -
 ديلولا م للاح ه مالاسلا هيلع بلاط 2 3 ا سن باب ًَ يزاغملا تانك . يت راخبلا ب 5 0

 1 1 : عادولا هةهحح لبق عل ل هنع هللا ىصر

 3 ا 00( : 8 5 . 5
 5 )-<١8( ا ال ِ ةرمعلا » م نارقلاو دارفالا ّق باب 5: جحا ا < ضلكس

 كالا اع



 م ئ22ل ثيدحلا حرش م

 هدحو هللا الإ هلإ ال ) هنع ةياورلا ىلع اَقفَّتا ( هنع ىلاعت هللا ىضر رباج - قر

 هدججو»هللا الإ. هلإ ال اريدق“ ءىش لكلا ىلع وهو .دمحلا هلو" كلملا: هلااإااةلا”كيرش'ال
 . ( افصلا ىلع هلاق ؛ هدحو بازحألا مرزرهو هدبع رصنو هدعو رجخأ

 5: امنع ىلاعت هللا ىصر ما وعلا 1 زيا نب هللا لبع 2( ةيحاحلا

 ْوْهَو . دْمَحلا ُهلَو ُكلُملا هل . هل َكيِرْش دل و مالا إو ١

 لا > ية 0” دع
 ا

 لإ 5 نَسَحلا انتل هلو نعل 1 و ةهدرلا كلام هاَيإ الإ ا الو

 1 تا 17 د
 رفاكلا 0 َنيّدلا هل َنيِصِلْخُم هللا ال

 ماولا ديدشتب ( امهنع ىلاعت هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع - مر
 العاةلوسو اديشللا" هلو" كالللا' هل 4:هلالاكلي زيكا هل اهولح وادور دلإ لإ ليرد لاطط هنا فاذا

 هللا "قلبو الإ ةعاطتنلاةلاو«ةكرخ اليا ( ةلاجذلا ةوق التو كوخ ةلاتريدق ءيشالك
 الإ هلا نفل عاتتلا«ةلو هدكصفلا هلو ةمعنلا هل هايأ هّلِإ دبعت الو هللا ذل هلإ ل ر 11

 قاع لك ريد لال كل نك 4 نوف اكلا فرك ولو ودل منو يعل ا

 : ان ماسلا لق "0 235 1 كلاب قو“ للا 0

 * كلا 1 لما هام كلل كيف ها وللا 3

 ل ل ل
2” 

 ربع

 كايبو « ةالصلا لعب ركتدلا فكابجتما تا“ ةالصلا عضاومو كك الا فخ اور ركن تفك : يرو حبا

 . )140 (ةالزكا)١ ؟ فعقح

 . )١559( . ةيبلتلا باب : جحلا باتك : يراخبلا - [1555]

 00 تقوو ابتفصو ةيبلتلا باب : جحلا كناكك/ >2 للف

5 
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 دنع هلوقي ناك ) هكلام فص وب شرعلا تصوت 1 مركلا شرعلا تر ضرألا 0

 د دل ع دانيا ب تلقا . م2 ,ركلا ة ةلازإل ءاعدب هس اذ نكاح انه: تقلا ىف ؛اف ( بركلا
 - 7 رو

3 1 ٠ .٠. . : 08 6 5 0 

 هين ىلع تاملخلا هده ا قمح ادناه نك توف وا ءاشي امب وعدي مى ءاعدلا هب

 0 0 5 كر 7 د ا ع
 ضاعت هلا ناب دنريف هي تيوايعلا عادا نيك كمارراك هحل هراهضإ نع لقاك كِلذو ةجاحلا|

7 002 - 

3 3 

 ) 0 اا 0 اه انكفا هتيصعا ىتن اسم :. ع رك ةلغشس 218 نإ | نإذ
 س١

 3 هيع١(يىلاعتللا “يبيض ر ةبعش ني ةريغملا (قرا عر
 20 د 5 72 2777 1 2 ١

 رْهَو ُدْمَحلا ُهلَو كلملا ُهَل . هَل كيِرش ال ُةَدْحَو هللا الإ ه 0

 - - و
 ف 3س ٍِ

 ام رطل ا ل مسارمبب ةليبقللا) 2. ريدك ءىش 0

 0 2 3 ا ا 2

 )) ةلحل او كعمل نقلا اذ مفتت ها" اتكهتم

 هلإ ال ر هنع ةياورلا' ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا.يضر ,ةبعش نب. ةرتغملا - قر

 مهللا . ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الإ
 هلوقي ناك ( دجلا كنم دجلا اذ عفني الو تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال

 3 ةاكح و امم ةالمص 35 أ د
- 21 35 57-7 

 هنع ىلاعت هللا يضر ربا موز"
 افا ا 55100 2-7 ا 2 ع 7 َ 2 71

 َِ 2 وهو لمحلا هو ترالملال هلل ا هَل تبادل ةدحيت هللا اّإ هلا ال:

 5 7 | هلل - 1 50 2 1 1 9 5 7

 داكناو ةذعدب احلا ةليح ءاذدزلا للا لك 1ك 2 مع كيل
 5 ر ا 54 2 را
 جا

 ب | و 7 2 ام 0-7 ه9 ع5 ء

 اهصن 1 هه بارح رهو ةهدع اه ( هلح : ه

 526 2) 5ةالاضن دع رم فان 3 تتاح تاعك : يراخبلا - [ 5 5

 د ١ هد0تحلا كح تا اثيأ ان حتتسا تنان 5ردادصلا عيضا هنم ه لح ايسعما باك كلمه 4 - 31 0-7
- - 3-3 - 

 : 2 هتفص

 3 هلي ا : 0 ْ
 ةربسبو رعي 1 يار 111 ا لزحلا ةحضو زل ا تاعك : ميسم -- |[

 ا فا كال ةفع 0 . يرووجتما

2 



 ةبرت هللا مسب ) ابنع ةياورلا ىلع اَمفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 ( انضعب ةقيرب ) ضرالا ةلمج وأ امتكربل ةنيدملا اهب دارا انضرأ ةبرت هذه يا ( انضرأ

 ةرطفلا لوأ ىلإ ةراشإ انضرأ ةبرت : يتشبروتلا مامإلا لاق .انضعب ةقيرب هنوجعم ينعي

 كلم لع لابلي نانيايوراوقب مناك ناس الا ولبس ىلخ ينال ةقطنلا ىلإزةراشإ ليضع نع

 اي 0 لفل بصضلا يف تبث : نيدلا رصان يضاقلا لاق ( انبر نذإب انميقس ىفشيل ) هتاشن

 1 لا يلصألا جازملا ظفح يف اريثأت ن :طولا بارتلو جضنلا يف الخدم

 ير 'ممثا زعل اه قرلل نإ 20 ءاملاب فر تارت نم فيس نا هجارم ريعد و 1 نمل يغبني

 تاك ةاءادملا كلت نأ رهاظلا ل مامالا لاقو ْ كهيبك (نع ل ع ا زجعت هبيجع

 دع ف 0 ا

 حرج وأ ةحرق هب تناك وأ هنه ءيشلا ناسنإ ىكتشا اذإ ناك ) دمرلا نم أربف يلع

 هنسفن قير 00 ناك هنأ ينعي ( اهعفر مث ضرألاب ) اهعضو يأ ( هتبابسب لاق

 عضوملا ىلع هب حسميف ءيش هنم اهب قلعتيف بارتلا ىلع اهعضي مث ةبابسلا هعبصإ ىلع

 . حسم ةلاح مالكلا اذه لوميو حيرجلا ١ هل م 1 ص

 امهنع ىلاعت هللا يضر 4 سابع بأ (م8) - 05

 00006 2 ملا هير هللا لإ لإ 1: للا ريظعلا كا كل ١

 دا هيكل رمل كلر نعل سر تسلا 20
 و

 2 يوكل دع هل 0

 الإ هلإ ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - مر
 تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال . مظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال . ملحلا مظعلا هللا

 :.( 114 )9 بركلا دنع :ءاعدلا تايب : تازوطدلا كانك ني يرراحتبلا كت 9

 01 ا ياككلا ءاعد باب : رافغتسالاو ةبوتل لاو ءاعدلاو دك دلا باتك : ملسم

 7 وا

 ك4



 دك تميزا حرش مح

 كلملا ىسمأو انيسمأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )

 لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش اال هدحو هللا الإ هلإ ال هلل دمحلاو هلل

 رش نم كب ذوعأو . اهدعب ام ريخو ةليللا هذه ريخ كلأسأ ينإ مهللا , ريدق ءيش

 ( ربكلا ءوسو مرهلاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا . اهدعب ام رشو ةليللا هذه
 ءافلا حتمب و مهراقحتساو ٌنساتلا لع مظعتلا 0 ةذاعتسإالا هانعم ءابلا نيكس ىورو

 باذدعو رانلا يف باذع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ) رجلا كفزراو مرشلا نم ةذاعتسإلا 0

 كلملا حبصأو هيا كلذ لضم لاق حبصأ ادإو سْعِمأ اذإ هلوقي ناك ( ربقلا

 عال(.

 ا ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [1؟0]

 9 نسا 1 9 3 5

 ا نا ا 0 لبق ّمُهللا هللا وبسلا |

 30 0 دنع داك
27 2 

 هكا كيرا ركشا 85
 3 ٍٍِ ٠

 ابقت مهللا هللا مسب ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - مز
 زاوج هيفو . اشبك هذ يأ ( حبذلا دنع هلاق ؛ دمحم ةمأ نمو دمحم لاو دمحم نم

 . باوثلا ةبه

 لع الا يضر ةشئاع (ق) - [1571]
 هر

 ؛ «٠ انْير نإ انُميِقَس ىَقْشِل انبضْعَب ةقيرب انضر هيث هللا ملي ١

 2 1 هحرف ها تك وأ هنم ءيشلا نايسنإ وحَتسا ادإ ناك

 . اهعفر 3 للاب هتبابسب لاق

 ( ليك وز رالب ةرشابم اهجحيذو ب, ةيحبضلا بابجتساو باي در ىحاضألا, باتك :نيلسم 5

 157 (1 551/7 زن نرييكفلا و ةسينلاب

 د هع يبنلا ةيقر باب : بطلا تالا الا

 3 ظنلا و ةمحلاو ةلمغلاو نيعلا 0 ةيقرلا تناحيتسا ايات ٠١ مائانسلا بانك" : ملسم

5154 01 
 ١ه



 هس ثيدحلا حرش مهد

 ءالؤه مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 َكَجاَحِب ْنَمَف # : ىلاعت هلوق لزن امل هلاق . نيسحلاو نسحلاو ةمطافو اًيلع ينعي ( يلهأ

 . 51: نارمع لآ ةيآلا 4 ملعلا َنِم َكَءاَج ام ٍدْعَب ْنِم هيف

 تب اولا 0 ةشئاع (خ 1

 نادخسا لثم فرعف هيلع كاما ال هلاق ( ا يللا 1

 . هحيلدح

 كس ثيدحلا حرش مهذ

 ينعي ( ةلاه مهللا ) ابنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 هلع ةدياملا عسر هارب اا هيلط كت يأ: 1 -هلاق و .دكدع» كفار نبع "كالا

 ْ . ( ةجيدخ ناذئتسا لثم ) ةلاه ن'اذكسا يبنلا ( فرعف ) مالسلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نيل" مع برأ ف

 هَدْحَو هللا الإ هلإ ال هلل ُدْمَحِلاَو , هللا ُكلُملا ىَسْمَأو كيت

 « ٍريدق ٍءيشا لك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحلا ُهَلَو كلُملا ُهَل هَل ١كيرَش.ال
 م كب ذوُعأَو اَهَدْعي ام رْيَعَو هلْيّللا هذه رح كلاما ين ّمُهَّل

 اكل ةقب كايباز زكا ينإ ّمُهّللا « اَهَدْعَب ام ٌرْسَو « ليلا هذه رش

 ِراَثلا يف ِباَذَع ل كبا درك نإ هللا" مل ركل اس كولا
 ؟ 0كاتملا ىف ةباذعو

- 

 . اهلضفو ةجيدخ ُهْنْيَع يبنلا حعوزت باب : نال ناب اس ينتاك ىو عر اهلا [١؟54]

0 

 .(78) (؟11/) ةجيدخ لئاضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 7 0199 21752 - طع ااه رش نس افوعتلا بايع ملت فاعلا ركفلا كليك: نيس مي
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 يلو نمو هيلع ققشاف ) مهب قفري مل يأ ( مهيلع قشف ائيش يتمأ رمأ نم ) ةيالولا

 . ( هب قفراف مهب قفرف اًئيش يتمأ رمأ نم

 دورا هللا يضر رباج 0007

 طا َعَم َرَجاَه 7 نا كو يِنْعَي ُرِفغاَ هيَدَيِلَو ٌدُهللا 0

 اهب َّعَمَف َصِقاَشَم لكل مارال ةيلجلا) ل سردلا ورع

 . ( َتاَمَف ُهَمِجاَرَب

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ورمع نب ليفط تام : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 قردتيب ,ىل رفغ يزيلاق ؟ كبر كلي عنص ام .: هل تلقفر ةتسح_ ةتعيغو ضانللا و

 تدسفأ ام كنمب حلصن نل يل:ليقوت لاق ؟ كيدي اًيطغما كاررأ يلام : تقف وسلا

 قلعتم رورجلاو راجلا ( رفغاف هيديلو مهللا ) -: لابتث' هلْيَع .هللا لوس 26

 ىزنعملا ثيح ثيح ردفمم لع اتيطع هك دنا هيلا فار وهو رفعاف :

 لتق امل هيديل رفغاف هترفغ اذإ :مالسلا هيلع لاقؤ .هيدي الإ هل. ترفغ : 0

 الجر ينعي ) اممل رفغتساف هسفن ىلع اتنج امهنأك هادي راص هيدي هعطقب هسفن لجرلا

 ةنيدملا ىلإ يسودلا ورمع نب ليفطلا عم رجاه ) هيدي ريمضل ريسفت ( سود نم
 عمج ( صقاشم ذخاف ) فوجلا ءاد وهو ىوجلا 1 اهمخ وتسا يأ ( اهاوتجاف

 روهظ يف يتلا ةدقعلا يهو ( همجارب اهب عقف ) ًاليوط ناك اذإ مهبينلا لصن وهو وسلا
 عزوم باقعلا ناوأ ةنانبلتا هزغ لوانتي ال دق ةرفغملا نأ ىلع ليلد هيفو ( تامف ) عباصألا

 رانلاب هل عطقي الف ةبوت ريغ نم ةريبكلاب تام اذإ نمؤملا نأو ندبلا ىلع

 : هنع ىلاعت هللا ىضحر صاقو يبا نب دعس ل 2 [ 75 16
 3 ل 0

 2 يلها ءال وه مهللا /(

 700221151511 رمح د هسفن لتاق نأ لع ليلدلا باب : ناميالا ف [

 هللا يضر . بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [1701]
 "ا اجل ١0 ينك ف سدو



 : هنع ىلاعت هللا يصر ىرمك نب هللا دبع (م) - [5555]
 (, 4 ةلجعاط, خيل انيؤلق انف را يتولقلا يفرض :هُهللا ف

 م ل حرش مح

 فرصم مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - م )
 . رهاظ هانعم ( كتعاط ىلع انبولق فرص بولقلا

 ار بر هقلاءالبع عقرباتلا م
 هلل , .تاردكلا» زن كج زق لزم هللا »
 ؟ررجألا ىلع هب اعد ؛ ( فاَراَرَو مهم زها

 وك ب طال حرش مدح

 باتكلا لزنم مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( ىفوأ يبأ نب هللا دبع - ق)
 همهرمأ لعجاو مهجعزا يأ ( مهزلزو مهمزها مهللا . بازحألا مزها باسحلا عيرس
 . (ةبارخالا لإ هيااغدا) ا طضق

 م هللا يضر هشياخل( هز - [90

 021 00 تمل ل ل يِلَو ْنَم ّمُهللا

 : فر نوب ونوال نما ونا نم علو, نمو

 ك4 ثيدحلا حرش مدح

 نم ( يلو نم مهللا ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 ا اح . ءاش فيك بولقلا ىلاعت هللا فيرصت باب : ردقلا باتك : ملسم - ع5؟655]

 :((05355): ههرشلاب ' نيك رئثشللا ١ لعب ءاعدلا تاب :٠ .قاهجلا ,تاتك : يراخيبلا -[؟55]

 مل 4 ا مظعلا ىاعل_ كح اصتلاب .ءاغدلا ا نابكتما كانتا فايد ناك 1 كلم

 واو

 قفرلا ىلع ثحلاو « رئاجلا ةبوقعو . لداعلا مامألا ةليضف باب : ةزام الاب اك نب ملسم 2 5

 )/١851( )١8(. . مييلع ةقشملا لاخدإ نع يبنلاو « ةيعرلاب

520 



 0000 قيطلا كوي نا ةيغلا وق ىلع ةلمهملا نيعلاب ( طيعم يلأ نبا

 ةالصلا هيلع ىبنل ا ل ١ ( ىمس نيذلا تيأر دقل قحلاب اًدمحم ثعب يذلاوف دوعسم

 كل انااا 0 اوبحس مث ) طوقسم ىنعمب عيرص عمج - ( ىعرص ) مالسلاو

3 

 عباسلا : باتكلا اذه فلؤم يناغصلا لاق) لدب وأ نايب فطع ( ردب بيلق بيلقلا
 رو

 ملا فيفخت و نيعلا مضب ةرامع ( ديلولا نب ةرامع وه

 0 5 هللا يضر سابع نبا مش) 710
 امل هل هب اعد ؛ « ليواَتل را ماسلا نندلا ىف هيف هيلا

 . هع وضا هل
- _ 

 لداطر نا لاقيوتعا ةياورلا لع اقننا ااجينع اع انا يضر سابع نبا ١
 ؟ اذه عضو .م : لاق ٍءرخ املف ءوبضو تعض وف ءالخلا ملسو هيلع ىلاعت هللا اص هللا

 حك ل رن راف 5 54 رو 1 رو كل

 كارا انلاع“ اتئيقف < ةلطحتا ا 1 نيد" ي+ةهففا عهنلا و 3 كافر ضخ راك ا

 ع هيلي اكل لإ ظفللا"ةفاظ'"اهااؤه و:6لياؤاعلا هملغو ز ةوتلام للا

 . واولا حتفب ( هءوضو هل عضو امل

 ع اع كلل يضر سنا (ق) 15

 . ؛ ٍةَرِجاَهملاَو ر راصْنالِ ”دعاو وضل 0 ني هللا ((

 كبح فر كالا جرش يدك

 ( شيع ال مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - ق)

 ..ةرجاهملا ةعامجلا يأ ( ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخالا شيع الإ ) قاب شيع ال يأ

 | ال ا عضو باب ::ءوضولا اك -: يراخبلا <(

 ! اهندعأ هللا ىضر سابع خب "هتلادبغ ناصف بابا" ةبالشلا" لئابظلا ةنانك" بلسف

 د( 1( 20

 امنألا كش هع ١ ىببلاب ءاعذ تاب : ناضنألا_ بقاننا نياك ىو يراتشلا ا 000
 0 الا «ةرجاهملاو

 ١ 2 قدتخلا يع نادال ا تل 3 ريسلاو داهجلا اك 0 ملسم

: 



 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - [1549]
 2 ا لا تر نال .ماكآلا ىَلَع ّمُهَللا ((

 تح ينحل حرش مح

 وهو (ماكألا ىلع مهللا) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ - ق)

 ىلع برظ عمج ةمجعملا ءاظلاب ( بارظلاو ر عفترملا عضوملا يهو ةمكأ عمج رسكلاب
 ىقستسا نيح هباعد ( رجشلا تبانمو ةيدوالا نوطبو ) ريغصلا لبحلا وهو فتك نزو

 "هان ءاهكسم“ هللا. ةادافبب يطعلا تطقلا#لاومألاو تكلهانلا لكس

 : هيع' لاغك هللا يضر دوعسم ربا مر ا

 هللا ٠ راكع ىلا م طفت زول كك ارم كاع وللا

 0 نب ةَبيشَو 0 ان ب ماشه هج تو

 1 ع هن 7 ةندداتخ م هآأ 0

 رك 1 طم كا نب َةَبَمْعَو فّلَح ني َةّيَماَو ةبتع نب ِديِلَولاَو

 م را ا ب 300 2

 ا أري 31 نت مالم :باتكلا اذه كازا 0 لاق

 هبي ثيدحلا حرش مج

 كيلع مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 لهج يبأب كيلع مهللا : لاق مث . تارم ثالث هلاق ) شيرق كالبب مزلا يأ ( شيرقب

 ةبقعو فلخ نب ةيمأو ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نبا ةبتعو ماشه نبا

 10112 معمجلا ةيطخ ف عامستسالا باب : ءاقدعتسالا تاتكا : يراخبلا

 . (8) (881/) ءاقستسالا يف ءاعدلا باب : ءاقستسالا ةالص باتك : ملسمو

 دسفت مل ةفيج وأ رذق يلصملا رهظ ىلع يقلأ اذإ باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [1750]
 200152 ) ١ ةنادلصض ةيلع

 لسانا لا نذل نك يقيم يتلا يقلالخ كلاب" لا ) دايخ ضال ند

010594 0 2001 
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 عفني الو ) قحأ هلوق ربخ هذهو ( تعنم امل ىطعم الو تيطعأ امل عنام ال مهللا )
 اَنلَعَجَل ْءاَشَن ْوَلَو 9» : ىلاعت هلوق هنمو كلدب يأ ( دجلا كنم ) انغلا حتفلاب ( دجلا اذ

 الخلا اذ, عيفني ال. ينعي مكلديم يأ 7 7٠ .فرحولا 4 نوفلخسي ضرالا يف كلل

 كدنع هانعم كنم : يرهوجلا لاق . حلاصلا لمعلا هعفني امنإو كتعاط لدب يأ كلدب هانغ

 0 4 اذإ هلوقي ناك )

 د ان امهنع لفت الَو نص اه رتكلا تلم هلا ٠

 7 ها تييئاجلو دب

 4هسح ثيدحلا حرش مدح

 بص مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ةزرب وبأ - م )

 ا سلا بيلا رهو دك اناا عادتك اههشيع لمحت الو امس
 باحصأ نم دحأ هجرخي مل ثيدحلا اذه : نيحراشلا ضعب لاق ( هتأرماو بيبيلجل هب

 : مكاسم ةمالغب د صملا هملغأ دقو .يناقزبلا اهج رجا معاغعإ هيلا

3 

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىفوأ يب ىلا ب هللا دبع (ق ل ا
 سا١

ََ 

 اه ترا 1 | ىييع لص ملا

 تح شظيدملللا حرش مح

 لاق هنع ةياورل | ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر فوأ يبأ نب هللا دبع - ق)

 حلا يسلم يللا : مهل لاق .مهتقدصب .موق هاتأ اذإ مالسلا.هيلعا ىبنلا كاك

 بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ىفوأ يبأ لا ىلع لص مهللا ) : هل لاقف هتقدصب ىنوأ وبأ
 . ( دمحم ىلع ىلص مهللا : اولوق » : كيِنالجح [قلنكاجلا

 اس1 از هدي ىف دمج دنع رع انإو.ملشم حيحص ىف هذجأ مل شيلا

 . ةليخلا وده نودي عا مر (؟ 204 لل دع فا

 )١551(. ةقدصلا بحاصل هئاعدو مامالا ةالص باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - "5443

 .(١ا!5)(١٠١ا/8) ةقدصب ىلا نمل ءاعدلا باب : ةاكزلا باتك :,هلسمو
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 . ميلع قئاف هنأب اًناذيإ مهنيب نم ركذلاب هسفن ّصخ ( قح ةعاسلاو قح دمحمو . قح
 ا رف لوألا رؤوف ويلازألا ف دكا نه رغ لأ تتلق نو

 هركنو هريغ دعو نود زاجنإلاب صتخم هدعو اذكو لاوزلا ضرعم يف هاوس امو مئادلا
 رظن املو اًياث نوكي ام ةلمج نم ةتباتا ةءاقل نأل رصحلا عضوم 00 هنأل قاوجلا "قف

 ( تملسأ كل مهللا ) : لاق هتيدوبع ماقمو هزجع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 كبو ) تعجر كدابع ىلإ يأ ( تبنأ كيلإو تلكوت كيلعو تنما كبو ) تدقنا يأ
 كايلإ ىفرسأ تع“: ىنعي ( تمكاح كيلإو ) رافكلا مصاخأ كديياتبو يأ ( تمصاخ

 تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغاف ) ينفلاخي نم نيبو ينيب امكاح كتلعجو

 رخؤملا تنأو مدقملا تنأ ينم هب ملعأ تنأ اموت ةغللق“دعبا راؤول( ا
 يلصي يأ ( دجبتي ليللا نم ماق اذإ هلوقي ناك . كريغ هلإ ال - وأ - تنأ الإ هلإ ال
 ليللا ةالص

 : هع (1اغت هللا 0 دلعس اولا ( 11

 تعش ام ًءلِمَو « ٍضْرَألاَو تاَومّسلا ًءلِم ُدْمَحلا كل انْبَر مهلا ١
 كلا الك و كيلا لاق أم ام تأ ع ادجملاو ءاثثلا لهأ دعب 007

 لو وأ يع سيب علان

 هبسيو ثيدحلا حرش مج

 ا تا را يل ل ل ا

 ( دعب ) يسركلاو شرعل | نم يأ ( ءيش نم تكش تعش ام ءلمو ضرألاو تاومسلا ءلم
 بوصنم «( دجملاو ءانثلا لهأ ) ضرألاو تاومسلا دعب يأ ةياغلا ىلع عوفرم مضلاب
 ام قحأ ) بصنلا راتخماو ءانثلا لهأ تنأ يأ عفرلاب يورو . ءادنلا ىلع وأ حدملا ىلع

 ربخلاو أدتبمللا نيب ةضرتعم ةلمج ( دبع كل انلكو ) ءادتبالا ىلع عوفرم ( دبعلا لاق

 (الا/١) همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا تان اهرصقو نيرفاسملا ةالص تت : ملسم تن[ 1012

000 

2 



 هيلع ينتبت يأ امل نايب نم ( قحلا نم هيف فلتخا امل يندها نوفلتخي هيف اوناك اميف

 ) ىقتسم طارص ىلإ ءاشت نم ىدبّت كنإ كنذاب (

 هينا اكن اذزنا 0 "يا (قل

 00 و سا

 2 قحلا تأ ُدَْحلا كلَو رهف نمو ضرألاو تاس 11
 يل -

 اد اننا وح هّنَجلاَو ٌتَح َكلْوَقَو , َح َكْواَقلَو ١| َكّدْعَدَو

0 2 0 46 0 1 

 ُتمَلْسأ كل ّمُهَللا ء قَح َةَعاسلاَو قَح ُدّمَحُمَو « كح َنوييّنلاو
 1 ا
 ا كل و نناتبلا ينيك توج لل ال ُتْرَرْسأ د يس لا ني يللا تيك
 لام ًءاَق اذإ هلوقي نكي كل ع لإ ال -.وا ب تنا الإ

-ٍ 

30 

 انبر مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اقَمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 ةلعلا ىنعم ين وهو امبيعارو امهظفاح يأ ( ضرألاو تاومسلا مبق تنأ دمحلا كل
 زل تنآ انمجلا كلو نيف هور لسملا كك عاج ام رك انكي اسما ل 0

 تاومسلا كلم كل دمحلا كلو نييف نمو ) امهرونم ا ضرألاو تاومسلا

 ( قحلا كدعوو ) بجاولا تباثلا يأ ( قحلا تنأ دمحلا كلو نبيف نمو ضرألاو
 نويبنلاو قح رانلاو . قح ةنجلاو قح كلوقو ) تباث يأ ( قح كؤاقلو ) قداصلا يأ

 . هكهللا.مالك اولدبي نأ نوديريؤ» : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - [774]
 ن0 كي

 (755) همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 : علق
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 ( ىونلاو بحلا قلاف ءيش لك برو انبر . مظعلا شرعلا برو . ضاوألا ١ اييراو

 ةاروتلا لزنمو ) ةلخنلا هنم جرخيف رملا ىونو ةلبنسلا اهنم جرخيف ةبحلا ٌقشي يذلا يأ

 لك نوكل ليثمت ( هتيصانب ذخا تنأ ءيش لك رش نم كب ذوعأ . ناقرفلاو ليجنإلاو
 سيلف رخآلا تنأو ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ مهللا ) هرهق تحتو هتضبق يف ءيش
 ( ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو ) قلخلا ءانف دعب يتابلا تنأ ينعي ( ءيش كدعب
 ا كنود ىيلفا طابا" تناو ) كيلع ةرهابلاب تايآلا ةلالدل كيم رهظأ سنن ا

 رد ةليدلا ١ يلرتك ا يسع يع نينوي كينج ضوطلا يفءو
 ىنعك ءىجيو « يجي نأبنود سلع نموموقأ الز 0 لبق ىنعمب نود ءيجيو . ةكم

 وو 2
 ليقو [ ؛* : فهكلا | © هلأ ٍنوُد برشا متل ههنا كيلر الل ىلاعت هلوقك ريغ

 انع ضقا ) نيركفتملا رئاصبل هيلجتو نيرظانلا راصبأ نع هباجتحا نوطبلاو روهظلا ىنعم
 ! | ييتفلا نشا ابنغاو ) .اغيمج دابعلا قوقح و ىلاعتإرشا اق وتحت هبادأر ذأ نوحي ( ندا

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع 00[

 تاومَسلا ٌرطاف ليِفاَرسِإَو ليئاكيمو ليربج ْبَر مهللا ١
 اعف كل داتع يي اكتر شاد ةداهتشللا واةيننعلاب َملاغا كيرضزألاو

 َكنِإ كنذإب ىقحلا نم هيف افلتخا امل :ينذها ,نوفملتخي هيف "وناك

 .نر» ميقتتسم طارصض ىلا ءاتتو زم ىدهت

 كسب ثيدحلا حرش 0

 هيلع يبنلا ناك : تلاق اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)

 ليئاكيمو ليربج بر مهللا ) : هلوقب هتالص حتتفا ليللا نم ماق اذإ مالسلاو ةالصلا

 م ةددقملا اربلل نآلا ةفص هنأ لع كر شمس روخا لا: كوس لاق لفا

 افا لفعل 5 لاب اههضخلا .بزراي نيدعتلا |( ]) هيا |ضنا اي دعس و كوبا

 كدابع نيب مكحت نأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ) امهعرتخم يأ ( ضرألاو تاومسلا رطاف )

 (ا١07٠7) . همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [ع555]
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 ةنيدملا لهأ ححص يأ ( اهححصو مهللا ) عيونتلل انه وأ ( دشأ وأ ةكم انبحك ةنيدملا
 عضوم مسا يهو ( ةفحجلاب اهلعجاف اهامح لقناو . اهعاصو اهدم يف انل كرابو )

 دويلات هوت

 ! اةسع)ىلاعت هللا حر لسنا (كزا - 10١

 ارا د اَنيلاَوَح جهلا ١

 بدل تيدا حرش مدح

 الو انيلاوح مهللا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - ف )
 هيلاوح لاقي الو ماللا حتفب هيلاوحو هلاوحو هلوح دعق : لاقي : يرهوجلا لاق ( انيلع
 ::ثيدحت يف بابلا: اذه يف هتضق:غدقت ::انيلع رطمت,ال و ادنناوج  رطمأ :ىتعي... (مالالا,سلكاب

 . « انثغأ مهللا 0

 هد يللا كر ةزيرظ !وبأ 205-001

 و 0 1 5 0 برو 00 35 6 ١

 ول مماب ذأ تأ يش لل لاما ديال

 يش كذدعب سيلف رخال عفو عيش َكلبق يدق لوألا قلنا

 َكئوُد سيلف ُنِطابلا تنأو « ٌءيش كقوف َسيلف ٌرِهاَظلا َتنأو
 1 رقفلا ع اننغاو تلا اَنَع ضف 4 وق

 ياللا حرش مج

 تاومسلا بر مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 . (877) ةعمجلا موي ةبطخلا, ف :ءاقسستسالا باب .:؛ةعمجلا .باتك : يراختبلا ت73

 . (8) (890/) ءاقستسالا يف ءاعدلا باب : ءاقستسالا باتك : ملسم

 ذخأو مونل لا نبع لوقي ام باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو اركاذلا باتك : ملسم - هةر

 .:( 11 31. عقيب

 نا



 عر تملا حرش مدح

 دعاب مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م١

 ةفص هنأ ىلع بصنلا فاكلا لحم ( برغملاو قرشملا نيب تدعاب اك ياياطخ نيبو ينيب

 كك نأ هبادفلاراد ١ تترغللا و قرشا خيير ان لعاب لثم ةدعابم يأ فوذحم فوصومل

 ضيبألا بوثلا ىقني أك اياطخلا نم ينقن مهللا ) اهيل دوعي الو ةيلكلاب اياطخلا هنع
 وفعلاب ياياطخ رفك ينعي ( دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ لسغا مهللا ,. سندلا نم
 . دربلاو جلثلاب كلذ نع ربع . زواجتلاو

 : هنع ىلاعت هللا ير" نير ل ا
 اا و وع هللا ١

 ١ ناحل دعي

 كح ثيدحلا حرش مدح

 هلعجاو هتبث مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - ق)
 نلخ قيبياذل "هنأ" ةيلإ"اكق نيخ ا ""كعواإلل' ءاعالات" يأ" دلا"هز اعد" ايدو ندا

 . ( ليخلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [5541]

 اَهْحَحَصَو ّمُهَّللا , ٌدشأ وأ َةَكَم اًنبُحَك : هسا الا كيل وللا

 . 1 ةنحشلا ايل اف عالم افتار ا لام ا

 انيلإ ببح مهللا ) اهبنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 )5١057١( . ٠ ليخنلاو رودلا قرح باب : داهجلا باتك .: يراخبلا - ع[٠71]
 للاعت هللا يضر هللادبع نب ريرج لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 : 0(]ذا )١ ناي ة اي 1 ةنع

 . (15215) عجولاو ءابولا عفرب ءاعدلا باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - م73

 عال 1 51تجر يقشافملا ايدكس ف. .طييغرتلا باب : جحلا باتك : ملسم

 ع6



 بسيد ثيدحلا حرش مدح

 كراب مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رسب نب هللا دبع - م )
 ءاجلب ذخأ مث اًماعط هيلإ برق امل رسب هيبأل هب اعد ( مهمحراو مهل رفغاف مهتقزر اميف مه
 ال هللا عدا : لاقف هتباد

 دا هللا يضر راع نب" 'ءاربلا مل ا

 يا ناك ؛؟ توم َكِمْساِبَو ايخأ َكِمْساب ّمُهْللا »
 22 ا

 انَتاَم [ اناّيخأ يذلا ل محلا لاق طرا اَذَِ « هعجحصضم

 يرش هْيَلإَو

 ل ا ل ل حرش مح

 كمماب مهللا) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - خ )
 محقم مسالا : ليقو .. يتاممو يتايح. ف كمسا, نع كفنأ ال ينعي ( تومأ كمسابو ايخأ
 كيف ؛تفأو .ىنييحت ردسلنا دعبل رو مالا لب ير مسا بس لا يل احل ا ا

 ةلوقب ناكل توملا دعب تفإلا تبابثإ لع هب مالبسلا هيلع ويف مظشتلاو صولا

 هيلإو انتامأ امدعب انايحأ يذلا هلل دمحلا : لاق ظقيتسا اذإو . هعجضم ذخأ اذإ

 . توملا دعب ءايحإلاو روشنلاو مونلا انهه ةتامإلاب دارملا ( روشنلا

 ىلاعت :هللا «ئضر. ةرئرمت ,وبأ .(م):ب 5955

 . برغملاو ٍقرشملا ني تدعاب © يانطخ : نينو ينيب ُدِعاَي ّمُهّللا (

0 26 

 مهللا « ن ئّذلا نم ُضْيَِألا ُبوّتلا ىَقنُي اك اَياَطَحلا نم يِيق مهل

 ه0 0 .جلتلاو ءاملاب ياّياطَح 00

 م تشب هايل هتباجإو . حلاصلا فيضلا نم ءاعدلا بلطو . ماعطلا لهأل فيضلا 5

0 

 2 را ا ل لا عضو باب : تااوغدلا "كانك: فراحبلا | 110

 .1724(2) ! "يلكتلا دعب لوقي ام باب, ::ناذالا بتاتك ا: ضراخلا 2

 مارحالا ةريبخت رب ام تفكاب : ةالصلا عضاومو ل بسلا هاا : ملسمو

 .” 1 ار 17 ةرفلاو

958 



 يفرانل ,كرابو ) هللا رماو هأب :مايقلا نم ةريدفخلا رى" اناريخ ار د ( اهنيدم يف انل كرابو

 ىنعي ,تابثلا ىنعمب نوكيو ةينيد اةكربلا نوكي ا ل

 ةدايرزلا ١ ىتعم نرركيؤاةيوين د" /نوكي» نأو زي داقملا عاني ةقلعتملا :هللا- اق رم ساطا رف اب

 مهاربإ نإ مهللا ) اهريغ يف هيفكي ال نمل اهبيف دملا يفكي ثيحب اهب لاكي ام رثكأ ىنعي
 انفي هنأ عم هسفنل ةلخلا زكذؤر لا /اغإوا ماكلبلاو كدبع ينإو . كيبنو كليلخو كدبع

 مل ثيح بدألل ةياعر اليلخ مكبحاص هللا ذختا : هَ هللا لوسر لاق اك هللا ليلخ

 نم ةّدِئفأ لعِجاَف © : هلوقب ( ةكمل كاعد هنإو ) مالسلا هيلع مهاربإ هيباب هسفن واسي

 دالبلا نم ميدلإا فلكم يا هلا ن1 ارا يع اع ههيلإ موب ا

 مالسلا هيلع هزاع ؛افيجعكما لف مقلا ( 'ةكلت كاعد ام" لتع نا كوعدأ فاو

 رمالا رخآ يفو ىرسك و رصيق زونك الإ يلج دأب ةكم ريخ ىلع ةنيدملا ريخ فعاضو

 دخإ لذا ول قي !تاك .؛ دعم اهلثمو ا(, ماليسلا يلع .ةلاوق ىيوتعما اذسنو للا ىلدلا ريال

 ةالضلا,.هيلع :يبنللب ٍديلولا نوكي  نآب.برعشم .ادهو.( هل»ديلو .رغصأ وعدي, مترقلا لوأ

 راوجفا دانلولا للم رضمتا نم. رغضأ هيظعي :.ملسملا ئرخلا ةياور فا ءاج معلا دجاينللا ١

 ءاطعإلاب رم صح ارق كلذ هيظعيفاو :ةياورلا هلام هاو اييريرا دعني رغاا علا

 ! ارا لع لاش فوكو “كلاس 0 عفا رلاكلظب اراده بلع

 :' امهنع | ىلاعتا هللا يضر .زمع .نبا (خ).- 1
 . ا انيميال رف اال دل راينا ماسة ينال كر اا

 بحر كت دلجلا حرش مم

 انل كراب مهللا ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 . ( انمي يف انل كراب مهللا ) ةفورعملا ضرالا مسا ةنكاس ةزمهب وهو ( انماش يف

 ::اةبعو ىلاغت# هللا ىلإ نيس نإ هناي مرا

 3 مهمحراو مهل رفغاف مهتقزر اميف مهل كر اب مهللا .

 1( 4 ةةقرئشيملا لتعم .ةنوغلا»ا :اةكوع وبلا بلقب ىنابد# نعفلا كئانك قاراجببلا عوج امال
 -ءاعد بابحتساو « رمتا جراخ ىونلا عضو بابحتسا سانتا" ةبرشألا باتك : ملسم ا ل

 احلا



 ركذاو .دادسلاو ىدهلا كلأسأ ينإ مهللا ) : ةياور يفو . اميقتسم ينلعجا يأ

 يده كرطاخ يف ' ركذا" ىنغي ( مهسلا دادس دادسلابو . قيرطلا كتياده ىدبلاب

 ذخاو قرطلا نتم بكر نم ةيادهك ةياده بلطاو دادسلاو ةيادها بلطت نيح نيظفللا

 ءالسلا هيلع يبنلا ملع يأ ( هايإ هملع ) مهسلا دادسب هبشي اًدادسو مقتسملا جبنا يف

 . هنع هللا يضر اَيلع ءاعدلا اذه

 ىلاعت هللا يضر صاقو يبا نبتسم

 لإ ةبادل 'ءاؤسي اهدار ْنَم « ْمِهّدُم يف ٍةئيِدَملا ٍلْهأل كرا َمهّللا ٠

 ل ءاكلا , ير حلما كك

 ع لا حرش مح

 كراب مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 بوذي ام هللا هباذأ ءوسب اهدارأ نم ) مهدمب لاكي اميف يأ ( مهدم يف ةنيدملا لهأل

 . ( ءاملا يف حلملا

 :فنع (لاغت هللا يصر ةهريره وبا )0 سا ا

 يف اَنَل كِراَبَو  اَنيتيِدَم يف اَنَل ِراَبو ائِرَمَث يف اَنَل كِراَبَمُهَّللا ٠
 ا ا ا يللاةم نيا وب نقرر انعام

 سينا ل ل راو

 لا يي

 دق اذإ ةلاوقر ناك 150 همم يلتم وي كافل كلا دام لثمب ةّئيِدَملِ

 .. دلا كلذ. ةيطغتف هل ادنلاو امنضا ةعلبا التل مانو

 انرمث يف انل كراب مهللا) هنع ملسم ىور (هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 كانو. ةكربلاب ايف هلع سننلا_ءاعدو ىو. ةنينلملا يطق باب : جملا بناتك :ملسمل- [((16

 .(5350) )١5517( .اهمرح دودح نايبو ,.اهرجشو اهديص ميرحنو اهميرحت
 . (175) )١1/7( ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسم - [7716]
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 ةريره ابأ اي:تلاق مث بابلا تحتفف اهرامخ نم تلجعو اهعرد تسبلو تلستغاف ءاملا

 انآو للا :لوسر لإ ؟عجرفأ :هلوسرو .ةديع اذبح نأ اذيسأو اهننازبالا هلإ: ال ,نأا ديه
 دمحف يمأ ىدهو كتوعد هللا باجتسا دق رشبأ هللا لوسر اي : تلق . حرفلا نم يكبأ

 انيلإ مهيبحيو نيم ٌوملابةداكعا ىلإ يماو ينببحي نا هللا عدا هللا ناويشار داي كتله« ىلا

 نينمؤملا كدابع ىلإ هماو اذه ) دبع ريغصت ( كديبع بّبح مهللا ) : مالسلا هيلع لاقف

 . ( نينمؤملا امبيلإ ببح

 :. هبعا ىلاعت هللا يضر ةريره وب «تزريج را ؟

 . ايي تلو هيام سما ل١

 كسي ثيدحلا حرش مهد

 ليفطلا مدق : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 : مالسلا هيلع لاقف . اهيلع هللا عداف تبأو فود كله هللا لوس انآ اولاقف ناش

 ” را لاجعأ ا قفوعلا مع .”طظعابئأ قس رتناو اوكف مسا ( اسود دها مهللا )

 . هيدي ىلع ملسأ نم مالسإ ىلع مالسلا هيلع يبنلا صرح نايب هيفو

 + ةعبلاستسا كور ادام 7 00

 ؛ دادس دبا كلاس 8 يل يتددس و يدها مهلا ١

 هع يبخل دالي ٍداَدسلاِب و 5 قيرطلا كَباَدِع ىدهلاب 0

 6 ُهأا

 د فيدخل هارد محلا
6 

 ( ينددسو يندها مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م)

 ل3 1 ويفي .ىوملاب ينك ريسملل عهدلا تاو ايلا ضاع ىيراشبلا ندا

 06 ولساو رافع لئاضف نم تاب. : ةباحتملا ١ لئاشف" باك ا هلسمرو
 1١95(.

 ءالالمعإزام رشي نم ذوعتلا_بتايرتز رافعتسالاو:ةباوعلا و: ءاغانلااو :ركذلا يفاتك ؛ دميلسم+ء + 00د

 1( الز 17 9 عي اه ارش [ طر
| 

 سدا



 : هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا (م) - [55]
 ا 0 ما لل ا ف ف ضل نوع ]1 يرض كال

 هيلع ره نيح هلاق ؛ ةوتاما دإ كارما ايحا نم لوا ل مهللا ((

 00 هف ضن ل ٍئ و

 3 دولجم ممحم يدوهي

 قتح١ تيرا حرش مح

 ينإ مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - م)

 لوسر ىلإ اوؤاج دوبيلا نأ يور . هجولا دوسم يأ ( دولجم ممحم يدوب هيلع رم
 يف نودجت ام : ُهَُع هللا لوسر مهل لاقف اينز مهنم ةأرماو الجر نأ هل اوركذف هللا
 انقل لإ > مالس نب.هللا دبع لاقف' , مهمج رت الف مهدلحنو مهحضفت :اولا 530

 تقدص : اولاقف مج رلا ةيا ىلع هدي مهدحا عض وف اهورشنف ةاروتلاب اوتاف مج رلا هيا

 . ( مجرف ) مجرلاب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يأ ( هب رمأ مث ) مجرلا ةيا ابيف دمحم اي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (مز تبن 071
 1 0 دا >6 هب # ع 21 77 ِ 2 3 2

 هض"“ ثيدحلا حرش مح

 يمأ وعدأ تنك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 تيتاف هركأ ام هللا لوسر يف ينتعمسأف اًموي اهتوعدف يلع ىبأتف ةكرشم يهو مالسإلا ىلإ

 يلع ىبأتف مالسألا ىلإ يما وعدأ تنك .ينإ لوشر+اي : تلق .ىكبأ انأو هللا 01
 : مالسلا هيلع لاقف ؟ يّمُأ يدبي نأ هللا عداف هركأ ام كيف ينتعمساف مويلا اهتوعدف

 تئج املف مالسلا هيلع هتوعدب اًرشبتسم تجرخف : هتمتت ( ةريره يبأ مأ دها مهللا )
 ةضخضخ تعمسو ةريره ابأ اي كناكم : تلاقف . يمدق ةفشخ يمأ تعمسف بابلا ىلإ

 0 0١1 قرنا ىف ةماذلا لهأ دوهيلا مجر باب : دودحلا باتك : ملسم - (570:]

 .هنع هللا يضر .يسوّدلا ةريره يلأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - م11

 ع( (؟185

 انجل



 2 اليوط هعم ىمانلا و هللا نر ع ملس و هيلع ىاعت هللا لص هللا يوسي

 م و

 ل ات دفللا :”ناقفا © كحيل مما مثلا وش و ايا م اولاق ىز اليو هع | ىقانلا ؟ربكف
 رمح

 ا ربقلا باذدع م اده سيبو هنع هللا هجرف ىلح هربف خاصلا لجترلا اله ىلع 1 0 0 ا ٌ 1 7

 برض وهو ( ربقلا باذعو ) دعس ح ورب ةكئالملا ترشبتسا دقل ةباحصلا لضافأ نم

 : ليقو هب رخافتلا وهو ( ىنغلا ةنتف رش نمو ) ديدح نم عماقمب باوجلل قفوي م نم ال اد ىافسلا» ساما فلا دف عك : هم ا للا
 ةنتفلا نال 'رشلاب "انهبةرق اب .اًضرلا 'ءدع'' وهاو ( .رقفلا 'ةنتف ارش نمآو") هعمج الع ”ضرخلا

 ذاعتساو ريخو رش رقفلاو ىنغلا يفو رشلاو ريخلا ةدارإل نوككي وهو رابتخالا ىنعمب ءيجن
 راس حاد نأ هريخ كيب راسخ انهلاو ١ لاح دلا حيسملا ةسف رش نمو ) اهرش 2

 ١ َ 0 0 5 7 ا 2
 . هملعي الو رفاكلا ارمي "ا هرش و هينيع نيب بوتحم وه ام ارميو اناميإ

 1 1 7 ٍِ م

 : هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبا (قث) - [215655]
 2 5 2 م هو 2 2 01
 كاد | <“ 400 20 2 د ا 2

5 2 1 
 0 ءالز تل 5 6 2 2 852:7

 روفغلا ثنا َكنإ يمحو 2. كدنع نم ةرفعم يل رفغاف

 دسحر تف دلل اتق سلول
 كك 1 ا ١

 تملظ ينإ مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ - قر
 يونا ةرفحي لاو رالذ اوكا 0 يعالبالا]5 !افانصلا 'ةافدألا د كتشزا# اء"( اريك ءاطلظا ارلبفن

 نطل راو قاما ليغ اك نقلل كني ! 0 كلئقلا رم 8ع لع رظعافا كنا"
 م ءاغد سلع - ولكل يأ - لاق دج ةذاتبلا هيلع هلاق ( محرلا روفغلا كنأ

 7 لاولض قف

 : ل ا راع هللا ناك و كلاي ١ دخولا كاكا ىراجمل 2[ 10
- 

 (01/ ى ذلاب تووصلا ضفحخ كتابحتسا باب : ءاعدلاو ركنا تاعك : ملسمو
-_ 

 .(؟44)
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 هنع ىلاعت هللا يضر سنا (م) -[571]
 د !ِ 3 ََ 2

 0 5 1 2 و 5 ١ د

 ءاع 0101 ا ا با هلع وم كلب ةوطا 1 مونت
1 5300 4 0 2 

 رو ءد 1 0 رى عا ل 1

 ١

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - مز
 . عشخي ال بلقو ) نيدلا يف هيلإ جاتحي ال هانعم وأ هب لمعي ال يأ ( عفني ال ملع
 . هللا هاتا امب عنقت ال هانعم و لكيلا ةرثك نم ( عبشت ال سفنو . عمسي ال ءاعدو

 .- ىلاعت هللا يضر 0 ةينلال

- 
 6ع فلا ةَنْثِفَو «ب رابتلا ادعو را هلق نيل دوما 7 ١ هللا (

 - رو

 00 عملا نا فيلل علا هَنَتف 1 ا

 2 ياخ دلا : تكلا

 بح ةتردخلا 2 6ع
 0 ٠

 ”ادوعا قازمهللا ) اع مسع تراب ادعي ناك ىلا يصر ةسلا

 م ةيفصتلا ىنعمب ءيجت ةنتفلا و رانلاب ياياطخ نم ينيفصت نأ نم يك أ ( رانلا ةنتف نم

 ةييمذدلا فلعرألا نم ارسل ل لا اد تال نس ل ا

 . نوبذعملا مه مبنإف رافكلا مهو رانلا اهأ 5 نوكأ نأ نم ينعي ( رانلا باذعو )
0 

 ىاوس ر كافا ا هريرص َّّت 0 . أبم تىاويدعم 5 راتلاب تاويل ممسك ل هلح ون ام 5 ! انو لل كسلا كنا د1 ل املا و لي 07 31

 52 2 57 داك ابق وب امه را نيدح وم هلل 0 5 3 2 يم ةيلك ىناعت هلل ىلص هلل 1107 53 ان ا , أ | :ا| , ||| 0 ا ل 3 0 3 ١1 ١

 ع

 ( ربقلا ةنتفو ) يدابالكلا خيشلا لاق اذك ةعاسلا كلت باذعلا مآ مهّسما ابنم مهجرخي
 :حخ و ذاعم :ت"كعش ا نفذ الا: هنع ىلاعت هللا "ضار رباج : ع دا

 . لمع ام رش نم ذوعتلا باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - 876173

 . 0 ةلكج ...ىلبعيج مانا رشا ارك

 (675) ..ةالتصلاب ىف .هنم !ذاعتسياام كاب: ::ةالصلا عضاوم و دجناثيتملا» بتاتك+ :ةوليتس - 100

10775 
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 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [5١1؟5]
 3 ها ا 11 1 ا 5 8 سايل ٍِ 20
 ملام 'رش" نمو"( تلمع" امش نم كي" ذاوعا 2! ”مهللا 5

 0 علا

 كب ذوعا ينإ مهللا ) امنع ملسم ىور «( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 مك 1 يللا نور "هقاطب ناك "نإ ندب حسنا نا روعو مقلع اهنا
 ةاملا والا امإ الكا ناني تا نقطع اا (اارهعأ لج شرخ را

 انا نيرا كلوا عدس كا أ

 : لينعر ىلاعت . هللا ىيضر هشئاعإر(قزر ]51

 ةكوب نط قلي ةفيقعااو هلا بعل ركلاذك _”زيإت كلن دوغ ىتإكا يللأا»

 1 تايملا را مما" ريل رفا ف اجرا حفلا
 )ا 7 م 0 َ 2

 و 3
 42 7 - 2 1 وه . و 2

 4 1 و مئاَملا 2 كب دوعا 6

 هبي ثتيدحلا حرش محل

 ذوعأ ينإ مهللا ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 ( ايا ةنتف نم كب ذوعأو . لاجدلا حيسملا ةنتق نم كب ذوعأو . ربقلا باذع نم كب
 مهللا ) توملا تاركس ةَّدش يهو هتنتف نم يأ ( تامملاو ) ةايحلا يف ةعقاولا ايالبلا يأ
 ( مرغملاو ) هسفن مثإلا وه وأ هب مثأي يذلا رمألا نم يأ( مثأملا نم كب ذوعأ يفإ
 ارسل ا

 201509057151 لمع امارس“ نم دوعنلا كتابا ع عاعدلا ورك دلا* انك(: هلسملا

 .00005) مكلسلا لق ءاعدلا باب ناذالا ساتك ,: يراشبلا 0500

 (ة 2/15 ةذلعلا ف هم داعكسي ا تاب": ةرلاضلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو

 0 رك
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 ةهيميرعاس

 : امهنع ىللاعت هللا يضر سناؤ . ديعس. وبان(قردإ- 1
 2 ا 7 عاشو هي بلا هي 2-2 3 7 0 ٍِ 0

 ٍلْحِبلاَو لَسكلاَو ِرِجَعلاَو ٍنَرَحلاَو مهلا نِم كب ذوعا ين مهللا »

 200 لاَجّرلا ةبلغو 2 نيذلا علضو 4 نِبجلاَو

 هسي ثيدحلا حرش مد

 « ق » ةمالعب فنصملا هملعأ ( امهنع ىلاعت هللا يضر سنأو ديعس وبأ - قر

 مهللا ) حراشلا خيشلا لاق اذك بتاكلا نم اًرهس عقو هلعل يراخبلا هب درفنا امث وهو

 امهالك ليقو عقو اميف ( نرحلاو ) عقوتي اميف نوكي وهو ( مهلا نم كب ذوعأ يفإ

 مضب ( نبجلاو لخبلاو ) هيلع هتردق عم رومألا يف لقاثتلا وهو ( لسكلاو ) ءيشلا
 ىلإ هبحاص ليمي ثيحب هلقث نيتحتفب ( نيدلا علضو ) نابجلا ردصم اهنوكسو ءابلا
 . هيلع مهرهق يا ( لاجرلا ةبلغو ) جاج وعالا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [5551]
 ٍةَءاَجفَو « َكتيِفاَع لوحَتَو َكِتَمْعِن ِلاَوَر ْنِم كب ذوغا يِنِإ مُهللا ٠
 لا ا ال

 هس ثيدحلا حرش مح

 ذوعأ ينإ مهللا ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)
 ( كتمقن ) دملاو مضلاب ( ةءاجفو ) اهدبت يأ ( كتيفاع لوحتو كتمعن لاوز نم كب
 . ( كطخس عيمجو ) كبضغ يأ

 / « 19 0-1 1 نبحلا 58 ةذاعتسالا كاب تاوعدلا كئاتكا : يراخبلا - [02

 00595 ) (؟410) .١ رجلا نم ذوعتلا باب : ءاعدلاو ركاذلا باتك : ملسمو

 )2 ءارمفلا ةنحلا لهأ رثكأ باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركرتدلا تاك ملح ( 111

 54( و .. 'ءاسنلاب ”ةسفلا" آوت ءءانسلا .ناتلا لهاا
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 5 2 هوو - - 3 0 - ه و -

 ذوعاو . نبجلا نم كب دوُعأَ ا َنِم كب 0 َإ | مهلا ١
 ذاوعاو هل كاجّتلا ةّنْف نام اكلباةذوُع عا ا لا 8 ل 2 020:0

 محب تيلاشتا حرش مج

 مهللا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يلأ نب دعس - خ )
 لوهجنا ةغيص ىلع ( درأ نأ كب ذوعأو . نبجلا نم كب ذوعأو لخبلا نم كب ذوعأ يف
 ريثك نع زجعيو هساوحو هلقع لتخيو مربي نأ وهو هيدر يأ ( رمعلا لذرأ ىلإ )

 . ( ربقلا باذع نم كب ذوعأو . لاجدلا ةنتف نم كب ذوعأو ) تاعاطلا

 : هنع) ىلاعت هللا ويضر 0 6 -
4 
 هزيل قب اياك هي هيكوتخملا رم ملم قب كيا دوغ ا هين للا -

 . الجلل هلاحلا

 كب ذوعأ ينإ مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر

 ةثيبح عمج ( ثئابخلاو ) ركذلا ناطيشلا وهو ثيبخ عمج نيتمضب وهو ( ثبخلا نم
 عضوم هنأل ركذلاب الخلا نصح (زءالقلا لخد ااذإ هلوقي ناك ر ىثتألا ناطيشلا يهو
 ل و ا د يذل صف رشم يرام سا وض [ سل كل

 : 51 5-) ريقلا كتاذع نم ذوعتلا كاك تاوعدلا كئاتكا . يراخبلا ا

 2031 الا ندع .كاوقي اهب كباب : .عءوضولا تانك الار ىراجسلار > 5 110

 "ارا ( 0 عدا كروي دارا اذار نلاقي ام منيباب 1! ضيحلا باتكذ 1: هلم ف
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 ديب ثيدحلا حرش تت

 .: : 58 1 / 1 لايف : 0 - 200

 ينإ مهللا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسا 2

 ( نيسحلاو نسحلا ينعي ؛ امهم راف امهمحرأ ينإ مهللا : ىوريو ؛ امهبحاف امهبحا
 ا هللا ىضر

 :. اهنع لاعمال ىضر هشئاع» (خ) لإ
 1 ٌ 0 مرسل 2 0 يا 2

 ار ياا او دام كور يَنإ َمهللا ١

 اة يراكاج بي ةنقفلب زا اكل لشن ايي اخون عاهركسا# راق اموال

 هي ل الس ا
 ع 7 ِ

 0 تر سلا حرش محل

 اهريخ كلأسأ ينإ مهللا ) ابنع ملسم ىؤر ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 | امبير ةموشلوم كلب ةوكاو مي انساننإ امارس راع ل
 هتمأ ىلع مالسلا هيلع هفوخ ناك اهرب لكما نع أ (يرلا تفصع تفصع اذإ هلوقي ناك ؛هب

 كس اَكع اف تيد ننعا هللا اا ءاحعلالا نامل هيفا مالا مه بها ى 000 5 اةقاعت نأ
 ر ف - 5 رز 6- رو 1 1 -

 هنع ىلاعت هللا ىصر ب نبا مها [ 4 بوب

 لاا ةعلاو' فافعلاوأ اذ كلا 7 «لئدقلا" كلاما" رتا" كولا

 كح ثيدحلا حرش مح

 كلاسأ ينإ مهللا :) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )

 ( فافعلاو ) هتفلاخم نع رذحلاو هللا نم قوت يع (١ ىقتلاو ): داشرا | يأ ع ضرلقا

 ساتلا ىديأ يف 5 1غ ءاععشدا 1ك 1 م لاو ابي م ةهرشلا اوُهو

 و لأ ه 5 مىغلاو تا هيؤر دنع ذوعتلا ان": امي س15 دانك 8 0 111

212011109 

 عاما تام وعلا ةتتابب : نافعتش الا ةيوعلا 8 "ءاعدلا] وا رككذلا» كراتك 7 جلشم ك0 ا

 اللا كا الا املا
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 هس ثيدحلا حرش مح

 يبنلا ثعب : لاق هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 لعجف انابص ': اولاقف مالئسالا ىلإ مهاعدف ةميدج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ مالسلا هيلع

 لتقي "اع لا ونا كربلا حط عا ا لتقي نأ ره كل لتقي دلاخ

 مههللا ل لاق: هللا هلو (ٍ دلال كلل نركب ولا ايزلوب ع يزال اس ل

 طل ني أ ( دلاخا عبص ام ) :ءىجنلا ىأ كلنا ارد ذإ

 ا ةمحععملا لاذلابو جلا حتفب ( ةميدج ينب نم ديلولا نب دلاخ ) فارصنا تقو يأ

 م ل 3م د هك اقماتا ايم دلاخ عينص مالسلا هيلع هرك

 اذهو 'ءالسإلا اوحرصي مل و اننيد نم :انجرخ يدان ايصراولاق "ا ليام يلبس دنا

 .ااذرف ال داع تلك ملاقاة لأ لقني مل

 ىلاعت هللا يت ةراوما بأ 00
 در مدل منسم ل ا يك مهلا ١

 + :ياميتم ماين تال يعض

 تت ثيدحلا حرش مدح

 هبحأ ينإ مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 . ( امهنع ىلاعت هللا يضر يلع نب نسحلا ينعي ؛ هبحي نم بحأو هبحاف

 : هنع ىلاعت هللا يضر دير نت ل ا ا
0 

 ايد يناسويللا  عورتاو 0 ايا مهَللا ١

 ' نيسحلاو نسحلا رعي ؛ امهمح راف

 1 والا ناك باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [50711]

 . الز 21 لا" لكاتطف "كابا" ةباحاكملا"ئاذصف "كاك :١ هلتمو

 ا ل ا ا يلا ناقا فاير : ةيلخسفلا ١ ائاضف تانك : ىراجبلا < 0

2 1 

 الكل



 : اهنع ىلاعت هللا يبرر ةشناخ
 هلمجاف ٠ هيب زأ ُهنَعَل َنيِمِلسْملا ئه ٠ ٌرََب انأ اَمَنِإ ّمُهَّللا»

 الارق ا

 , رشب انأ امنإ مهللا ) امنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)
 ( ةاكز هل هلعجاف . هتببس وأ هتنعل ) لعفلا رامضإ ىلع بصنلاب ( نيملسملا ياف

 ١ نيعلعت اما لس ما اي هر تيدا ف يلع زم <لا مدقت ( اًرجَأو ) ةراهط يأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر نتن“ (مز' كا م

 ساّثلا 10 نم مُهْنِإ هانا دا ماتا يدل نم دهن ل 7

 اياعألا يحل «نوربلابا سيبانلا 10 ّْنِم ْمُهْنِإ هللا تالا

 هج ثيدحلا حرش مدح

 سانلا بحأ نم مهنإ مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 ينعي ؛ لإ سانلا بحأ نم مهنإ مهللا . لإ سانلا بحأ نم مهنإ مهللا . يلإ

 ( راصنالا

 :بايينعا ىلاعت شل( يضرري رفاعي مطل 000١
 نلابغ ق ص در عا كو ا

 3 ل ف نم كيلوا . لأ

 هلللك اعد اوأرمسن او 4232 ىلا .هيعل[ نم تاب: باذاالا وافلصلاو ربلا بناتك : ملسم ت [57143
 . (8) 0 و ارجو هل ناك كلذل الهأ وه سيلو

 سانلا حا جنأ : راصنألل 2 ىنلا لاوق تاب راضنألا بقاتم تانك : ىراخسلا"- (1

 ل

 مهنع ىلاعت هلا يضر « راصنألا لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

00 . 

 3 وهف ملعلا لهأ فالخ 0 روع هاا ىضق اذا باب : ءاكلا باك :يراخبلا تكا 0

(015) .: 

 ا



 كي اوف
 مالسلا هيلع يبنلا رظن امل : لاق ملسم هب درفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع -م)

 هيلع لاز امف الجر رشع ةعستو ةئامتالث هباحصاو فلا مهو ردب موي نيكرشملا ىلإ

 ينتدعو ام) ضقا يأ (يل رجنأ مهللا) هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح هبر هب وعدي مالسلا
 (ضرألا يف دبعت ال مالسإلا لهأ نم ةباصعلا هذه كلبت نإ مهللا ؟ينتدعو ام نيأ مهللا

 هلم فلات نإ ا؟.للاقاقلكفاناليفا لهأ ب ريغ عضاوم يف !اريثك .كاوطلسملا! ناكل لقلي اف

 17 تيرم نع نإ هدر وقنا كلت ةتكلم الب م ىىلق' ايي ضرألا »ادعم د رمال
 رار راج ناكر ف وادللا؛ هيلع اهنا عا ؛ ملال ضارألاا ناغاب قي افي يك يع كل نا
 هضرغ ناكف مبتاقالم لبق رافكلا ع عراصم |راسلنا ى ريا دك كاسل لا هدغو هللا

 فاح شلا 7 عرضتلا هتمأ ملعت عرضتلا اذه نم مالسلا هيلع

 لي هللا يضر سابع نيا 02 0

 موملا دعب دبع مل 0 نإ َمُهّللا َكَدْعَوَو َكَدِهَع دشن ّمُهّللا ٠

 ديف ل اند نكت ينل اا موي ُهَلاَف ؛ ادب
- 2 | ٠. 

 دحا هوي هلاق < مرا ِض (.

 ماكنا منهللاا]: منع يق ,اخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 اس6 راقكلا اايبلعت 5610 كش تعش نإ مهللا . كدعوو كدهع ) كبلطأ يأ

 كنإ مهللا : سنأ ةياور يفو . ردب موي هلاق . اًدبأ مويلا دعب ) لوعفملا ءانب ىلع ( دبعت
 . ( دحأ موي هلاق ؛ ضرألا يف دبعت ال أشت نإ

 . «رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب : هلوق باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ع١88]
500 
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 صحح ثيدحلا حرش مه ١

 نإ اهايحمو اهتامث كل ) نيئاتلا ىدحإ فذحف اهافوتت هلصأ ( اهافوت تنأو . يسفن

 0 وينو هناا
 تل لين نايل وساع نان ره ينعي هب يف رورجملا ريمضلا نم لدب لعفلا عم نأ

 س١

 . ( هعحضم ذخأ اذإ ) ءاعدلا اذه

 ١1  5“ 5 410هنع ىلاعت هللا 6 ةريره وبا 5

 ( دبل ولا 0 لا ولا 35 هللا ٠) ٌايعو هاشه 2 ةملس و 6

 0 ل ىلع دل دل هحاوط اي 90 ا

 ََس

 "0 ل نيطسلا مهاجر يلف للا

 تح, تيدجلل . - رع رحل
 كين : ١

 ا ا

 08 رخام  نيكا# ءالاسللا نس هلاق ( 8 نيفعضتسملاو . ةعيبر نب ) ةمجعملا نيشلابو

 ينعي ةليبق مسا ( رضم ىلع ) كتياكن يأ ( كتاطو ددشا مهللا ) ابيف اوقب مهو ةكم
 طحقلا يأ ( نيس مهيلع ) مايألا وأ كتاطو يأ ( اهلعجا مهللا ) اديدش اذخأ مهذخ
 . هنامز يف عقاولا طحقلاك يأ ( فسوي ينسك )

 : هع اق هللا يضر رمح (خ) |1100
| / 

 نا مه هكا يبدع و 0 1 ش) | يدعو ام 0 را ( 0 اع 1 هللا

 57 0 0 ا 37 0 له نم هب هده , 0 0 للْمَت

 )5553٠0(. «©ءيبش مذا ا ل سيل كاب. ريسفتلا كتاتكأ 2 ىراختلا ا(

 ةالصصلا : ءيمج ىف  ونقلا تايحتيسا كاي: ةالصلا عضاومو دح اسما تاعك : ملسم و

)15 

 . متانغلا ةحابإو . ردب ةوزغ يف ةكئالملاب ءادمالا باب : ءريسلاو داهجلا باتك : ملسم -[5517]
 (ةركز (00059

 ا مرام
 ؟هم )1(  راهزألا قرابم



 اك اييرداجما اح كلا ل

 هلإ ال كلملا تنأ مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م)
 . اعيمج يبونذ يل رفغاف يبنذب تفرتعاو . يسفن تملظ كدبع انأو يبر تنأ تنأ الإ
 دنا الإ ابنيبحأل ىرييعر "ل قدلتعألا نسحأل يندهاو تنأ لإ بونذلا رفغي ال هنإ

 يف هلك ريخلاو كيدعسو كيبل تنأ اّلِإ اهئيس ينع فرصي ال اهئيس ينع فرصاو
 لع كليلإل اعلا قاعي لا لافلا#ءأرا كالإ" يدعم متي ال116 كليلإ نيل علا كنب
 ل را يا للا د سر رش م ل كا

 تكرابت) كيلإ هجوتأو كب ذوغأ انأ ئنعي ( كيلو كب انأ ) هللا َدَنَع نم لك لق : ّلاَع

 دعب ) ءاعدلا اذه ءالسلا هيلع يبنلا يأ ( هلوقي ناك ؛ كيلإ بوتأو كرفغتسأ تيلاعتو

 كبو تعكر كل مهللا : لاق عكر اذإو ) ةالصلا حتتفا نيح ( يهجو تهجو : هلوق

 ذخأ ينعي ( يبصعو يمظعو يخمو يرصبو ىعمس كل عشخ تملسأ كلو تنما
 هترك نكل .بلقلا+ ف عوضا هل صأو + اوضح هيب هظح :ءاضغألا !ةزئطلا نماوربطع باكا
 هسأر عفر راش لك نك <لءانع وضخ كلذ" يدل اضع الاول اللا اع رهضت

 كلك لد عي اينمت اذه, امبنيب امو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم ةملا كل“ نر لاق

 : لاق دج دعب ءيش نم تعئش ام ءلمو ) لكلا ذيع لمادا ديلا تالا

 قشو هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس تملسأ كلو تنما كبو تدجس كل مهللا

 دهشتلا نيب لوقي ام رخآ نم نوكي مث نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت هرصبو هعمج
 تفرسأ امو تنلعأ امو تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا : ملستلاو

 ' مجنأ الاه هلإ الا رجؤللا+ داو الانقملا "تنبأ [يتب عا كااقو

 :اهنع قاع هللا ىضار  رمع واو دان( عرج

 َهاَيْحَمَو اَهّئاَمَم كَل , اًهاَقوَت َتْنأَو . سفن َتَقَلَح تأ مهلا

 ؛ ةيِفاَعلا كلامأ مهلا , اَهَل رفاق اهتم ْنِإَو اَهَظَمْ اف اََيَيحَأ نإ
 40 هتك طق ليتل «1ذ 3 ةلوقُ نار هب 2
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 0 :كاسلا 0 000 اع مالاتتتلا . هذ للاخت هلا وتقوم لع ىلاعت هللا ءامسا نم مسا وهو
 قل ب
 7 نيا

 لا ىلإ هعج رم فك وكيف تارا“ "ل ماد بر ِنَم ال و هب ن# : ىلاعت لاق

 ( مالسلا كنمو ) ةردقلا ىلإ عجريف كلاهملا نم دابعلل ملسملا كلاملا هنأ ىنعم ىلع ليقو

 . ( ماركإإلاو لالجلا اذ اي تكرابت ) ةمالسلا كنم ىجري ينعي

 0 ا ل ا ل ل ل اولا كدا ملال 0 111 لل لا الإ هلل ل كااجلا" كثا سللا

 روي ال لإ,« انج يوثل يبل رفات يب ثفرتخاو. يسم
 الإ هن يدي ا را نسأل ىلا تلأ :" تولذلا

 كلب انآ ٠ دل سنا دلو «شنب يف ا ل َكْيَدْعَسَو
 7 ا 0 28 و 7 1 0 20 2 ع 2 ك5

 00 لاق 3 5! 2 ا 1 (١ 2 هد

 28 7 6-2 - و 2 2 ل 5 2 -

 ىَحم َه يِرَصَبَو لل ”ديمحلا 0" كيفاش كلل نستمر
 5 ود 0 1: 3 01
 هازه دمحلا كل انير كك ل أ | 1 ١ ا وا كسل اع حلا كاك عيت اك

 9. 5 .- 17 © تب -

 ع ىرس نري تعش لم عازم ٠ امهنيب امو ا كاي

 ريب هر 1 5 - - - ريد

 كلو هك تن تدحعس كل ها 1 لك اذإَو 0 لعب

 و 6-22 سآآ لإ مان 001 0 / 1 50

 ( ةرصب ه هعمس هْشو هروصو هقلخ يدلل يهج و دجس تملسا

 1 - رز" 0 1 2
 سل هم ١ 12 7 5 0 2 تع ا ١ يا 5 َس ها < <

 0 نوع ام رخاآ نم لوحي م نيفلاخلا نسحا هللا 3 راب
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 0 مارك لاو

 اك ل حرش مت

 ( مالسلا تنأ مهللا ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - مر
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 نع موصعم هنإ : حراشلا خيشلا لاق ابند كنَع لضفالا ت وهف لع ةسارحو اعضا وتو
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 رقغا ىنعي رابتعالا اننب- وه امنإ مالسلا هيلع هؤاعدف,اهر هدص' ناكمإ .ياال هنعراكي وئذلا

 ا ا ل ا ا
 هتيناالع و هرخآو هلواو . هلج ه هقد هلك, :ئيبسذ يل رفعا مهللا ((

 )) ذازيلاوو

 اس كتيدخلا عانس مح

 يبنذ يل رفغا مهللا ) هنع ماسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا مه

 هلوأو 0 هريبك و د ريعص َِىأ مالللا ه فاعلا كليدشت و ىحلاو لاذللا م١ ) هلجو هقد هلك

 .( هرسو هتينالعو هرخاو

 يل ارفغا مهللا,) .ابنع' ةياؤرلا ىلع 'اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع + قو
 رق لادا : [ناعي لاهنت مللا هه" ليف . اعألا ىيفرلا هناوازاا(قيشرلاب ينقحلاو ينمح راو

 ءالفتلاو نيقيدنِصلا ءايبتذإ هعامج وه أيقو ." عاف ىزعمب ف رلا نم ليعف وهف هدابعب
 أ كام 54

 . 1ةناقاو دنع هد اعد | تر كا 0 ايم اك ا
 54 ة 2 دك

 - 1 00 5 ةحسلاو 2 وك ملأ نقد كاميزام محن 2١ هداتملا كاك ام م
 521 ل 31 - -

 05453 ةتافددا كغ لأ ضرم ثتابا: يزاعملا تباتك ”يراحلا |(! 5

 !اعي هللا نحو ةشئاع اضف, قيتنابر: ةباسضلا |ئانضت باك للا
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 لع لص 0 هلاق 51 راثلا تاذع نم وا ربقلا ِتاَذَع نم هذعاَو

 ا
-_ 

 دمصح ل للا د امل | | 0
 ا

 مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع - مر

 هارق. آ ( هلزن مريك اور هبع فعاو ١>) هراكملا : قف ةحلخ ) ى يدا

 ف نولا نم هرهط ىنعي ( دربلاو جلغلاو ءاملاب 0 يا ال حملا

 تيقن ا" اياطخلا نم هقنو ) سندلا نما ةررمظملا ها هايم افي ديشلا ةرفغملا عاونأب

 1 هلهأ نم اريخ الهأو 2 ةراد نم اريخ اًراد هلدبأو 0 يتلا سس ضيبألا مولا

 صاخلا ركذ ليبق نم وه وأ جوزلا ريغ مدخلا لهألاب دارأ ( هجوز نم اًريخ اًجوزو
 والا رم فكل ) رانلا باذدع نم وا ربقلا باذدع نم هدعاو ةنحلا هلخداو ١ ماعلا لعب

 ال ا كلظ)ل سوك | ايدام كيسي (يواولاو ناك م ةراش ىلع ىلص نيح هلاق )

 ْ ىلاعت هللا“ يضر ىتاوم وبأ (ق) -[15 00
 اهلا "امون يرث "يق ”يفا رثنإو + "يهجر نيقيطست ليلا رفغا مهلا ١
  يِدْمَعَو يِبَطَحَو يدَجَو يِلْزَه يل ْرْفغا ّمُهّللا « يم هب ملأ
 ىلع كد 00

 رفغا مهللا ) هنع ةياورلا ىلع قا هنع ىلاعت هللا ىصضر ىسوم وبأ - قا

 1 ا ا ا تلا
 ا ارا لا رم حالا كب ( يدجو ) لطابلاب ملكتلاو حازملا وهو

 داق. يعم كل وودلا نامي وكاد اناء رول ف دوعما »انآ« قفل( يدع« كلذ لك

 ا اب اما طعما العلل هيلع ناك نسالكم ماد هلل

 (5594) 2... يل رفغا مهللا» : ليَع يبنلا لوق باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - [870]
00 

 ” ( 2 ) (000130/59 مع ااه دش 0 روععلا كتان ١ ككل 20060 '
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 رفغا مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ يبق )

 نيقلت فطع نيقلخنا ىلع فطع اذه (نيرصقمللو هللا لوسر اي : اولاق . نيقلحملل

 مرحملا صقي نأ ريصقتلا . نيرصقملاو نيقلحملل رفغا مهللا هللا لوسر اي لق هب نونعي

 دنع تارعش ثالث ريصقتلا وأ قلحلا يف ءىزجي ام لقأو هفارطأ نم هسأر رعش ضعب

 رفغا مهللا لاق ) ريصقت وأ قلح نم سأرلا عبر نم لقأ زوجي ال اندنعو د

 لوسر اي اولاق نيقلحملل رفغا مهللا لاق نيرصقمللو هللا لوسر اي اولاق
 هيف ٠ روهشملا حيحصل سم در( عادرلا ةخ يهلك نيت يل ام

 مالسلاو ةالضلا 07 هنأل لضفأ قلحلا نأ ىلعو للحتلا يف ريصقتلاو قلحلا زاوج ىلع ليلد
 مهضعب نع ضايع يضاقلا ىكحو ةرم نيرصقمللو تارم ثالث نيقلحملل ءاعدلا ررك

 ذئموي نيمرحم ةكم لوخدب اعمط اولعفي ملف قلحلاب مهزمأ نيخ ةيبيدحلا موي ناك اذه نأ

 ل6“ للا نالثم العقلا الغ !فمدع رح“ ةياؤارلا هن ىلع ءاعاللا ديرما قفلخلا 2
 هيلع نمل املف رجب ةح ىلعال يدها و رميدجا اك 5 ك1 البلل را

 ائيش كلذ نم مهسفنأ يف اودجو لحلاو قلحلاب مهرثكأ مهو هعم يده ال نم مالسلا
 ال6 كيلاب/ ففاوطلا نود هما ركاب عم كيخأ نلخخ ل نأ هيلهاجلا ىفاوهدتم ٠0 نك

 لام قلحلا نم 8 مهس وفن يف ريصفتلا ناك ف مهرودص تقاضوب كلذ )اومظعتسا

 ”لعفلا رم نيكتسللا نيب ام نآيِبلَو كلذ مينع ةلازإ نيرصصمملا رخاورمهمدع 000000

 0 >ٍ 5 1 7 3 : 5 8 3 ١

 © ةراع مه اريخ اراد ليام ) 0 نم + يلا بروح تيفن

 ةنجلا هلخْداَو . ِهِحوَر نم اًريَح اًجوَرَو . هلها نم اريح الهاَو

 ةياورو ("120) )١5١75( .. ريصقتلا ىلع قلحلا ليضفت باب : جحلا باتك ::ملسمو 4

 . هتدج نع نيصحلا نب ىيخ ثيدح ه0 0111 ولم كلبح ءااذ ولأ ةححل
 ١س تت -

 . (/نوز) (515 ةالصلا ف تفل ءاعذلا تنل زئانجلا ب اقك/ اح لا
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 لا !قويدل كلا حرش مح

 رفغا مهللا ) ابدع سم ىور «( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - مر
 نيذلا ةرمز يف يأ ( نييدهملا يف هتجرد عفراو ) هرصب ضمغأ نيح هل ( ةملس يبأل
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1 0 0 
 ( 5105) . اهدلهذ ءاعدلاو روبقلا .نوخد دنع نامي ام باب زئانجلا .باتك ةكبلصا - [537 5

 0 تيدي
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 ذوعأ ينإ مهللا ) هنع اسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا - مر
 داب ولفت رهو ىاضتا نأ نم يأ ( ينلضت نأ تنأ الإ هلإ ال ) ثدبلغب يأ ( كتزعب

 سنإلاو لاو نب تارع ذل اك يح تا 0 علا 0 هَلْ رتعم ديح وتلا ةملك ه

 ناد وصمملا نافلكملا 0 هير املك تاناويخ اتناك نإ ه5 دلا

 ىلاعت هللا يضر يالا (نكرلا ين رضا
 م ان رك ا مبلل ل لا تالا 17 ل 2 _ َ

006 

 (نغأ هللا * 000 انغأ مهللا )100 اف اكيغم نا هنااا داق بسلا [ لحما

 لا ةناحإلا ذه نكي نامت انرطمأ يأ تيعلا م هيجطما وجلال هاعالا ل
 لاق 000 "٠ لاق )ذلك اللام كي ا هانم" عما ىنعمب ةلمهملا

 ا لب لش اب اللا او دس هب هئازر و ن6 تعلق: 5
 3 هه 0 : ل 0 ِ- 8 ١

 فاطق انع) ةحسعا با هللا - افا (انبسلا تفعصمنا وا لا ومازنا تنحل هللا تما | امك
 تت هت 7

 اع ىاعت هللا يضر ا 2

 2و

 ىف هفلخاو لسا ل يف ُهَمَجَرَد ْعَهْزاَو , َةَمَلَ يبأل ٌرِفعا هَل للا

 هاا ا ا ل ُ + ”يلاعلا تر ايدل انك ل :
 ا 1 - 00 3

 نا وا

 0 00 عما يطحن و كا يشسالا كيل ١ اشعال ناك راجل

 ا( 51 الا ف ماعذلا كسا“ ءاقشعم الا ١١ ةاليظأ (تاتك 14 كليو
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 نينس عبس يف ناك طحقك ينعي ( فسوي عبسك ) نينس عبس طحقب يأ ( عبسب مييلع
 اذهب مالسلا هيلغ ىبنلا اعد ال : يوارلا“لاق'. مالسلا هيلعو انيبت لج صرب لآ

 هءاجف ناخدلاك ءاوهلا نوري اوناك ىتح ةنس مهتذخأ هب مهئاذيإ ةرثكل شيرق ىلع ءاعدلا

 ابره هد اعلق مه هللا عداف ركع كشك رنا رالا للشر دا لاقو كال ١

 ..ةيلع اوناك ام لع اوداع ةيهاقإلا 0 |

 7 كطخس نم 00 0 ىلإ مهللاب) :+هرتو رجا ىف ,نوقيامالبسلا ىلع

 دعب ىلاعت هللا ةافاعمب ذاعتسا .امنإ ( كتبوقع. نم ) ءوسلا نم عفدلا يمهو» ( كتافاعمت

 قرقحل هبفئاعي و هفومح ههج 0٠م هنع طخ لإ ام ىلاعت هللا تح هئاضضرب ةداهح دا

 ابرق مالسلاو ةالصلا هيلع دادزا املو كتبوقع نم كتمحرب يا ( كنم كب ذؤعاو )ا ةريغ

 ىا (.كيلع :ءانث ىصحا 0 هلوقب هئانث نع هسفن زجعف هللا ةمضع .هتفرعم دادزا

 هللا اع: ءانتلا :ىح .م._ هيلع بجوده ام تاضاوا هريضعمتب :هفا رتعا.. هنم ضرغلاو ةرتحألا

 . ( كسفن ىلع تينثأ م" تنأر

 : ابكدع  ىلاعت هللا ئتضر سابعا ناا(مو تاكا
 0 ّء 2 3ع 0 : : 31 ّ 7 هي

 ىحلا كا ىلبصل دا كلك الا هلال )2 كد زعبي دوعا 6 بفللا /

 , اخ * لإ رة ا 2 2 و

 )) لوب ومي بد جلا و © هس ومي ّ ل

 7 01ا مرتك « كوورعسملا 2 ىككرلا ف كافي ام تاب :٠ ةالصلا تاك ٠١ لئشفا - اا

 ” 011 100 ايللا م هبتنا اذا ءاعدلا كان تاوعدلا تاعك : ىراخبلا 7 [55

 اه |(ه سا < ذوعتلا باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذدلا كاك 7 ملسمو

 را 0

000 



 0 ار َتْوَملا ٍلَمَجلاَو « ريح لك يف يب َةداَيز ةاَيَحلا ٍلَعْجاَ
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 هبسيو ثيدحلا حرش مج

 ( ينيد يل حلصأ مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 هيلع لمتعملا وه يذلا ينيد ينعي ( يرمأ ةمصع وه يذلا ) أطخلا نع هظفحا ينعي

 الو ايندلا يف ال حالص هبحاصل قبي د, دس اذإ هنأل كلذك نا كشوالو د

 ايندلا نم هيلإ جاتحأ ام ظفحا ينعي ( يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأو ) ةرخآلا يف

 ( يداعم ابيف يتلا ينرخا يل حلصأو ) داسفلا نم امهريغو يبشاوملا ءامثو عرزلا تابنإك
 ينعي ( ريخ لك ىف يل ةدايز ةايحلا لعجاو ) كيلإ ةرخاآلا يف ينبرقي ام ينقزرا ينعي
 لعجا ينعي ( رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو ) يتعاط ةدايز ببس ىايح لعجا
 . ةحارلا لوصحب ايندلا ةقشم نم يصالخ ببس يتوم

 :"ةنعا لاخي نقلا "لكسيلا دادعملا "مخ حي

 7 قافم ْنَم قساَو َمَعطا َنَم معطا يللا 0

 . (« ةمحر الإ هذه ام » : ثيدح يف سماخلا بابلا يف هتصق مدقت ( يناقس نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا فر 2َح [ 71

 1 مساوي اي

 ينعأ مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - قر

 .(10/5] (5 55 تر هراثيإ لضفيو فيضلا ءاركإلا نات هيجل كتاتكا نإ مفلس 1[

 ظفللا اذه اعيدم مق اباج دو كلا ىلع ءاعدلا تاب : تاوعدلا كادكلا د قاراجتبلا ا

 . )٠١/*٠١( فارشألا ,ةفحت عجارو ملسم هوري هو )٠٠١5( مقرب هلصوو

0301 



 هسي ثيدحلا حرش مدح

 مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق)

 : ينعي . تاذلا ىنعمب انه هجولاو سفنلا ( كيلإ يهجو تهجوو كيلإ يسفن تملسأ
 كيلع' ثلكوت يأ ( كيلإ يرمأ تضوفو ) كَل ةداقمو كمكحب ةعئاط لاذ 0

 ةبغر ) كظفح ىلإ يأ ( كيلإ يرهظ ) تدنسأ يأ ( تأجلأو ) هلك يرمأ يف
 ىلع نابوصنم امهو رارفلا عم ةفاخملا يه ةبهرلاو>ةدارإلا يف ةعسلا يه ةبغرلا ( ةبهرو

 يرهظ تاجلأو كباوث يف اعمط يرومأ تضوف ينعي رشنلاو فللا ةقيرط ىلع هل لوعفملا
 ناك الإو اهدحو ةبغر : هلوقب قلعتم اذه ( كيلإ ) كباذع نم ةفاخم كيلإ هراكملا نم

 اذهو (ًاججنَم الو ) ةزمهلاب ( أجلم ال ) كنم ةبهرو كيلإ ةبغر لوقي نأ هقح نم
 يذلا كباتكب تنمآ مهللا كيلإ اّلِإ كنم ) ًاجلم ةبسانمل ةزمهلاب ركذ هنكل روصقم
 . (تلسزأ يذلا"كيهوا كلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ينأ نب دعس (م) - [5150]

 ا 07 رت يللا ع ردع عقلا علا ع انس كفا ىمللا ١

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 مهللا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م)
 .ااذيكأت تارم ثالث هركذ ( ادعس فشا مهللا  اًدعس فشا مهللا". ادعس قش

 تومأ نأ تفخ ينإ : عادولا ةجح ماع هضرم يف دعس لاق امل مالسلا هيلع هلاق : ليق

 ءاعدلا اذه ةكربب يفشف اهنم ترجاه يتلا ضرآلاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره بأ م لل
 يل ح 0 ع يِرَْأ ُةَمْصِع ره يِذَل 200070 مُهَّللا

 , يِداَعم اهيف يتلا يترحآ يب خِلصْأَو , يِاعَم اهيف يلا اند
 2 0 و تا ةيصولا كان : ةيص ولا كانك" 4 دلتكف د [؟ ١ويم]

 ٠ لمع ام رس . نم ذ وعتل كانا رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ١كذلإ تانك * جتا سيحل كالا

 ” 6 اي يحروب ل ليك 0

 مسار



 هللا اهعفدي نأ مالسلا هيلع ىعدف ةملظب ةهيبش ةسوسوب مهسوسويف ءاضعألا هذه يف
 يلام نعو . اًرون ينيمي نعو ) باوصلا ليبس ىلع اهنامعتسا هب دارملاو اهيف رونلا تابثإب
 ىلإ هعمسو هرصبو هبلق نع زواجتت راونألا نأل نيبناجلا نيذه يف نع دروأ امن ( اًرون
 ( اًرون يتحتو اًرون قوفو اًرون يفلخو اًرون يمامأو ) قلخلا نم هلامشو هنيمي نع نم
 ناسناإلا ذإ هتطاحإو ةرانإلا مامت ىلإ ةراشإ بناوجلا هذه ين رجلا فرح داريإ مدع يفو

 ( اًرون يل لعجاو ) ةيهلإلا راونألاب الإ اهنم صلختي مل ةهج لك نم ةلبجلا ةملظ هب طيحي
 اهلك ”راوتألل ؛اعماج-اميظع 'ارؤون. هب 'دارأ ليضفتلا دعب لامحإ ااذه

 62 اع هللا يضر ةشئاع جاب نإ مانا

 يف َدَجَهَت َنيِح ُهَلاَق ؛ ٍرشب َنْب َداَّبَع ينْعَي ؛ اًداّبع ْمَحْرا ّمُهْللا »
 ريب ريثع هر

 1 ا اضب ةلوص يشف هند

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( اًداّبع محرا مهللا ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )

 ةدحوملا ءابلا رسكب ( رشب نب دابع ينعي ) تحت ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفب
 عمسف ةشئاع تيب يف ) ليللا يف لص يأ ( دجبت نيح هلاق ) ةمجعملا نيشلا نوكسو

 . ( دجسملا يف يلصي هتوص

 اي 0 هللا 00 1 نب 0 0 71

 الَي

 2 كب لاكي تن مهلا لإ ا] الإ كنب و ال

 هتعيابم و هحاكنإو هحاكنو ةرمأ و اريعألا ةداهبشرا كار م [تاذاينخلا كاك: ىراجبلا - 1

 .(""5ه5ه) . هريغو نيذاتلا يف هلوبقو

 لا( 200 كلعألا نبتنلا» ناعا ميلا هبا تر تااوغتلا [تاتكرب»:: قراخبلا خ15

 هور نو ورز اب هركلا :طيعال نقيل ناب ::هوكادلا "فاتك" :.ةلكسمو

 ا



 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةنيدملاب لعجا مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر

 ةفاضإلاب اهنون تطقس هالثم هافعضو ءيش لثم وهو فعض ةينثت ( تلعج ام يفعض

 . ةدايزلا يهو ( ةكربلا نم ةكمب ) هلثم ءيشلا ىلع دازي نأ فيعضتلاو

 :ةدع نا هللا يضر ةرئاره وبأ فر ا

 ا قر رب عج ارمللا 3

 هكسيد ثيدحلا حرش مدح

 لعجا مهللا ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ريغ نم ةيافكلا وه توقلا : ليقو . قمرلا كسمي ام ردق يأ ( اًئوق دمحم لا قزر
 وعدي امنإ مالسلا هيلع يبنلا نأل رفقلا و ىنغلا نما ليغفا تفافكلا نأ ناي" ةنقاؤو) قارنا

 لاوخنألا ليضفاب 00

 : امهنع ىلاعت هللا امر هيا 22 .-. اال اان

 يصب يفو ٠ ارو يمس يِفَو .ءءاَروُث يبلق ,يف لما مهلا »

 اًروُت ٍيِماَماَ « اًروُن يلاَمش ْنَعَو ا ينمي نَعَو ؛ اًروُ

 ديلا روت ديل لكيتار ولو يِتْحَتَو اًروُث يقوفو اًروُن يفلح

 يف لعجا مهللا ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 ءالا ين ركفلل رقم بلقلا نأ ملعا ( اًرون يرصب يفو . اًرون يعمج' يفو . اًرون يبلق

 . 2 قئبنلا شيع كاك "ىيك فا © قاقرلا كاتكرا# يراكتللا <70

 وت 1مم كما ظباكلا 7 للا

 05901 رجلا "نب قتلا اذإ ءاعْدلا كاب : تاوعدلا فاتك !:؛:ئراخحبلا 110

 0007 همايقو ليللا ةالص 0 ءاعدلا باب : يافاستملا ةالص كئاحك : ملسمو

 ب (0190)

 ا



 لاول اقاكاز» نع كتف كنأ انه اها عيه فلا 3 (

 . مدع هيلو

 هس ثيدحلا حرش مج

 را علا نع سدي جيلا يضر ةرثيخ قا ميدي

 نم ريخ تنأ ) اهرهط يأ ( اهكزو ) تاروظحملا نع اهتنايص اهطعأ : ينعي ( اهاوقت

 :. لوقي هن اك. وسفن .تارد هلوق ىلإ عجار اذه . ه1 مال

 ىلإ عجار اذه ( اهالومو ) اهرصان 3 اع كاضر اي نوكيا ل ل
 . هديبع ىلوملا بدوي 5 راهايإ كبيدابءاهرهط ىنسي ايكر هلو

 ل هللا 3 مقرأ ندور 0

 نا رسل ب ول

0 

 تلاق امل : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر مقرأ نب ديز - خ )

 انم انعابتأ لعجي نأ هللا عداف كانعبتا دق انإو عابتأ يبن لكل هللا لوسر اي : راصنألا

 ريمضل ريسفت اذه ( راصنألا ينعي ؛ مبنم مهعابتأ لعجا مهللا ) : مالسلا هيلع لاقف
 . مهعابتا

 : هنع ىللاعت هللا يضر سنأ (ق) - [5185]
 26 لا نم , كمي تاج اك يفحص لاب نعا لاو

 نمو ©.لمع ام نم ذوعتلا باب : زافغتسإلاو ةبوتلاو: ءاعدلاو"ركذلا"باتك ؟!ملسمت تك مم 87

 0 ا 1 لو

 16 اسلا راضنألاهعباطا لاا :نرريظألا يقام ةياحب كراخطلا كيمو

 : 1١746( 6 تفل يفنت ةنيدملا باب لي يذلا باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - ع86١5]

 .(5355) )١555( ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسمو

00 



 ( نودماح انبرل نودجاس ) هلل ةدابعلا نوصلخم يأ ( نودباع ) يصاعملا نم هللا ىلإ يأ

 ( هدبع رصنو ) نيدلا راهظإب هدعو يف ينعي ( هدعو هللا قدص ) معنلا هذه ىلع يأ
 ةعمتجم ىتش لئابق نم فئاوطلا مهو ( بازحألا مزهو ) هسفن هب مالسلا هيلع دارأ
 مهملإ مضنا نم ىوس افلأ رشع ينثا اوناكو ةنيدملا ةرصاحمو مالسلا هيلع يبنلا ةبراحم

 ةزاكدكللاو لبنلاب يمارتلا الإ بح يي اشي 0 رهت نم بيرق مسلع ىضما
 داتوألا 0-0 مهنارين تافطأو مههوجو ىلع بارتلا تفس احير مهيلع ىلاعت هلل لسرأف

 ًاورك ذأ اوُنما َنيِذْلا هيأ ايا : ا مل
 [5 :بازحألا] فاَهْوَرَت مل اًدوُنَجَو اًحيِر ْمِهْيَلَع ان ٌدوُنج ا ذإ ْمُكيَلَع أ

 ا سد  شاشرب ا سلا ا
2 1 1 3 _- 

  هنغ ”لاغت هللا ير ل كاسح ايري

 ءراَثلا َباَذَع اَنقَو ةئَسَح ٍةَرخآلا يو ةئَسَح ايْئُّدلا يف انآ مهلا ١

 . « ُمالَّسلا ِهّيَلَع ِهِئاَعُد وك اذه ناك

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 انطعأ يأ ( انتا مهللا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 اذه ناك ) هنم انظفحا يأ ( رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف )

 ةعماج اهنوكل تاملكلا هذهب مالسلا هيلع يبنلا ءاعد رثك امنإ ( مالسلا هيلع هئاعد رثكأ

 . ريثكتلل ةنسح- نيونت نال اهلك تنارذلا

 هلباإت ْ
 . « ةنسح ايندلا يف انتا انبر:» : هيَع ئبنلا, لوق باب : تاوعدلا تانك : يراختبلا - ل101

1 

 يف انتا مهللاب ءاعدلا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 - 72( 55 ايلا كانغ ابق .ةيليمعتا ةرعاللاب قارب ةكسويمدلا

5 1 



 ةوقلا حنمب هل ريسلا ريسيت نع ةرابع اذه ( هدعب انل ) بوثلا فل وهو يطلا نم رمأ

 كظفح يأ هللا كبحص لاقي . هيف انظفاح تنأ ينعي ( رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا )

 ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا ) مهتياعرب هيلع دمتعملا تنأ ينعي ( لهألا يف ةفيلخلاو )
 سفنلا ريغت ةثلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلا نوكسو واولا حتفب ءاثعولا . هتقشم يأ ( رفسلا

 انزح بقعب لاملاو لهألا يف رظن نم يأ ( رظنملا ةباكو ) نزحلا ةدش نم راسكتإلاب
 نآب عوجرلا ءوس نم يأ يميم ردصم ماللا حتفب ( بلقنمللا ءوسو ) مهضعب فلتب

 وهو ( اًضيأ سجرس نب هللا دبع هاورو . لهألاو لاملا يف ) ضرم وأ نارسخ انبيصي
 ثيدحلا ىور ينعي ةيملعلاو ةمجعلل فرصنم ريغ ميجلا رسك و نيتلمهملا نينيسلا حتفب

 ضقنلا ىنعمب واولا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب ( روحلاو : دازو ) رمع نباك يوارلا اذه
 اذإ هتمامع راك لاقي . ةمامعلا فل وهو ةلمهملا ءارلابو فاكلا حتفب ( روكلا دعب )

 اهتماقتساو اهحالص دعب انرومأ دسفت نأ نم كب ذوعن ينعي اهضقن اذإ اهراحو اهفل

 ذوعن ينعي دوجولا وهو نونلاب نوكلا دعب ىوريو . اهفل مات دعب ةمامعلا ضاقتناك
 هذه نم ذاعتسا امنإ ( مولظملا ةوعدو ) ةليمجلا ةلاحلا ىلع لوصحلا دعب عجارتلا نم كب

 هراكملاو ايالبلا ةنظم رفسلا نأل اضيأ رضحلا يف اهنم ذاعي ام اهنأ عم رفسلا يف ءايشألا
 . رثكأ هيف

 تم ا

 َنوُدِجاَس َنوُدباَع نوُبئات َنوُبِبا : ٌنهيف َداَرَو ّنُهلاق َْمَجَر اذِإَو »

 َتاَرخألا َمَرَهَو ُهَدْبَع َرَصنَو ُهَدْعَو هللا َقَدَص , َنوُدِباَح اََبَِ
 7 هدحَو

 تدخلا حرش مدح

 وعدي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ يف ملسم درفنا ينعي ( نفاق عجر اذإو - ق )
 عجر اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع اقفتاو رفسلا ىلإ مزع نيح ةروكذملا تاملكلاب

 ( نوبئات ) ةمالسلاب رفسلا نم نوعجار يأ ( نوبئا : نبيف دازو ) اهوقي ناك رفسلا نع

 50 وهزغلا .م عجر اذا سوقي ام تان : داهجلا تانكي ا اخي لاو (
 3-3 0 ِع -_-- 0 .٠
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 يغبني مولعلا ءايحإ يفو . يرهوجلا هلاق اذك ةمجعملا ءاخلا رسكب ناوخ وه امناف ةدئامب

 هيلع يبنلا نأ يور "امل ةدودمت 530000 ةمح رلا نأل ةدئاملا عفرب لجعتسي ال نأ

 ةعوضوم هتدئام تهلاؤاوب" دعنا« زع نللشت هكا نا زي ال ١» : لاق مالسلاو ةالصلا

 31و هيغوألا انو نيف ىو عري دكا اذن 2

 23م د لقسم : لاق: قاذ اةنآيفللعلا اهلداخألا ادري عد

 . « نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [110]
 "لج اك يس يقل باسم ككل هللا كلل كابا
 يف كلاس ان ملل « َنوُيقْنمل اني ىَإ انو « َنيِنرفُم هَل نك

 نْيَلَع نوه مهلا ء ىّضرُت اَم يل لمعلا نمو ى ومَملاَو بلا اذه اًئرفَس
 ٍرفسلا يف ٌبجاصلا كنا مل ؛ ُهَدْعُب اَنل رطاَو اذ: انك

 باكو ٍرمَسلا ِءاكْعَو نم كب ذو ينإ ّمُهَللا , لهألا يف َةَفيِلَحلاَو

 د الع ور“ ٍلْهَألاَو ناكل" لا وسو رظْنَملا

 ) راسا دمر كلا كر تاو رسل نبا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 هيلع يبنلا ناك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)

 ناحبس . ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ) : لاق اثالث ربك هريعب ىلع ىوتسا اذإ مالسلا

 هبوكر ىلع انل ةقاط ال ينعي نيقيطم يأ ( نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو . نوعجار يأ ( نوبلقنمل انبر ىلإ انإو ) انل هايإ هللا ريخست الول
 كلسن انإ مهللا,) الاوز نم دبال ةيادلا رهظ ىلع وهك ,ةايحلا بكرم لغ هءالسلا

 ( وطاو اذه انرفس انيلع نوه مهللا , ىضرت ام لمعلا نمو ىوقتلاو ربلا اذه انرفس يف

 010012 . هريغو جحلا رفس ىلإ كرر اذ! لوقي ام باب : خجلا تراك ؟'لشم

 ها حا

 ا



 عض تيدحملا حرش مدح

 هذقنأ يذلا هلل دمحلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ
 ( همدخي ناكو هتوم دنع ) مالغ ةفص ( يدوب مالغ مالسإ دنع هلاق ؛ رانلا نم

 لاقف هسأر دنع دعقف هدوعي مالسلا هيلع يبنلا هاتأف ضرمف مالسلا هيلع يبنلا مالغلا يأ

 مالسالا ضرع زاوج نايب هيفو ملساف مساقلا ابأ عطأ : هوبأ لاقف هيبأ ىلإ رظنف ملسأ : هل

 نأ لإ ةراشإو ةيعدالا كاب ف ديل ك5 قو“ طكلا مع اذ كدر للا مالا
 . ءاعد وأ اريبكت وأ اديمحح ركل

 : : هنع ر ىلاغت هللا يضر ةعامأ وبأ حر

 عدوم الو يّفكَم ريغ هيف اكرابم اًبيط اًريثك هلل ٌدمحلا»

 . ( هتدئام عفر اذإ هلوقي ناك ؛ انبر هنع ىّنغَتسُم الو

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ( اريثك هلل دمحلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمامأ وبأ - خ )

 دمحلا ىلإ عجار ريمضلا ( هيف اكرابم ) ءايرلا نع اصلاخ يأ ( اًبيط ) اريثك ادمح يأ
 دوعن لب هب يفتكن ال ادمح ينعي ردصملا ىلع بصن ( يفكم ريغ ) توبثلا مئاد يأ

 ىلاعت هلل دماح لك نإف ةدايزلا هنع عفدت ال ادمح هانعم وأ ىرخأ دعب ةرم هركذب هيلإ

 ىنغتسم الو ) هكرتن ال ينعي اهديدشتو لادلا حتفب ( عدوم الو ) هدمح يف رصقم

 ماعطلا ىلإ عجار يفكم ريمض ليقو هيلإ جاتحن لب دمحلا نع ينغتسن انسل ينعي ( هنع

 بصن (« انبر ) ىنغتسم الو عدوم ريمض اذكو دودرم ريغ ينعي لاحلا ةنيرقب ردقملا

 معطملاو يناكلا وه انبر ينعي هربخ يفكم ريغو أدتبم عفرلاب انبر ليقو ءادنلا ىلع
 كورتم الو [ 1: : مانألا ] © ْمَعْطُي اّلَو ْمِعطُي َوُهَو إف : ىلاعت لاق اك معطملاو يفكملا ال
 تدجو : يتشبروتلا لاق هيلإ جاتحم قئالخلا لك نال هنع ىنغتسم الو هدنع اميف ةبغرلا

 اذإ ) دمحلا اذه مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يأ ( هلوقي ناك ) بصنلاب امهيف ةياورلا
 سيلف ماعط هيلع نكي مل اذإف ماعط هيلع ناوخ يهو عفر لوعفم بصنلاب ( هتدئام عفر

 .(5ه55/) . هماعط نم غرف اذإ لوقي ام باب : ةمعطالا باتك : يراخبلا - [51179]

 ا



 ةيدألا عماوج يف

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [510]
: 

 ءاَبِش ا يفاّشلا 1 فشاَو سال ا » سابلا بهذ (

1 

 انك قاسنإ ىكتشاب اذإ ناك 4 امقس رداخير د ءافش ير الإ

 مم“ فيدحلا حرش مح

 ( سأبلا بهذأ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 يأ) رداغي ال ًءافش كؤافش اّلِإ ءافش واكب تايش لاك لضرلا دبش ل
 0000 ناسنإ ىكتشا اذإ ناك ] ضرملا .فاقلاو نيسلا حتفب :؛ ( امقس ) كرتي ال

 روكذملا ءاعدلا يأ ( لاق مث هنيميب ) ضيرملا كلذ مالسلا هيلع يبنلا يأ ( هحسم )

 تذخأ لقثو مالسلا هيلع ضرم املف : تلاق ةشئاع لوق حلِإ .. ىكتشا اذإ ناك هلوق

 ينلعجاو يل رفغا مهللا » : لاقف ىدي نم هدي عزتناف عنصي ناك ام وحن عنصال هديب

 . ىضقا لق, وه اذإف رظلا تليهذف © لالا ل

 : ةنعاملاعت هللا يصر سنأ خراج "5 140

 ٌيِدوُهَي مالُغ مالسإ دع هلاق ؟ راَثلا نم ُهَّدَقْن يذلا هنااا

 .« ُهُمِدْحَي ناك ِهِتْوَم َدْنِع

 ه5 10/ه)' ضيّرَملل' دئاغلاب ءاعد, باب": . ىضرملا كثادك-: "”يراخبلا "<71

 ٠ (5/0) لا يارا [ضيرلملا ةيقر بتابحتسا باب :( عالما كن انكم : ملشم

 صرعي لهو ؛ هيلع ىلصي له تامف يبصلا باطلا اذا تان زئانجلا كاك يراخبلا تل

 01615 مالسالا يبصلا ىلع

252208 





 شيز بابا
 باوبألا عيمج يف هبيترتو ةيعدألا عماوج يف



 ذم

 هيي
 ©: مهل دس -

1 

1 

3 



 1 هللا يضر ةريره ا 0 كا

 كمل كئيَطعأ ينو ديال ُهنإَف ًءاَضق ُتْيَضق اَذِإ نإ دّمَحُم اي و

 ْمهِسْفْلأ ىوس ْنِم اودع ْمهيَلَع طّلسأ اَلَو هةماعب نسب ْمُهَكِلْأ ال

 نيب نم : سل ل
 يبسي مهضعبَو اًضعب كلي مهضعب نا اًهِراَطق

 4 ا

 عض كيدتملا حرش مدح

 يفإ دمحم اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 راجلا ( ةماعب ةنسب مهكلهأ اّلأ كتمأل كتيطعأ ينإو دري ال هنإف ًءاضق تيضق اذإ
 ةداعإب ةنس نم لدب وأ ةدئاز هيف ءابلاو مهعيمج معي طحقب ينعي ةنسل ةفص رورجغاو

 ينعي مهعمتجم يأ ( مهتضيب حيبتسي مهسفنأ ىوس نم ًاًودع مهيلع طلسأ الو ) لماعلا

 انه ول ( مهيلع عمتجا ولو ) هل ةيناث ةفص وأ اودع نم لاح عراضملاو ةيلكلاب مهكلبي

 كش «( اهراطقأ نيب نم : لاق وأ ) ضرألا فارطأ ين يأ ( اهراطقأب نم ) لصولل
 نوكي ينعي ( اًضعب يبسي مهضعبو اًضعب كلبي مهضعب نوكي ىتح ) يوارلا نم
 ثيحب مهنع جراخ ودع نم ارداص نوكي الو ضعب ىلع مهضعب نم ارداص كالهإلا

 . اهلا

 ١ م 3 .٠ 1 5 / 1 ءأ ا لا . 7 | | ١

 (5/7/5) ضعبب مهضعب همالا هذه كاله تان: ةعانشلا طارشاو نفلا هناك ملسم ل اه لاا

 00 032 فقانرشالا هفخ مو يراخبلا هوري 1 2 ظفللا و د 505
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 ول ةرطفلا ىلع اوناك امدعب هلأ داري نا ةلالضلا ىلع اوقلخ مهنأ ال مالسلا

 ينودبتساف ) اولضل تانئاكلا يف رظنلا لامهإو تاوهشلا نم مهعابط يف امب اوكرت

 مكلك يدابع اي ؛ مكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم اّلِإ عئاج مكلك يدابع اي مادهأ

 :الزلاب ىف :ءايهسالا ١ نشاء": كيلا رللإد ىكشنكا نر دكان هموت "نتن الإ راع

 ![ ةرايكلاو ماعطلا ل ادامك رع «طاعلا ل دعا دقق ةتونسك نم 'الإو .هتمعطأ ١ ند الإ

 يورو ءاطلا مضب ( نوئطخت مكنإ يدابع اي ) امهطسب ةوسكلاو ماعطإلاب دارملا : تلق

 ينورفغتساف اًعيمج بونذلا رفغأ انأو راهنلاو ليللاب ) نوبنذت يأ ءاطلا حتفو اهحتفب
 ( ينوعفنف يعفن اوغلبت نلو ينورضتف يرض اوغلبت نل مكنإ يدابع اي . مكل رفغأ
 اذكو يلإ ال مكيلإ دئاع هعفنف منسحأ نإف ىلإ عفن وأ رض لاصيإ ىلع اوردقت نل ينعي
 احلا نس ضع ( مرخاو ) ثارمالا نم يأ ( مكلوأ نأ ول يدابع اي) متأسأ نإ

 ىوقت ىلع وأ بلق لاوحأ ىقتأ ىلع يأ ( بلق ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو )
 مكرخاو مكلوأ نأ ول يدابع اي . اًئيش يكلم يف كلذ داز ام دحاو لجر ) بلق ىقتأ

 يكلم نم كلذ صقن ام مكنم دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو
 ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي  اًئيش
 رسكب ( طيخلا صقني اك الإ يدنع امث كلذ صقن ام هتلاسم ناسنإ لك تيطعأف
 دنع ام نأل ناصقنلا يف سيل هيبشتلا نأ ملعا ( رحبلا لخدأ اذإ ) ةربإلا ءايلا حتفو ميمل
 صقنلا قالطإ مدع يف لب ام صقن نع ولخي ال رحبلا طيخملا لاخدإو الصأ صقني ال هللا

 ريدقتلاو ضرفلا باب نم هنأ لاقي وأ ماهفألا ىلإ ابيرقت هب لثلا برض امنإو افرع هيلع
 مكلامعأ يه امنإ يدابع اي ) رادقملا اذهب ناكل ىلاعت هللا كلم يف صقنلا ضرف ول ينعي

 مكلجأل يدنع ظوفحم الإ مكلامععأ ءازج ام ينعي ةضقلا ريمض يه ( مكل اهيصحأ

 اًريخ دجو نمف ) ةيفاو مكيلإ اهيدؤَأ ينعي ءافلا ديدشتب وهو ( اهايإ مكيفوأ مث )

 . ( هسفن اَلِإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف

 ل



 ىلاعت هللار نأ ىلإ ةراشإ يدنع كلذ تجول يقسلاو ماعطالا ينو ينتدجول ةدايعلا يف

 نم اذه : ليقو . امهنم اباوث رثكأ ةدايعلا نأ ىلإ اًداشرإو نيكسملا رسكنملا لاوس

 4 ىَمَر هللا ّنِكَلَو َتْيَمَر ذِإ َتْيَمَر امو 8 : ىلاعت هلوقك دبعلا ةلزنم برلا ليزنت باب
 . ةقاط هتفرعم يف نقاعلل سيلو هقاذ نم الإ هفرعي ال مالك اذهو [ ١٠ : لافنألا ]

 : هنع لاعت هللا يضر 0 وبأ 0

 ْمكِدْمأ ٍينوُدْهَتساف هتيده ع نوما الإ 0 كلك ا اي »

 ؛ ْمُكْنِعْط ينوُمِهطَتْساَف نقم نم الإ م ٌمِئاَج ْمُكَلُك يِاَبِع ا

 وكدا ينوسكتساف هن ا نس الإ ِراَع كلك يِداَبِع اي

 يع ٌبوُنذلا يلا انأَو راَهَتلاَو ٍلْبللاب نوُئِطْخُت مكن يِداَبِع اي

 يِنورضَنَ يرض اوُعلَْت ْنَل مكن يِداَبِع ايه ْمُكَل رف ينورِفَْتْساَف
 ْمُكَرخآَو ْمُكَلْوأ نأ وَلا يِداَِع اي . يِنوُعقْنَص يعفت اوُلت قل

 يف كلذ َداَراَم ِدحاَو ٍلُجَر بل ىَقنأ ىَلَع اوُناك ْمُكَنِجَو ْمُكَسْنإَو

 اوناَك ْمُكنِجَو ْمكَسْنِإَو ْمكَرحآَو ْمكَلَوأ نا ول يِداَبِع اي قيس يِكلُم
 ايش يِكلُم ْنِم كلذ َصَقئاَم ْمُكْنِم ٍدِجاَو ٍلُجَر بلق ٍرَجفأ ىَلَع

 ٍديِعَص يف اوُماَق ْمكّنِجَو ْمُكَسْنِإَو ْمكَراَو ْمُكَلْوا نأ ول يِداَبِع ا

 ٍيِدْنَغ امم كلذ َّصقَن م َاسَم ٍناَسْنِإ لك ُتْيَطْعأَف ينولاّسف داو

 ين اَمنِإ يِداَبِع اي ءَرْحَبلا لأ اَذِإ طّيْخملا ُصَقْنَي اَمَك اَّإ

 ٍدَمحْيلَف اريح َدَجَو ْنَمَف اها ْمُكَيفَوأ ّمُن ْمُكَل اًهيصخأ ْمُكلاَمْعأ

 هتك الامان ريما كيد كاشعالا لجل

 0 يرق ك5

 لاض مكلك يدابع اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 ىلع دلوي دولوم لك » : مالسلا هيلع هلوق يناني ثيدحلا : ليق نإف ( هتيده نم الإ
 هيلع يبنلا ةثعب لبق هيلع اوناك امب مهفصو ثيدحلا نم دارملا نأب : بيجأ « ةرطقلا

 | م69 8 1/) , ملظلا جرحت بتايا: تادالاو ةلئصلاو ربلا بانك هلم, ١

 م



 ] - ]5١15هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) : ٍ

 َكُدوْعا فيك بر اَ ِر : لاق « يِنذْعَت ملف ٌتْضِرَم مدا َنْبا اي

 ملف ضرَم اناَلف يِدْبَع نأ َتْمِلع اَمأ : َلاَق ؟ َنيِمَلاَعلا بَ َتْنأَو

 مدا نبا اي ؟ ُهَدْنِ يِنَئْذَج وَ كلك 1 لنا قول ان

 ُبَر َتْنأَو كُمِمطا فْيَكَو ٌبَراَي لاق « يِنْمعطُ ْمَلف َكُتْمَعْطَتْا

 ل ا لا ال لك 0 ملاكا
 اي ؟ يِدْنِع َكِلذ َتْدَجَوَل ُهتْمَعْطَأ ول َكّنَأ َتْمِلَع اَمأ « ُهْمِمْطُ
 َتْنَأَو كيِقْسأ فيك بر اي : َلاَق يب ينقلست ْمَله كيسا مَآ نبا
 ا ا ل ندا ع يق تا لاق ؟ َنيِمَلاَعلا َّبَر

 لأ يدنع كِلذ تجاور مكفول .

 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 ( تضرم مدا نبا اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )
 كلذل افيرشت هسفن ىلإ هفاضأ امنإ هدبع ضرم هب دارأ « ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي ينعي

 هزنم تنأ ينعي ( نيملعلا بر تنأو كدوعأ فيك براي : لاق . يندعت ملف ) دبعلا

 كيك: نوما« قال اطلاقا 4: ليف تاق: ريغلا "نإ !ةحئاكللاو ةرفتاسملاو : ضررطاللا نع
 مرام اخ و اةيلعا ترعاه | دمعت (ةنغ !لاذع.- انلق/ ١ كدوعأ كفيك "ناكما ض

 كنأ تملع امأ هدعت ملف ضرم ائالف يدبع نأ تملع امأ : لاق ) ضرملا يفنل

 تبلط يأ ( كتمعطتسا مدا نبا اي , هدنع ) يلاضر تدجول ينعي ( ينتدجول هتدع ول

 : لاق ؟ نيملعلا بر تنأو كمعطأ فيك براي : لاق ؟ ينمعطت ملف ) ماعطلا كنم

 كنأ تملع امأ همعطت ملف نالف يدبع كمعطتسا ) نأشلل ريمضلا ( هنأ تملع امأ

 ؟ ينقست ملف كتيقستسا مدا نبا اي ) هباوث يأ ( يدنع كلذ تدجول هتمعطأ ول
 هقست ملف نالف يدبع كاقستسا : لاق ؟ نيملاعلا بر تنأو كيقسأ فيك براي : لاق

 لاق امنإ . هباوث يأ ( يدنع كلذ تدجول هتيقس ول كنإ ) هيبنتلل فيفختلاب ( اهأ

 5 0( 9 23) : لضيرملا ةدابع لضف بابا: بادالإو ةللضلاورربلا بباتكرب ملسمي ب
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 باطخ اذه هتاطبأ يأ ( كلمع تطبحأو هل ترفغ دق ينإ نالفل رفغأ ال ينأب )

 نكي مل فلاحلا اذه نأل رئابكلاب طبحت لامعألا نأ ىلع ةلزتعملا ضعب هب لدتسا فلاحلل
 هئاابا وأ" هنيمب ىف' اطاح: هلطحلا,ةلملع ”ظاوبكب ا رم "نا 131 اب”رمقسلا لأ هع عيلان ان

 ىكحف اذكه مهمكح ناكو انلبق نم عئارش يف ناك هنإ لاقي وأ لحتسملا ىلع لومحم
 نارفغ يف ةنسلا لهال ةلالد ثيدحلا ينو هلعفو مهلعف نع مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللا

 7 ةريبك- نجف انالز نأ لع؛ لدقاتلخلا هرهأظ تالي ةبوت افيألا |

 ع ا 3 يضر ةريره 0 تر

 . ( ةريعش : ارقلْخَي ع - اوَقلخَيِل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ملظأ نمو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 اقولخم يأ ( يقلخك اًقلخ قلخي ) عرش يأ ( بهذ نمم ) يفنلا ىنعمب ماهفتسا نم
 اذهو يوارلا نم كش «( ةريعش اوقلخيل وأ ةبح اوقلخيل وأ ةرذ اوقلخيلف ) يقلخك

 روهمجلا لكلا حور هيفا سيل الم ىو جرحت »ىلإ ايهذب نم تيدقمابا قلسف ويجفتللل رغألا

 : سابع نبا ثيدح يف مالسلا هيلع هلوق ليلدب حورلا يذ روص وه امنإ عونمملا نأ ىلع
 . 2« هل سفن ال امو رجشلا عنصاف العاف دبال تنك نإ »

 : :فنع ىلاعت هللا يصر ةريره وبأ (م) 5 ةيكال ه4

 ابا را انا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 قفنأ مدا نبا اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 . هتقدصتو هتقفنأ ام اًضوع كيطعأ ينعي ( كيلع قفنأ

 5 (5ه9”5575 1 رونطل ضفن تاب 5 سابللا فاك , يراخبلا جي [ 57
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 .575(1) (555)- فلاب" قمنا, ريشإتا#' ةقفنلا لع ثحلا يناَب' ب ةاككرلا بانك 1م لاا



 تددر ام ) حاورألا نوضبقي نيذلا يتكئالم تددر ام ينعي لادلا ديدشتب ( هلعاف انأ

 مهايإ يديدرت لثم يأ فوذحم اهفاضم ةيردصم هذه ام ( نمؤملا يدبع سفن ضبق يف
 ءاج اك هورخأ مهل لوقأ مث نالف حور اوضبقا : لوقأ نأب نينمؤملا حاورأ ضبق يف
 لاق همطل املف هحور ضبقل ىموم ىلإ توملا كلم لسرأ ىلاعت هللا نإ » : ثيدحلا يف

 ىسوم بلط ىتح ةفطالملاو رييختلاب اًيناث هلسرأف توملا ديري ال نم ىلإ ينتلسرأ بر اي
 نيب ريديخلا وهو" ددرعلا ناك هالو :تددارت ام : خسنلا ضعب يفو ( توملا مالسلا هيلع

 فقوتلا وهو هاهتنم ىلع لمح ىلاعت هللا قح يق ًالاحم امه حلصألا نأب ملعلا ْمّدعَل نيعيشلا

 هيرأو هيف فقوتأ ينإف نمؤملا سفن ضبق يف يفقوت لثم هلعفأ اميف تفقوت ام ينعي
 ناولززرعو اكاقل' لإ قوش .كلوملا جاز هّيلق نبع نصح تاماركلاو يمتلا نماذل تددحا

 مدعو امهريغو ضرملاو عوجلا نم نمؤملا ىلإ كالهلا بابسأ لاسرإ ىلاعت هددرت نم داري

 حرش يف اذك هءاقل يلحتسيو توملا بيطتسي ىتح ىرخأ ةرم اهلاسرإ مث اهب هكالهإ
 نال رمل اة هادا رار كةوؤت ةعييشللام لاقأ ميعاد فاس عادت تنروللا ةفاركس رو

 0 ةتدلقم هيك "اناواو رم ءلا هه كوي" كفيكفا امتنا . حال, .ىلإ نم اولي“ لص رول ةييفلا تيارللا

 توملا نم دبعلل يأ ( هنم هل دبالو ) هبركو توملا ةبوعص نم هقحلي امب هءاذيإ يأ

 ضارعإلا يأ ( ايندلا يف دهزلا لثمب نمؤملا ىدبع ىلإ برقت امو ) سفن لكل ردقم هنأل
 يسر كاملا ةئارو رطل كيرالا يم نتي

 ننسلا ءادأ نم لضفأ ضئارفلا ءادأ ينعي ( هيلع هتضرتفا ام ءادأ لثمب يل دبعت الو )

 . كللدكر نسل نللاةعاذإو 0 هك ردو متو هللا ةرشأ ناك نابت هنأل لهاونلاو

 : اهنح لاقت اانا يضر هللا دبع نبي كيج مراد أر
54 
 ل

 هَل ُتْرَمَع دق يئا ٍناَلفِل َرِفغَأ ال يئأب َلَع ىَناتَي يِذّلا اَذ ْنَم ٠

 ' لل ”كلملاو

 ص فيدخل حرش يجدكإ

 اذ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج - م)

 هنم لدب وأ اذل تعن.يذلاوهربخ اذو ماهفتسا ًاذتبم نم فلن ىلإ( لعل يذلا

 هللا 'ةطخار "قلمر«ناشننالا . ظييطقت, نع نيبنلا اجعاي :(لفاوالاب' ةلئيفلاو نينا ةبباك“ ننس 2 0

 0 لاز  كاعت

 نا



 مث ايندلا ل هأ نم هّيفص ٌتضَبقاذإ ءازَج يدنع نِمؤملا يِدْبَعِل ام »

 2 ةئملا الإ « هبستحا

 هن ثيدحلا حرش مح

 نمؤملا يدبعل ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ايندلا لهأ نم ) صلاخلا هبيبح ينعي ءايلا ديدشتب ( هيفص تضبق اذإ ءازج يدنع

 . ( ةنجلا الا ) هيلع ربصلاب رجألا بلط يأ ( هبستحا مث

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو سنأ مران ال9
 ينزراب ا 9 َىداَع نم" 2 اورتاو 51 َناَهَأ ْنَم »

 ضبق يف ُثدَدَر ام ٠ ؛ ُهلِعاَف انأ ٍءيش يف ُثددر 0

 هل دب اَلَو ُكتَءاَسَم ُهَرْكأ انو توملا ُهَرْكَي نِمْؤُملا يِدْبَع سفن

 دّبعت الو ايندلا يف دهْزلا لثمب ُنمْؤملا يدبع لإ َبرقت اَمَو « ُهْنِ
 . ( ِهْيَلَع هّتضرتفا ام ءاَذَأ لثمب يل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم ) امبنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو سنأ - خ )

 ينايلوأ نم اًدحاو ىذاو بضعأ نم ينعي ( ايلو يل ىداع نم : ىوريو . يل ناهأ
 لحخاد قتم لك .لب .خي خياشملا نم دوهعملا قولا دم“ لولا دارملا سيل . هلل نوعيطملا مهو

 نوُنَرْحَي ْمُه ال هبل فوخ اإل للا وا نإ الا » : ىلاعت هللا لاق م دحلا اذه.يف

 رصني ىلولا نأل ( ةبراخناب نقورأب يق 0 سنوي 1 © َنوُقّتي أوُناَكَو اوما َنيِْلا
 2 دلل اوم نإ اوُنَما َنيِذلا اَهيآ اي » : ىلاعت هللا لاق ا هرصان هللا نوكيف هلا

 ا او رسولا زراي دقف هرصان هللا ناك نم ىداع نمف ع7 دنحم ]

 ةريره يلا ثيدح نم . هوحنب (5 ٠ ؟) عضاوتل كناي :: .قاق.لا تانك ::يراخيبيلا + جا

 : ااا
 : يراحب ىف يذلا طظفلل ني صئاتكع انف ىفل ةهملا طفلوو
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 : .هنعا ىلاعت: هللا, يضر ةريره وبأ اماس

 اهب ْمُهْنِب ٌقيِرَف َحَبْصأ الإ ٍةَمَْب نم يِداَبِع ىَلَع اهيزعلا لجو

 1! ةاوكلاب اون كرك وكلا ر :. نوعي نوفاك

 هس ثيدحلا حرش مح

 يدبع ىلع تمعنأ ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نيرفاك اهب مهنم قيرف حبصأ الإ ) ةدئاز نمو ةيفان هيف ام رطم نم ينعي ( ةمعن نم
 مدقت بكوكلاب انرطم ينعي ( بكوكلابو ) بكوكلا رطمأ ينعي ( بكوكلا نولوقي
 4 ءامسلا مره ذللا للام 3 كرالخلا ف "سماخلا بابلا يف هيلع مالكلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا 9 ت1 ضر

 ُهَسلل ل15 ا ىح لفاوُتلاب يل. 00 يِدبَع َلاَراَم ١

 ُهلْجِرَو اهب سني يِّاُهَديَو هب رصْنُي يذلا ُهَرَصبَو هب ُعَمْسَي يِذَّلا

 «ذهإ ةئلجعأل | نيداعتما .ذإو!هثيليشألا لاك خالو ام« اهب لظشم يلا

 برقتي يدبع لازام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 عمسي يذلا هعمس تنكف هتببحأ ىتح ) ضئارفلا ءادأ ىلع ةدئازلا اهب دارأ ( لفاونلاب يلإ

 نوكأ ينعي ( اهب يشمي يتلا هلجرو اهب شطيي يتلا هديو هب رصيي يذلا هرصبو هب
 يعاسم نآل ركذلاب عبرألا هذه صخ اهيضترأ ال يتلا لامعألا نع ءاضعألا هذه اظفاح

 ديعلا' ناي نطابلا _بتيسحب ريسفتلاو) رهاظلا بسحب ريب اذه . اين نوحت"اعا كاكذ

 ائيش ظحال ام ثيحب ريصيف هيلع ابلاغ هبح ناطلس هللا لعجيف هللا ىلإ لفاونلاب برقتي

 لوا (نيكلاسلا "ايبا رد . رخا دم لش تلمس ناوكي نايمعألا كلبساو فير اظل | ١

 عاهتسالا يف هعمس نم هجئاوح ءاضق ىلإ عرسأ تنك : هانعم ليقو . نيلصاولا تاجرد

 هنيطعال ينلاس نئلو ) . يشملا يف هلجر نمو سمللا يف هدي نمو رظنلا يف هرصب نمو
 . ( هنذيعأل ينذاعتسا نإو
 . )١51( '(7؟9) . ءوتلاب انارطم لاق نم“ رفك نايب تبان. : ناميالا باتك : ملسسم تب م71

 . م عضاوتلا كابن (ففاقالااكتانكا ”يراحفلا - 511
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 كسي ثيدحلا حرش مد

 تحت ةانثم ءاي دعبو ةلمهملا نيعلاب ( هنع ىلاعت هللا يضر رامح نب ضايع - م )
 مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام ليق . نيتلمهملا ءارلاو ءاحلاب رامحو ةمجعملا داضلابو

 اًدبع ) هتكلمو هتيطعأ يأ ( هتلحن لاه لك ) ثيدحلا اذهب اهنم ملسم درفنا اثيدح نوثالث
 10 ءاقلت نم هيلع همرحب نأ لحال دلنيلو هنع ع ام الإ هلكأ هلي لحح ىت 0٠

 ءافنح يدابع تقلخ ينإو ) امهريغو ةبئاسلاو ةريحبلا ميرحت نم مهِأرب رافكلا هلعف اك
 دلوي دولوم لك ٠ : مالسلا هيلع هلوق ىنعم وهو قحلا لوبقل نيدعتسم يأ ( مهلك
 ينعي ( مهنيد نع مهتلاتخاف نيطايشلا ) مهضعب ىنأ يأ ( مهتتأ مهنإو ) « ةرطفلا ىلع
 نيطايشلا يأ ( مهيلع تمرحو ) لطابلا ىلإ قحلا لوبق نم هيلع اوناك امع مهتفرص
 اوكرشي نأ ) دابعلا نيطايشلا يأ ( مهترمأو ) اهريغو ةبئاسلا ميرحتك ( مهل تللحأ ام )
 نكي مل هللاب كارشإلا نأل كلذو ةجح يأ ( اًئاطلس ) هكرشب يأ ( هب لزنأ مل ام يب

 كرد نأ" لع ااناهرب لتي .نأب هللا: ىلع زوج اليد مكيتاوماا» ليد ةججا هي قيل
 هرانمب ىدتبي ال بح ال ىلع : هلوقك ةجح الو لازنإ ال هانعم نوكي نأ زوجيو هريغ هب
 . رات لو ءادتها ال يأ

 : هلع ىلاعتا هللا يضر: ةريزه وبأ .(م) ب[

 هولابتا نان نوي نيدو 11لاوقي نى دبقل زيتي هلم

 بس ثيدحلا حرش مح

 ( يل دبعل يغبني ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لوألا بابلا يف هنايب مدقت ( ىتم نب سنوي نم ريخ انأ : لوقي نأ ) يدبعل ىوريو

 /؛ ببذكادقفي موب + سنوي نما ريخ اناث لاق نضيف 0 00

 + هع يبللا نوكو ٠ مالسلابميلع سنون ,ركذ# يف باب 2: لئابضفلا كانك :مليس اخ(

 يا( ن1 . (ىتم ب سن وي 7 ريخ انأ :نلوعي نأ دبعل يغبنيبال»

 الد

 "17م (9) راهزألا قرابم |



 ةدضلاب ةفايطإ ليبي نم ىلخلا لإ: لوألا :ةفاضإ ان وكي نأ لقسم وق ولخلا ينعم قلخلا ب للاعت
 هماقم ,هيلإ فاضللا ةماقإإو: فاضملا ف دجإ ليبق. نم نوكيا نأ لمتحيؤ « .افوضوملا ىلإ

 قرلخلا (ةداعإ نم. يأ ( هتداعإ نم. رادضملا وين نفوانحجاو قلت ىطنا لأ .ننبل يأ

 داع نأل ليدقا قرط لع نورك دم اذه نأ ملغ كل ةينيلا "اصأ دوو لهسأ هتداعإ ٠
 كااذلا ةلاوينل ذاق" ىلاعساللا ةرادق لإ ةيئااب د امأو ءاستالا نم رسيآاناوق ىلإ ةسسنللا

 نأل اتش اذه راص امإو ( اًدلو هللا ذختا : هلوقف يايإ همتش امأو ) ةبوعص الو ءيش

 بكرم لكو بكرملا يف نوكي امنإ اذهو ومني ثيحب لكلا نم ءزجلا لاصفنا وه دلوتلا
 قيلي ال امع هللا ىلاعت ءابآلا ءانف دنع عونلا ظافحتسا دلوتلا نم ةمكحلا نآل وأ جاتحم

 ادا لا وزال هنأ ربحا كلان منال لضنأ !يرلكت شا لاا هلي يا ل
 اة يا ولا صخأ ملف زجعلا ىلإ هل ةبسن هنأل اضيأ متش * ينديعي نل

 شيحفأ متشلاو هل ناصقن ةفص تابثإ دلولا ذاختاو لاك ةفص ىفن ةداعألا يفن : تلق

 درفتملا يأ ( دحألا انأو ) : لاقو هوجولا غلبأب هنع هللا.ىفن كلذلو بيذكتلا نم
 دومصملا ىنعمب ( دمصلا ) لاحلل هيف واولا . امهريغو هزنتلاو ءاقبلا نم لامكلا تافصب

 011 را سا اك لال للا قمرس و ىلا
 : تلق نإف . هلبق امل ريرقت اذه ( دحأ اًوفك يل نكي ملو ) ةيلوألاو مدقلاب فصو اذه

 نكي مل اذإ هنأل مزلي : تلق . لابقتسالاو لاحلا يف هيفن يضاملا يف وفكلا يفن نم مزلي ال
 دا كيدعلل ةالوفك ناوكيوال كمان رف نوكي دجوف يضاملا يف

 ١ :' هنع ىلاعت هللا يصر راك نب ”نماخ 00

 لا إو  لاَلَح اَدْبَع ُهقَلَحَت لَم لك

 ام ْمهْيَلَع ْتَمَّرَحَو ْمهنيِد ْنَع ْمُهَتلاَمْاَف ْنيِطايَسلا ْمهّننأ مَنِ
 نازل لا كا اب ركل ناديت ماو ميل كلج

 ايندلا ف اهم فرعي لرخلا ةكلاطصلا/ باب 5 اهلهأو اهميعن ةفصو نحل ا 7 ملسم دول اهيكاللا تلا

 ” (ة1) ( 5 2 رانلا لهأو ةنجلا لهأ
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 ةالص ' نعي خدم + ءارسإلا ] © اًدوُهْسَم ناك ٍرْجَمْلا- نآْرَق نإ » : لاقو كنتءازقب*ىتغي
 بر هلل دمحلا : دبعلا لاق اذإف : ثيدحلا ةمتت ةنيرقب ةحتافلا ةءارق اهنم دارملاو رجفلا

 :«كلاعت هللا. لاق: مخعارلا) نمهرلا ١+" لاق قو". يدع يق ذغع + ىلاغع شل لاقل قافرطلا

 : لاق اذإو . يدبع يدحي : ىلاعت هللا لاق نيدلا موي كلام : لاق اذإو . ىدبع يلع ىنثأ

 "لاق اذإو + لاش“ ام ”يدبعلو 'يدبغ' نيبو نسيب اذ: لاق كيعست كازو نينا

 الرع لاب امل يدبعلو ب ا و ا
 نم وهو ءاعد اهضعبو دبعن كايإ : هلوق ىلإ ءانث اهضعب نأ ىنعمب نيفصن ةحتافلا مسقت

 ةقيقح ةفصنم اهنأ ال ضعبلا ىنعمب انه فصنلاو ةروسلا حا لإ نيم كلاي" لفلار

 : هلوق نم ءانث ثالث تايا عبس اهنأل ةقيقخ ةفصنم اهنأ ليقو : رثكأ ءاعدلا تفرط انأل

 ةطلساوملا هيلا," اه رح"! اند" ةلاؤق نا هل ايبامو 2125 تاتو يللا ىلإ هلل دمحلا

 ةيمستلا لعجي مل نم بهذم ىلع مقتسي امنإ ليوأتلا اذه نكل ءاعد اهفصنو ءانث اهفصن

 «:ةميطع“ اهنا ناس "ام" عاسلو' ؟ لاك هلو اا

 :رتع جاع هللا يضر ةريره وبأ (خ) - ]1١174[
 ؛ كلذ ُهَل نكي ملو يبمتشو « كلذ ُهَل نكي ملو َمدآ نبا ينيّذك ١

 0 َسَِلَو « يِنادب اَمَك ينّديعُي د ْنَل : هلوقف ياّيإ ةبيذكت اما

 هللا ةنكتأ 4 لوقف ياَِإ همس امأَو « داع ْنِم « لَ نوه قلحلا

 او نكد ِمْلَو دلال «يبزلا كدكيسلا فسأل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( مدآ نبا ينبذك ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ناك لب هب اقثال بيذكتلا نكي مل ينعي ( كلذ هل نكي ملو ) بذكلا ىلإ ينبسن يأ

 « كلذ هل نكي ملو ) بيع يأ ءارزإ و صقتن هيف امب ريغلا فصو متشلا ( ينمتشو ) ًأطخ

 ينقلخ م يتوم دعب هللا ينييحي نل ينعي ( ينأدب اك ينديعي 4 هلوقف يايإ هبيذكت امأف

 هلوق اهيف لماعلاو لاحلل ةيمسالا ةلمجلا . لهسأب يأ ( يلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو )

 ه0 «دمصلا هّللا» : هلوق تان: راسفتلا نتانكا 6 يراخبلا ت0
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 نمحرلا شرع هفقس نإف سودرفلا ةنج مهلخدأ ينعي . يشرع لظ يف مهلظأ : ملسم
 . مويلا نم لدب ( يلظ اّلِإ لظ ال موي

 : هنعلاعت هللا يضر ةريره ولأ ؟ كرر هنو

 لجرو « رَدَع مث يب ىطعأ لجر : ٍةَمايقلا موي ْمهُمصحت انأ ةنالث ٠

 ءابلمو لاو هلل وتلماف اريج زج اعلسا ,لخباراو لمت ًافارخ عاب

1 

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 مهمصخ انأ ةثالث ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ىلع ( يب ىطعأ لجر ) ةغلابملل هب تاذلا فصو مصخ ردصم مصخلا ( ةمايقلا موي
 هانعم وأ هدهعو هللا ةمذ كل ريجتسملل لوقي نأب ىمساب نامألا ىطعأ ينعي لعافلا ءانب

 هبحاص ضقن الب هدهع ضقن يأ ( ردغ مث ) هللا مساب هيلع فلحو ادهع ىطعأ
 ملو ) هعفانم ينعي ( هنم قوتساف اًريجأ رجأتسا لجرو . هنمث لكأف أَرُخ عاب لجرو )
 نم مهريغل مصخ هللاف الإو مهيلع اديدشت ركذلاب ةثالثلا هذه صخ ( هرجأ هطعي

 . نيملاظلا

 :«هنع «نللاعت هللا" يضر: ةريره اويأ (م) - 11

 ا يتلا هاه دبر فتم يرتعأ 20 ب دلما اننكفاا

 بج تيدا حرش مدح

 ينيب ةالصلا تمسق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 قلطي دقو اهؤزج اهمأل ةءارقلا ةالصلاب دارأ ( لأس ام يدبعلو نيفصن يدبع نيبو
 1٠١[ : ءارسإلا ] © كتالّصب رَهَجَت اَلَو 9 : ىلاعت هللا لاق م ازاجم رخآلا ىلع امهنم لك

 07 1 ريم احا كانو 21اناب : عويبلا كانك 1 ىيراجبلا

 ار يا ردوا د لمريغ ىلا رست لم نارك ياما عتيق كمأ لاو ”ةيخابعلا

0 



 نم رطفأ هتايح' سمه :تبرغ اذاف موي كلذ يف هرهدف هرمع مايأ ةمرحما هتاذل عيمج نع

 6 توملا نموملا ةفحتن 9 : مالسلا هيلع لاق اذهو هتاوهش نع همايص

 ل هللا مك ٍ ل 0 1

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ملظلا تمرح ينإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - خ )
 ةزواجم وأ ريغلا كلم يف فرصتلا وه ملظلا تمرحب قلعتم رورجم او راجلا ( يسفن ىلع
 ادح هل دحي دحأ هقوف سيلو هكلم هلك ملاعلا نأل ىلاعت هللا قح يف لاحم اذهو دحلا

 يف نكمث ملظلاو ( يدابع ىلعو ) ملظلا نع تسدقتو تيلاعت ىنعملاف هنع زواجي الو
 ءاتلا حتفب اوملاظت هيبنت فرح الأ ( اوملاظت الف الأ ) هنع مهعنم ىلاعت هللا نكل مهقح

 . اوملاظتت هلصأ

 هع اح هللا در ةريره 9 0 [ 711

 ١ ا طا يلطف مهلطا َموُيلا يلالَجب َنوُباَحَمملا َنْيأ
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 متت كيدخحلا حرش مد

 ( يلالجب نوباحتملا نيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةيويندلا ضارغألل ال يناضر لجأل مهنيب باحتلا نوكي نيذلا ينعي يتمظع ببسب يأ
 مويلاو مسقلل ءابلا نوكي نأ لمتحيو نيأ قلعتلل فرظ مويلا ( يلظ يف مهلظأ مويلا )

 ىتعم# 0مل الخ ف نوياحيتملا د: نخل ثيدحي يفءءاخج ال ىوأ لوألا نكل «ييهلظال ا

 حيحص ريغ يف ءاج دقو . لظتسا نم ةحار فقوملا ةرارح نم مهحيرأ يلظ يف مهلظأ

 ؛ كاك )الا و ةليعلاو نزلا فانك #املدتم هجرخأ امنإو يراخبلا حيحص يف سيل ثيدحلا - [ا97]

 .( لاتورود فارتشلا ةفحت عجارو رركم (5.8) (68907) ملظلا جرحت "باب

 . (؟07/) (؟55575) .' هللا يف بحللا لضف يف باب : باداالاو ةلضلاو ربلا باتكا7#!'ملسم - ع3__7]

 ل



 نهد للاعتا هللا 00 1( نبا جل

 ا روعي كب ذك ءاكييا وك ءاقنإو 3# ولو فين لاكي ال َكَمَأ نإ ١

 اهني ؟اايلا را «ةركقا فلكل قلتي للا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نولازي ال كتمأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ- م

 ىنعمب انه ام ديكأتلل هررك ( اذك ام اذك ام ) اًضعب مهضعب لأسي ينعي ( نولرقي
 لوصألا ضعب يف عقو اذكه : يوونلا لاق ( اولوقي ىتح ) اذك قلخ نم ينعي نم
 تءاج ةليلق ةغل بصانلا عم نونلا تابثإو ناحيحص امهالكف نولوقي ىتح اهضعب يفو

 ةلمجلا هذه ( قلخلا قلخ هللا ) مالكلا اذه يأ ( اذه ) ةحيحصلا ثيداحألا يف ةريثك

 للا ( ]شا ىلع [ففير اذه رح قلخلا اةلحا اذه تايب فطع هللا لاقي وأ اذه ناب

 ناطيش هلئاس نأ ملعيلف لاؤسلا اذه عمس نم نأ رخا ثيدح يف ءاج قلخ لوعفم

 . هلويسرو هللاب تنماب لقيلق هنم هللا دعت ]و

 يلا هللا يضر ةريره وبأ ل
 . (« حرف هللا يِقَل اَذِإَو حرف رطفا اذإ نْيََحَرف .مئاصلل نإ »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( نيتحرف مئاصلل نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هعاطقنا مدعو موصلا ماَمتإ ىلإ هلوصول ( حرف رطفأ اذإ ) حرفلا نم ةرملل ةلعف ةحرفلا

 متاصلا رطفأ اذإ » : مالسلا هيلع هلوق هب رعشي بارشلاو ماعطلا ىلإ هلوصول وأ ةفاب
 . ةيلعلا تاجردلا ىلإ هلوصول ( حرف هللا يقل اذإو ) « قورعلا تيلتباو أمظلا بهذ
 امئاص نوكي نمؤملا نإف ايندلا نم هجورخ هراطفإب داري نأ زوجي : يدابالكلا خيشلا لاق

 ةدسجل اهدجو نم هلوقي امو لاي ديف هسنوتتاولا كان كاب : تامل كراك 1 دل هي حاملا
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 لوقيف ىلعلا تاجردلا يف امهدحأ عفر ةنجلا الخد اذإ ةدابعلا يف نييواستم اناك نيلجر نأ

 ىلاعت هللا لوقيف ؟ ينم ةدابع رثكأ ايندلا يف وه نكي ملو يلع هتعفر مل براي : هبحاص

 دبع لك كتيطعف رابلا نم ةاثينلا ىنلاشت تنك هنأ ىعلا تاجيردلا ينلاسب 3
 « اميرك نولأست امنإف ىلعلا تاجردلا هللا اولس ٠ : مالسلا هيلع يبنلا لاق كلذلو هلّؤس
 رافغتسالا دنع نوكي نأ يغبني ةرفغملا ءاجر نأ ىلإ ةراشإ نظ هظفل ٍف : يضاقلا لاقو

 :سح ىلع ثحلا هب دارملا : ليقو . اًنونظم ال اًموهوم نوكي ىصاعملا عم ناك اذإ'هنآل

 وهو اّلِإ 5دحأ نتومي ال » : مالسلا هيلع هلوقك فوخلا ىلع ءاجرلا بيلغتو هللاب نظلا
 . قيفوتلاو ةمحرلاب ةيعملا هب دارأ ( ينركذ اذإ يدبع عم انأو ) « ىلاعت هللاب نظلا نسحي

 . هلوق نم ءيش ىلع ىفخي ال هب ملاع انأ, ينعي ملعلاب ةيعملا هب ادآرأ :, ليقو

 : هنع ىلاعت هللا يقص ريم رزق وبأ (خرنر هت[
 .( هب يزجأ ان يل ٌموصلا نإ (

 يح فئالملا حرش 0

 ( يل موّصلا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 موصلا انآ اهببَس © ليقو :+اهللا ريغ دحأ هي'دبْعي ل هنأ ىلاعت' هللا" ىلإ هتفاضإإ ببس :,ليق

 ءردلا ىع .اهعآل ةيدمصلاب قلخت  موضلا نأ اس: : ليقو ءهزيغ كالخي#ايرلا 0
 هلوقك فيرشت ةفاضإ يه : ليقو . موصلاب نوكي امنإ ءاذغلا نع هزنتلاو ءاذغلا نع

 : لاق امنإو هترثكل يرجي اذام ركذي مل موصلاب يأ ( هب يزجأ انأو ) هللا ةقان ىلاعت
 ميركلا نأل ءازجلا كلذ مظع ىلإ ةراشإ ىلاعت هنم تادابعلا ءازج لك نأ عم يزجأ انأ

 تناك 'اذإ؟:"قكملا+بلاط' وبأ" لاقو < ءارجلا .ةعبس كلذ 'ىضتقا ءارخلا ةنسفنن للرد ١١

 م قوذلا لها ناسلب اذهو ىللاعت هللا وه هؤازجف ىلاعت هللا تافص نم ةفص ةدابعلا

 فيرشلا لاقو [ 70 : فسري ] # ُهْواَرَج َوُهَف ِهِلْحَر يف َدِجُو نَم إف : ىلاعت هللا لاق
 اذإ مهنإف موصخلا هذخاي نأ نم ملسيل هسفنل موصلا هللا صخ : ينادمهلا نيسحلا وبأ

 هيزجيف هموص ناويد هل هللا جرخأ لمع هل قبي لو باسحلا دنع نمؤملا لامعأ اوفوتسا
 . كلذ ىلع

 لبا[ | 9 | 1

 14 د( ضير نع ةعاورفا 4 2 ىبنلا ركذ تاي:ديحب وعلا باك + :يفروحللا - [؟ ا



 ةيريخ ال هنأ عم [ 54 : ناقرفلا ] « ًارقتنم ريح دموي نجلا ُباَحْصَأ » : لاحت ؛ةلاوق

 رثكأ انأ ينعي هيلإ فيضأ نم ىلع ةدايزلل نوكي نأ زوجيو رانلا باحصأ رقتسم يف
 ين جايتحالاو تاقوالا ضعب يف ءانغتسالا مهل تبثي دق هنال كلذو ءانغتسا ءاكرشلا

 هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ المع لمع نم ) تاقوألا عيمج يف هنع نغتسم هللاو اهضعب
 هتعاط يف ينارملا نأ ينعي نمل هتكرت يف ريمضلاو هكرش عم يأ فاكلا حتفب ( هكرشو
 ةاقعأ ةلليو هللا كيرك ةاقعااهمظعا ءاسفأ لع كرشلا : "ليق . ابيف هلويبإول 3 21

 كارشالا هيليو ةيرايتخالا مهلاعفأ نوقلاخ دابعلا لوقي نم لوقك لعفلا يف ىلاعت هللا كيرش
 ناك اذإ : دماح وبأ خيشلا لاق . ثيدحلا نم دارملا وه اذهو ءايرلا وهو ةدابعلا يف

 باوثلا لصأ طبحي ال نأ هللا دنع ملعلاو هنظن يذلاف اًحجار باوثلا دصق عم ءايرلا

 0 نا ا ناطقا[ راسن ران ام لع كرم ثيدحلا نوكش ا
 هدعب داسف هرضي مل هلوأ يف حص اذإ لمعلا : يدابالكلا خيشلا لاق . حجرأ كاي

 كاوكيإو اعلا هي يا ريل هلوأ نم ديعلا ةلعقي' ام وه ءايزلا:نآل هك رشلا نود ء نش لحلو

 َرححاَو اِلاَص اُلَمَع ًاوُطَلََت إف : ىللاعت هلوقل ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هدارمو هدصق كلذ
 تاعاطلا طابحإ نم ةلرتعملا تيمعزا امن لع رمألاب ,تاك , ولبو ع ريو ةنريلاو 44 كك

 . امهعاتجاو ل يصاعملاب

 ل ادا يدع مااار 00

 نظ دنع انأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق

 َدوُتطَي َنيَِّلا 8 : ل

 يفأ يدبع دقتعا نإ ينعي نونقويب نورسفملا هرّسسف [ 4+ : ةرقبلا ] © ْمُهبَر ًاوقالم ْمُهَّن 3
 فيدل يف ءاج ام هديؤي هل ترفع روفغ أ دمتعا نإو هل كلا تاوعدلا بيج

 .. (25205) ة6هسفن هللا 2 رذخي ءا ها( كياعت ءادللا قوق: كانز نب كيم وتلا تن انكارخا ع راحبلا كيرلا

 ا أن - ٠ رو . 01110 ا ربا اقل نا ةيوتلا ١ لخ نضقلا ف يعاب: ةياوتلاب ةكفاتكو ١ كشف
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 هءارو نأ لاحلاو اًدحاو اّمثإ يأ ( ةئيس اهوبتكاف اهلمع نإف ) اهدصق اذإ يدبع ةئيس

 نيملا ةكئالل باطخ ( ةنسح اهوبتكاف اهلمعي ملف ةنسحب مه اذإو ) هللا وفع نسح
 ريغ ةدوصقم تانسح رشع باوث هل اوبتكا ينعي ( اًرشع اهوبتكاف اهلمع نإف )

 . « ينمأ نع زواجت هللا نإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف ثيدحلا نايب مدقت . ةلومعم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ا
 ا ذا الو 51 نبع ال ام نيِحِلاصلا يِداَبعْل 0 0

 .. رشي بلق ىلع طخ الو

 كسي ثيدحلا حرش مح

 يدابعل تددعأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 معنلا نم يأ ( رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا
 0 يلا طبل ويئادلا قبلك لعمال ىلاعت هلوق هقادصم ةنجلا يف
 * عراب ؟هدجسلا) 4 َنولَمْعَي' اولاك

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ 20 ل

 يعم هيف را لي ا ارحل نع حك شلل ياللا

 7 ثيدحلا حرش مح

 ءاكرشلا ىنغأ انأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 اجلا راحل ىلا ءانغتسا رثكأ انأ ينعي ( كرشلا نع

 يف م فاضملا يف نوكي ام ءيش هيلإ فاضملا يف نوكي نأ ريغ نم ةقلطملا ةدايزلل انه

 0055 24 ) ةقولخم ابناو ةنجلا  ةط ىف ءاج ام بابا: قلخلا ءذب تاك . ىراخلا [1 51

 2-0 )١854( : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنخحلا تان ل

 بابا: ةخسن ٍفاو) هللا ريغ ظله اهب وم كل رشأ كام تاب :"قئاقرلا دهزلا كانك 5 مل ا

 . (ءايرلا رح
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 : اهععأ لاغت هللا يضر ةريره وبأ (قز ا

 هدرتلت ع ارذب ىناقلت اذإت ,عارذب ُهيَقلت ربشب يِدبَع يناقلت اَذِإ ١

 ا عرماب عاب ينال اذِإَو ٠ عاب

 هس ثيدحلا حرش مح

 يدبع يناقلت اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هللا نم يقلتلا ( عارذب هتيقلت ) ةعاطلا يف صالخإلاب ينم ةبرقلا بلط ينعي ( ربشب
 باوثلا ىمس . هيلإ برقتي ام فاعضأ هلمع يف هدبع هللا يزاجي ينعي تابباشتملا نم ىلاعت

 ارا ذا الل يروج تس لمع نم نأ ىصتقي اذه : تلق نإف ' ةلكاشم اقل

 ثيدحلا يا 11 عجل تميك اهاسأ يسعي يراجش نسما نأ ميلا

 اولا فيعضت ّلعأ'َشا عارسإ نايبل ركذ امنإو جوعا فيعضت رادقم نايبل ركذي مل

 ن١ يل ( عرسأب الجل حلا يفاقلق ذو” مااعيفلم حارب ةفاهاةزال وميسي ٠
 .. نيغاب ,رادقم ىلاص هيك ناك نانا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا )عر 7 ( 10 2١

 اَموبتكاف يلمع نإف هيلع اًَهوبتكُت الف ةعيسب يِدِبَع مه اذا )

 را ا ل ل
 . (ارشع اهويتكاف

 هسيو ثيدحلا حرش مح

 ( يدبع ّمه اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 . )15٠03( ©هسفن هللا ؟ رذحعيو# : للاخت اهنا رفعت اناا لحن وملا"ةييباتكم 0 ف واخاتلا ع 506

 2 ءاعدلاو نكد لضف كاك .: رافغتسالاو وتلاو ءاعدلاو ركاذلا ناكك 5: لكم

 : ( )>1 3022 ىلاعت هللا لا بالا
 لا - >- . ىح ع - . : | ١

 . بتحت مم هئيسب مه اذإو تبتك ةنسحب دبعلا وه اذا باب : ناميالا تانك: .ليسم - 51

 7 طل ١ ديكر
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 ةيسدقلا تاملكلا ىف

 تيدا( . .ملالجا لجأ: ةبوا نع: مللسو:هيلعا ىلاعتا هللا" للص" شا' للشمار اهيا ريكقأ "ا وللا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ربخأف مانملاب وأ ماهلالاب هيبن هب هللا ربخأ ام يسدقلا

 : ىلاعت هللا لاق م اًضيأ لزنم هظفل نأل هيلع لضفم نارقلاف هسفن ةرابعب ىنعملا كلذ نع
 ليربج هارقو نارقلا كيلع انلزنأ اذإ ينعي ( ١4 : ةمايقلا #  هناق ْعبّتاَف ةانارق اذإف 9 ا ا ا 0 ل ا لم

 سانلا هملعو هظفحاف كيلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 : هنع # هللا يضر نا 6 للا

 يدبع تيلتبا اذإ!) هلع خيزاخأبلا اور /'هنعا/ ىلاعت“هللا' يضرا سنأ - خو

 . ( ةنجلا امهنع هتضوع ربص مث ) هينيع رصب باهذب يأ ( هيتبيبب

 : هنع ىللاعت هللا ين ةريره 3 ا كا

 ٌتْهِرْك يئاقل 5 اذِإَو 6 ُهءاَقِل كي يئاقل علا 0 اذإ»

 . « ُهَءاَقِل

 مت تيتالخللا حرش مح

 دبعلا بحأ اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ف لوألا بابلا يف هنايب مدقت ( هءاقل تهرك ناقل هرك اذإو , هءاقل ثيبحأ ناقل

 م فعاقلان يا حدثا ءاقلم بح نر تلح

 51 5 هارضب كهذ قم" لضف كباب ”"ىضرلا تاتك :يزاحتلا ا

 . ©هللا مالك اولَّدبي نأ نوديري# ا لوف كيان 7 ديح وسلا باص: ىراخبلا ١51
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 ةيسدقلا تاملكلا ىف





 رك لاند قيعلا صيبا موال تع ا
 اهضيغت ال ) : هلوقب ماودلاب اهفصو مث ءاطعلا ةنظم ابنأل اًدارم اهرهاظ كيوي نإ

 ىنك مث مودعملا داجيإ ىلع هتردقل هتاقولخم قزر ءاطعإو 0

 ربخ وهو بصلا وهو حسلا نم ةغلابلا ةغيص وهو ( ءاححس ) : هلوقب اًيناث هترثك نع
 دح غلبو رطقلا نع عفتراو ءاملا رثك اذإ نوكي امإ بصلاو ةقفن ةفص وأ ربخ دعب
 هئاطعل عنام ال هنأ ىلإو لاع نم نوكي امنإ حسلا نأل ىلاعت هّولع ىلإ ةراشإ هيفو ناليسلا
 ىلع نابوصنم ( راهغلاو ليللا ) هّدري نأ دحأ عطتسي مل بابصنإلا يف ذأ اذإ ءاملا نآل

 نوملعتأ : يأ . ةيردصم ام ( قفنأ اه متيأرأ ) ءاحسو اهضيغت ال امهيف عزانت ةيفرظلا
 يف ام ضغي مل ) قافنإلل هيف ريمضلا ( هنإف ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم ) هللا قافنإ

 000 ا اللا ير
 ها لا ةدررجا نأ ىلإو عاملا الإ ضرألاو تاومسلا لبق شرعلا تحت نكي مل هنأ لإ

 عارسإلا ضبقلا : يرهوجلا حاحص ينو ( ضبقلا ىرخألا هديبو ) رشا هل
 ممتعا لع مالكلا مدقت ( ضقخلو عفري زا يوارلا نم كش ءاقلاب[ سلا وأ)
 . « ماني ال هللا نإ» : ثيدح يف يناثلا بابلا يف

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره قل (مزرب - 1

 را ةناررا ىفو ؛.كحام هب كقدنعُيا ام ىلع كحل

 0 كضباص هيلَع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 كقدصي ام ىلع كنيمي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يف عباسلا بابلا يف هنايب مدقت ( كبحاص هيلع كقدصي : ةياور ينو « كبحاص هب
 « فلحتسملا ةين ىلع نيملا ١ ؟ قيدَح

 : (و (1! |[: كتلحبلللا"ةينر لع فلاملا نيع ٌكئاي 7” فلات يل



 0000 هللا يضر ا وبأ 0 سنا ان

 الا يا ةيفلا متنا نان علإ ةائإلا عالج نات , ام يه »

 . « ةَعمجلا

 هي ثيدحلا حرش مح

 سلبي نأ نيب ام يه ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )

 ةعط يح ةسايلج نياك انا نفع وف يقيطخلا نين مايمطخا نر يدا

 هنأ ليوا لبا قي نإلا لوقي نأ يغب ناك هنأ ملعا ( ةالصلا ىضقت هةطكلا

 عيمج نأ ىلإ ةراشإ ىلإب نة الإ نامل" فرط" ىضتقيرا« "نيب ) نأل ةالصلا ىضقت

 ( ةعمجلا ةعاس ينعي ) ةفيرشلا ةعاسلا كلت ةالصلا ءادأ ىلإ سولجلا نم أدتبملا نامزلا
 ةعاسل ةعمجلا يف نإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ يور امل ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا اهب 34

 لق ةعاسلا فلل يف فلتخلا « هايإ .ةاطعإ الإ اريح هيف هللا "لاسي ملسم ايتفارلا ١

 . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم يه : ليقو « ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ يه
 . ثيدحلا اذه يف ركذ ام حيحصلا نكل راثا امهنم لك يف درو : يضاقلا لاق

 ] - ]1١54هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) :

 ١ لسنا ام ةيارأ "ل ليَلا احس ةقفن اهضيغت ال ىألم هللا يمي

 هع و ا هنيع : ام ْضْعَي ل ُهَنإف نضرألاو تاومسلا قلخ ذم

 ٌضفخيو عفري ضيفا 7 ٌضِبَقلا رع هديبو , ءاملا ىَلَع ( .

 نك فيدحلا حرش مدح

 ) ىألم هللا نيمي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ (

  1ةعمجل موي ىف ىتلا ةعاسلا يف باي : ةعمجلا باتك :مللسما- . )867( 059 7

 ةكرابملا تاعاسلا نم ةعاس ىهو عدلا اهيف بيجتسي يتلا ةباجإلا ةعاس يهو

 ] - ]1١54هءاملا ىلع هشرع ناكو# باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا )45285

 ليثمت الو .ليوأت. الو فيرحت ريغ نم ىلاعت هلل, نيملا ةفص تابثإ باوصلا : هيبنت
 مس

 ان



 : هنع ىلاعت: هللا يضر نسنأ (ق) + 91463

 . 2 ةزيرب ىلع هب قدصت اهنشل' يني ةّيِدَع انو ةقدتشا اهل ١

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هيلع يبنلا لخد : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 ايف روفيب ةمرث, رأ. ىلا : .مالسلا هيلع |لاقفو ارو اًربخ_هبلإ يتبرقف ةشئاكع ]0

 لاقف . ةقدصلا لكأت ال تنأو ةريرب ىلع قّدصت محل كلذ نكلو . ىلب : تلاق ؟ محل
 . ( ةريرب ىلع هب قّدصت اًمحل ينعي . ةيده انلو ةقدص اهل وه ) : مالسلا هيلع

 ايبا دي هللا يضر 0 0 00 ا

00 0 

 0[ نتلبج لع رهف رسل ىف احلا ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يه ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ورمع نب ةزمح - م)

 نسحف اهب ذخأ نمف ) ربخلا ثينأتل هثنأ راطفإلا ىلإ عجار ريمضلا ( هللا نم ةصخر
 ةوق يب دجأ هللا لوسر اي : لاق نيح هل هلاق . هيلع حانج الف موصي نأ بحأ نمو

 ناضمر يف رفسلا يف راطفإلا نأ يوارلا ّنظ ( حانج يلع لهف رفسلا يف مايصلا ىلع
 مثإ الف هيفرت ةصخر هنأ مالسلا هيلع نّيِبف ماص اذإ مثأي له هنأ لأسف طاقسإ ةصخر

 . ماص نإ هيلع

 .0055(4 هرزةقدضلا تلوح اذا تاي: ,ةاكرلا كياكد ئزاضبلا

 كاف ( لعب 0 ىلع يع يىبنلا ةيدملا نحس تل د كاك متباوص
 عد

 لاز « هيلع قّدصتملا اهضبق اذإ ةقدصلا نأ نايبو . ةقدصلا'قيرطب اهكلم يدهملا نآك
 (1 02 ١ ةكلح هيف رخ 2هقلكصلا تاك أ لكعا اكل تلحو ,'ةقدصلا فصو ابنع

0 
 ا سلا ! نسل فق رصفلاو موصلا قى رييختلا كان : ءايصلا تاكا : ملسم ل يل

 ل

 ادن

 77م )”(  راهزألا قرابم



 نم ىلع يلوق تضرع هانعم اهنإو . هظفل ينرضحي سيل اًمالك لاقف ؟ هللا لوسر اي
 نم هللاب ذوعأ انأو : ةليللا كلت ةحيبص تلقف مهظعيو مهمولي مهيلع لبقأ مث هلبقي ال

 ( هنومكحي نيذلا ىلع؛الإ هذه يتليل دعب ) هللا لوسر ثيدح يأ ( هثيدح ضرعأ نأ

 طلتخا و::نفلتخا يذلا رمألا يف يأ ( مهنيب رجش اميف ) اًمكح هئيدح ٠ نور

 نمي يأ ( ىضق امم ر اكش يأ : لبقو اقيض يأ ( اجرح مهسفنأ يف نودجياال مث )

 قكحلا ةاوداقي يأ ؟(١اكيلست "نؤملسيو#) "هيا دصم-هلف امو#ماللتلا هيلع لملاك

 : ( اًميلست ملسأو هئايبنأو هلسر ىلع يلصأو ) هيف ةببش ال اًدايقنا

 :هبع ىلاعت هللا يطب كللظملا' دبع نب. شانعلا (ىقز 1

 الا كرد ىف نيكلتإلا الياور يرانا نم جات جراومفا لإ ا

 . «نيلاط, يأ ينعي. زاتلاونم

 هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا - ق)

 معن": لاق ؟ كلطوحي ناك هنإف ءيشب تلاط"ابأ "تعفن له هللا 'لْوِسَر اي: تلق لاق

 نيبعكلا غلبي ام نيتلمهم نيئاحو نيتمجعم نيداضب وهو ( رانلا نم حاضحض يف وه )
 : مالسلا هيلع لاق ملسمل ىرخأ ةياور يفو . رانلل مالسلا هيلع يبنلا هراعتساف ءاملا نم

 ( كردلا يف ناكل انأ الولو ) حاضحض ىلإ هتجرخأف رانلا نم تارمغ يف هتدجوف معن

 ”لاط باب اك طع نركب اذه لكلا ةعافشلاب ”باذعلا اذ

 '”(0) . كلاظ ف دضق كا . راضنالا7 كفا" اكلت ا ع احفلا مت

 هيبسلا هنخ فيفحتلا# كلاظ 228 ع ىلا ةعافسا تاب" كعك 2 ىلم

 ..ياكاوا 55
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 كد ثيدحلا حرش مح

 , : ةفحتلا بحاص لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر حارجلا نب ةديبع وبأ - م )

 حيحص يف ثيدحلا يوار تدجو نكل ثيدحلا اذه ىوس نيحيجصلا يف هل جرخي

 يبنلا انثعب : رباج لاق . ملعأ هللاو ةديبع يلأ نود اًرباج امهريغو لوصألا عماجو ملسم
 نما اًبارج اندوزف ةديبع ابأ انيلع رّمأو شيرقل اريع دضرتل ةئامثالث نخنو مالسلا هيلع

 اهيلع برشن مث يبصلا ّصمي اك اهّصمنف ةرمت انيطعي ةديبع وبأ ناكو هريغ انل دجي مل رمت

 مخضلا بيثكلا ةئيهك' انل عفرف رحبلا لحاس ىلإ انقلطناو ليللا ىلإ انموي انيفكتف ءاملا نم
 الجر رشع ةثالث انم دعقف انمس ىتح ةئامئالث انكو اًرهش هيلع انمقأف ةباد يه اذإف هانيتآف

 : مالسلا هيلع لاقف هل كلذ انركذف هللا لوسر انيتأ ةنيدملا انمدق املف اهنيع ةرقن يف

 يبنلا بلط امنإ ( انومعطتف ءيش همحل نم مكعم لهف مكل هللا هجرخأ قزر وه )
 دصق مالسلا هيلع هنا وأ هلح يف مهسوفن بييطت يف ةغلابم هلك ايل همحل نم مالسلا هيلع

 للا لوسو ىلإ انلسرأف : ةديبع وبأ لاق ) ةداعلل اقراخ هللا نم" ةمعط هنوكل هب كردلا
 لاق ) هلكأ زئاج كلذو ربلا يف تامو ( رحبلا هامر تيم توح يف هلاق . لكأف هنم

 : هلاوقأ هناهربب قدصو هلاما هناطلسب هللا قّقح ) : باتكلا اذه فلؤم يناغصلا

 نيونتلاب عيبر ليق ( لوألا عيبر رهش نم ) ةرشعلا ةيداحلا ( دحألا ةليل يعجضم تذخأ
 لوالا عيبر رهشآلا هيف لاقي ال : يرهوجلا لاق . طلغ لوالا ىلإ هتفاضإو هتفص لوالاو

 يذلا لصفلا وه اهنم لوألا عيبرلاو ةنمزألا يف نيعيبرلا نع ازاتمب رخآلا عيبر رهشو
 نيبثا ةنس ) راغلا هيف كردي يذلا لصفلا وه يناثلا عيبرلاو رونلاو ةأمكلا هيف تأ
 كنإف مانملا يف مالسلا هيلع اًدمحم كيبن ةليللا ينرأ مهللا : تلقو ةئاتسو نيرشعو
 ينأك ليللا نم ) فيفخلا مونلا يه ءاهلا حتفب ( ةعحه دعب تيأرف هيلإ يقايتشا ملعت
 لفسأ يباحصأ نم رفنو ) ةفرغلا اهمضو ءارلا حتفب ( ةبرشم يف مالسلا هيلع يبنلاو
 لوسر اي : تلقف ) قيرطلا مجلابو نيتلمهملا ءارلاو لادلا حتفب ( ةبرشملا جرد دنع انم

 واولا ( لإ مسبتي وهو لاقف ؟ وه لالحأ رحبلا هامر تيم توح يف لوقت ام هللا
 اذه يأ ( يباحصأل لقف جردلا لفسأب نم ىلإ ريشأ انأو تلقف . معن ) لاحلل هيف
 فيك : تلقف . ينوباعو ينومتش دقل : لاقف . يننوقدصي اال مهناإف) ثيدحلا
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 ! را را لع ا نيمل) لوأ, [|مجييف ايفليلغ دج و. ام :,ءوعطملا؟ نأ! لع «لدي ا هرخاو

 يبنلا نم اوبلط نجلا نأ ىور ام ثيدحلا رخا ديؤيو هل اًببس امهنوكل نجلا ماعط نم
 ردع انااا وهل اذار درا 1 و

 را راسا اروبا اك وتر

 : هنع نع هللا يضر حارجلا نب ةديبع وبأ (غززن -[ 1

 ميش ومحل ني ْمُكَعَم لهف ْمُكل هللا ةَجَرْمَأ قر َرْه»

 0 ف هلق 4 زكأت نم هللا لوس ىلإ الكت "كك م نودع

 ."0 رخلا هانر تنم

 قّدَّصَو « ُهَلاَما ِهِناَطلُسِب هللا ٌىَقَح باتكلا 0 1 يناعّصلا لاق
 امر اا
 نا هل هسا لوألا هعيبر ٍرْهش ْنِم ٍدَحَألا ليل يب 2 هلاوقا هناهربب

 يف مالت لع ادم كي للا ينرأ هلا بلكونات

 لاق ينك ليلا َنِم ٍةَعْجَه َدْعَب ُتْيَرَ هيَ ياا ُمَلْعَ َكّنإَ ماَنَملا

 ةيرطملا جرد َدْنِع نب لقثمأ يِباَحْصَأ ْنِم رمت ماير شع ١ يف مالسلا

 روم عل لي ةةيجشم لت حا كالمطر ل ١ : ٌتلقف

 ل ا ل رووا

 رع اف كن تئحرع هانم اكل طفل ينرطختب نيل ان لاق ؟ ها

 0 ليا
 كر م بل ع اإل رقد ال ل ب

 0 ا ل و ( ْمُهَنيَي رجس

 7 هّيايبنأَو هل

 رجش

 ف 21 م . 1 نيلرازلا (1 302 رجلا تاتيمو ةحابإب تاب: ميئايدلابب هديصلا, باك يدلسم - [5508©]
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 نورثكألا مه : لاق ؟ مه نم يمأو يلأ كادف هللا لوسر اي : تلقف . ةبعكلا برو

 نعو' ةئيمي نو ةفلخ نمو" يادي 'نيبا نم اذكهو.اذكهو: اذكف لاق لف.الإةلاردأ
 ليلقو ) « نولقألا مه نيرثكألا ا ولا

 ءاقبلا وبأ هركذ اذك مهتلق نم بجعتلا ىنعم هيفو ماهبإلل ةديفمو ةدئاز ام ( مه اه

 ام ) هربخ ليلقو أدتبم مهو [ ؟؛ : نم 1 4 ُدْواَد َّنَظَو ْمُه ام َليلَقَو 8 : ىلاعت هلوق يف
 ام مظعأ ةمايقلا موي تءاج الإ اهتاكز يدؤي ال منغ الو رقب الو لبإ بحاص نم

 2 يأ ( اهارخأ تدفن املك اهفالظأب هؤطتو اهنورقب هحطنف هنمسأو تناك

 يف سماخلا بابلا يف هنايب مدقت ( سانلا نيب ىضقي ىتح اهالوأ هيلع تداع ) اهماعب
 . ( اهقح هيف لعفي ال لبإ بحاص نم اه» : ثيدح

 ؛ .ةبع لا عت ر دفا يضر ةريره وبأ 6/9 | 21

 ؛ نجلا معو نصت ْنج ٌدهَو يناَأ ُّلِإَو نجلا . ٍماَعَط ْنِم اَمُه ١

 اهيلع اوُدَجَو الإ ةثور الو .مظعب اورُمَي ال نأ ْمُهَل هلل ٌتوَعَدَف دازلا ينوُلأَسف

 'مظعلا لاَي ام : الا شر لودر لكان حل هَل لاق َنيح ُهَّل ُهَلاق ؛ اًماَعط

 ( ةئورَلاَو
 كس ثيدحلا حرش مح

 لمحأ تنك : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 اهب ضفنتسا اًراجحأ ينغبا : لاق هعبتأ انأ انيبف ءوضولا ةوادإ مالسلا هيلع يبنلا عم

 ولا مقبلا حتيدرلو لعل كلج بينالي ةثورب الو مظعب ينتأت الو
 ءابلاو ةلمهملا داصلا رسكو نونلا حتفب فب - ( نيبيصن نج دفو يناتأ هنإو نجلا ماعط نم

 هللا توعدف دازلا ينولأسف ٠ نجلا ساس

 ثيدحلا نم موهفملا نأ ملعا ( اًماعط اهيلع اودجو الإ ةثور الو مظعب اورمي ال نأ مه

 ىجنتسي ال ثورلا نأ ءاملعلا نم روهشملاو هب يجنتسي ال اذهو نجلا ماعط ثورلا نأ
 ناموعطم امهسفن نأ ىلع لدي ثيدحلا لوأ نأو امهعاتجا يف يفانت الو هتساجنل هب

 دعا زا كطاباركا و تان", :: راضنالا' نفاق“ 'كتاتك ”:«نيول البلا كل
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 كسي ثيدحلا حرش مد

 متذخأ اله ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق
 اذه ةتيم ةنوميمل ةاش ينعي ( هب متعفتناف هومتغبدف ) غوبدملا ريغلا دلجلا وهو ( اهباهإ

 . اهباهإ يف ريمضلل ريسفت

 : هنع ىلاعت هللا يضر,ةريره وبأ (3ق) - [؟40١]

 : ميغ العب كلي ميلاشألا لعأ نئادكمل» نعت

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يتمأ دشأ مه ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 . ( ممت ينب ينعي ؛ لاجدلا ىلع

 2 ا فلا تو رون. بأ عقر ك 17
 ِ أ قليلا ع 2 هَ تك ليا ل وو

 يبا َكاَدِف هللا لوُسَر اي : ُتلقف ٠ نيييخلا ابر تورت رت رعخلا 0

 اذكهَو اذكهَو ادَكْه َلاَق ْنَم الإ الاَوْمَأ نورتكألا مه: لاق ؟ ْمُه ْنَم يّماَو

 ا ,« ْمُهاَم ليلو ِهِلاَمِش ْنَعَو هيمي تادعولهملت ع هيد

 تناك ام مط ايلا وي تح ا اَهئاَكَر يدوي ل منغ الو ِةَرقَب اَلَو لبإ

 دلع عرفانا أ ثداقت املك اهيداطاب ا اهنورقب ُهُحَطنتق ُهَئَمْسَأَو

 ل ع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نورسخألا مه ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - ق)

 7 يباب وب ميهووز هيفا نارعل ا نه كالو راع : علا: كاك: ىراجتلا 2 5

 ةنيزمو عجشأو ةنيهجو ملسأو رافغ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : لش

 )١98(. (5515) . ءيطو سودو متو
 1 هلع يبنلا نيمي تناك فيك باب : روذنلاو ناميألا ا يي راسولا بج 1

 1 (ةقلنإ ةاكلا يدويا الا نما قب وهعا ظيلغت بابان # ةاكرولا) ةباقك 5 ليدم

 وركز



 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا 0 ل
 1 ماهبإلاو رصنخلا ينعي ؛؟ ءاوُس هذهَو هذه (

 هس ثيدحلا حرش مح

 اوس هوب مده صور راعتبا يور لن لرقم رار

 . هذهو هذهل ريسفت ( ماهبإلاو رصنخلا ينعي ) ةيدلا يف ينعي

 2 ا

 را طر ؛ يأ هاله:

 م

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ؛ يتمأ كاله ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 يفو . مالغ عمج ( ةملغ يدي ىلع ) كالهلا ىنعمب ماللا حتفب ( يتمأ ةكله : ىوريو

 يف دري مل : يرهوجلا لاق نكل مالغ عمج ةملغأ ريغصت يهو ةمليغأ : خسنلا ضعب

 اذه سانلا كلبي » : ثيدح يف نماثلا بابلا يف هنايب مدقت ( شيرق نم ) ةملغأ هعمج

 . ©« شيرق نم يمحلا

 . انهدعر للاعت هللا ا (3)
 ىلا "عاق

 . ( هب مثعفتناف هومتعبذف اهباهإ مثذخأ ده 0

 . . عباصألا ةيدا بايب ؛«تايذدلا كانك: : :ئراخبلا ك0

 . ءاهفس ةمليغأ يدي ىلع يتمأ كاله .:. هع يبنلا لوق باب : نيفلا باتك : يراخبلا 2 5

 1 را 0 11 ها

 101451 :يبنلا”جاورأ (يلاوم لغ,ةقدصلا_بابك ةاكرلا دينا لزاما
 01 ديل غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب : ضيحلاب باك 75 ماش
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 ينعي ) نايتإلا نم ملكتم سفن ةزمهلا دمب ( هتا يفوعد ) لجر ةفص ةلمجلا ( شيرق
 لجرلا كلذ رهظ يأ ( هيلع فرشأ املف ) هتا ريمضل ريسفت اذه ( مالسلا هيلع يبنلا

 نالف اذه هلوق وهو ( ثيدحلا ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق ) مالسلا هيلع يبنلا ىلع

 ناكو رجاف لجر وهو صفح نب زركم اذه : لاق صفح نب زركم فرشأ املف ) لإ

 . ( هتا يفوعد ) ةنانك نم لجرك يأ ( اضيأ ) شيرق رافكل زركم يأ ( مهل لاق

 : هنع ىلاعت هللا يضر نايفس نأ لب نب ةيواعم (ق) - 7

 منام 1 بست ياسا مد اذه »

3 

 هس ثيدحلا حرش مدح

 موي اذه ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم - ق )

 ا يب يارا صرع ا عا

 نأ مكنم بحأ نمف مكاص انأو ) ناضمر رهشب هتيضرف خستنا نيح هلاق اهدعب امو

 . ( رطفيلف رطفي نأ مكنم بحأ نمو مصيلف موصي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 73+١١

 6 لب يشل موق تاه يدع د

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( يموق تاقدص هذه ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 نبا وه اًميمت نآل هسفن ىلإ مهفاضأ امنإ ( ممت ينب ينعي ) ةيضرملا تاقدصلا اهب دارأ

 . مهل ةبقنم هيفو مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نم وهو رضم ىلإ هبسن لصي رمو « رم

 : نا ارا ءارروضاع ا عايض ثتانا : ماوصلا كاك ىئرراجسلا 011

 ا 0115ه ارش اع ءاورأا ماوض ان ١ ماجشلا باك :”بليمم

 . 152 ورب ؟. اقنع  قيارعلا "نم ظلم "زهاب ؟دا وللا" فاك نتن ا- [111

 0701611 اع لتقف ل يظن واكلات فاق “ب او

0 



 : امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا (ق) - [5174]
 ينعي ؛ « ُهَل اَهوُتَعْباَف ندبلا نوُمظَعُي ٍمْوَق ْنِم َوُهَو نالف اًذه

 يلا جيشي ٠ هنا .يتوطلد : انهيار راقكلا ةينيددباطئي مالا يمتنع قل

 نيا زركمفرشأ' انملف, ؛: كيدملا#:/ كاقا هيلع كفارشأ هانملخ "ار ةلطلا

 دليلا مل لاك ناك و“. ركلاف لك ] وهلو عصفخب نب ربكم اذه 0001

 . ( ِهِتا يِنوُعَد

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىلع اَقَمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق)
 . نالفل ندبلا يأ ( هل اهونعباف ندبلا نومظعي موق نم وهو نالف اذه ) امبنع ةياورلا

 . ةيبيدكلا نمز .يف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا نع ردض ام لضِعِبا اذه نأ ١١

 ماتت اع يبتلا لاح ئربل دوعسم نب ةورع .اوتعير امل تكتم لا نأ ىلا

 تار ام كولملا ىلع تدفو دقل هللاو موق اي : لاق . عجرو مهلاوحأ ىأر املف هباحصأو

 كلتق لجرا فك يفاكعقوا لإ ةماخن مختاام هللاو ديم. لثم: ةياحلمأ لقط ل

 مالسلا هيلع يبنلا ىلع فرشأ املف هتا ينوعد : ةنانك نم لجر لاقف . ههجو اهب
 هلبقتساف هل اهوثعباف ندبلا نومظعي موق نم وهو نالف اذه : مالسلا هيلع لاق هباحصأو

 عجر املف تيبلا نع اودصي نأ ءالؤهل يغبني ام هللا ناحبس : لاق كلذ ىأر املف سانلا

 ماقف تيبلا لع هؤدصت«نألئرأ آنف»ترعشأو تاذلق دقحنالبلا تيآر : لاق هياط ١

 ةيلع لاق مهيلع فرشأ املف هتا ينوعد :, لاقف“ صفح" نب زركمب هل لاقي مهم لخز

 اهيبف مالسلا هيلع يبنلا ملكي لعجف رجاف لجر وهو صفح نب زركم اذه : مالسلا
 : لاقف ءاجف مك رمأ نم مكل لهس : مالسلا هيلع لاقف ورمع نب ليهس ءاج هملكي وه

 حلصلا باتك بتكف بتاكلا مالسلا هيلع يبنلا اعدف اًباتك مكنيبو اننيب بتكأ تاه

 رافكل ةيبيدحلا موي لاق ) نالفل فنصملا نم ريسفت اذه ( ةنانك نم الجر ينعي ) مهنيب

 َّف برخلا لها عم ةحلاصملاو داهجلا َّظ ظورشلا تان : طورشلا تاعك يراخبلا 1

 001 ا ام شالا ةفحت عجارو .ىيلسما هفري ملووييرو 7955099510
| 
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 ناك ) ةرخآلا يف عفنأو َربأ وه لب عفنلا يف ربيخ لمحك سيل دجسملا ءانبل نبللا لمح
 . ( مالسلا هيلع هدجسم ناينب يف نبللا هلقن دنع ) مهل الثم هب برضي يأ ( هب لفمتي

 اقع ىلاعت' ؟هللا "يضر" ةشئاع '(13) 7

 ملط اللع الفان !تلك لا يح 'هلاق" الرمل هن ءانغ نإ" اذغ5

 . ةهدذحسم

 بي يبخل رجم يح

 هللا ءاش نإ اذه ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 . ( هدجسم عضوم دنع ) تخان يأ ( هتقان تكرب نيح هلاق ؛ لزنملا

 : امهنع ىلاعت هللا يمال سابع نبا 4 7/0 ل

 ا اول نيآرب كسامزسم هسا

 ا ا مال
 . ردب موي هلاق . اهنلا يأ ( برحلا ةادأ هيلعو هسرف سأرب ليغ

 «هيعب لاس اها يضر راس ظملا دع نب“ نساغطلا !(مرر امم مر

 . (« نينح موي ُهَلاق ء ُسيِطَولا َيِمَح َنيِح اذه »

 اذه ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا - م )
 اذها ناوكي نأ زوجي .. نوُشلا يأ ةلمهملا ءاظلاب رسكو واولا حتفب ( سيطولا يم نيح

 عفرلاب نيحو لاتقلا تقو ىلإ ةراشإ نوكي نأو هل فرظ حتفلاب نيحو لاتقلا ىلإ ةراشإ

 . لاتقلل بيغرت هيفو برحلا ةدشل ةراعتسا وهو ( نينح موي هلاق ) هربخ

 را 51 راشسلا  تلدخلا رم عرج ره < (8 10

 .(2 001 ١ دخلا و زعاا كابالا ا راغخار تاك 2 ,ىرراختسلا 5055

 7 (ةكل) 2 7 ننجح قرع قى كان ريسلا و داهجلا كاع يل لم ا

 ا



00 

 1 00000 اذه

 كد ثيدحلا حرش مد

 ناسنإلا اذه ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - خ )

 ( هلمأ جراخ وه يذلا اذهو ) يوارلا نم كش ( هب طاحأ دق وأ هب طيحم هلجأ اذهو

 ىلإ لصي هنأ نظي وهو ناسنإلا لمأ عبرملا طخلا نم جراخ وه يذلا طخلا اذه ينعي

 الإ لضيرنأ لبق تيرم لمألا نم هيلا برقأر لجبالا, ليد اطخخ هيطو لج

 نم ناسنإلل ضرعي ام كيرحتلاب وهو ضرع عمج ( ضارعألا راغصلا ططخلا هذهو )
 مدقمب ذخألا ةلمهملاو ةمجعملا نيشلاب شبنلا ( اذه هشهن اذه هاطخأ نإف ) هوحنو ضرم

 لصو ضارعألا هذه ضعب هيلإ لصي مل نإ ينعي ( اذه هشبن اذه هأطخأ نإو ) نانسألا

 طخو هنم اًجراخ طسولا يف ًطخ طخو اًعبرم اًطخ طخ نيح هلاق ) رخآ ضعب هيلإ

 . ( طسولا يف يذلا اذه ىلإ اًراغص ) طخ عمج ءاخلا مضب ( اًططخ

 6 اعنا هللا يضر ةشئاع (ق) - [110]

 ةقككا ناك نوظاو انبر َرْبأ اًذه « ريبخ ٌلاَمِج ال ُلاَمِجلا اذه ٠

 ملل درك ركع ناب ا نيللسإلا نع ©

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( لامحلا اذه ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ينعي بصنلاب ( ربيخ لام ال ) دجسملا ءانبل نبللا لمح هب دارأ لمح ردصم رسكلاب

 نأ ىلع بارعألا هلمحي رمتا:اوزج اذإ ربيخ دوبي نأ هنايب . ربيخ لمح لثم نوكي آل
 نيبف عفنلاب مهدنع اًروهشم لمحلا اذه ناكو رملا كلال لدعو لمح نمل لدع نوكي

 نأ ( رهطأو ) ءادنلا فرح فذح ىلع بصنلاب ( انبر ربأ اذه ) : هلوقب مالسلا هيلع

 قب. ياحصأ ب ا .ننلا ,هرجاج باب د «راصنألا تايم” يقانك 0 ظكطتلا )17

 ادم



 ةعقاولا نتفلا هب دارأ : ليق . برعلا لتاقي شيج جورخ نم ينعي ( برتقا دق رش

 جوجاي مدر نم مويلا حتف ) نالا اذه ىلإ ترمتساو ناهثع لتق اهوأ برعلا يف
 نينرقلا وذ هانب يذلا دسلا مهمدر نم دارملاو كرتلا نم نارفاك ناتفئاط امهو ( جوجأمو

 ( اهيلت يتلاو ماهبإلا هيعبصاب قلحو هذه لثم ) مهعضاوم نم اوجرخي اليك مههجو ىلع
 مويلا اذه ىلإ ةبقث مدرلا كلذ يف نكتال ينعي هتراشإ نع رابخإ اذهو ةقلح اهلعج يأ

 تلاقف ) اوجرح تعس وت اذاف ةمايقلا تاماالع م اهحاتفناو رادقملا اذه هيف حتفنا دقو

 رثك اذإ معن : لاق ؟ نوحلاصلا انيفو كلبنأ هللا لوسر اي : تلق شحج تنب بنيز

 «انرلا يأ "كيف

 "اهرط كا: هللا 'ىضر نيف ولاء 0 0
 َ لا 0 26 0

 . (« نيملاعلا بر َدنِع ةّداهَش سانلا مظعا اذه »

 م ديلا ةسارسا مكح

 هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعسوبأ - م )
 لاجدلا اذا نئئانلا ابا" اي : "لوفي ةارواذإف نيكموملا نم الجر هته هجتوتيف لاجدلا جوخ

 تنأ : لوقيف يب نمْؤَنُأ لوقيف جبشيو برضيف لاجدلا هب رمآيف هللا لوسر هركذ يذلا
 لوقي مث هيتعطق نيب لاجدلا يشمي مث هقرفم نم راشنملاب رشنيف هب رمؤيف باذكلا حيسملا

 كابذكب ةريضبلالإ "كيل تاددز اننا فين قرئت ؟ هلال اعلاف ىلا

 : مالسلا هيلع لاقف . ةنجلا يف ىقلأ امنإو رانلا ىلإ هفذق هنأ سانلا بسحيف رانلا ىلإ هفذقيف

 . لاجدلا لداجي يذلا لجرلا ينعي ( نيملعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ اذه )

 . 2 ضمت الز را ل
 21 هل ا 9 7 ا 0 ا ٌ

 يذلا اذهو « هب طاخا دق وا هب طيحم هلجا اذهو ناّسنالا اده )

 0 1 ع و ل 5 000
 هاطخا ناف ما ةضارغألا راغصلا ططخلا هدهو ع هلما جراخ وه

 ءاهيلع ةنيدملاعوغ و ا لاجتدلا ةعلظ“ “قاب ”ةعاشلا دفا رشا و" دفلا باك : هلسم -

 .31/115(1) (7 554 ؛ : هئايحتإو  نمؤملا ةلتقو
 -:(5940ب0/ )اهني ةلؤوطياو بل فاالا ىف انهار » انقاقرلا «هبباطك :يكراخشبلا “

 ”/ب ١

 الراو



 قص تيدا حرش 0-0

 ليو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - ق)
 اًموق ىأر نيح هلاق ( رانلا نم ) مدقلا رخّوم يهو رسكلاب بقعلا عمج ( باقعألل
 باقعألا باحصأل ليو ينعي ءاملا اهبصي مل حولت مهباقعأو نيلجعتسم ةالصلل اوؤضوت

 ١ باذعلاب نصي بفهلا نأ هارآ [ليقؤ. ىاهلصغا/ قررا 1

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ قر د ( 811

 . « ٍراّثلا َنِم بيقاَرَعلل ليو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 بيقارعلل ليو ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىنعملا يف اذهو بقعلا قوف يتلا ةبصعلا يهو نيعلا مضب بوقرعلا عمج ( رانلا نم

 . مدقت انا و

 :انعو قاطتا هللا يضر شحج ا تنب_بنيز (ق) - [5170]
01 : 

 جوج لا , برقا دق ارش ْنِم ِبرَعلل لْيو
 ْتلاَقَف ؛ اًهيِلث يِتلاَو ماَهبإلا ا ٍَقَلَحَو هذه لْثِم َجوُجأَمَو

 ا الا ب ل انا 0 :, شحبجا تر فلير

 . «.ثّبَحلا ريك اذإ مَعَت : لاق ؟ نوُحِلاصلا

 ا

 : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اقفنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر شحج تنب بئيز - ق)
 نم برعلل ليو ) هللا اّلِإ هلإ ال لوقي ههجو اًرمحم اًعزف اًموي مالسلا هيلع يبنلا جرخ

 :( ناب 2 باقعألا كسغ باب .:اءوضؤولا فانك , : يراخبلا - ماكل

 ا رنا ع اه افكي نيلجزلا لسغ بوجو باب : ةراهطلا باتك : ملسمو

 كليك( اذ 23 جوجامو جاف هنفف كتاب <. اسال "هناك ىراخيبلا < ل

 )١88٠0( جوجامو جوجاي مدر حتفو نتفلا بارتقا باب : نتفلا باتك : ملسمو

 م 00



 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 ىلع اقفتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق )
 نيتلمهملا نيعلاو نيسلابو ملا رسكب رعسملا ( برح رعسم همأ ليو ) امهنع ةياورلا
 ريمضل ريسفت ( ريصب ابأ ينعي دحأ هل ناك ول ) جيبي يأ رانلا هب رعسي يذلا بشحخلا

 نأ هفرعي دحأ هل ناك ول هانعم : ليقو . رصانو بحاص ريصب يبأل ناك ول ينعي هل
 بابلا يف هتصق مدقت . ثيدحلا قايسل بسنأ اذهو ميهلإ هدرأ ال ىتح لإ عجري ال

 نر "اردنا أر دنقل م ثيدخللا ىف نيكاسلا

 : هنع .كاعت هللا يضر رياجس (هر ت70
 ان © سب

 افي فلل ليغأ ْمَل اَذِإ ُلِدعَي ْنَمَو َكَلْيَو

 ن6 لد تك

 مل اذإ لدعي ْنمَو كليو)هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)
 رييخلا نم هقرطنم ةمينغلا لني نأكل نيل .. .لدلعا ديم اير كاقريلجرلا هلاق يلا

 هانعمف مضلا امأ اهحتف اهسبفر اءادلا طنب برز( لالعاب نك نإ تربخو تحادشلا

 عباتلاو يعابتأ نم كنأل تنأ تبخ دقل لدعأ نكأ مل اذإ هانعمف حتفلا امأو حضاو

 .ارساخ :نوكي» لذعياالا نإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (ق) - [117]
 5 راَنلا نم باقل 15 (

- 

 ”( هل ١٠١( 2 تان جراوخلا رد تاسست : ةاكرلإ "كاك ب0 الا لا

 10 ) ملعب هتوص عفر نم باب 7 املعلا تاكا + يراخلا 011

 175 00 :.لج رلا لسع بوجو فان": ةراهطلا هناا زرع جد“
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 يطعت لهف ينعي ( اهتقدص يطعتفأ : لاق . معن : لاق ؟ لبإ نم كل لهف ديدش اهنأش
 ةقانلا ةحنم : حاحصلا ينو ( ؟ اهنم حنمت لهف : لاق . معن : لاق ) اهيف ةبجاولا قوقحلا

 ( اهدورو موي اهبلحتف : لاق . معن : لاق ) كيلع اهدري مث اهبلحيل كريغ اهيطعت نأ
 لمعاف معن :لاق ) ءاملا نودري نيذلا اهنبل يطعتو .ءاملا درت هيف موي اهبلحت له ينعي

 كضرأ مزلاف مكعينص اذه ناك اذإ ينعي ةبرقلا يهو ةريحبلا عمج ( راحبلا ءارو نم

 رسكب ( كرتي نل هللا نإف ) ةرجهلا رجأ مرحت ال كنإف راحبلا ءارو نم تنك نإو
 لدب كرتي فاك نم لدب وهو ( اًئيش كلمع نم ) كصقني نل يأ قوف ةانثملا ءاتلا

 هلهأ كري نآب طقف هشفن ةرجه نع يأ ( ةرجخلا نع هلاس ”ىلنارعأل هلاقر لآ
 هيبقع ىلع مكيف اهقوقحب ميقي ال نأ مالسلا هيلع يبنلا فاخف ةنيدملا مزاليو هلامو

 راحبلا ءارو نم لمعاف لاقف

 :. هنا كلاعت.ااهللا ءىضر ةركبب وبأ (قز تن[

 ؛ َكِبِحاَص قع ٌتعطق َكَحْيَو َكِبِحاَص ٌقْنْع ٌتعطق َكَحْيَو ١
 . ('ازارق' هلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تعطق ككحيو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - ق)
 بجعلا يف ةنتفلا نأب هنيد يف هتكلهأ ينعي ( كبحاص قنع تعطق كحيو كبحاص قنع
 . مالسلا هيلع هدنع هبحاص حدم يف غلاب لجرل ( ارارم هلاق )

 ابنع ىناعب هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةهارخ ني وسللا فز -

 اا رااح كا مليصاكإ ا طاب دحر تسمم تال رادو

 ثقي 1 ل 1 ا . - | 3 000 2 4 ا

 7015 1 هاف" داجر لج كرر اذا كانا: تاداهشلا تانك تاك راتكتلا» بل ا

 - 4 0 أس يبا ' 24 72 54 ١

 00 ت0( 1/0 اح وكمل ةنكف
 ١7

 ا ملسما تف ناعم. ١( 0001 7 قايج ّى طص هرشلا فان ط هرشلا حاشا يراخبلا ا 3 | ِ | 5 . | 03 ---_- 2 3 - .٠

 , 00 8١ دفا مخجل همح ءعجحارو
 54 انَع - 0
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 هكا لاا اسم ناب تقدم ايلول راب ءاسجلالا "ةلمج نمل وتلا نأ يم اجت ىلا "لع
 ىلاعت هللا ىلع قداص ىنعملا اذهو هريغل رهظملاو هسفن يف رهاظلا وه رونلا نآل دساف

 . هقالطإب يعرشلا نذآلا درو دقو

 عا لاقت هللا نص ديكس ولا"( خر [1 035

 0 رانا كك ةاوغدب ور ةسشلا لإ مهوَعْذَي رامع حيو »

 مح فيدخل حرش مج

 مهوعدي رامع جيو ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 ةكله يف عقو نمل لاقي محرت ةملك حيو : يورحهلا لاق ( رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ
 !اركايسأ اا يويوبأ وراجع قشيرق, الحنا + نيج ءالاتسلا «ةيلغ هلا ملاقر زادك 'اهتحتسي ١

 نوبذعي اوناكو مالسإلا ين التق ديهش لوأ امهو هاوبأ لتقو اوبآف رفكلا ىلإ مهوعدف
 ببس وه يذلا مالسإلا ىلإ مهوعدي ناكو رانلا ببس وه يذلا رفكلا ىلإ عجريل اًرامع
 . ةنجلا

 "0 هللا 0 ا

 ا 0 0 ا 7

 د لاق ؟ اًمدورو موي اهبِلحتف : لاق « معن : لاق

 يبارعأل هلاق ؛ اًئيش كلمع نم َكرْثَي نل هللا ْنِإف « ٍراَحبلا ءارَو

 و ةرحشا نو هلاس

 ةرجهلا نإ كحيو ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 م ١ !نجتشسملا اكن ق ن واعتلا اب : ةالصلا كانك قف راختلا - نيج ةيزصل

 : 41260 لبا ةاكز تان: ةك رلا تاك نس ىراجسلا <[

 نايبو . ريخلاو داهجلاو مالسإلا ىلع ةكم حتف دعب ةعيابملا باب : ةرامإلا باتك : ملسم

 ا( 4(! اك حتفلا دعب ةرجه ال ىنعم

 ا



 ىوقأ وهو هللا وهو ( ديدش نكر ىلإ يوأي ناك دقل ) : هلوقب لوقلا اذه يف طول
 اعقو نيلوقلا الك نأل مههاربإ لوق بيقع لوقلا اذه مالسلا هيلع هركذ لعل ةريشعلا نم
 فسوي ثبل لوط نجسلا يف تغبل ولو ) ىلاعت هللا ةردق نع ةلفغو ريصقت ةروص يف

 : تلق املو . نجسلا نم هجرخيل هيلإ نأ يذلا وهو كلملا يعاد يأ ( يعادلا تبجأل
 مالسلا! هيلع 'انيبن :حرع اًرابخإ نئيل,اذه” نأ ملعا . نبيديأ نعطق يتاللا ةوسنلا لاب ام

 جوزراب لاجمل ةكرتو كفتسوي ريض خدت قلع ةلالد هيف لب دريض ةلقو ه0

 : ليقو . كوكشم نيعب هيلإ رظني الو ةشحافلا نم هب اًمهتم ناك ام كلملا بلق نع لوزيل
 ضوفي ملو طئاسولا كرتي مل هنأ ةهج نم كلذو مالسلا هيلع فسوي ىلإ ةراشإ هيف لب

 لاعإلا" لر نفتسلا/لهأ اعل: اذ الوخز ةناك هنأ هه "نما وأ "لاعت“هنلان خل اكمام

 : فسوي ] © راهَقلا ُدحاولا هللا ا تي ابل يّبِحاَص اي 8# : هلوقب

 هسفن ةءارب مدق اليبس هيلإ دجو املف رصم زيزع ةوعد ىلإ قيرط هل نكي ملو [؟.
 ناك كيك هرلاو وفا عيقكاجتت“لاقف كلما ةرغد وهو هللا قح لع هيا

 . هللا قح مدمت :بوجول « كلملا ةوعد لإ 0

 7 "ا ىلاعت هللا يضر 7 وبأ (مر 0006

 1 17 كيرا اكيار "هاوي هناك ل 00 هلاك وا را

 هسيص ثيدحلا حرش مح

 هلاق ' مار ىتأ ون ) دنع لسنا يور (0ع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م)

 كلت يف هتيؤر يف فلتخا . جارعملا ةليل يف ينعي ( كبر تيأر له : هلأس نيح هل
 ةزمهلا حتفب « ىنأ ١ يور هنأل نيتياورلا فالتخا ىلع نيقيرفلل ليلد ثيدحلا ينو ةليللا
 ةزمهلا رسكب ينإ يورو راكنإلا ليبس ىلع اًماهفتسا نوكيف ةحوتفملا نونلا ديدشتو
 رونلا قالطإ ءاملعلا ضعب عنمو لاحلاب يضاملا نع ةياكح نوكير نينجا دليله نر

 تيار» 1 هلوق ىف: ٠ (هارا ىلا رون» أ مالسلا' هيلع هلاوق ف باب : نافذا كاكا“ ل ةقللعلا

 "مو لا <

0111 

 1١م (6) راهزألا قرابم



 تنفدو تيفوتف ناهثع ةفالخ يف صربق ىلإ اهجوز عم تبكرف بيجتسا مالسلا هيلع
 نك

 ال هللا يضر ةريره 5 يراسل يسن دع
 حت قبك ينرأ بر 9: َلاَق ذإ َميهاربإ نم كّشلاب ٌقَحأ نحن ١

 # يبلق َنِعَمْطَيا نكلو ىلب : لاق ؟ نمي ْمَلَوأ : كافر اى
 رياوسلام عكر الرا ناك دقل اًطوُ هللا مَحَريو ا

 . « ياذا ثبجأل فسسوُي ثبل َلوُط نجّنسلا يف يا
 هيو ثيدحلا عوض مد

 وق لزن مل . هنع ةاورلا ىلع اتا  هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 ملو مالسلا هيلع مهاربإ كش : ةفئاط تلاق [ 70 : ةرقبلا ] مو لوا ١ لاح

 : لاق ذإ مهاربإ نم كشلاب قحأ نحن ) : ل

 4 يبق َنِئَمْطَيل نِكلَو ىَلَب َلاَق نوت ْمَلَوَأ لاَق , ىئْؤَملا يح 1فك رار

 10 تهاربإ نم ردحط ام لأ هب السلا ةيلع دارا ع ن1 ةرشا

 ذر بر ,لكو 3 :' ىلاعت لاقء# كتكلذب روم ام :يلالا هب.؟ىحأا انآزلإ ملعلا كيرلا الط
 تاكل هانعم 1 لرملا مامر اب لاقو . ةلكاشللا نيرطي كشلاىلطا 2000: هسا ك0
 كلذك ضنا اوملعاف كشأ مل يلا كملع دقو مهاربإ نم هب. قحا' تنكل هيلإ اقرطتم كلا

 دلو ريخ هنأ ملعي نأ لبق هرودصل وأ اًعضاوت هسفن ىلع مالسلا هيلع مهاربإ حجر امعإو

 هنأل وأ نيقيلا نيع ىلإ نيقيلا ملع نم يقرتللف مالسلا هيلع ميهاربإ لاؤس امأو « مدا
 اناثع هليلد رهظيل كلذ ثبلط تيميو ىتحب ا لاع هبرا تاب اا

 اودصق امل طول موق نأ هنايب هنم ريصقت عوقو ىلإ ةراشإ هيفو ( اطول هللا محريو )

 يف ةوق يل ناك ول : ينعي ديدش نكر ىلإ ىوا وأ ةوق مكب يل نأ ول : لاق هفايضأ
 ريصشلا ىلإ ماسلا هيلع انيق راش قايضأ نع كلا هيوق ةريشع ىلإ ءركشلا وأ رشف

 ©« مهاربإ فيض نع مهئبن و :. لجو زرع :هلروق_ ثاب ماسلا تباتكت' :: ىوراختملاا - م8
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 ا( ك5 ةلدألا رهاظتب بلقلا ةحانلف ةدايز باب : ناميإلا باتك : ملسم
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 عمج ول ينعي اهتيمكو منهج ران ءازجأل نايب اذه ( منهج ران نم اًءزج نيعبس نم
 - "أولاق ) منهج ران نم اًءزج نيعبس نم اًعرج ناكل ارا راح تحل دقواق انا 0

 ران اهنيعب ايندلا ران تناك نإ ينعي ةففخم نإ ( ةيفاكل تناك نإ هللا لوسر اي هللاو
 تديز ينعي ( نييلع تلضف اهنإف ) : لاق ملألا لاصيإو قارحإلا يف ةيفاك تناكل منهج

 لك ةرارح ينعي ( اهرح لثم اهلك اًءزج نيتسو ةعستب ) ايندلا نارين ىلع منهج ران
 كلبصف 5 فيكلا يف اهليضفتل نآيب اذه. . ايندلا- ران ةرارخ لهم ءارجالا اقلط 0100
 يتلا هذه مران :يراخبلا داز ) فيكلا يف اهليضفتل نايب امهالك : ليقو . مكلا ف

 . ( مدا نبا دقوي

 1 ا ال

 ة/ يالا كإق كاارشلا“ لطم اءاوذسخلا» ملا اكول رحبلا

 كس ثيدحلا حرش مدد

 : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ناحلم تنب مارح مأ - ق )

 لوسر اي ككحضي ام : تلقف كحضي وهو ظقيتساف مانف اًموي مالسلا هيلع يبنلا اناتأ

 ليبس يف ةازغ ) مانا يف يأ ( يلع اوضرع يتمأ نم سان ) : مالسلا هيلع لاقف هللا
 ىنعمب ميج مث نيتحوتفم ةدحوم ءاب مث ةثلثم ءاثب وهو ( رحبلا اذه جبث نوبكري هللا

 نم كش اذه ( ةرسألا ىلع كولملا لثم وأ ) ريرس عمج ( ةرسألا ىلع اكولم ) طسو
 يلع سولللا لعجو ريرسلاب ةنيفسلا هبش مهلا ةعبسل كولا ككارم نإ ١٠

 ةرخآلا يف اكولم هانعم : ليقو مهطاشن روفو ينعي مهترسأ ىلع كولملا سولجب اًهباشم
 تلاق . رحبلا يف ىتح داهجلاب ةمئاق هدعب ةعفا نركب ةرورسل ناك داتا" هلع "ب

 هئاعد نأ يكح . يل اعدف . مهنم ينلغجي نأ هللا عدا هللا لوس اي تلقف ماركا مآ

 ءاسمل و نجر ةداهشلا مذ داهج ان ا ل ريس وأ داهج كنك 000 [لي

. 

 ٠١ - لق باب 1 20 ا 01-7
 1 ا : ) . رححبس 5 هرزع ايضصف اند . هراهز هساذدل . ولبسم



 هيلع يبنلا لاح نع لأس لقره نأ حيحصلا ربخلا يف ءاج ( رصيق ىلإ هبتك ) نوملسم
 يبنلا قدص هتفرعمل هيمدق تلبقل هدنع تنك ول : لاقف هباتكب ءاج نمم اهفرعو مالسلا

 هنع ةسايرلا باهذ نع فاخ نكل ةميدقلا بتكلا نم هل ةمولعملا هتمالعب مالسلا هيلع

 . ةسايرلا هنع لاز امو يشاجنلا قفو 5 مالسإلل هقفول هتياده هللا دارأ ولو ملسأ نإ

 دلع لاعب هللا ئبضر ةفيذح (م) 3

 اع طب طيس اد
 . « نتفلا يبغي + ٌرابك اَهْنمَو رام اَْنيو

 هس ثيدحلا حرش مدد

 ندكي ال ةثالث نبنم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - مر

 كرتلا : لاقف ثالثلا نع لكس مالسلا هيلع هنأ يور ناكم لك لصت ينعي ( ائيش نرذي
 ؛ رابك اهنمو راغص اهنمو فيصلا حايرك نتف نهنمو ) جوجأمو جوجأيو لاجدلاو

 . نهنم رئامضل ريسفت ( نتفلا ينعي

 : هنع ىللاغت هللا يضر ةريره با مر لاا لا

 لوسر اي : اولاق « منهج ران نم اءْزُج َنيعبس نم ٌءزج ْمُكران ١

 اهلك اءزُج َنيّسو ٍةعستب َنهِذلع ْتَلصُق اه هَ تناك .نإ:هللا
 ل مالكا كو زم اوبل فزع اك“ يناراشبلا ك1 اياها غم

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ءزج مران ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق١
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 ْمُكَنيَيَو انني ءا وس ٍةَملَك ىلإ اَوَلاَعت باّتكلا لأ اي اط و ٠ نييسيرألا ّمْنِإ كلَ
 ا اا - 4 اًضَْب انضْعَب دحََي الو ايش هيب كرش الو هلا اّلِإ ديت اّل

 هبتك [+ : نارمع لآ) #4 نوملَسُم 9 اودَهَشأ اوُلوَقَف 3: : هنع ةياورلا ىلع اقل

 . ( رصيق ىلإ

 هسي ثيدحلا حرش مح

 دمحم نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)
 رسكو ءارلا نوكسب ليقو ةلمهملا ءارلا حتفو ءاهلا رسكب - ( لقره ىلإ هللا لوسر
 بقلي مورلا كلمي نم لك : ليقو هبقل رصيقو تقولا كلذ يف مورلا كلم مسا - فاقلا

 اذك هلاق امنإ ( مورلا مظع ) نوعرفب رصمو يثاجنلاب ةشبحلاو ىرسكب سرفلاو رصيقب
 نأل مورلا كلم لقي ىلو [ 4: هط1 ايل اًلوق هل الوقف 92 : ىلاعت هلوقب الماع نوكيل

 مالس ) مالسإلا مكحب لوزعم وهو ةيلوتب نوكي نأ يغبني مالسلا هيلع هروهظ دعب كلملا
 ةوعدلا ىنعمب ردصم وهو ( مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف : دعب امأ . ىدهلا عبتا نم ىلع
 ة[2ل) ةسلك ابن دارأ ةيفاعلاك ردضم. اضيا يهو ( مالسإلا ةيعادب ىوريو ) ةيادبلاك

 يف يبسلا نم ملست يأ ةمالسلا نم ءاتلا حتفب ( ملست ملسأ ) سانلا اهيلإ وعدي يتلا
 كنوكل اًرجأ ينعي ( نيترم كرجأ هللا كتؤي ملسأو ) ةرخآلا يف باذعلا نمو ايندلا

 لع ملستب اًقلعتم نيتزم نؤكي لأ نوح :ليق' . يل يكلتامال لوجأو تاكل(
 تضرعأ يأ ( تيلوت نإو ) ةرخآلا يف ةرمو ايندلا يف ةرم ملست يأ نيلعفلا عزانت

 ىلإ بوسنم ءايلا ديدشتب يسيرألا عمج ( نييسيرآلا مثإ كيلع نإف ) يب ناميإلا نع
 لهأ مبب دارأ نيراكألا مثإ كيلعف : ىرخأ ةياور يف ءاج ام هديؤي :عرازلا وهو سيرألا

 ءاَوَس ِةَمِلَك ىلإ اًوَلاَعَت باَتكلا لهآ 20 مدع كسلا اونمؤي مل مهنأل هتكلمت

 ىلإ - 4 ًاضغَب انْضْعَب َّذْخَتَي اَلَو انْيَش هب كرش ؛ اََو هللا اّلِإ دفن الأ ْمُكَديَو انت

 . اًئيش نيبن امو ينعي ( ( ٠4 : دارمع لآ 4 َنوُمِلْسُم نب ًاوُدَهْشا اولوقق © - هلوق
 قولخم ذختي ال يأ اولوت نإف هللا نود نم اًبابرأ اًضعب انضعب ذختي الو اولوقف : هلوقو

 نقال ةملكل ناو هللا نود. نم و . هلوقرىلإ «ديعن لاو ٠ لاك كلا ٠ ١

 انأب 'بابكلا + لهل اي يأ ءاودهشا# نوجليسملا ايم يأ اولوقف .بانكلايزهأ ىلا

١ 



 يف ) ماجللا وه ةلمهملا نيعلا رسكب ( هسرف نانع كسم ) لجر شاعم يأ ( لجر مه
 ( ةعيه عمس املك ) هسرف رهظ ىلع اًبكار عرسي ينعي ( هنت ىلع ريطي هللا ليبس
 نم ةرم ةلمهملا نيعلاو تاجحتفلاب ( ةعزف وأ ) ودعلا نم فوخلا دنع نكي اًبوص يأ

 ىلع يأ ( هيلع راط ) انه دارملا وه يناثلاو ةثاغتسالا ىنعمب ءيجيو فوخلا ىنعمب عزفلا

 ( هناظم توملاو ) ودعلا لتق يأ ( لتقلا يغتبي ) هيلإ راط خسنلا ضعب ينو هسرف نتم
 ا ا ءاظلاب ةنظم عمج وهو يغتبيل فرظ بصنلاب

 وهو لوعفملا ىنعمب لتقلا نأل هناظم يف ريمضلا دحو : ليق . توملاو لتقلا اهيف نظي
 م هنم فرعي دعبألا مكحو برقألا ىلإ ريمضلا عجري نأ هجوألاف دحاو ءيش توملا

 4 هللا ليبس يف اًهَتوُقْعُي اَلَو ٌةّضِفْلاَو بَهَذلا َنوُرْبكَي َنيِذَلاَو 9 : ىلاعت هلوق يف
 تاياورلا رثكأو بهذلا ركذ نع اهركذب ىفتكا ةضفلا ىلإ عجار ريمضلا [ *4 : ةبوتلا ]

 منغ ريغصت ( ةمينغ يف لجر وأ ) سايقلا ىلع ريمضلا ديحوت ذئنيحف توملا وأ لتقلا
 سأر ءافلابو ةلمهم نيعو ةمجعم نيش حتفب ( ةفعش سأر يف ) منغلا نم ةعطق يأ
 دبعيو ةاكزلا ٍتؤيو ةالصلا مقي ةيدوألا هذه نم داو نطب وأ فعشلا هذه نم ) لبجلا

 هيف هللا قوقح يضقيو اًيداو وأ لبج سأر نككسيو مهتنتفو سانلا نم رفي ينعي ( هبر

 يف الإ سانلا نم سيل ) هعوقو يف كش ال هنأل هب ىمس توملا يأ ( نيقيلا هيتأي ىتح )
 . سانلا نم اًملاس تومي ينعي هيتأي لوعفم نم لاح ةلمجلا ( ريخ

 ] - ]51١4امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) :
 » مورلا مظع لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم :

 هله 01 يلا ل ع :

 يعادي: ىوريو ؛ مالْسإلا َةَياَعد كوُعْدأ يّنإف
  10000داق تيلوت ناو

 ' 0 ا لح كاك تك كا كح دل دا اك و راحل 00

 - و "2 2 ١ هلبازلص "3 ام ان 7و أ 1 131 1 .

 ملا 2 يا لا يا باتك باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسمو

: )75( 016 
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 ليقو هيلع هلهاب ينار ول ةلالدل دوي لوعفم فذح ديم هيلع يبنلا ةيؤرا 1 هلهأل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع (ق) - 11
 ُمُكشَي لَهَو هللا لوُسسَر ا : اوُلاَق « ِهْيَدِلاَو ٍلُجّرلا مش رئابكلا نم

 د ل

 00 لأ يبق 2 رارابا سل لا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رئابكلا نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع هللا يضر ورمع نب هللادبع - قر
 00000 لاو لجولا مالكا هللا لوسر اي : اولاق . هيدلاو لجرلا مش

 يأ ( همأ بسيف همأ بسيو ) متاشلا ابأ بوبسملا متشي يأ ( هابأ بسيف لجرلا ابأ

 جيرصتلاب متشلاف رئابكلا نم ببستلاب نيدلاولا مش ناك اذإف متاشلا مأ بوبسملا متشي

 + لوك ا

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - ع١

 اسرع يهيم موس رس مالا
 ١  53 - 7د 5 ل ل 21

 كلاكشتما مكب نا[ فل و اجمل عني هيلع اص هح فه وأ هعيش عمس املك ةننم ىلع ريصي

  0د , 52 3 2 3 و د 1

 ددعه 0 ع .صب 31 كف عسملا "8 كرش مه هشعس سيلا 3 هةمينع ىف اجر وأ ًَ ||  | 4ب | أ+١ 7

53 3 2 3 
 و 18 7 رم 4ع 1 3 تدوبإ ,3

 معلا هيتاي حح. ةهب كت ه0 ا 06 ول ه ةالصلا مممعي هيد هلا ٠ م للملا

 سانلا شاعم ريخ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م

 0 "2 رانا م لحجب كتبش ١ كلر: كحد بانك. : ىراجبلا م00 تدع ا ا 3 ا 1 : :

 ع

 ني 3 - ا 1 ,
 اا را ا ده ربع اقنلا كالا "ناك ان نام دا باكا 3
24 

 ا "؟نةرق ا ري 0 ا ]|
 ) ابا اب صايرلاوو داهجا باكو باب: هرام الا تاتك هيام ا
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 00 4 اكمل دع يس ياما نق لتلالو
 ا اوال اللا تاور ا

 تو كيذلحلا' حوش ص

 بيغلا حيتافم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 ةقثوتسملا نتا ”ةقيفلا تلبس ا ديلا علل مرا ميرال ورعاة هللا الإ اهملعي ال سمخ

 يف ام ىلإ لصوتملا وه هللا نأ هب دارملا ليبختلا ليبس ىلع حيتافم اه تبثأو لافقألاب

 دغلاو ( هللا اّلِإ دغ يف نوكي ام دحأ ملعي ال ) همالعإب اّلِإ لصوتي ال هريغو نزاخخلا

 ملعي الو ) ىلوألا 0 ل و مرسلا نر اعف ا وام ع ا

 بسكت اذام سفن ملعت الو هللا اّلِإ ) ىتنألا وأ ركذلا نم ( ماحرألا يف نوكي ام دحأ

 : تلق نإف . ( رطملا ءيجي ىتم دحأ يردي امو تومت ضرأ يأب سفن يردت امو اًدغ
 ةالصلا هيلع هدادعت لعل ىلب : تلق . اا اهبل ل تريعإإ لرجل يلا

 ةمايقلا 00 عم راولاق ناب ءايشدلا هدي ماتهالا ةيلهاجلا يف مهبناش نم نأل مالسلاو

 نوكت نيأو رشلاو ريخلا نم اًدغ ينبيصي ءيش يأو يتليلج .دلتامو رطملا لزني ىتمو

 . اهنوملعي مهنا نيمعاز اهنع نيمجنملا نولاسي ةيلهاجلا لها ناكو ينافو

 : هنع 0 هللا 0 ها ا

0 2 

 هس ثيدحلا حرش مج

 يل ينمأ دشأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ول مهدحأ دوي يدعب نونوكي سان ) صاصتخالل يل ميدقت زييملا ىلع بصن (اّبح
 الذاب هنوك مهدحأ ىنمتي ينعي فوذحم دوي لوعفم هلهأ لذبب يأ ( هلامو هلهأب ينار

 7 هلبااص ا : 1 10 5 2
 هلهاب . ةورع مسا ل ويك :ميف باب : اهلهاو اهميعن ةفلصو ةنخلا باتك لوكا ريكا

 الل 1
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 هبي ثيدحلا حرش مدح

 تاملك يأ ( تابقعم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةرجع نب بعك - م )
 بيخي ال ) أدتبم يهو هلبق ام بيقع ءاج ام فاقلا رسكب بقعملاو ةالصلا بيقع لاقت

 نوثالثو ثالث ) تابقعم ةفص ةلمجلاو اهبيقع يأ ( ةالص لك ربد نهلعاف وأ نهلئاق
 . ( ةريبكت نوثالثو 2 ةديمحت نوثالثو ثالثو ) أدتبلا ربخ اذهو ( ةحيبست

 ىَدخإ اوُراَمماَف هقَدصأ هللا ىلإ ثيدحلا بح ال

 هلق ءامكب يناتسا ثلك دو لا امو كابل امِإ ِْيئفئاطلا

 مِهلاَوُما مهيلإ َدرَي نا هولاسف َنيِمِلْسُم اوءاَج َنيِح َنِزاَوَه نقل

 7 مهّيبسُو

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 ( نورت نم يعم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةمرخم نب روسملا - خ )
 اوراتخاف هقدصأ هللا ىلإ ثيدحلا بحأو ) نزاوه ىلع اولوتسا نيذلا مهو مهنورت يأ

 نيبقرتم مهتلعج يأ ( مهب تينأتسا تنك دقو يبسلا امإو لاملا امإ نيتفئاطلا ىدحإ

 رم ( مهيبسو مهلاومأ مهيلإ دري نأ هولأسف نيملسم اوؤاج نيح نزاوه دفول هلاق)
 #  مكنما نذأ نم يردن ال انإ 9 :.ثيدح يف ياثلا,بابلا ىف ل 0

 :.هنغ' ىلاغت هللا" يضر رمع ,نبااخ) ب[
 ْنوُكَي ام ٌدَحأ ُملعَي ال « هللا اّلِإ اهُملعي ال سمح بيغلا ٌحيتاقم ٠

 و

 هللا الإ ءاسرالا يف تركي رام تحل يلم الو ءنيشلاب  ىلك

 101 كيسا ذا نينح مويو# : ىلاعت هللا لوق: تاب: يراغملا باتك<:؛يراختلا 017

 هللا !رنأ 2 1 يريم مدل 2 تيحير لاك كرا ف تقاضو اًعيش 2 نغت ملف

 . )45١9( «محر روفغ - هلوق ىلإ - هتنيكس
 ها ص ا ل1 رطل ءىجم "ما يردي ال باب ”:' ءاقستسالا "بانك : قولاخنبلا 01
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 ]+ - ]5٠١0هنع هللا يضر يبضلا رماع نب ناملس (م) :

 ) ىَدألا ُهْنَع اكلم امد هنَع اوقيرهأف ةَميَمَع مالغلا عم 14

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ( مالغلا عم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر يبضلا رماع نب ناملس - م)
 ىمسي اذكو عباسلا مويلا يف ل ا

 يور اذك . نيرشعو دحأ يفف نكي مل نإو ةرشع عبرأ ين كسل را
 يا ايجرملو اذإ يبصلا رعشل مسا ةقيقعلا : يبيطلا لاقو اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ناذه ( ىذألا هنع اوطيمأو اًمد هنع اوقيرهأف ) اًراجي ةقيقع هقلح دنع حبذت يتلا

 بترتي ىتح يبصلا رعش ةقيقعلاب داري نأ يغبنيف مالغلا عم نورقملا ىلع نابترتم نامكحلا
 ىذألا ةطامإب دارملا ليق رعشلا ةلازإ وهو ىذالا ةطامإو ةاشلا حبذ وهو مدلا ةقارإ هيلع

 كلاما لاق الوأ تمس ام هجتولا نكل ناسا زج دايما ليم و ةساجتلا ةلارإو كلوا لسخ

 نع ىتع مالسلا هيلع هنأ يور الو ثيدحلا اذهب ةقيقعلا يف ةيراجلاو مالغلا نيب ىّرس
 ا ١ : مالسلا هيلع هلوقل يّوسيال : يعفاشلا لاقو ةدحاو ةاشب نسحلا

 ةقيقع هدلول حبذي مل نم لاق ىتح دمحأ دنع ةبجاو يهو « ةاش ةنراجلا نعو ناتاش

 ا قا تدلإلا كرات هل

 . « كسنيلف كسني نأ بحاف دولوم هل دلو نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 : هنع الاقل وتلاعب يضر ةرحع نير فسكلو (مق رك 0+ لإ

 تك ٍةاَلص لك ريد يلا َنُهلئاَك ُبيِخَي ا نراهم و
- 

 - 2 - ىلا ان 2 للزب سر
.- 

 نوثالثو 5001 ةليوطت نوتات 5 ( ةحيبسن نوثالثَو

 : 24 ةقيقعلا 3 يبصلا ن 1 ىذا ةطامإ باب : ةقيقعلا تا . ىراجبلا داور 0 ها

 "ال ا ل ا
24 7 7 0385 

 كايب و « ةالصلا دعب ركذللا ةناحعسا"ت ان ؟ ةالملا عضاومو لح اللا كتاتكا كلكم [ "1
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 ينغلا لطم ) هنع ةياورلا ىلع اَفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 مو هبلط اذإ اذه ليق . نئادلل ملظ دابعلا نيد نم هيلع بجي ام هريخات ينعي ( ملظ

 ءادألا نم نككمتملا وه ٌينغلا نم دارملا ليق هيف فلتخمف هبلط لبق لطملا ةمرح امأو هطعي
 ىلع ( مدحأ عبتأ اذإف ) ريخأتلا هل زاج كلذ ريغل وأ هلام ةبيغل هنم نكمتي مل نمف

 ( ءيلم ىلع ) قح لا بلطل ريغلل اًعبات لعج يأ اهديدشت زوجيو ءاتلا فيفختو لوهجملا ءانب
 ديدشتو اهرسكب وأ ةدحوملا ءابلا حتفب ( عبتيلف ) ينغلا وهو ليعف نزو ىلع ةزمهلاب
 بدنلل رمآلا اذهو ةلاوحلا لبقيلف رسوم ىلع هل يذلا نيدلاب ليحأ اذإ ينعي اهلبق ءاتلا
 0 لم لطم ناك اذإ ينعي رمآلا اذهل ببس هلبق ام ناب رعشم عبتأ اذإف يف ءافلا

 ال هنع زري نأ هلاح نم رهاظلاف املسم تاك نإ هنأل ىنع لع ةلاوثلاا و دخلا لقلت

 . هقح عيضي الف اًرهق ينغلا نم هقح ذخأيو هنع ملظلا كلذ عفدي مكاحلاف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ارباج مر تركك يا

 اذه نإ « يِباَحْصأ 05 اليتإرا اكلاتي ناب امنيا ذاع

 قوافالا» ناوي َمُهَرِجاَتَح وعيال :ةارزعلا 0 ناقل

 ا ا اا قي 4

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هللاب ذوعأ يأ ( هللا ذاعم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ىلاعت هللا يضر رمع لاق امل هلاق ( يباحصأ لتقأ ينأ سانلا ثدحتي نأ ) نم اذوع
 مسقي.ناك نيج #لدعا دمحم: اي : لاق :لجر ىلإ ب اًريشم قفانملا !ذه:لتقأ نعد :هنِع

 نيدلا نم نوقرمي مهرجانح زواجتيال نارقلا نوؤرقي هباحصأو اذه نإ ) ةمينغلا

 نم نإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا ين هيلع مالكلا مدقت ( ةيمرلا نم مهسلا قرمي اك
 نيب عمجلا يف روكذم هنكل ملسم ةمالعب ثيدحلا اذه خيشلا مقر « اذه ءىضئض

 . رباج دنسم نم هيلع قفتملا يف نيحيحصلا

 : 00 2 م دوا سن وعافصو جراوخلا ركد..تاب ا: ةاكزلا كانك :رصاسم - 0100

 ال ارلأ



 لعفلا هيف لماعلاو موقلا نم لاح بصنلاب ( ايازتخ ريغ ) يوارلا نم كش ( دفولاب وأ )
 هلاق ) مهئيجم يف نيمدان الو يأ نامدن عمج ( ىمادن الو ) نايزخ عمج ايازخ . ردقملا

 ؟ دفولا نم : وأ ؟ موقلا نم : مهل لاق نيح ) ةعيبر ةليبق بقل وهو ( سيقلا دبع دفول
 . برعلا لئابق نم ةميظع ةليبق يهو ( ةعيبر : اولاقف

 0 ل قدا بأ فال

 األ بنل نم خيرت 07 للعلا 4 1

 ( ٌباوّدلاو ٌرَجّشلاو ُدالبلاو ُداّبِعلا ُهْنِم ٌحيِرَتسي ٌرجافلا ٌدبعلاو

 كتي ثيدححلاا حرش مح

 حارتسمو حيرتسم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( عيبر نب ثراحلا ةداتق وبأ - ق )

 ايلاق راداوينرمالا يري ديه نيم تييملا رمأ,: كاق.ماليلالا هيلعيدن اكفةزاتج ىأو اليادلاق ا( هك

 ( ايندلا بصن نم حيرتسي نمؤملا دبعلا لاقف هنم حارتسملا امو حيرتسملا ام هللا لوسر اي

 ةهج نم هاذأ نم يأ ( دابعلا هنم يرتسي رجافلا دبعلاو ) نمْملا نجس ابمأل ابيعت يأ
 ( باودلاو رجشلاو دالبلاو ) اوبنذأ اوتكس نإو مهاذا هوعنم اذإ اًركنم لعف نيح هنأ

 كلذ عفترا تام اذإف مهتيذغأ صقنيف رجافلا مْوْشب عنمي رطملا نأ ةهج نم نهاذأو

 . كوحيرتسيف

 هيوم كنس هلل 4 وبأ ا
 ل كار لاا 0 بلا وسار الا

 :ل 0151151 7.1! توما تارككيسا كباب اللا قاقرلا»ةيياوكتا  :يرانإلا ب" 715

 70111 (1 9 11 0 هنم حارتسم و حج رتمسم 6 ءاحجب ام تان : زئانجلا امك" 1#

 ا( ل تكا عج رب اه وأ هلا ىلا قف :تابا + ةلاوحلا ثتاتكا را [ئراخيلا ع

 اذا اضوبق بابحتساو ةلاوحلا ةهحصو قنغلا لطم 2 تناثكا: ةافايحا [تاك 06 .لتم

 1101 ا 30 نك لع 8

00 



 هرصن نع هللا ايش سانلا نم هسارتحا ضقاني ام هيف :سيل 57 : ةدئاملا] 4# ساّثلا

 تناك امنإ ةسارحلا : تلق . ةحلسألا دادعإو لاتقلاب رمألا عنمب ام هيف سيلو هنيد راهظإ

 . هضقانيف رارمتسالا ديفي هتيصاخب [317 : ةدئاملا] 4 ماتا نم 0-0 هللاَو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةداتق وبأ (مزد ميرنا |
 0 ا دو دولا اس الجر م 1

- ً# 
 م 1”

 . ( ةَثلاث همعَد

 هسد ثيدحلا حرش مح

 ( كريسم اذه ناك ىتم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةدانق وبأ - م )
 هلاق ) يريسم ةدم يليم نم معدلا اذه ناك ىتم : ينعي . ةيفرظلا ىٍكع بصنلاب ىتم

 ةالصلا هيلع هليم نم هماقإ ينعي ( ةثلاث همعد نيح سيرعتلا ةليل رحس ةدانق يبأل

 . « هللا كظفح » ثيدح يف عساتلا بابلا لئاوأ يف هنايب مدقت مونلاب مالسلاو

 ]* - ]5٠١امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) :
 » دبع دفول هلاق ؛ ماد الو اًياَرَدح ريغ ٍدفولاب وأ« .موقلاب ابحر

 "در : اولاقف ؟ دقولا نموا موقلا نم: محل لأق ني سيقلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ) موقلاب اًبحرم ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق (
 نيعئاط اوُواج منأل اذك محل لاق امنإ ةعسو ابحر متيقل يأ رمد لماعب "بولضتم

 ابحتسا و ةافلا هدلضلا ءاضف كتاب : ةالضلا عضاوم و دج اسملا تاكا : ملسم |[

 )١1١١(. (1/01) . اهتاضق ليجعت

 61 ناميالا ءاف  مسمخلا, ءاذا"تناثا ناميالا باتك : يراخبلا - "ه6
 5 ع

 | ١ ا | 1 ًَْ >- . 1 ١ 9 | 8 . | ١

 : هيلا ءاعدلاو ٠.يذدلا عئا رش و هلوس رو هللاب ناعالاب فدل ها 1 كاعد كفر امل . جلسم
 7 0-27 ند 1 51 02 5 اونا عل" ك < 0 :

2 

 ا



 ]٠٠[ - هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) :
 قلو 1يقئاط ابل اهني لهل ناك قلو يطع انج وي ْيُيَل نكي ملا

 مالّسسلا هيلع َميهاربإ مهل 1

 هس ثيدحلا حرش مد

 ا ل ل ا ل يلا لا يرسل 0

 نيح ) ةكم لهأل ينعي د ةكربلاب بحلا يف يأ ( هيف مهل اعدل مه ناك ولو بح ذئموي

 ا مهاربإ نع ةياكح لاكي لوفر ىلإ :هراشإل دز يل ماسلا: هيلع مهاربإ عفا

 اما ربا 4, تارمشلا »نو لع قرار ل اكل ماه لك

 : امنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع «ق) - [5101]

 37 ليلا ينس رخَي يباحصأ نم اًحلاص ا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا رهس : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اَقمَّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 يلاحصأ نم اًححلاص الجر تيل ) مالسلا هيلع لاقف هتاوزغ ضعب يف ةليل مالسلا هيلع

 . صاقو يبأ نب دعس : ليقف ؟ اذه نم : لاقف حالسلا ةشخشخ عمسف ( ةليللا ينسرحي

 تئجف هللا لوسر ىلع فوخ يسفن يف عقو : لاق ؟ كب ءاج ام : مالسلا هيلع لاقف

 : اش هلزق لورت لبق ناك كيدشلا ذه ليك ” ءاثأ يطيع هنأ !لوسر هل اعنف هسا

 انك مر ناك مالسلا هيلع هنأ يور امل ع0 : ةدئالا] © ساّنلا َنِم َكُمِصْعي هّللاَو

 ودعلا نم سارتحالا زاوج ىلع ليلد هيفو هللا ينمصع دقف اوفرصنا لاق ةيآلا تلزن املف

 َنِم َكُمِصْعَي هَللاَو 8 : ىلاعت هلوق : تلق نإف . دعس ةيحالصو طايتحالا عضوم يف

 مجا ملسم هوري ملو . (7551) نوفزي تاووماس الا هيداح امانا ح ىواحسلا 0007
6 

 ..[1 43 مقري تيدا اذه مدقتا انكر 0451/41 كارلا هن

 ] < ]8١1هللا ليبس يف وزغلا يف ةسارحلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا )5848( .
 هلع اهنا ضرر ضاقو ىف! ذيب قش لفصف 3 كنا: ةباكصلا“ (ائاطق هلاك : (كشم

 ا

 ا



 كسي ثيدحلا حرش مح

 موق حلفي فيك ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 ةيناغلا نزو ىلع يهو ( هتيعابر اورسكو ) سأرلا يف حرجلا وه جشلا ( مهيبن اوجش

 هلاق ) لاحلل واولاو مالسإلا ىلإ يأ ( مهوعدي وهو ) بانلاو ةينثلا نيب يتلا نسلا
 وأ دحاو هدانسإ أدبم نم فذح ام ثيداحألا نم قلعملا ( يراخبلا هقلع . دحأ موي
 . ( ملسم هدنسأو ) رثكأ

 واجينعا لاك هلا يضر سابع نبا اع 15

 نايا" ىَوْرُيَو ؟ ًاَضَوْنأَف يلصأأ مل : ىَوريَو ؟3 ةالصللا مل

 : ليقف .ماعطي يِنأَك ءاللا َنِب جرت َنيح ُهَلَق ؟ ضو لص
 اا

 بسد ثيدحلا حرش مح

 هلصأ ( ةالصللأ مل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 ةالصلل ًاضوتأ ينعي ةالصللأ ةرمم انك و ًاضوتأ مل يأ راكنالا نحب ماهل

 اهفلأ فذح اًضيأ ماهفتسالل هيف امو ( أضوتأف ) ءايلا تابثإب ( يّلصأأ َمِل : ىوريو )
 ةزمه ( أاضوتأف يلصأ نأ ديرأ : ىوريو ) ًاضوتأ نأل اًبيس نوكيف ةالصلا ديرأ امل ينعي

 انأو ةالصلا دارأ نمل يعرشلا ءوضولا نأ لكلا ىنعم لصاح ةفوذحم ديرأ يف ماهفتسالا

 : ليقف ماعطب يتأف ءالخلا نم جرخ نيح هلاق ) اهوتا ءيش يألف اهديرأ ال

 . ( اضوتت الأ

 لا 0 نس لاوج 1 ١ 0 لل قا ةهارك ذل هنأ ماعطلا ثدحملا قلل -17كا هلا تاك 0000

 2011 1001 007 6 ..نروفلا | نلخا لسنل عويض لا ناو

 يكل



 عرست يأ ( كب ودعت ربيخ نم ) لوعفملا ءانب ىلع ( تجرخأ اذإ ) كلاح نوكي
 ةليل ) ةباشلا ةقانلا يهو فاقلا حتفب ( كصولق ) تجرخأ ريمض نم لاح ةلمجلاو

 . ماشلا ىرق نم ةيرق ةلمهملا ءاحلا دمبو ةلمهملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ثراحلا نب ةبقع (خ) - 0 ٠

 دقق فيكي ىوريو ؛ ايكسسرا ذك اهنإ تهكر دقو اهي نس

 هباطا يأ عسب تنب .ىيبحي مأ جوزت نيح هل هلاق .؛ كن اَهَعَد , ليق

 أ انكيسزا كنرب تلاق ءادوس ةأرها (ةسءاجتف. زيزع ليا

 هس ثيدحلا حرش مدد

 هاور ام ليق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ثراحلا نب ةبقع - خ )
 فيك يأ ( اهب فيك ) ةثالثب اهنم يراخبلا درفنا ثيداحأ ةعبس مالسلا هيلع يبنلا نع

 باطخلا ( امكتعضرأ دق اهنإ ) ءادوسلا ةأرملا تلاق يأ ( تمعز دقو ) اهعم نوكي
 دق نأ امكقح يف ةأرما تلاق دقو ينعي ( ليق دقو فيك : ىوريو ) ىبحي مأو ةبقعل
 ليقل الوقم سيلو ىبحي مأ هكرتب ةبقعل رمأو مالك ءادتبا اذه ( كنع اهعد ) امكتعضرأ

 ةأرما تءاجف زيزع نب ) ةزمحلا رسكب ( باهإ يلأ تدب ىبحي مأ جورت نيح هل هلاق )

 ةداهشب عاضرلا توبتي لع تثيدجلاب ضعب لدنسا ( امكتعضرأ دق : تلاقف ءادوس

 . اهوقب ةببشلا توبثل عروتلا ىلع ثيدحلا اولمحو نورثكألا هعنمو ةعضرملا
 مي هللا يضر ساق 9

 رق اتعاب ورا سكى دع نهب يا وحش 2 ُحِلِفُي فينك ٠
 . ملسم ةافسأ را: طراسبلا» هعلع دا اواو موي ُهلاَق ؛ « ُمُهوُعْنَي

 ٠٠١9173 - ةعضرملا ةداهش باب : حاكنلا باتك : يراخبلا . )51١4( .

 أ ةؤرغا كابا *”رياسلاو ذاهفبا باخ '؟ !مكالم - ع ديو 1 7010
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 هس ثيدحلا حرش مح

 نع يراخبلا ينو ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع وأ رمع نبا - خ )
 هللادبع اي تنأ فيك ) مالسلا هيلع لاق : لاق ورمع نبا وأ رمع نبا نع هيبأ نع.دقاو

 نم ) ءيش لك نم ٌيدرلا يهو ةئثلثملا ءاثلاو ةلمهملا ءاحلا مضب ( ةلافغح يف تيقب اذإ

 ( مهتانامأو مهدوهع ) تطلتخا يأ ةلمهملا ءارلا رسكو مملا حتفب ( تجرم دق سانلا

 اوراصف اوفلتخاو ) مهبر نوصعيو دوهعلا نوضفني موي لك لب ةميقتسم نوكت ال ينعي
 نيعللا رجافلا نم ربلا الو نيمألا نم نئاخلا فرعي ال ينعي ( هعباصأ كبشو اذكه

 سور 0 . هنوك يأ ( فرعت ام ذخأت لاق هللا لوسر اي عنصأ فيكف : لاق )

 لبقأ ينعي ذخأتو عدت اذكو رمألا ىنعمب ربخ اذهو ( كتصاخ ىلع لبقتو ركدت ام
 كرتا ينعي هعم لوعفم بصنلاب ( مهماوعو مهعدتو ) كنيد ظفحاو كسفن رمأ ىلع

 ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمآلا كرت ىلع ةصخر هيفو مهعبتت الو مهماوع عم سانلا
 . رايخالا هعفد ىلع ردقي ملو رارشالا رثك اذإ

 : هنع ىللاعت هللا نيضرتا سيخ عوير اا

 دعب ةليل ٌكّصولق كب وُدعت ربيت نم ٌتجرخأ اذإ َكِب فيك ١
 ُرَمُع ْمُهاَلْجَأَف ريح ٍدوُهَي ْنِم قيقحلا يبأ يِّي ٍدَحَأل ُهَلَق ؛ ةليل

0 

 فيك يأ ( كب فيك ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - خ )

 2 هيعانامأو مهدوهع تجرم دقو» :ةدايز نا نارا قاتلا (حتفلا» يف ظفاحلا راشأو : -

 فا كالا ىف دوعسم وبا ارك د (8/ هعباصا لك كبشو ؛ اذكف اوراصق اوتاتخا

 يف هقاس دقو . يراخبلا نع اًعيمج ركاش نب دامحو يربرفلا نع حيمر نبا ةياور نع
 ثيدح نم نابح نبا هححصو يربطلا هج رخأ هماَتب ثيدحلاو «نيحيحصلا نيب عمجلا»

 «نتفلا» باتك يف قاحسإ نب لبنح هجرخأ اًضيأ رمع نبا نع درو دقو ةريره يأ
 . (9"7 . )58/١7 حتفلا عجارو

 ] - ]5١57ةعرازملا يف طرتشا اذإ باب : طورشلا باتك : يراخبلا . )7070( .
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 دعب مالسلا هيلع ربخاف . متيلا اهاطعاف معن : لاق ؟ مبتيلا اهتيطعأ نإ ةنجلا يف قذع اهب

 . هتايح يف هل لاق امل اقفاوم هتوم

 : هزه نر اعتاد" سر رد وبأ نر
 هن ,نوُميمُي ْءاَرَمأ َكِيَلَع ُتناَك اَذإ ذل هلا

 8-1 ا رمال امنا تلق ؟ اَهَيفَو ْنَع ةالّصلا َنوُرْتَوي
 ُهَلاَق « ةّلِفات َكَل اَهّنِإَف لصف ْمُهَعَم اَهَمك َرْدذأ ْنِإَف اًهِتقَول ةالّصلا

 ايلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تناك اذإ تنأ فيك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م)
 لك نع اال راتخلا. تقولا نع اهريخات ةالضلا ةتاماي دارملا ( ةالضلا .نوتيمن ءارفأ كيلع

 ةالصلا نورخؤي : لاق وأ ) ةالصلا اوكرت نيمدقتملا ءارمألا نأ لقني مل هنأل اهتقو
 اهتقول ةالصلا لص : لاق ؟ ينرمأت امف : تلق ) يوارلا نم كش اذه « اهتقو نع
 اهتالص دعب هركي يتلا تاقوألاو ( هل هلاق . ةلفان كل اهنإف لصف مهعم اهتكردأ نإف
 . مكحلا اذه نم ةانثتسم نوكت رصعلاو حبصلاك لفاونلا

 ا ا ا ؟ه]

 ا اما اب ا 0 ا 51 5

 8 مهماوعو مهعدتو كتصاخ ىلع لبقتو اركانتا ام

 , راتخما اهتقو نع ةالصلا ريخأت ةيهارك باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا .باتك :ملسم - [5034]
 . (541) (5144) . مامإلا اهرخأ اذإ مومأملا هلعفي امو

 اًرصتخم + هريغو دجسملا يف عباصألا كيبشت باب : ةالصلا باتك : يراخبلا هجرخأ - [؟. 4
 كبشو ؛ ضشانلا نم ةلاثح' يف تيقب اذإ كب فيك ! ورمع .نب هللادبع'اي ٠ .:. ظفلب

 - ا( ا 2 4078 ٠ ؟ا/8) « هعباصأ نيب هيَ يبنلا

 ا



 دك لاير طول يضل ا ماعلا نم اَهّدَحأ
 2 رافق رقلا طا ريما لحل معدم كاما نا غافر هسا

 ٌ هد ثيدحلا حرش مح

 يذلاو الك ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 نم اهذخأ اًران هيلع ببتلتل ) هب ىطغتي ءاسك يهو ( ةلمشلا نإ هديب دمحم سفن
 : ينعي . اهذخأ يف بوصنملا ريمضلا نم لاح ةلمجلا ( مساقملا اهبصت مل ربيخ موي مانغلا

 هيلع يبنلل يأ ( هل دبعل هلاق ) اهلبق اهذخأ لب ةمينغلا ةمسق يف ةلمشلا كلت لخدي مل
 دقو ( ىرقلا يداوب لتق معدم لاقيو ) ءافلابو ءارلا رسكب ( ةعافر همسسا ) مالسلا

 ( ربيخ نم هلفقم ) ةداهشلا هل اًئينه : سانلا لاقو . ربيخ ةوزغ يف مهس هباصأ ناك

 . ربيخ , ةورعر. نم عارم و

 : هنع ىللاعت هللا ينص ر.رخزعا يب طاح مر كرا

 هدانا ل لاذ ىّوريَو السل كارب اير

 قذع نم م ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب رباج - م )
 اهامكب ةلخنلا اهحتفبو ةسابكلا نيعلا رسكب قذعلاو ريثكتلل ةيربخ مم ( قلعم

 هلوق هنمو هؤانتجا ناد يأ ( للذمه : ىوريو ) ولعلا نم لوزنلا ةيلدتلا ( ىلده وأ )
 لاق امنإ ( حادحدلا يبأل ةنجلا يف ) [ ١6 : ناسنإلا] 4 اليلذت اًهفوطق ْتللْذَو 9 : ىلاعت

 ةلخن يف ةبابل ابأ مصاخ اًميتب نأ يهو ترج ةصقل هقح يف لوقلا اذه مالسلا هيلع
 ىبأف . ةنجلا يف قذع اهب كلف اهايإ هطعأ : مالسلا هيلع يبنلا هل لاقف مالغلا ىكبف
 يل نوكيأ : مالسلا هيلع يبنلل لاق مث اهارتشاف حادحدلا وبأ كلذ عمسف . ةبابل وبأ

 095 ] "فارتفتا اذإ ةزانجلا ىلع يلصملا توك باب : زئانجلا هانم : ملسم - ( ١ نك ")]
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 : هنع ىلاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع (ق) - [50941]
 ند داعم و يوتا ني. ارهج نود دلعلاهللاؤ اع ونهلك دامكلك

 ل

 بس :ثيدعألا حرش مح

 . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع - ق)
 تيداجأ .ةعبسنيدنيحصلا .يف:هل اًئيدح «نوُتسو  ةندمخ م بنلا نع هاوز ام ؛ ليق

 انأ اذإف ردب موي فقاو نإ انيبباين لاق !!هنيلعبب ىقتم قابلا وأ ةسلفا وام لاخلا درفنا

 ؟ هللا لوسر بس هنأ انعم نهج .ابأ فرعت له مع اي :الاقف زاضنألا نم نيمالغب

 هيلع يبنلا ىلإ افرصنا مث هالتق ىتح امهفيسب هابرضف هاردتباف هينإ امبترشاف معن : تلق
 هت ناتما .؟هقنقوتأ أ: يوب اكلنا ى دل ارك كلان" 4: هلك انكيز نان (0اناعإف هرفلا

 لهج ابأ ينعي ( ؟هلتق مالك ١ : لاقف نيفيسلا يف رظنف . ال : الاق ؟ امكفيس اتحسم
 ( ءارفع نب ذاعمو ) ةلمهملا ءاحلابو مجلا حتفب ( حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هلاق )
 ىطعأ مالسلا هيلع هنأ ملسم ىور : ليق نإف . دملابو ءافلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب
 ذاعم نأ لمتحي : انلق ؟ امهدحأ حيجرت هجو امف نيلتاق اناك اذإف ورمع نب ذاعمل هبلس

 لعفي بلسلا يف ريخم مامإلا لاقي ال هبلس قحتسا اذهو الوأ هنخثأ ىذلا وه ورمع نبا
 ثيدح يف ءاجام امو .سمخلاقم:ليقنتلا-هفاناوكينافإ زايخلاو ةمينغ بلسلا نآل ءاشي ا

 نايكنااننزان ذو اهيجدملو . كويس نأ فشلا ييانيو لف ىسأر ةيحيذوسم كلش[

 سأرلا عطق دوعسم نبا نمو تيملاك ءاقلإلاو ناخثإلا امهنم

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره عا (ق) 0 هلا

 1 دلع ينل ةكشلا نإ كس ةمحت نس يل فرك

 . (61141) بالسألا نيمقيا ملا نم باب: سمخلا ضرف باتك :يراخابلا - 031

 . (575) )١755( ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسمو

 00 ناميإلا لخدي له باب : روذنلاو ناميالا .باتك : ئراخغبلا حت

 1001 41002 +. لولغلا خرخا ظلع تاب: ناكألا ةيباتك لسمو

 م



 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (خ) - [5:49]
 . « اًرَجَح اًرّجَح اهُعَلَقَي جَحفأو ٌدوسأ هب يناك

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ينعي ( هب يناك ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 جحفلا ( جحفأو دوسأ ) لجرلا كلذب رصبأ ينأك ةشبحلا نم لجر ةبعكلا برخيس
 لهأ تافص نم وهو نيقاسلاو نيذخفلا نيب ام دعابت مج اهدعبو ءاف اهلبق ةلمهم ءاحب

 0 ا شب هنزل ايف افسكلا “لدا ا

 اًرجح اهعلقي ) تاوعس عبسب اًرسفم اًمهبم اًريمض نوكي نأ زوج( :١50 تل

 ارجح ٠ .هلروقنو. .٠ !لاعت هللا" اهفزش: ةبغكلل هيف. بؤضنملا رتنلفلاو (يفاكسا لنه لا

 :'هبع ىلاعت هللا يضر رماخا نب اةبقع (مز 7 0 5

 . « نيميلا ا رْذَنل ا

 قي قايل عر 1-0

 رذنلا ةرافك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م )
 ريرحت يهو ةئالثلا ءايشألا دحأ بجاولا نوك يف نيملا ةرافك لثم ينعي ( نيمبلا ةرافك
 لكل نيكاسم ةرشع ماعطإو يعفاشلا دنع ناميالاب ةديقمو ةفينح يأ دنع ةقلطم ةبقر

 هندب ةماع هب رتسي ام يهو مهتوسكو ريعش نم عاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم
 مايأ ةثالث موصي ءايشألا هله اداب ةردقلا مدع دنعو هتروع رتسي ام دمحم دنعو

 . هيف قيرفتلا زوجي يعفاشلا دنعو ةفينح يبأ دنع تاعباتتم

 . )١596( . ةبعكلا هده باب : جحلا باتك : يراخبلا - ع,,045]
 ب 6

 .٠
 0 ترا ل هرمث 1 كح يح 7# | 8 ] ٠



 باج و لع ثيدحلا مولع. ةفيبح نوبأ ل دعشاب .ىيعبؤم ةرتكل ( رشعلا صن ) بلا نم

 اذه نم شيشحلاو بطحلا جارخإو اًريثك وأ اليلق ضرألا هتجرخأ ام لك يف رشعلا
 رخا ليلدب فرع مكحلا

 0 لأ يضل نما( ١ م17

 0 ا ا 0 ا

 ا ءامّسلا موجُت د اب

 كس ثيدحلا حرش مدح

 آك يضوح ردق ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر

 يف هحيضوت ( ءامسلا موجن ددعك قيرابألا نم هيف نإو . نما نم ءاعنصو ةليأ نيب
 . « ةليأ نم دعبأل يضوح نإ ٠ : ثيدح يف يناثلا بابلا

 :؛ةهنع نات هللا ل ةريره و وبا ها 50 5 6 مى/6]

 31 و م 0 : ا ا أ

 يناوم ٌرافغو 0 , و #0 26 7 7 7 تت مهيارع

 )' 20 0 1 ا

 ) هنأ سس" هللا كل اح حالو +جسبس اييدممل

 راصنألاو شيرق ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 رم ( هلوسرو هللا نود ىلوم مه سيل ىلاوم رافغو عجشأو ملسأو ةنيزمو ةنيهجو
 . ةنيزمو راصنالا ثيدح يف عباسلا بابلا يف هانعم نايب

 00/60 ضاوفلا ف :كنا :ةفافزلا) تانك“ : يراضبلا 17

 ل رباع كسر اعماق يقر ضاوخ تانثا مناي ١ لئاضفلا تاكا ؛ :ليبام

 . )7550٠014( . شيرق بقانم باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ع,084٠]

 هنيزمو عجشأو ةنيهجو ملسأو رافغ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 )555١( )١894(. . ءيطو سودو ممتو

 ا



 ءادوسلا ةبحلا يف ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هيف ”نيزونئبلا ١ : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب مدقت ( ماسلا اَلِإ ءاد لك نم ءافش

 2 ءاد لكل ءاود

 : هنع ىلاعت هللا 00 وبأ 2( 00
 ا ا ول دعا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 دبك لك يف ) هنع ةياورلا ىلع اقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 يذ لك يقس يف ينعي ةغلابملل امهو نارح ثينأت ىلعف نزو ىلع ىرح ( رجأ يرح

 ىرح نوكي امنإ هدبك نآل اهبحاص ةايح ىرحلا دبكلاب دارأ : ليقو . باوث ةراح دبك
 هلتقب رمّوي امم نكي مل اذإ اذه : ليق . حور يذ لك يقس يف ينعي ةايح هيف ناك اذإ

 ثيدحلا اذه مقر خيشلا نأ ملعا . امهانعم يف امو روقعلا بلكلاو دترملاك عرشلا يف
 : هحراش لاق . « ةبطر دبك لك يف » : ملسم حيحص يف روكذملا نكل « ق » ةمالعب

 دديك و همسج نجي تيملا نآل ةبطر انيكها نايل ساريا 17 ناس الا

 : هنع ىللاعت هللا ا رباج (م) - ا

 و كرب لا لوتس معلا يوب ل تسلا عزا

 ا رتجعلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 مغغلاو راهنألا تقس اميف ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ءاملا هب ىقتسي يذلا ريعبلل مسا يهو «( ةيناسلاب يقس اميفو ) رطملا هب دارأ ( رشعلا

 ١ ير ض9 ءاملا يمس لضف باب 3 ةاقاسملا سايكا 5 يراخبلا 5 لن ١ 8ق6]

 )١55(. (51155) ةمرتحملا مثاهبلا يقاس لضف باب : مالسلا باتك : ملسمو

 7 ردا فصن 5 ريشعلا هه اراق تان ةاكزلا ا نإ - ]1 الل
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 نوكت نأ مزلي اذه ىلع : تلق نإف . فلكتلا اذه ىلإ جايتحا قبي ملف اهرصع ءاسن

 ا يل ةلطفم ةشتاعا نوكل نأ قف دعب 0: انلقأ ١ ةفطاق) لع ' ةلضفم ةَِشْياَع

 نأل هيلإ ةراشإ ديرثلا لضفب اهلضف هيبشت يفو ةمطاف ةبترم اهتبترم غلبت مل ن نإو ةدودعم
 اطل مباع نزلاف نق اول انآ" لع هجبلاو" لك 1 ماطلملا' ركام لع ةاضقما سبل "كيرالا
 نألا"لامتكلا أ ةرغلبت ل نإ و دعييأ الا ةروكاذم "تايثيح اًنضيأ ةروك ملا تالماكلا" لع

 . هللا عم نهرسو هللا ةبحم ةهج نم ناك نملك

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج 2 87]

 ها نيالا ب يبراجت ايها لإ ولما
0 

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 : مالسلا هيلع لاق امل : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 هكا لاق ع روحا نع ليخ اهدعصي نم لوأ ناكو رارملا ةينث ةينثلا دعصي نم
 بحاص الإ هل روفغم مكلكف ) : مالسلا هيلع لاقف هل ةلاض دشني لجر اهيف ناكو
 : اقف هاتفا" ىلا لا لاق طيصلاا طفل اذه (راارملا ةينثأ لع ةلاق رفا لمحا
 رفغتسي نأ نم يلإ بحأ يتلاض دجأ نأل هللاو : لاقف . هللا لوسر كل رفغتسي لاعت

 لبق لجرلا لاح ءوس نع ربخأ ثيح مالسلا هيلع يبنلل ةزجعم هيفو . مكبحاص يل
 هلا. ىف اها ملعي نإ

 ] - ]5١85هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) :
  6ع 1 7 م َ

 ١ ماسلا الإ ءاد نلكأ نم ءافش ءادوسلا ةبحلا يف 1

 ١8" - مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم : )588( )١7( .

 روفغم مكلكو» : ملسم يفو ...2 .

 * يوونلا لاق نيلبجلا نيب قيرطلا يه ةينثلا : رارملا ةينث : )١77/117( ةينثلا هذهو
 ةيبيدحلا طبهم يه : قحسا نبا لاق يمزاحلا لاق ةيبيدحلا دنع .

  - 05كطلا| )كاكا :!يراخللا ١ ا ءاذاوسلا هللا كاب 90200(7
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 عبارلاو ) مبنم دحاو لكل يفكي دحاو شارف ينعي ( فيضلل ثلانلاو هتأرمال شارفو

 داز امو ةجاحلا ىلع دئاز هنأ هانعم لب ناطيشلل تيبم عبارلا نأ هانعم سيل ( ناطيشلل

 لدتسا . ناطيشلا ىلإ فاضي مومذم لكو ةمومذم يهو ابلاغ ةاهابملل ذختي امنإف اهيلع

 اهعم مونلا نأل فيعض وهو شارف يف هتأرماب ماني ال لجرلا نأ ىلع ثيدحلاب ضعب
 دق هنأ ةهججب نم هتأرمأل اًشارف هدادعت لب هلعف مالسلا هيلع يبنلا نأل لضفأ رذع ريغب
 كرتو ةجاحلا ىلع راصتقالا نايب هيفو . ضرملا دنع شارف ىلإ امهنم دحاو لك جاتحي

 يحب يف هركذ ام لع ثيدحلا يوآر' نأ ملعا مةحابملا رومآلاورةسالآلا يف راثخا
 فنصملا نأ ىرت تنأو لوصألا عماجو حيباصملا يف اذكو هللا دبع نب رباج وه ملسم

 . ورمع نب هللا دبع ىلإ هبسن

 : .امهنع ىلاعت هللا يضر سناو ىسوم وبا (ق) - ]١87[[

 . « ماعطلا رئاس ىلع ِديِرَّتلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لّضف »

 لضف ) امبنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سنأو ىسوم وبأ - ق )
 لضفأ هنآل ديرئلاب لثملا برض « ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع
 غاسملا ةلوهسو ءاذغو ذاذتلا هيفو محللا ةوقو زبخلا نم اًبكرم هنوكل مهدنع ةمعطألا

 ةحيرقلا ةدوجو ةجهللا ةحاصفو قلخلاو ةرشاعملا نسح ةهج نم ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو
 ةطنحلا انه ماعطلاب دارأ : ليقو . ءاسنلا نم اهريغ لقعي مل ام هللا لوسر نم اهلقعتو
 ىلإ تاجاتحملا ءاسنلا رئاس لاحك اهب ىذتغي نآب ًايبتت ىتح تاجلاعم ىلإ جاتحت اهنآل

 صنلا 0-1 ام :كايقنلا نم دارملا : حراشلا خيشلا لاق : نيت رشاعم نسحتل تاندات

 رعشم اذه لوقأو نيتبترمب تسيل ةشئاع نإف ةجيدخو ةيساو ميرم يف درو اك اهلاك يف
 دارملا نأ رهاظلا نكل تالماكلا اهنم جرخأو نيملاعلا ءاسن ثيدحلا يف ءاسنلاب دارأ ناب

 اهنع هللا يضر ةشئاع لضف باب لقا حلل تاكسا لئاضف كات :.يزاحبلا - [؟ ءى5

:. 000 

 . اهبنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 :؛ ( مدرب شععك)

 ل



 ثععب هيف لماعلاو هيلإ فاضملا نع ضوع اهيب يف امو كلذك هربخو أدتبم مه ( كلذك
 لسرأ ينعي ةأجافملل ذإ ( هللا ثعب ذإ ) ةعسو شيع بيط يف نومعنتي تاقوأ نيب ينعي
 نمؤم لك حور ضبقتف ) طبإ عمج ( مهطابآ تحت مهذخأتف ةبيط احير ) ةأجف مهيلع
 .. ضرألا يف نومصاختيو نوطلتخي ينعي ( .اهيف نوجراهتي سانلا رارش ىقبيو ملسم لكو
 0 ةعابسلا موقت ميلف رمكلا حج رابع ةييالع نماتلا نؤرعساتت واسال

 86٠١ ٠[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح (ق) :

 » مابّصلا اَهُرْفكُي هراجو ٍهدلوو هيسفنو هلامو هله يف لجرلا نتف

 لع عرار ف رغما 0 0 هال 70

 عض فيذدجلا حرش مدح

 يف لجرلا ةنتف ) هنع ةياورلا ىلع امفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - ق)
 الادنو ءايشألا هذه يف نحتميو ىلتبي لجرلا ينعي ( هراجو هدلوو هسفنو هلامو هلهأ

 لاق ؟؟ تادسحلاب ,اهرفكي نأ يغبتيف هيف هريصقت' نم تونذ هل :لطحي دقو اهقوقح نع
 دره 4 تاقيسلا َنْيِْدي تانفيحلا نإ » : ىلاعتإ هللا : +١١١ ةاليبالا هيلع نانخأ هيلإو

 ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاو ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا اهرفكي ) : هلوق ( .

 ]٠١81[ - هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (م) :
  0و َي ال 200 8 0 * 7-1" 2 14077

 » عبارلا»و فيضلل كثلاثلاو ِهِتاَرمال شاَرِفَو لجرلل شارف
 يف ناطيشلل .

 ) لجرلل شارف ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - م

 ..(55,65) ةرافك" ةالضلا تاب : ةالصلا تقاوم باتك“ : غراخبلا >> 2

 نيب 7 هنأو اًبيرغ دوعيس و اير اذن مالسالا نأ نايب باب : ناميالا باتك : ملسم

 "01717 ا حشا

 ٠. سابللاو شارفلا نم :ةجاخلا ىلع داز ام ةهارك باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - م3٠

 اة( ىف
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 سأر نوكي ىتح ) روطلا لبج يف سبحي يأ لوهجملا ءانب ىلع وهو ( هباحصأو ىسيع

 بغريف ) مهعوج ةدشو مهرقفل ( مويلا كدحأل رانيد ةئام نم اًريخ مهدحأل روثلا
 نوعدي ينعي هاعد اذإ هيلإ بغر : لاقي . ىلاعت هللا ىلإ يأ ( هباحصأو ىسيع هللا يبن

 نيغلابو نيتحتفب ( فغنلا مهيلع هللا لسريف ) جوجأمو جوجأي كالهإ يف ىلاعت هللا
 نوحيصيف مهباقر يف ) منغلاو رقبلاو لبإلا فنأ يف نوكي دود يهو ةفغن عمج ةمجعملا

 ليتق ىنعمب سيرف عمج ةلمهملا نيسلابو ةلمهملا ءارلا نوكسو ءافلا حتفب ( ىسرف
 مث ) فغنلا وهو ءيش نوهأب ةعاس ىندأ يف هللا مهكلبي ينعي ( ةدحاو سفن تومك )

 نودجي الف ضرألا ىلإ ) روطلا نم يأ ( هباحصأو مالسلا هيلع ىسيع هللا يبن طبي
 محللا مهز . ردصم ءالاو ةمجعملا ءازلا حتفب ( مهمهز هالم اّلِإ ربش عضوم ضرألا يف
 ىسيع هللا يبن بغريف مهنتنو ) نيبيرغلا يف اذك نتن ريغ نم ةهوركم هتحئار راص اذإ

 ( تخبلا قانعاك اًريط مهيلع هللا لسريف ) مهنتن ةلازإ يف نوعرضتي ينعي (هللا ىلإ هباحصأو
 لسري : ينعي قانعألا لاوط لبإلا نم عون ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب
 اًرطم هللا لسري مث هللا ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف ) تخبلا ةروص ىلع اًرويط هلا
 يأ هتننكأو ءيشلا تننك لاقي رطم ةفص ةلمجلا رطملا نم رتتسي ال يأ ( هنم نكي ال

 هلوعفمو نكي لعاف وهو ودبلاو رضحلا لهأ تيب يأ ( ربو الو رده تيب ) هترتس

 ةمجعملا ءازلابو تاحتفلاب ( ةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرألا لسغيف ) ائيش وهو فوذحم
 ىورو اهتفاطلو اهتفاظنو اهئاوتسال اهب اههبش ةارملا يه : ليقو « ءاملا عضوم يهر ءافلاو
 ( ةباصعلا لكأت ذئمويف كتكرب يذُرو كترمث يتبنا : ضرألل لاقي مث مث ) فاقلاب

 ةلمهملا ءاحلا نوكسو فاقلا رسكب ( اهفحقب نولظتسيو ةنامرلا نم ) 21 يأ

 لسرلا يف كرابيو ) هب اًهيبشت نامرلا رشقل ريعتسا مث غامدلا قوف رادتسا يذلا مظعلا

 اًئيدح تجتن يتلا ةقانلا ةلمهملا ءاحلابو فاقلا نوكسو ماللا رسكب ( ةحقللا نإ ىتح

 ةريثكلا ةعامجلا : ةدودمم ةزمه اهدعبو ءافلا رسكب (مافلا يفكتل لبإلا نم)

 ةحقللاو سانلا نم ) مافلا نم لقأ يهو ( ةليبقلا يفكتل رقبلا نم ةحقللاو سانلا نم )
 براقألا نم ةعامجلا يهو ةمجعملا ءاخلا نوكسب ( سانلا نم ذخفلا يفكتل منغلا نم

 نوكت اال ىنعملا اذهب ذخفلا : يضاقلا لاق . ةليبقلا نود نطبلاو نطبلا نود مهو

 مه اهيبف ) نكسيو ءاخلا هيف رسكيف وضعلا ىنعمب يذلا ذخفلا امأو ءاخلا ناك ب هلا
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 لادلاب ىور ( نيتدورهم نيب ) رهشأ حتفلاو اهرسكو ميلا حتفب ( قشمد ) ةيفرظلا ىلع
 ةحنجأ ىلع هيفك اًعضاو ) سروب ناغوبصم نابوث امهو رثكأ ةلمهملاو ةمجعملاو ةلمهملا

 اذإو هقرع ) رطقي يأ ( رطق ) ضفخ يأ نيتلمهملا نيئاطلاب ( هسأر أطاط ذإ نيكلم
 عنصي بح مملا فيفختو مجلا مضب ( نامج ) لزن هسأر عفر اذإ ينعي ( هنم ردحت هعفر

 لاقو . عقي ال هانعم : يوونلا لاق . ءاحلا مضب ( رفاكب لحي الف ولُؤللاك ) ةضفلا نم

 0 ا اا ديبار والا قاما الازد جا يبيطلا

 ينعي ( تام الإ ) لحي ال لعاف هيف نأ ريدقت ىلع دجيو مالسلا هيلع ىسيع سفن يأ

 نخب" هشفنو ا" كولا "لاعب الإ |: كااوحألا' نم (لاحلا يف امام" ملار "لبي نأ ةزدركل «نعن ل

 وهو ةلمهملا لادلا ديدشتو ماللا مضب ( دل بابب هكردي ىتح هبلطيف هفرط ىبهتني ثيح
 مرق ال لا اوقف زا بالذل اودراو رق نا جرت ولعل

 كيفيكف نفاك هنألا مالسلاوةاللطلا»اةيلغ انيسيع هارا.نيححا'لاجدلا كوم نأ" ئلطتقي اذه
 رتل« ىتخأ ةعاسلا موقت الو :,تيدحت ايف يناثلا بابل, يف هيججوتا مده تلق" ©”ةلعقي

 لاجدلا نم يأ ( هنم هللا مهمصع دق موق ميرم نبا ىسيع يتأي مث ) ٠ قايغالاب مورلا

 يف ةغلابم وزغلا رفس رابغ نم اهباصأ ام اهنع ليزي ينعي ( مههوجو نع حسميف )
 لاجدلا لتقب هربخب مهرسيو فوخلا نم مهب لزن ام فشكي : هانعم وأ مهماركإ
 تجرخأ دق يأ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ ذإ كلذك وه انيبف ةنجلا يف مهتاجردب مهثدحيو )
 ديلاب ةردقلا نع ربع ( مهلاتقب ) هل ةردق الو ةقاط ال يأ ( دحأل نادي ال يل اًدابع
 يدابع زرحف ) ىنعملا يف غلبأ نؤكيل ديلا .ىنث امنإو اهب نانوكي .عافدلاو ةرشابملا َنَأل

 جوجأمو جوجأي هللا ثعبيو ) مهل اًررح هلعجت روطلا ىلإ مهمض ينعي ( روطلا ىلإ
 ىلع مهلئاوأ رميف ) نوعرسي عفترم عضوم لك نم يأ ( نولسني بدح لك نم مهو
 لايمأ ةرشع ىلع هلوط ماشلاب عمتجم ءام يهو ةرحب ريغصت ةريحب ةفاضإلاب ( ةيربط ةريحب
 هذهبب يأ ( هذهب ناك دقل نولوقيف مهرخا رميو اهيف ام نوبرشيف ) عضوم مسا ةيربطو
 مملاو ةمجعملا ءاخلا حتفب ( رمخلا لبج ىلإ نوبتني ىتح نوريسي مث ءام ةرم ) ةريحبلا
 لتقنلف ) ىلاعت يأ ( مله ضرألا يف نم انلتق دقل : نولوقيف ) سدقملا تيبب لبج وهو
 يهو ةباشنلا عمج ةمجعملا نيشلا ديدشتو نونلا مضب ( مهباشنب نومريف ءامسلا يف نم
 هللا يبن رصحيو ةبوضخم مهباشن هللا دريف ءامسلا ىلإ ) ةدئاز مهباشنب يف ءابلا . مهسلا
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 موي رهظ نيبو هنيب نوكي ام ردق رجفلا عولط دعب ىضم اذإ هنأ مهريدقت نايب موي
 اذه ىلعو رصعلا نولصي رصعلا نيبو هنيب نوكي ام ردق ىضم اذإ مث رهظلا نولصي

 يراها جلا هيج اهلا ف زرتشدامزلا حلاو سوس زق جانبا

 < ىدضرألابيف ةباعار سر سبك يتأ"(دعازسإ مازدإلا كوبري :ق ل تتار 0١
 ينهذلا دهعلل هيف ماللاو ثيغلا ةفص وأ لاح ةلمجلا ( جيرلا هتربدتسا ثيغلاك : لاق

 ضرألاو رطمتف ءامسلا رمأيف هل نوبيجتسيو هب نونمؤيف مهوعديف موقلا ىلع يتأيف )
 مهيشاوم ف ( مهتحراس ) سمشلا لاوز دعب مهئيجتن يأ ( مييلع حورتف تبنتف

 لاذلا مضب ( ىرذ تناك ام لوطأ ) ابيعارم ىلإ ةادغلاب بهذت يتلا ةيشاملا ةحراسلا

 لك ةورذو ريعبلا مانس ىلعأ يهو ةورذ عمج ءايلا نوكسو ةلمهملا ءازلا حتفو ةمجعلملا

 نبللا ةرثك نع ةيانك وهو ( اعورض ) هنأ يأ ليضفتلا لعفأ ( هغبسأو ) هالعأ ءيش

 تحت ام يهو ةمجعملا ءاخلاب ةرصاخ عمج ( رصاوخ ) دملا نم ليضفتلا لعفأ ( هدمأو )

 موقلا يتأي مث ) نمسلا نع ةيانك وهو عبشلاو 0 ةرثك نع ةرابع اهدمو بنجلا

 يجرخ ا :للعيونةيزفسابلا زي "ف ع نش هيفا ديان رستشلا ل ١
 حا ةانغللا ءايلا حتفب بوسعيلا عمج وهو ( لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف كزونك

 لاجدلا دنع عمتجتو ةبرخلا كلت زونك رهظت ينعي ةدحوملا ءابلاو نيتلمهملا نيسلاو نيعلاو

 زييملا ىلع اًبابش بصن ( اًبابش ائلتمم الجر وعدي مث ) هبوسعي دنع لحنلا عمتجي اك
 رسكب ( نيتلزج هعطقيف فيسلاب هبرضيف ) هبابش ناوبع يف لجرلا كلذ نوكي ينعي

 كله هنأ ةهبش الب سانلا دنع رهظيل هب ديق فدحلا وهو ضرغلا ةيمر رادقم نيتديعب
 لاجدلا ىلع باشلا يأ ( لبقيف ) عوطقملا لجرلا كلذ لاجدلا يأ ( هوعدي مث )
 لاح دعب لاح ( كحضيو ) حرفلا نم ههجو رينتسي يأ لاحلل ةلمجلا ( ههجو للبتي )
 لجرلا لاح تاقوأ نيب يأ ( كلذك وه اهيبف ) اهلإ اذه حلصي لوقيف لبقي ريمض نم
 بصنلاب ( قرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزنيف مبرم نبا حيسملا هللا ثعب ذإ ) لاجدلا داسفو

 اكد



 فاقلابو نيتحتفب ( ططق باش هنإ ) مهنع هرش عفدي ىتح ىلاعت هللا ىلإ هتمأ مالسلاو

 ( ةئفاط ةبنع هنيع ) نييشبحلا روعش لثم هرعش ةدوعج ديدش يأ نيتلمهملا نيئاطلاو
 ءازلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب ( ىزعلا دبعب ههبشأ ينأك ) اهعضوم نع ةعفترم يأ
 فاقلا حتفب ( نطق نب ) ةيلهاجلا يف تام ةعازخ نم يدوبي وهو ةددشملا ةمجعملا

 . اهلئاوأ يأ ( فهكلا ةروس حتاوف هيلع أرقيلف مكنم هكردأ نمف ) ةلمهملا ءاطلاو
 اهلئاوأ لاقي وأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ ضوفم ههجو ىدبعت ةروسلا هذه صيصخت
 سونايقد رش نم مهاجن ىلاعت هللا ىلإ اوأجتلا ال مهو فهكلا باحصأ ةصق ىلع ةلمتشم
 جراخ هنإ ) ميوقلا نيدلا ىلع هتبثيو لاجدلا نم اهئراق ظفحي نأ ميركلا هللا نم وجرملاو
 لاق .:لمرلا ىف قيرط وه ةنونملا ءاتلاو ةددشملا ماللاو ةمجعملا ءاخلا حتفب ( ةلخ

 ماشلا نيب ) عضوم مسا نيونت ريغب ءاتلا بصنو ةلمهملا ءاحلا حتف هيف روهشملا :يضاقلا

 يديمحلا هركذ اذك . هلوزن يأ ريمضلا ءاهبو ماللا مضب هلخ ضعب ىورو ( قارعلاو
 ثيعلا نم ضام لعف ةثلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلاب ( ثاعف ) نيحيحصلا نيب عمجلا يف

 ىلع فطعلا ثيح نم رهظأ اذهو داسفالا وهو يثعلا نم لعاف مسا ليقو دسفأ يأ

 امب' نصقخم ' ريغ, هذاسف نأ" ىلإ ةراشإ 'الامشو' اًئيمِب لاق" امنإو ١ /الاهت 'ثاعاو انيمير جراخ

 همصع نم اّلِإ نمؤم هرش نم نمأي الف اًلامشو انيمي هايارس ثعبي لب دالبلا نم هيلع رمي
 : انلق ) متيقل اذإ نيعللا اوعبتت الف 5ديحوتو مكنيد ىلع يأ ( اوتبئاف هللا دابع اي ) هللا

 مويو رهشك مويو ةنسك موي اموي نوعبرأ : لاق ؟ ضرألا يف هثبل امو هللا لوسر اي
 نيعللا ءالب ةدشو هيف نينمْؤملا مومغ ةرثكل لوألا مويلا نأ هنم دارملا : ليق ( ةعمجك

 ىري ثلاثلا مويلاو رهشك ىريف هرمأ فعضيو هديك نوبي يناثلا يفو ةنسك مهل ىري
 1 1 اناا اولا ااانلاو "اودع ليي 12116 3 خذا نلت

 بسانم ريغ هنأل دودرم لوقلا اذه نكلو اهتدش لحمضت نأ ىلإ مهيلع نوبي ةنحماو ةنتفلاب
 لب هل اوردقا ال : هلوقب مالسلا هيلع هباوجو موي ةالص هيف انيفكتأ : مهوقب مهاّوسل

 ءازجأ نم ءزج لك ديزي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل هيف عانتما الو هتقيقح ىلع اذه
 ل ماب دوما و الار عير ات ر امس لل ا ب ننال لوك ااؤللا
 انيفكتأ ةنسك ىذلا مويلا كلذف هللا لوسر اي : انلقف . مكماياك همايأ رئاسو ) مويلا

 ردق سمخلا تاولصلا ءادآال اوردقا ينعي ( هردق اوردقا ال : لاق ؟ موي ةالص هيف
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 ليل 1 ً 5 00

 يكدر كلور نكناوبو ضال لاقي مث « ِةََلرلاَك اَهَكرثي يَتَح ن عل ليسعيف

0 

 يف 2 راَبيَو . اًهِفْحَقِب َنوُلِظَتْسَيَو ِةَناَمٌرلا نم ٌةَباصعِلا لكأت عم ويف كنك

 رقبلا نم َةَحَْللاَو "نماّثلا ّنِم مآفلا ٍيِفْكَتَل' لبإلا َنِم :ةَحقْللا نإ د
 اك“ يناثلا لا حل ا قفرر وب هللا سك رم ةريقرا دا

 100 هللا نبذ كلل مه
 ا

 نإ 6 51

 ْمِهْيَلَعَف رمحلا َجَراَهَت اَهيِف نوجراَهَتَي ساّنلا راَرش مك مليسم 1 0

 هسو ثيرتل عربش ص 0 ةقاسلا موَمَت

 حتفب ساونلا . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناعمس نب ساونلا - م )
 نيعلابو مملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب ناعمسو « ةلمهملا نيسلابو واولا ديدشتو نونلا
 لعفأ ينفوخأ : يوونلا لاق ( مكيلع ينفوخأ لاجدلا ريغ ) فرصنم ريغ ةلمهملا
 ناتغل امهو نونلا فذحب ضعب ىورو . نيرثكالا ةياور اذكه ءايلا اهدعب نونب ليضفتلا

 ينفوخأ نأب اوهجو ةداتعم ريغ ةياقولا نونب ليضفتلا لعفأ ةنراقم ناك املو ناتحيحص

 لاجدلا ريغ ىنعملاو : لعل ىنعمب نعل يف تلدبأ 5 :ماللا نم نوثلا لدباف يل فوخأ هلصأ
 ا ىو هيلع ا نولديف ميلك لعيشلاد ربامالع هيف نال يلاجنلا قى ١

 هنأب ريبخ تنأو ءافلا حتفب ينفوخأ : هخياشم ىلع ةححصملا هنارفغب هللا هدمغت يدلاو

 لرألا لع ليعملا نحل قبالسلا يفلكتلا نع اردج اذنك احح مهلخا ملا
 راهظإب همصاخمو مكمادق هجاحم يأ ( مكنود هجيجح انأف مكيف انأو جرخي نإ ) برقأ

 فلا و ةالصلا هيلع دل قاوحأ لاجدلا ريغ نوكل ليلجت هناك اذهرسينم اى ١
 هلتقيو يدهملا دعب ج رخيس لاجدلا نأ ريخأ دقو مكيف انأو :.لاق فيك: تلقانإف

 ك2 كوب هلع" ]ف تيدا اذه نوكي نأ نكمن تلق مداسلا 41200

 فوخ ىلع اونوكيل ةعاسلا برقو هجورخ تقو برقب مالعإلا هنم دارملا نوككي نأو
 ( 'نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب » : مالسلاو ةالضلا: هيلع لاق 5 هرش نم هللا ىلإ اوكجتليو

 ىنعمب ليعف ( هسفن جيجح ٌؤرماف مكيف تسلو جرخي نإو) ىطسولاو ةبابسلا ىلإ راشأ
 ةيلقعلاو ةيعرشلا ججحلا نم هدنع امب هسفن نع جحيلف يأ رمألا ىنعمب ربخ ةلمجلا لعاف
 ةالصلا هيلع يبنلا نم ضيوفت اذهو ( ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو ) هبذك ىلع ةلادلا
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 موَقلا ىَلَع يأ عبرلا هربنا تولاكم لاق ؟ ضْألا يف هُعاَرْسإ امو هلل
 ونهر ةاعاز و

 تبت قمرا ٌرِطمُتَف َءاَمّسسلا رمي ُهل نوُبيِجَتْسَيَو هب نونمويف ل
 رار هلل تورتستو أو نع نك هنزل خلع راس خيم حرت

 1 رم ريو ينص كيلوا ع توخام قولا ملقا

 كّرونك يجرحخلا : اهل لوقتيف ة ةَيرخلاب ٌرُمَيَو ْمهِلاَوْمَأ ْنِم ٌءيش مهد راب نسي
 فييسلاب هبرضِفاًبابش اهم الُجَر وُعدَي من ٍلخّنلا بيِساَعَيَك اَهُوُك ُهعبَت

2 

 رع امهف كَجحضي : ُهُهْجَو لهي لبقُيف ُهوُعْد ذي مث ضرغلا َةيْمَر ِنيَِلْزَج ُهُعطَقِق

 ل سو يفرش ايلا وزال لع لراف برع نأ يسم نواتج الا

 ا ةَرَع رطق ُهَسَأَ اطاط اذإ ِنْيَكلَم ٍةَحِج حيا ىلع هلك اًميضاَو نيئة وهم ني

 لَم الإ هيسفت حير دج دعب لضاكي لج الف ْلوُاَع نام

 ىسيِع ياي مَ « هلق َذُ باَبي هكر ذي ىَبَ < نع ةفر ىهتي ُثِيَح ىهتب قلو
 2 ا لا وع ولا 2 و .٠ مسدس ©س ل 8

 000 يو وو و نع حيسبلا هلم هنأ يمص الع ل ا

 اًداَبِع تبرأ لق يّنِإ ىّسيِع ع ىلإ هللا كو ذإ َكِلَذَك ٍَه ا نجلا يف

 ا جوج هللا كول ىلإ يداع ْزَرَحف ٍمهلاَتقي د 0 ِناَدَي ا تك

 اًهيِف اَم َدوُبرش يربط ربح ىلع ْمُهلِئاَوأ رب ا ٍبَدَح لك نم ْمُهَو
 هو ور 007 2

 كك اوهتني بح نوريِسُي 3 ع 4 ِهِذِهِب ناك تل : نووي م مهرخا رْمَثو -

 ءاَمّسلا يف ْنَم لكَتلَف مَ ضزألا يف ْنَم اَنلتك ذََل : َنوُلوََيف ٍرَمَحلا ِلَبَج

 ا ا يو ةَبوصْحَم خف مُهباشُت هللا دربف ءاَمْسلا يلإ مهباششي نوم

 1 ا ا نما ل ل7 | سر َنوُكَي ىنَ ُةباَحْصْأَ

 نوحبصُيف مهباقر يف فعَنلا مِهيلَع هللا ل ايري َُباَحْصاَو ىسيِع هللا يبن ُبْعِرْي

 ةالكشلا [ةيلع ف ىَسيِع هللا يبن طبهَي مث « ٍةدِحاَ سفن توّمك ىَسرف

 ا هنن ِقاَنْعاَك اريَط ْمِهِيلَع هلل 00 تل ُباَحْصاَ
 20 ه2 1 >8 هر ره

 ل 0 و اذه تيب هنم نحي ل ارَطَم هللا 0 مد هللا ءاح 00 اي
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 هللا ليبس يف ةودغ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأ - م )
 طابر'» : ثيدح يف ابرق هنايب مدقت ( ”تبرغو سمشلا هيلع ثتعلط امم ريخ ةحوو.ؤأ
 . 6و

 : هنع ىللاعت 0 مزاد اا

 . « زاججلا لْهَأ ينف َناَميإلاَو قرْشَملا ٍلْهَأ يف بولقلا ظَلِغ ١

 هس ثيدحلا حرش مهد

 ينعي ( بولقلا ظلغ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 داري نأ زوجيو نيينامما يف يأ ( زاجحلا لهأ يف ناميإلاو قرشملا لهأ يف ) اهتواسق
 . « ةنيدملا ىلإ زرأيل ناميالا نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طقف ةنيدملا لهأ انه هلهأب

 : هنع ىلاعت هللا يصر تاعي قيال (5-62 ايل
 ةجيِجَح انك ْمُكيِف اَنأَو جرْخَي نإ ْمُكْيَلَع ينفوخأ لاّجّدلا ريغا»

 2 تفلح لَو ء سفن خيجح ٌزماف مكيف ُثْنسل و جَرْحَي نِإَو 4 د

 « نطق نب ىعلا دبع ل ةيشأ لاك“ ةعفاط ُهُنْيَع ططق ٌباَش ُهّنإ ملْسُم لك

 ماكل نت ةلخ عراخ لإ فهلا وروحي هلع ارقي كني كالا 2

 لاو انك ٠ اوُيبئاَف هللا َداَبِع اي « اًلاَميْش َتاَعَو ايم َتاَعَف ٍقاَرِعلاَو

 ُمْوَيَو ٍرْهَسك ْمْوَيَو ةنسك موي اًمْوي َدوُعبز : َلاَق ؟ ضَْألا يف ُهل اَمَ
 للا ملا مويلا ا كالذك هللا لومراي :انلمف ”مكماياك همابآ راو ٠0000

 ا ل ادا 0 ل ل ل

 (57) . هيف نما لهأ ناحجرو « هيف ناميالا لهأ لضافت باب : ناميإلا باتك : ملسم - ع0743٠
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 دف هعم امو هتفصو لاجدلا نكاد تاب د ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم ا[

 لا ىف 1

١ 
 راهزألا قرابم )  )7م١9



 ]٠٠07 - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 الا الو هي ا ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىَلَع و

 عكسي ثيدحلا حرش مج

 باقنأ ىلع ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 ةكئالم ) لبجلا يف قيرطلا وهو اهمض يضاقلا ىكحو نونلا حتفب بقن عمج ( ةنيدلملا
 اهايإ مهتسارحو ةكئالملا ببسب ينعي ( لاجدلا الو نوعاطلا اهلخدي ال

 : هنع ىلاعت هللا 0 وبأ ل اس

 . (« ةعازخ وب فدنخ نب ةعمق نْب نحل نب قزمعأل

 هو ثيدحلا حرش مدح

 ( يحل نب ورمع ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ملا نوكسو فاقلا حتفب ( ةعمق نب ) ءايلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفو ماللا مضب

 ةلمهملا لالا ريسكو نوتلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا ريشكي ( فدتخ نبا, ةلمهملا نيعلابو

 هيفو هربخ ةعازخ وبأو ًادتبم ورمع ةمجعملا ءازلابو ةمجعملا ءاخلا مضب ( ةعازخ وبأ )
 هيلع يبنلا هنع ربخأ يذلا وهو بئاوسلا بيس نم لوأ وهو يحل نب ورمع بسن نايب
 ورمع تيار : ملسم حيحص يف روك ذملاف رانلا يف هبصق رجي هنأ مالسلاو ةالصلا

 . 0 رانلا يف هبصق رجي بنك ينب ابآأ فددخخ نب" ةعماق نبا ىحل نإا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ااماليأ وبأ 000007 7/0

 قاف يلم فلعل اقم ريس ةحور نا هلا" ين موفر ةَوْذَع ٠

 ا اب

 : )١88٠( . ةنيدملا لاجدلا لخدي ال باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - عم.

 )١7175( اهملإ لاجدلاو نوعاطلا لوخد نم ةنيدملا ةنايص باب : جحلا باتك : ملسم
(486). 

 . )550٠7١( . ةعازخ ةصق باب : بقانملا باتك : يراخبلا - م٠.

 )*١88( . هللا ليبس يف ةحوزلاو ةودغلا لضف. باب .: ةرامالا باتك +: علسم + ع”.19]

0 ١59 
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 ةيهادلا يهو قولعلا ةلازإ وهو قالعالا اذهب ىورو قالعلا وه يذلا عينشلا جالعلا

 بنجلا تاذ ءافش ةيفشألا كلت نم يأ ( بنجلا تاذ ابنم ةيفشأ ةعبس هيف ناف ) ةفالاو

 ءالكلا ريدقت .برقأ لوآلاو ببجلا تاذ ابنم ءاودأزةعينس, نه ةيفشأ» ةعبسص 00

 ةرهاظ ةريبك ةليبد يهو ءاودألا بعصأ اهنأل ركذلاب بنجلا تاذ ّصخ امنإو ةرذعلا اهنمو

 ةلمهملا نيعلا مضب يهو ( ةرذعلا نم طعسي ) لخاد ىلإ ةرجفتم بنجلا نطاب يف
 عضوملا كلذ خافتنا رهظي ثيحب ىلعألا كنحلا رعق يف مدلا عاتجا ةمجعملا لاذلا نوكسو
 قدي ينعي هب ىوادتلا ةيفيك نايبل مالكلا ءادتبا اذه . عبصإلاب هنرصعي نأ ءاسنلا ةداعو

 لدم لوهجما ةغيص ىلع ( بنجلا تاذ نم دليو ) فنالا يف لخديو اًمعان دوعلا

 يبنلا نِّب امإ مفلا يقش دحأ يف ءاودلا نم ّبص اذإ لجرلا دل : لاقي ةلمهملا لادلا

 ىلإ جايتحالا مدعل ةسمخلا نع تكسو نينثا ةعبسلا كلت نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف روكذملا نكل اهب ملاعلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو تقولا كلذ يف اهليصفت
 ةوهش كرحيو غامدلاو دبكلاو ةدعملاو باصعألا ىوقيو لوبلا ردي هنأ هعفانم نم بطلا

 : تلق نإف . لسعلاب برش اذإ دودلا لتقيو ةراحلا حيرلا وهو مومسلا عفنيو عامجلا
 يه ةعبسلا هذه وأ بلاغلا يف عفنألا يه اهنأل : تلق ؟ عبسب هعفانم صيصخت هجو ام

 . اهنم بعشتت يقابلاو' اهئايلكب
 !ء : ًاميلع' ىلاعت هللا" يصر زمع نبا (قز' 0

 موي نأ الإ هركَو ٌبَحَأ اَميِف ةعاَطلاَو عسا ملئسُملا ِءملا ىَلع
 .10 ةعاط 0 ٌعمَس الف ةَيِصعَمب

 ءرملا ىلع ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 يف يأ ( هركو بحأ اميف ) رمألا ىلوأل ( ةعاطلاو عمسلا ) هيلع بجي يأ ( ملسملا

 رمألا ولوأ هرمأ اذإ يأ ( ةيصعمب رمؤي نأ اّلِإ ) هب يضر وأ ملسملا ههرك ءاوس رمأ لك

 . مهعيطي ال يأ ( ةعاط الو عمج الف ) ةيصعمب

 . )71١515( .. ةعاطلاو عمسلا باب : ماكحألا باتك : يراخبلا -ا م7” 7]
 1( درر هلا ءارسألا ةعاط بوجو باب : ةرامإلا باتك : ملسمو
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 توه 00 رندودكاإ

 لا ا ورز ار روصو ابي دارا راسو او

 00 واو اهدعب ةزمهب ( نوئموت مالع ) :مالصلاو ةالصلا هيلع لاف مكيلع

 سومش عمج ميلا نوكسو نيشلا مضب ( سمش ليخ بانذأ اهناك مكيدياب ) نوريشت يأ
 نأ ( عضي نأ مدحأ يفكي امنإو ) اهتدحل رقتسي ال ام باودلا نم وهو نيشلا حتفب

 ل ل

 نم لدب اهلص عم ةلوصوملا نم ( هلامشو هنيمي

 : اهنع ىلاعت هلل يسر ناضل يب ايضا
 , يدنملا ِدوُعلا اذهب َنُكيلع , قالعلا اذهب َّنكدالْوأ َنْرَعْد ماَلع 0

 دار هونت وشم اطعم كلا "اهذي يتلا فا دلو

 . ( بنجلا تادا نم

 هو ثيدحلا حرش مج

 داصلاو ءاحلابو ميلا رسكب ( اهنع ىلاعت هللا يضر نصحم تنب سيق مأ - ق)
 ام نم فلآلا تفذح ام ىلع هلصأ ( نرغدت مالع ) اهنع ةياورلا ىلع اَقمّتا نيتلمهملا

 !ذكه ةتكسلا ءاهي نرغدت,همالع هلوق : يوونلا لاق, .. راكنالا ليبتسا لع, ةيماهفتساإلا

 نزمغت يأ ةمجعم نيغ امهنيب نيتلمهملا ءارلاو لادلاب نرغدت خسنلا عيمج ين عقو
 عبصإ نم ةرذعلا هب رصعي ام ةلمهملا نيعلا مضب ( قالعلا اذهب ٌنكدالوأ ) نرصعتو
 ءابلا نوكيف ةيهادلا اهرسكبو اهريغو عبصإلاب ّنكدالوأ ةرذع نرصعت ال ينعي اهريغو

 ةرذع يف هلامعتساب نمزلا يأ ( يدنهلا دوعلا اذهب نكيلع ) يناثلا هيجوتلا ىلع يف ىنعمب
 ضعب ههجو اذك ىرحب دوع هل لاقي هنم رخآ عون كاوبقلا ىئدنهلاب ذوعلا 'ديق نكدالوأ

 اذهب نجلاعي ءيش يأ ىلع ينعي ردصم نيعلا حتفب قالعلا : يوونلا لاقو نيحراشلا

   ]1دودللا فاير : بطلا بياتك :2ىراشلا )5011( .
 دوعلاب يوادتلا باب : مالسلا باتك : ملسمو )١5؟5١؟( )85( .
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 يفكي دحاولا ماعط ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م١

 يف هنايب مدقت ( ةيناغلا يفكي ةعبرألا ماعطو , ةعبرألا يفكي نينثالا ماعطو « نينثألا

 < ةدغأ لاقت“ مثلا ايضا نائل لب ريب م0

 0 لا كلل رسبلو ولا م ياسو نام ايدج عسا

 00 0 ا السا نارك ولا يح ناكل كش أ ها
 ني هلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رمأل اًبجع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نانس نب بيهص - م
 لماكلا ن نم كلا "هب دارأ ( نمّوملل الإ دخأل كلذ سيلو ريخ هل هلك هرفأ ا

 نإ ) ةفصلا هذهب نوكي نأ يغبني نمؤملا نأ ىلإ هب راشأ وأ ةفصلا هذهب فصتملا وه ذإ
 ينعي ( ربص ءاّرض هتباصأ نإو هل اًريخ ناكف ركش ) اهب ّرسي ام يهو ( ءارس هتباصأ
 نوكل نايب ناتيطرشلا ناتاهو ( هل اًريخ ناكف ) اهيلع هسفن نطوو ةهوركملا كلتب يضر
 ! ايليف. امغ اهلظف"ادحلو اري هلك 0800

 : هنع ىلاعت هلل , ر ةرع نب باج (مزيهاللا 2000

 ينكن امن نش لع با هلاك مكين نوثموت َماّلَع ١

 ِهنيِمُي ْنَع نم هيخ دج ىلع ملم مك ونتي ىلع هذي عضيااوا مكانش

 . « ِهِلاَمِشَو

 005510559543 .٠ ريخ هلك ةرغا نموملا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - 073

 ديلاب ةراشألا نع يبلاو ٠ ةالصلا يف, نوكسلاب رمآلا باب ::ةاليفلا لك ملسم - [970]

 )١”47( . عاتجإلاب زهألاو "بيف" صارتلاو لوألا فوفصلا مامتِإو . مالسلا دنع اهعفرو
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 000 نال 0 و ةيراقر ايز رتمرمأ( خبطلاب تل 20

 ل ارب كاسر اوس دامولا معكم

 . عفشلا ىلع ىنثملا لمحو ةقشم رثكأ نوكيف ةميرحت مودأ

 ]٠١74 هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - ع :
 ا«( نالفيلعلا» نأ ةطزكا"/ لقيا نلح يولؤَمْلا'خاقيط

 هسح ثيدحلا حرش هةئ

 ) نيح دولوملا حايص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ناطيشلا نم ) ةنعطو ةسخن يأ ةمجعملا نيغلاب ( ةغرن عقي

 دلوي دولوم نم اه») : ثيدح يف سماخلا « .

 ٠0943 - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
  0 0ءّ 0 5 00 ١

 (( هي ذات هريسم هدلج ظلغَو ) دحا لثم رفاكلا مرض (7١

 هسي ثيدحلا حرش مح

 لثم رفاكلا سرض ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةريسم هدلج ظلغو ) ةمظعلا يف دحأ لبج لثم نوكي منهج يف رفاكلا ّنس ينعي ( دحأ

 . رك هلآ نّوكيل لايل ثالث يأ ( ثالث

 ١ ٠[ - هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) :
 . ع -

 » ةعيرالا [ئفكي نيالا ُماَعْطَو « نييتثالا يِفْكي 7 ُماَعْط (

 ةيِناَمّعلا يفك ِةَعب ميرا ُماَعْطَو (.

 ]٠١54[ - .؟يماللبملا هْيَلَع ىسيع لئاضف باب :لئاضفلا باتك :ملسم 3/5 655 151 .

 هللا -”نورابجلا اهلختتي“ر انلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا' تاتك +::ملنسم--755]

 ءافعضلا اهلخدي . 5861١١؟( )1415(.

  2-0نينثالا ماعط نأو 2 ليلقلا ماعطلا يف ةاساوملا ةليضف باب : ةبرشألا تن ملسم

 كلذ وحنو « ةثالثلا يفكي . )٠١59( )9!ا١(.
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 هاج إلا هللا ت قاولوقي يطب نص يذلا, هليل يفءماش امداك يحل لك
 [املاييفان دخلا للام هيد دوي 1في كلف يقلل« هلال

 كو ثيدحلا حرش مدح

 لجرلا ةالص ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( اًعضب هقوس يف ) هتالص ىلع فطع رجلاب ( هتالصو هتيب يف هتالص ىلع ديزت ةعامج يف
 ةردلعلا لإ دخياولا نيل اهب .ىليقو عسب: ىلإت تالثلا" نيب ام. هو اهجيحفب علقو كالا 00

 ال دجسملا ىتأ مث ءوضولا نسحأف أضوت اذإ مهدحأ نأ كلذو . ةجرد نيرشعو )
 ( ةدانملا الإ ديري ال ةدانفلا الارز هقفاوم نم ةميقن ل أ" ةمجعملا ءازلاب ( هزبني

 لدي ثيدحلا رهاظ نأ ملعا . ايندلا رومأ نم ةالصلا ريغ هتيب نم هجورخب وني مل ينعي
 0001 هلق ال نايب كلذو هلوق نال دجسملا ف ةعامجب لصحم ةعامجلا ةيلشنا |

 طحو ةجرد اهب هل هللا عفر اّلِإ ةوطخ طلخي ملف ) ةعامجلا قلطمب لصاح هنأ : يبطرقلا
 مكح يف يأ ( ةالصلا يف ناك دجسملا لخد اذإف دجسملا لخدي ىتح ةئيطخ اهب هنع

 ةعامجب ةالصلا راظتنا مادام ينعي ( هسبحت يه ةالصلا تناك ام ) باوثلا ةهج نم ىلصملا

 : نولوقي هيف ىلص يذلا هسلجم يف مادام ؟دحأ ىلع نولصي ةكئالملاو ) هباهذ نع هعنمي

 عي ( هيف درب اج اه | هب حلا هيدر نحت( هيلع بت مهللا هلا رظغا متيللا سل ا

 »4 ؤ لعفي م ام ينعي ( هيف ثدحي مل ام ) هدا رد هل قح ريغي هنماركمت ل
 اسك

 . تادف اذ يف نيش . ل ييإع ماتم“ ليقو اكتبه ساند ذل ١ يلف

 : امهنع ىلاعت هللا 0-5 رمع ثا (ف) 2[

 26 ةدحاوب ري َحِبَصلا نار اذاف م مم ٍلْبللا و

 ىتنم ليللا ةالص ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 ١ 0915 )1 ندولاب للف عاج اه تانبأ: رجلا تانك: يراخبلا - [(5917]

 ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 . )١57( (749) ليللا رخخآ نم
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 هبي ثيدحلا حرش مدح

 امهنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأو رمع نبا - خ )
 سمخب ) درفنملا يأ ةددشملا ةمجعملا لاذلاو ءافلاب ( ذفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص )

 : ليق ( نيرشعو عبسب : رمع نبا ةياور يفو . ديعس يبأ ةياور هذه . ةجرد نيرشعو
 نوكي نأ لمتحف نييواستم امبنم لك نوكي نأ مزلي الو ام راذقم ءرخلاو ةجردلاب دارلا

 اًعبس تراص اًءزج نيرشعو اًسمخ تئزج اذإف ءزجلا رادقم نم لقأ ةجردلا رادقم

 ةلفغ اذه : يوونلا لاق . رمع نبا ةياورو ةريره يلأ ةياور ىواستيف ةجرد نيرشعو
 ا ل ل ل

 ردخلا يفني ل ليلقلا ركذف نيتياورلل نيب ةافانم ال": ليف تلا

 هللا ل ا ا ريخخأ + لاقي. وأ". لطاب/”دالعلا موهفمو

 فالتخخا نوكي نأ لمثحي : ليقو . ريثكلاب ربخأ ةعامجب .لص حم قع. ةلضفا ةدايزب
 تاولصلا ةليضف فالتخال وأ ةالصلا بادا ةياعر يف نيلصملا لاوحأ فالتخال مهتاجرد

 'ةريغو  دجعملابب لق نكاامأل]/ةةليضفر: تفالتخ ال“ ءإ ليقعلاو حبصلا يف نوكت ةدايزلاف

 :مالسسلا هيلع هلوقل ! يعفاشلا بهذم وهو اهتلقو ةعامجلا ةدايز فالتخاب فالتخالا : ليقو

 هتالص نم لضفأ نيلجرلا عم هتالصو هدحو هنالص نم لضفأ لجرلا عم لجرلا ةالص »

 . ( لجرلا ف

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ قام

 يف هتالصو هب يف هتالص ىلع ٌديَِت ةعامج يف لجرلا ةالص ٠

 َءعوضولا يا ا اذإ ٍمُهَدَح نأ كللكو 3 ةجرد َنيِرْسِعو اًعضب هقوس

 ةوطخ' طْخَي ملف ةالّصلا الإ ُديرُي ال . ًةالصلا الإ هٌرهني ال دجسملا قأ من

 دكا اسما نطلب ل تطل 012 ليحل هير اهضافل هلا منا

 ايلا. هيل ىه ةرلصلا برك امر. ةولصلا" ىف نك دعسملا لخد

 0/10 7اقوسللا نجس "ىف "ةاللشلا“ كرا ٠١ ةالئلطلا , داك جعار اخيلبلا اح 8

 . ةالصلا راظتناو ةعامجلا ةالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 د رطل ذل 1 ككل

 الا



 : هنع ىلاعت هللا يضر وقرأ نب دير (مزا“ لا

 1 لاتيفلا تّضمَر اَذإ َنيباَوألا ةالص و

 هكسح ثيدحلا حرش مح

 ( نيباوألا ةالص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر مقرأ نب ديز - م )
 ( لاصفلا تضمر اذإ ) هللا ةعاط ىلإ عوجرلا نورثكي نيذلا يأ واولا ديدشتب
 هيفو همأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو وهو ليصف عمج : لاصفلا . اهفافخأ تقرتحا يأ

 عافترا دنع دتشا اذإ رحلا نال فوصوملا تقولا يف ىحضلا ةالصب مهحدم ىلإ ةراشإ

 نأ هللا ركذب نيسنأتسملا نيباوألا بولق ىلع دريف ةحارتسالا ىلإ سوفنلا ليمت سمشلا
 لاضفلا ١ ةضخار  اذإ :.فلوقب تقولار كلذ نع ربح امإو هاوس ةسولظم كل

 يك سف رح | او لش اءاذعبأ دنع "اساهمأ- درع لضتنت اهقافحخأ :دولج ةقرل 8 اشلللا ١)

 : هنع ىلاعت هللا يضر فر طرخ وبأ مد سلول
 ةَسمَحب هّدحَو مكِدَحَأ ٍةالَص نم الضفا ةَعاَمَجلا ةالَص (

 . « اًءْرَج َنيِرْشِعَو

 هيو ثيدحلا حرش مح

 لضفأ ةعامجلا ةالص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 . ( اًءزج نيرشعو ةسمخب هدحو مدحأ ةالص نم

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأو رمع نبا (خ) - ]15 ٠[
 ؛ َةَجَرَد َنيرشعَو سمح ّذَقلا الص لضفت ةعاّمَجلا ةالص و

 . .« نيرشعو رعبسب رمع نبا ةياور:يفو . ديس ىبأ ةيأور ل

 ..لاضفلا ضمرت نيح نيياوألا ةالص باب :.اهرصقو نيرفاشملا ةالْثط باتك : عليسم ١
 )١544(. (ل54)

 ديدشتلا نايبو . ةعامجلا ةالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - ]750٠554[

 ..(51515) (9549) ابنع فلختلا يف

 , (ةرقيتب م, "ب4هوب, ةعامجلا ةالص لضف باب: ناذآلا باكرا راحبلا ©(

 اا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ قا: ل

 يحطم وحار تنكس د1 ناامتللازإلا اديعررارهش أو

 هسص ثيدحلا ح-رش مح

 ٍديع ارهش ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - ق)
 لاقو . اههددع صقن نإو امههرجأ صقني ال يأ ( ةجحلا وذو ناضمر : ناصقني ال

 ها لليسملا بكل ةيبلغألا لها لمسلم ةدحاوالةيس :ىف اميمب' قاضفتي ال هاما ةليخلا
 .. لولا هج لا

 *! هَ ىلاعت هللا ئطر رمع مراح م

 0 ملا ا يا ردا حو ارا تي و ماسلا

 . (« نمالا َْعَم رفسلا

 هسو ثيدحلا حرش مج

 اهب هللا قدصت ةقدص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )

 رمعل هلاق ( نمألا عم رفسلا يف ) ةقدصلل ريسفت ( رصقلا ينعي ؛ هتقدص اولبقاف مكيلع

 رصقلا قلع دقو نمألا ةلاح رفسلا يف ةالصلا رصقتأ : لاقف مالسلا هيلع يبنلا لأس نيح

 اورشفت نا اح مكبلع سيف ,ضرألا يرق رض لذاو ظ - ىلا هلوق ىف ف

 ا يرالا ىف ميرض [ 1.١ ءاسلا ك4 اورمت نيل مكتمل نأ فخ تا داس

 فوحخلاب قلعتم ريغ هنأ رصقلا ةقدص لوبقب هرمأ ةراشإب مالسلا هيلع نّيبف مترفاس يأ
 ةدئافلا امف : تلق نإف . كرتي ال نأ يغبنيف اهل در نمألا لاح رصقلا رفاسملا كرت يفو
 رافسأ يف تلزن ةيآلا نأل بلاغلا ىلإ اًرظن هركذ : انلق « ْمُْفَِخ ْنِإ »ل : ىلاعت هلوق يف
 . ودعلا فوخ نع لخي مل اهرثكأو مالسلا هيلع يبنلا

 )1١511(0. ..:ناضمتي 2 ذيع ايش با . مربصلا تاي : سراتلا س0

 )٠١85( . ناصقني ال ديع ارهش َُِع هلوق ىنعم نايب باب : مايصلا باتك : ملسم
5011 

 (1851) . اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ٠8577
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 : هنع ىلاعت هللا يضر سوأ نبا دابشني( 581

 ل تن 00 ل

 ااا ركام يحمل ؛رأ ثذتس اق رش

 هِمؤَي ْنِم َتاَمَف اهب اوم اهلا يف اََلاَق نَم + تنأ الإ بولا فَي ال هن

 َتاَمَف اهب ْنِقوُم َوُهَو ٍلْيللا َنِم اًهلاق ْنَمَو ِةَنجلا لْها ْنِم َوُهف يِسْمُي نا لبق
 . « ةّنجلا ٍلْها ْنِم ٌوُهَف َحبصُي نا لبق

 ه0 تي ير

 ديس ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سوأ نب دادش - خ)
 تنأ الإ هلإ ال يبلر تنأ مهللا : دبعلا لوقي نأ ) اًعفن همظعأو هلضفأ يأ ( رافغتسالا

 ىلع مبقم انأ ينعي ( كدهع ىلع انأو ) ةدكؤم لاح ةلمجلا هذه ( كدبع انأو ينتقلخ

 مب دصرتم انأ : ينعي ( كدعوو ) كلسر لاسرإب هتنيبو كرمأ نم يلإ تدهع ام
 ةراشإ اذهو يتعاطتسا ردقب يأ ( تععطتسا ام ) كرمأ لاعمال رجلا 5 ينتدعو

 ردقب دهتجأ نكلو ىضرتو بحت اك كدبعأ نأ ردقأ ال : ينعي هريصقتو هزجع ىلإ
 ؟ كيري تللللا : لاق نيح مدا"ةيرذ نم هللا مدخلا يذلا وه دهشلا : ليق +, نقاط

 ءوبأو ) فرتعأ يأ ( يلع كتمعنب كل ءوبأ تعنص ام رش نم كب ذوعأ ) ىلب : اولاق
 مالسلا هيلع يبنلا ىّمس امنإ ( تنأ اّلِإ بونذلا رفغي ال هنإف يبونذ يل رفغاف يبنذب كل
 هسفن ةيدوبعو هتيقلاخو ىلاعت هللا ةيهولاب ارارقإ هيف نال رافغتسالا ديس لوقلا اذه

 هللا ركذ نأل : ليقو . هيلع بجاولا ةماقإ نع هزجعبو هيلإ ةبوتلاو هللا ةمعنب اهارتعاو
 اًدقتعم يأ ( اهب اقوم راهنلا يف ) تاملكلا هذه يأ ( اهاق نم ) هيف ريثك باطخلاب ىلاعت
 نمو ةنجلا لهأ نم وهف يسمي نأ لبق هموي نم تامف ) لاح لا ىلع بصن وهو اهب

 نم وهف حبصي نأ لبق تامف اهب نقوم وهو ) ضيعبتلل انهه نم ( ليللا نم اها
 . ( ةنجلا لهأ

 001 ا حبصأ اذإ لوقي ام باب : تاوعدلا ناك ه يراخبلا "اذ
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 هلصف اذلو هلبق امل اًريرقت نوكيف بجعتلل هيف ماهفتسالاو يذلا ىنعمب اذ ( ةليللا لزنأ

 اعرعل نئارخلاب ةمجولالا نعاوبع لرتملل نايب ( نئازفلا نما) ءيش يأ ينعم : اذام ليقو

 ةيدوم كلانا اهنأل نتفلاب هنع رّبع باذعلا نم ينعي ( نتفلا نم ةليللا علزنأ اذام ١

 اهبحاوصب دارأ ةرجحلا عمج ( ؟ رجحلا بحاوص ظقوي نم ) امهترثكل امهعمجو هيلإ

 سفن بر ينعي ( ةيساك بر ) ةالصلل يجاوزأ ظقوي نم ينعي مالسلا هيلع هجاوزأ
 . باوثلا عاونأ نم ةيراع ينعي ( ةرخآلا يف ةيراع ايندلا يف ) بايثلا ناولأب ةيساك

 ندمتعيو ةدابعلا نع نلفاغتي نأ نه يغبني ال نب حرا اة
 ا يا ةيتؤك ةعلج اتتايسا "رك نإ نواف يلع

 نلمعي مل اذإ ةيسنلا ةذه

 ع لاخت هلا ا ةريره وبأ (مزو 7 متمدقل

 . « ةّنَجلا راهن نهر لك كلا تاوفلاو؛ناتالع ةايناجكلوم

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نيسلا حتفب ( ناحيس ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نمرالا دالب ين هندا رهن مججلا حتفب ( ناحيجو ) دنهلاب رهن نوحيسو ةفيصملا رهن ةلمهملا

 هنأ وأ طلغف ماشلاب رهن ناحيج : هحاحص يف يرهوجلا هلاق امو « خلب ربن نوحيجو
 : يضاقلا هلاق ام نأ رهظ هبو ماشلل ةرواجم يهو نمرألا دالبب هنأ ثيح نم زاجملا دارأ

 يووتلا .هلاق لذك .ىدساف“ نوكيجبو, ناحيج* اذك ور هاو: ريع .لوحيس او ناجحين

 ةنجلا راهنأ نم تارفلاو لينلا نوك نايب مدقت ( ةنجلا راهنأ نم لك لينلاو تارفلاو )
 ناحيس نوك هيجوت هنم فرعيف (« مطحلا يف انا انيب ١» : ثيدح يف سداسلا بابلا يف

 . اهنم ناحيجو

 ةفلللا ناينأ) كمساقتدلا ىف انم :كابا :«اههلعأو ..اهميقت» ةغيط وز ةنالعا) تانك: اشم, -ا ١2ه
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 ]٠001 - هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) :
 تاما ناو يو :قايطتياال اثإلا ناعيا ل هيا ناك لو

 جرطلالا يفَو َةَنَسَح ايلا يب انيآ مهلا : تلق الق هللا باَدَعِب كَل

 ُهاَفَشَف هب هللا اَعَدَف ُهَداَع ٍلُجَرَل ُهَلاَق ؛ ٍراّثلا َباَذَع اَنَقَو ةَئَسَح « .

 هد ثيدحلا حرش مح

 يلا دا لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 ؟ ءيشب هللا وعدت له له : كغ هللا لوسر.هلالاقف همالك فيو شع فلس

 لاقف . ايندلا يف يل هلجتعف ةرخآلا يف هب يبقاعم تنك ام مهللا : لوقا تيكا ل

 ناسنالا ةأشن نأل ىلاعت هباقع قيطت ال يأ ( هقيطت ال هللا ناحبس ) : مالسلا هيلع

 ( هعيطتست ال وأ ) ةرخآلا ةأشن كلذك الو هيلإ يضفي مالآلا فدارتف كالهلل ايندلا يف

 ايندلا يف انتآ مهللا : تلق الفأ هللا باذعب كل ةقاط ال : ىوريو ) يوارلا نم كش
 لجرلا كلذل هَع يبنلا نم داشرإ اذهو ( رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح

 كلذب لجرلا اعد يأ ( هافشف هب هللا اعدف هداع لجرل هلاق ) عمجأو نسحأ ءاعد ىلإ

 . هللا هافشف ءاعدلا

 : اهنع ىلاعت هللا 1-00 م .(ترووودب نيب
 نم ةليللا َلِزْنأ اذاَم ؟ ٍنئاَرَحلا نِم ؛ ليلا لن اذان“ قال“

 ةَيِراَع اّيْنّدلا يف ِةَيِماَك ا َبِحاَوَص ظقوُي ْنَم ؟ نفل
 . « ةرخآلا يف

 هبي ثيدحلا حرش مح

 اذام هللا ناحبس ) اهبنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - خ )

 ةبوقعلا ليجعتب ءاعدلا ةهارك باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو رك ذلا باتك : ملسم - 1

 . ية 1 3 رتل لل

 ريغ نم لفاونلاو ليللا ةالص ىلع مَع يبنلا ضيرحت باب : دجبتلا باتك : يراخبلا - ]٠١54[
 .(51١١؟5) . ةالصلل ةليل مالسلا امبيلع ايلعو ةمطاف هلع يبنلا قرطو )1 تانعإ
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا عمر 1

 6 يرش مهرخا مؤقلا يقاس »

 هس ثيدحلا حرش مدد

 يبنلا ناك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - م )

 قاس )7: ماللوسلاباهيلع للامم" علشنب نش زل فش) كوسار- أي ٠:لؤلاقف هبا طلعو مع

 نوكي امبر ذإ ةعامجلا روس لوانت نوكي دق هضرغ نأل : ليق ( اًبرش مهرخآ موقلا
 رخؤيو انس مهرغصأ موقلا مدخي نأب ترج ةداعلا نأل : ليقو . هروسب كربتي حلاص مييف
 ماسلا هلع نما لوفلا اذه ردص لغإو,,. ماقملل ببسنأ لوألاو ربكألا ط2 1

 مينو مناع هللا يضر ةؤععس نبا قالانخملاا + كين

 1 يكل لاو الس مليسملا ٌباَّبِس »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ملسملا بابس ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 ( رفك هلاتقو ) مارح قح ريغب ملسملا مش نأل ( قوسف ) باس ردصم نيسلا رسكب
 . ةمعنلا نارفك رفكلا نم دارملا وأ هلحتسا نإ رفك قح ريغب ملسملا لاتق ينعي

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [8.٠هه]

 )58١( )١١”(. . اهئاضق ليجعت

 . ةبعش نب ةريغملا نع ال كلام نب سنأ نع وه امنإ ملسم يف يذلاو

 . رعشي ال وهو هلمع طبحي نأ نم نمؤملا فوخ باب : ناميإلا باتك : يراخبلا - [,087]
(40). 

 "فك هلا: قويسف ملظنملا باس هللا يببلا لووق, نابي: ابر. : .ناجإلاب باقكب ماتت
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 يف دبعلا اهحوري ) لاوزلا دعب ريسلا وهو حاورلا نم ةرملا وهو ( ةحورلاو ) همالك

 امو ايندلا نم ريخ ) لاوزلا لبق ريسلا وهو ودغلا نم ( ةرم ةودغلا وأ هللا ليبس
 . ( اهيلع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ناملس (م) - ]٠١٠5[

 نإ ِِماَيِق و رهش ماّيص ْنِم ريت هللا ليبتم يف ٍةَلْيلَو :ماوي طابراد

 َنمُأَو « ُهقْرر ِهْيَلَع يِرْجَأَو « ُهلَمْعَي َناَك يِذَّلا ِْيَلَع ىَرَج َتاَم

 +( اهاقفلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ليبس يف ةليلو موي طابر ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناملس - م )
 ينعي ( هلمعي ناك يذلا هلمع هيلع ىرج تام نإو همايقو رهش مايص نم ريخ هللا

 حيحص يف ءاج امل طبارملل ةّصتخم ةليضف هيفو ةمايقلا موي ىلإ هطابر رجأ هل بتكي

 اة ها لاا اهلمع“ ةيلع' ىليتيدامتزف" ظبازرما لإ "هع هزه جات" 20

 ايواستي نأ هنم مزلي ال نكل ءادهشلا قزري اك ةنجلا يف قزري ينعي ( هقزر هيلع ىرجأو )
 ( ناتفلا ) اًئيمأ راص يأ ملا رسكو ةزمهلا حتفب ( نمأو ) ةبترلا يفو قزرلا عون يف
 ءافلا حتفب يربطلا ةياورو توملا ةلاح ةنتف يذ لك نم نمأ ينعي نتاف عمج ءافلا مضب

 . ناطيشلا نم يا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع 9 +! 0

 هيف امو ليلا نم ريغ شفا رخل ل

 دارملا ( رجفلا اتعكر ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 . امهباوث مظع هيفو ( اهيف امو ايندلا نه ريخ ) حبصلا ةنس امهنم
 )١157(. 150/031 :نجو رع هللا ليبس يف طابرلا لضف' باب :ةرامالا تاتك :هلشمه < [1 00

 ثحلاو . رجفلا ةنس يتعكر بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ]٠.٠54)2,[

 0 ا هيل اسيكل فيزا بحتسي ام :كاسو « اميبلح ةظفاحملاو امهفيصخم و اهيبلع
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 :يبع (ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 5

 م للا: عل ميرنا ازا باول ,عوفُدَم كم! كازا

 كد ثيدحلا حرش مدح

 وهو ( ثعشأ بر ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 عفدي نأ هنأش نم يأ ( باوبألاب عوفدم ) حرسي الو نهدي ال امل هرعش دبلي يذلا

 : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( هربأل هللا ىلع مسقأ ول ) هتئيه ةثاثرل هحبقل اه

 210 رب رمل لح مينقأ ىل نس مثلا تان

 ]٠057[ - هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (خ) :

 ٌعضوَمو « اهّلَع امو اينّذلا َنِب ٌريخ هللا ليبس يف موي طاير

 اهُورَي ةحورلاو « اهيلع امو اينُّلا َنِم ريخخ نجل | نم م دحأ طوس
 ؛ اَهِبَلَع امو ايدل" نم ريح قرم ,ةوذعلا وأ هللا ليبس “يف كيعلا .

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( موي طابر ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - خ )

 ليبس قار ودعلا نم هل اًسراح مالسألا روغت نم رغت ف ماقأ اذإ طبار ردصم وهو

 كالا نال ا ع ايندلا نم ريخ هللا

 هل ردم علا ليزتت باب" نمت هنإ لاقي نأ ةجولا نحل" هدنع ايناللا ةزاقحلا ريحا قالك

 1 لا ل

 عضومو ) تاسوسحملا هذه كلمت نم ريخ طابرلا يف دحاولا مويلا باوث نأ مهبولق يف
 لقألا ناك نإو ركذلاب طوسلا ّصخخ ( اهيلع امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مدحأ طوس

 نأ لق طوس قلياثلا لرش يف ملوربلا ذأ رلا نأش نم ال اًضيأ اًريخ هنم

 ءانثأ يف عقو ةنجلا يف ام ىلع مالسلا هيلع هنم ضيرحتلا اذهو هيف دحأ طقسي العا لزني

 ا ا نيلماخلاو ءافعضلا لضف نايا بادالاو ةلصلاو ربلا تاك : ملسم - 0

 . اا

 "0 هللا ليبس يف موي طابر لضف باب : داهجلا باتك : يراخبلا - ]٠٠١51[
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 -- ثيدحلا حرش مدح

 هلاق ( ناك ول كاذ ) هنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )

 نزحتلا انه اهب تدارأ ةبدنلا يف لمعتست ةملك هذه . هاسأر او : تلاق نيح مالسلا هِيِلَع

 ىلإ ةراشإ اذو « اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعل باطخ فاكلا رسكب كاذ . اهتوم نم

 : تلقف : تلاق اهنأ ّيور ( كل وعدأو كل رفغتساف ) لاحلل ةلمجلا ( يح انأو ) اهتوم

 لاقف كجاوزأ ضعبب اًسرعم تلظل كلذ ناك ولو يتوم بحت كنظأل ينإ هللاو هالكئاو
 و هذعب (ىقبت اهنأ ولع هللاو هب ملسلاب ةيلع دارأ ( هاسأر اواآنأ لبا و) : مدلسلا

 . دحأ توم ريدقت ىلع لعف مازنلا زوجي هنأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا

 ]٠٠5٠[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 ءاليخلا لْهَأ يف ُءالَيخلاَو مو قرشا حت ىلحلا ا

 . ( مَتَعلا ٍلْهَأ يف هلو « ٍرَبَولا ٍلْهَأ َنيِداَّدَفلاَو لبالاو

 بسوي ثيدحلا حرش مدح

 رفكلا سأر ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نارفك هب داري نأ زوجي . قرشملا ةهج يف ينعي ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( قرشملا وحن
 نذل هبصاا دلل ضر (ناتع لق ' دعب“ مالسالا يا تناك ىلا نتفلااةرتكلا قالا كلا
 اهيف لتق : اولاق ريبزلا نباو جاجحلا ةنتفو قارعلاب نيسحلا لتقو ناوربنلاو نيفصلا ةنتف

 ءامد ةقارإو قرشملا لبق نم هروهظ ناك نتفلا نم اهريغو نيعباتلا ءارق نم ةئامسمخ
 نوكيو ناميالا دض وه ىذلا رفكلا هب داري نأ زوجيو مالسإلا ةمعن نارفك نيملسملا

 ( ربولا لهأ نيدادفلاو لبإلاو ليخلا لهأ يف ءاليخلاو رخفلاو ) لاجدلا جورخ كلذ
 : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب مدقت ( منغلا لهأ يف ةنيكسلاو ) نيدادفلا ةفص رجلاب

 . « نيدادفلا يف ءاليخلاو رخفلاو »

000 

 (05) . هيف نما لهأ ناحجرو « هيف ناميإلا لهأ لضافت باب : ناميإلا باتك : ملسم
(86) . 

 ١ فقر
 ١مم (*) راهزألا قرابم



 هسضص ثيدحلا حرش مح

 ليبس يف هتقفنأ رانيد ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 رانيدو ) ةبقر كف يف يأ ( ةبقر يف هتقفنأ رانيدو ) هتفص هتقفنأو أدتبم رانيد ( هللا
 ةروكذملا ريناندلا مظعأ يأ ( اهمظعأ . كلهأ ىلع هتقفنأ رانيدو , نيكسم ىلع هب تقدصت

 ربخ ةيمسالا ةلمجلاو هربخ هتقفنأ يذلاو أدتبم اهمظعأ ( كلهأ ىلع هتقفنأ يذلا اًرجأ )

 قدصتلا ريغ محرلا ةلص ل اهألا قافنإ يف نأل ملظعأ/ت زاب ارو كيلا لوأ ىف رانا

 ١ هنعي كاع هن: يحار زريق اعلا ينأ نب ناهثع (م) - ]54 ٠

 , ُهْنِم هللاب دوعن هئسسحَأ اًذإَف ء برت ُل 17 نات كاذ و

 لاَح ْدَق َناَطْيَشلا نإ : لاق هل ! هلق ” اكلت كل راسي لع ّلَهلاَو

 0 لع ايضا ساو ياص ن
 هج ثيدحلا حرش مدح

 كاذ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا صاعلا يبأ نب ناثع - م )
 ةمجعم ءاز مث ةنكاس نونو ةمومضم وأ ةروسكم ةمجعم ءاخب ( بزنخ هل لاقي ناطيش
 ناطيشلا كلذ بقل وهو ةنتنم محل ةعطق بزنخلا : ورمع وبأ لاق . ةحوتفم وأ ةروسكم

 لفتلا قلأ يأ اهرسكو ءافلا مضب ( كراسي ىلع لفتاو هنم هللاب ذوعتف هتسسحأ اذإف )

 : لاق نيح هل هلاق ؛ اًنالث ) ناطيشلا هاركتسا هنم ضرغلاو قازب ىندأ هعم خفن وهو

 عوضخلاو ةذللا ينع بهذأ ينعي ( يتءارقو يتالص نيبو ينيب لاح دق ناطيشلا نإ

 . اهيف ينككشي يأ اهديدشتو ءابلا رسكب ( يلع اهسبلي ) اهيف
 ” تيرا 3 يضر ةشئاع (خ) - ]٠١49[

 6 كل د كَل ٌرِفْغَتِساَف 0 انو ناك ل كاذ »

 ]٠١54[ - ةالصلا يف ةسوسولا ناطيش نم ذوعتلا باب : مالسلا باتك : ملسم . )*5١١5(

50 

 وأ ءعجو ينإ : لوقي نأ ضيرملل صخر ام باب : ىضرملا باتك : يراخبلا - ,5044]
 0011 عجولا هب دتشا وا « هاساراو
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 عسي ثيدحلا حرش مدد

 يضوح ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - ق )
 هفورظ يأ ( هنازيكو كسملا نم بيطأ هحيرو . نبللا نم ضيبأ هؤام رهش ةريسم
 نماثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( اًدبأ امظي الف هنه برش نم ءامسلا موجنك )
 :16"ءامللللا "موجع نماربكأ"ةعينال هديب" سفن اي ذلاو ا 1 يعل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ (مزو - 0000-7
 ع

 هِساَر َدْنِع « ةَباَجَتْسُم بيَعلا رهظب رْهَظِب هيخأل 3000

 ' ب لكرتل فلانا مولا ملكا هسا اعد لكك كتل

 ار

 كسي ثيدحلا حرش مدد

 ملسملا ءرملا ةوعد ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - م )

 لاق . ريخب هيخأل اعد املك لكوم كلم هسأر دنع . ةباجتسم بيغلا رهظب هيخأل

 ام » : ثيدح ين سماخلا بابلا يف هنايب مدقت ( لثمب كلو نيما : هب لكوملا كلملا
 . « بيغلا رهظب هيخال وعدي ملسم دبع نم

 : اك ويلا عوملا يضر ةريره وبأ (م) - 47 ٠١[

 َراَنيِدَو ين قير و ُهَتَقفْنا ٌراَنيِدَو « هللا ليبَس يف ُهَتقَمْل راند 1

 اَهْمَظْعَأ « َكِلْهأ ىَلَع ُهتفَملَأ ٌاَيِدَو . ٍنيِكسِم ىلع هب تق دصتت

 "فم كلما اانكعر ةعطلا يذلا 5

 رهظب نيملسملل ءاعدلا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - ٠٠5473

 0 ا

 مهعيض نم مثإو . كولمملاو لايعلا ىلع ةقفنلا لضف باب : ةاكزلا باتك : ملسم - ]417 ٠١

 . (59) (440) . مهنع مهتقفن سبح وأ

 "ا



 لسغلا » : ثيدح يف عباسلا بابلا ين هيلع مالكلا مدقت . اًموي ناكم ةعمجلا موي ةياور
 . 0 ةجفحلاا مز

 ا هللا يىنضاز" باجل 0

 لْمَحَو « اَهُمَحيِنَمَو اَهلْحَف َةَراَعَِو اَهِوْلَد ةَراَعَِو ِءاَملا ىَلَع اَهُّبَلَح ١
 لح اما هللا "لول 5 لاق ٍلْجرِل ُهلاق .؟ هللا ليبَس فا ااَهْبَلَع

 6 ليو

 تح" تكادكلا حرش مدد

 حتفب ( ءاملا ىلع اهبلح ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 اًعمجم نوكي بلاغلا يف هنأل ءاملا نم بيرقلا عضوملا يف بلحي نأ هب دارملاو ردصم ماللا

 ىلع فطع عفرلاب ( اهتحينمو اهلحف ةراعإو اهولد ةراعإو ) نبللا نم مهبيصيف سانلل
 لجرل هلاق . دخت ل نول وغلا يطا نو يملا و ع ع

 ةبجاو ريغ رومألا هذه نأل ريدجلا ىنعمب قحلا اذه ( لبإلا قح ام هللا لوسر اي : لاق
 هيلع هنأ نم رخآ ثيدح يف درو ام لعل ريقفلا اهيلإ رطضي نأ اّلِإ لبإلا بحاص ىلع

 رارطخاللا ةرؤضص :لغاشل رتتج" كركل رمال ةنج .كيلاك . ديعولا ىكلا مالسلا

 : هتع .ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا.ديع (ق) < ]©4 0١
 نم ٌبيطأ هحيرو « نّبللا َنِم هاا ةياج روش موسم يِضوَح (

 ل ب ترك مالا موجتك هئاّريكو ”تللتكلا

 0 اب

 ]٠١55[ - ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم . )988( )١9( .

 ]ه٠١4[ - «رثوكلا كانيطعأ انإإط : ىملاعت هللا لوقو ضوحلا يف باب : قاقرلا باتك : يراخبلا .
01-5 
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 0*2 ينضأر' ةزيزهاؤبأ,(مر١> 150
 ا 0 0-1-0 مِلْسُملا ىَلَع ملئسُملا قع

 َكَحَصنتْسا اَذإَو ُهَِْْف كاعد اَذَو هيلع ْمْلَسَ ُهَِقَل اَذإ لاق ؟ هللا
1 

6 . 

 اَذِإَو « ُهدْعَف َضِرَم اَذِإَو ُهْبْمَشَف هللا َدِمَحَف َسْطَع اَذِإَو ُهَل ْحّصْئاَ

 0 هةعتاق تام

 ني تير للا حرش مح

 ملسملا ىلع ملسملا قح ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هبجأف كاعد اذإو هيلع ملسف هتيقل اذإ : لاق ؟ هللا لوسر اي نه امو : ليق . تس
 هتمشف هللا دمحف سطع اذإو هل حصناف ) ةحيصنلا كنم بلط يأ ( كحصنتسا اذإو

 هنأ الإ مدقتملا ثيدحلا ىنعم يف ثيدحلا اذهو ( هعبتاف تام اذإو هدعف ضرم اذإو

 ىضتقمب عومجملا نوكيف حصنلا ركذ هيلع دازو هدر مدقتملا يفو مالسلا ءادتبا انه ركذ

 2 هللا يضدر 0 وبأ ل 2

 وا هيلز لطفا دلال هداك سسوب هسا

 .(ًاموي مايأ ةَعبس لك

 ا تا

 ىلع هللا قح ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 لك ىلع هلل : ىوريو ؛ هدسجو هسأر لسغي مايأ ةعبس لك يف لستغي نأ ملسم لك
 يف درو ام ليلدب ةعمجلا موي هب دارأ ( اًموي مايأ ةعبس لك يف لستغي نأ قح ملسم

 . (5) )5١557( . مالسلا در ملسملل ملسملا قح نم باب : مالسلا باتك : ملسم - ٠4373

 ءاسنلا نم لسغ ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - ع٠ أ ]

 . (898) . مهريغو نايبصلاو

 : 19 (859) 0 ةعمج ا موي كاوسلاو بيطلا باب 5 ةعمجلا كانك" : ملسم

15105 



 لوقلا : لوقأو . ةازاجملا هذه نم ىلعأ ةازاجم لوصح يف مكنظ امف : ينعي . نيدهاجملل

 :اللسأل ىضي وله ريقؤت وأ ني دقات /ءاسن, قمع ىف نار مالككلا+ قايل افلا «ىلاوأ لوألا

 "ايل لالا هللا يح رمح نأ ا
 از: ل كلل ليس ١0دك اك دحااهللا لع امحباسح ١

 : 10 نينعالتملل

 هس ثيدحلا حرش مج

 ىلع امكباسح ) هنع ةياورلا ىلع اقمّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 ةقرفلا عوقول نايب ( اهيلع كل ليبس أل ) ةبوتلا هيلع مزلي ينعي ( بذاك مكدحأ هلا
 . ناعللا نم امهغارف دعب ( نينعالتملل هلاق ) اًدبأ امهنيب

 : هنع ىلاعت هلل يضر ةريره و 7 ا

 ضيرملا داع .مالسلا 0 ٌسمخ ملسملا ىلع ملسلا

 1 ٍسطاعلا كاب ٍةَوْعَّدلا 0 زئانجلا 0

 هس ثيدحلا حرش هد

 ملسملا قح ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق

 تيمشتو ةوعدلا ةباجإو زئانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعو مالسلا در : سمخ ملسملا ىلع

 . ةيافكلا ضورفلا نم قوقحلا هذهو ( سطاعلا

 ةل(ق) ( 257 : ناعللا باتك : ملسم

 : (10 44 و رئابحلا عرابتال رمألا باب: رئاتكل باك .: :يراجمبلا 10
 10 (11 1 مالسلا در ملسملل ملسملا قح نم باب : مالسلا تاك ملسم

571 



 هي ثيدحلا حرش مدح

 كلخدأ اهايإ كبح ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 هدروأ . هللا لضفب وه امنإ ةنجلا لوخد نأل هبجوأ هنأ ال كلوخدل اًببس راص يأ ( ةنجلا
 ين ( ةروسلا هذه مزالي ناك لجرل هلاق ) لصاحلا ضرعم يف هل اًزاربإ يضاملا ظفلب

 ةزوس ىنعي) اببحأ يفإ : لامف ؟ اهمورل ىلع كلمحم ام "هل ليقف ةظظر ||

 ( صالخإلا

 ا هللا 0 ”قفربخل 007 1

 وِ و -

 ل ا هنوخيف

 اي كل اكن الات هع شل كرر اوبس

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 . سوو ا هور فس يبا
 ةمرحك ) هريغ وأ رذعل وزغلا نع اودعق نيذلا ىلع يأ ( نيدعاقلا ىلع نيدهاجما
 فلخي نيدعاقلا نم لجر نم اهو ) نبيلإ رظنلا ءوسو نهقوقح ةياعر موزل يف ( مهتاهمأ
 ( مهيف هنوخيف ) هحلاصم ةياعر يف هل افلخ نوكي ينعي ( هلهأ يف نيدهاجملا نم الجر

 موي ) نيدهاجملل افوقوم راص يأ ( هل فقو اّلِإ ) هلهأ يف يزاغلا دعاقلا نوخي يأ
 لقب كوك نأ يغبني باوثلا نم ذوخأملا نأ ملعا ( ءاش ام هلمع نم ذخأيف ةمايقلا

 :|ح راثطلا خيشلا لاق.  هفيوخنلا »لف (ةغلاتملا |للغ .ةلاومجت»ن وكي رهاشبب لوق (لل ا

 لوسر انيلإ تفتلا مث ) تانسحلا لك ذخأ نم نككم تايانجلا مظعأ اهنوكل ةيانجللا' هزه

 هللاب مكنظ امف يأ نيدعاقلل باطخ اذه : رهظملا لاق ( مكنظ امف : لاقف هلل هللا

 باطخ : يتشبروتلا لاقو . ةنايخلا نع اورذحاف اذه متملع اذإ : ينعي ةنايخلا هذه عم

 ل حو ا ا ل 9 تا. ةرامالا باتك : ملسم - م7 .3

 000 لآ هقادعرا ةفخ مجارو ىراختل هوهري 2

١ 



 ةيردصم هيف ام ( ناسنإلا دجي ام يهو اهنع لئس نيح هلاق . ةسوسولا ينعي ) ناطيشلا

 ناطيشلا هسوسو ام داسف هملعل هبر نم افوخ ( هب ملكتي نأ مظاعتي اه هسفن يف )

 ةرارلا وبأ هاور - (م) - ناميإلا خرص ) مظاعتي ردصم ىلإ ةراشإ ( كاذ : ىوريو )

 الوأ يور امب درفت ا يأ ( اًضيأ ملسم ) يناثلا يوارلا نع اًيناث يورملاب يأ ( هب درفت
 0 داوعسمل ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر جدخ نب عفار عايل" ملا
- 

 .ماجحلا ٌُبئسكَو « ثيبح ضَبلا ُرهَمَو « ثيبحح بلكلا ُنَمَن

 ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 بلكلا نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يدخ نب عفار - م

 ا
 كفك ٠١ لاك ماللسلا هيلع هنأ ليلدب ةمرحلا لع لدي الب تيفنا ظفل كاي تيدحلا

 ماجحلا را مالسلا هيلع هلأ تبث دقو اقافثا مارحب سيل هنأ عم ثيبخ ماجحلا

 هعيب زوجي ال : كلام لاقو . الف الامو زئاج هعيبف هؤانتقا حيبأ ام : موق لاقو ةرجأ

 اهانز ىلع ةينازلا هذخأت ام وهو ( يغبلا رهمو ) دلولا مأك ةميقلا هفلتم ىلع نكل

 بسكو ) هتزوتط نع هنأل,أرهم'هامس:. :رثخآ ليلدل" ةعباث هم رح واما رح ىنعي (] ثييخح)

 بساكملا ىندأ نم هلوصح رابتعاب هيلع ثيبخلا قالطإ ( ثيبخ ماجحلا

 “هلع ىلاعت هللا" يضار نأ (حز>> + سلا
 ؛ ةروسلا هذه مزالي ناك لجرل هلاق ؛ ةّنجلا َكَلَحدُأ اهاّيإ كبح »

 كين صاللخاإلا ةروس ينعي

 هيلإ جاتحيو ةالفلاب ناوكي يذلا ءاملا لضف عيب ميرحت باب : ةاقاسملا فراكك: لتللل 01

 )١558( )4١(. . لحفلا بارض عيب ميرحتو « هلذب عنم ميرحتو لكلا يعرل
 .(100/5)/ -ةعكارلا يف نيتروسلا نيب عمجلا باب :' ناذآلا تناك «يراحيلا كا ينل

 يذمرتلا هلصو» : [151/5] «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ؛ انلطس يراك هدب لو كل

 مها .«بيرغ حيحص نسح : ”يذمرعلا لاقو « يقييبلاو « يراخبلا نع رارعلاو

 ا



 داضلا حتفو ةلمهملا ءاح لا مضب ( ريضح نب ) ّحصأ لوألاو نيسلا رسكو ةزمحملا حتفب

 عاست هيف : لوقأ ( ليللاب فهكلا ةروس أرق نيح ) تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةمجعملا

 ناك لب ةتءارق“ نيحا نكي مل لؤقلا اذه نأ رهاظم هلاق ؛ هلوقل فرظ هلال 4
 ىنأ حبصأ املف : لاقو يوارلا ىور اذكه ةليللا كلت حابص هار ام ديسأ ىكح نيح

 ديعس يبأ نع لب ءاربلا نع ّيورم ريغ ثيدحلا نأ ىلع هل كلذ ركذو مالسلا هيلع يبنلا
 ةالصلا هيلع هنا نتملا يف ةروكذملا ةيضقلا يف بزاع نب ءاربلا نم يورملاو يردخلا
 نيحيحصلاو حيباصملا يف ّيور اذكه . نارقلاب تلزنت ةنيكسلا كلت : لاق مالسلاو

 لبحلا : ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا نيشلا حتفب نطشلا ( نينطشب طوبرم سرف هدنعو )
 لهس ناك ولو اًحومج ناك هنأ ىلع اًهيبنت نينطشب طبرلا ركذ امنإ لتفلا ديدشلا ليوطلا

 ةعطق هسرف قوف تفقو ينعي هترتس يأ ( ةباحس هتشغتف ) دحاو نطش هافكل دايقلا

 ةءارق عامسل لفسلا ىلإ ولعلا نم برقت تقفط ينعي ( وندتو وندت تلعجف ) باحس
 فاقلاب زقني يورو رافنلا نم ةلمهملا ءارلاو ءافلاب ( اهنم رفني هسرف لعجو ) نارقلا

 زاوج ثيدحلا ينو . بثو اذإ برضي برض نزو ىلع زقني زقن نم ةمجعملا ءازلاو
 ؛ ةمحالا (لورتلا يبس .ناارملا ةءار أور هيئات 00

 :'"هنعا ىلاعت هللا يضر دوعسم ؟نبا مر اك ااا "لهل

 اَهْنَع لهس َنيِج ُهَلاَف + ةّسوْسَول يِنْعَي ؛ ٍناَميإلا ُضْحَم كلت ١
 : ىَورْيَو ؛ هب مْلكََي نأ مطاع ام هيسفن يف نانا ُدجَي اَم يَ

 باسم هب درفت ا 5 ُهاَوَر ا(هال - ِناَميِإلا حي رص َءلاَذ

 ..« اضيا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( ناميإلا ضحم كلت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 ةسوسو نم هبلق يف عقو ام ملكت مظاعتي ال اًبوشم هناميإ ناك نم نال هصولخ ةمالع ينعي

 )*١١( . اهدجو نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم - ٠٠773
 ا دل

">06 



 5 0 7 ع ا 0 0 5

 انئوُنَّدَحُي اوثناك ناهكلا نإ : تلاق َنيح اهل هلاق « ِةَبذك ةئام اًهيِف
 ع 00 وين

 . «( امح هدجتف ءيشلاب

 تح ترد حرش مهم

 اهفطخي قحلا ةملكلا كلت زابنع ملسم ىور ( انع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م
 ينعي ( هيلو نذأ يف اهفذقيف ) ةعرسب اهذخأي ينعي ملعي نزو ىلع فطخي ( ينجلا
 كلت ىلع هيلو ديزي يأ ( اهيف ديزيف ) نهاكلا وهو هبيجو ينجلا يلو خامص يف اههقلي
 نيح اهلل هلاق ) لاذلا رسكو فاكلا حتفب ( ةبذك ةئام ) ىلع ىنعمب انه ينو ةملكلا

 ءيشلاب اننوثدحي اوناك ) بيغلا ةفرعم يعّدُم وهو نهاكلا عمج ( ناهكلا نإ : تلاق

 يف لزنت ةكئالملا نإ » : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هحيضوت مدقت ( اًقح هدجنف
 . ( نانعلا

 : نع . انت نا يضر كدا 1 ب كاربلا#( قوادجت عاام اكإ]

 اها كدتنألا كر لاو كلل "متكلست»«ككاك» ةكتالملا كلت #
 ةَروس ارق َنيِح ريضح نب ديَسال هلاق ؛ مِهْنِم رئتَسَت ام سانلا

 ةَباَحَسس ُةتشْعَف نئتطشب طوُبرَم سره ُهَدْنِعَو للاب فْيَكلا
 . ( اَهْنم ري ُهسَرَف لَعَجَو وُنذَتَو وثذت ْتْلَعَج

 كسي ثيدحلا حرش مح

 كلت ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق)
 ( تحبصأل ) كتءارق ىلع تمد ول ينعي ( تأرق ولو كل عمست تناك ةكئالملا
 ةلوصوم نوكت نأ زوجي ةذهءام سائلا نم يأ( مهم رحست ام سانلا:اهاري) ةكئالملا يأ

 ليقو ريغصتلا نزو ىلع ( ديسأل هلاق ) ةكئالملل رتتست يف ريمضلاو ةيفان نوكت نأو

 نارقلا ةءارق ندع ةكاقالملاو .ةبيكسلا لوزن تاب :٠ نارقلا لئاضف باتك .: يراخبلا - ]٠١65[

 .(ه8١١٠)

 | نارقلا ةءازنقلا«ةنيكسالا' لوزن 'بناب !:) نيرفاسملا :ةالص .بفاتك : خيحصلا :يف ملسمو
 اهوار قا كو
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 هس ثيدحملا حرش مدح

 نيب ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللا دبع - قر
 ناذألا نيناذألاب دارأو ديكأتلل نيمالكلا رّرك ( ةالص نيناذأ لك نيب , ةالص نيناذأ لك

 امهنم لك ىلع ناذألا قالطإ نوكي نأ لمتحي : يباطخلا لاق . بيلغتلا قيرطب ةماقإلاو
 لعفب مالعإ ةماقإلاو تقولا روضحب مالعإ ناذألاو مالعالا ةغللا يف ناذألا نأل ةقيقح
 معي فيك : تلق نإف . اهبوجو مهوتل اعفد ( ءاش نمل ) : ةيناثلا يف لاق مث ةالصلا

 ةيعورشم ديفي ثيدحلا : انلق . ةهوركم اهتماقإو برغملا ناذأ دعب ةالصلاو مكحلا اذه

 . اهتيهارك يفانت ال يهو تقولا كلذ يف ةالصلا

 .. مسج دللعت علا يمض ررر مجلس مندا ديب مقرر ماك 771 ١

 ٌكلتو )2 مالسإلا د دومع ةوفعلا ٌكلذو ُمالممإلا ةّض ةّضْوَرلا كلت ٠

 هل هلاق ؛ ٌتوُمَت ىَّتَح مالسإلا ىلع تنأو يعن يلا لولا د

 . (« هيلع هايؤر صق نيح

 هسح ثيدحملا حرش مح

 كلت ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر مالس نب هللا دبع - ق )

 تنأو ىقثولا ةورعلا ةورعلا كلتو . مالسإلا دومع دومعلا كلذو مالسإلا ةضورلا

 عباسلا بابلا يف هريرقت مدقت ( هيلع هايؤر صق نيح هل هلاق ؛ تومت ىتح مالسإلا ىلع

 0 كلاس نع تيارا تلا .قيرطلا امور : كل

 ادع 9 هللا 0 ةشئاع 4 بر ا

 ٌديِزَيف ِهّيَِو نم يف اَهفِذَقَيَف نجلا اًهْفَطْحَي ٌنَحلا .ةّملكلا/ كلتا

 لع ىللا, ىضر .مالس نب هللادبع بقانم باب. : راصنالا نيقانم مباتك : يراخسلا - 00١ ١
 مما
 ىلاعت هللا يضر مالس نب هللادبع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 + (ا١ ال ا ا ف

 . )1١815( (5554) ..:ناهكلا ناينإو .ةناهكلا رحت باب : مالبسلا باتك : ملسها 851

0" 



 عصا ثكيدحلا حرش 0

 هيف فاضملا ( دبعلا نيب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 وهف ةالصلا ماقأ نم ينعي ( ةالصلا كرت رفكلا نيبو ) دبعلا ناميإ نيب يأ فوذحم
 نمؤملا نيب لوقي نأ رهاظلا ىضتقم ناك : لوقن وأ رفاك وهف ةالصلا كرت نمو نمؤم
 هقدصيو هدوبعمل عضخي نم ةقيقح دبعلا نآب اًراعشإ نمؤملا عضوم دبعلا ركذ نكل رفاكلاو
 بهذ . ةغلابم رفكلا رفاكلا عضوم عضوو هتيدوبع نع فكنتسم وهف رفك نمو
 ةلزتعملاو ةنسلا لهأ بهذو ثيدحلا رهاظل رفكي دحاج ريغ ةالصلا كرات نأ ىلإ جراوخلا

 َكِلَذ َنوُد ام ٌرِفْعَيَو هب َكَرْشُي نأ رفعي الا هللا. نإ لافتا هلالتعل لفكيس الل "هنأ "نإ

 سيل رفكلاو اًروفغم نوكيف كرشب سيل ةالصلا كرتو (10 :ءاسنا] © ْءاَشَي نَمِل
 يلدغ فلن الكب ةمحللا ؛ناوفكأل' رفككللابب اكانزملا 1/0 ًابااوأن لكطتملاب اهتليعيط“ اوؤاف/اكللدك
 ناميإلا نم ءزج .ضئارفلا نأ ىلع ةدهاش :ضوصنلا رهاوظ نأل ناميإلا نم جراخ هنأ

 لتقيف امهريغو « نمؤم وهو يفازلا ينزي ال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ثيدحلا اذهك
 نأ ترمأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نصحملا مجري مك اًدح فيسلاب ةالصلا كرات
 دنعو ( ثيدحلا ) « ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ

 ليربج هلأس نيح مالسلا هيلع يبنلا هنيب دق ناميإلا نأل هنم جراخ ريغ هنأ ةنسلا لهأ

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ » : وهو هتقيقح نع مالسلا هيلع
 بوتي نأ ىلإ سبحي لب اًضيأ لتقي الو هيف ةلخاد ريغ ضئارفلاو « هرشو هريخ ردقلابو
 مشل و ةهشناالث , ىدح آي الإ ملسم ءىرما مد لحي ا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .(اهنمب ةالصلا كاد

 ]٠١17[ - هنع ىلاعت هللا يضر لفغم.نب هللا دبع (ق) :
 اال ل هلع نيالا 0 ؛ لما ا كانوا

 تهل, :ءاتشا نمل اةذلفط» نيناذأا لك انااا هيابااان فقالا ان بكف ٠١ :شياطيإل خ عمرو

 (8578) . ةالص نيناذا لك نيب باب :اهرصقو نيرفاسملا ةلص باتك : ملسم
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 ا



 كس ثيدحلا حرش مدح

 فرح ىلب ( يدجف« ىلب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ىسع كناف كلخغ ١ يعطقا ىنعمب رمأ اضن ةمجعملابو ةلمهملا لادلاب يدجو قيدصت

 زاج ال قدصت مل ةلئاسلا نأ هنم ملعيو اهجورخ زاوجل ليلعت اذه ليق ( قدصت نأ

 با سسدو سمك رع

 جورخ زاوج ىلع ثيدحلا لد ( اهجورخ زاوج نع مالسلا هيلع يبنلا ا
 لاقو . كلام بهذم وهو ابلاغ راهنلا يف نوكي لخنلا ذج نآل اًراهبن ةجاحلل ةدتعملا

 يف يعفاشلاو . ةيعجر وأ تناك ةتوتبم ال ل

 20 و - مسه س 1 ف هر

 . ( هلها عاّيج هيف رمت ال تيب »

 بحر شيخا حرش مح

 ( عايج هيف رمت ال تيب ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 : ثيدح يف ثلاثلا بابلا ين هنايب مدقت . عايج لعاف عفرلاب ( هلهأ ) عئاج عمج

 . « رملا مهدنع تيب لهأ عوجيال»

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - 511

 . « ةالّصلا كرت كلا نيبو ٍدبعلا َنِيِب »

 (60 55 لايعللا تاوقألا “نم ةوحنواارلا .ادإ يف.هتاب :ةئارشألا؛انيتآنك :«ملطسملا - م01
6 

 11717.١( ةاللطلا/ كررت :نم>نلع زفكلاد مسا قالطإ نائب, تاب؛: ناميإلا تافك :'.ملسما كر ماء“

20 

 راو ةداضفلا .كزت#رفكلااو ب كرشلا» نيو لجرلا نيب» ظفلب : «ملسم» يفو

 الط



 ]٠١74[ - هنع ىلاعت هلل يضر سنأ (ق) :.

 تلق ام ُثعمس دقو « ٌعباَر لام كلذ ْب ؛ حباَر لام كلذ ْغَب

 « ةدلدلا لبذل الان ؛ نيتلألا"" نا اهلكتك نا” ىرأ يّنِإَو

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةحلط وبأ ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 ةدحوملا ءابلا حتفب ءاح رعب هل لاقي بيط ءامو لخن هيف ناتسب هل ناكو الام راصنألا رثكأ
 ملتح نيا اولاثت ْنَل 9> : ةيآلا هله "كلارا اجلف"لاءلمملا ءالكأ"نمو ةلفهملا اءارلا مضو

 تأ نإ هنن لوس رابابإل لاقف ةحلط وبأ ماق [ 4؟ : نيرفع لا 4 !نونحيت امهر اوقف

 خب ) : مالسلا هيلع لاقف . تئش ثيح اهعضف ىلاعت هلل ةقدص اهنإو ءاح ركب يلإ يللاومأ

 . ديكأتلل هررك ( حبار لام كلذ خب ) حبر وذ يأ ةدحوملا ءابلاب ( حبار لام كلذ
 رمأ مظعت دنع لاقي اهديدشتبو ةنونم ريغو ةنونم اهرسكبو ةمجعملا ءاخلا ناكسإب خب

 براقأ هب دارأ ( نيبرقألا يف اهلعجت نأ ىرأ يلإو تلق ام تعمس دقو ) هب اضرلاو
 هلق ) براقألا ىلإ اهفرتط نوحي تقلطأ امدعب ةقدصلا نأ: كعرزتةلالدن هيف و . ةحلط ىلا

 . ( ةحلط يبأل

 ]٠١55[ - هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) :

 ٠ ىلب ١ ؛ اًوُرْعَم يِلعفت وأ يِقّدَصَت نأ ىَسَع ِكّنإَف ِكّلْخَت يّدُجَم

 ُلُجَر اَهَرَجَرَف الخ دج نأ ْتداَرأَف ْتَقَلَط دَهَو رباَج ةَلاَحِ ُهَلاَ
0-1 ” 

 .(اهجورخ ٍزاَوَج ْنَع مالّسلا ِهْيلَع يلا كك جرحت نأ

 ا ل سانا نع وك ولأ ناب <86 رلآ كاك 2 يراحبلا 10

 دالوألاو ا جوزلاو نينرفألا_لع ةقدصلاو ةقفتلا ليضفا باير : ةاك لا باك : ملسم

 .(475) (134) . نيكرشم اوناك ولو نيدلاولاو
 ]٠١54[ - اهجوز اهنع ىفوتملاو « نئابلا ةدتعملا جورخ زاوج باب : قالطلا باتك : ملسم ,

 اهتجاحل « رابنلا يف . )١58( )55(.
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 ةفئاع تيب يف ,مالسلا هيلع ناكو:ملبش/ثيح ناوكي.نأ هجاوزأ هل تنذاف اي 0 0

 . ( هيف يفوت يذلا هضرم يف هلاق ) لوألا عيبر رهش يف نينثالا موي اهدنع تام نأ ىلإ

 ل هللا ير ةداتق وبأ ورا لي

 خ4 21

 كسي ثيدحلا حرش مح

 هللا لوسر ناك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةداتق وبأ - م )

 ديس نبا ضوباو مده لغير اهنف نم نيهتعاو زم نب افجي لوا لاح
 ةكمب اًميدق تملسأ : ليق . رامع مأ مسا ةددشملا ءايلاو مملا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب

 ك1
 ينعي ( ةيغاب ةئف كلتقت ) : هلوقب هبطاخ كلذلو رامع مانع ادا دازأ "فات الا

 ربخ سؤبف عفرلاب يور نإو ةيغابلا ةئفلا كلتقت نأ لاح يف رامع اي كسؤب َّدَسأ ام
 ةيغابلا ةئفلا لع مالكلا مدقت ..ةيمس نبا اي ةدشو سب .كبيصي ينعي :فوذحم أدتبم

 . « ةيغابلا ةئفلا اًرامع لتقت ١ : ثيدح يف نماثلا بابلا ين اًرامع مهلتقو

 ] - ]1٠١717هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا (م) :
  90ا 52 “َ هم 9 3

 » َعِمَس ام لكب ُثّدَحي نا بِذكلا َنِم ِءْرَملا بسحب ( .

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ) ءابلا ( ءرملا بسحب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م

 عمس ام لكب ثدحي نأ ) بسحب يف ريمضلل نايب هيف نم ( بذكلا نم ) ةدئاز هيف (

 اًيذاكو اقداص نوكيا عومسلا نال 57 يدوي مام ]1 باالالا <

 . ةلاحم ال اًبذاك ريصي عمس ام لكب ثدحت اذإف

 ريقب ,لجرلا روك لح ةعابسلا)موققبال_ كيباب .: :ةغائشلا» طاارتشأ و. نغفلا .باتك : ولسه م0

 : (منفر (؟ يابه واعالبلا: نحس ثبلملا تاكيم نوكي نأ معنا ءانياخيرلا

 . (ه)5(:1), .”عمس, ام لكتب, !ثيدنللا "نع يينلا ,باب, .: ةمدقملا يف, ملبسم - (58717]

 )كح



 عون وهو نون دعب ءايلا ديدشتو ءابلا حتفب ( لرب رمتب ) مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 يبنلا معطمل عاصب نيعاص هنم تعبف ءيدر رمت اندنع ناك : لاقو ) رمتا نم ديج
 هوأ هوأ : يراخبلا ةياور يفو ) همعطي نأل يأ يميم ردصم معلا ( مالسلا هيلع
 0 ادلع رشا 7 م1 وه ام نأ روهظل عيبلا كلذ درب رمأي مل امنإو ( نيترم
 ان للا رع ئىرخأ ةناوز ل اج قرا هفرتس مالو وهج ناك هما كل

 ! مردف ايرلا نيع » : لاقا مالسلا هيلع 41

 : هناا /للاعت هللا ضو يافانرعشلا 00 الا ع

 5 هللا 0 هماشو لك مايا قيرشتلا ماي ٠

 اهدعب ةدحوملا ءابلاو نونلاب ةكشصمت "ياا هللا 0 يلذهلا ةشيبن مل - مه

 نع هاوراه : ليق ةمجعملا لاذلاب يلذهاو ريغصتلا ةغيص 07 ةمجعملا نيشلابو

 قيرشتلا مايأ ) : ثيدحلا اذه ملسم اهنم جرخأ امنإو اًئيدح رشع دحأ مالسلا هيلع يبنلا
 عتمتملا ريغل زئاج ريغ مايألا هذه موص نأ ىلع ليلد هيف ( هللا ركذو برشو لكأ مايأ
 . كلامو دمحأ دنع موصي نأ هل زئاجف َّيْدَّهلا دجي مل يذلا عتمتملا امأو قافتإلاب

 اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع اك 7” ه]

 0 سم ا اسلارا»ل درج يكن ع

 هس ثيدحلا حرش مدد

 اًدغ انأ نيأ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 ناذعسا هناك اذه اًدغ يو ل هن

4 
 26 3 8 ناوكي 58 رس 1 انها هلم 12 هللا ىضر ةشئاع تسيل" ف لآ" هج . م ل لإ ا

 ل
- 

 0705 1 2 ا دا مع عر املا هناك ب. يارا ل

 . 1( . هتافوو هع يبنلا ظرف كاب 7 ئراغملا تاكا ؛ يزاخبلا - 5056

 012 1 اعد كلا يضر ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

2002027 

 ١ كلوأ



 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) - ]577 ٠[

 راك بليه ليوا فريمان

 1 يش ل

 مضلاب ربكو نسأ اذإ نالف ربك لاقي ءابلا رسكب ( تربك دقل ) ةتكسلل ءاهلاو ةميتيلا ىلإ

 يضر كلام نب سنأ مأ ملس مأ دنع تناك ةميتيل هلاق . كنس تربك ال ) مظع اذإ
 لص مآ ايوب يدعم فو لماخلا ةلبابلا كيف ىيلحت :مالكلا نمي عا

 « نيملعت امأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) - ]5١75[

 هلك ونتلا يعرتت رتشت نأ َتْدَرأ اَذإ ْنِكَلَو عفت ال « اَبّرلا ُنْيَع ا
 2 هم 6 0

 1 ب ا ع و تاس

 لإ ككل يل

 ديدشتب ( هّوَأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)
 ( ابرلا نيع ) عجولاو ةياكشلا دنع برعلا اهلوقي ةملك ءاهلا نيكستو ةحوتفملا واولا

 يرتشت نأ تدرأ اذإ نككلو لعفت ال ) ءاوس ميرحتلا يف اتناك نإو ةهبش ال هتقيقح ينعي

 ديجلا رمتلا ريغ رخخآ ءيشب يدرلا رفلا عب ينعي ( رخآ عبيب هعبف ) ديجلا رفلا ينعي ( رفلا
 ءاج يأ ( هءاج نيح لالبل هلاق ) ءيشلا كلذب ديجلا رفا رتشا ينعي ( هرتش ذا مث )

 سيلو هيلع اعد هبس وايت ىينلازونعل نم بإب : .باداالاو,ةلبصلاو ربلا تانك لسه <00

 فكم ج31 نبةمع رسام واق اك ) ,هلايقلك :ناسللانل ةلياي

 . )58١7( دودرم هعيبف اًدساف اًئيش ليكولا عاب اذإ تاب :: ةلاك ولا _ثتاتك ,: ضراختلا - 77

 .(15) )١5915( لثمب الثم ماعطلا عيب باب : ةاقاسملا باتك : ملسم
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 7١م (”) راهزألا قرابم



 بس ثيدحلا حرش هج

 لهأ ريخ مويلا متنأ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 يِضَر دقل 9» : ىلاعت هلوق هقادصم «( ةئامعبرأو افلأ اوناكو ةيبيدحلا موي هلاق . ضرالا

 /. : حتنفلا ] 4# ةرجّشلا تحت َكَنوُعياَبي مودل هلل

 : هنع ىلاعت هللا يضر سي
 1 3م عم تا

 هس ثيدحلا حرش مح

 هيلع' يبنلا يقل : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 © 'كودعأ 706 مالسلا هيلع لاقف ؟ ةعاسلا ئتم هللا لوسر اي : لاقف لجو مالتلا

 . هلوسرو هللا بحأ ينكلو ةقدص الو مايص ريثك اهل تددعأ ام هللا لوسر اي : لاق

 . ةرخآلا يف كبوبحم عم نوكت تنأ ينعي ( تببحأ نم عم تنأ ) : مالسلا هيلع لاقف

 : هنع ىلاعت هللا يضر براك نب ءاربلا ف 1

 املا ارم اكل اولا

 تنأ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق)

 . « مأ ةلاخلا امنإ ١ : ثيدح يف هنايب مدقت ( هنع هللا يضر يلعل هلاق ؛ كنم انأو ينم

 نايبو « لاتقلا ةدارإ دنع شيجلا مامالا ةعيابم بابحتسا باب : ةرامإلا باتك : ملسم -

 . )١855( )7١( ةرجشلا تحن ناوضرلا ةعيب
 011 كليو لح ل1 لول ل فا اما !بادألا اك ئاراحسلا

 ؛ ١( 3139 مز بوكا لما عم اءاملا )تاب ... ةلصلاو ربلأ" بانك 7" ملَسِمَو
 الر طخ ب دق انكي انيك نا 'حلنضلا ةباتك؟”يقاراحتلا 4

 دا طفلا ١ ك5 ةيبيدحلا حلص باب : داهجلا باتك : ملسمو

 . انه يناغصلا هدروا

0 



 بسد ثيدحلا حرش مدح

 تنأ ز هه ةراورلا ىلع اقمثا (يبع ىلاعل هللا يضر برا نب عال" 07
 امنإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( ةثراح نب ديزل هلاق . انالومو انوخأ

 . « مأ ةلاخلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نب ةورع (خ) - [5014]
 50 يال هلاك لدول ىل هم نياك هللا سد ىف سل لأ

 انأ امنإ : ركب وبأ هل لاقف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع بطخ امل

 يبنلا نع ةشئاع ثيدح نم وهو ع السرم عقو اذك كوحا

 . ١ هع

 كس ثيدحلا حرش مدح

 رابك نم وهو هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نب ةورع - خ )
 يخأ تنأ ) ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو نيرشعو نينثا ةنس دلو نيعباتلا

 ٠١[ : تارجحلا ] © ةوْنِإ َنوُنموُملا اَمّنِإ 8 : ىلاعت هلوق وهو ( هباتكو هللا نيد يف
 هل لاقف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع بطخ امل ركب يبأل هلاق ؛ لالح يل يهو )
 مالسلا هيلع يبنلا ىلإ يعباتلا هدنسأ ام وهو ( السرم عقو اذك كوخأ انأ اهنإ : ركب وبأ

 . ( هلك يبا نع ةشلاج بشيدجر لكم هوز: همورت ارعنلا يياسيملاقرك
 0 هللا يضر رباج لا

 فا كر ةقيدجلا جورب يلاقي ا ٍلْهَأ م مو 2:

 ١13 - رابكلا نم راغصلا جيوزت باب : حاكنلا باتك : يراخبلا . )508١( .

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١514/9( .

 يبنلا ءاسن نم اهريغو ةشئاع ةورع ءاقلل دنسملا يف لخدي اذه : ربلادبع نبا لاق»

 هأ . ءاضيأ ةفيذح يأ جوز ةلهس هئاقللو هلي
 3 . )5١55( . ةيبيدحلا ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - مع.
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 7 قع للاغتال هللا يضر كيابل ديمح با 0 ا

 ,حدقب داتا للا ملام !؛ءاذرخ ةيلغم رابع نأ ح (

 مل

 هس ثيدحلا حرش مج

 (اههرج .الأ") ةمع ملسنم,ئالاز (.ةنع ىلاعتاللا تضر يداعاشلا ذيج وبأ "1م

 ءارلا مضب ( ضرعت نأ ولو ) ضيضحت فرح ديدشتلاب ؛ « الأ هو هتيطغ يأ مملا ديدشتب

 نيح هل هلاق ) ضرعي نأب ريمختلا ناك ولو ينعي ( اًدوع هيلع ) ضرعلاب عضت يأ

 هوركم رمخم ريغ ءانإ نم برشلا نأ ال ةيطغتلا بابحتسا هيفو ( نبل نم حدقب هاتأ

 را

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره داي قوما نال

 . « ءوضولا راثا ْنِم ةَماّيَعلا موي نولجَحملا ثلا ل 0

 كد ثيدحلا حرش مدح

 0١ 7 تا بل ايبا لري

 يف عساتلا بابلا يف لجحماو رغلا ىنعم مدقت ( ءوضولا راثا نم ةمايقلا موي نولجحما
 نيقفرملا لسغ يف ءيشب ةدايزلا“ ٌبحعتيا +-(ليق“ ©"انيأر دق اانأ تدذدو وة :>«(كيدخ

 لع. داؤ مف ةبن: اههيضإ#ا ايلا "هيلع هلع" يقال انس« كرو '«نزوخل اكول

 رو وروما محاور يد ل

 0 ةثِراَح ند ُهلاق "ب لد اكرم تلو

 7001171514 .ءانؤلا ريمخو ديلا كب رش ل ناب :ةيايشالا تناك ”؟كسم 20

 01 نوما رغلاو ءوضاللا" اضفا تاب : ءوضولا تناك: يالا 000

 . (58) (515) . ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب : ةراهطلا باتك : ملسمو

 . (51199) ... بتكي :فيك باب : حلصلا باتك :يراخبلا - ع1

 ا ةيبيدحلا حبص باب : داهجلا تاك: ملسمو
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 :! هنع..يلاعت هللا, ىبضر:ةعمزا:نب:ىللا دبع (م) سا[

 رخأ نع اهججلاضي قلعت دارغللا كلج مئازمل يلح ا للا
 . ( اَهِموُي

 هس ثيدحلا حرش مح

 نيعلاو ةمجعملا ءازلابو تاحتفلاب ( هنع ىلاعت هللا يضر ةعمز نب هللا دبع - م )
 ءزجلاك « ام » نوكل الأ هؤاي تبلق رج فرح ىلإ ( هتأرما كدحأ دلجي مالإ ) ةلمهملا

 هيلع لدي . اًريثك هتأرما دلجي نم ىلع راكنإلا ىنعم هيفو ىتم ىنعمب ماهفتسالل « ام هو
 دلج : ةياور فو . ريمألا برضك قلطم لوعفم بصنلاب وهو ( ريعبلا دلج ) : هل
 ينعي ( اهعجاضي هّلعلو ) رثكأ نوكي ريعبلا برض نأل ةغلابم رثكأ ىلوألا ةياورلاو ةمألا

 ( اهموي رخاآ نم ) هعواطت الو اهنم هتوهش ءاضق ىلإ عجري هلعل ريسي نامزب هدلج دعب
 ا اب نم ةأدتبم ةعجاضم ينعي ءادتبالل وأ « يف ١ ىنعمب « نم »

 . اًبلاغ ليللا يف نوكت ةعجاضملا

 ىلع 2 ننلا ا ةعمز نب هللا دبع (م) - [5014]

 706 ل ل ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ؟ لعفي ام ىكدحأ كحضي مالإ : هنع ىلاعت هللا يضر ةعمز نب هللا دبع - م )

 ريغلا طرض نع لفاغتلا بابحتسا هيفو . طرضلا نم اوكحض امل هلاق . هلثم لعفي يأ

 اههرك د يديمتحلا نكل مكلسمت' ةمالعب..ننيدحلا .ّياذه كانصملا#مقر؟"اهلعاف ناحل

 . روكذملا يوارلا دنسم نم هيلع قفتملا يف

 اهلخدي ةنجلاو . نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [5017]
 .(؟59) (؟5/855-) ءافعضلا

 0 ل ةياور يف و دبعلا دلج ها رم ... نزلا طضللا ميليسا

 ةنجلاو . نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [,201]
 .(1519) (؟58م85ه) . ءافعضلا اهلخدي
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 ااا ملبلل هلع كلوت - لزقا# قلل قانا "وكي ؛نأو مه ءاعد نوكيا نأ
 داري نأ اّلإ مهللا يناثلا ىنعملا نيعيو لوألا لاتحالا عفري ( اهلاق هللا نكلو اهلقأ ل ينإ
 فيفختلاب « امأ ١» رهاظلا فالخ هنكلو اهوقب رمأ هللا نكل : اهاق هللا نكلو : هلوقب

 رسكب ءاميإو ءافلا فيفختو ةمجعملا ءاخلا مضب ( : ءاميإ نب فافخ ةياور يفو ) . هيبنتلل

 امهل اعد امنإ ( هللا اهملاس ملسأو اهل هللا رفغ رافغ ) دملابو تحت ةانثملا ءايلابو ةزمهلا

 ةلمهملا داصلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب ( ةيصعو ) برح ريغب مالسإلا يف الخد امهنأل
 ماللا رسكب ( نايحح ينب نعلا مهللا هلوسرو هللا تصع ) ةليبق مسا ءايلا ديدشتو
 نوكسو ةلمهملا ءارلا رسكب ( الْغِر نغلاو ) تحت ةانثم ءاي.اهدعبو ةلمهملا ءاحلا نوكسو
 لاق اًملسم نأ ملعا . نيتليبق امسا امهو ةمجعملا لاذلا حتفب ( ناوكذو ) ةلمهملا نيعلا

 فافخ نع ةلظنح نع نارمع نع بهو يبأ نع رهاطلا وبأ ينثدح : هحيحص يف

 اًلعرو ناينلن يتب نعلا مهللا » : هتالص يف ِهَكيَع هللا لوسر لاق ؛ لاق ىزافغلا ءامإ نبا
 كلفت ااذإ" هنن اهملاثتا ملساو اهلةهشلا "فغ "زامغو "هلو وو" هللا !اوطعا اةلضع و "تاوكذ]
 راح رك يلد ذهل :١ قامو“ ؟فبلا“ ىف "كتيدنلا تيترت ريغ يصملا نأ ضف رع“

 0 لع ب ناك انا ءاسلا عل تال "يسبصملا اج 0 0ءرتكل

 . ةفرعملا هذه مهريغ يف سيلو نودتبي ال ميتا ةوبنلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (مر حلا[ 10

 م6 ُماَرَح ,عابسسلا» َنِم بات فك ل يك (

 بس ثيدحلا حرش مدح

 ( بان يذ لك لكأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ىلع ودعي ام بان يذب دارملا نانسالا نم تايعابرلا يلي ام يهو باينالا . دحاو وهو

 . ( مارح عابسلا نم ) دسألاو بئذلا لثم مهلاومأو سانلا

 يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ميرحت باب : حئابذلاو ديصلا باتك : ملسم - ]٠017[

 )١5775( )١8(. . ريطلا نم بلخم
 . (مارح هلكأف 2 عابسلا نم بان يذ لك» : (ملسم» يفو
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 دع ( ةلج تبرر هع عيل يدرب نتج لص تايون نا
 « برأ ١ ىورو ير ل نيف هوعدإ ينعي لياعالةننا راما هاو ًادتبم لمج نزو

 برأ: لاقي عاضعألا نمي مل ناك, لمي طقاست_ىنعي. ميلع ءاعد ضال لكم ىلع لد
 ريغ نم ةداعلا ىلع اًيراج هركذ نوكيف يرهوجلا هلاق اذك . هؤاضعأ طقاست اذإ لجرلا

 ريصب وه ينعي لعاف مسا فتك نزو ىلع « برأ » يورو, . كادي تبرت لاقي ا" دصق
 ماهفتسالل هلام يف ام نوكيف همالك عمسيل مالسلا هيلع يبنلا ةقان ماطخ ذخأ ثيح نطف

 ( اًئيش هب كرشت ال هللا دبعت - ق ) : مالسلا هيلع لاقف هيلإ فتلا مث موقلا مالكل ةداعإ
 يقافتا « هرخآ ىلإ ... هللا دبعت » : هلوقو . يراخبلل هلوأ دحاو ثيدح اذه ينعي

 ( هتقان ماطخب ذخأ يبارعأل هلاق ؛ ةقانلا عد محرلا لصتو ةاكزلا ٍتؤتو ةالصلا مقتو )
 فنألا, يف لعجي يذلا مامزلا وه ةمجعملا :ءاخلا رسكب ماطخلا .. مالسلا هيلع يبنلا,ةقان. يثأ
 ةنجلا نم ) ينبرقي يأ ( ينيندي هلمعأ لمع ىلع ينلد هللا لوسر اي : لاقف ) اقيقد

 .هلل اه. هلب اه: .موقلا7لاقفا ما رابلا نفل لا

 + هع” اغت هللا يضر ةريره ريأ مرت

 نِكَلَو اَهلقأ ْمَل ين امأ « اهل هلل َرَفَع ُراَمِعَو « هللا اَهَمَلاَس ُمَلْسأ ٠

 اهل هللا ٌرفغ ٌرافِغ : ءاَميِإ ٍنْب فافحُم : ةياَوِ قفو ؛ اًهلاق هللا

 الا يللا ةلوسإلاو كاربت اصع وة و نإ ليلا 0

 .( ناروك دوو الغز علا ناجل

 ةليبق يهو ( ملسأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 نيغلا رسكب ( رافغو ) ةبراحاب مهيذْوي الو مهقفاوي ام مهب هللا عنص يأ ( هللا اهملاس )

 لمتحي نيلعفلا نيذه نم لك : حارشلا لاق ( اهل هللا رفغ ) ةليبق ءافلا فيفختو ةمجعملا

 81 . ملسأو رافغل نوع قبلا رعاعد باب : ةباحصضلا لئاضف باك :علس <00
 نام 6

150 ١ 



 ( ينع مصفيف ) هانعم برشي بلقلا نكلو هايإ اهتبسانم مدعل سفنلل شهدم ىناعملل
 علقي يأ لوهجملا ءانب ىلع ىورو 1ع يحولا كلملا عطقي يأ داصلا رسكو ءايلا حتفب

 دقو ) ةنابإ عم عطقلا فاقلابو ةنابإ نودب عطقلا ءافلاب .مصفلا وت إلا ترك

 ( يعأف ينملكيف الجر كلملا يل لثمتي ائايحأو ) هتظفح يأ ( لاق ام هنع تيعو
 . ( ؟ يحولا كيتأي فيك : ماشه نب ثراحلا هلأس نيح هلاق . لوقي ام ) ظفحأ يأ

 "دلع عت هللا يضر داي نا (ةيملا

 انامل كيكو تتحرر مججلا قب نأ يَلَع َكُنْذِإ ١

 « هل. ُهَلاق

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 نأ يلع كنذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 لاا يارب يناس نات

 رك اول نأ ىلاعت دلوقت تلون ل( اهلا ارت ةراشللا قاس هاا حبا

 0 ةالصلا هيلع يبنلا لعج فيا تارسالام 4 مك 0 نأ الإ يلا

 ناكو لوقلاب ناذكسا ريغ نم هيلع لخدي ءاج اذإ هنأ وهو هب اًصاخ انذإ|ةاوعسم نيل

 . دوعسم نيل ةليضفاهضو هير ناس 105

 ]٠0٠١[ هنع 'ىلاعت هللا يَضْر .تاويأ وبأ (خ):-+ :
 ٠ ةالصلا ميو « ائيش هب كرشت ال هللا ٌدبعت - (ق) - هلام ٌبَرَأ

 ماطخب ذحخأ يبارعأل هلاق ؛ َهَقاَّنلا 0 محرلا ا ةاكترلا "يل وو
 نالابو 7

 دال 6 يردي ةلمعأ لمع لع ننلذ هللا وشر ايد لاقف « هتقان

 . ( راثلا نم يندعاَبيو

 097.٠ - تامالعلا نم هرحن وأ . باجح عفر نذإلا لعج زاوج باب : مالسلا باتك : ملسم .

 ا انس ةياشامر

 محرلا ةلص لضف باب : بدألا فانكأ 1 راخلا"“ ك5 . )55875( .
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 زاجم وه وأ هبوبحمل بحملا ةقفاومك مهل هئاوهو هئام ةقفاوم نع زاجم دحأ ةبحم ( هبحنو
 اًرييمت هيف لعج ىلاعت هللاو ةقيقح اهنإ : نوققحما لاقو . هلهأ انبحي : دارملاو . فذحلاب

 ةالصلا هيلع يبنلا هقراف امل ةقانلا نينح ّنح ىتح عذجلا يف هتبحم ىلاعت هللا عضو ام ةّبحمو

 نير هنأ تح[ نأل ةازاجملل نركي مهدي و وكإ هلوق الطلة دبل لقي ا
 ىلاعت هللا .هبحأ. نمزو ىلاعت' هللا .هبحأ .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحأ نم نأل .وأ كبحي

 ةلابم هايإ هللا ةيحم نأ ىلإ ةراشإ ةأيإ كحأ ةحم نوكي لآ روحو ىلاعت هللا ن0.

 ةراشإ 6 اب و ”ةلوقوك ليك وشل هيخلا ةفلص نم عابشالا لعبا يف هتيححن 3 |.
 ١ نيميلكلا نيب ةطشاو ةرششلا"كنك)6 نييبحلا نيب هظسماو كابطاو اعتلال

 ٌممجلا يف روكذكلا "وهو ةريره يبأ نع « ق ٠ ةمالعب ثيدحلا اذه مسر َعيّشْلا نأ : ملكا

 ملغ هللاو نا ا هحرساو ليس 0 عماجو نيحيحصلا نيب

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاخ»( كرا ل
 ىْلَع ْمِصْفَف لع ُهُدْسَأ َوْهَو سّرَجلا ةَلصْلَص لثم يني ياي اناا

 يملك اَلُجَر ُكّلَملا ين | لثَمَي اناَْحَأَو ل لوا

 0 "0 لوس

 . ©« يحول

 كس ثيدحلا حرش مج

 ( لفم يبيتأي انايحأ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 هدشأ وهو ) هتوص يأ ( سرجلا ةلصلص ) نايتإ لثم اًنايتإ يأ فوذحم ردصم ةفص
 هولا نأ ملعا . ىرخأ ةروصب هنايتإ نم ّدشأ ةروصلا هذبب يتأملا يحولا ينعي ( يلع

 اريسيت ةلصلصلاب دهاشلا يف الثم مالسلاو ةالصلا هيلع برض ةيبيغلا مولعلا نم ناك امل

 نمضتم ةقيقحلا ىلع توص كانه نوكي نأ دعبي ال : ةاكشملا حراش لاق . هروصت يف مه

 0 مقر ثيدح )7١( باب : يحولا ءدب تباتك : يراخبلا '- 5593

 (؟را حاولا ةنيتان نيدو درؤلا يف, وع ىلا قرع باب : لئاشفلا باتك : ملمس
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 تالافلاو لاوخبالاو تامعلا نم ىوأا كلاقلا فنضلا مه” نيدلا”تاوخألا

 ا تا نورا 2 الو وي لا وللا #1 هر
 هضرم يف هلاق ؛ مكْنُم ٍنالِجَر ُكَعوُي امك ُكَعوا يّنِإ ء لجا »

 اكعو كعوتل كلتإ هلل لاوس اي : دوعسم نبا لاق نيح

 . كي

 هس ثيدحلا حرش مح

 هلع ةياورلا ىلع افلا '( ادلع (ىلاعت هللا طر دعت نبا دل قار

 باوج يف عقي ال هنكل قيدصت فرح ماللا نوكسو مبجلا حتفب ( لجأ )
 نالعفلا ( مكنم نالجر كعوي م كعوأ ينإ ) معن عوقوك . ماهفتسالا

 لوسر اي : دوعسم نبا لاق نيح هضرم يف هلاق ) لوعفملل ناينبم امهالك

 ةيقب' . اعدح إب اوجد ديد ادوج ا( 1ةيداش اكشخ و ككغاوتلا كنا
 هذا لور اذ دحلان ١ تلقف + ةوعسم نبأ لاك ١ ثيدحلا

 . لجأ : لاقف

 ٠٠0 - هنع+ ىلاعت. هللا يضر .ةريره اوبأ (ق) :
+ 

 دس ال اد

 بسد ثيدحملا حرش مدح

 انبحي لبج دحأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ا لوألا مث اسأل ءالب سانلا دشلا تاب : ىضوملا  باتكا : ىراخلاو + [ "7

70 2) . 

 )١81١( .. هبيصي اميف نمؤملا باوث باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم
 . 8و

 4 برجا ةييغو "ان ليج دحا" ؟ثءاب "7 :ققرانملا ان“ ياراوسبلا "لا

 . (7”15) )١5565( ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسمو

1 
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 , نش عاولأ يف ١ : يفاثلا لصفلا

 -.رفطع لاغت هللا يضر ةريره وبأ مح وج ا

 اَذِإَو فلا َدَعَو اَذَِو ل 01 اذإ : ثالث قفاتملا ا (

00 0 5 

 تح ١ هوا

 . قرفتلا وهو تشلا نم ىلعف نزو ىلع وهو ( ىتش عاونأ يف )

 ةيآ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثَّدح اذإ : ثالث ) هتمالع يأ ( قفانملا

 نم عبرأ ١ : ثيدح يف نماثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ناخ َنِمثْوا
 3 كنان ناك هش 0ك

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ح) - [10 8

 و ميلا نير زاك قرر مولا ؟دحأ ا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 عمج : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 ك ريغ نم, ٍدحأ مكيف له :.لاقف زا ال مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 تحأ نبا ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . انلا تيا" حا الرا اولاقف

 دالوأو ةوخإلا تانب نأ ىلع ضعب هب لدتسا ( مهسفنأ نم وأ مهنم موقلا
  - 0٠٠قفانملا ةمالع باب : ناميالا باتك : يراخبلا )775( .

 .(١٠ا) (59) قفانملا لاصخ نايب باب : ناميالا باتك : ملسمو

 . مهنم تخاالا نباو 2 يفلا نم موقلا ىلوم باب :ضئارفلا تانك : ىراجبلا - [ 1

 : ال

١ 



 : هنع ىلاعت هللا يبضر ,ةريره وبأ اني ا
 نتي ياقلب ءاَحْوّرلا جَفب َمَيْرَم نبا ٌنلهُيَل »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ااا ا ع لا
 ءارلا حتفب وهو ( ءاحورلا جفب !ا) ةكاتلاب تاوصلا مفر لاهو عرف نا

 قيرطلا وه : جفلا . ةنيدملا نم اليم نيثالثو ةتس ىلع عضوم دملابو ةلمهملا

 قوحلا عم يمري باب نم ينثلا نم ( امهينثيل وأ اًرمتعم وأ ًاجاح ) عساولا

 . نارقلا" هب .دارأ ةرمعلاو جحلا نيب امهعمجيل يأ ةددشملا ,نونلا

2 7* 7” 

 ]"٠٠٠١[ - هيدهو 2 يبنلا لالهإ باب : جحلا باتك : ملسم .515 415 ,
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 هس ثيدحلا حرش مد

 نع ماوقأ نيهتنيل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ءانب ىلع ( مهراصبأ نفطختل وأ ءامسلا ىلإ ةالصلا ىف ءاعدلا دنع مهراصبأ مهعفر
 راصبألا فطخب باذعلا وأ روكذملا عفرلا نع ءاهتنالا امإ عقاو نيرمألا دحأ ينعي لوهجملا

 ءاوقأ نعنتعي ينعي رمألا ىنعمب نيربخلا نم لك نوكي نأ زوجيو ءاهتنالا كرت ريدقت ىلع
 ءاعد يناثلا رمألا نوكي وأ مهراصبأ بلسي نأ نفاخيلف هنع اوعنتمي مل نإف عفرلا نع

 ملو ضعب ههركف اهريغ يف امأو ةالصلا يف كلذ نع يبنلا يف ديدش ديعو اذه مههلع
 ل نع ةقحاللا ةئضعملا نأ ىإإ ةراشإ فيقوءاعدلا ةلبق_عاسسلا لآل نوكك | |
 عفري يذلا ىشخي امأ ١ : رخا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك هب باذعلا عقي

 . « رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق هسأر

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ عمر. مما

 ىَلَع هللا َنَميْحَبل أ ٍتاَعْمجلا ْمِهِعْدَو ْنَع او نيه و

 تحض تيدحلا حرش مح

 نع ماوقأ نيبتنيل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نم نأل اوبتني مل نإ ( مهبولق ىلع هللا نمتخيل وأ تاعمجلا ) مهكرت يأ ( مهعدو
 تاكنلا رركت ةفلاخلا ترركت اذاف ءادوس ةعكن هبلق يف رهظي هللا رماوأ نمار >>

 : ماللسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهو .ىلاعت_ هللا نم دعبلاو .ةلفغلا هيلع بلغيو هلق >0

 ةيطغتلاو عبطلا وه : متخلا . مهتلمج نم اًدودعم نوكي ينعي ( نيلفاغلا نم ننوكيل مث )
 يف رفكلا قلخ : هب دارملا ليقو . هقح يف ريخلا بابسأو فطللا مادعإ انه هب دارملاو
 : ليقو .تارم ثالث ةعمجلا دلت 2 ىراتعلا شعب فو نيرا | 02 نوكيف هبلق

 . ةلادعلا طقسي ةرم

 ؛ (5 ١ )285260( :١ ةعشجلا . كرتا,يف ”ظيلختلا+ بابأآ!:؛ ةغماتلا تاك لونا
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ينعي ( مكنم لاجر ىلإ نعفريل» : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - قر

 هليل تيوهأ اذا: ىو فقوملاا يف"( يضوخب دفع يناجي ىلإ ءهكيمز الاجر مومدقلل

 يل رايلا ءانبي لع ( كود اوجلتخا ) هئام نم مهيطعأل يدي تددم ينعي ( مهوانأل

 مهنوعنمي ءيش يألف يباحصأ مه ينعي ( يلاحصأ ّبر يأ لوقأف ) يدنع نم اوعطتقا
 . دسافملاو يصاعملا نم ( كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنا : لاقيف ) ؟ يضوح ءام نم

 . يراخبلا هب درفنا امم هنكل (ق» ةمالعب ثيدحلا اذه خيشلا مقر : ةفحتلا بحاص لاق

 متع لات يلا يضر سلا سا اا 3
 ا مث ةبوقُع اهوُباصأ بونذب رانلا نم ٌعفس اًماوقأ ٌَنبصُيل ١

 . 6 نويمنهجلا مهل لاقيف .. هيخر لضفي دخلا مثلا

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ( عفس اًماوقأ نبيصيل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 كس يأ ( اهوباصأ بونذب رانلا نم ) مهماولأ ريغت ةمالع أ ءافلاو ةلمهملا نيسلاب

 هتمحر لضفب ةنجلا هللا مهلخدي مث ) ّنبيصيل هلوقل هل لوعفم ( ةبوقع ) اهولعف بونذ
 ةياور يف ءاج دقو منهج يف مهثكم لوطل ( نويمدهجلا ) ةنجلا يف ينعي ( مهل لاقيف
 . هايإ مهبلطب مسالا كلذ هللا وحميف رانلا نم هللا ءاقتع مههابج ىلع اًيوتكم نوكي هنأ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [5001]
 0 ةالّصلا فب ِءاَعَّدلا َدْنِع ْمُهَراَصِبَأ ْمهِعفَر ْنَع ٌماَوْقأ َنيِهتنيل

 0 كا ٌنْفْطْخُم 1 ءاَمّسسلا

 بيرق هللا ةمحر نإإ : ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب ”ديحاوتلا تاك : يراخبلا -[88

 (1579) . ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نع يبنلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - ع,,٠.081]

 طا



 هس ثيدحلا حرش مدح

 تيبلا نجحيل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 ليق ( جوجأمو جوجأي جورخ دعب ) لوهجملا ءانب ىلع امهالك نالعفلا ( نرمتعيلو

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو اهيف نورمتعيو نوجحيف ةنس نيرشع مهجورخ دعب سانلا ثكمي

 . ةمايقلا نم بيرق نامز يف عئارشلا اوميقي ىتح ريخب نولازيال نينمؤملا

 5 هلل يضر لعس نبا لهص (ق) ا
 َنوكِاَمَتُم فل ِةئاعبس وأ املا نوُعبسس يتم نم ةحلا راع

 نإ

 مهرخا رع يا ما ءاَّضْعَب مهضعب ٌدخا

 . ( ِرْدَبلا ةليل رَمَقلا ةَروص ىلع مههوجو

 هك ثيدحلا حرش مدح

 نلخديل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)

 ةاور ضعب نم وهو مزاح يبأ نم كشلا ( فلأ ةئامعبس وأ افلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا

 مههوجو مهرخآ لخدي ىتح مهوأ لخديال اًضعب مهضعب دخآ نوكساتم ) ثيدحلا
 تائيه ىلع ةنجلا نولخدي ثيح ةمالا هذه ةليضف نايب هيف ( ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع
 . ةنجخلا باب ةعسو ةددعتم

 كا ىلاعت هللا يضداو دوعسم نيا اق ديسيس [(1 3559

 مُهَلوانُأ ميلا ُتْيَوهَأ اذإ ىَّتَح ؛ مكن ُلاَجِ ىلإ نَعفريل »

 ا كت ال كل“ ف يباكسأ بز أ لو« ي هر

 -01665) ٠ رانلاو ةنجلا ةفص باب : قاقرلا كانك يراخبلا -

 باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم

 1 م15 تاع

 نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو#» ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب : نتفلا باتك : يراخبلا - 49493
 . )7١549( «ةصاخ مكنم اوملظ
 3500 1 هتافضاا رك انما كوع تابثإ باب : لئاضفلا باتك : ملسمو
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 5704071( اهسبعلاغنيزشلا يضازو ةريوه: وبأ (خ) < [1945)
 لالخ ْنِما لاَملا ذحتا امم ًءرَملا يلاَتُي ال َناَمَر سائلا ىلَع َنيِتاَيل »

 . « مارح ْنِم م
 عت ترد حرش مج

 سانلا ىلع َنيتأيل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ملظلا راشتنا ىلع هيبنت هيفو ( مارح نم مأ لالح نمأ لاملا ذخأ امث ءرملا يلابي ال نامز

 . امهنيب زييملا رسعو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ا ارسل
 ع لَقق ءيش ىلا ف نتا يرديتل ُكاَعَو ساّنلا ىلع نيل

 0 لكلا نه قال ىلع !لوقفتلا» الر

 هس ثيدحلا حرش مدح

 سانلا ىلع نيتأيل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 ىلع هيبنت هيفو ( لتق ءيش يأ ىلع لوتقملا الو لتق ءيش يأ يف لتاقلا يردي ال نامز
 . ءاوهالا ةبلغو لاتقلا ةرثك

 -"هدغااب لاغت هللا يضر نيفيرشاوي] ”تدلدح يدش نمل
 مزة بلا و - ع موو 3 نم ا |

 . ( جوجامو جوجاي جورخ دعب نرمتعيلو تيبلا نجحيل »

 ابرلا اولكأت ال اونما نيذلا اهيأ ايإ» لجو زع هللا لوق باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [1955]

 . )5١87( . «ةفعاضم افاعضأ

 ريقي لجرلا رم ىدخ .ةغاسلا موقت الا .ثاب' ::ةعاسلا ظارشأو نتفلا تاقك : ملم 2-1

 + (جفز يد ةبؤب اهليلا كنا كاتيملاا»ناكم .ناوكتا نإ .ىمعيف ٠ لجرلا

 اًمايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعجإل : ىلاعت هللا لوق باب : جحلا باتك : يراخبلا - ١3513
 تاومسلا يف ام ملعي هللا نأ اوملعتل كلذ « دئالقلاو يدهلاو مارحلا رهشلاو سانلل

 . (1597) «6ملع ءيش لكب هللا نأو « ضرألا يف امو
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 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا 0 ا

 ةكِلْهَم َةْيَوَد لضرا | يف َلَر ٍلُجَر ْنِم ٍنِمْوملا دبع ةبوتب ُحرفأ هل

 طقسا ةموَ مَن ُهَسََر َعَضوَف « ُةبارشو ُهُاَعَط اهيلع ُهُيلحار ُهَعَمَو

 ٌنشَطَعلاَو رجلا هيلع ٌدَتشا اذإ ىّنَح اَهَبلطف ُهُتجار تيهذ اذقو

 ىَنَح ُمانَف هيف تلك يِذّلا يِناَكَم ىَلِإ عجرأ لاق هللا ءاش ام وأ

 هَدْنِع'ةتلخلار اذإف ظَقيتساف توه ِهِعاَس ىلع هّسأَر عضوف « َتوُمَأ

 اذه ْنِم نِمْؤملا دبعلا ةبوتب احرف دش هللاف  هبارَشو ُهَداَز اهيلع

 ؛ 0” ةفارو هتلجارب

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةبوتب حرفأ هلل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 كاعت هللا, قح يف ةليحتسملا ةيناسفنلا ةيفيكلا ال هاضر هللا حرف نم دارملا ( نهؤملا هدبع

 اعيمج ءايلاو واولا ديدشتب ( ةيود ضرأ يف لزن ) لجر اضر نم يأ ( لجر نم )
 ةيواد يورو اهيف تابن ال ىتلا ءارحصلا يهو واولا ديدشتو لادلا حتفب ود ىلإ ةبوسنم
 هسأر عضوف هبارشو هماعط ابيلع هتلحار هعمو ةكلهم ) افلأ نيواولا دحأ لادبإ ىلع
 شطعلاو رحلا هيلع دتشا اذإ ىتح اهبلطف هتلحار تبهذ دقو ظقيتساف ةمون مانف

 هسأر عضوف تومأ ىتح مانأف هيف تنك يذلا يناكم ىلإ عجرأ لاق هللا ءاشام وأ

 ةبوتب اًحرف دشأ هللاف هبارشو هداز اهيلع هدنع هتلحار اذإف ظقيتساف تومب هدعاس ىلع
 . هتلحار نادجوب لجرلا اذه حرف نم يأ ( هدازو هتلحارب اذه نم نمؤملا دبعلا

 . (5748) ...اةيوعلا تاب ::تاوعدلا :باتك ,:!قراخبلا -

 . (5) (51155) . اهب حرفلاو ةبوتلا ىلع ضحلا يف باب : ةبوتلا باتك : ملسم
 ليثمت الو فيرحت الو ليوأت ريغ نم ىلاعت هلل حرفلا ةفص تابثإ باوّصلا :هيبنت(:)
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 كس ثيدحلا حرش مدح

 نيئاتلا حتفب ( نعبتتل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 ول ىتح عاردب اًعارذو ربشب اًربش مكلبق ناك نم ننس ) نيعلا مضو ءابلا رسكو
 موقت ال ١) : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هنايب مدقت ( مهومتعبل بض رحج اولخد

 ّيور ( ىراصنلاو دوبيلآ هللا لوسر اي : انلق ) « نورقلا ذخأم يتمأ ذخأي ىتح ةعاسلا

 ماهفتسالا فرح ريدقت ىلع فوذحم أدتبم ربخ عفرلابو دوهملا ننس عبتن له : ينعي رجلاب
 ةربلا ريغ عكلبقا ناك (كع طارلا نمف. يعير( نمف., لاق لإ دوبيلا مهأ انلق ا ماى

 نم بجعتلل نوكي نأ زوجي وأ ريغ دعب ام ريرقتل وأ يفنلل ماهفتسالا نوكيف ىراصنلاو
 .:ربخأ م ناك ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةزجعم هيفو مهيلع كلذ ءافخ

 ”ةيدلع راع اهنا" مضار نسل نب ناننعللا »قارا فاعلا

 . « مُكبوُلُف نيب هللا َنَمِلاَحُيل وأ ْمُكَفوْفص َنَوَسُتل
 هس ثيدحلا حرش مدح

 : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا - ق )
 ىأرف ربكي داك ىتح ماقف اموي جرخف انفوفص يّوسي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك

 نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل ) هللا دابع : لاف فصلا نم هردضا يدا دال

 مدقت ببسب ةيوللا "هل رت "يدنا لعل ككنيب وا دعلااو"'ةفلاخطا اللا" لعق يأ( مكيولل

 عماجو حيباصملا بتكو نيحيحصلا يف روكذملا نأ ملعاو . فصلا يف ضعب ىلع مكضعب
 مامالا لاق: 6 تكي لق -ةياؤز دعت لاب لعلو «هكح وجلتوأ نين دقن فلانا وأ و !الروبشألا

 ىلع الومحم نوكيف رامح ةروص ىلإ اهليوحتو اهخسم : هوجولا ةفلاخم ىنعم : يبيطلا
 . بولقلا هوجو اهنم داري نأ لمتحيو ديدبتلا

 . 0/107) .. اهديعب و, ةماقالا دنع بفوفصلا ةيرست, باب" :ناذآلا" بانك *"يقراخببلا - 56 ١[
 )١717(. (575) . اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب : ةالصلا باتك : ملسم

0 



 دحاو ال لبإلا ةعامج ىلع قلطي نيتحتفب ( معنلا ) رمحأ عمج ميلا نوكسب ( رمح كل
 ةقدص باوث. لم را الجر كود قبللا هللا يدب نأ يف“ كباوثلا سي اهلففلا 000

 :«(ةشيفنلاو لاثنآلا

 هع ىلاعت هللا يصر ةريره وبأ 0 - |[ ١ ه5

 ءاَجلَجلا ةاّشلل َداَقُي ىَّتَح ٍةَماَيِقلا م موي ايل ىلإ 0 ند 0

 16 لئلا ةاّشلا َنِم

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( قوقحلا ندؤتل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 اوبطوخ نيذلا ةعامجلا ىلإ دنسم لعفلاو ةمومضم هيف لادلاو ردقم مسق باوج هيف ماللا

 نكل لعافلا ماقم مئاق قوقحلاو لوهجما ءانب ىلع ةحوتفم لادلا ليقو هلوعفم قوقحلاو هب
 ىتح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ ) نيدؤتل لاقو ءايلا رهظل اذك ناك ول هنأل مقتسم ريغ اذه
 ( ءانرقلا ةاشلا نم ) اهل نرق ال ةاش نيميجلاب يهو ( ءاجلجلا ةاشلل ) صتقي يأ ( داقي

 ٌشوحخولا اذإَو 8 : ىلاعت هللا لاق 6 شوحولا رشح ىلع ةلالد هيفو نرق اهل يتلا يهو

 . فيلكت صاصق ال ةلباقم صاصق اهيف صاصقلا نكل [ه : ريوكتل] # تَريشح

 : هنع ىللاعت هللا يضر ديعس وبأ 209 6-2

 يح كامو ةلفز ويت مكان نكرم

 ايلا :كتايييلاوب رك ىو اناني سر يشل يب اوال ولا
 ؛ 109م : لاق ل رابصتلاو

 . (50) (5687) بادآلاو ةلضلاو ربلا باتك ””هلسم 30

 ننس نعبتتل» : هُم يبنلا لوق باب : ةنسلاو باتكلاب ماصتعإلا باتك : يراخبلا - ع497١]
 . )75٠١( . «مكلبق ناك نم

 . (5) (5559) ىراصنلاو دوبيلا ننس عابتا باب : ملعلا باتك : ملسم
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 تت | كيايجلا حرش مح

 ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعسو ةريره وبأ - ق )

 مهوق نم ذوخأم هتئر دسفي يأ ( هيري ىتح اًحيق مدحأ فوج ءىلتمب نأل ) امبنع
 ةهارك ىلع ضعب هب لدتسا ( اًرْغِش ءىلتمي نأ نم هل ريخ ) هلكأ يأ هفوج حيقلا ىرو

 نكي مل امو حبقو بذك هيف ام هنم مومذملا مث هتحابإ ىلع روهمجلا نكلو اًملطم رعشلا
 نا » : هلوق ينو مومذمف ةوالتلاو ركذلا نع هلغشي ثيحب هبحاص ىلع بلغ نإف كلذك

 . هيف مذ الف بلغي مل نإو هيلإ ةراشإ ( اًرعش ءلتي

 ١16 [ -- هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم ندا 0ك 1:

  02 0 0 0ا 5 ا 0 ل ل 0

 » اجرخ اهيلع ذخاي نا نم هل ريحح هضرا هاحنا لجرلا َحَنمُي نال

 اًمولعَم ( .

 لجرلا حنمي نأل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - قر

 ؛!ةرجأ يأ كارلا نوكسروو ةمجعملا احلا

 : هنع ىلاعت هللا يحز دعس. نب لهس (خيو 0 لا
 0 22 6 هنو 2 - را ايو ف 0

 كل نوكُي نا ْنِم كل ري ادِحاَو الِجَر َكب هللا يِدْهَي نال »

 . ( مَعَنلا رمخ

 يده نآل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - خ )
 نوكي نأ نم كل ريخ ) ربيخ موي ةيارلا هاطعأ امل يلعل هلاق ( اًدحاو الجر كب هللا

 10111 وا شنادبع# ذب لع تدع فاير ةعارادلا باتك : يراخبلا - ع94١]

 . هيلع قفتم . امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم

 . (! 00 ١ ختمت ضارألا باب : عويبلا باتك : ملسم

 )55١١(. ربيخ ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - 1555
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 م دحأ ذخأي نأل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا - خ )

 فكيف اهعيبيف هرهظ ىلع بطح نم ةمزحب يتأيف لبجلا يتأي مث ) لبح عمج ( هلبحأ
 نيعتسيف ةياور فو ) ةلأسملا نع هتاذ ةمزحلا كلت نمشب هللا عنمب يأ ( ههجو اهب هللا

 . ( هوعنم وأ هوطعأ سانلا لأسي نأ نم هل ريخ اهنمشب

 :( هبع ىلاعت هللا يصار ةريز وبا مر مااا

 ل
 لا يمل سل كرت هل ني

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ سلجي نأل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 سلجي نأ نم هل ريخ هدلج ىلإ ) لصت يأ ماللا مضب ( صلختف هبايث قرحتف ةرمج ىلع
 همزالي ثيحب دادحإلل نوكي ام ليقو ثدحلاو يلختلل نوكي ام سولجلاب دارملا ( ريق ىلع
 . هنع عجري الو

 :امهنع ىلاعت هللا يضر صاقو يلأ نب سس ل وبأ فر - [19184]
 1 ا ع ا

 7 لم

 )97١( . هيلع ةالصلاو ربقلا ىلع سولجلا نع يبنلا باب : زئانجلا باتك : ملسم - ع9

 ناار

 ىتجرمشلا»نانسنإلا”نلع' بلاغلا ٌنوكي نأ هركي ام "تاب .: نيدألا باتك :>يراخلا - |

 :(01,53) . نارقلاو' ملغلاو هللا ركذ نع هدصي

 . (9) )/١51١"( . رعشلا باتك : ملسم

 ' ٍ . ةريره يأ ثيدح نم

 . هنع هللا يضر صاقو يلأ نب دعس ثيدح نم (8) (5554) ملسم هجرخأو
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 0 هللا يضر ىلعملا نب ديعس وبأ 000000

 .. هل هلاق4"ناارقلا اي روتسلاب كلفغا يه ةروس َكَنملَعأل »

 كس ثيدحلا حرش مد

 كنملعأل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىلعملا نب ديعس وبأ - خ )

 عم مظعأ تناك امإ ةحتافلا ةروس ينملعف : لاق ( نارقلا يف روسلا مظعأ يه ةروس

 فصقلا نم قفط ك3 لو ةاعاللا لعو ىمظعلا هللا تافض لع ةليدشم انأل اه

 . ( هل هلاق ) اهريغ ةفصلا هذهب ةروس سيلو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ م
 رثكأ تلو فلج هلارالو اها هلفجلا شا فاضت لوقا نأل

 نعت هلع كعلط ابن قر فلعأ
 هك ثيدحلا حرش مدح

 ناحبس لوقأ نأل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ينعي ( سمشلا هيلع تعلط امث لإ بحأ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا

 رادقف هللا دنع تينيلرابندلا نآل ةقدصت له يأ : ليقو . يلكرلمت اندلا عيمج كوك

 . ةضوعب حانج

 : هنع ىلاعت هللا يضر ميلا (خرر .[) الاقل

 0 ع جلل ان ا يع
 وَ

 لا ولا ماتا كاسر نا ريخ اًهِنَمَكِب نيعتسيف

 . )50٠07( . باتكلا ةحتاف لضف باب : نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا - عع

 حيبستلاو ليلهتلا لضف باب : رافغتسإلاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - ع9

 . (؟5") (؟55926) . ءاعدلاو

 001 4م )رد ةلاسملا يف :فافعتسالا باب. ةاكرلا باك ١ يراخبلا عا ةربذ
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 ؛ءادتبالا مالب» هلوأ ءاج ام يف : لوألا لصفلا

 :؛ هنع باعت ملا يضر نرمع يمال واللا

 0 وعلا ٍةَريِزَج ْنِم ىَراَصَتلاَو ةوهملا 1 ٌَنَجرأل ١

00 

 - رشاعلا بابلا -

 ها! ثيدحلا حرش مح

 ىراصنلاو دوبيلا نجرخآل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع -م )

 . 4 هلوسارلو هلل ”ضرألا نا 00

 : هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (ق) - [1947]

 دلل دبل ؛ ِهْيَدَي ىَلَع هللا حف اَلُجَر ادع يالا يطعأل ١

 .ةةزيبتك هو هلاق ؛بلاط يبأ نب لع ينقي ةلور هلل ُهُيِحْيَو ةَلَوُسَرَو

 هس ثيدحلا حرش حج

 نيطعأل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)
 يلع ينعي ؛ هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي هيدي ىلع هللا حتفي الجر اًدغ ةيارلا
 . كلسر ىلع ذفنا ثيدح يف عساتلا بابلا يف هنايب مدقت ( ربيخ موي هلاق .بلاط يبأ نبا

 ]١54857[ - برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوبيلا جارخإ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم .

 تق

 (اهيف» : ةظفل هيف سيل «ملسم» ظفل نكلو .

 07429 ةوبللاوا مالتإلا لإ هكيع يلا ءاغدب تاب: داهتللا باك: ايراخسلا © لا

 هنع هللا يضر بلاط يلأ نب يلع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 ع او د
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 م ها
7 1 00 

 1 را يرابببا نا ءر ارت ىلاعنالبا ينير هيا لا

 ' ١ #َ 7 0 م ١ 3 مق» :بلااقلا . ستكي ( بينارق عيش نص 0000 1 ع 7

 007 سلام دلك نائاو“ خللا لااوو ناب مناع تسدلسألا 21 رعبا ل
 " ل ياي بيو بأ 1 نق يل 3 1 ا

 و هايسا نا نيعسيبسسرملا نيب مسجلا قف ا

 20-5 5 هارت ٍِ 8 اعنا سس ا ةيغالام

 انا ا

 ما نا
 | ذل تياغو رسل ساب '

 | لمد كسلا د بار لماد» دع طم ارجل ىلا 3 ا

 بع يجلب هير هدرضب ويبهن هن بج ااه يارب لاب 4 هيلا( يرقللا 7 0
 0 0 اس نوبل ظ اح

 لل

 اب عر بمس ورانا نسل اما :ةنرمكرلا نع ره 8
00 



 («ءادتبالا مالبو» :هلوأ ءاج ام يف:لوألا لصفلا

 ( ىتش عاونأ يف١ : يناثلا لصفلا



 تسيل كتضيح نإ » : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هحيضوت مدقت ( اهل هلاق . دجسملا

 وكذب

 ا ١ : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (خ) - ]١980[

 ىلإ دَهعأ يلعل ّسهتيكؤأ لقحت مل برق .عبس ْنِم يلع اوقيره ١
 . هيف تام يذلا هضرم يف هعجو دتشا نيح هلاق ؛ « ساّنلا

 بص ثيدحلا حرش مدد

 اوقيرأ هلصأ ( يلع اوقيره) اهنع يراخبلا ىور (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ)
 عمج ( نهتيكوأ للحت مل ) ةبرق عمج فاقلا رسكب ( برق عبس نم ) ءاه ةزمهلا تلدبأ
 لوم ءدعلا رهظأ نوكيا دشيح .ءاملا_نأل امي. اديق ةيزقلا هيادنغي يذلا (رب اوديو ا ءاكرلا
 خيشلا مقر : ةفحتلا بحاص لاق ( سانلا ىلإ ) يصوأ يأ ( دهعأ يّلعل ) هيلإ يديألا
 نم هيلع قفتملا يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف روكذم هنكل يراخبلا ةمالعب ثيدحلا اذه

 . ( هيف تام يذلا هضرم يف هعجو دتشا نيح هلاق ) ةشئاع دنسم

 : رهتع «لاعتر هللا ضاوي ستار يتدر < مفك

 ريا وف الا وجوكس 11 لفرع الي لما

 فنجا كيدنحلا حرش مج

 اورّسعت الو اورّسي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 مراكم بدن هيفو هبرضب اومهف دجسملا يف يبارعأ لاب نيح هلاق ( اورفنت الو اونكسو
 . ىلاعت هللا ةمحر نم طينقتلا نع يبنلاو قالخالا

 بشخلاو حدقلاو بضحملا يف ءوضولاو لسغلا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - ع9

 005 . ةراجحملاو

 يك ملعلاو ةظعوملاب مهلوختي هع يبنلا ناك ام باب : ملعلا باتك : يراخبلا - م9441

 0 بر

 م ا سايوفا :ريفلا لوتؤب رعيسلاب ارآلرا فا كايا داوهنلا اكناتك ": (كلد
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 هنأل عقي ال هنأ نم ةيرهاظلا ضعب هلاق ام ىلع ةجح نوكيف قالطلا دعب اّلِإ روصتتاال

 رمآلا : تلق نإف . ( اهقلطيلف ترهط اذإف ىرخأ ةضيح ضيحت مث ) هيف نوذأم ريغ
 يذلا رهطلا دعب رهط ىلإ قالطلا ريخاتب رمالا ةدئاف امف ةيصعملا عفدل ناك ةعجرلاب

 حاكنلا هركي اك ةهوركم اهأل قالطلا لجأل ةعجر نوكيال نأ هتدئاف : انلق . ضيحلا ىلي

 ةدعلا اهنإف ) اهقلطيلف هلوق ىلع فطع مزجلاب ( اهكسمي وأ اهعماجي نأ لبق ) قالطلل
 بهذ امل ةجح نوكيف يف ىنعمب اهل يف ماللا : ليق . ( ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ يتلا
 اًرومأم قالطلا نوكي نأ مزلي ضيحلاب تناك ول ذإ راهطألاب ةدعلا نأ نم يعفاشلا هيلإ

 ” لاغت هلوق يف اك ةبقاعلل_ىهر لب يف ىنعم انه ماللا نا منال. :ءانلق ن كليفك ليلو

 . ١ ١( قالطلا) © َّنِهتّدِعِل ّنُهوَقْلَطَف »

 : هنع هللا يضر دعس نب لهس (ق) - ع9183

 ا ناب لك اذازعأ نب اي ناطقا "كما

 منح فيرتخلا حرش مح

 كمالغ يرُم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر دعس نب لهس - قر

 اًربثم لمعف ( اهيلع سانلا ملكأ اًداوعأ يل لمعي ) راصنألا نم ةأرمال باطخ ( راجنلا
 .: تاجرد ثاللث هل

 :"ابنع“«ىلاعت هللا يق“ ةشئاع (مد - 501

 . ( اهل هلاق « ٍدِجْسَملا َنِم ةَرْمُخلا ينيلوات »

 نم ةرمخلا ينيلوان ) امنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 . )/9١1( . ربنملا ىلع ةبطخلا باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - [ع91/4١]

 . ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

0 . 

 ةراهطو هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ زاوج باب : ضيحلا باتي ملسف ][ 
 )١١(. (؟94) . هيف نارقلا ةءارقو , اهرجح يف ءاكتالاو , اهروس
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 لهي ركبنأبأ ا رماؤ اه ةلاوزلاعلخ قمنا" اهنع حلا هللا ضو دقئاع قر
 . "افلناوي بكا تنال ركنا 0: ”كيدع. يف" قافلا "نيالا فا .ةناينا (ةللقتإ /(,شانلاب

 : ماع لاو هللا يضر يلع با عر
 باب( ينعي. هموص 2 لمَتل فعمل )' مكلف 1ث

 . (« ليئارسإ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا ناك لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 حر مرإللا لانج ايا رسل وباي لاقف فلعل السف اتناق» اج رواق ره اهيا طخ (عالسسلا هلع

 ملكتيلف هرم ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ليللا ىلإ ملكتي الو سمشلا يف موقيو
 . ربتعي ال هيف ةبرق الام رذن نأ هيفو ( ليئارسإ ابأ : ينعي هموص متيلو دعقيلو لظتسيلو

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [15171]
 ىرخأ ًةْضِيَح َضيِحَت من َرُهْطَت ىّنَح اَهْعَدَيل مث اَهْعِجاَرْيلَف هرم »

 ةّدعلا اهّنإَف « اًهْكِسْمُي وأ اَهَعِماَجُي نأ َلْبَق اَهَقلطُيلَف ْترُهَط اًذإف
 . « ءاَسْنلا اهل قلطي نا هللا َرَما يتلا 01 ل م

 ينارما تقلط : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 باطخلا ( هرم ) : مالسلا هيلع لاقف مالسلا هيلع يبنلل يأ كلذ ركذف ضئاح يهو

 ( رهطت ىتح اهعديل مث اهعجاريلف ) هنبال لوعفملا ريمضو هنع ىلاعت هللا يضر رمعل
 يهو ةعجرلاب رمأ مالسلا هيلع هنأل عقاو ضيحلا ةلاح يف قالطلا نأ ىلع ةلالد هيف

 1 1010/8: ةيصعم, فو كللع الا ايفا رذنلا بايب :..ر ودبلاو ناعألا الك هع راشسلا نقال

 عقو فلاخ ول هنأو . اهاضر ريغب ضئاحلا قالط ميرحت باب : قالطلا باتك : ملسم - ع191717]

 . )١517١( )١( . اهتعجرب رمؤيو قالطلا
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 فصي نأ وهو حجيولتلا ليبس ىلع ةالصلا يف فوفصلا بيترت نايب هيف ( مهنولي نيذلا
 مكايإو ) ىثنألا نم فرشأ ركذلا عون نأل ءاسنلا مث نايبصلا مث نوقهارملا لاجرلا دعب

 ينعي ( قاوسألا ) تاطلتخم يأ ةمجعملا نيشلابو ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب ( تاشيهو
 نع ركذلا الو لهاجلا نع ملاعلا زيمتي الف قاوسألا لهأ اس 0
 هيف دجوي ال يذلا عضوملا يفو فرش ابن ول نأ نم اورذحا هانعم ليقو ىثنألا

 . تاوصألا ةرثك نم روضح

 : هنع هلا يضر ديعس وبأ (م) 100

 00 ءاميسب رسال م و رس ملا

 . ( اًنعب مهيلإ ثعب نيح نايحل ينبل هلاق . داهجلا

 مك تييخو رمش هد

 ةالصلا هيلع يبنلا ثعب :؛ لاق :هنع ملسم ىور (هنع هللا يضر. ديعس وبأ -.م )

 100 تسلا كلذن مالفنلاو ةاللصلا يلح اقف جساورخيل نايس سب لي اكل 07

 ضبتنيل اهددع فصن ةليبق لك نم جرخيل ينعي ( امهنيب رجألاو امهدحأ نيلجر لك نم
 ينعي ) ةنايخ الب هلهأ يف رخآلا امهدحأ فلخ اذإ امهنيب داهجلا رجأ نوكيو ودعلا ىلإ
 اهحتفو ماللا رسكب ( نايحل ينبل هلاق ) رجألا هيف لصح امل ريسفت اذه ( داهجلا يف

 شياب ىعلؤا ان كابس أ ماكغب مهلا اًنسغل نيحر لجسألا ىنعمج ينل ل0

 ]١515[ - ع يللاعت هللا يضر ةشئاع (ق) 1

 :' الارث ١ رافي كوبا"

 فواريغاو اهب وكرم .[ هللا: ليت. يف؛يزاغلا# ةناغإ /لضف بباب 5ةرامالا: كاك: ملسمر ا[

 . 01 0937 ..نيخك هلهأا ىف هقاالخخو

 . 07189 مومأملاب سانلا متأيو مامإلاب متأي لجرلا تاب  :.ناذألا فاتك : 'يزراخبلا -151/9[1]
 رفسو ضرم نم رذع هل ضرع اذإ مامالا فالختسا باب : ةالصلا باتك : ملسم

 . (40) (418) . سانلاب يلصي نم امهريغو
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 :؛:هبغاىلاقت هللا يضر 06 داما سبا

 3 ارح نأ البلا راى بانا ايكو نياك باهت دع كفل د

 نع رطملا يف ةعامجلا كرت ةصخر هيفو ( رفس يف ) رطم يذ يأ ( رطم موي يف هلاق
 ياداوللط الأف : هئادن رخا يف لاقف رطمو دربو حجر كلاما ةليل !ىف .ةذآلل هنا درك ا

 1 مكلاحر

 7 هنع هللا 0 0 نبا )عز ع سول

 ولا 0 : ىَهتلاَ مالخألا ولو كتم نيل
 . ( قارسألا تاشيفَو كاك“ هير

 هس ثيدحلا حرش مح

 مالللا سكب ( ينليل ) هنع ملسم ىور( هنع هللا يضر دوعسم نبا - م )

 ذوخأم نونلا ديدشتو اهحتف عم ءايلا تابثإ زوجيو اهلبق ءاي ريغ نم نونلا فيفختو

 ةرسكلا عاش امإ 3 موتو ءايلإ تاب يروا 0 ضعبو 4 و ينولا نم

 كاري هياتم ةيم ا ا ا علا راو مكبر
 فطعف لقعلا وهو ةيب عمج ءاشا حتفو نونلا مضب ( ىهنلاو ) راقولا ىنعمب ءاحلا رسكب
 ىنعملا يف اًديكأتو امهظفل فالتخال اًرئاج نوكي يناثلا هيجوتلا ىلع مالحألا ىلع ىبنلا

 مث ) ىبنلاو ملحلا يف مهبرقي يأ ( مهنولي نيذلا مث ) ىدحلاك اًردصم نوكي نأ زوجيو

 (59/8) . رطملا يف لاحرلا يف ةالصلا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [97773]

6 

 !' اًبدمالوألاف “لوألا لصف“. افاقإو فاوفصلا ةيوشت'بابا"«ةالصلا كلاتكأ:« للسلم اخ عرس امو
 . مامإلا نم مهبيرقتو لضفلا يلوأ ميدقتو « اهيلإ ةقباسملاو لوألا فصلا ىلع ماحدزالاو
450) 01 . 

7 



 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [1970]
 هدو ان فب لزم لح اح وناس هيف شو لك كتبا

 : را ةليل ةادغ هلاق ؛ ناطيّتشلا

 هس ثيدحلا حرش مد

 سأرب لجر لك ذخأيل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 مهظقيتسا امل ( سيرعتلا ةليل ةادغ هلاق ناطيشلا هيف انرضح لزنم اذه نإف هتلحار

 تاوفو ناطيشلا مهرضح فيك : تلق نإف . مهنع حبصلا ةالص تاوف دعب سمشلا رح

 مدعل مونلا تقو اًئباث هروضح نوكي نأ لمتحي : تلق . مهنم ريصقتب سيل بجاولا
 لعفلا عضوم نع بانتجالا بابحتسا هيفو توفلا تقو اًنباث نكي مل نإو هيف مهطايتحا
 . حيبقلا

 : اهنع هللا يلظ ررهشناط قد حا

 0 1 ردت وحاب دط سم الا

 ! ا عل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( هطاشن كدحأ ْلَصُيِل ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق )

 هيلع هلاق ( دعقيلف ىوريو دعق رتف وأ لسك اذإف ) لفاونلا ىلإ هتبغرو هحرف ةدم يأ
 ..كنيول, لبح : (ارولاق ؟ لبخلا انها: لاف. نيكراس | نيب دود داحل اوت ليك هللا

 . ملعأ  هللاو سنأ ىلإ هريغو ةشئاع ىلإ ثيدحلا اذه بسن فنصملا نأ ..ملعا

 )58٠0( ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [1970]

0 
 "13 ه4 ) ةدابعلا يف ديدشتلا+ نم +هركي انه. بناب .: ,دجبتلا باتك /: ةيراخبلا- [1 اا

 (3/7 5 )للا. ه1 هكا يف سعن نم لب كانوا را الل ةالكط كاك : ملسمو

(50050) .. 

11 



 # ٍراَرَقلا ٌراَد يه. ةّرخآلا ْنإَو 8 : ىللاعت هللا لاق اك .هليبسو هرمم ايندلاو نمّوملا لزنم
 2 ايكيللي ردنا كيرخلا (نآل لوألا مهيبشتلا نما ايقرت:هيبشنلا اذه يف نأ ملعإ معة: راع

 ينعي ( روبقلا باحصأ نم كسفن ّدعو ) ليبسلا رباع فالخب اهيف مبقيو ةبرغلا دالب

 : بيرو توا انك ايثالل اييغاوإ توملا يرضخ نآلا ةةعابس لك ىف

 : هنع ىللاعت هللا يضر هللا جو (00 1

 ده كا كما ل

 هس ثيدحلا حرش مح

 كزابي مكماعط اوليك ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأ - خ )
 اًرذح نوفرشي ال مهماعط رادقم اوفرغ (ذإ مهنأل دابعلا حام ىلإ دإسَر] هيو (أ هيف كل

 ريخ ةشيعملا يف رظنلا » : مالسلا هيلع يبنلا نع ىور اذه يفو ريغلا ىلإ جايتحالا نم
 يصحت ال ١ : ةصفحل مالسلا هيلع يبنلا لاق سيلأ : تلق نإف . « ةراجتلا ضعب نم

 مداخلا ىلع هقيضتو ماعطلا يصحت تناك اهمأل اهل هلاق امنإ : انلق . « كيلع هللا يصحيف

 . عونممب سيلف هيلع لذبلا بجي ال اميف فرصلا نع ظفحلا امأو

 : هع" ير ديفا"
 ايل ل را هيا ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اوركذ ينعي ( مكاتوم اونقل ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ديعس وبأ - م )
 ءاج 7 هماللك يتلا كلذ نوكيل (هللا الا'هلا ال ) هدنع اوركذااو توملا ىلإ ابيرقا وه 5

 هل لاقي ال“نأ 'ئغبنيو“« ةنللا "لحد هللا الإ هلإ ال هما ردت ناك 0 ارب منيذلللا و

 هد هلا نضل اهيلعب كلذ هركي لأ". م افرح ةكيع هه اك ل[ ءانلملا مك 500
 ' د داهكشلا نم هيف ديد ناكل نأ ةرهشل لئلا لع صا انإر كلتا هين 010

 "ل , ليكلاب نم تكحوعشيإ ام .ثاب : عويبلا تكاتك ,:, يراخبلا كتتارو ةقاعل

 . (53,7(.)1):يمللا الإ يملا ال .: ىقوملا .نيقلت» تاب. : زئانجلا باتك : ملسم - ١9353
١١ 1 



 اس يد مارون ورراااىس جر ناين 0

 : امهنع هلا نيكو رصخ نبا( 00
 . « لبق نم هانركذ امب خوسنم اذه « َةَناَل ”ساصالا خيارك

 انو تندجلا ردت تف

 يحاضألا نم اولك ) هنع ةياورلا ىلع اقمتا ( امهنع هللا يضر زمع "نبا - اق

 وهو ( لبق نم هانركذ امب خوسنم اذه ) اهقوف اولكأت الو مايأ ةثالث يف يأ ( ةثالث
 . ( مكل'ادب ام اوكسماف ثالث قوف خيحاضألا مول نع مكتيبن ال مالطللا هيلع لوف

 ل 8 هلل 0 2 نبأ 35 ا

 مساس للا

 بص ثيدحملا حرش د

 كنك ايندلا يف نك ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 افئاخ هسفن يف نوكيو اليلق سانلاب طلتخي نأ يغبني نمؤملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( بيرغ

 يه ةرخآلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو لب ىنعمب هذه وأ ( ليبس رباع ) كنأك ( وأ ) اليلذو

 . انما داؤزتي امو. يشالسألا؟موحلا/عرم"لك وياه «باب + ئحاضألا باص: يراحسبلا ل[
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 دال دل نطاضألا مول لكأ نع بيلا نمر ناكأرام جتباب > ىحاضألا مناك: ملل
 . )5141١( مقر ثيدح عجار ه . ءاش ىتم ىلإ هتحابإو هخسن نايبو مالسالا لوأ َِق

 ' ييرك نكناك ايدل يف نكو .:. مك ,ىبنلا لوق بأي : قاقرلا باك .: يراكدلا | ١0
 )11١5"(. . «ليبس رباع وأ

 اهاور دقف «روبقلا لهأ نم كسفن دعو» : ةدايز نود «يراخبلا» يف يذلا نكلو

 يف ينابلألا اهححصو . )41١14( هجام نباو , )17*١7( يذمرتلاو , (؟4/4) دمحأ
 .(8١١ال) ةحيحصلاو (4155) «عماجلا حيحص»

”> 

 اهم (5) راسل قاب



 بسد ثيدحلا رخل مص

 ا و اعطي ىلع اَقْمّتا (هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 ةيمجعأ ةملك نيونت ريغو نيونتب اهرسكب ليقو ةمجعملا ءاخلا نوكسو اهرسكو فاكلا

 هيلع هنم بجعت اذه ( تملع امأ اهب مرا ) سكب ىنعمب يبصلا رجزل ةلمعتسم تبرع
 انأ ) هميرحت' رؤلهظ عم كيلع يفخ فيك : هنع هللا يضر نسحلل لاق هنأك مالتسلا

 نم ةرمت ذخأ نيح يلع نب نسحلل هلاق ةقدصلا انل لحت ال ىوريو ةقدصلا لكأن ال
 يغبني راغصلا نأو مالسلا هيلع هلسنل ةقدصلا مبرحت هيفو ( هيف يف اهلعجف ةقدصلا رمت

 رابكلاك مارحلا نم اوظفحي نأ

 : هنع هللا 0 0 4 2 اا

 را

 تت 'ثيدتحلا حرش مح

 الا ا د كورا ع للا

 ىلإ برق يذلا ( خوبطملا موثلا ينعي ) باطخلاو ريخلا يف ةراسملا ةاجانملا ( يجانت اال

 ولا ل ا

 ةنع هللا يضر رمع نبا )فر 38 [1 51

 . (« بضلا ينعي ؛ فاعلم ع نميل ةنكلو نا لولح اذئإَ ولكم

 هنكلو لالح هنإف اولك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر رمع نبا - ق )

 . (86هه) ثاركلاو لصبلاو ءينلا موثلا يف ءاجام باب : ناذألا كاك يراخبلا - [ 01

 612 الصب وأ اًموث لكأ نم يبن باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

07 

 . (77517) ::ةدحاؤلا: ةأرملا :ربخ اب : داحالا رابخأ باتك : يزاخبلا - عا 51

 ١" بضلا ةحابإ باب : حئابذلاو دحصلا١ فاك ملسم
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 هنوكل لوزنلا ىلع ةناعإلل ناك لب « اًضعب :(هضعتا عظعي.معلاعألا» موقت ينازل وقت ال »

 مالسلا هيلع هنأ يور امو م ديسل اوموق لاقل ريقوتلا مايق هنم دارملا ناك ولو . اًعجو
 امهنوكل مالسإلا ىلع كلذب امهفيلأت ىلع لومحم هتحص ريدقت ىلعف يدعلو ةمركعل لاق

 هوركم مايقلا دماح وبأ خيشلا لاقو لاحلا هتضتقا ناك رجلا ننعم ىلع وأ نلمس 1

 دعس ينعي ) هميركتل راعشإ م ديس ظفل ينو ماركإلا ليبس ىلع ال ماظعإلا ليبس ىلع
 ( ءالؤه نإ ) دعسل مالسلا هيلع يبنلا يأ (لاقف مالسلا هيلع ىبنلا دنع دعقف ذاعم نبا

 ثيدح يف سماخلا بابلا يف هنايب مدقت ( كمكح ىلع اولزن ) ةظيرق ينب لهأ يأ
 . (« كمكح ىلع اولزن ءالؤه نإ دعس اي »

 : هنع ىللاعت هللا يضر سابع نبا ف ا 1

 لب دنع :,قوريدلا ؛ حزاتتلا ةياننعاا يعش الوجع اوُموق ١
 كا عْزاَتَت

 ينع اوموق ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)
 يف اوفلتخا امل هتوم ضرم يف هلاق ( عزانت يبن دنع ىوريو عزانتلا يدنع يغبي الو
 . ةفالخلا

 الز ا ةسدتع ا ىلاعت هللا ويضر ةريره وبأ (3) 00
 ' دقدملا قلك ذل اناث دطتيم منا منا ني ا
 ذخأ نيح ىلع نب نسحلل هلاق ؛ « ةقّدّصلا اَنَل لجت ال : ىوريو

 . ( هيف يف اهلعجف ةقدصلا رمث نم ةرمك

 . )١١5( ملعلا ةباتك باب : ملعلا تاس: ىزاكلا "+80

 7: اا عدو ةيصولاامكارتا كا: ؟ةيطالا"كتاتكررا# لل

 ١ اها لوب كلن ندا ي زكي عنك :ةاكزلا :بايكت : نكراحإلا تما
 ارت درا "هلا عونا لؤسر : للع .ةاكزلا يح تاب“: ةاكارلا كيا ايا/افلتاطاو
 "كلل

 اقل



 "5 هللا عب سنأ كف دلل 1

 107 ردب و نوكزسلا

 ينعي ( ةنج ىلإ اوموق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر سنأ - م)

 ينعي ( ضرألاو تاومسلا اهضرع ) هللا ةملك ءالعإل لاتقلا وهو اهوخد ببس ىلإ
 سانلا هملع ام عسوأب تببشف ةعسلاب اهفصو دارملاو ضرألاو ءامسلا ادرك هضم

 نوكرشملا ىند نيح هلاق ) لوطلا نم ىدأ ا ةداعلا يف. هنأل: ركذلاب ضيشلا ضخ فاتيير

 . ( ردب موي

 ةتاداع هللا يضر ديعس وبأ (ق) ءيرآ ا 1 ]

 دعمف ذاعم نا را ل مكر يح ىلإ وأ مكِديس ىلإ اوُموق ١

 لناس ع نس رم كا لاف ماللسلا هيلع يي ىبنلا دنع

 تح ثيدخلا حرش مدح

 رصاح امل لاق هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 هوعدي هيلإ لسرأف ذاعم نب دعس مكح ىلع لوزنلا اوبلطف ةظيرق ينب مالسلا هيلع يبنلا
 ليقو راصنألل باطخلا ( اوموق ) : مالسلا هيلع لاق ىند املف . اًيكاش رامح ىلع ءيجف

 ديس ناك هنأل لوألا لوقلا ىوقي اذه ( مكديس ىلإ ) نيرجاهملا نمو مهنم نيرضاحلل

 ةناعإلل ناك ول ذإ ميظعتلل مايقلا اذه ليق يوارلا نم كش ( مريخ ىلإ وأ ) راصنألا
 ءابلجلاك مدا ا مايقلاب مظعتلا نأ ىلع لديف نينثا وأ دحاو مايقب رمأل
 : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ حص امل مظعتلل سيل مايقلا اذه : يبيطلا لاقو ءاحلصلاو

 .ي5:5١) (15:1)... ديهشلل ةنجلا توبث .باب : ةرامإلا باتك :!ملسم -:[ع95.5]

 . )5١57( . لجر مكح ىلع ودعلا لزن اذإ باب : داهجلا باتك : يراخبلا - 3

 نصحلا لهأ لازنإ زاوجو . دهعلا ضقن نم لاتق زاوج باب : داهجلا باتك : ملسم

 . (35) )١0/14( .نمكحلل لهأ_لدع ةءاح .ميكحي لع

 ل



 م هتيرذو هجاوزأ ىلعو ٍدمحم ىلع 00 ميهاربإ 3 َتِيَلَص

 ا ا دول

 : اولوق ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يدعاسلا ديم وبأ - ق )
 لوسر اي : اولاق نيح امهللاق ناثيدحلا ناذه ( هتيرذو هجاوزأ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 ىلعو دمحم ىلع كرابو مهاربإ ىلع تيلص اك ) كتيب لهأ ىلعو كيلع يّلصن فيك هللا
 ريغ ىلع ةالصلا زاوج هيفو ( ديجم ديمح كنإ مهاربإ ىلع تكراب امك هتيرذو هجاوزأ
 ىنعمب هللا نم ةالصلا : تلق نإف . ركب يأ ىلع لص مهللا : لاقي الف ةيعبتلاب يبنلا
 هلاك: نألا+ .انلق ٠ .هريغ ىلع ةالصلا زي مل لفيوتسم .لكل' رئاجأ ةمعرلاب ءاعانلا أ يقرا
 لاق : لاقي !ك مالسلا هيلع يبنلا ريغ يف اهامعتسا فلسلا نم لقني مل ةيفيقوت هذه

 دنع اليلج اًريزع مالسلا هيلع ناك نإو لجو زع يبنلا لاق : لاقي الو لجو زع هلا
 زاوج ىلع لل 1 وا ل ل لص مهللا » : .مالسلا هيلع, هلوق : تلق, نإف . هللا

 دلا ىنعمب تناك اذآ'انمأو هريغل لاقي ال مظعتلا ىنعمب ةالصلا : انلق . هريغ يف اهلامعتسا

 0 وأ يناثلا ليبق نم «ىفوأ يلا ا ىلع لص هللا 7 مالسلا هيلع هلرثا |
 ةالصلاك مالسلاو اقلطم اهولمعتسي مل فلسلا نأ ليلدب مالسلا هيلع يبنلا هب ّصخ امم
 . مالسلا هيلع ركبوبأ لاقي الف

 : ااهينع  ىلاعت هللا يم ةملتس مأ م 2 ١[

 لاق ؛ « نسخ ىَبقُع ُهْنِم يِيمْعاَو « ُهَلَو يل رْفغا ّمُهَللا يلوق ٠

 4 ةعلتس وبأ تام نيح اهن

 لل

 يل رفغا مهللا يلوق ) ابنع هلسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مآ -م)
 تام نيح اهل هلاق ) هنم ريخ وه نم هبيقع ينطعأ يأ ( ةنسح ىبقع هنم ينبقعاو هلو

 ل يفلان ١ وطه زا تلا ٠١ ةابقع اف .”اهللطو يكل ا

 . ( وار( 1 "تو "ةضيرعاب كدعا كامي انم"كنابأ : ناقل بانك لإ - 55

 ١لا



 وهو ( نامون اي مق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - م )
 . كل انه اًضيأ هركذ مدقت ( بازحألا ةليل ةحيبص هل هلاق ) مونلا ريثك

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ هن زيي ا

 ىلع َتيَلص امك كلوسرو كدب دمحم ىلع لص ّحُهَّللا : اووت
 َميهاربإ ىلع ٌتكراب امك دمحم لاو « ٍدمحم ىلع كراّبو « َميِهاَربإ
 (, «ةيهاربإب لاللعو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مهللا : اولوق ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ ) 1

 بلطن فيك : تلق نإف ( مهاربإ ىلع تيلص م" كلوسرو كدبع دمحم ىلع لص

 الام رف“ رق وأو "وفا ةيلخا هللا "تااولض و مهاربإ ةالص هبشت ةالص مالسلا هيلع انيبنل

 : ىلاعت هلوق يف ليق اك اهفصو يف ال ةالصلا لصأ يف هيبشتلا : تلق . مههاربإ ىلع
 ينبهلطعملا ماس اهرعبلا و4 كلبك ني نيذلا لع بيك امك ُماّيصلا ٌمكِيلَع بيك

 مالثنملا هيلع انلوُنسرلا لضاح ةالصلا لضأ : تلق نإف .. هددع' يف! ال ءؤصلا' لضأ ةيضرف

 ةذلضلا هيلع انلوسرل اًنباث ناك ةالضلا لصأأ ::تلفءار لالا ل رفاه ووكر اع
 مهاربإ ةالص لصأ ىلع اًدئاز عومجملا نوكي مههاربإ ةالص لثم هيلإ مضنا اذإف مالسلاو

 ةماركلااو ١فرشلا نم“ هتيطعأ ام ةيلع تبثا' يأ 7 دمحم "ىلع كرابو ) مالسلا هلع

 ( مهاربإ لآ ىلعو مهاربإ ىلع تكراب اك دمحم لاو )

 . ةيعانىلاغل هللا يضر يدعاسلا ديمح بأ «قر 5

 0 جاور لعل نمش كا مهلا : اولوق »

 ارا 2ع يبنلا ىلع ةالصلا باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - ع9650173١]

 ...(51:775).. ليعامسإ نب ىسوم انثدح باب : ءايبنالا تانك : يراخبلا - ع3

 نم ("0) ( 4 ةءفاؤزب دلهنشاتلا »دن العا لبعلا' لع ىلع ةالصلا باب : ةالصلا باتك : ملسم

 . دوعسم يلا ثيدح

 انني



 الإ ةوق الو لوح ال َنيملاعلا بيرام قاف اريك لق ديشلاو

 : لق : لاه ورب لاق « .ميكحلا ٍزيزعلا هللا

 يوارلا كش ؛ 0 وأ يِنقُرراَو يِنِدهاَ ينمحْراَو ي رفع هللا
 اًمالك ينملع هللا يبن اي : لاقف هءاج يبارعأل هلاق ؛ يِنِفاَع يف

 . ( هلوقأ

 ع! تردشملا حرش مف

 ال : لق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس -م)
 بر هللا ناحبسو اًريثك هلل دمحلاو . اًريبك ربكأ هللا . هل كيرش ال هدحو هللا الإاهلِإ

 ( يبرل ءالؤهف ) يبارعألا يأ ( لاق ميكحلا زيزعلا هللاب اّلِإ ةوق الو لوح ال نيملاعلا
 0 اا ها يأ
 يف يوارلا كش . ينفاع وأ ينقزراو يندهاو ينم راو يل رفغا مهللا : لق : لاق ١

 . ( هلوقأ اًمالك ينملع هللا يبن اي : لاقف هءاج يبارعأل هلاق . ينفاع

 : هنع ىلاعت هللا يل ةفيدح 9 -11

 اكول( ةليل*هلاق 2 رك رشا ا ندخل

 سس ثيدحلا حرش 0

 ربخب انتأف ةفيذح اي مق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - م )
 انيتأي لجر الأ » : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب قبس ( بازحألا ةليل هلاق . موقلا
 . ( موقلا ربخب

 ”هةطع ىلاعت هللا يا ةفيدح و 2 [15510

 1307 ىلا الا "اولي ا ةضي[ل لافثلاو و ا

 :؛ تري اكو ٠ بازحألا ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [9١هه]

 . (49) )١788( .. بازخألا ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك :!ملسم - 1583]

 اطل



 يرام عد

 اهنع ملسم ىور ( مالسلا هيلع يبنلا جوز اهنع ىلاعت هللا يضر ةيريوج - 8
 الإ ال : تلاقف ؟ ماعط نم له : لاقف اهيلع لخد امل اهل هلاق ( اهلحم تغلب دقف هيبرق )

 هيبرق ريمضل ريسفت ( ةاش نم اًمظع ينعي ) ةقدص يتالوم تيطعأ ةاش نم مظع

 نم نذاتسي ملو هيبرق : لاق امنإ ( ةقدصلا نم اهتالوم ) لوهجملا ءانب ىلع ( هتيطعأ )
 "كرد قف. نناثلا بابلا ىف يدخلان م + ةلكأأل بتيط“ الق” نا هيلعل |

 . ( اهلحم تغلب دق اهنإ »

 ا هللا 7 هات ةيلط 0

 رقد نا علو اك اا

 فاير لراسأ , ني للا

 2 تيدا تسخ تو

 مهللا : لق لق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ميشأ نب قراط - م)

 لجرل هلاق . كترخاو كايند كل عمجت ءالؤه ناف ينقزراو ينفاعو ينضح راو يل رفغا

 ..(.نر لاسأ نيح لوقأ"فيك هللا لوسر اي : لاق

 : هنع ىللاعت هللا 2-5 صاقو ينأ نب دعس (م) - [1184]

 ااا كل ل يود نلت لق»

 « هيلع قّدصتملا اهضبق اذإ . ةقدصلا نأ نايبو . ةقدصلا قيرطب اهكلم يدهملا ناك 3

 )١١175( هيلع ةمرحم ةقدصلا تناك نم دحأ لكل تلحو « ةقدصلا فصو ابنَع لاز

 * ا

 ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - ١96

505990) (55) . 

 حيسالاو ليلولا لشق باب تير افتسيالاو بةيازلإو .ءاعدلاو اركذفلا باك .: ملسم - 1880
 7 010"( 515 . ىاعدلاو

 ا 4



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0000000

 هللا لوسر اًدمحُم َّنأَو هلل اّلِإ لإ ال نأ اوُدهشي ىّتَح ْمُهلِاَف ٠

 : اهتقخب الإ هايل مهءامد َكْنم اوعَتَم دقف كلذ اولعق اذاف

 . (« ربيخ موي ىلعل هلاق ؛ هللا ىلَع ْمُهباسِحو

 هس ثيدحلا حرش مح

 اودهشي ىتح مهلتاق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 مهءامد كنم اوعنم دقف كلذ اولعف اذاف هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ( هللا ىلع مهباسحو ) قحب ناك اذإ مهلتقو مهاومأ ذخأ زوجي ينعي ( اهقحب اّإ مهاومأو
 ( ربيخ موي يلعل هلاق ) مهذحاؤي لاو نطالخنإب كلذ اولاق نإ ىلاعت دل

 .,ةياولا ماع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا .(م)زا- م501١

0" 

 اودصتقا ينعي ( اوبراق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 دصتقا اذإ هرمأ يف نالف براق : لاقي . اهيف ريصقتلاو ولغلا اوكرتاو اهلك رومآلا يف

 . باوصلا وهو دادسلا كرومأ يف هللا نم اوبلطا يأ ( اوددسو )

 : مالسلا هيلع يبنلا جوز اهنع ىلاعت هللا يضر ةيريوج ا
 اهتالوم هتيطعأ ةاش نم اًمظع ينعي ؛ ا هيبَرَق ١

 . هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [1160]
 7” ش0 ذا

 كر وأ ضرع وزب هبينطي ءاهيف :نموملا باوث تاب: .بادآلاو ةلضلاو ريلا تانك : ولسة ا
 . (ه7) (؟5١ا/4) . اهكاشي .ةكوشلا ىتح ...كلذ وحن وأ

 - نإو . بلطملا بو مشاه ينبلو هَُيَع يبنلل ةيدهلا ةحابإ باب :ةاككزلا تاتك م حا حال
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 اوكا )) ضيبأ هيسأرءانناك و (جبفلا اهؤي هلأ الهنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ دلاو ىلإ

 رييغتلاب رمألا ( ةماغث هسأر نأكو ةكم حتف موي ةفاحق يبأب ىنأ نيح هلاق . داوسلا

 . 4 فزاضبلاؤي دوبلا نإ روى ثيادنملا ىف يناثلا تيابلا : ىف هيلع مالكلالا ماقتقتاا و بدنلل

 ا هللا يصر ةريره وْبأ 000 0

 ال0 هدنس ةلاطياي ة«لتسألا هبا قنت 0١ مىشجلا اوم قرت

 1 تالا

 ا سر لك رب لسع

 موذجنا نم رف ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ)
 كار اين انتر" كيال ل ينايلا بازل: "هيرغ دكا ادم ماالذي

 دنس لصي ملو اًمطقنم يراخبلا هركذ ينعي ( ثيدحلا اذهب هدنم لصي مل ) « عجراف

 نم ةاورلا ضعب فذح نأب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ ةريره يبأ دنس وأ هسفن
 . دانسإلا ةلسلس طسو

 ا هللا يكد 0 0 لا

 نخ كما حرش مج

 ( يناعلا اوكف ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - خ
 رماوألا هذهو ( ضيرملا اودوعو عئاجلا اومعطأو ) ودعلا دي نم ريسألا اوصلخ يأ

 . نيقابلا نع طقسي ضعب اهب لثتما اذإ بوجولل

 ]١1554[ «اقيلشت» : (فرم اي ”مادجلا تاي : كللا !بايكا : !يئراخلبلا اج 1

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١5/9( : عضوم يف اهلصي مل يتلا تاقلعملا نم وهو»

1 

 هت 1 ا رهالا لاكن للاب نادايحلا كاك  نيئيراجبلا - مة عل

 ارسنال



 ::هنعا ىلاعت هللا معو رباج 0( [

 ًءاَبَو اَهيِف ل ني ليل سلا يف نإ ًءاَقَسلا اوكؤاو َءاَنإلا اًوَطَع و

 لا وا ٌءاَطِغ ِهْيَلَع سيل ِءانإب ٌرمَي ا
 نوقتي اندنع مجاعألاف' : ,دعس-نب. ثيللا#لاق  ِءاَبَولا كلذ ّنِم ةيف
 (( لوألا نرناك ف كلذ

 اخ تزيدبللا#بزاكك ”ةلو

 ءاقسلا اوكوأو ءانإلا اوطغ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 فطع رجلاب ( ءاقس وأ ءاطغ هيلع سيل ءانإب رمي ال ءابو اهيف لزني ةليل ةنسلا يف ناف

 : رهظملا لاق . هضعب لزن يأ ( ءابولا كلذ نم هيف لزن اّلِإ ءاكو هيلع سيل ) ءانإ ىلع
 عراشلا ىلإ ضوفي نأ ىلوألا : لوقأو . كلبي ءابولا نم هيف لزن ءانإ نم برش نم
 امدنع مجاعالاف : دعس نب ثيللا لاق ) هرورمو هلوزنو ءابولا نم دارملا وه ام ةفرعم

 فرصنم ريغ مجعلا ةغل ىلع رهش ملع حتفلاب ( نوناك يف كلذ ) نوفاخي يأ ( نوقتي
 روكذم وهو ملسم ةمالعب ثيدحلا اذه صملا مقر : ةفحتلا بحاص لاق ( لوآلا )

 . رباج دنسم نم هيلع قفتملا يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف

 : ,هنع ىلاجت هللا _ ئىضر. باج (م) تب[

 ةفاحق ىلأب ىقأ نيح هلاق « ةاولا اوُبِنَتِجاَو 3 ءيشب اذه اووع (

 ةراشإ ( ءيشب اذه اوريغ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 عيا وفألا قالغإو ءاقسلا ءاكيإو ءانالا ةيطغتب رمألا باب : ةبرشألا باتك : ملسم - [(4453

 دعب يشاوملاو نايبصلا فكو « مونلا دنع رانلاو جارسلا ءافطإو « اهيلع هللا مسا ركذو

 :امليقا 0: ل11 ارغملا

 « ةرمح وأ ةرفصب  بيشلا باضحخب :بابحتسا باب. :, ةنيزلاو: سابللا باك: ملسم - 1541
 و3 501١ 72:5: داؤسلاب 'ةورتعو
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 باذع نم هللاب اوذوع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نم هللاب اوذوع لاجدلا حيسملا ةنتف نم هللاب اوذوع ربقلا باذع نم هللاب اوذوع هللا

 . 2م دحأ دّهشت اذإ ١ : ثيدح يف عبارلا بابلا يف هنايب مدقت ( تامملاو ايحما ةنتف

 : هنع ىلاعت هللا يب رباج 9 -

 ّجاَرسلا اوُوِفْطَو ايلا اوَقِلعأَو « ةيِقْسألا أوكوفا ءانإلا اوّطَع ١

 رار بكف رول تام دقاق ناطوتنلا/ نإف

 مما ركَذَيَو « اًدوُع هئانِإ ىَلَع َضِرْعَي نأ اّلِإ حكْدَحَأ دِجَي ْمَل نإ

 د0 0 للا لما نق ملام ةقيسْيَوفلا نإَف لعمل ِهْيَلَع هللا

 اوكوأو ءانإلا اوطغ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 بانلا اوقلغأو ز ءاقشلا' هيادشي طيف ولا و! عافاالاب ءافسنلا داو ده :كاكيألا ( ةيقسأألا

 اًباب حتفي الو ءاقس ) لزني ال ءاحلا مضب ( لحي ال ناطيشلا نإف جارسلا اوؤفطأو
 قلغ أل اننالا"كالقيش' انهه ناطيشلاب دارملا" ءالضفلا"ضعب' لاق ( ءانإ فشكي الو

 مسا هيف روكذملا قلغلا قلغلاب دارملا نأل رظن هيف نكلو نجلا نيطايش عنمي ال باوبألا
 ما اوك ذو مكين اورمخو هللا مسا اورك داو بابلأ اوملَعأ "9 رجا تيد للدل لا

 ّصخ . ةيمستلا ةكربب اًعونمم تاهجلا عيمج نم مهلوخد نوكي نأ 0

 ءانالا هب ىطغي ام ينعي ( مدحأ دجي مل نإف ) لوخدلا عضوم هنوكل ركذلاب بابلا

 ركذيو ) هريغ وأ ( اًدوع هئانإ ىلع ) ضرعلاب عضي ي' ءارلا رسكب ( ضرعي نأ الإ )
 هلوقل ليلعت اذه ( ةقسيوفلا نإف لعفيلف ) ضرعلاب هعضو ىلع يأ ( هيلع هللا مسا
 اهداسفإو اهرحج نم اهجورخل ةراافلا اهم دارأ ةّمسافلا ريعصت ا )) اوؤفطأ (

 ( مهتيب تيبلا لهأ ىلع ) دقوت يأ ةمجعملا داضلابو ءارلا رسكو ءاتلا مضب ( مرضت )
 لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام علضف بانا < قلخلا ءدب كانك :ضاحولا ا

0 
 . (845) (؟ ٠.716 ( و! "ءاقسلا ءاكيزو ءانإلا ةيظغتب رمالا باب : :ةبرشالا باتك : ملسم
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 يد "ةييفسلا حرش مدح

 كدي عض ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا يبأ نب نافع - م )
 هتردقو هللاب ذوعأ : تارم عبس لقو . اًنالث هللا مسب : لقو كدسج نم ملأي يذلا ىلع
 ل ةيقرلا هذهو ( هل هلاق ) فاخأ يأ ( رذاحأو ) عجولا نم يأ ( دجأ اه رش نم

 . امهسفنأب ةباخصلا اهلعف لب هب ةصوصخم نكت

 : يع ىلا هللا يضر ةملس مأ ف ع

 : تلاق امل امل هلاق « 001 تاو ساّتلا ِءاَرَو نم يفوط 0

52 

 اح لا حرش مدح

 ءارو نم فوط ) ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - ق)
 لاجرلا نع دعابتلا ءاسنلا يف ةنسلا نأل اذكه فاوطلاب اهرمأ امنإ ( ةبكار تنأو ىنانلا
 فاوط زاوج هيفو ( هشأ ينإ تلاق امل اهل هلاق ) اهتبادب دياروز داعي نأ هفوخل وأ

 . اًبكار روذعملا

 ١١ هع ىلاغت هللا يضر ةريره وبأ (م)' *
 ١ ا فلا ةياذع ام ملا اوهوع هلاوباذع ع تلا اوذرع

 ايحّملا ةنتف نم هللاب اوذوُع لاّجَّدلا حيسملا ٍةنتف نم ههللاب
 تامملاو 4 3

 ]١545[ - ةلعلل دجسملا يف ريعبلا لاخدإ باب : ةالصلا باتك : يراخبلا . )4514( .

 نجحمب رجحلا مالتساو « هريغو ريعب ىلع فاوطلا زاوج باب : جحلا باتك : ملسم
 بكارلل هوحنو )١١05( )158( .

 (58/) ةالصلا يف هنم ذاعتسي ام باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [945]

 ' ةيشن

 اال



 دنع دحاو بوث ىلع راصتقالا زاوج هيفو ( دحأب دهشتسا نيح ) ةرورجملا رئامضلل
 1 هنيد نع 1 , مالسلا هيلع هنآل يذلا ىلع مدقم زيهجتلا نأو ةرورضلا

 ! فنع (ىلاعت هللا يضر صاقو ينأ نب دعس (م) - [1941]

 نم هبهوتسا م مر ىف ا ةنيحا سيح نور عل

 .: 4 ةميتقلا

 هس ثيدحلا حرش مج

 نم هعض ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م
 تزواج املف : ىوارلا لاق ( ةمينغلا نم هبهوتسا افيس ينعي . هل هلاق . هتذخأ ثيح

 لاقف"/ :١٠ نال رد لوس رلاو اكل لاقتألا' لق اقثالا نع قنوات ل

 ”كالعلتا لانا اذه 'هنإو خل اسيل "عيشلا يلاتت اكنإ دعلم اينتن»ا مالتلا و ةالذعلا هيلع

 خويشلاو نابشلا فلتخاف هلفني نأ ردبلا يف ناك نمل طرش مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 اًءدر انك نحن: خويشلا لاق .. نولتاقملا نحن : نابشلا لاق ليفنتلا نم مه طرش اميف

 عرفي ةلافا ريثك .سانلاو ليلق .مدغملا : ملسو ,هيلع هللا لص هللا لوسرلارلاقو 01
 مآ نر جاهنللا نوكي ىاتستقا قا, مكحلا نأ يف اًضيأ اوفلتخاو 1

 دل ا“ علو كال هيا يع با ا نا

 0 ا يسمو هللا لوس ر "ل ال

 سمخلا نم لفني نأ مامإللو ءاشي فيك يبا هيف مكحيو ةيوسلا ىلع مهنيب مساقي لب مه
 . :مدغملا 'نمآ ليقو

 ينك كلوت هللا يضر يرواعلا ينأ ندافع مج بج (لتبتيالل
 كن فل تير لذ ةيسجإ يح مدار داع

 ملا هلاق

 01 طخ لافنألا باب: نيشلا و .داهتللا تانك .: ملسم ا 1

 . ءاعدلا عم . ملألا عضوم ىلع هدي عضو بابحتسا باب : مالسلا بناتك, : .ملسم -3]

0007 
 رانا



 ]١9*4[ - هنع ىلاعت هللا يار «ليغم لب هللا دبع (ق) :

 الص « ٍبَْملا ٍةاَلَص يقاوم الط رطعلا اجلكم للك اراعو

 اعْذَخَي نأ ةّيِهاَرَك ًءاَش ْنَمِل ةئلثلا يف َلاَق « بما ٍةاَلص لَ

 3/0 ب نساَعلا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 اوَّلِص ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللا دبع - قر
 ىف لاق .. ؛برغملا, ةالض لبق اَوْلَص :كرغملا ةالص لبق اوُلِص .يرغملا ةالص لذ

 اا ةظارك ) ايف رهألا راركتل ةلو اكأ مهوتي مل اعفد هرك د اإل كاف لل

 . ( ةنس سانلا اهذختي

 0 0 لا 1

 بسيد ثيدحلا حرش مدح

 0 يلا لعاب ع ناجل يضر ثرالا نب بايخ - قار
 0 نفكي عويتالل دحاري ملف دخل ميري سعال

 ةالصلا هيلع لاقف هسأر جرخ هيلجر قع اهاعضو اذإو هالجر تح هسأر ىلع

 0 اال نا دول هبشت ةططخ ةلمج ينهو فتم اوعط ضي (تاكوسس ا

 بعصم ينعي ؛ رخذألا نم هيلجر ىلع اولعجاو هسأر يلي امث ) ضايبلاو داوسلا
 ريسفت ينعي ةيناثلا يف مملا حتفبو ىلوالا نيعلا حتفبو امهيف نيتلمهملا نينيعلاب ( ريمع نبا

 ١(*: 1265) 'برغملا لبق ةالصلا باب : لجبعلا كيا ::يراشبلا © |0000

 '() : 2) (/570) ةهداض نيناذأ لك نيب باب : نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو

 14 ا داو ا لكلا مرا ال يراخبلا - ع9

 ا



 ءاوغإلل مهثعب نيذلا هعابتأ امهو هابزح هانرق : ليقو . نيتقولا نيتاه يف اهنودبعي اوناك
 نم هنإ : ليقو . ىوقأ لوألا لوقلاو رابنلا يف لالضإلل نوثوعبملا هعابتأو ليللا يف
 امك اهزوربب رخآ ثيدح يفو سمشلا عافتراب انه يهنلا ٌصخ :تلق نإف .تاهباشتملا

 درعا للسفر از ربنا يجنن .ةاليظلا ورك انزر سيعلا دجاج ءاديءاذإلا » نر مالكبلا كاع اللاق

 ( ةدوهشم ةالصلا نإف لص مث ) اهصرق روهظ درحجم ال عافترالاب اهزورب دارملا : انلق

 لقتسي ىتح ) تاعاطلا لهأ اهرضحي ( ةروضحم ) اهرجأ نوبتكيو ةكئالملا اهدهشي

 نأل ركذلاب عرلا صخخ . برغملاو قرشملا ىلإ الئام لظلا نوكي ال ينعي ( حمرلاب لظلا
 ارارطا كلا ضرالااللو ”قاللا روركر نابل !فتطن. اولرعللا نأ لوكا زأالاذإإ.ةيدلبا, هل هن رولا
 مجلا 'ديدشتو لوهجملا ءانب ىلع ( رجست ذئيح هنإف ةالصلا نع رصقأ مث ) اهلظ ىلإ

 لأ يأ ) ءيفلا لبقأ اذاف منهج ) نآشلا ريمض وهو فوذحم نإ مساو دقوت يأ

 ةدوهشم ةالصلا نإف,لصف') .نسمشلا تللازإ يح «كيوياالظلا نأل كلذو دايدو ا

 نيب برغت اهنإف سمشلا برغت ىتح ةالصلا نع رصقأ مث رصعلا يىلصت ىتح ةروضحم

 .,ةدنماف :تاقوا

 : هنع ناعت هللا يضر نيصح وب نارمع (خ) جب 14 1

 هسا ليها لب نافل ةعرقشي ليي لرتتل ايداكتالا لعد

 . ( هل هلاق

 كم ثيدحلا حرش مح

 لص ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - خ )
 ةالصلا نع هلاس امل ( هل هلاق . بنج ىلعف عطتست مل نإف اًدعاقف عطتست مل نإف اًمئاق

 ةذلطصلا ةيلغ نال يوعحال ايترعتم !ةداعشلا ةنأر لغ» نعي“ هيا كدقسلا + ضر لا ناك

 :اهراوك تحد لرخ لذو» لتكي# ةضب كتلكاطيرطلا ؟:"انزت 1 هوك ذيل مالتتلاو

 ١9*84 - بنج ىلع ىلص اًدعاق قطي مل اذإ؛ باب .: ةالصلا ريصقت' باتك : يراخبلا ..
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 السلا: هيلع هللا لوتمر لإ !ةيدما يبرأ ةينأ"( فاعمل ريحا درا تفي راسا

 بيرق عضوم ةلمهملا لادلا مضب ,أماةمؤش ]:كللط ملضأ فاكلا ملفو ةردش ابل

 ءارهزلا ةمطاف نهادحإ مطاوفلاو ) هنع ىلاعت هللا يضر ىلعل يأ ( هل هلاق ) كوبت نم

 توبثل فنصملا اهرسف امنإ ( ةزمح تنب ةمطاف ةثلاثلاو يلع مأ دسأ تنب ةمطاف ةيناثلاو

 بلاط يبا نب ليقع ةارما ةعبارلاو عبرا نه : ضعب لاق مطاوفلا ددع يف فالتخالا

 اديس ا يل نبأ حيحصلاو

 : هنع ىللاعت هللا عطر | ةيسع,/ن ورمع م7 تا

 سس 'مدتتلا علت ىّبَح ةالّصلا ٍنَع ٌرصقأ مث .حبصلا ةالص لص » '
 دجسي ٍلنيحو « ِناَطْي يئن َنْيَ ُعلطَت نيج ُعلطَ اَّنِإَف « َعفتَ

 لقَتسَي ىّتح ةروضحُم ةدوهشم ةالّصلا ْنِإف لص ّمْث « ٌرافكلا اه

 اذإف منهج رَجسُت ٍظنيح هّنِإَف ةالصلا ٍنع رصف من ؛ .حْمرلاب لظلا

 نيم اح ! ةززلسع ةدوهشم ةخاشلا نإف ٠ 7 ءيفلا لبقأ

 ُبرغت اهّنإف , ُسْمّشلا ٌبرغت ىَّنَح ٍةالصلا ٍنَع رصقأ ّمُث ّرصعلا

 هاه واكل اهل كيب لق رةناطللا كيت

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةالص لص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع - م)

 ( عفترت ىتح سمشلا علطت ىتح ) اهنع كسفن كسمأ يأ ( ةالصلا نع رصقأ مث حبصلا
 علطت نيح علطت اهناف ) علطت نيح خسنلا ضعب يفو ىلوألا ةياغلا نم لدب ةيناثلا ةياغلا

 تقو يف سمشلا ىلإ هسأر يندي ناطيشلا نأ هانعم هسأر اتيصان امهو ( ناطيش ينرق نيب
 ةالصلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىبنف هتهجل اودبعي نأ هنم اًبح بورغلاو عولطلا
 سمشلا ةدبع مهو ( رافكلا ال دجسي ذئنيحو ) ةرفكلا هبش نع اًررحت تقولا كلذ يف

 (855) . ةسبع نب ورمع مالسإ باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - عا9707]
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 . اًريثك هللا نوركاذلا : هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هنّيبف لعفلا هب موقي نم نايب ال
 لاغتشالاو ىلاعت هللا ركذب اًراتمم اًدرف هسفن لجرلا لعجي نأ دارفإلا نم دارملا ينعي

 ركذلاب اًدرف ىلاعت هللا لعجي نأ هانعم وأ تاوهشلا ضفرو سانلا نع لازتعالاو تاعاطلاب
 الا 1 لاح لك لع لاسيسسال تاء فازكادأ ةزككم نما )ماو. هير هع ارك دي ل ١

 الكا نال كر ةقيفللا ف ةكاذلا نأ ل4 راشإايلشتلا "اذنه روف +. للف" ٠ تاحللا ركب
 ليا و ىبكاوأ «دقيست اذإ كبَر ركذاو # : ىلاعت هللا لاق اك هريغ هللا عم

 ردع مكحلا تالسألا اننا كاؤخلا اذنه. ليطلا*كاقأ با هللا ىؤوس امن تيلشل ااذإ ا : .ةانعه
 لإ نيقباشلا نادل! فايطروأ لع 1انلاسأو رهاظ 'ادارفالا عسا نآلءءاذه مكنة ارغد
 سلا نع الاؤس انه «امو لج نأ ريدقت لع تابيحوتلا هدهو مالك اه لإ تارخلا

 قبس ام ةنيرقب اًمولعم ناكو اًضيأ فصولا نع اهب لأسي « ام » نأ : لاقي نأ نكميو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هركذ يفو مهفصو نع اولأسف تاعاطلا دارفإ دارفإلا نم دارملا نأ
 هلثم نكي ملو اًدرفنم ناك نادمج نأ يهو ةفيطل نادمج اذه : هلوق بيقع مالكلا اذه
 كاداعملا+ نسأت,"ن وق رف ؛تادابشلا»هالؤه راذكف

 ٍ ا هنع (ملاعت هللار قبض رىلق ل27

 هللا لوسر ىلإ ُهادشا ريرح بوث ينعي ؛ مطاوفلا َنْيَب اًرمخ ُهققش ١
7 1 

 ةمطاف نهادحإ مطاوفلاو « هل هلاق ؛ ةمود رديكا مالسلا هيلع
 بَين ةمظاف ةثلاثلاو يلع مأ ا ل ةيلطأف ةيناثلا و" ناعارهزلا

 (١ ةاره

 4ك ثيدحلا حرش مح

 مملا مضب. ( ار هققش:) هنغ ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م )
 نيب ) ةردقم اًلاح اًرمخ نوكيف رتسلل اهسأر ىلع ةأرملا لعجت يذلا وهو رامخ عمج
 ةلصاح اًرمخ نوكي نأ اًردقم قوقشملا نوك لاح ينعي رمخلل ةفص فرظلا ( مطاوفلا

 )5١54( ةضفلاو بهذلا ءانإ كامعتسا مرح تان: ةنيزلاو سابللا تاك : ملسم -0

00 



 اونكت الو ىمساب اوّمس ) : مالسلا هيلع لاقف . اًنالف توعد لب هللا لوسر اي كنعأ م

 هتينكب ينكتلا وه يبملا نأ ثيدحلا نم رهاظلاو ميرحتلل ليقو هيزنتلل ىبنلا ( يتينكب

 لكمة ديك ةيلكملا دع لاقي نأ نكي ةتكاز دلما ' ني خلاط وعلا
 هيلع هتايحب اًضتخم ناك مكحلا اذه : كلام لاق . ةهارك ّدشأ هتينكو همسا نيب عمجلاو

 دعب قاب لب : يعفاشلا لاقو . مالسلا

 معي هلا انضر 0 /قو مم

 "0 ةالصلا مامت ْنِم فوفصلا ةّيونست َنِإَف ىكنرعح اوّوَس )

 مكفوفص هر ورز هطول اسوس جو هلل ١
 . هممتم : ءيشلا نسحمل لاقي اهتانسحم نم يأ ( ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإف

 : ضنعأ لاعتارللا يصر ةزيره وبا (م) - عاو51

 ف ود رغملا امو : اولاق ! َنوُدّرَمُملا قبس « ناَدْمُج ا و (

 ميقا وكلإ# اريِثك هللا ا لاك. ؟ هللا اي

 هل ف لدلا حرش مح

 ( نادمج اذه اوريس ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )
 هللا لوسر هيلع رم امل هلاق .ةنيدملا ره ةليل ل بففورعم ليج صملا كوك 0003

 هريغو اهديدشتو ءارلا رسكب يضاقلا هلقن ( نودرفملا قبس ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ؟ هللا لوسر اي نودرفملا امو : اولاق ) اًدرف ءيشلا لعج : ةغللا يف هانعم اهفيفختب

 نآل نودرتملا كم/راولؤققي, لاهنإ*اريبك يأ («تاركاذلاو اريثك انا توركاذلا “4 لاق

 ديرفتلاو دارفإلا نم دارملا ام مهل نّيبي نأ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم مهدوصقم

 6/680 . ةالصلا ماك نم ةشصلا ةماقأ“ باب : ناذألا باتك : يراشسبلا ١١١|3"
 و مم ايتناقإو وفضلا ةيوست باب : ةالئفلا باتك : ملسم
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 طا لافت هللا" ءارتصار ربا (ق) - 1581

 البل اهلاقا اا مكر نزع كلبا هسا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 انم لجرل دلو : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 هللا هيلع يبنلا اف كنيع رش ال7 يامل لب كليك هل .: .انلقف مساقلا هاحسسف مالخ

 . ( هل هلاق . نمحرلا دبع كنبا مس ) : لامف كلذ هل ركذف

 - ةنعال ىلاعت 0

 اق ال از ال ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مس ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةملس يبأ نب رمع - ق)

 "يكل" ذل“ ثدي" ناك لد هلاك ( كيلي املك وأ كليم نطو لا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نقر

 . 0 تكي ءاوكت لاا تاب ومس

 الجر لجر ىدان : لاق هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 ىإ :«لاقف مليش وز هيلع ىلاغت, هلا (لايصءدتلا لوس هيلا .تنقلاف | ويصاققلا ناناو اني لل

 1 را الا ا ا الا تاك ” يراحبلا - 50
 نم بحتبسي ام نايبو مساقلا ب ينكتلا نع يبنلا يباب" اولا باتك : ملسم

 . رركم (7) )*5١( ءامسألا
 :(06لي):فيليا اع زك ألان( 2 يقراخسلا كا كر

 . )1١١8( 00070170. بارشلاو :ماعطلا بادا تاب! ةيارشالا باتك : ملسمو

 .(؟١١١) قاوسالا يف ركذ ام باب : عويبلا باتك : يراخبلا - ]١955[

 نما ةطستي مساق : معاعلا] قانا دكتلا ع كيزثلا !ةينابا ا اذ اد الهبات ملجم

 10101 111 ماعلا
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 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع'(م) 1[
 اَهْواَم اَلَع اًذِإَف « كلذ لبق ْنِم الإ ُهّبشلا ْنوكَي لَهَو « اًهيِعَد »
 هل فنيا ٍلُجرلا ُءاَم اَلَع اَذِإَو ٠ ةلاومشلا علل هنا ٍلُجّرْلا َءاَم

 هي

 هي ثيدحلا حرش مح

 هيلع يبنلا تلأس : تلاق اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 : مالسلا هيلع لاقف ؟ ءاملا تارضنأاو تملتحا اذإةأرما لستغت له :اهوقب ةأرما مالسلا

 نوكي لهو « ابيعد ) : مالسلا هيلع لاقف . كادي تبرت : يلوقب اهعنم تدرأف . معن

 ( لجرلا هبشأ لجرلا ءام اهؤام الع اذإف ) ءاملا ىلإ ةراشإ ( كلذ لبق نم اّلِإ هبشلا
 هبشأ اهءام لجرلا ءام الع اذإو ) ةلكاشملل لجرلاب هنع ربع( هلاوخأ ) دولوملا يأ

 . ( همامعأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر عوكالا نب ةقلاس (خر ا
 ا 2 0 3

 رم : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - خ )

 اذكه ( ليعامسإ ينب اومرا ) : لاقف نومارتي ملسأ ةليبق نم رفن ىلع مالسلا هيلع يبنلا
 عماج ينو . يراخبلا دارفأ يف نيحيحصلا نيب عمجلا يفو . يراخبلا حيحص يف ركذ
 دَجو اذكه هلعل ( اًيمار ناك كابأ نإف ) ليعامسإ ىنب ًايمر : ىور فنصملاو . لوصالا

 54 . يمرلا بابحتسا هيفو . ةياور

 . اهنم يتملا جورخب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو باب : ضيحلا باتك : ملسم - [1919]
270118 

 : «هلاوخأ دلولا هبشأ) : «ملسم» يفو

 ..(68 .7) .١ ليعامسإ ىلإ نمل ةيسن بابا :: بقانملا بانك : يزاخبلا -19:]

 ا



 !: مصل لاقت شا ينحر «وباجلا مقا ل1 ه7

 هدا وابا بوتس لكب اهمغخا نأ رناتلا كيدستت الا هكا
 ا وتل اف نيح هنع ىلاعت هللا يضر
 ' 0 0 دولا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ثدحتي ال هعد ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 برضأ ينعد : لاق نيح هنع ىلاعت هللا يضر رمعل هلاق . هباحصأ لتقي اًدمحم نأ سانلا

 ىلإ انعجر نعل : هلوقب هقافن نيبت ام دعب ( يبأ نب هللا دبع ينعي ؛ قفانلا اذه قنع

 لد كالوس لذألا نمو لفن رعألا نم اكيرطب . لدآلا انتم عال 1 ا 2

 امأو مالسإلا يف مهريغ بغريل مهنع هوفعو نيقفانملا ءافج ىلع مالسلا هيلع هربص نايب
 َرامُكْلا ٍدِهاَج ه : ىلاعت هلوقب خوسنم ليقو زئاج ليقف مالسإلا روهظ دعب مهنع وفعلا
 اذإف مهقافن اورهظي مل ام مهنع ىفعي هنأ ثلاثلا لوقلاو [7+ : ةبوتلا ] # َنيِقِفاَنُملاَو
 . اولتق اورهظأ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةيعش ,نب.,ةريخملا «(قررح 54 ١(

 . هل هلاق « نيفخلا ينعي. ,نيرهاطا اَمُهَتاَحْدا ,ينإف اَمْهَعَد د

 سر يدلل رج

 ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش د نبا ةررتفملا قو

 عزنأ نأ تيوتسا هسأر حسم املف ةوادإلا نم هيلع غرفأف أ أاضوتي مالسلا هيلع يبنلا

 ينعي ) امهيلع حسمو هتمتت ( نيرهاط امهتلخدأ ينإف امهعد ) : مالسلا هيلع لاقف هيفخ
 . ةراهط ىلع نيسوبلم اناك اذإ امبيلع حسملا زاوج هيفو ( هل هلاق . نيفخلا

 ةنيدملا ىلإ انعجر نئل نولوقيإ» باب : نيقفانملا ةروس نيم ريسفتلا باتك : يراخبلا - ١93717
 ا 4 زعألا نجح رخدل

 ” 01 55 اًمولظم وأ اًملاظ مالا رصلا تايب: ةلصلاو اربلا تاتكا : ملسمو

 . (517955) وزغلا يف فوصلا ةبج باب .: سابللا باتك : يراخبلا - ع3

 . (9) (7ا5) نيفخلا ىلع حسملا باب : ةراهطلا باتك : ملسمو
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 [رطاؤملاو/ لمازألا يفر جس نيه يقلل بهو طم ادكف رودصلاو :ةيسايفلا ابد ا برا
 كي ةاشم لمحت نم حارشنالا ر ا ل لا ل اذإ حارشنالا لاحمو

 مهيللا نم .نوكيرلم هايلا ديدضتو ةمجصملا داضلاءريبك وانونلا' عشب ( وسال نإ
 عرشلا فيلاكتل ةلمحتملا عاديا اذكو ( ءيش هيف دجوي الو ) لاصنلاو شيرلا نيب

 ةذق عمج (هذذق ىلإ رظني رثأ) رثأ مهاميس يف الو ةدئاف اهيف ىري ال اهيلإ رظن اذإ
 ةلآلك ىيهو ( ءيش هيف دجوي الف»). مهلسلا شير يهو.ةمجعملا لادلابو فاقلا مب

 ءكليفلاب اؤيشزا,تاداجلللا "هال ناعم ام [ نمنع رأز كالا ىضرششا#ل ةنفا

 1 هكا اسعيأا ماركلا عقل اءافاسر وداع رشبلال تعارفلا 1ق رع لعاف نع لاح ةلمحلا ( مدلاو

 مهسب هنم ءيبش مهب قلعتم ريغ هنع مهجورخو مالسإلا مهوخد يف مههبش مالسلا هيلع
 ( مهتيا ) اهنم هذوفن ةعرسل اهمدو اهثرف نم ءيش هل قلعتم ريغ اهنم ذفنو ةيمرلا باصأ
 لثم وأ ةأرملا يدث لثفم هيدضع ىدحإ دوسأ لجر ) مبيف نوكي نأ مهتمالع يأ

 نيعلابو ةمجعملا داضلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب يهو يوارلا نم كش ( ةعضبلا

 هلصأ نيتلمهملا نيئارلابو نيتلمهملا نيتحوتفملا نيلادلاب ( ردردت ) محللا ةعطق ةلمهملا

 اًيلع مهب دارأ ءافلا رسكب ( سانلا نم ةقرف ريخ ىلع نوجرخي ) كرحتت ىنعمب ردردتت
 ب رطضا 5 رباتلا أ تتشن نيح يأ ءافلا مضب ( ةقرف نيح ىلع : ىوريو ) هباحصأو

 ذب ةلفغ نيل ل يللا لكترا# ادرس وبر مود لاك
 لاق مالسلا هيلع هنأل لتقي ال يلصي نم نأ نايب ثيدحلا يفو ( ٠١ : صصقلا ] © اَهِلْهَ

 (!هبملجالا يهنكازمأ قفل و. ريشي ديلا: اذنه نم ئرجأ ةياوار ىف اجب دهب تلق سانا ١

 ىلع اوجرخ نأب طورشم مهلتق زاوج : انلق ؟ قيفوتلا امف مهلتق زاوج ىلع لدي اذهو
 : مالسلا هيلع يبنلا لاق نيح ادوجوم طرشلا كلذ نكي ملو ةعامجلا اوقرافو مامالا

 موقرم ثيدحلا اذه نأ ملعا . ةنس نيرشعو عبسب مالسلا هيلع يبنلا دعب دجو امنإو هعد

 عمجلا يف ركذانكهو ىلوأ يناثلاو « ق » مقرب اهضعب يفو « خ »مقرب. خسنلا ضعب ىف

 . هيلع قفتما ف نيحيحصلا مر
 اس ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) - [1355]
 َاَبِصَو ْمهِتاَلص ْعَم هئالص ْمكذحَأ ٌرقْحَي اَاَحْمأ هل نم ُهعَد ٠

 قرمي امك مالسإلا َنِم نوقرُمَي ُمِهِيِقاَرَت ْرواَجُي ال نازقلا نواَرَقَي ْمِهماَّيِص َعَم

 ؛ هِفاَصر ىلإ ظني مَن « ٌءيئش ف ل ُدَجوُي الق « ِهِلصَن .ىلإ رظنَي ةيم ةيمزلا كرما, يكتمل

 ىلإ رظنَي ملا ءيش هيف 3 ُدَجوُي الو ِهْيِضَن ىلإ ظني مث « ٌءيش هيف ُدَجوُي الن

 هْيَدضَع ىدخإ ُدوُسَأ لُجَر مهني ا اا سس

 ؛ « ساّنلا َنِم ٍةَقَرف ٍرْيَح ىَلَع نوُجَرْخَي ردْرَدُت ةعضبلا لثِم ا ٍةَأْرَملا يذُن لثم
 .( ةقرف نيح ىلعال عزز

 تك رخاخلا حا صح

 لوسر ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 هللا ضر ارمع ,لاعف < لدخلا هللا لاوسر اي" لخر لاقف هذ ةيازت لفي 1302

 ينعي ( اًباحصأ هل نإف هعد ) : مالسلا هيلع لاقف هقنع برضأ يل نذيإ : هنع ىللاعت

 ينعي ( هتالص مدحأ رقحي ) هتقيرطو هتريس ءوس يف هتقفاوم ىلع نونوكي موق يتأيس
 ةوقرت عمج ( مهيقارت زواجي ال نارقلا نوأرقي مهمايص عم همايصو مهتالص عم ) اهللقي
 لصت ال مهتءارق نأ : ينعي . قتاعلاو رحنلا ةرقن نيب يذلا مظعلا يهو : ءاتلا حتفب

 يف 'رهعسيو نمؤملا ناسلا نم رع امإ هلأل نارقلاب نولمعي الق مهبولق_ ىلإ مهتسلا نه
 نم ) نوجرخي يأ ( نوقرمي ) هناسل يف ٌرقتسيو هبلق نم رمي هنإف قفانملا فالخب هبلق
 ءايلا ديدشتب ( ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك ) مامالا ةعاطو هللا ةعاط نم يأ ( مالسإلا

 دجوي الف ) مهسلا فرطب ةلصتم ةديدح وهو ( هلصن ىلإ رظني ) ةيمرملا ةبادلا نم يأ
 ال ةرثؤملاو ةرثأتملا مهبولق ىلإ ترظن اذإ اذكف ةرثؤمو ةرثأتم يهو ( ءيش هيف
 ةلمهملا داصلابو ءارلا رسكب (هفاصر ىلإ رظني مث) تادابعلا نم هيف عرش ام رثأ اهيف
 يهو ( ءيش هيف دجوي الف ) كيرحتلاب ةفصر اهتدحاو لصنلا لخدم ىلع يولي بقع

 . (195) فلأتلل جوراوخلا لات كرت نس باب :: نيدترملا :ةباتسا,باتك : يراخيبلا - ]١55[

 )٠١515( )١545(. مهتافصو جراوخلا ركذ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو
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 هيو ثيدحلا حرش مدح

 اوقيرهو هوعد ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره رباكبف)
 نم ) رثك وأ لق ءام هيف ناك اذإ ولدلا مبجلا نوكسو نيسلا حتفب ب ( الجس هلوب ىلع
 ىألملا ولدلا وهو ( ءام نم اًبونذ وأ ) ءاملا ريغب ريهطتلا عنم نم دنع ديكأت اذه ( ءام

 مدقت . هجوأ لوألاو لوسرلا نم اًرييخت نوكي نأو ىوارلا نم اًكش نوكي نأ زوجي اذه
 ال ١ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف ءاملا ةقارإب عضوملا كلذ ريهطت هجو ىلع مالكلا

 يعبي اًرسيم مكلؤسر ثعب ينعي. (نيرسعم !اونعبت لو نيرسيه_متعي اغرفا) ( ءوكر#
 ارتي .ىنقعب ىلاعت هللا نإ ه..:.رخا+ثيدح يف مالسلا هيلا لاق' ا !كلذك اونوكل ل1

 ةمالعب موقرم ثيدحلا اذه : خسنلا ضعب يفو « سانلا ىلع ريسيتلاب مترمأ امنإ اًرسعم ال

 روكذم هنأ نيحيحصلا نيب عمجلا يفو « خ » ةمالعب مقري نأ حيحصلا نكل 2« قو

 . يراخبلا دارفأ يف

 : هنع ىللاعت هللا يبخر. رمعيينبإ (ت):-0

 9 ةاحأ ظلما ناك لجرل هلاق ؛.ناميإلا نِم  ءاَيَحلا نإف هعّد )

 1 1 تنال ءايحلا

 ءايحلا نإف هعد ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 حيحص يف ةروكذم ريغ هعد : ةظفل نكل « ق » ةمالعب فنصملا همقر ( ناميإلا نم

 : حراشلا لاق ( ءايحلا يف هاخأ ظعي ناك لجرل هلاق ) يراخبلا يف تعقو امنإو ملسم

 يبيطلا هلاق ام هجولا لب هعد : هلوقل بسانم ريغ اذه نكل ءايحلا كرت يف هرذني هانعم

 :'ىنعملا . هنع هاهني : هانعم نأ, نم يوونلا هلاق ام وأ . ءايحلا لعف يف هبتاعي : هانعم نأ نم

 عباسلا بابلا يف ناميإلا نم ءايحلا نوك ىنعم مدقت . هعنم نع فك و ءايحلا لغف يف هعد
 : © ناميالا نم 'ءايدلا او" كيرا ف

 . (51) ناميالا نم ءايحلا باب : ناميالا باتك : يراخبلا - ع975١]

 . (5ا) (8”7) . ناميالا بعش باب : ناميالا باتك : ملسم

 ةاخبلا



 رمأب مكترمأ اذإو هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذّإَف ) ةجاحلا دنع مهيلع بجو ام نايب

 ماكحألا نم ريثك هيف لخدي ملكلا عماوج نم اذه : يوونلا لاق ( متعطتسا ام هنم اوتأف

 . ةمج ههابشأو اهيقابب أي ءاضعأ ضعب لسغ وأ ةالصلا ناكرأ ضعب نع زجع نمك

 :.ةمع ملام هتلا | ليضرربا رياج و( قال 00

 يراصنألا لوق يأ ؛ ةيلهاجلا ئوعد ينعي ؛ « تنم اَهّنِإَف اَهوُعَد ١

 ايار :.جوحلاهملا هنوقاود ا واطضناللا الين بتءاينرخاهللا ,هجسكانيح
 . نيرجاهملل

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ( ةعتنم اهنإف اهوعد ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 ريسفت ( ةيلهاجلا ىوعد ينعي ) نتنملا ءيشلا بنتجي ا" عرشلا يف ةبنتجم ةحيبق ينعي
 اذه ( يراصنألا لوق يأ ) ةيلهاجلا ىوعدك يه ىوعد اوكرتا ينعي اهوعد ريمضل

 رخؤم برض عسكلا ةففخم ةلمهم نيسب ( يرجاهملا هعسك نيح ) ىوعدل ريسفت
 : يرجاهملا لوقو ) ةئثاغتسالل هيف ماللا ( راصنألل اي ) ديلاب وأ لجرلاب ناسنالا

 نأ عمس امل مالسلا هيلع يبنلا نأ : ملسم ةياور يف ءاج : تلق نإف ( نيرجاهملل اي

 ثيدحلا فلاخي اذهو سآب ال : مالسلا هيلع لاق رخآلا امهدحأ عسكو اعزانت نيمالغ

 ميظع داسف نم هتفخ تنك امم ساب ةيضقلا هذه يف لصحي مل هانعم : انلق . روكذملا

 . هب سآب ال زئاج هلعف نأ هانعم سيلو

 ]:١1917[ - هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) :

 » ءام نم اًبوُتذ وأ ءام نم الجّس هلوب ىلع اوقيرّهو ءهوعّد ,
  1ورا 0 7 لاش رو ف 1

 نيرسعم اوثعبت ملو . نيرسيم متشعب امنإف «© .

 تن فعتسا مهيلع ءاوس# هلوق باب : نوقفانملا ةرّوس َنُم ريسفتلا باتك : يراخبلا - م3

 «محل رفغتست مل مأ مه )4588( 2 00
 اًمولظم وأ اًملاظ خألا رصن باب : ةلصلاو ربلا باتك : ملسم )١988( )19( .

  - 7يف لوبلا ىلع ءاملا بص باب .: هوضوولا 'باتكا : يراخبلا المسجد  )52٠(:
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 مكيصوأو ) ؛ باتكب ينوتثا » : ثيدح يف اًريخ هنوك ىنعمو هنايب مدقت ( ريخ هيف انأ
 نيكرشملا نأ ىلع كلام هب لدتسا ( برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ : ثالغب

 « هشبنب رمأ اهيف نفدو تامو مهنم دحاو اهلخد ول ىتح اهيف ىنكسلا نم نونكمي ال

 ءاوس ( دفولا اوزيجأو ) هقفلا يف ةروكذم امهلئالدو اهيف مهانكس ةفينح وبأ زوجو
 ةفايضلاب مهمركأ تنك ام لثمب يأ ( مهزيجأ تنك ام وحنب ) اًرافك وأ نيملسم اوناك
 سابع نبال لاق يف ريمضلا ( ةثلاثلا نع تكسو : لاق ) مهريغل اًبيغرتو مهبولقل اًبيبطت
 ملسم حيحص حرش يف : يورهلا لاق ( اهتيسنأف اهاق وأ ) مالسلا هيلع يبنلل تكس يفو
 لاق ريمض اذه ىلعف سابع نبا نع ثيدحلا ىور ىذلا وهو ريبج نب دعس وه يبانلا

 لاقو . ةماسأ شيج زيهجت يه ةثلاثلا : بلهملا لاق سابع نبال تكس ريمضو دعسل
 لوق نم اذه ) دبعي اًنثو يربق اوذخنت ال : مالسلا هيلع هلوق اهنأ لمتحي : يضاقلا

 . ( ملسم يبأ نب ناميلس

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - [ 13
 ع

 مهلوس مكلبق ناك ْنَم كلها امنإ ءمكتكرت اه ينوعّد »

 اذإو « هوبنّتجاف ءيش نع مكئيهن اذإف ؛ مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو

 1-0 مثعطتسا ام هنم ارا ماب ُمكُترمأ

 ص رالف حرش مح

 ينوعد ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ - خ )
 هع: تلقؤإولا » وهوا ساداسلا7 بابلا ,نف هركذ.يذلا تيدا ةمرطما اذه (وظشا اا

 . يبنلاو را هباثإ كارت ةدم مشتل ةبقمازلت الب اينعيلا متعطتسا املو تبجول

 مهاؤس مكلبق ناك نم كلهأ امنإ ) بوجولا مدع لصألا نأ ىلع ليلد هيف : ليق
 ثوعبملا يف .ددازتلاةرامأ نم: اميمأل كالهلمل اًبيْشءااراساغإ)/ مكهتايبنأا لع ىيلالتلا)
 نع اوتكسي نأ محل زوجي الف سانلا حلاصم اوفرعيل مهفعب ىلاعت هللا نأل هب نظلا ءوسو

 1 الع هللا لوشار نسب ءادتقالا باب 7 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا تاك : يراخبلا 2 8م

0 
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 لورق يوقت ةياورلا هذهو  كنيللب ,ةيظم ايه وجي روأ ,نظق. وأ فوض رم ةعطق: يأ نيسلا

 . هتلجو بيط يأ لمعتست اكسم دجت مل نإف ( اهب يرهطتف ) يوونلا

 0 امو را علا رس هاو ايل نا
 ةأرما ةبتع تنب دنهل هلاق ؛ بقاو فلاب كل 0 -

 ارق تايفتسر ىلإ

 | هس ثيدحلا حرش مدد

 هلام نم يذخ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 ؛ فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ : ىوريو ؛ كدلو يفكيو كيفكي ام فورعملاب
 حيحش نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي : تلاق نيح ( نايفس يبأ ةأرما ةبتع تنب دنهل هلاق

 :«هشلع "يغب هلام نم 'تذحأ نإ انج" يلع نهفا قنباو ”ئييفكي ام ؛ينيظعي ال

 0و هللا يصر نبا نا «(قرا ع ١ ةك

 اوجرخا : ثالث . م أَ 0 هيف نأ يزذلاق يِنوْعَد (

 07 ام 7 ا 1 00 ا نم مارا

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 يذلاف ينوعد ) هنع ةياورلا ىلع اما ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 "09559 بئاغلا لع ءاضقلا باب :٠ ماكحالا باك: يراختبلا 512

 . (9) (١ا/5) دنه ةيضق باب : ةيضقالا باتك : ملسم

 . (8١7ه“) ةمذلا لها ىلإ عفشتسي له ناب: ةاهجلا كاف": ىئراشتلا

 )١771( هيف يصوي ءيش هلأ قسيلا ملل ةيلصاولا كرت بانا” "ةيضولا باتك : ملسمو

100 
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 هو ثيدحلا حرش هج

 لوسر عم انك : لاق هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 مالسبلاب هيلع بهتذف ايداو انلزن "ىتح هعم انرس هرفش' يف ملسو ةيلع 'هللا للضا اهللا
 ءىطاشب ناترجش اذإو هب رتتسي ائيش ري ملف مالسلا هيلع رظنف ةوادإب هتعبتاف هتجاح ىْضقي
 تداقناف ىلاعت هللا نذإب يلع يداقنا : لاقف نصغب ذخأف امهيدحأ ىلإ قلطناف يداولا

 بلطف ركسعلا انيتأف اتقرتفا هتجاح ىضق املف امأتلاف يلع امثتلا : لاقف امهعمج ىتح هعم

 نالف نبا نالف ىلإ قلطنا : يل لاقف ةرطق نم بكرلا يف تدجو امف ءوضولل ءاملا ينم

 هتيتاف ءاملا هيف لمحي يذلا فرظلا يهو هتدازم يف ةرطق تدجوف تقلطناف يراصنالا

 يردأ ال ءيشب ملكتي لعجف هديب اهذخأف اهب ينتأاف بهذا : لاقف هتربخأف مالسلا هيلع

 اهتببصف هتمتت ( هللا مسب : لقو يلع بصو رباج اي ذخ ) : مالسلا هيلع لاف وه ام

 ينعي ) اوور ىتح مهاقسف سانلا قاف هعباصأ نيب روفي ءاملا تيأرف هللا مسب : تلقف هيلع

 ةدازملا دملابو نيتمجعملا ءازلاو نيغلاب يهو ( ءالزغ يف ناك ) ذخ لوعفمل ريسفت ( ءاه

 . ريغلاب ةناعتسالا زاوج هيفو ( يراصنأل )

 ]١1119[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) :

 اهب يرهطتف ةكسمم : ىوريو 4 كْسِم' ْنِم ةصرف يدش « .

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( ةصرف يذخ ) ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق
 رسكب ةصرفلا . رهطلا دنع اهلسغ ةيفيك نع مالسلا هيلع يبنلا تلاس ةأرمال .هلاق

 بيطلا وه ميلا رسكب ( كلسم نه ) ةعطقلا يه ةلمهملا داصلابو ءارلا ناكسإو ءافلا

 ةياور ميملا حتف نأ يضاقلا ركذ . ريعب دلج نم ةعطق يهو اهحتفب ىوريو . فورعملا

 ديدشتو ميلا مضب ( ةكسمم : ىوريو ) اهرسك باوصلا : يوونلا لاقو « نيرثكألا

 . )١15*( . ضيحملا نم ترهطت اذإ اهسفن ةأرملا كلد باب : ضيحلا باتك : يراخبلا - ملوك

 ءل م نم ةصرف ضيحلا نم ةلستغملا لامعتسا بابحتسا باب : ضيحلا باتك : ملسم

 . رركم )٠070( (؟15) مدلا عضوم يف
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 ]١1117[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) :
 ا ل ا ا

 ل

 . 0 ولست

 هس ثيدحملا حرش مح

 لامعألا نم اوذخ ) اهنع ةياورلا ىلع اَمّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب مدقت ( اولمت ىتح لمي ال هللا نإف , نوقيطت ام
 ! كوفي ظنا ااه .لامعألا, نم كل ١

 : هنع ىلاعت هللا يضر دلاخ نب ديز (ق) - [191717]
 هد# 1 َء - ام ةكو

 ةلاض ينعي ؛ بئذلل وا َكيخال وا َكل يه اَمّنِإف اًهذخ »

 . ( منغلا

 هنو ثيدحلا حرش حج

 . ( اهذخ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دلاخ نب ديز - ق)

 ةفيعض ابنأ ينعي ( بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه امنإف ) منغلا ةلاض نع لأس نمل هلاق

 كلذكا سلو ليدل وا اس رع ىذلا 0 1 ايكلاض ركأ تلا اهدا نآس د

 ( منغلا ةلاض ينعي ) ذخؤي ال نأ يغبنيف بئذلا لكأب عيضت ضت ال اهنإف لبالا ةلاض

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج ف١ ب 151

 يف ناك ءاَم يِنْعَي ؛ هللا مسي لقو لع ّبصَو باج اَي ذم »

 .: يراسعلا ءالْرْغ

 )١91١(. . نابعش موص باب : موصلا باتك : يراخبلا - [ع915]

 ىللخي ال نأ بابحتساو ناضمر ريغ يف هّرَع يبنلا مايص باب : مايصلا باتك : ملسم

 .(١ا/لال) (ا/لخ59 موص نع اًرهش

 . ("153748) منغلا ةلاض باب : ةطقللا باتك : يراخبلا - ]١9117[

 )١(. (١ا/١5) ةطقللا باتك : ملسمو

 . )5١1١5( رسيلا ينأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب : دهزلا بانك : ملْسم - [1914]
 . )5١8/5( ةفحتلا يف 5 يراخبلا هوري ملو
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 . هدلجي ملو اًرعام مجر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل مجرلا هيلع بجو نميف خوسنم
 طارتشالا ليبس ىلع سيل ©« بيثلاو ركبلاب ركبلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ملعا

 مجرلا بيثلا دحو بيث وأ ركبب ىفز ءاوس دلجلا ركبلا ّدح نأل بلاغلا ىلع جراخخ لب

 : .ركب وأ هبيثبب ىفز_ءاوش

 : هنع نعت هللا ميكر نيصح نب نارمع 0 [ 1 ١

 5 هرعت امن اَهوعّدَو اهّيلَع ام م (

 قيخا تفدنحللا حرش كت

 اهيلع ام اوذخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - م )
 انبحاصت ال ١ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ةنوعلم اهناإف اهوعدو

 . ( ةنعل اهيلع ةقان

 : هنع ىللاعت هللا يضر ديعس 1 (م اا

 0 ل لا كا كل نو ودون اون

 هلاق « هنيد ءافو كلذ غلبي ملف اهعاتبا رامث يف باصم ىلع

 . (« هئامرغل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 متدجو ام اوذخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )

 هانعم لب هيلع مهنويد نم ىقب اميف ءامرغلا قح لاطبإ ! هانعم سيل ( كاذ اّلِإ مكل سيلو
 ريسفت ( هب قالممام ينعي ارسقما مادا يب ةيكلا يروج الرا نال

 رامث يف ) ةفآلا ببسب نارسخ هباصأ لجر ىلع يأ ( باصم ىلع ) اوذخ لوعفمل
 ةقدصلا نم عمج امب هنيد دؤي مل ينعي ( هنيد ءافو كلذ غليي ملف ) اهارتشا يأ ( اهعاتبا

 . ( هئامرغل هلاق )

 (59١ه) . اهريغو باودلا نعل نع يبنلا تان“ بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - ]١915[

0006 

 ]١915[ - نيدلا نم عضولا بابحتسا باب : ةاقاسملا باتك : ملسم . )١555( )١8(.
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 هسد ثيدحلا حرش مدح

 اوذخ ) هنع ةياورلا ىلع اقفمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - ق )
 ملاس وهو ( ملاسو ) دوعسم نب هللا دبع وهو ( هللا دبع نم : ةعبرأ نم نارقلا
 نيب نم ركذلاب مهصخ ( بعك نب يبأو ) لبج نب ذاعم وهو ( ذاعمو ) لقعم نبا
 ةالصلا هيلع يبنلا ةءارق دنع مهروضح ةرثكل هظافلأل طبضأ اوناك مهنأل ةباحصلا
 اذه نأ رهاظلا : لوقأ ( ةفيذح يبأ زو اوتاواسزلاو ةلماسما دع قالا مالسلاو

 هل لاقي ةفّصلا لهأ نم ناك رخآ ملاس ىلإ مهولا بهذي الثل هركذ فنصملا لوق نم

 ىلإ مهولا بهذي الل هللا دبعو اًداعم ديقي نأ يغبني ناكف يعجشألا هللا دبع نب ملاس

 نارقلا :ةقاذحب مهترهشل مهئامسأ درحم ىلع رصتقا نإو رخألا ةلدابعلا ىلإو ءارفع نب ذاعم

 نبا : ةعبرأ نم نارقلا اوذخ » : وهو رخا ثيدح يف مالسلا هيلع هحيضوتل وأ
 ىلإ جتحي مل « ةفيذح يلأ ىلوم ملاسو « لبج نب ذاعمو . بعك نب يبأو « دوعسم
 ا

 : هنع 85 7 1 يضر 10 - ةدابع 9 كل

 انج ا نرد حرش مدح

 ينع اوذخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع - م )

 يف دوعوملا مكحلا نايب هيف ( اليبس نه هللا لعج دقف ) ديكأتلل هررك ( ينع اوذخ
 4 اًليبَس َّنُهَل هللا لعْجَي أ ُتْوَملا َنُهافوَتَي ىّتَح ٍتوُيبلا يف َنُموُكِسْمَأَف ف : ىلاعت هلوق
 ركبلا ) : هلوق وه ليبسلا كلذ نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نيبف ع١ : ءاسنلا ]

 يفنلا تابثإ ىلع يعفاشلا هب ّجتحا ( ةنس يفنو ةئام دلج ) نصحملا ريغ هب دارأ ( ركبلاب

 هرخاك احنوسنم ثيدحلا اولعجو هعم يفنلا يفن ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو دلجلا عم
 دلجلا نإف ( مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو

 م10 (مجتبك )و ..ينرلاادح فاي دودحلا باك : لبيع - مقر 6
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يطرتشاو يّجُح ) ابدع ةياورلا ىلع اتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 هربخ أدتبم وهو تقولا وأ عضوملا ءاح لا رسكب ( يلحم مهللا ) كمارحإ ين يأ ( يلوقو
 مد نودب الالح ريصت نأ لوقلا اذه ةدئافو . ضرملاو عجولاب يأ ( ينتسبح ثيح )
 تدارأ امل ريبزلا تنب ) ةلمهملا نيعلابو ةمجعملا داضلا مضب ( ةعابضل هلاق ) راصحالا

 همارحإ يف طرتشا اذإ مرحملا نأ ىلع يعفاشلاو دمحأ هب لدتسا ( ةعجو تناكو جحت نأ

 ةعابضل ةبصخر ثيدحلا كلعجو: كلافؤاةفيشم"وبأةامهفلاتح و 'كلذأةلف ارتي, حل

 . ةصاخ

 : اهنع ىلاعت هللا "يضر *ةطقاغ م لا
 ينعي ؛ ايلّدل كابو تاق - هع لاوس نو عم

 6 ا هلاق 4 تاط لانع هيف نك ارش

 هليوحتب دارأ ( اذه يلوح ) اهبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 ينعي ( ايندلا تركذ هتيأرف ) تيبلا يأ ( تلخد املك يناف ) هعضوم نع هتلازإ

 ذاختا ميرحت لبق ناك هنأ ىلع لومحم اذه ليق .: تانييزتلا نم اهلهأ لعفي امو "اهفرخز

 . ( اه هلاق ؛ رئاط لاثمت هيف ناك ) اذهل ريسفت اذه

 : هنع ىلاعت هللا يضر زرع هللا دبع 0000
 نر نقلوا كامو“ ان وم رع رار نا رفا و

 . ( ةفيدح لام ره انسو ١

 هيف ام ذاختا ميرحتو . ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - [413]
 ةروص هيف اتيب نولخدي ال مالسلا مبيلع ةكئالملا نأو , هوحنو شرفلاب ةنهتمم ريغ ةروص
 يور مو دير" !ليواكشلو

 . (4195) هيَع يبنلا باحصأ نم ءارقلا باب : نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا - [1917]
 .(؟14514) دوعسم نب هللادبع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
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 اما (9) راهزألا قرابم



 : هنع دا هللا يضر ةريره رب 9 5-001

 10 لحل لف تبراَوَشلا امر 0

 هكسج ثيدحلا حرش هد

 ةمجعملا ءازلاب ( اوزج ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ( ىحللا ) اوصقنت الو اورفو يأ ةزمهما حتفب ( اوفعاو براوشلا ) اوعطقاو اوصق يأ

 هيل حج اهييكو ملا 2

 هع جرام هللا يضر سابع نبا عزو نأ 5م

 ؟ هيَيضاَق تنكأ « ْنْيَد كمآ ىَلَع َناَك ول ِتْيأَرأ « اهْنَع يجب ١

 . « ءاَضَقلاب ٌنحَأ هللاف « هللا اوُضقا : لاق ,معت : ْتَلاَق

 بسد ثيدحلا حرش مح

 تءاج : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نا 7

 ّجحأفأ' َجحت نأ لبق تنامف جحت نأ ترذن ىمأ نإ : تلاقف' مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ةأرما
 دارأ ( نْيَذ كمأ ىلع ناك ول تيأرأ اهنع يّجح ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ اهنع

 نأل نيذدلا ءادأ يف ةعربتم تناك اهنأ ىلإ ةراشإ هيفو ( هتيضاق تنكأ ) دابعلا نيد هب

 : لاق . معن : تلاق ) ماهفتسالا ىلإ ةجاح يأف هلام نم ىدؤي نأ دبال تيملا دبعلا نيد

 . ( ءاضقلاب قحأ ) هللا نيد يأ ( هللاف ) هللا نيد ينعي فوذحم فاضملا ( هللا اوضقا

 : اهنَع- ىلاعت' هللا ضر ةشئاع"مق) 2 ع١و51]
 3 سه م 26 م 2 ع و / 7 2 2# و

 هلاق ؟ (« ينتسبُح ثيح يلحُم مهللا : يلوقو يِطرتشاو يجح »

 . ةعجو تناكو جحن نأ كدر ا رييزلا كتلي ةعابصل

 ]١904[ - ةرطفلا لاصخ باب : ةراهطلا باتك : ملسم . )55١( )00(.

 ]104[( - هلضفو جحلا بوجو باب : جحلا باتك : يراخبلا )*١5١( .
 ] - 0511اق كك صو ا يع ءافكألا 'باب : حاكنلا تباتك ,:"يّراخبلا

 هوحنو ضرملا رذعب للحتلا مرحملا طارتشا زاوج باب : جحلا باتك : ملسمو )١١١7(
 ال

 اذ



 أ نضام لاعتا نبأ ضر ىبسوم وبأ (م) - ١9.53

 . «ٍةّرَم ةثام ميلا يف هللا ىَلِإ ٌبوُنأ يّنِإف هللا ىلإ اوُبوُ »
 هس ثيدحلا حرش مح

 ىلإف هللا ىلإ اوبوت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )

 هنإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ةرم ةئام مويلا يف هللا ىلإ برتأ
 .وىبلق ل ال

 امهنع ىلاعت هللا 0 قر ا
 كايا ب ليعود

 تي

 لسغاو أضوت ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 انهه ٌوضوتلاب دارملا ؟ هلعفأ امف ليللا نم ةبانجلا ينبيصي : لاق نمل هلاق ( من مث كركذ
 . ةيكلالا ضعب هيلإ بهذ م يعرشلا ءوضولا ال نيديلا لسغ

 : امبنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو ةريره وبأ (م) - [3073
 ١ ت/انلا | هنسع اهم ايست 0 .

 تس ثيدحلا حرش مد

 امبنع ملسم ىور (امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو ةريرهوبأ - م
 سا نإ( راثلا هتف ان نىباحتسالل ا نيفكلاو مفلا لسغ هب ذارآ ( اوؤوضول

 ! اانلك ا

 الا اابقلا لا طلال يرعلال لاعبلاو كلل شال "ل
 ١ . نقول 119087 رادع راكتسالاو
 . هنع هللا يضر ىسوم ينأ ثيدح نم سيلو هنع هللا يضر ينزملا رغألا ثيدح نم

 . )51٠0( ماني مث اضوتي بنجلا باب : لسغلا كانك ,: ىراختلا - 15
 (؟05) . هل ءوضولا بابحتساو بنجلا مون زاوج باب : ضيحلا تنانكر ةييلكل

 نانا فر

 .01215), . ناثلإ| تبسم اع ءوضولا باب : ةراهطلا تاك ملسع علو ١17

١04١ 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبوم وبار( قرا - ما هكر
 الل للا ويل هدي دمحم نيف يذلارف « نارقلا اذه اوُدَهاَعَت »

 .4.اهلقع نيف لبالا# نم

 بسيد ثيدحلا حرش مد

 اذه اودهاعت ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )

 دشأ وه هديب دمحم سفن يذلاوف ) هتوالت ىلع اوبظاوو نارقلا اوظفاح ينعي ( نارقلا

 اة ا ا » اًصلخت يأ ( اتلفت
 . عارذلا طسو يف ريعبلا هب دشي

 :"هنع  لاقابشلا 0 وبأ (ق) 09:
 , ءاضقلا ِءوُسَو « ءاقّشلا كرَدَو « ءالبلا ٍدِهَج + ْنِم هللاب ضر

 دال ةَناَمْسَو

 بح "كيدحملا حرش مح

 هللاب اوذوعت ) هنع ةياورلا ىلع اما ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هللاب ذوعن لايعلا ةرثكو لاما ةلقب هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا هرسف ( ءالبلا دهج نم
 ءوسو ) قاحللا ىنعمب نيتلمهملا ءارلاو لادلا حتفب وهو ( ءاقشلا كردو ) لاحلا كلت نم

 . هنوداعي نمب ةيلب لوزنب مهحرف وهو ( ءادعألا ةتامشو . ءاضقلا

 ١) ةانهاعتو .نارقلا ناك دعشا ناب : نارقلا لئاضف, باتك .: يراخبلا,- ]7 6 ١[

 تيسن لوق ةهاركو نارقلا دهعتب رمألا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : مخ
 0و معقل يعيلقلا لوق زاوجو اذك 2

 ..(11 دا ؛' ءاظلعلا اهلرألا نمل شابا“ ةؤستس لم فايا زدقلا "لانك 7 راختبلا» لل عمو 45

 . (5757) )70١1( ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب ... ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسمو
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 لكألا هللا حابأ مث ماعطلا هيلع مرح مان اذإ متاصلا نأ رمألا ءدب يف ناك هنأل بارشلاو

 بحي يذلا ةصخرلا لوبق يف بيغرت هيف نوكيف انل ةصخر رجفلا عولط ىلإ برشلاو
 يفو تقوملا لجألا ىلإ ةايحلا وه رمعلا نأل رمعلا يف ةدايز نوكي نأ زوجيو اهئايتإ هللا
 ةعاطلا باستكا ناينعم ةايحلا ةدم ينو ةايح ةظقيلاو توم مونلاو ةظقيو مون ةدملا هذه

 ةايحلا يهو ةظقي روحسلا يفو:بوشلاو لك الا قفارملا ضو: شاحملل قفارملا اهنا 0

 لكألا نأل ةعاطلا باستكا يف ةدايزو ةايحلا قفارم يف ةدايزو ةايحلا يف ةدايز وهف
 . ةعاط عوصلا ةل 00

 ا هللا يضر "كل تو نيام «ق) ح50

 ننلطعا يِنْلا لوقيف « ِهتَقدصِب يشي لُجرل كش ويف اوقَّدَصَت ١

 ءاَهب يل ةَجاَح الف نآلا امأف ؛ اَهْتبِو سئمألاب اهب انتج ول

 . « اًهلَبقَي ْنَم ُدِجَي الف

 هس ثيدحلا حرش مح

 هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يعازخلا بهو نب ةثراح - ق)
 ءانب ىلع ( اهيطعأ يذلا لوقيف هتقدصب يشمب لجرلا ) برقي يأ ( كشويف اوقدصت )
 ةقدصلا هيطعي نأ قدصتملا دارأ يذلا لوقي ينعي ةقدصلل بوصنملا ريمضلاو لوهجملا

 كلذ لعل ( اهلبقي نم دجي الف اهب يل ةجاح الف نآلا امأف اهتلبق سمألاب اهب انتئج ول )
 مهلاومأ ةرثكو ةعاسلا برقب مهلاما ةلقل جوجأمو جوجأي كاله دعب نوكي نامزلا

 . ضرالا كتلك

 . ٠١ )١501( ةذرلا' لبق .ةقدنضلا, تبابب : :ةاكدزلا باتا : يراخبلا - 5

 )٠١١1١( اهلبقي نم دجوي اال نا لبق ةقدصلا يف بيغرتلا باب : ةاكزلا باتك : ملسم

 "اتينا

١8 



 يف ,ردقلا ليل اورحت ),اهنع .ملسم, ىور (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع + مإ)
 . ( ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [ع٠90١]
 عبتسلا ّق لاق : وعمل رشَعلا يف ِرْدَقلا هليل ارتحت و

 . « رخآوألا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل اونيحت ) ( امنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 . دحاو ىنعم يف ثيداحألا هذه ( رخاوألا عبسلا يف لاق وأ ) نيحلا اذه يف اهوبلطا يأ
 ..« تاطاوت دق كايؤر راع راو كيقخ يف نماثلا بابلا يف اهيلع مالكلا مدقت

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا (كلاز> 115

 د ف أوركست ا

 كح ثيدحلا حرش هد

 ( اورحست ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)
 نيسلا حتفب وهو ( روحسلا يف نإف ) حبصلا لبق ام وهو رحسلا يف اًئيش اولك يأ
 يف نوكت ةدايزلا ةداغو وخلا ىف ةدايرلا يهو ( ةكرب ) ردصملا اهمضبو هب رحستي ام

 نايتإب لعفلا يف رجالا نال يناثلا ىنعملا ىلع باوثلا ينو لوالا ىنعملا ىلع ندبلا ةوق
 ماعطلا ةحابإ يف ةدايزلا نوكي نأ زوجي : يدابالكلا خيشلا لاق . ماعطلا سفنب ال ةنسلا

 تاقوأ ىجرأو اهلحم نايبو « اهبلط ىلع ثحلاو « ردقلا ةليل ةليضف باب : مايصلا باتك - [196.]
 7111111 .١21 اببلط

 . )١557( باجيإ ريغ نم روحسلا ةكرب باب : موصلا باتك : يراخبلا - [901]
 هريخات بابحتساو « هبابحتسا ديك اتو روحسلا لضف باب : مايصلا باتك : ملسم

 , 0 ااا ل احم
 . دوعسم نبا ثيدح نم ال سنا ثيدح نم ه

 ل



 تايآلا نأل سكعلا نودب هنم اًموهفم ناك ثيدحلا غيلبت ناوج نأل اًئيدح ولو لقي مل
 هل اَنِإَو ٌرْكَذلا اَنلَرَت ُنْحَن اَنِإ » : ىلاعت هلوقل عايضلا نع اهتنايصو اهتلقن ةرثك عم

 ةدشل امإو غيلبتلاب ىلْوُأ ثيدحلاف غيلبتلا ةبجاو تناك اذإ [ ه4 : رجحلا ] « نوظِفاَحَل

 نع اوثّدحو ) تازجعملا رئاس نيب نم اهئاقبل تايآلا لقنب مالسلاو ةالصلا هيلع هماتها

 مكيلع مثإ ال يأ ( جرح الو ) مهيف ةبيجعلا تايآلاو مهصصق نع يأ ( ليئارسإ ينب
 بوجولا نود ةحابإلل رمألا اذه نأ ىلع ةنيرقو اوئّدح : هلوقب قلعتم اذهو اوثدحتت مل نإ

 يف جرحلا مهمهوتل عفرو هلبق امل ديكأت اذه : يتشبروتلا مامإلا لاقو لوألا رمال
 تكوب 5 متنأ نوكوبتمأ ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنع عنملا دورول مهنع ثدحتلا
 لمعلل مولع نسيليهنأل هبنعة هي ذنبا عفا مكيلغاقيضال,,:! هانغنا قليقو (و ةفواطسنلالا قولا
 . جرحلا نم غيلبتلا يف ام هيف نككي ملو رييغتلاب زئاج ثدحتلا نألو

 11 دامو خي وساوألا .عسبلا اءيتؤانقلا"ةليراوركك 7 4 يس 6. 20 5-76

 هد ثيدحملا حرش مح

 ردقلا ةليل اورحت ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا -م)
 . ( ناضمر نم رخاوالا عبسلا يف

 : اهنعإ ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م)ا- [ل00
 . (« ناَضَمَر نِم رخاوالا رشَعلا يف رْدَقلا ةليل اورَخَت » 9 4 ص 10 0

 تاقوأ ىجرأو اهلحم نايبو « اهبلط ىلع ثحلاو . ردقلا ةليل ةليضف باب : مايصلا باتك - ع854١]
 "يال ل ل ا

 . «ناضمر نم» نودب : «ملسم» يفو

 تاقوأ ئجرأو اهلحم نايبو « اهبلط لع ثحلاو «:ردقلا ةليل؛ ةليضف باب : مايصلا باتك با ]١69[
 . )51١1( ( 116 الط

 . «ناضمر نم» ةظفل نودبو «..ردقلا ةليل اونيحت» : ظفلب «ملسم» يفو

 ما/ ١



 فرب َنيِاكلا ٍرشَب : ىَوْيَو - (ق) - ْمِهِهاَبج نم ُجَرْخَي ْمهئاَفْ لب ْنِ
 َجْرخَي ىَتَح ْمِهِدَحَأ يذَ ٍةَمَلَح ىَلَع عضوي ٠ ملبس ازا يهمل
 هيت ٍةَمَلَح ْنِم َجَرْخَي ىَّتَح « ِهّيفتك ضعت ىَلَع ٌعّضوُيَو « يفتك ٍضْعُن ْنِم

1" 

 م اا

 مهو ( نيزناكلا رشب ١ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )

 لبق نم يكبو . مهنوطب نم جرخي مهروهظ يف يكب ) مهلاومأ ةاكز اودؤي مل نيذلا
 ( فضرب نيزناكلا رّشب : ىوريو - (ق) - مههابج نم جرخي ) افق عمج ( مهئافقأ
 هيلع امنا امم ةياورلا هذه ينعي رانلا ىلع ةامحملا ةراجحلا ةمجعملا داضلا نوكسب وهو

 ىلع عضويف ) اهقارحإ ٌدتشيو اهّرح دادزيل ةيناث ةرم ينعي ( منهج ران يف هيلع ىمحي )
 مضب ضغنلا ( هيفتك ضغن نم جرخي ىتح ) هسأر يدثلا ةملح ( مهدحأ يدث ةملح
 فارطأ ىلع يذلا قيقرلا مظعلا ةمجعم داض اهدعبو ةمجعملا نيغلا نوكسو نونلا

 ةملح نم جرخي ىتح هيفتك ضغن ىلع عضويو ) فتكلا ىلعأ وه : ليقو , فتكلا
 ديحوتو اًدرفم لوألا ّيدثلا ركذ ةنيرقب درفملا ىنعمب انه ةينثتلا نوكي نأ زوجي (هييدث
 كرحتملاو كرحتي يأ ( لزلزتي ) هييدث يتملح لاقل هانعم يف ىنثملا ناك ول ذإ ةملح
 . فضرلا وه نوكي نأو هباذع عجو نم هبارطضا ةدشل زناكلا نوكي نأ لمتحي

 نوعا مالا يضر رمع رمع نب هللا دبع (خ) - [18]

 . « َجَرَح الو ليئارسإ يني ْنَع اوئّدحو « َةيآ ولو ّنَع اوغلب »

 هسج ثيدحلا حرش مح

 اوغلب ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع - خ )

 رييغت ريغ نم هارو هعمس 5 رخا ىلإ ءيش لاصيإ : غيلبتلا : يبيطلا مامإلا لاق ( ينع
 امإ ديلاب ةراشإ وأ العف ىّدْؤملا ناك ولو يأ ةغلابمو مبمتت وهف ةمالع يأ ( ةيآ ولو )

 ١310 ليرح] لفي نع رعد اما بابا: ءايبنالا تيداحا ابا : يراجبلاح 31 '
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 نتفلاب دارملا . هنع ةعناملا نتفلا عوقو لبق ةحلاصلا لامعألا لاغتشاب اوقباس ينعي ( انت

 حتفو فاقلا رسكب عطقلا ( ملظملا ليللا عطقك ) نيملسملا نيب فالتخالاو ببنلاو لتقلا

 رمتستو عيشت اهنأ ثيح نم نتفلا لاح نايب هيبشتلا اذه نم ضرغلاو ةعطق عمج ءاطلا

 يسميو ارفاك يسمسو ائمؤم لجرلا حبصي ) اهبنم صالخلل قيرط الو اهببس فرعي الو
 عيسي ) لارخ لا كلتا دعا ناي هاا قل : هلوق ( ارفاك حبصيو انمؤم

 7111 نار زل لبا يم يا اال اماما "يلا لل
 . يويند ضرعل هنم اًضعب هلالحتساب اًرفاك ىسميو هللا

 قع كلعت هللا 0 "يدرج زوق م ب ]١18565[

 .!«!رخأ سيكو« ةئاغلا رثأو 4 اًهيرطع نم سنكتلا ٌعوُلُطَو

 هسي ثيدحلا حرش مدد
 0 1 ا ع

 ( اتس لمعلاب اورداب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اوقباس ينعي هاودو بئاصم ابنأ رابتعابف تس ثينات امأو رهاظ اذهو ءاتلاب ةتس يورو

 ناخدلاو لاجدلا ) يهاودلا هذه نم ةيهاد مكنيبو اهنيب لوحت نأ لبق ةح اصلا لامعألاب

 سانلا معت اهمأل ةمايقلا هب دارأ ( ةماعلا رمأو اهبرغم نم سمشلا عولطو ضرألا ةبادو
 اهراقتحال ترغص توملا اهب دارأ . ةصاخ ريغصت ءايلا ديدشتب ( مدحأ ةصيوخو )

 .. ميسقتلل نوكت اهلعلو أب ةرإ ||

 3 ناو ا "يب ا هاب 0 ا 2

 يحبو ( غهنوطبا نون حرخي.مهووهظا ها يكب بني زئاكلاا رثخلا
 (591417) . لاجدلا ثيداحأ نم ةيقب يف باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - [896]

1 

 000000 مهيلع ظيلغتلاو لاومألل نيزانكلا يف هانا ةاكزلا تاك : ملسم ب كلا
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 : هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا (ق) - [55]
 َ و2-9

 مهجها ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق )

 . رهاظ هانعم ( تباث نب ناسحل هلاق . كعم ليربجو ) يوارلا نم كش ( مهجاه وأ

 : امينع ,ىلاعت هللا يبضرر رمعا نبا مز <[

 . « ٍرثولاب َحْبصلا اوُرِاَب »
 هس ثيدحلا حرش مدح

 حبصلا اورداب ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)
 لاقو ةفينح وبأ بهذ هيلإو رجفلا عولطب يبتني رتولا تقو نأ ىلع لدي اذه ( رتولاب
 ا سن كاش مرورا رولا ااا يي رت لا

 ]١89:5[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريرق وبأ (م) :

 اليوم لخلا خيم ١ ملظُملا للا عّطقَك اني لاَمعألب اُرِداَب

 متري اليد عيد ارئاك جيش كوم ىيسبلو'» ارفاق يسلمو

 هسيص ثيدحملا حرش مج

 لامعألاب اورداب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 0111". ةكفالملا ركاذ١ تاير: قلخلا عدت تاك :ىراعسلا - ان

 . هنع هللا يضر تباث نب ناسح لئاضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 1 نا

 ةعكر رتولاو « ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [841]

 ا ا يل ا
 01) ' أ نتفلا رهاظت لبق لاَمَعَألاِب ةرذابملا لع ثنللا تاب ': نانتإلا تانك: ملسم ح عم

1 
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 : نخاع هللا يضر سنأ (ق) - [189]

 0 2 وت اال هيفرعب نب نسج رار علا ةلات يوفإما او والا

 هي ثيدحلا حرش مد

 . ةاشب ولو ملوأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 سرعلل ذختتت ةفايض يهو ةمبولا نم رمأ ملوأ ( جوزت ال فوع نب نمحرلا دبعل هلاق
 نوكت اهنإ : ليق . ةبحتسم اهنأ ىلع نورثكألاو رمألا رهاظل اهبوجو ىلإ ضعب بهذ
 نوكت نأ كلام باحصأ بحتسا . امهدنع : ليقو « دقعلا دنع : ليقو . لوخدلا دعب

 ديفي ةاشب ولو ملوأ : هلوق ديسير نلا> دق ىلع نوكترللا راتخماو مايأ ةعبس

 يف ملسم ركذ هنألو نفو هكا دع نذل مهدنع ةاشلا نوك نألا فيض هلل

 « سرعلل ةملولا : ةينامث ةفايضلا : ليق . محل ريغب ناك ةيفص سرع نأ هحيحص

 ةلمهملا نيعلابو ةزمهلا رسكب - راذعالاو « ةدالولل - ةمجعملا ءاخلا مضب - سرخلاو

 « ةدالولا عباسل ةقيقعلاو . مودقلل ةعيقنلاو « ءانبلل ةريكولاو « ناتخلل - ةمجعملا لاذلاو
 مضب - ةبداملاو ؛ةبيصملا دنع ماعطلل - ةمجعملا داضلا رسكو واولا حتفب - ةميضولاو

 . ببس الب ةفايض ذختملا ماعطلا - اهحتفو لاّدلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [051]

 ..14.لبنلا قشر نم (مهباع لسا راف كير رسما

 ّدشأ هنإف اشيرق اوجها ) امنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 نورفاكلا ئدتبيال نأ نسب كابل يمر نم يأ ءارلا حتفب ( لبنلا قشر نم مبيلع

 0 0 انااعب ل لهو مالس لا ميسم نمرافاتع عامعقاو ا

 [(١1م : مامنألا] © ِملِع يغب اًوُذَع هللا اويسيف هللا نوك نص ند

 ةالصلا تيضق اذإفإ لجو زع هللا لوق يف ءاج ام باب : عويبلا باتك : يراخبلا - ]١840[

 . )١185/١( ةفحتلا يف م" ملسم هوري ملو . (5049) «ضرألا يف اورشتناف
 . هنع هللا يضر « تباث نب ناسح لئاضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - 3

 . (6١ا/) ( ةاكلللا)

 لي



 هسي ثيدحلا حرش مح

 لاق : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)
 هللا بحب هيدي ىلع هللا حتفي الجر ةيارلا هذه نيطعأل : رييخ موي مالسلا هيلع يبنل
 ع ناو ليلك كلا لسبع ول ىيلنلا حصا انلق' لوس روزا حوارا

 تارا راسو دع يكش اولاقف ؟ بلاط يبأ نب يلع ني : مالسلا هيلع لاقف

 نأك ناك ىتح أربف هل اعدو هينيع يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قصبف هب
 ومس ١ لرماس 1 طم رم قست سا

 رسكب وهو ( كلسر ىلع ) ضما ىنعمب رصنا نزو ىلع ( ذفنا ) : مالسلا هيلع لاقف
 مهعدا مث ) ربيخ لهأ ءانفب يأ ( مهتحاسب لزنت ىتح ) ينأتلا وه نيسلا نوكسو ءارلا
 ميدقت هيفو مالسإلا يف يأ ( هيف هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو مالسإلا ىلإ

 . هنع ىلاعت هللا يضر يلعل ةبقنمو ةلتاقملا ىلع ةوعدلا

 : هنع ىلاعت هللا يصر نم( ا

 ا ول ا لاق َنيج ُهَل ُهَلاَق ؛ َكِرْذنِي فوأ ٠

 دجسملا يف : ةياور يفو كل فكشما ناكها يف

 . « مارحلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هلاق . كرذنب فوأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - قر

 : ةياور يفو . ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ترذن تنك يفإ هللا لوسر اي : لاق نيح هل

 هنأ ىلع روهمجلاو رفاكلا رذن ةحص ىلع ثيدحلاب ضعب لدتسا ( مارحلا دجسملا يف
 1 بابحتسإلا ىلع ثيدحلا اولمحو ةبرقلا مازتلا لهأ نم سيل رفاكلا نأل حصي ال
 و . ليللا يف هتحص ىلعو فاكتعالا يف طرتشي ال موصلا نأ ىلع يعفاشلا هب

 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل موصب اّلِإ حصي ال خذ ١ دجلاو كلا فيش ولا

 ملسم تاياور ضعب يف درو امل مويلاب ثيدحلا يف ةليللا اولّوأو « موصلاب الإ فاكتعا

 : هليل تاكم اند

 . )٠١47( اًموص فكتعا اذإ هيلع ري مل نم باب : فاكتعالا باتك : يراخبلا - م8883

 )١5414/5(. ةفحتلا يف 5 ملسم هوري منو

 اين



 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ينأ عم ترجاه : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - م )

 ةنيدملا الإ ديرن ال : انلقف ؟ اًدمحم نوديرت مكنإ : اولاقف رافكلا ضعب انذخأف ةنيدملا ىلإ

 ءانربخأ ةكم حتف ىلإ مالسلا هيلع يبنلا جرخ املف هعم لتاقن ال نأ ىلع اًدهع اّنم اوذخأف
 امهفارصناب مالسلا هيلع يبنلا رمأ امإإ ( افرصنا ) : مالسلا هيلع لامس انرهعوتال

 ضقن وشفي الكل لب عورشم ريغ هنأل اّبجاو ناك داهجلا كرت ىلع امهدهعب ءافولا نأل ال

 دهاعت ريسأ يف يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذه نعو هب امهنونعطيو هباحصأ يف امهدهع

 يفن ) هيف ةرافك الو بره نأ هل زاج كلذ ىلع فلحو مهنم بربي ال نأ رافكلا عم

 . ( هييألو هل هلاق )دهعلاب ءافولا نسح ىلإ ةراشإ هيفو ( مهيلع هللا نيعتسنو مهدهعب مه

 : هنع ىلاعت هلا يضر ةريره وبأ (ق) - ع7

 مكقوف وه ْنَم كاد لقْسأ َوُه ْنَم ىَلِإ اورظلا ٠
 ل هللا ةجعن اين نأ ا ُهّنَِف

 ىلإ اورظنا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىلع اًئعاب كلذ نوكيل ةيفاعلاو ةمعنلا يف مكنوُد وه نم ىلإ يأ ( مكنم لفسأ وه نم
 مدع يأ ( هنإف ) ةيفاعلاو ةمعنلا يف يأ ( مكقوف وه نم ىلإ اورظنت الو ) ركشلا
 مكنأل ( مكيلع هللا ةمعن ) اوبيعت ال يأ ( اوردزت ال نأ ) قيلأ يأ ( ردجأ ) رظنلا
 مكنع ركشلا توفيف مكيلع هللا معنأ ام نورقتحت مكلعل مكقوف وه نم ىلإ مترظن اذإ
 . فرزر ام لعالكشلاو ةعانقلاب رمالا هيفو

 را هللا در ا ا الا

 اوبال هاهو يايا عما ٠
 . (؟0/4-582) ةفحتلا يف 5 يراخبلا هوري ملو . (4) (9737) دهزلا باتك : ملسم - [189]
 :..(1 ؟,ايدن) ةربيخ ةوزغ تاب د يئزاغملا باتكو تيكراجسلا < انا

 - 57 ما تحل# 71 50- 1 1
 0 ل 2 ىلع لئاضف نم باب : هباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
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 ]:١188[ - هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) : /

 حابس راع ناقل كيفواتا الولف عيدطتلا دبع قيالزْشرلا

  55هل ل حرش

 ) بلطملا دبع ينب اوعزنا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م (
 مدقت ( مكعم تعزنل مكتياقس ىلع سانلا مكبلغي نأ الولف ) بلطملا دبع ينب اي يأ

 ثيدح يف بابلا اذه يف اًيرق هنايب : ١ حلاص لمع ىلع مكنإف اولمعا « .

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (خ) - [ع18485]
 ا وما“ كرا لالا. اسرلللم ذا ءاملا فا الا
 ا 1 ةرصلا كفك املاط ناك اذإ بارق امو ناك اَذإ

 01 هرصنا كلذ ناك 2 ملظلا ني هلع ذا

 كس ثيدحلا حرش مح

 اًملاظ كاخأ رصنا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 اًملاظ ناك اذإ تيأرفأ اًمولظم ناك اذإ هرصنأ هللا لوسر اي : لجر لاقف . اًمولظم وأ

 نم كش « ملظلا نم هعنمت وأ هرجحت ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( : لاق ؟ هرصنأ فيك

 ( هرصن كلذ نإف ) عنمت ىنعمب ةلمهملا ءارلا مث مجلا مث ةلمهملا ءاحلاب هرجحت . يوارلا

 . اًرصن يّمَّس اذلو ةينيد ةحلصم ىلع هل نوع هملظ نع ملاظلا عنم ينعي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح (م) - ١848573

 هَل ُهَلاَق ؛ ْمِهْيَلَع هللا ُنيِعَتْسَنَو ْمِهِدْهَعِب ْمُهَل يفت افرصْنا »

 . ( هيبَألَو

 0 ل ا 2ع يبنلا ةجح باب : جحلا باتك : ملسم - [1888]

 لتقلا هيلع فاخ اذإ هوخأ هنأ هبحاصل لجرلا نيمي باب : هاركالا باتك : يراخبلا - ع1845]

 . (1981) . هوحن وأ
 .(98) (١ا/81/) . دهعلاب ءافولا باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - ]١1885[
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (م) - [1885]
 ؛ اًهيَحْفَص ىَلَع ُهلعْلا مث اَهِمَد يف اً غَبصا مث اَهرَحلا ١

 ملال قمل كايت قلخأ ةر/رخلا لولا اهنم لكات الو

 . « ٍنْذَبلا نِم

 هس ثيدحلا حرش مح

 يبنلا ثعب : لاق هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 ااا دلال عجرم املا ينال زكا ارجو خادبت ةررفع تل

 ( اهمد ىف اهيلعن غبصا مث اهرحنا ) : مالسلا هيلع لاق اهنم ىلع عدبأ امب عنصأ فيك هللا

 ىلع ةمالع نوكتل رجش ءاحل وأ لعن ةعطق نم ةبادلا قنع يف طبري ام ىهو اهتدالق يأ

 0 داو يعض ةدئافو مءايجتتم ىلع هلعجا مث) بوكرلاب اهل ضرعتي الف يده اهنأ
 ءاينغألا نود ءارقفلا اهنم لكأيل ايده اهنوكل مالعالا يه اهمانس ةحفص ىلع اهب

 نع هتقفرو قئاسلا مالسلا هيلع ىبن : امنإ ( كتقفر نم دحأ الو تنأ اهنم لكأت الو )
 ةقفر ليق محللا لكأ ىف ةبغرو بطعلا ةّلعب الالتعا اهرحن ىلإ اولجعتسي الئل اهنم لكألا
 نم لك هتقفر نأ حيحصلا نكل ةلفاقلا عيمج نود هريغو لكألا يف هطلاخي نم قئ ةئاسلا
 : :كللق#ن اف [يبنلا هلهمعيف مهلك فاد وجو م لج أل زك الان( غيم يذلا ىنعملا نأل ةلفاقلا يف

 كلذك سيل : انلق . لام ةعاضإ اذهو عابسلل ةمقل ناك هلكأ ةلفاقلا لهأل زجي مل اذإ
 ةطقاس طاقتلال جيجحلا لزانم نوعبتم مهريغو يداوبلا اكس ىلع ةيراج ةداعلا نأل

 لادلاو ءابلا مضب ( ندبلا نه عدبأ امه ينعي ) ةلفاق رثأ يف ةلفاق يوأت دقو اهوحنو

 ةزمهلا مضب - ةقانلا تعدبأ : لاقي اهرحنا يف بوصنملا ريمضلل ريسفت اذه ةندب عمج

 . يشملا نع تيعأو .تفقو )9

 )١555( . قيرطلا يف بطع اذإ يدهلاب لعفي ام باب : جحلا باتك : ملسم - [1887]

(31090) . 
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 : هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب , بعكي (0)- 1

 يمل ملا ركر وكلا يع ويف كلنا نلارا ارع 3

 هس ثيدحلا حرش مدح

 كسمأ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب بعك - قر

 نيح ( هل هلاق . كل ريخ ) كسمأ ردصم ىلإ عجار ريمضلا ( وهف كلام ضعب كيلع
 لوسر اي : لاقو كوبت ةوزغ نع هفلخت نم هتبوت لوبقل اًركش هلام عيمج قدصتي نأ دارأ

 عيمج قدصت هنم مالسلا هيلع لبقي مل امنإ . ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ هللا
 هب رعشم مالسلا هيلع يبنلا عم هتروشمو لكوتلا لماك ريغ هنأ مالسلا هيلع هملعل هلام
 ” لكاوتلا "للماك "هنأ" هملعل 'هنع' هللا "ضر ركل ينل هلبقو

 : هنع ىلاعت هللا ضد سنا (ج) ماظل

 يف ضرع هريواصت لاَ ا ُهنَف 0 كلمااف يع يطيبمأ ١

 . (« يتالص

 هسح ثيدحلا حرش هج

 يضر ةشئاعل ناك : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 : اهل لاق هيلإ مالسلا هيلع يبنلا ىلص املف اهتيب بناج هب ترتس مارق اهنع ىلاعت هلا

 ريواصت هيف قيقر رتس فاقلا رسكب وهو ( كمارق ) ةلازإلا ةطامإلا ( ينع يطيمأ )
 . ( ٍينالص يف ضرعت هريواصت لازت ال هنإف ) شوقنو

 ىلعو ] : لجو زع هللا لوقو كلام نب بعك ثيدح باب :يزاغملا باتك : يراخبلا - [1881]
 . )45١48( © اوفلخ نيذلا ةثالثلا

 . (57) (7/59) هيبحاصو كلام نب بعك ةبوت ثيدح باب : ةبوتلا باتك : ملسم
 دسفت !له ريواصت» وأ كللطم توثا يف 'نلظ نإ'تاب “أ ةالئطلا باتك :يراخبلا 45

 . 11751. كللذ نع نييااشو ؟ هتالص

١ 



 هد ثيدحلا حرش مح

 ضئارفلا اوقحلأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 وهف ) كلذ دعب ةكرتلا نم يأ ( يقب امف ) مهماهس ماهسلا يوذ اوطعأ ينعي ( اهلهأب
 ىنعمب لب هب قحأ وه نم يردن ال انأل قحأ ىنعمب سيل انهه ىلؤأ ( ركذ لجر ىلوأل
 ةبارقلا برقب ىرخأو ةجردلا برقب ةرات نوكي كلذو بسنلا برق هب دارملاو برقأ
 لعجي ال هنإف لكشملا ىثنخلا نع زارتحالل : ليقو , ديكأتلل لجر دعب اًركذ ركذ امنإو

 رك كلا "يريدفت "لع لهألا 'وهزو نقيتللا ردقلا"هل "لب مزج نخر نلحاسص|
 ةرلغاقلا ةداغ (فالتم لكيك وأ ناك لخضر شنزب ةيصعلا نأ نايل ليقم 8120

 اذ]إازاجلا ىفتل هك ذ': ,ليقو :6 ةيلوجنرلا دا غلب لم الإ ثارثملا :نوطعي ال.اوناك ا مهكلق
 : الجو, ىمست قب ةيوقلا |

 : "اين ىلاعت هللا يضر ةنوميم 6

 هيف تعقو نمس نع لكس امل هلاق ؛ هولكو اوخح امو اهوقلا »

 . (« ةراف

 همصح ثيدحلا حرش مدح

 اهوح امو اهوقلأ ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةنوميه - خ )
 ىلع لومحم ثيدحلا ( ةرآف هيف تعقو نمس نع لئس امل هلاق ) مكنمس يأ ( هولكو
 ناك نإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره يلأ ةياور يف ءاج امل اًدماج ناك نمسلا نأ

 . « اًدماج

 . ركذ لجر ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب : ضئارفلا باتك : ملسم 2

 . اًسنأ سيلو سابع نبا ثيدح نم .(؟) )١115(
 وأ دماجلا نمسلا يف ةرافلا تعقو اذإ باب : ديصلاو حئابذلا باتك : يراخبلا - ]١80[

 .(0-6814) . بئاذلا

 انش



 4. لاق : لوقي نأ فنصملل يغبني ناك يوارلا مالك نم ناك نإ اذه نأ ملعا

 اوناكو : ردح وسلا ا نآل ملسم/ةمالع ةهركذ

 ملسم ةمالع دعب هركذ حصي ملف اًضيأ يراخبلا ةياور هذه نأل مهقتسم ريغف ةئامسمخ

 ام : تلق نإف ( ةئامسمخو فلأ : ىوريو ؛ ةئامعبس ىلإ ةئاتس نيب اه : ىوريو )

 نولتاقملا ةئامسمخ مهلوقب دارملا نأب بيجأ : تلق . تاياورلا هذه نيب عمجلا هجو

 ءاسنلا ةئامسمخو فلأ : مهوقبو « ةصاخ لاجرلا ةئامعبس ىلإ ةئاتس نيب ام : مهوقبو

 راككا نحتاو ارنوب اةيايورزب كال ددقرمنأل ىلطان مباوحلاء اذه _نكل الاجر ا و نا
 اودارأ مهلعل : لاقي نأ ملعأ هللاو حيحصلا باوجلاف لجر ةئامسمخو افلأ هل انبتكف ريسلا
 ”لليحر افلا ' هن ايكقي : دلت ةيماخ ةيبدملاه اجر ةئامعتس ىلإ ةثأم نيب ام مهلوقب

 . نيملسلا نم موح نم عم مقايإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ثيل (ف) ا

 . « ةَحْلَط يبأل ُهَلاَق ؛ 00 ا ا ا ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم اًمالغ انل سما ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 سنأ ةحلط وبأ راتخاف ةنيدملا ىلإ همدقم دنع ( ةحلط يبأل هلاق ؛ ينمدخي مكناملغ

 ديسل هتمدخ ةكربب هرمع لوطو هدلوو هلام هللا رّثكو نينس رشع همدخف كلام نبا
 . نيلسرملا

 ين نتا يضر نننأ تاس :ليرهلا

 00 ل را و ّضئاَرفلا اةنفأو

 .:(7:5505) كاجرلاب ةبلغ نم ذوعتلا .باب : تاوعدلا.باتك : يراخبلا - [١م1/4]

 .. ةكربلاب اهيف وع يبنلا ءاعدو « ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسمو

 . 5101و

 4 : (عدضتج: قلو فيبأ قطو دل ولا بتاؤتماد باب : امن ازفلاا عيناك .: يق راخبلا مح مارال

 لا



 اوعفراف هوكرتاف انارق هنوك يف متفلتخا اذإ : هانعم وأ ربدتلا وهو ةءارقلا نم ضرغلا

 . لاؤسلاو عوجرلاب لاكشالا

 ا ىلاعت هللا يضر ةريره وأ 0 الا

 رح نم لعل ةَماقإ َنِإَ ٍةالصلا يف 0 0 0

 . (« ٍةالّصلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف فصلا اوميقأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ثا اسس اسس

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةفيذح (خ) - [141/1]

 :(ىوريو (م) - ساثلا َنِم مالسإلاب ظلت نم يب اوُبتكا ١

 ام : ىوريو ؛ ةئامسمخا اوُناَكَف 0

 0 كامو كلا ىوريو ةنتكا ج ىلإ ةئ هنا ل

 طش فاد كاد حرش مدح

 ظفلت نم يل اوبتكا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - خ )
 ملسم ىور ينعي ( مالسإلا ظفلي م يل اوصحأ : ىوريو - (م) - سانلا نم مالسإلاب
 ظفلي اصخش 5 يأ فوذحم اهرسفم ةيماهفتسا : 5 . اوبتكا ناكم اوصحأ : ظفل

 فرح طاقسإب هلوعفم بصنلاب مالسالاو تحت ةانثملا ءايلا حتفب ظفلي . مالسالا ةملكب

 ( ةئامسمخ اوناكف ) ةددشملا ءافلابو قوف ةانثم ءاتب ظفلت 5 : خسنلا ضعب يفو . رجلا

 « اهنم لوألاف لوألا لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب : ةالصلا باتك : ملسم - [14173]
 نم مهيرقتو لضفلا يلوأ ميدقتو « اهيلإ ةقباسملاو . لوألا فصلا ىلع ماحدزإلاو
 .ياكتألب (ة فه )ياماما

 .(؟0٠5١5) . سانلا مامألا ةباتك باب : داهجلا باتك : يراخبلا - عامالا]

 .(؟5؟50) )١59( . فئاخلل ناميالاب رارستسالا باب : ناميالا باتك : ملسمو

١,0 



 مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس هيبن اهب صخ يتلا تافاركلا ةلجأ نم ريطلا ليلظت نآل
 لضفأ ةلابغلانؤل ءالرألاو ءابال م هريغل ناك هنإف ةيايغلاو ةيمامتتلاب.ليلطت فاالخب

 معلا ادع 0 اًميمج ءوضلاو لظلا لصحي ةيايغلا يف نأل ةمامغلا نم

 ياللا كاتكلا انْمَرْوا م ىلاعت هلوق يف ليزتتلا يف ةروكذملا عاونألا ىلع دراو

 ل لالا 7 لف هيلا #: هبسفنل هلاظر كيوي يبايع نمر يلع دا

 0 ل ل ا

 مض نم قح يف ريطلا نم ناقرفو امهانعم فرعي نم قح يف ةيايغلاو هسفنل ملاَظ وهف
 نيقيلاو نافرعلا جوأ ىلإ ةلاهجلا ضيضح نم مهببسب اوراط ىتح نيدعتسملا ملعت امهلإ

 فرشأ لظملا ناويحلا ةروصب لمعلا ريوصت نإف تايلجتلاب ةصتخملا تاريخلاب قباس وهف
 ناعفشي هانعم وأ امهئراق نع محجلا ناعفدت يأ ( امهباحصأ نع ناجاحت ) دامجلا نم

 يأ ( ةلطبلا اهعيطتسي الو ةرسح اهكرتو ةكرب اهذخأ نإف ةرقبلا ةروس ااوأرقا ) هل

 اهب لمعلاو اهيناعم ربدت ىلع ردقي ال هانعم وأ اهوطل نالسكلا اهظفح ىلع ردقي ال
 ؛'ةلطابل :هلحلاطفأ ”نآل الطلاب" يجسللا هع (زبيخا ١1» حاستلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج (ق) - [١ما/ه]

 4 هلع ايموبل تفلتسلا اذإف مييولق تفلتلا انا نارقلا !وارتأرل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اوأرقا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج - ق)

 : ليقو « هيناعم ةربدتم هتءارقب ةذتلم مكبولق ماد ام ينعي ( مكبولق تفلتئا ام نارقلا

 اذإ ينعي ( هنع اوموقف متفلتخا اذإف ) انارق هنوك ىلع نيعمتجم متمد اه اوأرقا هانعم

 وه ام لاوزل هوكرتاف ةءارقلا ةمادتسا نم اهتلالمل وأ رخا رمآب اهلاغتشال مكبولق تقرفت

 . مكبولق هيلع تفلتتا ام نارقلا اوأرقا باب : نارقلا لئاضف باتك : يراَخبلا - 47767

0677 
 يبنلاو هيعبتم نم ريذحتلاو نارقلا هباشتم عابتا نع يبنلا باب : ملعلا باتك : ملسم

 211 2( 01017" "نازعلا يل" داخل نع
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةمامأ وبأ © 0

 اوأَرَقا هباَحْصأل اًعيِفَش َةَماَيَقلا موي يأن ُهّنَف َناَرَملا اوأرقا»

 ٍناََماَسَع اَمُهنَك ِةَماَِلا موي ٍنَاَي َمُهّنِإَفَنارْمِع لآ ةَروُسَو ةرقَبلا : ِنيَواَرْهلا

 2 اًمهِباَحْصأ ْنَع ِناَجاَحُت ٍفاَوَص ٍرْيَط ْنِم ِناَْرف اَمُهاَك أ ِناَئياَيَغ امُهئاَك ذأ

 (١ هلال اهميطتسي 0 ير اَهَّدَحْمأ َنإَف ِةَرَقَبلا 0 اورق

 هس ثيدحلا حرش مح

 هنإف نارقلا اوأرقا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمامأ وبأ - م )
 اودهش نيذلا ةكئالملل ةعافشلا نوكت نأ زوجي ( هباحصأل اًعيفش ةمايقلا موي يتأي
 ةروص قهللا ةلعبم ناي نازقلل توكيتأو اهلئاّببس هنوكل.اًراع نارقلا لك تيس
 ثينأت ءارهزلا ( نيوارهزلا اوأرقا ) رخا ثيدح يف اًمالك محرلل تبثأ اك هقطنأو

 اتلا رونلا نم امهتءارق ىدع بترتي امل نيوارهزلاب اتيَمُسس رينتسملا ضيبألا وهو رهزألا
 امهيف هللا ءامسأو ةينيدلا ماكحألا ةرثكل ركذلاب امهصخ ( نارمع لآ ةروسو ةرقبلا )

 ةروس نودب اهيلع ةرقبلا قالطإ نأ ىلإ ةراشإ لوألا نود يناثلا يف ةروس ركذ يفو
 نيتبسانتم نيتروص هل غوصي نأب امبباوث نايتإ هب دارأ ( ةمايقلا موي نايتأي امهنإف ) زئاج
 ( تاتيايغ امهنأك وأ ) هتفاثك ةدشل هوحميو ءوضلا مغي ام يهو ( ناتمامغ امهنأك )

 اهدنع لصحيف اهنم نودأ نوكي ام تحت نيتانثملا نيئايلا نيب فلألابو ةمجعملا نيغلاب يهو
 ىنعمب وهو قرف ةينثت نوكسلا مث رسكلاب ( ناقرف امهنأك وأ ) اًعيمج لظلاو ءوضلا
 . ءاوحلا يف اهتحنجأ طسبي ام رويطلا نم يهو ةفاص عمج ( فاوص ريط نم ) ةفئاطلا
 تاياورلا قاست ال كلذك سيلو يوارلا نم كشلل انه « وأ » نأ ءاملعلا ضعب معز

 امهانعم اًملاع امهئراق نوكي نأب ىلعأ ناك نإ امهباوث نآب ميسقتلل لب كلذ ىلع هيف
 اًملعم نوكي الناب طسوأ ناك نإو ةمامغك ناك نيدعتسملا نم"اَهيِبلظي نا
 سضكعو ريطلا هم نيصرفك ناك املعم الو اًملاع نوكي ال ناب ىندأ ناك َنإو ةيا 5 | ٠

 لاقو « ىندأ ةمامغلاو طسوأ ةيايغلاو ىلعأ نيقيرفلا لظ لعجو مبسقتلا بيترت مهضعب

 ةرقبلا_ةروسو*تافلا ةءارق, لصف بأي : اهيوصقو نيرفاسملا هالص بابكا  ملس <00
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 اولتقاو ) بجاو الربخفلا) عقاد نأل اهترثك نم ررض لصو اذإ اذه : ليق ( بالكلاو
 ةيحلا رهظ ىلع ناضيبالا ناطخلا ءافلا ناكسإو ةلمهملا ءاطلا مضب ( نيتيفطلا اذ

 رثكأ امهررض نوكل تايحلا دعب ركذلاب امهصخ بنذلا ريصق يهو ( رتبألاو )
 درجمب هناسمطيو رصبلا نافطخي ينعي ( رصبلا ناسمتلي امهنإف ) ردجأ امهكالهإو
 عسللاب هنابلطيو رصبلا نادصقيو : هانعم ليقو . امهرصب ين ةيمسلا ةيصاخب هيلإ امهرظن

 . ىلبح عمج ءاحلا حتفب ( ىلابحلا ناطقستسيو ) حصأ لوألاو

 ا هللا يضر دوعسم نبا لا

 ا ةكيلوسب ند 5 0 ل ال السل لق

 سدا ل نيام ا كلا ثنا: نقع ءاتلا

 « يمأر ٌتعفرف ريا : ءاسنلا ] © اًديِهَش ءالؤه ىَلَع كب اًنئجو

 لونك خرجا كيأْرخ عي را ثطشارف ' هيفعي ىلإ رأوا قوهقطوأ

 هك ييدحملا حرش تت

 يلع أرقا ) هنع ةياورلا ىلع اقَفّنا ( هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 كيلعو كيلع أرقأ هللا لوسر اي : تلق ) ىوارلا يأ ( لاق . هل هلاق . نارقلا

 يريغ نم هعمسأ نأ بحأ يفإ ) : مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق ) نارقلا يأ ( ؟ لزنأ
 ٍةَمَأ لك ْنِم انثج اَذإ َْيَكَف » : تغلب اذإ ىتح ) ءاسنلا ةروس يأ ( ءاسنلا تأرقف
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 لجر ينزمغ وأ يسأر تعفرف [ ؛١4 : ءاسلا] # اًديهَش ءالوَه ىلَع كب اَنئجَو ٍديهَشب
 بابحتسا هيفو ( ليست هعومد .تيأرف يمآر تعفرف ) يوارلا نم كش ( يبنج ىلإ
 هلوق دنع مالسلا هيلع هؤاكب امأو « ربدتلاو مهفتلا يف غلبأ هنأل هريغ نم نارقلا عامس

 ةدشو ةمايقلا لوه ىلع ةيآلا هذه ةلالدلف ع 4١ : ءاسلا ] © اًنثج اَذِإ َفْيَكَف 8 : ىلاعت
 ر 1 1ألا
 . (5088) . نارقلا ةءارق نع ءاكبلا باب : نارقلا لئاضف :باتك : يراخبلا - ع١ م7

 ةءارقلا بلطو نارقلا عاّتسا لضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 )8٠١( )1١1417(. . ربدتلاو ةءارقلا دنع ءاكبلاو . عاتسالل هظفاح نم
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 رسكناف هتلحار نع ةفرعب عقو لجر قح يف مالسلا هيلع هلاق ( نيبوث يف هونفكو ردسو
 بيطلا نم طلخي ام ةلمهملا ءاحلا حتفب وهو اطونح هيف اولعجت ال يأ ( هوطنحت الو ) هقنع

 ( اًيلم ةمايقلا موي هنعبي هللا نإف هسأر اورمخت الو ) مهريغ يف لمعتسي الو قوملل
 همدو ةمايقلا موي ديهشلا ءيجي 5 هجحب ةمالع هعمو اهيلع تام يتلا هتئيه ىلع ينعي

 ليطعو ليلا سلب نأ :روجعتال تام: اذإ مرا نأ: لع دما ىعفاشلا هن لدتا ل0

 انوكي نأ نم معأ نيبوث يف هونفك : هلوق يف ةفينح وبأو كلام لاقو . اًبيط سميو هسأر
 نييوث يف نيفكتلا زاوج ثيدحلا يفو . ىنللا, مرحملك سيل هنأ ىلع ليلد الاؤإ ليلا

 . ليد رع كاسي مل مالسلا#هيلع ىلا نال نيدلاب نلح مدقم لا

 + اعلا ليش هللا يضر سابع نبا( 10

 امامك كلا لقفل اعد اقلا هلاقأ 4: 0 ةقيلطشت اهقلظف م ةقيِدَحلا لَبقا »

 ضل دا حرش مدح

 ةقيدحلا لبقا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 ةقلط ىلع رصتقي نأ وهو بوصألا وه ام ىلإ داشرإلل رمألا اذهو ( ةقيلطت اهقلطف

 ةمجعملا نيشلاب ( سامش نب سيق نب تباثل هلاق ) مدن نإ اهيلإ دوعلا قتيل ةدحاو
 لوسر اي : تلاقو مالسلا هيلع يبنلا هتأرما تنأ نيح ةلمهملا نيسلابو ميلا ديدشتو

 هتقيدح هيلع ٌدرأ ينإو اًعبط ههركأ نكلو هقلخ ءوسل تباث يجوز ىلع بضغأ ال ينإ هللا

 . اهقادص تناك يهو

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [87]
 اَمُهّنِإَف نيالا نيَيفطلا اذ..ازولكفا و. .٠؛ بالكلاو ِتاّيَحلا 0

 1 ىلاّبَحلا ِناطَقْسَتْسَيَو رصنبلا ناسمتلي

 هبضصص ثيدحلا حرش مح

 تايحلا اولتقا ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)
 ]١481/1[ - علخلا باب : قالطلا باتك : يراخبلا .. )52107( .

 ]١811[ - .اهريغو تايحلا لتق باب : مالسلا باتك :ملسم )5“7”7'(. )١59(.

 ا



 بعك تنب « اهنع ىلاعت هللا يضر ةبيسن اهمساو ةيطع مأ (ق) - 8793
 شيع كاست ىلا يضر

 ءامب كلذ َّنُيأَر نإ َكِلَذ نم رثكأ وأ اًسمحت وأ اَنالَث اهتليسا ٠

 ةكضرااذإا'ءاروفاك السر انين وأ راؤفاك ةريخألا وو اةلكاجا زا ةردنمو

 . ( يِنّنِذاَف

 هل ا

 اهحتفب ليقو نونلا مضب ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةبيسن اهمساو ةيطع مأ - ق )
 يبنلا انيلع لخد : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بعك تب )
 ( نأ ) ( كلذ م رثكأ أ اسمخ وأ اثالث ايلسغا ) : لاقف هتنبا لسغن نمو مالسلا هلع
 كان ارا ويدرس كيلشلاف ارو ايلطغأ دارملا لب ءايششألا ىذه وسو يسال سا |
 فاكلا رسكب ( كلذ نتيأر نإ ) عيبستلاف اّلإو بودنم سيمختلاف ءاقتلا هب لصحي مل

 نجتحا نإ هانعم لب نييأر ىلإ ضيوفتلا هانعم سيل هلبق ام اذكو ةيطع مأل باطخ
 ائيش وأ اًروفاك ) ةريخألا ةلسغلا يف يأ ( ةريخألا يف نلعجاو ردسو ءامب ) دبيزتلا ىلإ
 دعب نونلا ديدشتو ةزمحهملا دمب ( يننذاف نتغرف اذإف ) يوارلا نم كش ( روفاك نم
 . .يننملعإا .:.لاقللا

 : امهتع ىلاعت هللا يضر سابع نبا اند
 را ةوطْتحم الو يبول يف ةوُئفكو ٍرذيسو ءامب ُةوليسغا ١

 1 ايل ةفاقلا م موي هّثعبي هلل نإف كسار

 صح .ثيدحلا حرش مح

 ءامب هولسغا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 . (7١؟1)515 ١ ردكسلااو ,ءاملاب هئوضوو تيملا لسغ كباب: رئاسللا ١ قناتك + ئراختلا"

 0 (5173> :.كنملا لسغ يفااثباب : رئانجلا باتك : ملسم

 17759 نييوت قف .نفكلاب بانا نئانملا تاكا عواحنلا تنويم دو

 .(15) )١١5١5( تام اذإ مرحماب لعفي ام باب : جحلا باتك : ملسم
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 َبوُجَو تقو يف ناك 'ثيدحلا اذه نودص لعل ةنيدملا نيرجلاهملا ناد نم 'ةارلا لاوألا

 رجألا نم يأ ( نيرجاهملل ام مهلف كلذ اولعف نإ مهنأ مهربخأو ) ةنيدملا ىلإ ةرجهلا
 قفني هنإف مالسلا هيلع يبنلا نمز يف ناك ليق قاقحتسالا كلذو ءيفلا لام قاقحتساو

 بجي ينعي ( نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو ) اودهاجي مل نإو ءيفلا نم هللا هاتا ام مهيلع
 رافكلا لاتقل اًيفاك نيملسملا ركسع ناك ءاوس مامإلا مهرمأ اذإ داهجلا ىلإ جورخلا مهيلع

 نم ودعلا ءازإب ناك اذإ مهيلع بجي ال جورخلا نإف نيرجاهملا ريغ فالخب نكي مل وأ

 مهنأ مهربخأف ) رفكلا راد نم يأ ( اهنم اولوحتي نأ اوبأ نإف ) لاتقلل ةيافك هب

 يذلا هللا مكح مهيلع يرجي ) يداوبلا يف نونكسي نيذلا ( نيملسملا بارعأك نونوكي
 ةمينغلا يف مه نوكي الو ) امهريغو صاصقلاو ةالصلا بوجو نم ( نينمؤملا ىلع يرجي
 مالسإلا لوبق نع يأ ( اوبأ مه نإف نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ ءيش ءيفلاو
 ( مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ مه نإف )ةيناثلا ةلصخلا يه هذه ( ةيزجلا مهأساف )
 لاق أي رع وأ نأ 5 نشع رفا درهما رم ةيزدبلا نخلا ارانب 2 لزلا ا
 لبقي ال : يعفاشلا لاقو . مهسوجمو برعلا يكرشم نم ذخؤي ال : هللا همحر ةفينح وبأ

 مه نإف”) نيوطتلا قإ“ىَضَقُي ليلدلاب بناج لك نم: لاغتشالاو :"باتكلا لهأ نمأالإ
 ( نصح لهأ ترصاح اذإو ) ةثلاثلا ةلصخلا يه هذه ( مهلتاقو هللاب نعتساف اوبأ
 اهيأ لقت ال ينعي ( كباحصأ ةمذو هللا ةمذ مه لعجت نأ كودارأف ) رافكلا نم يأ

 نإ مكنإف ) يلاحصأ ةمذو يتمذ مكل تلعج لق لب هيبن ةمذو هللا ةمذ تلعج ريمألا
 نأ نم نوهأ مكباحصأ ةمذو مكتمذ ) دهعلا ضقن رافخالا ةزمهلا حتفب ( اورفخت

 ىلع مهزنت نأ كودارأف نصح لهأ ترصاح اذإو . هلوسر ةمذو هللا ةمذ اورفخت

 . لزنت الو لعجت ال : هلوق : يوونلا لاق ( ىلاعت هللا مكح ىلع مهزنت الف هللا مكح

 مييف هللا مكح بيصتأ يردت ال كنإف كمكح ىلع مهزنأ نكلو) هيزنتلل نييبنلا الك
 . بيصمب سيل دبتجم لك : لاق نمل ةجح هيفو (ال أ

00 



 سس هه ري

 ور هور هك ا

 و هللا ةَمِذ ْمُهَل لمجال هي َةُمْدَو هللا مذ ْمُهَل لمت نأ َكوُداَرَف نصح

 و اور نإ ْمكنإَف كب َكياَحْصأ موو كَم ْمُهَل لعجا نكلَو هي هم
 ٌترصاَخ اَذِإَو هلو ”ةمداو هللا ةمذ اورفخبت نأ ْنِم َنَوهَ مباح ةَمِذَو

 هللا دا مك ىَلَع مقلرلت الفيلا مك ىَلَع مُهلرنُ نأ َكوُداَرأَف نصح لأ
 مهي هللا َمْكُح ُبيِصُنَأ يرذت ال َكّنِإَف كيك ىَلَع ْمُهلِزْا ْنِكَلَو « ىَلاَعَ

 يحل

 هكسو ثيدحلا حرش هج

 ناك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بيصحلا نب ةديرب - م )

 هعم نمو هتصاخ يف هللا ىوقتب هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع اًريمأ رّمَأ اذإ مالسلا هيلع يبنلا
 يهو ( اولتاق هللا ليبس يف هللا مساب اوزغا ) : مالسلا هيلع لاقف اًريخ نيملسملا نم
 لادلا رسكب ( اوردغت الو اولغت الف اوزغا , هللاب رفك نم ) اوزغال ةحضوم ةلمج

 عطقب مهوهوشت ال يأ ةثلثملا ءاثلا مضب ( اولثمت الو ) مدهع اوضقنت ال يأ ةلمهملا

 ريغ اوناك مهمأل نايبصلا لتق نع عنم امنإ ايبص يأ ( اًديلو اولتقت الو ) نذألاو فنألا
 كودع تيقل اذإو ) ةلعلا كلتب مهيلع اًسايق مهنم ءاسنلاو خويشلا لتقي الف نيبراحم

 دعب هب ءاجي نأ رهاظلا نم ناك هلبق ام ةنيرقب ماع هنكل ريمألل باطخلا ( نيكرشملا نم

 مهعداف ) هنأشب اًماتها امهنيب اولغت الف اوزغا : هلوق عقو نكل هللاب رفك نم : هلوق
 ةدئاز هيف ام ( كوباجأ ام َنهتيأف ) يوارلا نم كش ( لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ

 هذه ( مالسإلا ىلإ مهعدا مث ) مهئاذيإ نع عنتما ينعي ( مهنع فكو مبنم لبقاف )
 لاق . ملسم حيحص خسن عيمج يف اذكه : يوونلا لاق . ثالثلا لاصخلا ىدحإ

 ننس يف اهطاقسإب ءاج دقو ( مث » طاقسإب مهعدا : ةياورلا باوص : ضايع يضاقلا

 لب ةدئاز انه « مث ١» تسيل : يرزاملا لاقو . ثالثلا لاصخلل ريسفت هنال دواد يل

 لوحتلا ىلإ مهعدا مث مبنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف ) مالكلا حاتفتسال تلخد

 ةلصخلا ىلع ةعرفتم اوبأ مه نإف : هلوق ىلإ ةوعدلا هذه ( نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم
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 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (ق) - 1450

 سْيَمُع لب ًءاَمْمأل ُهَلاَف ؛ يمرخأَو بؤكي يِرفثتساَو يليستغا ١

 ,عادولا ِةّجح يف ٍرْكَب يبأ َنْب َدَمَحُم ْتَدَلَو َنيِج اَهْنَع هللا يِضَر

 . « ةفيلحلا يِذب

 كح لحل حرش مح

 يرفنتساو يلستغا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر

 ةقرخب اهجرف ةأرملا َكيشَت نأ ءافلابو قوف ةانثملا ءاتلا دعب ةثلثملا ءاثلاب رافثتسالا ( بوغب

 كلذب عنم افسرك اهجرف يشحت نأ دعب اهتزجح يف اهطسو ىلع اهيفرط ّدشتو ةضيرع

 ركب يبأ نب دمحم تدلو نيح اهنع هللا يضر سيمع تسب ءامسأل هلاق , يمرحأو ) مدلا

 . مارحإلا عنمب ال ضيحلا نأ نايب هيفو ( ةفيلحلا يذب عادولا ةجح يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر بديلا اي ةديرب مم) - عادتح]

 دما و ا ها اا لال هؤاوعاا

 َنِم َكَوُدَع ٌتيَقَل ,اذِإَ ادي التقت ال نرش الوفا روش هلو اوَلُعَت الف

 2 لّبفاف اا و لالخ 3 لاصخ لذ 1 ْمُهُعذا َنيِكر شملا
42 

 ْمُهْنَع فكو ْمُهْنِب لبا 1 نإ ماللمإلا 0 مهَعْذا مث ' ُْهْنَع فكر

 نإ مهنا | ٍمُهرِبْحاَو : نيِرجاَهملا ٍراَد 2 مِهِراَذ ْنِم ِلْوَحُتلا كل ْمُهَعْذا ل

 نأ اوبا ْنِإَف « َنيِرِجاَهُملا ىَلَع ام ههلعو 00 ب كلذ اوُلَعف
 1 رس تار 1 أ مهرب اهْنم اوُلُوَحتي

 الإ ٌءيش ءيفلاو ةَميبْعلا يف ْمُهَل نوكي اَلَو َنيِنِموُملا ىَلَع يِرْجَي يذلا هللا

 لّبفاف كرا نه نإف ةّيزجلا فلاي اويا نه نإف:نيملسملا ممراودعاتل نأ

 راحت ا براعساب مازلا قلع يبنلا ةجح باب : جحلا باتك : ملسم - 85 7/]

 ال( كيبل ”) .ةفحتلا 71

 مهايإ هتلصوو ؛ ترووعب اغا كرما هاما رم هانا ريسلا و .داهجلا كانك : ملسم - 08

 . (”) )1١*١7( . اهريغو وزغلا باداب
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 الول ) مهيديأب سانلا نوقسي هعم نمو سابعلاو مزمز ىأ امل هلاق ( حلاص لمع ىلع
 : ىنعملا . هقتاع ىلإ راشأو ( هقتاع ينعي ؛ هذه ىلع لبحلا عضأ ىتح تلزنل اوبلغت نأ
 بيبزلا نم جاحلا ةياقس نأ : هنايب . هترشابل لمعلا اذه يف نيبولغم اونوكت نأ ةفاخم الول

 هنأ نّيبو مالسلا هيلع يبنلا هل اهاضمأف ةيلهاجلا يف سابعلا اهيلي ناك ءاملا يف ذوبنملا
 بصنملا كلذ عزنف مهيلع ةالولا بلغل هتليضف ىلع صرح لمعلا اذه يف مهكراش ول

 . مهنع

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يلا نب دعس (م) - ]١8565[
 20 نا ها ال 0
 دل قلل امل الم الكف لما

 خم رطل اال عرار (يوتجا ىلاكت قا لير نطاق" ىلإ نا دعس <

 مكنم ام ١ : ثيدح يف سماخلا بابلا يف هيلع الكلا مدقت دقت ( هل قلخ ال رسيه لكف

 ( «رانلا امور هل نشل ل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ثنا (2) 4

 ؛ مئاص ينإف ٍهئاعو يف مرمتو « ٍهئاقيم يف ْمكَمَس اوديعأ ؛

 .لامت لو وشعب هقئاذ «ييلسو عام اع شك عيش

 يف مك اوديعأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 ( نمسو رمتب هتتاف ملس مأ ىلع لخد نيح هلاق ؛ مئاص ينإف هئاعو يف كرمتو . هئاقس

 . اًمئاص هنوك نايب زاوج ىلعو مزلم موصلا عورش نأ ىلع ليلد هيفو

6 

 هلجأو هقزر ةباتك و « همأ نطب يف . يمدآلا قلخلا ةيفيك باب : ردقلا باتك : ملسم - ]١85665[

 م 01015 هتداعسو هتواقشو « هلمعو

 )١94805(. .مهدنع رطفي ملف اًموق راز نم باب : موصلا باتك : يراخبلا - [ع18757]
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 كتردقب قلعتم اذه ىلع ( مالغلا اذه ىلع ) كتردق نم يأ ( كنم كيلع ردقأ هللا

 هجول ٌرح وه هللا لوسر اي : تلقف ) ديدش برضب همالغ بدؤي ناك نيح هلاق ردقملا
 تقرحأل يأ ءافلا دعب ةلمهملا ءاحلاب ( رانلا كتحفلل لعفت مل ول : لاقف . هللا
 رادقملا نع هئازج يف اًيدعتم ناك هنأل اذك لاق امنإ ىوارلا نم كش «( رانلا كتتسمل وأ )

 . هيمن اًاميلغ ديرعتتاعب هنياساس ذك كا نمل ادن لاو تلح ٠"

 : ةنعا لاعت هللا يضر ةريره 0 قزح ا

 وكيلا الا كيرا نينإ و. هلولقولو شعم نضال «انا اوسكشارد

 هللا ضرألا اَمنِإ اوُمَلعاَف الإ هِيَ انيس هلام مكن َدَجَ
 . « ٍدوُهَيلل ُهَلاَق ؛ ِهِلوُسَرَلَو

 اك كميل 1 ذنب
 نأ اوملعا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( مكيلجأ نأ ديرأ ينإو ) اهيف ىاحلا وه ينعي ( هلوسرلو ) هكلم يه ينعي ( هلل ضرألا
 رسيتي ال ائيش هلام يف ينعي ( ائيش هلامب مكنم دجو نمف ) ةنيدملا نم مكجرخأ يأ
 هلاق . هلوسرلو هلل ضرألا امّنِإ اوملعاف ) دجي مل نإ يأ ( اّلِإو هعبيلف ) هلقن هل

 ( دوييلل

 ::هنع ىلاغت هللا يضر ريابع نبا © م4 "ايكلز

 نطل سم تلو موش نزيإلول ا
 هقتاَع يِنْعَي ؛ هذه نلعب

 مكنإف اولمعا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 . (591414) . هريغو قحلا يف هوحنو هركملا عيب يف باب : هاركإلا باتك : يراخبلا - [ع18717١]

 1( مب زاجحلا نم دوبيلا ءالجإ ماه : ريسلاو داهجلا كانك " ملسم

 . )١5178( جاحلا ةياقس باب : جحلا باتك : يراخبلا - [ع1875]

١78 



 :"هنعا ىلاعت هللا "ىضار معطم نب ريبج .(خ)- 55

 مكي همسه اًمَعِن ٍهاضعلا هذه ٌددع يب َناَك ولف يئاَدر ينوطعأ ١

 انهم 216 1 نابع الو نادك ١ الو اليحب ىنودجت لين

 نعل يا ع 0 06 0

 تلقعت : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - خ ) ا

 ةرمس ىلإ هورطضا ىتح ءاطع هنولاسي نينح نم هعجرم مالسلا هيلع يبنلاب بارعالا
 ينوطعأ ) : لاقف مالسلا هيلع يبنلا فقوف هءادر تفطخف مظع كوش اهل ةرجش يهو

 ةرجش ةمجعملا داضلابو ةلمهملا نيعلا رسكب ( هاضعلا هذه ددع يل ناك ولف يفادر

 وه معنلا ضفاخلا عزنب بوصنم ددعو يل هربخو ناك مسا عفرلاب ( معن ) ناليغ مأ
 لحم يف يلو همسا عفرلاب ددعو ناك ربخ نوكي نأ ىلع اًمعن ىوريو . ىعري يذلا لاملا

 ءيش ءاطعإب مكتدعو اذإ ينعي ( اليخب ينودجت ال مث مكنيي هتمسقل ) لاح بصنلا
 ( ائابج الو ) هيطعأ ام يدنع ناك اذإ يدعو يف يأ ( اًباذك الو ) اليخب يننوملعت ال

 هيف .نينح ةوزغ نم هعوجر تقو ينعي ( نينح نم هلفقم هلاق ) رقفلا نم افئاخ يأ

 ضافأ ام مالسلا هيلع هميشو هقلخ نسحو همركو مالسلا هيلع يبنلا دوج لاك ىلع ليلد
 . هيد نم

 ١ ةدع اع هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع (م) - [18757]
 هللا نأ ٍدوُعْسَم اَبأ ْمَلْعا « ٍدوُعسَم ابأ ْمَلْعا « ٍدوُعْسَم ابأ ملا

 وُه هللا َلوُسَر اَي : تلم « مالا اذه ىَلَع َكْنِم َكِيَلَع ُردف
 تالا ل يانا تامل راع ل ل نويل بست ل

 . « راثلا
 هس ثيدحلا حرش مح

 ملعا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع - م )
 نأ ) ديكأتلل تارم ثالث هركذ ( دوعسم ابأ ملعا . دوعسم ابأ ملعا . دوعسم ابأ
 . )7387١( . نبجلاو برحلا يف ةعاجشلا باب : داهجلا باتك : يراخبلا - ع851]

 0565١ هديع املطل نم ةرافكو .كيلامملا :ةيحدتص باب ”- ”ناعالا تاك -: للم - 7

20 2 
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 ءاج نإف هب اهطلخا يأ « كلامب اهضقا مث اهءاكوو اهصافع فرعا و : رخا ثيدح
 ةنس فيرعتلا ةدم نأ ىلع ثيدحلاب دمحأو كلامو يعفاشلا ّجتحاو هيلإ اهتعفد اهبحاص

 هنايب عضومو فسوي وبأو ةفينحوبأ مهفلاخو هترثكو هطقتلي ام ةلق نيب ليصفت ريغ نم
 . هقفلا
 :' هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ةزرب بأ (يو نا

 يا َلاَق َنيِح ُه ُهَلاَف ؛ ؛ َنيِمِلْسُملا ٍتيِرَط ْنَع ىَذألا لزغا ٠

 | دب عفتلا انيش, ينملعتمقا

 مح تين ووضح

 لزعا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ةزرب وبأ - ق

 هانعم وأ امهريغو رجشو رجح نم مهيذؤي ام اهنعْدِعْبَأ ينعي ( نيملسملا قيرط نع ىذألا
 رهظأ لوألا ىنعملاو امهريغو فيجلا ءاقلإو ىلختلا نم مهيذْؤي ام مهقيرط يف لعفت ال
 باوجلا يف هّصخ مل : تلق نإف ( هب عفتنأ اًئيش ينملع هللا يبن اي : لاق نيح هل هلاق )

 اهليلبوأاو اهتلعات اهلج .ناكو ةباحضلا "راك نم :ناكبهنألا : انلق © ناعالا تلك ١

 ؛' ىاوألا قيرطلاب“ عفنأ "اوكي لغألا" نأ "ىلغ"هبإ لدتشلا و

 0 هللا يضر رباج اناس 1

 "ايل دق ام اهنناس ةتاق معش نانا 00

 هس ثيدحلا حرش مح

 لوسر اي : لجر لاق : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 :'مالسلا' هيلع لاقف لمحت نأ هركأوأ ابيلحت' فوطأ انأو انتمداخ ىه ةيراج يل نإ هللا
 سماخلا بابلا يف لزعلا ىلع مالكلا مدقت ( اهل رّدق ام اهيتأيس هنإف تئش نإ اهنع لزعا )

 . « اولعفت الأ مكيلع ام : ثيدح يف

 ]١869[ - قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم )1١4؟(

 . (3/3) فارشالا ةفحت عجارو يراخبلا هوري مو . 07

 )١479( )١54(. . لزعلا مكح باب : حاكنلا باتك : ملسم - [80]
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 : هنع نا هللا يضر دلاخ نب ديز تا - ع854]

 0 َك نإف 0 0 مْ اًمَءاكِوَو اهصافع فرعا 0

 رْهّدلا نم موي اًهُّبلاط ًءاج نإف « َكَدنِع ًةعيدو ْنكتلو « اَهَقفئَتساف
 ' . « ةضفلاو بهذلا ةطقل ئنعي ؛ هيلإ اهداف

 هج ثيدحلا حرش مدح

 فرعا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دلاخ نب ديز - ق)
 لاملا هيف نوكي يذلا ءاعولا وه ةلمهملا داصلاو ءافلابو ةلمهملا نيعلا رسكب ( اهصافع

 ( ةنس اهفرع مث ) هريغو سيكلا هب دشي يذلا طيخلا دملابو واولا رسكب ( اهءاكوو )
 ةياوز يف ءاج دقو صافعلا نافرع دعب نوكي فيرعتلا نأ ىلع لدي اذه : تلق نإف

 فرعاف اهبحاص فرعت مل نإف ةنس اهفررع : لاق مالسلا هيلع هنأ ىوارلا نع ىرخأ

 اًرومام طقتلملا نوكي نأ زوجي :.انلق .قيفوتلا امف ملسم ةركذ اهلك مث اهءاكوو اهصافع

 ةّرم اهفّرعتي نأ هل بحتسا اهكلمت دارأو ةنس اهفّرع اذإف اّلوأ اهصافع فرعي نيتفرعمب
 نإ يأ ( اهقفنتساف فرعت مل نإف ) اهفصو اذإ اهحاص قدص رهظيل ايفاو افرعت ىرخأ
 ( كدنع ةعيدو نككتلو ) . ةحابإلل رمألا اذهو كسفن ىلع اهقفنأو اهكلمت ابحاص فرعي م
 اوك: كلف ن0 7 اهعملأ ادع لمحلملا ذلخ ةعيد و: كوكي مطعللا نأ هادا نأ د

 اق نارا يحل 9 ناطيح نفيكف ايباهذب نوكي اهقافنإوب ادع ءاقبا لع لدي هسا
 تناك نإ هيلإ اهنيع دريف اهبحاص ٌّقح عطقني ال نأ ةعيدو اهنوكب دارملا نوكي نأ زوجي

 رهدلا نم اًموي اهبلاط ءاج ناف ) : مالسلا هيلع هلوق ىنعم اذهو اهتميقف الإ ةيقاب

 اهقفنتسا ينعي وأ ىنعمب واولا نوكيف قافنالا لبق ةعيدو اهنأ داري نأ لمتحيو ( هيلإ اهّدَآف

 ريغب كيلي نإ انيلضت الو 'ةلاسأللا ! كلا لع( كدديع !العبت“ اهكلتتا اا نإف "اتكلم انآ انغب

 كلام لاق . اهصافع يف ريمضلل ريسفت اذه ( ةضفلاو بهذلا ةطقل ينعي ) كنم طيرفت
 نم ةوضقملا اوه هنأل ةتيب الب اهياكوو اهصافغ فّرعو اهاغدا نملااهدزا بجي : دمحأو

 ةجحلا, يه اهنأل ةنيبي الإ. درلا.بجي.ال : روهمجلا .لاقو... هيلع لدي ثيدحلاو اهتفرعم

 يف مالسلا هيلع هلوق هديؤي هلامب طلتخا اذإ زييفلا هنكمي نأ اهتقرعم نم ضرغلاو ةمزلملا

 )2 الا نم باودلاو سانلا برش باب : ةاقاسملا باتك : ؟[ىراتكملا 721

 .(ه) (١ا/١5) : ةطقللا باتك : ملسم

 ل



 ساومع يف هنع هللا يضر رمع نامز يف عقو ناتوملا كلذ نأ يور . اهتعاس نم
 تام مالسإلا يف عقو ءابو لّوُأ وهو نيملسملا ركسع اهب ناك سدقملا تيب ىرق نم
 ةئام لجرلا ىطعي ىتح ) هترثك يأ ( لاملا ةضافتسا مث ) مايأ ةثالث يف املأ نوعبس هيف
 برعلا نم تيب ىقيي ال ةنتف مث) ةئاملا هلالقتسال نابضغ ريقفلا ريصي يأ (اًطخاس لظيف رانيد

 نيبو مكنيب نوكت ) حلص يأ لادلا نوكسو ءاملا مضب ( ةنده مث هتلخد لإ

 وصيع نب مورلا مهو لوألا مهءابآ نأل كلذب اوُمس مورلا مهب دارأ ( رفصألا ينب
 ( ةياغ نينامث تحت مكنوتأيف نوردغيف ) ضايب يف رفصأ ناك قاحسإ نب بوقعي نبا
 هذه نأ ملعا ( افلأ رشع انثا ةياغ لك تحت ) ةيارلا تحت ةانثملا ءايلابو ةمجعملا نيغلاب

 ا و لو دابا كابا لان الناي دس امرا دل 0
 : اتلامعأ نم ةنسحلا ةقيرط(لظاو

 : هنع نع هللا يضر ريشب نب نامعنلا يقر - 1

 0 ا : يشيلقألا ةياَوِرَو ؛ ْمُكِداَلْوأ يف : اولدغا »

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 اولدعا ) هنع ةياورلا ىلع اقفٌتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا - ق)
 : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب قبس ( مكئانبأ نيب : يشيلقألا ةياورو ؛ م دالوأ يف

 . ٠ قح ىلع اّلِإ دهشأ ال ينإ ٠
 0 هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع (م) - عا8ه1/

 ريش هيف ْنُكَي ْمَل ام ىقّرلاب َسأَب ال « ْمُكاَقُر يَلَع اوضرغا »
 نسا شي دبل يم زا هوم

 هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع - مز

 ( كرش هيف نككي مل ام قرلاب سأب ال ) ةفورعم يهو ةيقر عمج ( مكاقر يلع اوضرعا )
 1 كلبا لويسرر اي ,كللذإ ف :ىزتر يك: ةيلهاجلا_ىف قرتب انك : اولاق نيح مالسلا هيلع هلاق

 . )/1./١5( ةبهلا يف داهشالا باب :.ةبطا باتك : يراخبلا - [85573]

 )١50155( )”١7(. ةبهلا يف ةإلوألا نطغب :ليظعفت .ةهارك باب : تابهلا باتك : ملسم

 : (51) )5١٠١٠١( . كرش هيف نكي ىل ام: قزرلاب ماب الوباب . مالسلا باتك : ملسم ض1

١١ 

 راهزألا قرابم ) )7م١١



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) 0954
 نينا نع ةّيبس ف ةئاعل ُهَلاَق ؛ َلِئطاَمْسِإ ِدَلَو نم انف اًهيِقععأ ١

02 
 هس ثيدحلا حرش مح

 اهنإف اهيقتعأ ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( ةيبس يف ةشئاعل هلاق ) عمجلاو دحاولا ىلع قلطي فورعم دلولا ( ليعامسإ دلو نم

 مت ىلإ نوبسني ميت ينب نأ ليعامسإ دلو نم اهنوك نايب ( ميمت ينب نم ) ةيبسم يف يأ
 . ليعامسإب هبسن لصتم وهو رضم نب رم نبا

 ا اع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع (تاا

 3 سقما تي خفق مث يتم : ةعاسلا يدي نب ام ددعأ ٠

 ىطْعُي ىَتَح < لاَملا ةَضاَفِْسا مث ملا ٍصاَعفك ْمُكِف ُدحأَي ناتوم
 بولا نم تي ىَِي ال هنو مل« طععاَس لي رايد ةئام لُجّرلا

 َنوُرُدَْيف رَفْصألا يبي َنْيَبَو ْمُكَني ن نوت َةئْذُه مث « هند الإ

 ._( اهلإ دنع اانا: هياط اك تللف اغا كيلا كفن كك ئأت

 يتوم ) ةمايقلا موي لبق تامالع تس ثدحيس ينعي ( ةعاسلا يدي نيب انس ددعأ )

 ةيشاملا يف عقاولا ريثكلا توملا نالطبلا نزو ىلع وهو ( ناتوم مث . سدقملا تيب حتنف مث
 تومتف مدغلا ذخأي ءاد فاقلا مضب وهو ( منغلا صاعقك مكيف ذخأي ) ءابولا هب دارأ

 عماجو عابو بهذف اقيقر برعلا نم كلم نم باب : قتعلا باتك : يراخبلا - [)864]
(56145). 

 هنيزمو عجشأو ةنيهجو ملسأو رافغ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 )١98(. (5575) ءيطو سودو ممتو
 . (١5ا/5) ردغلا نم رذحي ام باب : ةعداوملاو ةيزجلا باتك : يراخبلا - عامه ه]
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 ينعي ( تيبلا نع ) انوعنمب يأ ( انودصي نأ نوديري نيذلا ءالؤه يرارذو مهلايع
 ( اقنع عطق دق هللا ناك انوتأي نإف ) مهبيصنف ةلفغ ىلع مههتأن نأ يف ةحلصم نورت له

 ال ؤافت يضاملا .ظفلب .هركذ ( نيكرشملا نم ) ةعامج يأ نونلاو ةلمهملا نيعلا مضِب

 : ءارلا حتفب برحلا . مهيرارذو مهلاومأ مهنم ابوهنم ع ( نيبورحم مهانك رت الإو )

 . ءيش ريغب كرتلاو ببنلا

 : هنع كاع هلل ا سنأ 4. - نلذع#)

 حا رادتللا حرش مدح

 مالاسلا هيلع ىبنلا لكس : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ + م

 اولعفا : 3 2 ( ءيش 0 اوعنصا ١ 0 مالسلا هيلع لاقتف د صتاخاب طاللتخاالا نع

 . مارح هنإف .ءطولا : ينعي ( حاكنلا الإ ) ةلاحلا كلت ريغ يف هنولعفت متنك ام ضئاحلاب

 لوعفمل ريسفت اذه ( ضئاحلاب ينعي ) اًراجم هب دقعلا يمس امنإ . أطولا ةغللا يف حاكنلاو

 . حجرصلا ريغلا ( اوعنصا »

 : فخ ١ ىلاعت هللا ىضر ني (فررت ا هيا

 اانا هنييع لزعا مكاذج هوامش يشل قير لاس ف وما رطبكعا ©

 ) لكلا

 ( دوجسلا يف اولدتعا ) هنع ةياورلا ىلع اَقّْنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 ةظسيناةلو )9 ةمار عفر اذإ يوتسيو هيذخف نع هنطب دجاسلا عفري نأ هيف لادتعالا

 . ةالصلا رمأب نواهتلا نم نوكي هنأل هنع ىبن امنإ ( بلكلا طاسبنا هيعارذ كدحأ

 ةراهطو هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ زاؤج باب : ضيحلا باتك : ملسم - [1407]
 (١ ا هرنرو هر نناقلا ةءارقو اهرجح يف ءاكتالاو اهروس

 عفرو ضرألا ىلع نيفكلا عضوو دوجسلا يف لادتعالا باب : ةالصلا باتك : ملسم - ع8687١]

 011 1-4 دوجسلا يف نيذخفلا نع نطبلا عفرو نيبنجلا نع نيف رملا

 ١84



 : امهنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نباو رمع نبا (ق) - [ع1460]
 قاقشنا دنع هلاق ؛ ْدَهْشا مهللا : ىوريو ؛ اوُدَهْسا اوُدَهشا »

 . ( رمقلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 امهنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نباو رمع نبا - ق )
 لهأ لأس نيح ( رمقلا قاقشنا دنع هلاق ؛ دهشا مهللا : ئوريو ؛ اودهشا اودهشا )

 ليف اكو مهني ءارح اوازا" حل نيفش انرمقلا ههاراق هيأ معرب نأ هللا لوس ةكاف

 9 كو وعر امو ل وع لا ا العا دانا

 اهيلع علطي امنإ ليللا يف ةثداحلا بهشلا نأ مك نيلفاغ اًماين مهريغ ناكو كلذل نيبهأتم

 . ذاوشلا

 ب نعت هلل يدر مكحلا نب ناورمو ا اا
 ُيِراَرْدَو مهلبع ىلإ م 3 ذمار 2 3 مالا اهل 10

 ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - خ )
 هنيع هاتأف ةكم لهأ ىلإ انيع ةيبيدحلا دنع مالسلا هيلع يبنلا ثعب : الاق امبنع يراخبلا

 ب سم اجا رو ا اس ا رسم ا اس اجا ا

 ىلإ ليمأ نأ نورتأ ) مراكفأ يلع اوضرعا ينعي ( يلع سانلا اهمأ اوريشا ) : مآلسلا

 مهارأف ةيآ ِهُتْيَع يبنلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ]١480[
 : 10011 11 رمقلا قاقشنا

 )١8٠0١( .رمقلا قاقشنا باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم

 دبل

 )1١1/8( 2 )5!4١1(. ةيبيدحلا ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - ع861]

 : 000 5 01 فا شالا ةفحن 8 35 200“ ةدهاري 0
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبوم وبأ (ق) - [1844]
 امس ينعي « اًرِشْبأَو اَمُكٍر وُحُنَو اَمُكِهوُجُو ىَلَع اَعِرفأَو هم ابرشا ٠
 لولو ىتنوم 'يبأل هلك نإ عم مذنب هوو "نإ عشت

 هيد ثيدحلا حرش مدد

 هنم ابرشا ١ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )
 هنم ريمضل ريسفت اذه ( عمتجا ام ينعي « ارشبأو روحنو امكهوجو ىلع اغرفأو
 نم هيف فذق ينعي ( هيف حث ام دعب ) ثدحلا هب ليزأ ام واولا حتفب ( هءوضو نم )

 نم ءافش نوكي نأ ريدج مالسلا هيلع هباعل يرمعل ( لالبو ىسوم يبأل هلاق ) هباعل
 ..ءارجلا ءوس نم اًنامأ ةرآلا قو اذ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ (خ) - [1849]
 م اوعمشاو

 هس ثيدحلا حرش مح

 لوسر ناك : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - خ )
 : مالسلا هيلع لاقف هئاسلج ىلع لبقأ ةجاح بلاط هاتأ اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 هيلع قفتم هنكل يراخبلا ةمالعب خيشلا هملع : ةفحتلا بحاص لاق ( اورجؤت اوعفشا )

 ا ا رمألا باوج مزجلاب اورجوت ىسوم يبأ نع ةدرب ينأ نع
 جئاوحلا بابرآل ةعافشلا نوكي نأ ىلع لمحيف رجألل اًببس نوكي ال ةعافشلا قلطم نأ

 يف اوعسا هانعم اوعفشا : ليقو . دح هيف سيل بنذ نع وفعو ملظ عفدك ةعورشملا
 . مكيخأ ةجاح ءاضق

 مهب من4 2" "قش :نملا ءالولا انا باب .: قتلا تانك +: لسا -

 . 2( قامت :ةنس ”لاوش؟عق "كئاظلا' ةاورغ "تاب" ييزاقملا اك" يروا تالا

 « نييرعشألا رماع يبأو ىسوم يبأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 م ا فصول ل خا

 . )١575١( . اهيف ةعافشلاو . ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - ع ]

 ا/ ١



 كس ثيدحلا حرش مد

 ةملس لاق : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رجح نب لئاو - م )
 انقجلا اننوعنمع و مهتح داينول ايوان ئاومأ رافيلع' عرماق نإ تيأرأرمللا ىلزوش راو يديرتت نبا

 ينعي ( اوعيطأو ) ؟ؤارمأ لاق ام ينعي ( اوعمسا ) : مالسلا هيلع لاق ؟ انرمأت امف
 امنإ : ينعي ميلا ديدشتو ءاحلا مضب ( اولمُح ام مبيلع امنإف ) ةيصعم ريغ يف مهوعيطأ

 ( ملفحت اه مكيلعو ) ميتيعر عم لدعلا نم هب مهرمأو هللا مهلمج ام مييلع مزال
 نيعلا نوكسو مجلا مضب ( يفعجلا ديزي نب ةملسل هلاق ) مهتعاطإ نم هللا مكلمح يأ

 لا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر نيصحخلا عا مرر اوك

 2 2 ما اا ا كا 2 0 رواد

 ا ةجنر

 هي ثيدحلا حرش مدح

 اوعيطأو اوعمسا ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر نيصحلا مأ - م
 ثيدحلا اذه : ةفحتلا بحاص لاق ( ةبيبز هسأر نأك يشبح دبع مكيلع لمعتسا نإو

 نإ ٠ : اذكه سنأ دنسم يف روكذملاو سنأ دنسم يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف روكذم
 . ( هل اوعمساف هللا باتكب كدوقي عدجم يشبح دبع مكيلع رمأ

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - ع 841

 +, تعا نكات ال لانس اق: اهيقيفلاو اًهيرتخا د

 م تدخلا حرش مح

 , اهيقتعأو اهيرتشا ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 . « قتعأ نمل ءالولا ٠ : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب مدقت (قتعأ نمل ءالولا امّنإَف

 يف اهميرحتو . ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعط بوجو باب : ةرامالا نه نياسع ل

 17/0/21: ةيصضعملا

 - 7. (5551) بتاكملا طورش نم زوجي ام باب : بتاكملا باتك : يراخبلا - 84173
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 دارملا ( ديهش وأ قيدص وأ يبن اّلِإ كيلع امف ) هيلاع ةروكذملا هباحصأ عم مالسلا
 ملا ةيلغور :ءامعلا كنك نيدشلا ذي كيد نونا رعت نار ابيك
 دعسو ريبزلاو ةحلطو ناهثعو رمعو ركب وبأو ) يوارلا مالك اذه ( مالسلا هيلع
 ( ريبزلاو ةحلطو يلعو ناثعو رمعو ركب وبأ هيلعو أدها : ىوريو . صاقو يبأ نبا
 . دعس ناكم اًيلع ركذو ©« نكسا » ناكم « أدها ١ ظفل ةاورلا ضعب ىور ينعي

 لحي : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - ]١845[
 ريغا هللاو ُهْنِم ريغا اَناَو « رويَعل ُهّنِإ مك ديس ُدْيَس لوقَي ام ىلإ اوُعَمْسا » ل ا ا ل ا ا 0 م1

- 
 ك4 ها

 هقئابشل ب كك مك دتسلا اموبتنمو يف

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 دعس لاق : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 ةعبراب ىلا ىتح هلهمأل الجر يتأرما عم تدجو ول تيأرأ هللا لوسر اي : ةدابع نبا

 لاقف . فيسلاب هجلاعأل تنك ينإ قحلاب كثعب يذلاو الك : لاق . معن : لاق ؟ ءادهش

 اا رو اسس ا

 قح يف هنم داري امو ةريغلا ىنعم مدقت ( ينم ريغأ هللاو هنم ريغأ انأو رويغل هنإ )

 0 ميكا يغلت لوما" ةدقلا وم ريعأ اهلا كليدحل يف كلاعلا الأ ف 0

 ةصخرلاب اًعمط وأ ةلاحلا كلت يف هتفص نع اًرابخإ ناك لب مالسلا هيلع يبنلا لوقل درب

 . صملا نم ريسفتلا اذه ( ةدابع نب دعس م'ديسب ينعي ) هلتق يف

 ها هللا يضر "رهيج نب قار (م) ا[ حا
 ةلاق ( كمْ اَم ْمَكيلَعَو رج ام وهل يل اريل م
 « يِفْعُجلا ديزي نب ةّملَسِل

 : (15) 114587 أ تاغللا ؟بباتك 4 ملست) < (١راللا

 )١855()49(. . قوقحلا اوعنم نإو ءارمألا ةعاط يف باب : ةرامالا باتك : ملسم - ]١8145[
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 هسي ثيدحلا حرش مح

 ةزانجلاب اوعرسأ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ريمضلا هيف ركذ ( ناك كلذ ريغ تناك نإو ريخلا ىلإ اهومتبرق ةحلاص تناك ناف

 : ثيدح يف عبارلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت 7 ( مكباقر نع هنوعضت اًرش ) تيما رابتعاب

 . « ةّراتجلا تّعِضو اذإ »

 ”االقغرا كانا هللا يضر ريبزلا (ق) - [1847]

 . « َكِراَج ميلا اعلا فوم زا ابا طال

 هد ثيدحلا حرش مح

 نم رمأ ( قسا ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا - ق )
 لسرأ مث ريبز اي ) حاحصلا ين اذك يشاوملل ءاقساإلاو يبسانألل حلفسلا»+ لبق اد :ءافسالا

 ! 0 قنا نير اي9 ٠١ 'كيدحا'ىف' شفاخلاا تابلا"قف'"هعضق !ءالعبا (كازاجا لإ ءاما

 هنع ىللاعت هللا يضر ةريره يبأ ع

 ىلا لو وح قمرا لل ف كوم هيرست

 نب دعس ُدْعَسَو ريل ةَحْلْطَو نمنع ٌرَمُعَو ٍرْكَب وأو السلا هيلع

 ٌييلَعَو َناَمْثْعَو رهف كاوا هْيَلَعَو ًادها : ىّوريو ؛ ٍصاقَو -
 ”اورلاو ةنكئل آو

 هس ثيدحلا حرش مح

 رسكب ( ءارح نكسا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هيلع يبنلا ناكو كرحت امل مالسلا هيلع هلاق فرصنم لبج ملع ةلمهملا ءارلا دمبو ءاحلا

 1( ا رابعألا رك فاب 3 ةاقاسملا كاكا : يئراخلا - 64

 ا ل ماكاو( 10200 هع هعابتا بوجو باب : لئاضفملا تاعك ملسم

 ىلاعت هللا يضر « ريبزلاو ةحلط لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - ع84١*]

 .(00) )١1١10( .امهنع

 ١0



 0 هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [1840]
 ْنِإَو « ملص نم ْثَقِلح َةأرَملا نإ « اريح ِءاَسّنلب اوصوتسا »

 ْنإَو « ُهئرَسَك ُهُميِقُث َتْبَهَذ نِإَف , ُهاَلغأ .عّللضلا يف ام جوع

 ..« ءاَسّنلاب ونص وتتم وغاب ملزي اعل تك

 هس ثيدحلا حرش مح

 ءاسنلاب اوصوتسا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هلاق اذك . يتيصو اولبقاف اًريخ ّنبب مكيصوأ ينعي ةيصولا لوبق ءاصيتسإلا ( اًريخ

 ةيصولا اوبلطا يأ : ةغلابم بلطلل نيسلا نأ رهظألا : يبيطلا مامإلا لاقو . يضاقلا

 ءاسنلاب ريخلا اوديرأ هانعم راصف ءاسنلا ىلإ ريخب نم ءابلا لقنف ريخب نهقح يف مكسفنأ نم

 رسكب ( علض نم تقلخ ةأرملا نإف ) يضرم ريغ العف نلعف اذإ نّهيلع اوبضغت الو
 هيلع هلوق ليلدب هاوقأو عالضلا لصأ ملعأ هللاو هب دارملا ماللا حتفو ةمجعملا داضلا
 تقلخ ءاوح' يعو ءاسنلا لوأ نأ : ينعي ( هالعأ علضلا يف ام جوعأ نإو ) : مالشلا

 0 هللا لاق م ىلعألا علضلا وهو مالسلا هيلع مدا عالضأ نم علض جوعأ نم

 ىنعي (هميقت تبهذ نإف) ©0هكاَهجْوَر اَهْنِم َقَلَحَو ٍةَدِحاَو َسْفَن نم ْمكَفَلَحِ»

 0 ل ل
 ك4 كلف اهقاللط يازاهرسك لإ كلذ ىَذأ اهاوقأ يف ةميقتسم اهلعجت نأ تدرأ نإ ةأرمل

 اوصوتساف ) ةيلطعمو :م1 هتف نكي مل ام اهجاجوعا ىلع اهكرتب الإ اهب ماسلا
 . ديك الل لوقلا اذه رك (ء1 1

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ )ف جل[

 نإو 2 ريَحلا دل اَهوُمُبَرَ ا نا نإف ةرزامجاي اوُعِرْمأ ١

 ني يفر نع ةلركسا 7 0

 ؛: (دا1 ت1 !.ءانقنلاب ةاضولا#ت آب : حاكنلا ةثاثك : :يئتزاتكإلا) “2

 .(50) )١554( ءاسنلاب ةيصولا باب : عاضرلا باتك : ملسمو

 . )31١5*١( . ةزانجلاب ةعرسلا باب : ةزانجلا باتك : يراخبلا - ع1١8541]

 نا :ءاشنلا/ 41 [ ؛ .*ةزانجلاب عارسإلا باب : زئانجلا باتك : ملسم

 07 ١



 ىنغتسا نم نأ روكذملا ديقلا نم مهفي . اًبكرم يأ ( اًرهظ دجت ىتح ) اهبوكر ىلإ
 هسفن ىلإ ةاهعفانمو: ايديغ نم اعيبك كقازصيو الف :ىلاعت هلل, ةصلاخ ,اهلعج , هنآل اهنكري ال اهنع

 لبإلاو هللا همحر ةفينح يأ دنع رقبلاو لبإلا يهو اهبكرا ريمضل ريسفت ( ةندبلا ينعي )

 . ( يذَهلا بوكر نع ليس نيح هلاق ) يعفاشلا دنع ةصاخ

 نا 11 ككإ يضر ةملس أ (ق) - مم
 تب 3 قير اح او ناجي لاف ؛ َةَرَظَنلا اَهب تارا ار او

 . ( ةعفس اههجو يف ةملس مأ

 هس ثيدحلا حرش مد

 ( اهل اوقرتسا ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - ق
 ةيراج ىأر نيح هلاق ) نيعلا ةباصإ يأ ( ةرظنلا اهب نإف ) اهيقري نم اهل اوبلطا يأ
 ةملس مأ اهترسف ةنكاس ءافو ةحوتفم ةلمهم نيسب ( ةعفس اههجو يف ةملس مأ تيب يف

 اذه ءاملعلا ةماع هيلعو ءاقرتسالا زاوج ىلع ةلالد هيفو ةرفص اههجو يف ينعي اهلوقب

 . ةهوركمف اهانعم فرعي ال يتلا قرلا امأو ةفورعملا راكذألا وأ نارقلا نم قرلا ناك اذإ

 ا هع رعت هللا يضر رباج ف دلل ان ندا

 . ١ لعتلا ام 0513 لاقل“ لج رلا نإف" لامتلا هيب ار كاتس

 جاتحي امب بهأتلاب هباحصأ ريمألا ةيصو بابحتسا هيفو العنتم ماد ام ىذألا نم هلجر

 :؛ رفسلا -ىف ؛ .هيلإ

 .,(م1/7 01 نيعلاةيقزر“ باب ,ن ىبلطظلا كانك .: يراجبلا ح [ 694

 ةرظنلاو همحلاو ةلملاو نيعلا نس ةيقرلا بابحتسا باب : مالسلا تاك : ملسم

 .(659) 5١950(

 )٠١95( . اهانعم يف امو لاعنلا سبل بابحتسا باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ع8+8١]
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 جح ةئيدكلا حرش مك

 يمرحت هيعضرأ ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 : تلاق نيح ورمع نب ليهس تب ةلهسل هلاق ؛ ةفيذح يبأ سفن يف يذلا بهذيو هيلع
 اهجوز ناك وهو ةهاركلا نم اًئيش ينعي ( ةفيذح يلأ هجو يف ىرأ ينإ هللا لوسر اي
 فيكو : تلاق . هيعضرأ : لاقف ) ابيلع ةفيذح يبأ ىلوم وهو ( ملاس لوخد نم )
 لجر هنأ تملع دق : لاقو مالسلا هيلع هللا لوسر مسبتف ؟ ريبك لجر وهو هعضرأ
 : يضاقلا لاق . هفالخ ىلع روهمجلاو « مرحم غلابلا عاضرإ نأ ىلع ةلالد هيفو ( ريبك

 مالسلا هيلع هنأ لمتحيو نسح اذهو اهيدث ّسمي نأ ريغ نم اهنبل برش مث هتبلح اهلعل

 . ربكلا عم ةعاضرلا ميرحتب هصخ ا ةجاحلل هسم نع هنع ىفع

 1 كرذت نمو كلتع رع هللا تافرراب جيشلا اهيا بكرا ١ ا ا 2 و دا

 هس ثيدحلا حرش مح

 خيشلا اهبأ بكرا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يف يناثلا بابلا يف هيلع مالكلاو هركذ ببس مدقت ( كرذن نعو كنع ينغ هللا نإف

 . « يّنَعَل هسفن اذه بيذعت ْنَع هللا نإ ١ : ثيدح

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج (م -ح لملك
 هم 2800 72 ها هَ 00 51 . هه مهرس هه

 ينعي ؛ ارهظ َدجَت ىتخ اًهيلإ ّتئجلا اذإ فورعملاب اهبكرا»
 تيا: يهل توك نع لكيم نيح هلاق « ةّنَدَبلا

 دارأ ( فورعملاب اهبكرا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ارطضم ترص اذإ ينعي لوهجملا ءانب ىلع ( اهيلإ تئجلأ اذإ ) بوكرلاب اهرضي ال نأ هب

 اا ماك م د ةيمكلا ىلإ يشي نأ رذن نم باب : رذنلا باتك : ملسم - [1815]

 )١5715( . اهيلإ جاتحا نمل ةادهملا ةندبلا بوكر زاوج باب : جحلا باتك : ملسم - [14717]

-75: 
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 : هنع كامزلا هللا يضر 0 ون (3) - 16

 ارا ا

 هس ثيدحلا حرش مدد

 لجر ىلص : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 عجرا ) : مالسلا هيلع لاقف هيلع ملسف ءاج مث هدوجسو هعوكر يف ليدعت الب دجسملا يف
 ثيدحلا هيلع مالسلا هيلع داعأف هيلع ملسف ءاج مث لصف عجرف ( لصت مل كنإف لصف

 لوسر اي ينملع : لاقف ثيدحلا هيلع مالسلا هيلع داعأف ملسف ءاج مث لصف عجرف
 دمحمو ةفينح يأ دنع ةالصلا لامكل يفن لصت مل : هلوق يف يفنلاو . ةالصلا هملعف هللا

 هيلع يبنلا تكس مل : ليق نإف . هللا همحر فسوي يبأ دنع اهزاوجل يفنو هللا امهمحر

 كلا نألمدانلقامارخأ دعب ةرك ةعجارملا ىلإ رقتفا ىتح اَلَوَأ هميلعت نع مالثلا

 اًذاشرإو هل اًرجز هميلعت نع مالسلا هيلع تككس هدنع امب ارتخم لاخلا فشكتسي مل ام

 مالسلا هيلع هنيب لاحلا فشك بلط املف هيلع مهبتسا ام فشكتسي نأ يغبني هنأ ىلإ

 . ماقملا نسحب

 00 ل هللا ا ةشئاع فر - 01

 هاق ؛ َةَمْيَدُح يبأ نسل ف يلا تهذيو هلع سرت يسرا و

 يرأ فايا لوسر اي: ميشلاف نوحي وربح نب ليسا نم ةلهسل
  كلاقر نا يططو ا 00007 ٍمِلاَس ٍلوُحتُد ْنِم ةفيذح يبأ هجو يف

 ياام اا رار قص ينك لكم جو ضلك
 رم ل

 . (983) ةداعإلاب هعوكر متي ال يذلا هَل يتلا ركاب : ناذألا باتك : يراخبلا - [1884]

 ةحتافلا نسحي مل هنإو , ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب : ةالصلا باتك : ملسم

 . (45) (؟5910) اهريغ نم هل رسيت ام أرق اهملعت هنكمأ الو
 ل 026 قيبحلا ةعاضر نان عاضرلا باتك : ملسم - [185]

 :انضس ننس كل كالا لَم قا 07 يراختللا هوزياملاو
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 : هنع ىلاعت هللا ينيب رمع (قزل < ا

 ٍرْفظ ٌعِضْوَم كرف انهزك 28 ُهَلَق ءكَءوُضُو نيسأَف عجزا ٠

 1 يرحل ملا اراك 4م ِهِمَدَق ىَلَع

 بإب تلون مركفا هيج

 0 يدار يمر الويل يعدم وعرفت اجرب رمع - ق )

 دواد انا[ د يف ءاج هنأل كءوضو دعأ هانعم : ليقو « هلسغ ممت ينعي ( كءوضو

 ( رفظ عضوه كرتف ًاضوت لجرل هلاق ) ةالاوملا كتل نوكي هتداعإب هدأ لح ا

 عضوملا كلذ لسغ ينعي ( ًاضوتف عجرف همدق ىلع ) اهمضو ءافلا نوكسو ءاظلا مضب
 ا د ل

 . هتراهط حصي م الهاج

 : امهنع ىلاعت هلل يضر 5-5 نب قفز الا

 او تبتك ين ا 0 ُهلاَق ؛ 0 07 00 ١

 هو ثيدحلا ا

 جحف عجرا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 ءانب ىلع امهالك ( تبعتكا : ىوريو ؛ تبتك ينإ : لاق لجرل هلاق ؛ كتأرما عم
 لاق ينرمأت امف جحلل ةجراخ يأ ( ةباح يتأرماو اذكو اذك ةوزغ يف ) لوهجا
 فاالخب وزغلا يف ةزئاج هماقم هريغ ةماقإ نأل اهعم جحلا مالسلا هيلع حجر : يوونلا

 محرلا يذ نم هتأرما عم ةرفاسملاب قحأ جوزلا 311 ]1ةراشإ تادحلا فال اهعم جحلا
 , لوا امر هئارشال نأ لجارلا كلذ لا هنأل مرح

 (؟17) ةراهطلا لحم ءازجأ عب عيمجج باعيتسا بوجو باب :!ةراهظلا باتك : ملسم - [1855<]

 ) .. )9١ل ةفخ عجارو يراخبلا هوري مو 0 .

 ]* - ]187مرحم وذ الإ ةأرماب لجر نولخي ال باب : حاكنلا باتك : يراخبلا )+58( .

 هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب : جحلا باتك : ملسمو )١541( )454( .
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 ضوق ا »يف ر لكلا حرش مح

 لاق هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - ق)

 ني انيق داما ايلطلا بلك عبر مالت ودبل ميلا اي جشم رق عدلا ةليل :ء اب اهتاطغبإو
 تلاع (1عاملا3 يأ : امل اانلعف اها رع لع قيتدازلا ني د ةلماتم ..ةأوعا انا والولا

 #8 0 انتلاطتاه + هليل مويا 5سم رتل اق»؟ حاملا و: عرلما بلا 201 ةدانلف ا .ءايلكل

 اهولزنتسا : مالسلا هيلع لاقف اًماتيأ اه نأ اًضيأ تربخأف انتربخأ اك هتربحخأف يع هللا لوسر

 اهاتدازم اناكو ةبرقلا نم انعم ام انألمو الجر نيعبرأ انكو انيورو انبرشف اهريعب نع

 قيوسو رسكو رمت نم اه اوعمجف م دنع ام اوتاه : مالسلا هيلع لاقف ءاملا نم نيتولمم
 يملعاو كلايع اذه يمعطأف يبهذا ) : مالسلا هيلع لاقف دحاو بوث يف اهولعجو

 نم ) صقتنن مل يأ ةزمه مث ةمجعم ءاز مث ةنكاس ءار مث ةحوتفم نونب ( أزرن مل انأ
 ( اناقس هللا نكلو ) ائيش كئام نم أزرن مل ىور ينعي ( ائيش : يراخبلا داز ؛ كئام
 | القمل, ملل اناا عاليلا» هيلع رمعف» تأ رز ام القيم وق «تريخاف كهف ةارطا كلاكالا تر
 تيزيبكلا, نيعارقلا عا( نيتدازملا :تاذلا سيزفتلا ةليل اءاحبض ةلاقز

 : :هنعا:ىملاعت هللا: ىنضر :ةمرخم:نب..روسملاب(م) - 83

 ... هل هلك + ةااغ نيتك الوز ديفا كري كارول حاد

 هد ثيدحلا حرش مح

 تلمح : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمرخم نب روسملا - م )
 هيلع لاقف هعضوم ىلإ تغلب ىتح هعضأ نأ عطتسأ ملف يرازإ لحناف اليقث اًرجح
 بوجو ىلع ةلالد هيفو ( هل هلاق ؛ ةارع اوشمت الو هذخف كبوث ىلإ عج -وا.). : مالسلا

 . ةروعلا رتس

 . (78) )75١( . ةروعلا ظفحب ءانتعالا باب : ضيحلا باتك : ملسم - ع41]
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 ا هللا يضر سا ةز د [(0
3 01 0 

 ةيناجبنإب ينوتاو 8 ل هذه يِتصِيِمَخِب ا لاق »

 «.١ ىتالص نع ءاقنل :يتنهلا .اهنإَف يول

 :لا ماق : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اَمفَنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 يتصيمخب اوبهذا : لاق ) هتالص ىضق املف مالعأ تاذ ةصيمخ يف يلصي مالسلا هيلع

 ىلإ ) ةّيِناَجِبْنِإ وهف ملع هل نكي مل نإو ملع هل فوس نم عبرم ءاسك يهو ( هذه

 اهرسكو ةزمهملا حتفب هانيور : ضايع يضاقلا لاق ( مهج ييأ ةّيناجبنإب ينوتأو مهج يببأ
 ( ينتهلأ اهنإاف ) ءايلا فيفخن و ةزمهلا ركل ملس ريغ ىورو ءايلا ديدشتو ءابلا حتفبو

 ارحم ن معن ةهارك < و مالصلا ف روضحلا لعاشح هيفو ( ٍيتالص نع اافنار 005

 ركف اهيف لصح نإو حصت ةالصلا نأ ذيفأو تالعاشلا نم كلذ ريغ هظئاخو ١

 هكلشلا هيلع ىبتلل ةصيمخلا ىذا هيك وبا ناك" ليف“ ةةاصتلاب العدم سبل 4

 ١ مدار ديالو لاحت لد 07

 3 هع قلاعت هللا يضر نيصح نب نأ رملع (ف>) 00

 "101 كتاما ل35 كلتا يملغاو ِكلايع همس طوعلماو لهذا
 ل نكيط) هلاق 4 اناقتك "اننلا 1 نلال تالا 0

 . 0/55 ١ ةالصلا يف تاقعلالا باب ناذألا تباتك : يراكتلا - 0

 . مالعأ هل بوث يف ةالصلا ةهارك باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم
 . اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم )555( )151١(.

 ..(؟ها/1) . مالسالا يف ةوبنلا .تامالع باب : بقانملا باتك,: يراخبلا 1281

 بابحتساو ةئئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 . (؟”17١) (785) اهئاضق ليجعت
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 ريمضلل ريسفت ( ينعي كلهأ همعطأف بهذا ) : لاق مث هباينأ تدب ىتح مالسلا هيلع

 لخنلا قرو نم ليبنز نيتلمهملا ءارلاو نيعلا حتفب وهو ( رمت هيف اًقرع ) همعطأ يف زرابلا
 هيلع هكحض : ليق ( ناضمر يف هلهأ باصأ يذلل هلاق ) اًعاص ةرشع ةسمخ هيف عسي

 كك فيلم قرح 8 وألا, فر ناكامدل ىلإ رعألا# لا نيا نسال ناكوييذاتلا

 هللا ةمحر ةغس' ره هبجعتلا ناك: لقال ليماعظلا !!كللظ لإ« لقتنا“ مث :كالخلاب هسفن لع

 مالسلا هيلع هلاؤس نأ ملعا . هجارخإب هفلك نأ دعب هلايعلو هل ماعطلا اذه الخلا (تدلح

 امن م دكيتوتلا ااكللق :لع هرادكالا» "الدق دخلا ا« ةيرافككلا نإ عع لدين يجر لع

 هنأل هيلع ءيش الف كلذ دعب عاطتسا نإف ةرافكلا هتمذ نع طقسي ليق عيمجلا نع

 هلايع :ماعطإ يف هل نذأ لب هتمذ يف ةتباث ةرافكلا نأ ثيدحلا اذه يف لقي مل مالسلا هيلع
 تناك ولف ةرافكلا يف رمت قرع قدصتب هرمأ مالسلا هيلع هنأل طقست ال اهنأ حيحصلاو
 ىلع ناك ليقف هلهأ هئاطعإب مالسلا هيلع هرمأ امأو كلذب مالسلا هيلع هرمأ امل ةطقاس

 نافيعض نالوقلا ناذه نكل خوسنم هنأ : ليقو . هب صاخ مكحلا اذهو ةرافكلا هجو

 ةيفاب ىرافكلا كوكس ةراثكلا هع وأ ىلع ال هئاطعإ لغم نأ :ترقألاو اميعت لد كا

 ىلإ( طضم ناك هنألا ةرافكللا هقدصت نود ةللبع معطل مؤللسلا ملغ ع مااا ري
 . يخارتلا ىلع ةبجاو ةرافكلاو لاحلا يف هلايع ىلع قافنإلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر دعس نب لهس (ق) - ]١181548[

 .؛ مميز ازقلا عرب كعك" مبا ايككلم اقف اه ذاك

 تح ١ نر لكما حرش مدح

 بهذا ) هنع ةياورلا ىلع اَمفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)
 ءيش كعم له » : ثيدح يف اًيرق هتصق مدقت ( نارقلا نم كعم امب اهكتكلم دقف

 ف .فلكت-ىمو..كيلقلا :ظفلب"”خاككتلا"داققنا ؟ىّري' نلليلد تيدحلا يفو «  نارقلا نم

 لوق نم قبس امب اهكتكلم ىنعملا نوكيف جيوزتلا مدقت زيوجتب ةيعفاشلا نم هليوأت
 .يماب اير تيسدحلاو قارتس. .نآلل «ىيمعت ادقف انيكتجور

 . (5149) قادص ريغبو نارقلا ىلع جيوزتلا باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - 8743
 . (75) )١558( نكارق ملعت هنوك زاوجو قادصلا باب : حاكنلا تاكا ح"ءللسمو
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 ( بارتلا نم نههاوفأ يف ) ناتغل ىثحي ىثحو وثحي اثح لاقي اهرسكو ةثلثملا ءاثلا مضب

 بلاط يبأ نب رفعج ءاسن ينعي ) نهئاكب راكنإ يف ةغلابملل كلذب مالسلا هيلع هرمأو
 هيلع هرمأ امدعب ( هللا لوسر اي اننبلغ دقل : لاق لجرل هلاق . هيلع ءاكبلا نرثكأ نيح

 ' تك اذ لسد هيفي ملف إم لك يف 1 نيتر ءاكبلاع نلغ :كيزن قالا
 كمتحيو هيزننلاللع ؛مالثنتلا هيلع ةراكنإ كمخيف هم يبنلا هركنأ هنرثكأ املف عمد درجم

 هيلع هراكنإ لمحيف نبيلع .ديدشتلاو يبنلا 14 هديؤي حايصو حونب ناك نهئاكب نأ

 "نا دعب مرح لع :نيداتي فيكا تايباحصلا:. كلق:نإف :. يركتنلا"الع_مالشلاو ةالشلا

 ا ناب. مس رتل :لجرلا كلذ :نوكي نأ“ لغتي( .انلقا ان

 . اًداشرإ هدنع نم كلذ لمعي هنأ َننظف ءاكبلا نع نهاهن ملسو

 1 هيك كلاعب هللا ىو 7 21 9 0 ١[ م6 ا/]

 كاش يذلل هلق ) رع هيف اَقَرَع ينعي كلما همِْطَأَ بهذا :

 هي ثيدحلا حرش مدح

 لجر ءاج : لاق هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - ق)

 ازرار نع تعقاؤرو كاقيل# ككلهأ مؤ 'ا: لاق -:تكلشت + :لاقف ماللسلا هيلع ىلا لإ
 موصت نا عيطتست لهف : لاق . ال : لاق ؟ ةبقر قتعت ام دجت له : لاق . ناضمر يف اناا ل رو ك1 اين 21 او عدو ندوب هع لل تراي ل ا

 لاق . ال.: لاق ؟ ائيكسم نيتس معطت ام دحت لهف: لاقا..اال : لاق 9 نيعباتا

 رقفأا لعأ - لاقف'اذبب قدصت < لاقف رمت هيف قرخب مالسلا هيلع ىبنللا قات 00

 يبنلا كحضف انم هيلإ جوحا تيب لها ةنيدملا يتبال نيب ام هتلاوف ؟ هللا لوسر اي انم

 اذإ ةرافكلا نم هلهأ معطي له ناضمر يف عماجملا باب : موصلا باتك : يراخبلا - ع18717]

 . 0350 ب خرا يا

 , مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا ميرحن ظيلغت باب : مايصلا باتك : ملسم

 ةمذ يف تبثتو . رسعملاو رسوملا ىلع بجت اهنأو « اهنايبو هيف ىربكلا ةرافكلا بوجوو
 ل ا مدلل . عيطتسي ىتح رسعملا
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 هللا مسا اوركذا ) هنع ةياورلا لب نعل ذا يفصل فر
 ناكل اةليلمأو دحاو نيليج . نم ماعطلا ناكر اذإ اذه تل ام لجر لك لكايلو

 .موريغ ليو ام 0-0 نايس الط

 : ةنع ىلاعت هللا "ىضصر ةشئاع/ (ق) < 1
 00 0 ووو 2

 1 اولكه هللا مسا متنا ورك دا (

 يبنلل ليق : تلاق اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 اهلا يللا ىلا ادلا عاج محانلاب انوتاي كارعالا نإ ع مملساو هيلع كراعت فينا لبظ

 داما كيال” وتيفور ركنا ادن وأ هيعمل مهد لاوزك د رق "ا ركحإل راع

 نع بونت نآلا كاس نأ ةانعم فيلا" اولكو هللا مسا متنأ ورك اا دا ددلشلا

 ىلا رك رول كا سل اول لكلا« نبع طيح ةييشتلا انأ "ناييامالم ابي كفل سما

 نيملسملا لاحل المح هتحيبذ لكأ حصي نمم خباذلا ناك اذإ هلكأ حصي هحبذ دنع هيلع هلا

 . حالصلا خيع

 : ندع ملاك هللا 000 ةيشئانع !(03)"+

 نر رفحا ءاشز "ةيفي !؟ايياق ا 0 َنههاَوْفأ يف ثحاف بهذا ١

 © 0 نلا لاك ار ةلارب هع الا نوعا نس

 كلا 1 هللا 0 اي

 ( ثحاف بهذا ) ابنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 . )3١51( تابهبشلا نم اهوحنو سواسولا ري مل نم باب : عويبلا باتك : يراخبلا - ]١1815[

 "را نس نك ةقحتلا عجارو ملسم هوري منو

 نار 42: (نزوجخلا هيف تفرعي هكيقملا دنع نيلجإا ف .كابزتر رئاثمحلا تاكا :رايراخبلا ننمككر

 . )5١0( (9558) . ةحاينلا يف ديدشتلا باب : زئانجلا باتك : ملسم
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 امدعب تذذجف هعطقا يأ هلذج :: لاق مث: هيف ئشمي لخنلا مالسلا هيلع لخدف ىدوبيلا

 اا تكدر عير فا قفارات ةلخلأر ةيان نال ىلص هللا لوسر عجر
 "ايادي قع اذن :ءاضفلاب تليف ةلسأو هيلع لافت مانام لا لوطا لا

 : هتمتت ( باطخلا نبا ) هيلع لضفلاو نيدلا ءاضق نم هتيأر ام يأ ( كلذ ربخأ )

 لص هللا يولمر اهيف ىشم, نيح كلذ تسمع مكلفا .:ن( ل اعف دريل مع 0

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ امنإ ( هنيد ءاضقب ربخأ امل رباج هلاق ) ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هتعافش زاوج و هتزجعم 16 كلذ يقر انفي اناعإ ربك ١ هنأ هع اهلا[ رمع رابخإب

 : :يدلا صعب طخ

 0 داع هللا نر هشئاع (قز) < 0007

 داع لاف اناكإ بك تح كاكاو كاب ركب 0
 0 ا 0 د ه
 نونموملاو هللا قمن انور 0: 0 0 لئاق 0 ْنَمَتُم ىَنَمَتَي نا

 ا

 صد ثيدحلا حرش مح

 ركب ابأ يل ىعدا ) ابنع ةياورلا ىلع اَقْمَّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 فاخأ ينإف ) هتباتكب رمأ ينعي ( اًباتك بتكأ ىتح كاخأو ) نايب فطع و وأ لاتب شابا

 هنأيب مدقت ( ركب ابأ الإ "ناوسؤملاو هللا ىايو'. ىلوأ .انأ : لئاق لوقيو نمته ىيدنانا
 . « هنبأو را أ 0 م نأ تدم" لفل 1 77 كي لح ف سداسلا ماَنْلا ف

 : هنع ىلاعت هللا يضر لسنا (ق) 2[
 د هرب # ه

 . 0 هيلي لمع لح لك لك كرش مل او

 110151 بلا ة: رككب يأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [1877]

 . )51/١5( فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو
 ثيح حتفلا دكا ةنلم مو نر يليااط ملا تب + ةلسطألا تاك ؟.يداككلا < ال

 . هلصو نم ىلع كانه ظفاحلا ملكت

 الا



 : هنع هات كلا 7-5 ةداتق هنأ ا

 الا رخم هل هلاق / انالهل نوكتف كتاضم َكِيلَع طفحا »
 ا سسيرعتلا

 تيتا سرر كرتمو نيعرفأ انمق. نسيرعتلا هليل ةادغ شمشلارخ

 امريحو ايم [ضوتف ءام نفعت هل نيميتاك ربعنا لو عر سمشلا تعفترا اذإ

 لل ريكي( كتاضيم كيلع ظفحا») .: لاق مث ءام نعي را ءوضو دود

 ينعي ( ابن اه نوكيسف ) اهنم اضووتبا ةاريبكا ةرهطم شو ءوضول نم ةهلعفم نزو ىلع

 اوناك رحلا دادتشا تقفو سانلا ىلإ (ىوت دا ال مالسسلاو كوع ةزجعم

 0 م ال

 ىنعمو « ةليل رحس » ناكم سيرعنلا ةليل ةادغ : لوقي نأ فنصملل يغبني ناك يور ام

 هانعم : ليفو « ءاملا ةقا رإ ةرثك مدع عم افيفخ اًءوضو : ( ءوصو نود اًءوضو 0 هلوق

 . هيَ يبنلل ةزجعم هيفو لقال ارم رتب" ما الا ع ا

 : ”ةنع ىلاغت هللا يضر را بت لال

 . « هنيد ءاضقب ربخأ امل رباجل هلاق ؛ باطخلا هريضا كرا

 هيلعو يأ ىفوت امل : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خ )

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تملكتف ىباف هترظنتساف يدوييل ارت اقسو نوثالث

 ىلاف هقح نم لقا هرم ناك و يل طئاح م ني نا يف ىدوبيلا عفشتساف يل عفشيل

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق كباب 1 ةالاقلا ءعضاومو كي سل كا 2 ( 1/1

 اي يل

 1 هريغ بأ رتب ب ارت نيدلا يف هفزاج وأ « ّصصاق اذإ باب : ضارقتشاالا_فاثكا : يراخ اخبلا 3 [ 1

700101 

١ 



 : هنع ىلاعت هللا يضر دادقملا (م) - [1818]

 . 4 بارتلا َنيِحاّدَملا هوجو يف اوُقَحا ١
 هتسن قريونلوا حرش مح

 هوجو يف اونحا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دادقملا - مر
 ةكفيمح اننا نذل بلا" ليق ( بارتلا ) حودمملا يف سيل ا كا ذيع كيدذلا يأ ( نيحادملا

 1 علال اًراجم حدملا نع معهدر هب دارملا : ليقو . انه ةدارم

 ميئاسلا طفيل مئيلإ لاما عقدت "رمألا أنعم": ليف“ متهحدمل جنن ةفرطملال نااكإ ذل

 هانعم 2 تاك عقاولا يف ريقح لاملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو وجهلاب اولغتشي الو
 . كلمت ن7 قيووتلا لاق . اوبجعت الو اوعضاوتف بارت نم مكلا اًورك دف حالما اذإ

 دنع اجت هللا عبار ةريره وبأ (م) - [18]
 َدَشَح ْنَم دَشَحَف ٍنازقلا ثلث ْمُكْيَلَع ارا ين اودِشحا »

 . #2 ٌدحا هللا وُه لقيط جا زفت كح

 كسي ثيدحلا حرش مح

 نيشلا رسكب ( اودشحا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ )
 : أرقف جرخ مث دشح نم دشحف نارقلا ثلث مكيلع أرقأس ينإف ) اوعمتجا يأ ةمجعملا

 جا ا ا | هذه نوك نايب مدقت ( « دحأ هللا وه لق

 اذ
1 

0 

 فيخو « طارفإ هيف ناك اذإ حدملا نع يبنلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - [ع818١]

 .(59) (؟1١٠٠5) . حودمملا ىلع ةنتف هنم

 . «بارتلا مههوجو يف اوثحاف . نيحادملا متيأر اذإ» : ظفلب «ملسم» يفو

 . «دحأ هللا وه لق# : ةءارق لضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - 18

 "شروف يندم

 ان



 اراه دع سول اان متل يضر رمع نبا تن

 ابر ءانهل ةنيِع اذإ ةوفاكلا هذه راجل ١

 عبارلا بابلا يف هنايب مدقت . سرعل ا ماعط يهو ةمعلولا ةوعد ينعي سل

 00 ىعد اذإ ١ : ثيدح ل

 ىلاعت هللا 0 ريبزلا نيمو الا
 9 علال كإ عظنب "0 لا اقسم

 يوم قو اذ عا موتا دل يسال

 هنا ليصل نع ابنع لاعتر هللا يضر ةيشئافي يح دبل

 ومما مدع

 سبحأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نب ةورع - خر
 اعطقنم يقبف هنم هدبي عضوم نيتلمهملا ءاطلا و ءاحلاب رم ورب لبخحا عطخ دنع احم وبأ

 ىتح ) لبحلا نيم ل كا وهو ةمجعنا ءاخلاب يورو

 ةرثك نع صحفتيل جرخ ناك جدنا ىلا ا نوت نر لوم قيملتملا لإ رك

 ل سان نايفس ابأ يقلف ( حتفلا موي بلطملا دبع نب سابعلل هلاق ) نيملتسملا | شد

 نيرو ا رس شر هيلع 4 0ك ا ا ا سارح

 لك نا مق لي ما كين ناب "نقلا لطو هع اعط "لالا

 ىلص يبنلا نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ثيدح نم وهو السرم عقو اذك ) هيلع

 . ( ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . (905) ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ قح باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع1810]
 . (١1]ا ماركدا) ةالغد ىلإ معاذلالةباجإب ةومألا# باب". تاككنلا 'اايباك ذأ, ملم

 . (4520) ؟ حعفلا موي ةيارلا هيَ يبنلا ٌركر نيأ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [ع1814]

00 



 س١ :/ قدلباب ]الإ هلبان قرب ' ينعلا «سفتل

, 0 3 2 0 

 ' ا لتفو 2 رحشلاو 34 هللاب كارلا

 , 3 2 8-25 ود َء
 ا ا

 فدقوأ .٠ فخرلا,مويديلوتلا 950 مضيتللا يام قلك لو تابرلا الكاز
 . (« ':تالافاغلا :تانم وملا تانتصحنا

 د لا حرش مع

 عبسلا اوبنتجا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ - قر

 تاعيولللا تعم 19أ ابكدز ا جزل كلهم جلل ككرنذلا لعف' 2ع "وردا نا
 اهلنا «كرعلا» + لاق.+ نه اماوثأ للا" لاوشر .اي' ”اؤلاق') ”ظارصلا "ا

 ضاصقلاب اًعرش :اهلتق زوجي وهو ( قحلاب اّلِإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو . رحسلاو
 هوي رارفلا يأ ( فحزلا موي يلوتلاو . متيلا لام لكأو ءابّرلا لكأو ) هريغ وأ

 فدذقو ) زوجي امهنم رثكأ ناك نإو نارفاك ملسم لك ءازإب ناك اذإ اذه : ليق . برخلا
 زرتحا ( تانمؤملا ) انزلا ىلإ تاجوزملا' رئارحلا ةبنسن يأ.( تانصحملا

 .: 17 7 00 00 5 0 ن1 ا
 رئاغصلا ءمم لوحي كعلاو اهفدق زوجي ١ هيم د كاكا دإف رئابحلا هم هنإف تارفاخلا

 كفذذَف : ع اهم

-_ ١ 

 0 9 1 2 -" - .٠

 . انزلا نم تائيربلا يأ ( تالفاغلا ) ّدحلل اًبجوم سيل هنا

 :اهينغ"جلاغت“ هللا ةيشا) لرمغا نباتا لااا

 تر نبل فس نكتوطرلا
 كاسب كا - رحم

 رخآ اولعجا ) هنع ةياورلا ىلع اَقَّْنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 لخي داو اقنادقو تاخياإللا ناك ول هنأل باحتسالل هيف مالا ( ارو ليلا 0202

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوم هنع ىبنم ثلدو هرارحت هزلي هرب و داعا ولف هرتو : ١) نارتو د  5ا 00 : ا 1 : 4 7 2 ١ [( - |||  - 3*.ءإ ٠ 31 ٠ 1 ١

١ : 1 2 " 5 7 1 0 ١ 0 : 

  0تاجعس الأ هعف |( ا حلا تاو :تحر ضاره كعي نذ هت 0 هي 3
 - جد -_ تك رض 3- - ف 3 9

 ١١< 3ارتواهقالص رجا لفي كنإب يكول ااكأ 7 ئراشبلا 55
 ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 لكلام ال ١ 1 11611 .
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 كيلع امف : ىوريو . ناديهشو قيدصو يبن كيلع امناف ) ءادنلا فاح ةضاافدخ

 يضر ناثعو رمعو ركب وبأو مالسلا هيلع يبنلا ناكو . ديهش وأ قيدص وأ يبن الإ
 ثيح مالسلا هيلع يبنلل ةزجعم هيفو ةاهابمللا نم ناك دحأ كرحتو ( مهنع هللا

 ير ناك نإ تلق نافعا لع 057005 0 دييضا اميركا

 ناكر 54 كل ب

 0 نكي ذأ درسا تاما ل رانا ىااطفلب ةركاد اغإ قاولا "عع اه 00

 يركوا تلت رز هع لاقت هللا ينصر مع نعال بق - تلف لاف ”٠ لذلمسس الاب هارت

 يي ط 0 لوقا يف و0 ينعم |كفأ كك

 طر مع نا لع مليح تباشر دا ءدغ ةدايسسلا قيد رص ره طالق يمت

 قا ديهتلا دارملا وأ ىح ولا كحاص' ةداهشب  ةماركلا, هذي اًض وصخ ناك ةدضال راع هللا

 . ةنحاب هلا دوهشملا مي دارير ما'جساوتلا مظع واو عدا كح

 ياعم كلان ير هر ا ا
 3 0 َّس 2 2 53 ِ

 ءا 0 لس دقلا ورري هذيا [مهللا نع حلا

 د هيالككا# - كن 7مل

 - 0 ١ 6ع

 : تيادح يف قانا ف انبلا فا هناسإ هدف بيبان 5 ناسحل هلاق ( سدقلا ح ورب هديأ مهللا

 2و . 1 ١
 هال كن وب كل 2 سدقلا 0 كك (

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا 0

 : لاق ؟ نه امو هللا لوسر اي : اولاق . تاقبوملا ٌعَبَسلا اوبَِتِجا ١ 2 8 م 1 َّ 2 م 6

 17 بر "اللا رك وا ا نرخ كد "كاك ١" ىراحبلا - 081

 ياليت مروان ناسا لكاطق كاب .؟ ةباحسللا | لئاضفا كاك كم

112/2 00111 

 ىماتيلا لاومأ ركاب قدا نإ 0 عت ادنلا لوق باب : اياضولا كلاك ١ عراختللا"- 116

 . (37) اَملظ

 01 ادار ا“ "فرك نئاكلا نانبا كباب نامل "كرر

1 



 : امنع ىلاعت هللا يبصو ةشناخ 0
 0 ةرملكا قيم ولو َراّثلا 0 (

 هس ثيدحلا حرش مهح

 : ةعاالملا" ياو اوقع 7 ال ينعي ( ةرمت

 : "هنع ىاعت هللا 2 (2) اا

 يل د وول يدلاوق أع وجتسلاو عرج لا قال

 : ل مدعم ام اذإو معك راام اذ" ريل

 ا تيدحلا حرش مدح

 دوجسلاو عوكرلا اومتأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 امهصخ ( متدجس ام اذإو معكر ام اذإ يرهظ دعب نم مارأل ينإ هديب يسفن يذلاوف

 . ةدئاز_نيتيعولارو رخو ابلاغ ايد لالثخالا" ورا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنا (خ) 000

 م ل 21 الا 2 وة
 7 وزنو 0و قيذدصو يبن ٌكيلع امنِإف كح «تبلا

 هاافملا هيلغ ىلا َناَكَو , ٌديِهَش وأ قيَدَص وأ يت الإ كِل ام

 )لهي هابط اهلا» نوح فاقع و*: معو. ركب قلو

 بحر ثيدحلا حرش محت

 دل 0 دخلا كيتا )سنع. ىراششلا ور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - خ )

 انآ ( ةبض ةملك ىوإ قرع قش ولو ةقدصلا ىلع ثح تابا: ةاكرزلا تتاتك هنا لالا 1

 "1 رانلا نم بتاجح

 0 2-112) هلع يبنلا ناكر كناك فيك تال: ار وذدتلاَو ناميألا تاك :٠ يَراَخلا -

 «اليلخ ندعم كولو : هع يبنلا لوق باب : ةباحصلا لئاضف باتك : يراخبلا - ]١8١1[
 "شلال .نيذلل

 الازك



 :"امثتبنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع (مر - مم 5

 ظ ف 2 ح ل ناك نا كلل دسلا ناك + قنا 0

 4ك ثيدحلا حرش مدح

 ( حشلا اوقتا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع - م )
 نك اخيبلا..: ايكو. هتنفنا لام اه تملا وه لحيلا و مريغع لام ع مزج لك ارك

 -_ 3-0 03 ع -_و 5 و

 يف ليقو . هريغ ينو هيف نوكي ماع ح حشلاو لاملا يف اخبلا اوه :' ليقو © لخبلا ّدِشأ ح لا

 لمتعي وهو هب نيبذعم مب: وك بكالهإ ( مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف ) صرحلا عم

 : ةرخالا 12 نوحي اه ايندلا مك وكي نأ

 تشم هيب عقال : و
 : هنع ناعت هللا يحرر ةريره وبأ 5 [ 1

 ريل كاي قا لا وكر انعدام 3 نيتِعاللا اومن ١

0 ّ 
 4 ا ١ 1 م

 ( نينعاللا اوقتا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 لاق" © اها لوس اي كالا" امو ”؟اولاقبز راع « علا هالات نارمألا كين كارل

 يذلا للا هب دارملا ( مهلظ يف وأ سانلا قيرط يف ) ةجاحلا يضقي ( ىلختي يذلا
 لحتي يلا ءالجخ يأ ف وذحم كفانا انهو 07 اححانم هن هذختي و سانلا هب لظتسي ِر

 سلا بأ اوحلا قباطيل هان ردق امناو
0 _- 8 7 _- 

 ا حلل نإ فز ني نك ا يبو ف 0 د اا إل ل ل ا

 0 الا فرصا يق لحعلا نع ثلا تاناا:  ةراؤظلا تاكا ةيسماد

110 



 يابودنم رتسلا نأ عم هيراتءاج نإف : هلوقب.اباح ,فدكو ىف مدئاف يأ ااا ا

 ا 1و بلع دلل اع ماد نيل عقلا هع ريثأت هنأ لع هيلا 03
 تح لل 'فيكف لالخ اًمباث شارفلا كاك تلق لإ . لالش الو كيرشلا دل 00

 قدر دخل أ [لنضس - تلق رجحلا رهاعلل ه شارفلل 5 لا هيلع لاق دقو هلا

 3 : دوصقمو شارفلا دوجو عم يفازلا ةوعد ربتعت الو يفن شارفلا يذ نم دجوي ال امم
 13 226 و - 0 2 5 0 0 ا ل لقا هد اضم هلا سأر ملا دم ما ةيقير) قف هللا لا 95 .ىاللملا

 :. هنع يلا هللا نضر ةريره 0 ) - 0803

 افيو مال لب يبات اواو طمس !راجيكلارلا دلال

 عت للا حرش 0

 بلطا يأ ( ينغبا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
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 امناكسإ وأ ءابلا رسكب .( اطبس ضيبأ ) دلولاب ,يأ .( هب تءاج نإف اهورصبأ )
 ينعي ليعف نزو ىلع ةزمهلابو ةمجعملا داضلاب ( نينيعلا ءيضق ) رعشلا لسرتسم يأ
 هب تءاج نإو . ةيمأ نب لالهل وهف ) امهريغ وأ ةرم- راية ورحل :ينيعلا دساف
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 ْنِكَلَو « ْمُكِيَلَع ىشحأ رقفلا اَم هللاَوف ْمكَرسَي اَم اولَمأَو اورشِبأ ١
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 نوكي نأ لمتحي .مالبسلا هيلع هيتكي امو اًّيمأ ناك, هنأل ةباتكلاب هرمأ مالسلا ُهِيلَغ هتباَتكِب

 عقي الكل ماكحألا ثانيئهم :هييت نؤكي نانو! كييترتلاوناعا ةفالثما حش ا

 ىلع بلغ : لاق ثيدحلا اذه عمس نيح هنع ىلاعت هللا يضر رمع نأ يور . عازن اهيف
 فلتخاف هللا باتك انبسح نارقلا كدنعو عجولا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر
 اهو 1[ ميم سايعلا ناك و اباتك !وبرقال لاك نم ةنتمف تكقولا كلد اف اًرضاح ناك نم

 ا ربا ا ا ا عب يقييبلا مامإلا لاق >1 مع لاف ام“ اذه لاا

 هفوخل ناك“: ؟ياطخملا لاقاو“ .ةيلعإب ةاف وازع .ةبلعل السلا ةلخارخ نلا »ىلع كيفختلل

 ا مساس 1 ا سلو ل

 اع لات هللا 2 ةنشلاغ 0

1 

 5 ةريشعلا لجر سئب 1 2 ةريشعلا نب 0 4 2 (
0 

 تن

 0 2 ل نا ً تي

 نذاتسا الجر ىنعي ؟ ( ةريشعلا نباو م /| وخا سئب ار: ىاورتاو

 . هيلع

 بأ و تلا علا مك

 52 3 ١

 ستئبلف هل اونذئا ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ف )
 ينعي ؛ ةريشعلا نباو موقلا وخأ سئب : ىوريو ؛ ةريشعلا لجر سئب وأ . ةريشعلا نبا
 ل ير نزلا "تيد ىف'"يفاعلا بالا ف "ةيلغ مالكألا- مدقت ( هيلع نذاتسا الخ |

 . و ةلزنم هلا 0

 : :اهع- ىلاعت“-هللا' ضار: ةنيئاع» مواز ةكإلط مقلم

 لت امدعب هلع دؤاشيد فاضل مآ نمع ءاكم ؟8«كيلاقو
 . )1*5١( سانلا عم ةارادملا باب :, بدألا باك : :قااجيبلا <

 )١591١( هشحف ىقتي نم ةارادم باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو
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 «ىملح يرمعو كنيمي تبرت» : لع يبنلا لوق باب دال ىاتك. :: يراختلا - ١[ ا" ةيلاز

 :ن( ت11

 060001 529) لحفلا ءام نم ةعاضرلا مرح باب : عاضرلا باتك : ملسمو

123 

 هم )7(  راهزألا قرابم



 بح ثيدحلا حرش مدح

 ةضور اوتيا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - قر
 ةمجعملا ءاظلاب يهو ( ةنيعظ اهب ناف ) ةنيدملا برقب عضوم نيتمجعم نيئاخن( خاخ

 بطاح نم يأ ( باتك اهعم ) ةأرملا انه اهب دارملاو ةأرملا اهيف يتلا جدوحلا ةلمهملا نيعلابو
 هلاق ©« اًردب دهش .ذق .هنإ ١ : ثيدح "يف يناثلا :بابلا :يف هتصق مدقت ( اهنم هوذخف )

 لوسر ينثعب : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع يور ينعي دادقملاو ريبزلاو يلعل

 ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا : ىوريو ) دادقملاو ريبزلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل

 هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع ىور ينعي ( ريبزلاو يونغلا دثرم يبأو يلعل هلاق . خاخ

 اوتات ىتح اوقلطنا : لاقف ريبزلاو يونغلا دثرم اباو مالسلا هيلع يبنلا ينثعب : لاق هنا
 يسار لع عجل ةثالئا تقلي نأ لمنح ةنألا,نيغيانوزلا ايبا ةافابمايلل و :راالاع حاس ور

 . هنع ىلاعت هللا

 : هنعا لاعت هللا يضر شايع با (فر 0005
 ىف هلا 4 اذبا ةدعب اولصتاال اياك وكل تثكا تاتكي: يونا ١

 . ( هضرس

 تت كيادجلا حرش مح

 دتشا : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - قر

 ىنوتئا ) : مالسلا هيلع لاقف سيمخلا موي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجو

 عزانت يبن دنع يغبني امو اوعزانتف ( اًَدبأ هدعب اولضت ال اًباتك مكل بتكأ باتكب

 هلاق نر ريت هيل انآ [يذلاف يف وعد ١» .مالتنلا هيلع لاق هومهفجما رحاها هناش اما : اولا

 هكرتو ةباتكلا هبلط نم لك نوكي نأ لمتحي : يوونلا لاق . هتوم ضرم يأ ( هضرم يف
 كالا لد دال اميم 157 نوكياناو لوذلل اكسان اكل توك هلإ حرا

 . )5٠١85( . مهتلماعمو ةمذلا لهأ ىلإ عفشتسي له باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [174]

 )١5171( هيف يصوي ءيِس هل سيل نمل ةيصولا كارت باب : ةيصولا باتك : ملسم
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 ارمألا لعف» هلوأ ءاج ام ىف : سماخلا لصفلا

 0 هللا يضر ديعس وبأ مح ا

 0-1 هب يشب »لاول

 -رمألا لعف يف لصف -
 كح ثيدحلا حرش مح

 ينعي ( يب اومتيا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 ( مدعب نم مكب متايلو ) لعفأ  ةالصلا يف اولعفاو لوألا فصلا يف يفلخ اوموق
 الفلا نهرو اغإ أل رهاظلا نابصعاب ءادتقألا اذه يناثلا فصلا يف نم مكب دتقيل ينعي

 ملعتيلو حرشلا ءاكحأ م اهريغو ةالصلا ينم اوملعت هانعم : ليقو . مامالا ال لوالا

 .:لرق دعب رق اذكحهو مكنه نرد

 هنع ىلاعت هللا يضر ىلع .(فقالا اا

 اهي ةرلشف ثا هنت نمط قب كب مو راع

ََ 

 لترا او ىَلَعِل ُه 1 ,خاح ةَضْوَر 1 رو - اوقِلَطلا : ىَوَريَ

 . ؛ ٍرْييرْلاَو نع

 مومأأملاب سانلا متأيو مامإلاب متأي لجرلا باب : ناذألا باتك : (اقيلعت) يراخبلا هجرخأ - [174]
 هن

 لوالا يفصلا لضفو ابتماقإو فوفصلا  ةيوشت باي < ةالصلا> بانك: لسم هلو
 م ا املا

 "كل حتفلا عجارو

 اوذختت ال 8 : ىلاعت هللا لوقو سوساجلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - ]١734[

 ْ . )5٠٠007( # ءايلوأ ى؟ودعو يودع
 ةصقو « مهنع هللا يضر ردب لهأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 . (5(15711 55:4 :ةعتلب يلا ١ قري! تطاخ

 اذ



 متدجو له ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 بيلق ىلع فقو امل هلاق . لوقأ ام نوعمسيل نالا مهنإ : لاق مث . اقح مكبر دعو ام
 د( كداق نبا ؛ داداه اي 10" كيان ف مانعا تكاببلا/ ؛يف ' ةيلع" ءالكلا مدهعت ( ردب

 اذ ١



 فضح فيولا حرش مدح

 اهيلإ ترظن له ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 . امهريغ وأ رعشلا وأ ةقرزلا نم عبطلا هنع رفني ائيش ينعي ؛ ائيش راصنألا نويع يف نإف

 ( لاقف راصنألا نم ةأرما جوزت هنأ ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( هربخأ لجرل هلاق
 ؟ اهتجوزت 5 ىلع : لاق ) ةبوطخملا ىلإ رظنلا زاوج هيفو ( اهيلإ ترظن دق ) لجرلا يأ

 د هكا لل عبرأ ىلع : لاق
 رشقت ينعي ءاحلا رسك <ب ( نوتحنت امنأك ) داعبتسالا ليبس ىلع ةردقم هيف ماهفتسالا

 ( لبا اذه ) باحلا وه ءارل ناكسإو نيعلا مضب ( ضرع نم ةضفلا ) نوعطقتو
 هنأل اًملطم حاكنلا ىلإ ةبسنلاب هذه سيل نكل رهملا راثكإ ةهارك مالكلا اذه نم مهفي

 قاوأ عبرأ نأل اذه نم رثكأ وهو مهرد ةئامسمخ قدصأ مالسلا هيلع يبنلا نأ حص دق
 هسفنا هبي لخدا اريقف ناك هنال لجرلا كلذ لاح ىلإ ةبسنلاب لب امهرذ كوت هلاك

 1 وألا ام ( كيطعن ام اندنع ام ) ': ءالسلا اهيلعبلاق_كلاذلو_لاؤسإ ظرع و تقل

 بيصت وزغلا ىلإ ) ثوعبم يأ ( ثعب يف كنعبن نأ ىسع نكلو ) ةلوصوم ةيناثلاو ةيفان
 اًنعب ثعبف ) يوارلا يأ ( لاق ) ءابلا ىنعمب ىنعمب ءيجي نمو ةمينغ هببسب لصتو ينعي ( هنم

 . ( مهيف لجرلا كلذ ثعبو ) ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيعلاب ( سبع ينب ىلإ

 رق مل 0000 تا

000 

 ::(؟ ا 9 ازا لج ىلا لغق: باب +: يواقملا !!ابافك +: يراخببلا »تا 0١

 . (55) (59). هيلع هلهأ ءاكبي بدعي نشيملا باثا# ارئاعللا »ياك ؟هلاسلو
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 اال 1 اروع نكي ىلإ ول يييال ويد ددعلا ىف ةلباقملاب ىرجتي ءابلا قالب ةفايشلا نهد هقلاو

 دمحأو كلامو ةفينح أ لاقو . ىنعم نارقلا نم ءيش كعم له : هلوقب هايإ هلاوسل

 ا نأ 1 ىلا لاق دقو لاك 4 هنأ اًرهم ملعتلا نوكي ال :ىشاو يمل

 اهكتجوز دارملا نآب ثيدحلا اولّوأو لثملا رهم هيف بجيو | ١4 :ءاسلا | # مكلاَوُماب
 1س كو ولا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا ديوس نب ديرشلا (م) - [175]

 ل نا يرش هلل رول ريل ديس اسما اور قرا

 هج ثيدحلا حرش مدح

 1 ا

 نب ةيمأ رعش نم كلعم له )' : مالسلا هيلع لاقف, اًموي مالسلا. هيلع يبنلا ينفدرأ
 هترسبا مثار هيه لاقف . اك ةتالشناف ١ هيه : لاق . معن : تلق : هتمتت : فلكل

 هلل ايي ةلكاسا ءابيو نيئاحلا ريسكب هيه. تيب ةثام هتدشلا سم هه ا لاقا -

 ال ا ل ل ل ل هذا كنع ١ لاقت

 اًياهاج وأ ًاًيمالسإ ناك ءاوس هيف شحف ال رعش زاوج هيفو ثعبلاو ةينادحولاب رارقإلا
 . ( هل هلاق ١)

 : هنع ىلاعت هللا دود 1 0 ا

 فني اعيش يِْعَي ؟ اًعيَس ٍراّصْنألا ِنوُيُع يف َنِإَف اَْيلِإ تَرَ لَهد»

 0 يا

 : ادار امي 52 قلو 0 ل 1

 َكيِطْعُن ام اَنَدْنِع ام « ٍلَّبَجلا اذه ضرُع ْنِم ةّضفلا َنوُتِحْنَت اَمَّئاَك

 12 (9)511552: نعشلا تاك .. ملسم| مماثل

 . اهجوزت ديري نمل اهيفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا بدن باب : حاكنلا باتك : ملسم ا

 . ام

1/1 



 هج ولا لعل م لا هيجوت يف نيلمتخم ا 0 نييعت هتداع نم نكيلا ل هنأ عم بنذلا ينعي

 يأ هلوقب فراقي مل هلوق لوأ ناميلس نب حيلف وهو ثيدحلا اذه ةاور دحأ لاقي نأ
 تنب ربق ينعي اهربق يف لزناف : لاق . انا : ةحلط وبأ لاقف ) هعبتا صملاو بنذي مل

 لازنإلاب رمآلا ىلإ اًيعاد نوكي نأ حلصي ٌبئذلا فارق“: تلق َنإف ( مالّسلا هيلع يِبنلا

 لك دلل < كلك ."هيلإ ايعاذ كوخ دك مالا هيجوتلا ىلع نايرقلا حبع) 3١

 . هلعف ىلع ردقأ نوكيو عامجلاب فيعض ريغ لزنملا نوكيل هلاق مالسلا

 ىلاعت هلا ىصر لعس نب لهس 0 - [ 705

 ةارملا َجّوَرتَي نأ َداَر رأ جر هلق ؟ نقل نم ةيش كلفت له
 + 4+ ماسلا ايياغ ١ حلا هي لغا اًههلظت "كم رعارْنللا

 َع

 كب ثيدحلا حرش مدح

 تءاج : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - خ )
 لاثقا | ) ماقف اليولخ امايق تماقف فلل ىبسفن تبهو ىلإ هللا لوسرر ان. 20 4

 ا ل ل ا نع سار تالا

 301 رفا كلل رازإ الو تسلح هايإ ايطعأ ىكإ : مالسلا هيلع لاقف 0000
 م اولا اولا ب ا نم امتاجح ولو سمتافب: لاق دجال

 « ىق » ةمالع انه قراشملا خسن ضعب يف عقو ( نارقلا نم ءيش كعم له ) : مالسلا
 مس 2 لاق. كيلا هك ناقل نب كني اذاغب لق طفل نأ يشتم ا

 لجرل هلاق ) «33لا رقلا كم *كعم ا اهكتجاواز*» ١ :مالاسملاةيلعا لاق” !ااذكأو .اذكك قر رق

 توب ا ات يتلا ةأرملا حررت نأ دارأ

 ا ملا ملعت ز وج لعاولا ايلق ديدح متاخ ةميق ذإ ردقم ر رع قادصلا نأ ىلع لدي

 ]١785[ - يلو ناطلسلا باب : حاكنلا باتك : يراخبلا . )5١58( .

 ريغو . ديدح متاخو نارق ميلعت هنوك زاوجو قادصلا باب : حاكنلا باتك : ملسمو

 هب فحجي ال نمل مهرد ةئامسمخ هنوك بابحتساو « ريثك و ليلق نم كلذ . )١5175(

. 0/5( 
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 غلبت ىتح ) ةبذكلا كلت هنع لقنت يأ لوهجملا ءانب ىلع ( هنع لمحُتف ةبذكلاب ثدحي
 نارقلا هللا همَّلع لجرف هسأر خدشي هتيأر يذلاو . ةمايقلا موي ىلإ هب عنصيف قافآلا

 لعفي راهنلاب هيف امب لمعي ملو ) ليللا يف نارقلا أرقي نكي مل ينعي ( ليللاب هنع مانف
 لكا ربنلا يف هتيأر يذلاو . ةانزلا مه بقنلا يف هتيأر يذلاو . ةمايقلا موي ىلإ هب
 هلوح نايبصلاو مالسلا هيلع مهاربإ ةرجشلا لصأ يف هتيأر يذلا خيشلاو . ابرلا

 ةماع راد تلخد يتلا ىلوألا رادلاو رانلا نزاخ كلام رانلا دقوي يذلاو سانلا دالوأف
 تعفرف كسأر عفراف ليئاكيم اذهو ليربج انأو ءادهشلا رادف رادلا هذه امأو نينمؤملا

 ةفيفخلا ءابلابو ءارلا حتفب يهو ( ةبابرلا لثم ىوريو باحسلا لثم وف اذإف يسأر
 ( يناعد : تلقف كلزنم كاذ : الاق ءاضيبلا ) اضعب اهضعب بكر ىتلا ةباحسلا

 رتل هتيم ارم كلا يي دق.هنإ. : الق . لزم لسد قلك اوبل

 لست هاج ىلإ هل هاما وب افوزرلا قل اولا دبات تير نك للم
١ 

 ..لاينلا |شاعمت ىف نملك رلغتشيا ناب زق ا رابلا لبا

 2 الاعب ككل ل هشئاع ا

 اضل لا ا تتار

 دلع ير دل ل هارفي كراك اق 1 ن1 لالا
 لم ذا

 لاا | داو : فلات اك 2 راككملا 8 يا لب مالا

 مال بج كلا للعمر راق ني لكيلا غم 6 .مالبلا هيلع اعلا |كينب

 0 ا ملا دفا

 ا اال زق لسنين رابتج ناشط ترف ١ فيش ا اياكم

 لحنا اذكو ينابلألا خيشلل زئانجلا ءاكحأ عجار عامجلا يه ةفراقملا نأ باوصلاو «

 .. مارح نيبال
 ١ ال



 ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر ينكل : لاق . ال : انلق ؟ ايؤر مكنم دحأ ىأر له ) : لاق

 سلاج لجر اذاف ) ةبيطم ةرهطم يأ ( ةسدقملا ضرألا ىلإ يناجرخأف يديب اذخأف
 هد يل كب (بقدش,يف:هلخدي_ديدح نم ):ابيرق .ءاعم رمإ ببولكا هيب ملقإ لكرإ

 غلبي ىتح هقشيف ) نذألا بناج نم هيتفش فرط وهو ةلمهملا لادلا نوكسو ةمجعملا
 اسوس سس دا

 لجر ىلع انيتأ ىتح انقلطناف قلطنا : الاق ؟ اذه ام : تلقف هلثم عنصيف دوعيف )

 فكلا الم رجحلا وهو ءافلا 0 لجرو هافق ىلع عجطضم
 لادلا حتفبو نيتمجعملا ءاخلاو نيشلاب ( خدشيف ) يوارلا نم كش ( ةرخصب وأ )
 هيلإ قلطناف ) جرحدت يأ ( رجحلا هدهدت هبرض اذإف هسأر هب ) رسكي يأ ةلمهملا
 مثتلي ىتح ) خ ودشملا اذه ىلإ لجرلا كلذ عجري ال يأ ( اذه ىلإ عجري الف هذخأيل

 : تلقف هبرضف هيلإ داعف ) اهلبق ال ديكات ةلمجلا هذه ( وه اي هسأر داعو هسأر

 0 لو ب دباب قف ىلا انقلطناف قلطنا : الاق ؟ اذه ام

 يذلا سانلا ع هنن ا ]ومشت رار تلعتما يأ ( تدقوأ اذاف ران هتحت دقوتي عساو

 نكس يأ 1 ةمجعملا ءاخلا حتفب ( تدمخ اذإف نوجرخي اوداك ىتح ) بقتثلا يف
 انقلطناف قلطنا : الاق ؟ اذه ام : تلقف ةارع ءاسنو لاجر ابيفو ابيف اوعجر ) اهبل

 هيدي نيب لجر ) هفرط يأ ( ربنلا طش ىلعو مكاق لجر هيف مد نم رهن ىلع انيتأ ىتح
 يف رجحب لجرلا ىمر جرخي نأ دارأ اذإف ربنلا يف وه يذلا لجرلا لبقأف ةراجح
 : تلقف ناك م” عجريف رجحب هيف يف ىمر جرخيل ءاج املك لعجف ناك ثيح هدرف هيف

 يفو ةميظع ةرجش اهيف ءارضخ ةضور ىلإ انيهتنا ىتح انقلطناف قلطنا : الاق ؟ اذه ام
 يب ادعصف اهدقوي ران هيدي نيب ةرجشلا نم بيرق لجر اذإف نايبصو خيش اهلصأ
 اهيف اهنم لضفأو نسحأ طق رأ مل اراد ينالخدأف ) ةربمشلا ىلع ٍيناعفر يأ ( ةرجشلا
 مث نايبصو ءاسنو ) باش عمج ءابلا ديدشتو نيشلا مضب ( نابشو خويش لاجر

 رادلا نم يأ ( لضفأو نسحأ يه اًراد ينالخدأف ةرجشلا يب ادعصف اهنم يناجرخأ
 يناتفوط دق امكنإ : امه تلقف نابشو خويش اهيف اهنم لضفأو نسحأ طق رأ مل ) ىلوألا
 باذكف هقدش قشي هتيأر يذلا لجرلا امأ . معن : الاق . تيأر امع يناربخأف ةليللا

 ال



 َجَرْخَي نأ دارأ اذإف ٍرْهنلا يف وه يذلا عال اكو افق راع ليدي نيب لجر ربل

 ىَمَر َجَرخَيل َءاَج املك لعجف « ناك ثيح ُهدرَف هيف يف ٍرجحب لجرلا

 00 لال ل اللاق ن١ ٌتلقف ناك 5 ٌمِجريف رجحب هيف

 اذاف نع ل ما 4 يول ب الا ل وس اصح ةحرر 0 نيه

 0 ا ا ةرجشلا نما هلا أ

 تايفضا وأ عااد او+ ناش ٌحويش لاجر اهيف ابنم لضفأو يلا اًراد

 ل لضفأو 0 ينالخدأف ةرجشلا يب ادعصف اَهْنِم يناجرح 7

 دار دق ايجل 1١ هور تيلكف تاكو تيويش ايف موس ا

 كانه  قشي ةتكيأر :يذلا لجرلا انآ © عت الاف قرأ ملل ا لل

 موي ىلإ هب عتْصِيَق قافآلا غلبت ىتح ُهْنَع لَمْحُم ةبذكلا ثدحي بادكف

 لَمْعَي ىو للاب هنع َماَنَف نارقلا هلل َُمَلَع لجرف ُهْسأَر حَدْتُي تير يدّلاو « ةمايقلا

 + ةاَنلا ْمُه ِبَقّنلا يف ُهتيْأر يذلاو « ةمايقلا موي ىلإ هب ل را دق

 ميهاربإ ةرجشلا لا ف هتيأر يذلا خيشلاو « اًبرلا لكأ ِرهّتلا يف ُهَنيأ يذلاو

 00 كلام [مرانلا» دوروي .ىدنلا ورع بالا ُدالوأف ةلاوحت دكا مالسلا هيلع

 ءادّهشلا "انف رادلا 0 انمأو يا ةماع راك كلذ ىتلا كارلا رادلاو راّثلا

 03 يقوف اذاف اا ٌتعف رف قلع عفاف ل اذهو 0

 تلم كل زنم كاذ : الاق ( ءاضنلا ةباَبرلا ل ريو ا تتاح

 هَتلمكتسا ولف :هلمكتست مل َرْمَع كل يقَب دق ُهَّنِإ : الاق ءيلزنم لخدأ يِناَعَد
 . 0 َكللادقا

 ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر بدنج نب ةرمس - قر

 ةحرابلا مهنم دحأ ىئأر لش, !لاعف ههجوب انيلع لبقأ حبصلا 0 اذإ هُنييَع هلل لوسر

 اذ ل اها م ملا اق اع مكالا هلل ل اسم د را

 ا:



 ]١785[ - هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ين نب دعس (خ) :

 كيا الإ 271 نر 9

 كح ثيدحلا حرش مح

 له ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - خ)
 قررلا وأ ءادعألا. لغ.ةرضنلا 5 لصحتي امنإ ينعي ( مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت

 مهبولطمل ىعسلاو مهبولق ةياعر يغبنيف ءارقفلا ةكربب

 اع لاش هللاانوسر ةيدطخ 2 )ف 5 ااا

 ةليللا ُثيأر يكل : ل انلق ؟ ايْوُر مكنم ٌدحأ ىأر لَهد

 . سلاج 03 اذإف هلاققلا ضرألا كَ يناجرخأف يديبا 2011 نام ْنْيلجر

 ام علي ىتح ُهقْسيف هِقذَس يف هلِخدُي ٍديدح نم ٍبوُلَك هديب ٌمئاَق لجرو

 رس ُهلثم ُعَنصَيَف ٌدوعيف اذه ُهقْذَس ْمكءليِو كلذ لثم ّرخآلا هِقدشب لعفي مث

 و اق لع معطل لككر قلع'انبتا ؟نسلااتفلطعتاد قلت“ از

 د يل الا ار حلم و داعي ب ىلع مئاق

 ا كاك 4: هلآ ا ل

 رولا ٍلْثِم بقن ىلإ اََقَلطناف قلَطن * لاق ؟ ]كه ام“ : تلقف ُهّبرضف هيلإ داعف

 وذاك دج 2 00 2 6 010 عيساو ملفي يم

 را سووا

 ]١785[ - برحلا يف نيحلاصلاو ءافعضلاب ناعتسا نم باب : داهجلا باتك : يراخبلا .
 لا

 .ماهئاغدب اينأا ' :مكئاففضيا ٠5 ؛ ميكيلعا/اهدانشإو يباسنلا ةياوزا يف درو
 ]١717[ - حبصلا ةالص دعب ايؤرلا ريبعت باب : ريبعتلا باتك : يراخبلا . )7١141( .

 ل شيفر هلل ىلا ايؤر باب : ايؤرلا باتك : ملسم
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 دعو هللا ءاقل هنظب ثلاثلا رقأ ينعي ( عاطتسا اه ريخب ) هسفن ىلع ثلاثلا يأ

 كلامعأ تركذ اذإ عضوملا اذه يف فق ينعي ( اذِإ انهه : لوقيف ) ةحلاصلا هلامعأ
 كيلع اندهاش ثعبن نالا لاقي مث : لاق ) تمعز ام فالخ كل ققختي ىتح

 هذخفل لاقيو هيف ىلع مخيف يلع دهشي يذلا اذ نم هسفن يف ) ثلاثلا يأ ( ركفتيو
 نم رذعيل ) هيلع دهاشلا ثعب يأ ( كلذو هلمعب هماظعو همحلو هذخف قطنيف يقطنا
 ىلع فرتعيو هسفن لبق نم هرذع ليزيل ينعي راذعإلا نم لعافلا ءانب ىلع وهو ( هسفن

 هللا طخسي يذلا كلذو قفانملا ) دهاشلا هيلع ثعب. يذلا يأ ( كلذو ) هبونذ' ةرثك

 . ( هيلع

 مكي راج هلل يصر ةزبزع وبأ قرن 10م
 اًناَلفَو اناَْفَو اناَلَفَو انالف ْمَعَن : اوُلاَق ؟ ٍدَحأ 01 را لَه»

 نالفَو انالهَو انالف مَع : اوُلاَف ؟ ٍدحأ ْنِم َنوُدِقْفَت لق مل لا
 ا ل ب 1 َلاَق مث « اَناّلفَو

 0 هيفا ايل ا

 بج ثيدحلا حرش مدح

 نودقفت له ) هنع ةياورلا ىلع اقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 لهورب ز:لاق م ) تارم عبرأ ( انالفو اًنالفو اًنالفو اًنالف معن : اولاق ؟ دحأ نم

 نودقفت له : هلوق ررك « اًنالفو اًنالفو اًنالفو اًنالف معن : اولاق ؟ دحأ نم نودقفت

 كلا لاق لل ةيااولاق ؟ دحأ نم نودقفت له : لاق مث ) تارم عبرأ انالف ركذ عم
 نم , غارفلا, دعب هركسع كانومأ الامل دقفت بابحتسا هيفو ( هوبلطاف اًبيبيلج دقفأ

 ةددعت

 اننا ريك تالنت تطال يف كلينر اذه لولا تاسلامدقتا . عيرخلا

 (154 0/10 ةنحا هللا ىضر بيبيلج لئاضف نم باب : هباحصلا ائاضف 6 2 ابل [ م

 / 1 6 | ١
 " ا( ادا فارشالا هفح ما .(ىاراحتبلا هاوار مقا 01:01

١١ 



 َكِلْذَو « ٌقِفاَنَملا َكِلْذَو . هيسفت ْنِم رِذْعُيِل َكِلذَو ِهِلَمَعِب ُهَمِظَعَو ُهَمْحلَو ُهذخف

 . « ِهيلَع هللا طّخحَسي يذلا

 هج ثينشللا حرش مدح

 يف نوراضت له ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 ؟ ةباحس يف تسيل ) راهلا فصن ةمجعملا ءاظلاب يهو ( ةريهظلا يف سمشلا ةيؤر
 : اولاق ؟ ةباحس يف سيل ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت لهف : لاق . ال : اولاق
 ةيؤر يف نوراضت ام اّلِإ مكبر ةيؤر يف نوراضت ال هديب يسفن يذلاوف : لاق . ال
 نسح قيرطب ىلاعت هللا ةيؤر حوضو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نّيب ( امهدحأ
 ةهيبش ةلداحجم هنم ىنثتساو برلا ةيؤر يف ةلداجملا قلطم ىفن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ وهو

 مزليف ةهادبلاب ةيفتنم امهدحأ ةيؤر يف ةلداجملا نأ لاحلاو رمقلاو سمشلا ةيؤر يف ةلداجماب
 دبعلا ١ برلا يأ ( ىقليف ) غلبأ نوكيف ليلدب ءيش يفن اذهو اهببشي ام يفتني نأ

 نموا: تيذح يفبلوألا بابل يف هيلع مالكلا مدنقت .. نالف اي يأ (!لف يأ + لرقف

 ملأ يأ ( كدوسأو ) تاناويحلا رئاس ىلع كلضفأ ملأ يأ ( كمركأ ملأ ) « نيجوز قفنأ
 ' كلك تأ ملأ أ ( كرذأو لثلاو ليخلا كل رخسأو كجوزأ مَ ) ان كالا

 لاح ةلمجلاو كموق ىلع اًسيئر نوكت يأ ( سأرت ) ريرقتلل هلبق اميفو هيف ماهفتسالاو
 ءاسؤرلا تناك اًضعب مهضعب ةوزغ نم اومنغ اذإ مهلاومأ نم عبرلا ذخأت يأ ( عبرتو )
 تننظفأ ) : لوقيف . مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق . ىلب : لوقيف ) ةيلهاجلا يف هنوذخأي

 ملكتملا ءاي ةيناثلاو نيونتلا فذحب ةدئاعلا ةفوذحما ءايلا امهادحإ ءايلا ديدشتب ( يقالُم كنأ

 ةقيقح ناك املو ( ينتيسن أك كاسنأ دق يلإ : لوقيف . ال : لوقيف ) ابيلإ فاضملا

 ىقلي مث ) باذعلا يف ككرتأ ينعي كرتلا وهو همزال هنم ديرأ هللا قح يف ةلاحم نايسنلا

 مالكلا صيصختب هنولٌّوؤي فلخلا لعل هباشتم هدبع هللا ءاقل رخآلا دبعلا يأ ( يناغلا

 لبإلاو ليخلا كل رخسأو كجوزأو كدوسأو كمركأ ملأ لف يأ : لوقيف ) باتعلاو
 : لوقيف . ييقالم كنأ تنظفأ : لوقيف ّبر يأ ىلب : لوقيف . عبرتو سأرت كرذأو
 ( لوقيف كلذ لثم هل لوقيف ثلاثلا ىقلي مث . ينتيسن اك كاسنأ ينإف : لوقيف : ال

 (يسنيو تقّدصتو تْمْصو تيلصو كلسربو كباتكبو كب تنما بر اي ) ثلاثلا يأ
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 اذإ ينعي ةينلا نم ةلوعفأ يهو ةينمأ عمج ( يفامألا هب تعطقنا اذإ ىتح ) هيبتشت ام

 اًملسم نأ ملعا ( هعم هلثمو كلذ كل : ىلاعت هللا لاق ) هدارم ىبتنم ىلإ لجرلا لصو

 رار را 3 املا ىور يذلا وهو ديز نب ءاطع لاق : هحيحص يف ركذ

 ىتح ائيش هثيدح نم هيلع دزن ل ةريره يأ عم يردخلا ديعس وبأ ناك : هنع ىلاعت هللا
 ليد سرق 15 لاق علل وقمر كلوا كلن: 24 لاق": خامسا“ نأ در رعانوبا (كاوطألاوإ

 هلام 682 كذا طرلأا#"هلاوق“ كساو"ويلع ملأت هللا“ ملتح هللا لؤئساز- نم" تاططقنفلاا لآ

 . فنصملا هلقن اميف نيقفتم نايوارلا نوكي ال اذه ىلعف

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا 0 ا

 10 أ ٍةَريِهُظ يف سمسا ةَيْوَر يف َنوُراصُن له ٠

 ؟ اخس يف رشا ل مقار ف دوال و ١ لاق . ال : اولاق

 اَمَك الإ ْمكِبَر ِةَيْوُر يف َنوُراَضُت ال هديب يبسفت يِذَّلاَوَف : كلاقيعل الا اولاَق

 كدوَسأَو كمرْكأ ملأ لق يئأ لو َدَْعلا ىَقْليف اًمجِدَحأ ِةَيوُر يف َنوُراَضُت

 اولا لوي عبرتو مالت : ةلْوّذأَو ليإلاَو لبخلا كَل ٌرْخَسْأَو كبور ل

 اَمُك ”ةلاّسنأ دق ينإ : لوم ءال : لوقف ؟ يقفالم كنا تنَطَمأ : ا

 كبَر ُكْدٌوَسأَو كنركأ لأ لك يأ :َلوُقَيَف يِناّنلا َقْلَي ٌمُن «يِنَتيِسَن
 0 5 لوقف عبرتو سأرت كودو لبإلاَو ليلا كل وُحَسََو

 امك كاّسنأ يّنإَف : لوقيف ءال ل يقالم كنأ تْنَظْنَأ : لو

 كلب يمنع فس رباني وُقيَف كلذ لثب ُهَل وَ َتِلاَلا ىَْلَي مث 0 ٠

 « َعاطتْسا ام ٍرْيَحِب يِنْنِيَو ُتَقَّدَصَتَو ٌتْمصَو ُتْيَلَصَو َكِلَسربَو باكي
 يف ٌركَفَتَيَو « َكِيَلَع ائدِهاش ْثَعَِت َنآلا لاقي من : َلاَق « اذإ اَنُهه : لو

 ُقِطْنَيَف.يقطلا : هِذِحَمِل لاَقُيو هيف يلا ا يس

 1 يالا 25 قئاقرلاو دهزلا تا * د14 [1
 أ
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 تيسع لهف كلذ تلعف .نإ هريدقت هلبق ام هيلع لدي فوذحم هؤازج : ليقو . هترادص

 قيثاومو دوهع نم هبر ) لجرلا يأ ( يطعيو هريغ كلاسأ ال : لوقيف ) هريغ لأست نأ
 هللا ءاش ام تكس اهارو ةنجلا ىلع لبقأ اذاف رانلا نع ههجو هللا ف رصيف ءاش ام

 تسلأ : هل هللا لوقيف ةنجلا باب ىلإ ينمدق بر يأ : لوقي مث تكسي نأ ىلاعت
 مدا نبا اي كليو اًدبأ كتيطعأ يذلا ريغ ينلاست ال نأ كقيثاومو كدوهع تيطعأ دق
 ةراكيإ طم "تتم نأ قحتسي كنا" :[ىنعي رن بجيعتللا هيف ام ( كرا 5

 ها وركطلا اة ريشا ماهفتنالا نوكي نانو كلذ_ريغ لاست ال ناب كدوهح يفك
 لاذلاو ةلمهملاب نيعلاب كرذعأ : حراشلا لاق . كدوهع يف اًرداغ كريص ءيش أ يأ

 دجو هلعل قاثيملا تيطعأ دقو اًروذعم لاؤسلا اذه يف كلعج ءيش يأ ينأ ةمجعملا

 كتيطعأ نإ تيسع لهف : هل لوقي ىتح هللا وعديو ّبر يأ : لوقيف ) اذك هتياور
 هللا ءاش ام هبر ىطعيف هريغ كلأسأ ال كتزعو ال : لوقيف . هريغ لأست نأ كلذ

 دعب ءافلاب ( تقهفنا ةنجلا باب ىلإ ماق اذإف ةنجلا باب ىلإ همّدقيف قيئاومو دوهع نم
 ريخلا : يوونلا لاق ( رورسلاو ريخلا نم اهيف ام ىأرف ةنجلا هل ) تحتفنا يأ نونلا
 ةلمهملا ءاحلا حتفب ىورو تاياورلا يف فورعملا وه اذه تحت ةانثملا ءايلاو ةمجعملا ءاخلاب

 ةمعنلا يهو ءابلاب ةربخلا هنع يراخبلا ىورو رورسلا هانعم ةدحوملا ءابلا ناكسإو

 : هل هللا لوقيف ةنجلا ينلخدأ بر يأ : لوقي مث تكسي نأ هللا ءاش ام تكسيف )
 مدا نبا اي كليو تيطعأ ام ريغ لأست ال نأ كقيئاومو كدوهع تيظعأ ذل نقلا

 اذه قباط فيك : تلق نإف ( كقلخ ىقشأ ننوكأ ال ّبر يأ : لوقيف كردغأ ام
 ةراك يف تلمأت ينكلو دوهعلا تيطعأ لب. براي لاق. هناك : تلق : لاؤسلا, باوجلا

 كمرك ةعس يف تعمطف [ 0 : فسوي ) © هللا ,حْور نم ْأوُسْْيت اَل ف : كلوقو كمرك
 اذهب هنع هللا يضر ينعي ( هنم هللا كحضي ىتح هللا وعدي لازي الف ) كلذ تلاسف

 رمأ ( نمت : هل هللا لاق اهلخد اذإف ةنجلا لخدا : لاق هنم هللا كحض اذإف ) لوقلا

 هبر لآسيف ) يتنج نم ءاشت ام ينم بلطا ينعي هتيهتشا اذإ ءيشلا تينمت نم بطاخم
 اهانمتيل معنلا صخشلا كلذ ىللاعت هللا ركذي ينعي ( هرك ذيل هللا نإ ىتح ىنمتيو

 سنج لك نم ىنم نمت ينعي نمتب قلعتم رورجماو راجلا ( اذكو اذك ينم نمت : لوقيف )
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 ا ا افطتخلا ساررلا ةجوعم ةديدح ماللا ديدشتو فاكلا حتفب وهو بولك عمج

 ها رولا اك نم مظع كوش هل تبن وهو ( نادعسلا كرش لك
 0 الل سل تملا لوو لد امال لاق هللا لوسر اي معن : اولاق ؟ نادعسلا

 ةدحوملا ءابلا حتفب ( قبوملا مهنمف مهامعأب ىبللا فطخت . هللا لإ اهمظع ردق ام

 ءاخلاب 0 مهنمو هلمعب ) اًديدش نرحل أ ةئلملا عاثلاب ورود كلل ١

 ىتح يجني ىتح ) عطقملا هانعم اضيأ ةمجعملا لاذلاب لاقيو ةلمهملا لادلابو ةمجعملا
 ةنجلاةيملا" لأ لخاأإو ميباسحل ملا ملت, ىتعي "( اغلا, نيب_ ءاضقلا نمارغتلا غرقا اذإ

 ناش نع ناش هلغشي .ال ىلاعت هللا نال ةقيقح هغارف هنم  دارملا سيل رانلا رانلا لهاو

 نم رانلا نم اوجرخي نأ ةكئالملا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم هتمحرب جرخي نأ دارأو )
 مهنوفرعيف هللا اّلِإ هلإ ال لوقي نم همحري نأ هللا دارأ نم ائيش هللاب كرشي ال ناك

 قري ال ينعي ( دوجسلا رثأ الإ مدآ نبا نم رانلا لكأت دوجسلا رثآب مهنوفرعي رانلا يف
 باف .ةياورارف ,ءاجل ننال شصاخ :ةييجلا هثردا رملا:ليقو, . مقاضعا وهو ىروجسسلا ورا هفاك

 هللا مرح ) « هوجولا تاراد الإ ,اهت ,نوقويح , رابلا "نين نجر موق ا ا

 نيشلاو ةلمهملا ءاحلاب ( اوشحتما دق رانلا نم نوجرخيف دوجسلا رثأ لكأت نأ رانلا ىلع
 مهملإ مهئادبأ دوعي ينعي ( هنم نوتبنيف ةايحلا ءام مهيلع بصيف ) اوقرتحا يأ ةمجعملا
 لويسلا بناوج يف ةتبانلا بشعلا روذب ءابلا ديدشتو ءاحلا رسكب ( ةبحلا تبنت ام )
 ليسلا هب ءاج ام وهو لومحملا ىنعمب ملا رسكو ءاحلا حتفب وهو ( ليسلا ليمح يف )
 ىتتح .اًنابن عارسأ هيف ةبحلا نأل ركذلاب هصخ امنإو ليسلا هلمحي ام مضلاب ءاثغو نيط نم

 نيب ءاضقلا نم هللا غرفي مث ) روهطلا ةعرس يف هيبشتلاف ةليلو موي يف تبنت اهنأ ليق
 : لوقيف ةنجلا ًالوخد ةنجلا لهأ رخآ وهو رانلا ىلع ههجوب لبقم لجر ىقييو دابعلا
 يناذا يأ ةففخم ةمجعم نيشو فاقب ( ينبشق دق هنإف رانلا نع يهجو فرصا بر يأ
 يا ويرلا ىف دكهم ايلا يأ لملابزون ةجحجمملا لاذلا جتني( اهؤاكذ ينقرحأو اهحير ) ينكلهأو

 : هللا لوقي مث هوعدي نأ هللا ءاش ام هللا وعديف ) رصقل ا ا اسما

 فرص ىلإ ةراشإ ( كلذ تلعف نإ ) ريرقتلل هيف ماهفتسالاو ءاتلا حتفب ؛ تيسع له
 دقي لحي تلا وع بع لريعتس الع قم رنا نافربغ لان نأ كجر ىلا نع كهجو

 الطبل ءازجلا قحتسي ال لومعملاو لماعلا نيب طرشلا طسوت اذإ : ليق . امهنيب طسوت
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 11 يو و ايو شوا تال ع

 ناك نم عبتيف يف هعبتيلف اًئيش دبعي ناك نم : لوقيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي ) ىرملاب

 [مهليكازطلا ادعي "ناك نم عيو ازهقلا المقل انكي ناك نع عبنيو نلطنعلا: لمطالب
 تيغاوطلا ) صيصختلا دعب ميمعت اذهو هللا نود نم دبعي ناك ام وهو توغاط عمج

 ةرير جسما وناك بيدك نينم ْوملا ةرمز يف نوقفانملا ىقبي امنإ ( اهوقفانم ايف ةمالا هذه ىقبتو

 برض ىتح مهرون يف اوشمو ةرخآلا يف مهب اورتسف مهتلمج نم نيدودعمو ايندلا يف

 ةروص يف هللا مهيتايف ) باذعلا هلبق نم هرهاظو ةمحرلا هيف هنطاب باب هل روسب مهنيب
 001 فارما كب هنولو وي فلخلا : ليق . تاهباشتملا نم اذه ( نوفرعي يتلا هتروص ريغ

 انيأار كاب كو نجاذأ ةدنورقي اكلك وكر اااذرع ا ناوشم _. ةوتطل» يرسل نايا
 اك ماعلا ب فلل هر وشعر هيناتا ةلؤيشلاب بدال سيلا »ثريا ناو نأ دولا
 هب كوفرتعيف هتاقولخم 00000 ريغ ىلاعت هنوك نم اهنوفرعي يتلا ةفصلا نع هللا

 ريغ ةفصلا نآب حراشلا خيشلا هدعبتسا . ةلكاشملل ةروضلاب ةفضلا هذه نع ربع اهنإ

 لئاقلا كلذ 1 ا او نم دبالف هريغ الو فوصوملا نيع تسيل يهو ةيئرم

 لاح نع ةببشلا عفر ال ةروص اذو اًمسج نوكي نأ مهفي ام عفر ليواتلا اذه نم
 "ا هللا لجتتي امنإ © اولاق خياشملا نأ. لماع قاب اكيفيك /فايالكتلاب

 بتارم نم ةبترم باجح الب هتاذ اوري نوعي كل أل هتافص باجح يف هتاذ

 انبر انيتاي ىتح انناكم اذه كنم هللاب ذوعن : نولوقيف . مكبر انأ : لوقيف ) هتافص

 ::قولوقيف مكبر انأ : لوقيف نوفرعي يتلا هتروص يف هللا مههتأيف هانفرع انبر ءاج اذإف

 نيعاذدلا هتكئاإلم 0 أ ةنجلا ىلإ مهاهذب هللا رمأ نوعبتي ينعي ( هنوعبتيف انبر اعين

 هذابع قلع .ةفأرلا يهو اهب ةنوفرعي اوناك يتلا هتفص ةروصلا هذهب' دارملا : ليق' ..ءاهملإ
 اوداتغا يتلا ةفصلاب مه ىلجت اذإف هنوركني ال لجت اذإف ايندلا يف

 لوأ يتمأو انأ نوكاف منهج يرهظ نيب ) دمي يأ ( طارصلا برضيو ) هنوفرعي اهب
 ذئموي ملكتي الو ) دحاو ىنعمب هتزجو يداولا تزجأ لاقي . يضمي يأ ( اهزيجي نم
 ةمااعبم# .نأل اذبم انرسف امنإ :' طاّرتنصلا َزاَوج كوو*كبلعأ كلو هياذازلا وشو

 ( بيلالك منهج يفو . مّلس مّلس مهللا : ذئموي لسرلا ىوعدو ) سانلا اهيف ملكتي

 اان

 مم (9) راهزألا قرابم



 د لطف اوك كلا حلل وازن 4! ةزوغ الالب نأ قلي كلذ كلكفمنإ

 نجلا ىلع لبقأ اذإف « ٍراّثلا نع ههجو هللا فرصيف ًءاش ام قيثاومو ٍدوهع نم

 لإ يمك بر يأ: لوقي مث « َتكْسُي نأ ىلاعت هللا َءاَش ام تكا: هله لاو

 اتلامظ الا.فأ_قاقيئاؤمو .كدوهع, تلطغأ لق كنسلأ»د للا لوقيف ؛ « ِةَنجلا باب

 هكلذاي ١ كنار يأ: لوقيف « َكَرَدْعَأ ام مدآ قيانأي قالو انبا كلكيطع "ىلع

 لرد يع اع ناك لذ لكطعأ نإ كبد ريفا دنا لقينا
 هلم ا وربع نمل ابننا كاف ال هير ةييطعطا و رح هللا كاك

 نم اهيف ام ىأرف ةنجلا ُهَل ُثقهفنا ِّنلا باب ىلإ َماَق اذإف ٠ « ةنجلا , باب“: ىلإ

 يبلخدأ بَر يأ : لوقي مث تكسي .نأ هللا ءاش ام ٌتكسيف ءارو رسلاو ريخلا

 ريغ لاكبر ال فأي ركاةيتاومو اهل د ريعاكقطعا :دق» لوبا : هلاستلا ل وقف ةنحلا

 ار ل ل ل رف كيدخا الغ مدل مبا اانا شالو الا تس ١

 هلاك تهدف انزل“ هللا للا قركتسي نجاته دوعدر لاكي! افا "8, تافلع طا خا
 يتلتلاو هكر "لاعنبم ةامكا#ههلههللا "لاق اهلج ااذإف هيدا اوراق كيم

 اذ كرما لإن قا انكارسك اي ةيك :لافما 35 نا 3
 يبدل

 16 هع ةلعمو “كلذ كك افك هللا "لاق اشألا

 ن7 ا للا جرد

 :الاق امهنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا (امهنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأو ةريره وبأ - ق)
 نورا لع رأ) ماسلا يلع لاقف ؟ .ةنازفلا موي'انبو قوت لطالما نإ رز لب: ةباميسلا لاك

 نومحازت له : ددشملا ىنعم امهيف ةمومضم ءاتلاو اهفيفختو ءارلا ديدشتب يور ( رمقلا يف

 يورو . رضلا وهو ريض هتيؤر يف مكقحلي له : ففخما ىنعمو . رمقلا ةيؤر يف 5 ريغ
 ءاتلا مض اهففح ' نمو ءاتلا حف اهددش نمف اهفيفختو مملا ككدشع ,نوفاضت ,: اًمضيأ
 : لاق . هللا لوسر اي ال :اولاق ردبلا ةليل ) بعتلا وهو مض مكقحلي له : هانعمف

 مكنإف : لاق... هللا لوسر.اياال.: اولاق ؟ باحس اهنود سيل سمشلا يف:نوراضت؛لهف

00 



 لاا - -

 اهيف ةمالا هذه ىقبتو « َتيغاوطلا ٌتيغاوطلا ٌدَبعي ناك نم عتب والواو َرمقلا رمقلا

 مكبر انا : لوقيف « نوفرعي يتلا ِهِتروص ريغ ةروص يف هللا ٌمهيِتآيف 000 ٠

 انف رَع ان ا ا ريس اذه كنم هللاب ردت ل ار

 انير تنأ : نولوقيف . مكبر : لوقيف نوفرعي يتلا هتروص يف هللا ٌمهيِتايف
 2 سيرا 7

 خرم لوا يما انا 10 2 ا ٌبَرضِيو « ُهَنوُعَِتيف

 ا يف للا و ددكفب ايمزرلا فاوعا ديول ع للسرلا الإ موي ملكتي الو اهي
١ 

 ” الاقوال ناكعسلا كك وشي متياو له « ٍناَدْعَسلا كلوش لس يب الك ا
 8 710 0 26 2 35 0 كا اق 2

 ا اال نيلي اج لن يلين اوراق لاق سايس 7
1 

 لّدرَخُملا مهنمو هلمعب قبوملا مهنمف ُمِهِلاَمعاب َساَنلا فطخت هللا الإ اًهمظِع

 4 هتمحر ب َجِرْخُي نأ دارأو ِداَبِعلا نيب ءاّضقلا نم هللا غرف اذإ ىتح , يجْنَي ىتح

 ميدل نيك نراك" اوم اح رف نا ةكئالملا رم راَثلا لهأ نمي دار نط
<*ً 

 مهتوفرعيف ٠ هللا الإ هلإ ال : لوقي مس ةَمَحرَب نا. هللا دارأ نمف كيش هللا

 31 داوجسلا! رب كح هدا نبا 3 ٌراَثَلا 0 د وججسلا ٍرْئاب ِمُهَنوف رعي راثلا' يف

 كمل | يسم دق ا نابلا نا هيجل وجسلا رثأ لك نأ ىلع هللا

8 

 ةنجلا لها رخا وهو ر 5 اا اجر ىقبيو ٍدابعلا نيب ءاضقلا نم

 01 دك دق ل 0 اوقف ةخلا 00

 ابر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا 0
 . (9479) © ةرظان

 . )١85( )7١3:5( . ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب : ناميإلا باتك : ملسُم

 ثيدحلا اذه ىف هللا تافصل ليوأتلا نم اًدج رثكأ دقف فنصملا هللا محر : هيبنت )٠(

 هللا هافن ام يفنو هسفنل هللا هتبثأ ام تابثا ىلع صني ىذلا فلسلا جهنم فالخ اذهو

 ليثمت الو فيرحت الو ليطعت الو ليوأت نودب هسفن نع

 ل



 اكل هَل صخر هي 7 يف يّلَصُي ُهَل صحَرُي نأ ُهَلآَسَو « ٍدجْمملا

 يا هلَوَق نيف هيدا كاقف ُهاَعَد نى

 تك يدا حرش مج

 ءادنلا عمست له ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 لجرل هلاق ) ةعامجلاب ةالصلل ءادنلا يأ : تقع ل . معن : لاق ؟ ةالصلاب

 لوسر اي : لاق نيح ) دواد يبأ ننس يف اًرسفم ءاج اذك موتكم مأ نبا وه ليق ( ىمعأ
 كغ دش تلاد ل اعألا "1 افلا دجتسملا' ىلإ "يناكرقي "اذئاق يل "3

 يأ ماللا ديدشتب ( ىلو املف . هل صخرف هتيب يف يلصيف هل صخري نأ ) ملسو هيلع
 ( بجأف : هلوق ىلإ .. عمست له ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ( لاقف هاعد ) ربدأ

 اتالم ناثلا نوكتف ىجسولاب امهالك ةباجالاب هزرهأو مالثسلا ةيلعميصيخلا تركي نأ 132

 "5 2 دم ملغ داحالابب لور كوكي اأو داتجالانب امهالعر ل تاو

 ند ةناجإلاب عالسلا هيلع هرما نأ لاقي نا لمتحيو ىحولاب يناثلاو , ىحولا ل ابق ءايبنألل

 اذه : يوونلا لاق . اًرجأ مظعأ ةباجإلا نأو لضفألا ىلإ اًداشرإ لب هصيخرتل اًرييغت
 هن رانا رها وتباع لاق لالفعسالا ادعت اناقه قيعالاا مارق ةياريبس وب لاق زل نط اردت

 .- هيضارفلا هنا كبش الف دعوا رثغ

 : امهنع ىلاعت هللا رك اس وُباَو ةريره وبأ "قر نا 10
 هللا لرسول ا ذل .٠ اوافق 9 0 دنلا هليل ةرمفلا فب نورا لكل

 ا : اولاق « ٌباحس اَهَنوُد سيل, سْمّتتلا يف نوُراَضُت لهف : لاق
 7 ا ا كراع املا
 كيه لاك نَم عِبتيَو ؛ سمشلا :سمشل را نم عسا ؛ ةقيف اعيش د

 : ةجرخلاف ةريره 3 يي دحلان .ينواش ا

 . )8١5( . دوجسلا لضف باب : ناذألا ناك -' يراخيبلا

 ١(. قر )١9( ةيؤرلا قيرظ ةفرعم باب : ناعألا تاكا ةهلسم

 : هجرخاف يردخلا ديعس يبأ ردح امأو 3
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 هس ثيدحلا حرش مح

 نورت له ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )
 اهجورف نيب يأ ( مكتويب لالخ نتفلا عقاوم ىرأل ينإف : لاق . ال : اولاق ؟ ىرأ ام
 هتاوزغ ضعب نع عجر نيح الع يأ ( فرشأ امل هلاق ) رطملا يأ ( رطقلا عقاومك )

 ل ماجا نم وراسل نب جوف رم انا يأ ةلمهم اطير نسا
 هدعب عقو ام ىلإ ةراشإ اذهو . مومعلا رابتعاب رطقلاب نتفلا هبش مطا عمج ةزمهلا دمب
 ىلص يبنلل ةرهاظ ةزجعم هيفو . هيلع تعباتتو نائع لتق اهوا نعفلا نم مالسلا هيلع

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 0 هللا يضر ةريره وبأ 60 ل
 موقفا لجسم 1 5 ٌدِهاَجَملا جر اذإ ْعيطَتسَت لَه»

 رسام د مر يك ع
 ْ 1 . « داهجلا 112

 بيسي ثيدحلا حرش مدح

 اذإ عيطتست له ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 0 يلا ا ا

 نوكي هنأل ةيلكلاب راطفإلا كرت هنم دارملا سيل ( رطفت الو موصتق ) اهلفاون راركت نع
 1 ل لاس لس شل زنا نك اق لجرل لاف ولع نس رمي

 باوثلا يف هيواسي يأ ( داهجلا لدعي لمع ىلع ينلد )

 1 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ولا

 لا تانتعاف "لاق كل ن6 كاملا ءاكثا" ميت

 37 َ 7 ِ ا

 لإ يندوقي, ةئاقيبيل نس هللا لوسَر اي : لاق َنيِح ىَمْعا لجرل

 . (؟50865) . ريسلاو داهجلا لضف باب : داهجلا باتك : يراخبلا - عاال#41]

 عم نم ىلع دجسملا نايتإ بجي باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - 13

 .(؟56هه) ("0ه9) . عادنلا

 نع



 ا (فلردلا حرش مل

 امل : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق)

 "م لا هيلع لاقف ؟ ادع لزم نيا هللا كوس ر اي: تلقا ١ هتجح ماعيتكم مار

 هيلع يبنلا كالمأ عيمج عاب بلاط يبأ نب ليقع : ليق ( الزنم ليقع انل كرت له )
 نينم ْوملا نم رجاه نم رودب نايفس وبأ لعف 5 بلطملا دبع ينب نم رجاه نمو مالسلا

 برحلا راد ىلإ اهزرحأو نيملسملا لاومأ ىلع ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ينو

 همر ةفينح يبأ نع ةياور يفو . انتمثأ بهذ هيلإو زئاج ةكم رود عيب نأ ىلعو اهكلم
 . ”اهعابر عابي' الو "مارح ةكم'» : مالسلا' هيلع هلوقل لا كا

 مالا : هنع ىلاعت هللا يضر .ةريره وبأ (م) - عاا/ال93

 ْمكَعوكر يلع ىَفْحَي ام هلله اَنْهَه يِتلبَو َنْوَرَت لَه»
 » تايؤهظا ارو ل تنكح دو

 كس ثيدحلا حرش مهد

 0 كلف كورت “له 9 هتع' ملسما ىور'( هنع' ىلاعت هللا يضر 'ةريره'اوبأ - م
 ا لا زنا مك ااا مكاغرخ را لفه هتاف اي
 ١ كَ ١! ةيومست 4 هلاق ( يرهظ

 : هنع ىلاعت هللا ىصضرا كيرا نب ةمايأ (ق) - | ااا

 ققفلا ةياوم ازال "ننإه 1 .لاقر ..1ل : اولاق :؟:يراكام' قاورت لهو

 مءاطا نم مطأ ىلع فرشأ امل هلاق ؛ رطقلا عِقاَوَمَك ٌمُكِتوُيب

 5( ةنيدملا

 (4914) . اهيف عوشتللاو اهماقإو ةالصلا نيسحتب ارمألا باب : ةالصللا تانك 7جلتستس» تا
1 

 اب نر ةنيدللا العا" تاب": ةئيالملا "ئاسعفا كراك": ىزاشلا - وللا

 (5882) . رطقلا عقاومك نتفلا لوزن باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم
70 
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 1 10 3 1 ت30 2 ا : 3 3

 هن ا هلامعاب قطنبق ١ لاق ل70 00 ا

 1 1 0 2 2 و هو 1 5-لا لقا ساق

 0 ايحانأ تنك 7 5اكعف امال نخل اذعب ل وفيق مالكلا 0

 هج ثيدحلا حرش مه

 ؟ كحضأ امث نوردت له ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م)

 موي دبعلا يأ ( لوقي لجو زع هبر دبعلا ةبطاخم نم : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : انلق
 م ا

 ١ ل ماورد قي هام ل

3 

 راحت يضع قييحيزا .انعا ف . ا ع كافرا . يفنلا

 ' للك ر# للاغت هللا لوقي + مالمسلا هيلع نيل لاك ين( لوقي لاقو
 ةمجعملا طب مي كيرف قون لطرد رة يللا(

11 0 

 نش راش ىلإ( قوفيفاو سلا بلغ لت أبو لاقو ةليبسإ م هل نما

 كالعو لاكن ىلع بصن ( اذوهش كيلع نيبتاكلا ماركلابو (ثيهش ٌكيلمت هو
 كا” دهاش ميعوك لاح .نويتاكلا غاركلا ىفتكا ينعي انه م مزال ىفكو هب قلعتم

 لاقيف ) مالكلا نع يف عم يب (هق الع محفر مالا مدا اا

 ينعي ( هلامعأب قطنتف ) مالسلا هيلع ي هدا يقطنا ) هئاضعأل يأ ( هناكرأل

 ءاللا ديدشتب ( ىلخي مث ) نالف لام تقرس يب : هدي لوقي نأك هبونذب هحراوج دهشي
 ' لاوقيف ) هناك نأل ملكش + نأ نيبو دبعلا ثيم يأ( مالكلا نيبو هيب ) لووك ١

 فوذحم هلعف قلطم لوعفم دعبلا ىنعمب ءاحلا نوكسو نيلسلا ترتب اقوا(

 اذعب يأ 0س هك ليعَتلا تاحنمأل اًمْحْببف ل !>ليعت ىلا الك 0
 اللا ى اريلعت ل لداجاو عفادأ يأ ( لضانأ تنك َنكنعف ) هتمحر نم هللا مهدعاب

 ل

 : هلخا نات هللا يضر ديز 1 ماشا (0)

 0 "يم انا 0

 )١588(. اهئارشو اهعيبو ةكم رود ثيروت باب : جحلا باتك : يراخبلا - [1717]
 (429) (158281):اهرود ثيروتو جاحلل ةكمب لوزنلا باب : جحلا باتك : ملسمو

1١ 



 'له ةملك» هلو ءاتكام 0 عبارلا لصفلا

 : :هنعر للاعت هللا يضر ريرج مق ا
 و 2 َ

 ةياقبلا ةبعكلا ١ يا" ةضصاخلا دبا نوم قام ا َِه 0

 ةيلهاجلا يف ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع اََمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - ق )
 له يأ ( يحيرم تنأ له ) : يل مالسلا هيلع لاقف ةينامما ةبعكلا هل لاقي معئخلا تيب

 ىف يرجي يذلا رفكلا ىذا نم ينعي تاحتفلاب ( ةصلخلا يذ نم ) ةحار اذ ينلعجت

 دنا ةيدعت و ةرهملاب ( ةيماشلا )' ءابلار فيفحيتت ( ةيناعلا ةبعكلا يأأ) ةميحلا اكلات

 نيسمخو ةئام عم تجرخف : لاق فنصملا نم وأ يوارلا نم نوكي نأ لمتحي ريسفتلا اذه

 مالا هيلع ىلا انياف:هانقرحأو هيف, ماتصألا انرسكو هدنعراندجا نم الصف امان

 . انل اعدف هانربخاف

 1 هللا يضر ريتا ا

 0 ملغ ُهَلوُسَرَو هللا : انلُف ؟ ُكَحْضأ امم َنوُرْدَ لَه

 ا طل نت يزعل ملأ ١ كرا لوفي لجو رع ُهّبَر دا ِةَبطاَحُم
 اا ا ل عا ل 0

 ءاقرهش ادلع نيتاكلا ,ماكلابو اذيهش كلغ مو ا 0

 ش ْ مم ليختلاو اروذلا .قارح“ كاب“: داهتللا تانك" يراخبلا" 1175

 ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب ريرج لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 ل ثا هبع

 .(١ا) (5955) : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - [١ا/ا//]

١ 1 



 1 1 زل 39 د 5
 اذه ع . 204 ) 15 م ءايبنألا 1 ينوضو 0001 د

 0 يلا هذه الإ مهجن دود ءوضولاب ني ءابألا نركب نأ



 اان فاعت هللا يفور ةراره بأ ممم نا
 -ًَ ٠ 2 40 2 1 ل

 اكل ا ؟يادنلا نإ ود وسر ا 0 انئاوخإ انيازر لق انآ تدَدو (

2 2 5 02 1 

 مابا ازباب م“ نب رذلا ؛انتاو رخِإَو « يباحمأ مك : لاق ؟ كئاوإ
 7 2 رهو 2 0 6 0

 ؟هزلا َلوُسَر اي َكِنمأ نم دعب تاي ْمَل نم فرغت يك .: اوُاَقَ

 1-1 3و 4 8 2 00 ص 5 2 وَ ا 2 1 2 11

 لقا يريط, نير ةلححيم  رغ نيح قل دن نال يارا ؟ لاك
 2 1| - ا - - 1 2 ِِ 8 ٍط سا ٠ - - - و

 لاف © هللا كوسر ايي ىليوزلااولاق؟ ةليخخا تف عيارإلا مهب 000

 7 ل لع ِ

 هس هني ددتعا اوشا كف

 2 ١ ع

 تينمت يا ( تددو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 هجولا نكل توملا دعب مهءاقل : ليقو . ةايحلا يف ةيؤرلا هب دارأ ( انناوخإ انيأر دق انأ )

 لوسر اي : اولاق ) ءاحلصلا ءاقلو ريخلا يفءاميس ال كاضلا نك «راوحت مقار لاو الا

 59 ماب انالرخ امس وكلا انفنا سيئا ةلا اذه ( يباحصأ متنأ : لاق ؟ كناوخإ انسلأ هللا

 اعل | ىلع ىنبم ( دعب اوتأي مل نيذلا انناوخإو ) ةبحصلاب ةدئازلا مهتبترم مالسلا هيلع

 نم دعب تأي مل نم ) ةمايقلا موي ينعي ( فرعت فيك : اولاقف ) اذه اننامز دعب يأ

 رفلا وهو رغأ عمج ( رغ ليخ هل الجر نأ ول تيأرأ : لاقف ؟ هللا لوسر اي كنتمأ
 هل يذلا سرفلا وه محلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلاب ( ةلجحم ) هتببج يف ضايب هل يذلا

 ءاا ناكسإو ةمجعملا ءاطلابحيفبا( يرهظ نبي نيعبك لا ارواج الوراهمئاوق قفا ضان

 ءاملا نيوكلسسو ءابلا مضي ( مهب ناادوسألا "وه و .مهدأ, مخ ( مهد ليخ ز نيب يأ محم

 كره الار مريغرو 1 0 داك تار اوس تر را نع سنقل يعقل عر

 انأو ءوضولا نم نيلجحم أّرغ نوتأي مهإف : لاق . هللا لوسوا ااا لباد اولاق ؟ هليخ

 . ةمألا هذه صئاصخ نم ءوضولا نأ ىلع ثيدحلاب ضعب لدتسا ( ضوحلا ىلع مهطرف

 ("19) ءوضولا يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [١ا/ا/ه]

 5 هيو
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 مالكلا مدقت . ةالصلا رما يف هعجارو ةسداسلا ءامسلا ىلإ هلبق عفر مث هربق يف ىلصي

 ) رجحلا )0 نير كلل | تيرلحت ف سدانسبلا تابلل 1 هيلع

 0 هللا يضر ةديرب مز ميسا

 هأ 462 2

 موخل ْنَع َمُكَنيَهْنَو , اَهوُروُرف رولا د 3 2-0
 يببلا نع 6 6 ادب ام اوكا ثالث قوق "يا عقلا

 0 0 0 و 5 كل ِش م ا ءاقيم ِش الإ

 ئح تيلتللا حرش مدح

 روبقلا ةرايز نع مكتيهن ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةديرب - م )

 ليقو . روبقلا تاراوز نعل مالسلا هيلع هنأ ىور امل لاجرلل ّصتخم نذإلا ( اهوروزف
 هلا لرد يف 'اذك امل ةفصحلرلا "تكحع“ مز احلق“ قيخزملا ل تيدا ا

 قوف ) كاياملك ىحنلا مايأ حبذي ام يهو ةيحضأ عمج ( يحاضألا موحل نع مكتيهتو )

 "111 لا و لايقل ذأ“ سسك كس ”1 نقي لايلأ الز يلا ناك

 ةثالث دعب اهنم يقب ام اولك ينعي ( مكل ادب ام اوكسماف ) اهقدصتب مكترمأو مايأ ةثالث

 ردطم 1 دكاغ كيمض ذب 'لعاقو“ هائلا لعل "ان. كلا اظطالا يوي

 ينعي ( ذيبنلا نع مكتيبنو ١ لضفأ ءارقفلا نكي قلج ينقال 2 ىطعأ راما اكسال

 ءاقسلا نأل اهانثتسا اهنإ ةبرق يف اّلِإ يأ ( ءآقش 8 الإ )“كف وةلضلا ءام يف هوحن و رمتلا ءاقلإ

 اهلك ةيقضألا» يف. اًوبرشافأ )*ةك8أو زطلا نفع ناله العشا مقيانام ةدعشإلاب الو ألا دربي

 . ( اًّركسم اوبرشت الو

 دعب يحاضألا موحل لكأ نع يبنلا رع ناكر ام_ كلش تاييز يحاضألا تاك ملسم - 1

 00 43/9 .٠ ءاش. ىتم ىلإ هخانإو هخست نايبؤآ« مالسألا_ لوأ يف ثيالت

0 



 ؛ مكلمح هللا نكلو . مكتلمح انأ تسل ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسر اي
 مهلالدتسا نكل دساكلا مهبهذم ىلع ثيدحلاب ةيربجلا لدتسا ( نييرعشألا نم رفنل هلاق

 امال يلع بيكا ءايءاؤازفعأ هيلا اافكلاو «يييدغالانع يكما م . تحفل. هالسمإانآألا افتساف
 ليمان ةرادلو قيل كلينر ادياع ملل طقالدتلا يعم اهنلا ١ لوز ]!؟كسسحاالهلا]) كلف
 . ةعاس دعب هلعفب ثنحي الف روف

 نع ا هللا ىبطر رمع نبا قر م

 انايعلا نخل نديم لو ملك بل

 كسي ثيدحلا حرش مهدت

 هلكاب تسل ) هنع ةياورلا ىلع اَمفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 رورجملا ريمضلل فنصملا نم ريسفت ( بضلا ينعي ) ةددشملا ءارلا رسكب ( همرحم الو
 بابلا يف هيلع مالكلا مدقت . بضلا نع لكس نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق هلكأ يف
 ني كيد زق دلع يب دقه هما نإ! دعا تئافكك ف ؟قاقلا

 ل 50 سلا يم 1 ١[

 م 0-0 ل . تير
 وهو رمحالا يل 2 ايو د

 ديرو وتسود

 0 ا

 ةلْلا شؤم لع "تر رم!)| هنع' ملت ىور'( هنع ىلاعت هللا"ئضو شسنأ +8 )
 وهو رمحألا بيثكلا دنع ) لعافلا :ماقم مئاق رورحناو راجلا لوهجملا ءانب ىلع ( يب يرسأ
 ءالسلاو ةالصلا هيلع هنأ جارعملا ثيدح يف ءاج دق : ىلا دوف هوك ق لصبا

 افق ١ هاه نكي نأ ريع نفس ديل داقلا كاملا" ان قاما رع ال لل

 . (3355) بضلا ةحابإ باب : حئابذلاو ديصلا باتك : يراخ اخكبلا <

 6ث (ن 51 كلا ةحابإ باب 9 حئابذلاو ديصلا ةساكك 16 8 ملسم

 ل 4 جلا اع ىسوم ل ائاضف نم باب : لئاضفملا كاك |: ملسم رد | د 7

 اا



 ةلعاف يهو هحبذ زوجي ام لك نم يأ ةدحوملا ءابلابو ةمجعملا لاذلاب ةحباذ : خسنلا رثكأ

 يريمو ) عرز مأ اي يأ ءادنلا فرح فذحب ( عرز مأ يلك : لاقو ) ةلوعفم ىنعمب
 0 تيل نمل يلضفتو كلهأ يمعطأ ينعي ماعطلا يهو ةريملا نم مملا ”ريسكب ( كلهأ

3 

 امنإو ين ءاوألا : ةينآلا عمجو ءانإ عمج ( ةينآ رغصأ غسلب ام هيناطعأ ءيش لك تعمج ولف

 ا ا وج عرز وبا هاطعأ ام لقأ يانا جوزلا هاطعأ ام عيمج غلبي مل

 رخفلا عنم ثيدحلا يفو ( عرز يلأ ) اهدنع رثكأ ناك هنم ليلقلاف اهداؤف يف اًرقتسم هبح
 لجرلا رابخإ زاوجو « ةشئاع اي يتكسا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ايندلا ماطحب

 حيلمب ثدحتلا زاوجو ةيلهاجلا يف امب ةياكحلا زاوجو اهيلإ هناسحإو هتبحص نسحب هتجوز

 حزملا نم ء يشب هللعو مجن ةحار دجلاب دودكملا كعبط دفا

 حلملا عير ماعطلا ىطعي ام رادممب نكيلف حرملا هتيطعأ اذإ نكلو

 ا ْمكلَمَح هللا َّنِك نا نأ تسند

 م انالحللا حرش مح

 لوسر تيتأ : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )
 ا راع للطن يال علا روزعسألا 00 ظقار يف مللماو ةيلغ لاعت هللا 00

 اننيلف أ هيلع كلج[ امائرتع ال“ هيلع مكلمتا ال” هللاو » : مالسلا ةيلط لاف[

 ا ال ارماط ةنيعلا لم لبأب ملسو' هيلع ىلاعت هللا بص هللا لوسر قاف 000
 لإ اييلمرع ال ةاطحأ ام كل رايي ال هنيمب -ع“هللا لوسر انلمحأ : الف . انملظنا ا

 ل ف امام لمحت ذل نأ ”كفلح فلتإو كلمحمست' كانينا هللا لوسر اذ |

 00155 مكئاباب اوفلحم ال باب : روذنلاو نامعألا باتك * :يزاخبلا ت00

 600724 اهني ريخ اهلريغ أزف اني افلخب نفاةبدناةبفاب م:تاعآلا| ةينانكا + كلطتلاو

7000 
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 اًيلاخ ةبطشلا ناكم يقبو رشقلا نم لسام يأ لولسملا ىنعمب ردصم ماللا ديدشتو
 تدارأ لخنلا نصغ ءاه مث ةدحوم ءاب مث ةنكاس ةلمهم ءاطم مث ةمجعم نيشب ةبطشلاو

 واول ساس سر ا مطولا 000 را ليلق هنأ

 هب حدمب امم وهو لكألا ليلق هنأ ينعي زعملا دالوأ نم ىثنألا يه مبجلا حتفب ( ةرفجلا
 اهنأ ينعي اهيبأ عوط تاذ نا عوط عرز يأ تبب امف عرز يبأ تبب ) اًضيأ

 اهنمسل هتألم اهءاسك تسبل اذإ اهنأ ينعي ( اهئاسك المو اهمأ عوطو ) هل ةعيطم
 ةراجلاب ةرضلا نع تربع . اسحل اهضغتو اهترض ظيغت اهنأ ينعي ( اهتراج ظيغو )

 انثيدح ثبت ال عرز يبأ ةيراج امف عرز يبأ ةيراج ) اًبلاغ ىرخألا امبيدحإ ةرواجم
 مضب ( ثقنت الو ) هيشفت الو هقرفت ال يأ ةثلثملاو ةانثملا نيب ةدحوملا ءابلاب ( اغيبت
 قارمن ل هانعم+ 01|... الطاعط يأ ("انتارم) ددمت»ال+ينأ'ةتلكملا ءاتلاباو كاونلا دعب قالا

 انا 4 :ةلمبملا علب(" اًنيضعت اسي ةلمق "الو: ايقنت ١ اهظلفخل" ]2 ةيلا""تناك "زب انماغط

 يذلا هعضوم وهو رئاطلا شع يف عمتجت م ةسانكلا هيف عمتجي نأ هكرتت الو انتيب ةفظنم

 واولا حتفب بطو عمج ( باطؤألاو عرز وبأ جرخ ) اهريغو ناديعلا قئاقد نم هعمجي
 نيتمجعملا داضلاو ءاخلاب لوهجملا ءانب ىلع ( ضخمت ) نبللا ءاقس وهو ءاطلا نوكسو
 ل نعل الذ تركذ امنِإ ( اهل نادلو اهعم ةأرما ىقلف ) اهدبز ذخؤي يأ

 كت 0, نابقلي ةيدلهفلاك )دال األا ”ةزتك' غب ركلا !تايعر أ البق ةازللا الل جلو
 حورعلاا كلابطأ' قم""اضيأ "كلذ ١نألا نينامرب 'انينالث, نع كتاربع»(' نينئاهزب ' اهرطخ
 ض1 كايدو دل رة ةلعبلا “نإ ٍسلاب ( اًيرس ًالجر هدعب تحكنف اهحكنو ينقلطف )

 ءاخلا حتفب ( اًيطخخ ذخأو ) ابين اًسرف يأ ءايلا ديدشتو ةمجعملا نيشلاب ( اًيرش بكر )
 رحبلا دنع ةيرق وهو طخ ىلإ اًبوسنم اًحمر يأ ءايلاو ةلمهملا ءاطلا ديدشتو :ةمجعملا

 لاقي ( يلع حارأو ) برعلا دالب ىلإ هنم قرفي مث دنهلا نم حامرلا اهيلإ بلجت
 الا ف سوما كا اول اا

 معنلا نأ ىلع ةغللا لهأ رثكأ : يضاقلا لاق . يبشاوملا يهو ماعنألا دحاو نونلا حتفب

 "0 6 رمان وسلا يرش دعا اابزلخل ادار رانا »لعل

 يفو . درفلا دض وه وأ افنص يأ ( اًجوز ) اهريغو لبإلا نم حوري ام لك نم يأ



 تين حم

 اهكورب لاح ,ةريثك ىرت تناك نيشاوللا نا ماسسم ليقور  تفانسالل انس سا

 اهداوس رثكي نم مدعل ةليلق 94 تىحبوش اذإو,ايبلح دنح"اهلالخيب ف نيلئاببلا]

 نقيأ ) ريهازملا تاوصأ نعم اذإ ينعي انغلا دوع ميملا رسكب ( رهزملا توص نعمس اذإو )
 ره زملاب فايضالار يتاجر منإ لاهج هز ةداع 0 فايضألل نرجس نبنأ ىنعي ( كلاوه د

 تلاق ) كلاهملا يف موقلا مامإ وهو : ةياورلا يف .ضعب دازو . لبالا رحنب كلذ بقغيو

 قبس اك مخفتلل ماهفتسالا اذه ( عرز وبأ امف عرز وبأ يجوز : ةرشع ةيداحلا

 ءايلا ديدشتو اهرسكو ءاحلا مضب ( يلح نم ) كرح يأ نونلابو ةزمهلا حتفب ( سانأ )
 ناك و ءايلا ديدشتب ( ينذأ ) ةأرملا هب ىلحتي ام وهو ماللا نوكسو ءاحلا حتفب ىلح عمج

 نعتإ هن تدارأ يأ ( يدضع محش نم المو ) ةفاضالاب نونلا طققسف نوندأ هلصأ

 ال ا اميركا منال قيضعلا تينرك د امنإو اهديشحح لك لمس نع هي تنك ا |

 اهحتفو مجلا رسكب ( تحجبف ) ءاحلا مث مجلا ديدشتب ( ينحجبو ) دسجلا نم ناسنإلا
 ىلإ ) تمظعو ينمظعا هاّنعم : لاو تحور حو رسكلا امهحصفأو ناتغل

 ( قشب ) منغ ريغصت ( ةمينغ لهأ يف يفدجو ) تحجب لعاف عفرلا ريدقت يف ( يسفن

 الا لوو ةقيحاي وهذ اب ىشب تعب“ + يوونلا “لاقي شيلا ةقشع رار ل 0 ١

 ليخلا توص وهو ( ليهص لهأ يف ينلعجف ) ل مالا ع ولا يضاقلا راتخا . عضوم مسا

 نم بحلا جرخيل ماعطلا سودي يذلا وهو ( سئادو ) لبإلا توص وهو ( طيطاو )
 لوقا هدنعف ) ابنبت نم بوبحلا يقني يذلا وهو نونلا حتفو مملا مضب ( قنمو ) لبنسلا

 اجيبقت نوكي. ئتح لوق دري ال يجوز ينعي . حيبقتلا نم لوهجما'ءانب ىلع ( حبقأ الف

 ةهفرم ةم ودم ابنا تدارأ"عيضلا أ خداع لطف ءانإل ملي م عيضتإف دقرأو ) يرمأل

 عع املاك مملاب ) حمقتاف "قاري 9“ تقاقلا ؟دخب  نإوبلاب "وه )(ح حنقتاف تشات

 0 ا هيب ملا تعب.( اهموكعت عوز, يأ مأ امفب عرزبفأ أ ١ 0 | ءا
 ةكلموملا نا ءارلا حتفب ( حادر ) نيعلا رك مكع اهدحاو ةعتمألاو ماعطلا ابيف

 فاكللأ' انوات و .ةعاتمت ةئئيظع, اهتينإ ىف «فاورظلا نأ" تندازأ :/ةميظع ةضخسةلسفلا ااا

 اك تدذا 1 9 انلق 0 م وكعلا هب فص وي 9206 هرم. تلور : دلعي 40 ا عئاش 1-6

 نبا )ب عساو يأ ةلمهملا نيسلا فيفختو ءافلا.مضب: ( حاسف اهتيبو ) حادرأ اهنم ملكع
 ةلمهملا نيسلاو ملا حتفب لسملا ) ةبطش ل هعحضم د يبا نبا امف عد يبا
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 نيتانثملا نيئايلابو ةلمهملا نيعلاب ( ءايايع يجوز : ةعباسلا تلاق ) هب لغشي يأ رمألا
 وهو كشلل هيف وأ ةمجعملا نيغلاب ( ءايايغ وأ ) ءاسنلا ةعضابم هبيعي يذلا وه : تحت

 روتسم يأ هيلع قبطم هرمأ يذلا وهو ( ءاقابط ) رشلا ين دجلا وهو يغلا نم ذوخام
 ناك اذإ ءاقابط لجر لاقي هاتفش قبطنيف مالكلا نع زجعي يذلا وه : ليقو . هلهجل
 ةعضابملا دبع ةأرملا ردص ىلع هردص قبطي يذلا ردصلا ليقثلا وه ليقو « ةفصلا هذه

 ءادلا نم سانلا فرعي ام لك يأ ( ءاد هل ءاذ لك ) ءاسنلا دنع لاجرلا ماذم نم وهو

 رسكلا لفلا ( كلف وأ ) ةصاخ سأرلا يف حرجلا جشلا ( كججش ) هيف دوجوم وهف
 لك يأ ( كل الك عمجج وأ ) باطخلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا اذه دسجلا رئاس يف

 151 اي ارح انلكو اك ف وارخ اهيجالا)' نا تدازأ ١ فل 1م كو

 فورعملا ناويحلا وهو ( بنرأ سم سملا يجوز : ةنماثلا تلاق ) امهنيب عمج وا اهمظع
 هّسم ينعي ةحئارلا بيط تبن هلوأ يف ةمجعملا ءازلاب ( بنرز جير جيرلاو ) سملا نيل
 ل اهات ديب كدارأ . كنزرلا حجرك بيط هحيرو بنرالا سمك هلهال نيل

 هتبلغ عم هنأ ينعي بلغي سانلاو هبلغأو : هرخخآ يف ضعب ىورو . هدسج بيط وأ
 : ةعساتلا تلاق ) مائللا نيبلغيو ماركلا نبلغي : ةيواعم لوق هنمو . يل بولغم هريغ

 فرعي هيو !لاغ نين نأ تدالرأ ”!تيبلا عقري ابي يتلا ةيسنا# ىفو ( دامعلا شر نجل

 كيلا انا لكلا كبل تاكا ليوط ) ةيلاع نوح ءامللا تناوب نوال
 نانا رك“ 15 نال دس ع ةياك اذه (دامرلا طع ) ةتفاف لوط كس هنالك هلرطر

 سلجم وهو ( يدانلا نم تيبلا بيرق») اهوقب كلذ تدكا مث هدامر رثك و هخبط رثك
 كلام يجوز : ةرشاعلا تلاق ) هفايضأ رثكيل لئابقلا عمتجم نيب لزني هنأ تدارأ . موقلا
 ددوس نم هب. دقتعا امم يأ ( كلذ" نم 'ريخ كلام )ظن هيف ”ماهفتسالا"( كلم "اهو

 0 فلا ادهو خا ةأرمأ مالك ىف ةوئاشلا ةيلع سلا كاك ] ةراشإ كلل نق

 ةعمتجم و ةكراب تناك هلابا رثكأ ىنعي ( كرابملا تاريغك لبإ هل ) ماظعإلاو حدملا يف ةدايز

 ىعرملل اهنم هجوتي ال ينعي ( حراسملا تاليلق ) فيضلا ىرق لهسيل هتيب لوح
 ا و ا اخ ا ا ل ل
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 نأ اهنمو نأض نود لمج محلب هتهبش اهمأ اهنم هوجوب عفنلا ليلق اهجوز نأ : اهلوق

 يجوز : ةيناثلا تلاق ) هيلإ لوصولا بعص كلذ عم هنأ اهنمو نيمس ال ليزه هب هبشملا
 يفإ هربخ ) وشفأ ال يأ ينعمب امهالك نونلاب ثنأ ال يورو ةدحوملا ءابلاب ( ثبأ ال
 فاخأ هنع ربخلا يف تعرش نإ ينعي ربخلل هيف ريمضلاو ةدئاز ال ( هرذأ ال نأ فاخأ

 ةرجعلا عمج ميجلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب ( هرجع ركذأ هركذأ نإ ) هترثكل هكرتأ نأ

 مججلا حتفو ةدحوملا ءابلا مضب ( هرجبو ) دسجلا نم باصعالا يف ةيمانلا ةدقعلا يهو

 ال1 ةرخاطلا هيزنع نام تيدكي ميس[, نطبلا ىف تيكي رجلا ضال
 اون اا كيان يضاقلا لاق . هرذأ نم لدب وهو هحضفا ةوق يف ةيطرشلا ةلمجلاو

 تحولو تحرش امو تلمجأف هرتس كته درت ملف نطابلا يدر رهاظلا روتسم ناك
 ' ةنلاثلا تلاق )اعفي نأ ردصسلل دبل :ذإ ثبأ ال تلاق.نإو تشب دقو كنا 0

 والا رع مددت فج وقم ةيحسم نيش مدح عفم ةليهص نعبر( عضال

 ينعي لوهجما ءانب ىلع ( قلطأ قطنأ نإ ) قلخلا ءّيس وه ليقو هقمح نع هب تّنك
 00 يل ور ينط ل ع

 ( ةماهبت ليلك يجوز : ةعبارلا تلاق ) اهجوز تدقف يتلا يهو ةقلعم ينكرت تكسأ
 بيطلاب هيلايل فوصوم زاجحلا دالب نم عضوم مسا . قوف نم ةانثملا ءاتلا رسكب

 ءارلا حتف ةروهشملا ةياورلاو رح هيف ال يأ ءادتبالا ىلع عفرلاب ( رح ال ) لادتعالاو

 اني 0 ديلا يشل كك عدزبلا فاقلإ وضب /ارق الو ) هدعب اميفو هيف

 ةفاخم الو ) بيط هنأب هتحدمو ةماهت ليلب ىذألا نع هولخ يف اهجوز تببش . هناعبتتسي

 يجوز : ةسماخلا تلاق ) هتبحص نع ينلمي ام هيف سيل ينعي ةلالم يأ ( ةماس الو

 اهبرضل اهيلع بثو هانعم وأ مونلا ةرثك يف دهفلا هبشأ يأ ءاملا رسكب ( دهف لخد نإ
 دسألاك راص يأ نيسلا رسكب ( دسأ جرخ نإو ) دهفلا بوثوك ةبعالم الب اهعامجل وأ

 هعاتمو هلام نم, .تيبلا, ف: مفرغي»ناك امع .ئأ ( دهع امعر لاجي الواو معاتا 0١٠

 برعلا دنع بيع وهو رثكألا رثكي ينعي ( فل لكأ نإ يجوز : ةسداسلا تلاق )
 ففلت يأ ( فتلا عجطضا نإو ) ءانإلا يف ام عيمج برش يأ ( فتشا برش نإو )
 لخدي ال يأ ( فكلا جلوي الو ) ةعضابملا يف متبي الو ةعجاضملا نع لزتعاو هبوث يف
 نم يدنع امو ينزح ملعي يأ ( ثبلا ملعيل ) ينم وندي الو يدلجو ينوث نيب هفك
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 حّبصتاف دقالا حبك الف لوقأ ةدنعف مو ٍسئادو طيطأو ليهص لهأ يف

 اهُموُكُع عدن يبأ مآ امف "1 يبأ مآ « ُحّمقئأف : ىوريو ؟ حّنَقتاف برس

 ؛ بطش لَسْمَك ُهُعَجْطَم ا ياسا اا ير نأ نبا « جانو

 ٌحوَط اهيبأ ُُط ردو يبأ نب امف ا يبأ ُثنب « ِةَرفَجلا عارِذ ةعبشيو
 ,عرز يأ ةيراج امف ,عرز يأ ةيراج « اًهِتِراَج ظْبَعو اهئاَسِك ءلبو اهم
 جرخ « اً ابي المت الو « ايت انئَريم ثقدت الو ٠ ايت انئيِدَح ْثْبن تعبد

 نم ٍناَبعْي رانيعا كر رداو امم ُضَحْمُت ُباَطْوَألاو عرز وبأ
 َبْكَر ايس الُجَر ُهدْعَب ُتْحَكَف ٠ و يِقلَطَف « ِنيئَمْرب اَهٍرصحح تخت
 ؛ اجْوَر ةَحئار لُك نم يناطعأو ٠ ان اع ّيَلَع َحاَرأو ًايطحت ذخأو ًايِرش

 هيِناَطْعأ نارك تمير تلاق « ِكّلْهَأ يريِمو غبذ 0 لاقو
 ل زهر أ فيو راما كي

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 لامب ترخف : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اقمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 عرز يلأك كل تنك ) ةشئاع اي يتكسا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةيلهاجلا يف ىبأ
 اًروُفَع هللا َناَكَو 9> : ىلاعت هلوقل رارمتسالل وأ ةدئاز انه ناك ( اهل هلاق عرز مأل

 نسح يف عرز يلأ لاحب هلاح مالسلاو ةالصلا هيلع هبش 55 :ءاسلا] # اًميِحَر

 يضر ةشئاع تكح ام عرز يبأ ربخو ) ةعسلاو لاملا ةرثك يف ال ةشئاع عم ةرشاعملا

 نمتكي ال نأ ندقاعتو ندهاعتف ةأرما ةرشع ىتددحإ تسلج : تلاقو اهنع ىلاعت هللا

 ةمجعملا نيغلاب ( ثغ لمج محل يجوز : ىلوألا تلاق اًئيش نهجاوزأ رابخأ نم
 ةفص (لبج سأر ىلع) ريبك مره يأ ةلمهملا ءاحلاو فاقلاب دحق ىوريو لوزهم يأ
 هيلإ لوصولا بعص يأ لبج ةفص ( لهس ال ) هيلإ لوصولا بعص ينعي لمجل ةيناث

 ىقنلا نم هيف ام لجأل بلطي يأ ( ىقتنيف ) لمجل ةثلاث ةفص ( نيم الو ىقتريف )
 مهتويب ىلإ سانلا هلقني يأ لقنيف : ةياور ينو . خملا فاقلا نوكسو نونلا رسكب وهو

 لصاجو . ربكتما هنأ ينعي . يجوز "طوق نع نت رخل ليج ساو: لقوا 7 اولك ايل
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  اهلخد نم"ةماع 'اذإف "زانلا ناب لع :تمقو:) الوأةلجلا نولخذيف كلذ نم ني
 . ( ءاسسلا ) مهرثكأ ينعي

 : اينع ىلاعت هللا يضر هشئاع نر
 ع 0-1 ء 02 ري ه

 رز ل ربخ و « اه هلاق 0 2 3 14 يباك كل 08 ا(

 - 7 ٠

 بسس م

 2 ١ 01 5 20 م ا عا يل 1

 يجوز : ىلؤ الا "تلاق ائيش 0 رابخا نم ّنمتكي ال نأ نّدقاعتو ندهاعتف
7 1 1 / 3 0 

 3 هكقلأ ) 0 * يهمس ا ىَقت يف ٍلهَس 9 لبج سار ل بع لمج مخل

 : دا 6 .
 يعرج 2 0 ا يجوز : ةيناثلا
 000 5 3 1 ا 3 را 0 3

 ياا كا إو (. قلطا؟ئطتا"نا ونْشعلا يجوز : ةثلاثلا تلاق . هرجبو

 تلاق « ةَماَس الو َةَفاَحَم الو رق الو ٌرَح ال َةَماَهِت ليلك ئج وزأ:'ةعبازلا كلا

 اا ا اانبا الإل ادم جرح نإو دْهَف لد نإ يجوز : ةسماخلا

 2000 ١ 5 ا 1 2 - 42 3 | 0 000

 جلوي الو 1 | َمَجَّطضا نإو فّمشا َبِرَش نإو فل لكأ نإ يجوز : ةسداسلا

 ءافلكعي رح فاقاكح هيو فخ ةظباضللف) هغلاق اق تلال ملسلا ف 0

 يجوز : ةنماثلا تلاق « ِكَل الك ْعَمجج وأ ِكّلَف وأ ِكجش ما هل ِءاد لك ُءَقاَبَط
 داّمعلا عيفر يجوز : ةعساتلا تناقل( تتر © حير خيرلاو بنرأ نسم ملا

 0 تلاق « يِداّثلا نم ٍِتيبلا ُبيِرَق ٍداَمّرلا ُميظع ٍداَجْنلا ليوط

 ٌثاليلق ٠ كرابملا ٌثاريثك ليإ هل ' كلذ نمسح تللام يتلمس 0
 ةيداحلا| تلقب ُكِلاَوَه 00 0 ا توصي َنعمس ا .ح ٍراسملا

 .محش نم ًالمز ينذَأ يح نم ان دز وبأ امف مذ وبأ يجوز. ةرضع
 ساء -

 نايس ادم ةعيتغ لايف :يندجإل يلفت كل تسملل نشل يدضع

 . (ةزا8) . لهألا عم ةرشاعما :سحت باب : حاكنلا تانك ٠.ىراختلا - 007

 .(47) (5544) . غرز مأ ثيدح ركذ باب : ةباحصلا لئاضف باتكا : مّلَسِم

 46ه



 20 ىلاعت هّللا ىلا صاقو يأ نب الا حلا 0 - انا 1

 كترفاب ٌنعِمَس املف « يلع 0 يّتاللا ءالؤه نم ا 1

 , تاطشا ا يكل !ةالاق و تاجا نردعي

 يح [تيدعلا حرش مهن

 تبجع ) هنع ةياورلا ىلع اَقْنا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق )

 ؛ باجحلا ) نعرسأ يأ ( نردتبا كتوص نعم املف . يدنع نك يتاللا ءالؤه نم
 هديب يسفن يذلاو ١» : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هركذ مدقت ( باطخلا نب رمعل هلاق
 « ناطيشلا كيقل ام

 2 ةطخخلابعاراخق كيطما:!ةنض .تفارر كيرظماسا ا (قألاوب لذا
 2 ور 2الا و

 يلا يوك 33م ٠ ةَماغ ناكف هللا ابا :نيلغ»# فلو
2-3 2 ًّ 2 0 2 

 - 5 ًّ : و ىلا 300 رس اذا خر و

 يكل ير ياللا لاح ب طراكتكا 16 دحجلا باحصاو

 ال11 اذ 0 ٍِِء 2 َْ 24 - - 16 5 َّ

 ع اسلا اهلخد ِنَم هماع اذإف رانلا باب ىلع كمقاو 4 رانلا

 هك تدخلا حرش مدح

 باب ىلع تمق) هنع ةياورلا ىلع اَمْفنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر ديز نب ةماسأ - ق)

 ديدشتو ميجلا حتفب (دجلا باحصأو نيكاسملا) مهرثكأ ينعي (اهلخد نم ةماع ناكف ةنجلا

 دق رانلا باحصأ نأ ريغ)نوفوقوم ينعي (نوسوبحم) ايندلا يف ةهاجولاو تخبلا لادلا
 ىلإ مهب رمؤي لب تاصرعلا ين نوفقوي ال مهنإف رافكلا مهب دارأ ( رانلا ىلإ مب رمأ

 ءارقفلاو اًبصنمو 9 قروقدللا مه داََعلا ببسسب مبمأاسح- لوطل لوفق وي املا رالا
| 

 . (559315) .. هدوتجو سيلبإ' ةفض: تاي : قلخلا ءدب'"“باتك 7يراخبلا -م١1 11

 (؟595) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

01 

 . (15141) رانلاو ةنجلا ةفص باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - [175]
 !0310) (1500 1:0 دفعا لها ريكا تاثا... هلحللاو رعادلا فلك: لسمو
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 6 2س ه2 6 لهو

 [اهينعلمفا لقيا منهكل ايداع الا هاتوا اهيياطغأو قتلا

 ت ةيديلجلا حرش -دحج

 كلاس ر هنع لاسم 'ىور ( هلع ىلاغت هللا ىضرا ضاقو ىلا ني دعس 8

 كلبي ال نأ يبر تلأس . ةدحاو ينعنمو نيتنثا يناطعأف ) "كاسم ثالث تا( ان |

 كاع ع فاياورلا ضعب يف ءاج امل هتمأ معي اطحق هب دارأ طحقلا يأ ( ةنسلاب يتمأ

 0 ا و (

 كركي ام بفرشلاب دارملا لعل + يبطرقلا لاق مالسلاوا ةذاصلا ةيلع حوت ناقلوطا الا
 لدب اولاق نابوثو ترالا نب بابخك ثيدحلا اذه ةاور ضعب نأ ال ودعلا ءاليتساب

 نتفلاو برحلا هب دارأ ( مهسأب لعجي ال نأ هتلأسو اهيناطعأف ) ودعلاب « قرغلاب ١
 . ( اهينعنمف مهيب )

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمح نبا( ا
 ليَخد ٍلُجَر لْوَق يِنغَي ؛ ءاَمّسلا ُباَوْبَأ اَهَل ْتَحِتف اَهَل ُتْبِجَع تبع »

 اري هلل ُدْمَحْلاَو « اًريبك دك املا : لاقف « ةالّصلا يف ُمُهَعَم
 و

 ماه "تك

 اي امف : رَمُع نبا َلاَق « اًليِصاَ ةركملللا ناكل
 اس

 0 ةفللذ يلوي لبو لع ها ياتطبلا لورا نيج

 ف نا لكل عا

 يأ ( اه تبجع ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م
 رورجما ريمضلل ريسفت ( لجر لوق ينعي ؛ ءامسلا باوبأ اه تحتف ) تاملكلا هذه
 ةركب هللا ناحبسو اًريثك هلل دمحلاو اًريبك ربكأ هللا : لاقف ةالصلا يف مهعم لخد )

 تعمس ذنم نيتكرت امف : رمع نبا لاق ) هرخا ليصألاو راهنلا لوأ ةركبلا ( اليصأو
 . روكذملا لوقلا يأ ( كلذ لوقي ُهُدَع هللا لوسر

 ةءارقلاو مارحالا ةريبكت نيب لاقي ام باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [1717]

)0555 9 00 

 دو



 ا هللا يضر رباج ترسل كاريس

 ؛ َةَحَلَط يبأ ارم ءاصْيُمَرْلا نأ ذولا ددتجلا كليعد" كارا

 ُتْيَاَرَو « لالب اًذه : َلاَقَف ؟ اذه ْنَم : كين فيا

 ' الخلا انما كبح تلف ةَيِراَج ِهئاَنِي اًرنصق
 ل فناتك ع تاكل هْيَلإ القلاف هلم هلا ُتْدَراَف

 ير نا لل ىلا

 كبس ثيدحلا حرش مهد

 ةنجلا تلخد ينتيأر ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر

 كناك ناحلم ؛تنب .ميلس مأ يهو نيتلمهملا داصلابو ءارلا مضب ( ءاصيمرلاب انأ اذإف

 ىلع تضرعو تملسأف كلام نب سنار ةيلهاجلا يف هنم كيدلوف نيضبلا ب كلام

 تباف ةحلط وبأ اهبطخف كلانه كلهف ماشلا ىلإ بهذو اهيلع بضغف مالسإلا اهجوز

 نيشلا نوكسو ءاخلا حتفب ( ةفشخ تعمسو ةحلط يبأ ةأرما ) اهجوزتف ملسأف هرفكل
 ( لاقف ؟ اذه ْنَم : تلقف ) مدقلا عقو نم عمس ام انه اهب دارملاو ةكرحلا نيتمجعملا
 هبناوج نم دتما ام ءافلا رسكب ( هئانفب اًرصق تيأرو . لالب اذه ) لئاق لاق ينعي

 هيلإ رظناف هلخدأ نأ تدرآف باطخلا نب رمعل : اولاق ؟ اذه نمل : تلقف ةيراج )

 لوسر اي راغأ كيلعأ : لاقو رمع ىكبف . اًربدم تيلوف رمع اي كتريغ تركذف
 1 هللا

 : هنع ىلاعت هللا ير 0 يبأ ن0

 3 تلا « َةَدِجاَو تعم و نيكل ينط امدلَت 2 1 ((

 0 ع اللا تالا يما 1

 5101790 فاطم ني ارم كفام انآ . ةناحمفلا لئاضف كاتكا . ىئراخلا [1

 ار ف دوا هيض مط" ا تام ل كباب تل اتفلا" انف كا "ل

0 5 

 ضعبب مهضعب ةمالا هذه كاله باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا كاك : ملسم |

 7 ١-07
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 ]١754[ هنع و هللا يضر ىبسوم وبا (ق) :
 2 2-0ك ًٍِ 7

 (( لخت اهب ضرأ ىلإ 2و نم ٌرجاَهأ - مانملا يف ةسكارلا 3

 0 0 يل 00 1 ماا " اهل 4 1 بهذف

 اهلا داعف ا موي ا . كبد لا أرق

 ا 0: نينم وملا .عاتجاو حفلا نم هب هلا داع |[ وه اذاف تاكتاف

 6 يراك هقلعو ملسم

 نت والقلا حرش مدح

 مانملا يف تيأر ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )
 ىلإ ) يمهو ىنعمب ءافا نوكسب ( يلهو بهذف لخن اهب ضرأ ىلإ ةكم نم رجاهأ ينأ
 ( برثي ةنيدملا يه اذإف ) ناتفورعم ناتدلب امهو مجلاو ءاحلا حتفب ( رجه وأ ةماعبا اهمأ
 اذاف هردص عطقناف افيس تززه ينأ هذه يايؤر يف تيأرو ) ةنيدملل نايب فطع

 : يوونلا لاق ( ىرخأ هتززه مث دحأ موي ) لوصوملل نايب ( نينمؤملا نم بيصأ ام وه
 ا ا نيعضوملا 6 ىضسحعلا نيئازلاب عقو

 لاعتا هللا 132 يبتلا' لاوأ امنإ ةنك رح يا'دفللاو امهانعم ةحيحص ةغل يهو ءاتلا لاكشإو

 5 لوفي مدانسلا و ةدادشلا هيلع ناك و ةلانصلا نع نينم واب فيسلا ملسو هيلع

 ةزمحك هركسع مظعم دحأ موي دهشتسا امب هردص عاطقنا لوأو هفيسب لجرلا لوصي
 ىلع مهثح وه مالبسلاو ةالصلا هيلع هزهو هشيج يف. .ردصلاك اوناك نيذلا هريغو

 اسيل يببلا دنا ىلإ ةزاشإ رجل: متزيرهر م ءامالنللا و: ةالضللا هيلع لق كالا ا

 ناك ام نسحأ داعف ) ىرخأ ةرم مويلا كلذ يف داهجلا ىلع مهلمح ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ( يراخبلا هقلعو ملسم هدنسأ ؛ نينمؤملا عاتجاو حتفلا نم هب هللا ءاج ام وه اذإف
 دانسالا لوا يف نوكي نأ امإ فدخلاف نصايح هدا دنيا سال رولا الل ا

 ا م ءأ مظقنللا وهو هطبس و. ف 3 ٍحلعملا وهو
 0 1 لإ 0 سكش طه هك تام سعال 2 ---

 7715070. مالاسأالا ايف ةؤبنلا' "تانالخ ناب+ املا“ كالا يراختبلا < 55
6 

 * ثيل ةينينفم : كيم ىبنلا ايؤر باب : ايؤرلا باتك : ملسم
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 ةذل باط نمو ةعفرلا عفار نمو ةبقاعلا نسح ةبقع نم ذخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف
 ربعي ةج رتالا ىأز اذإ 1 عملا نع رمسعجلا دخ وي كفا: ني ريس نبا لاق هلاك و نيردلا

 : هنعا لاعب هللا ىضر ةريره مل را

 لوا ناكانوب.« ةزاتلا يف هبضصق, رجب نىعاّرخلا ماغي وكب: ورمع تيازي ١

 ؛ اة كاملا بكا ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ورمع تيار ) هنع ةياورلا ىلع اتفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - ف )
 . اًبيرق هنايب مدقت ( بئاوسلا بيس نم لوأ ناكو رانلا يف هبصق رجي يعازخلا رماع نبا

 :.اانمينع» ىلاعت هللا يضر رمع نا (2) - 0

 مح بدلل حرش مجد

 شيع تيار هنعا يداحيلا ىرب 1( امينعا ىلاعت هللا ىضر رم نبا" 6
 مسج مداف ىسوم امأو ء رادصلا ضيرع دعج رمحأف ىسيع امأف . مهاربإو ىسومو
 مضب ( طزلا لاجر نم هناك ) هفالخ دعجلاو رعشلا لسرم ةدحوملا ءابلا رسكب ( طبس
 . نادوسلا نم ةليبق ءاطلا ديدشتو ةمجعملا ءازلا

 :/( 8030 ١!ةغارحر (ةضقرل باب ابيقانملا كانك, : ئراخبلاب بر[ 25

 ةنجلاو . نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم

 .(ه0) (؟5855) . ءافعضلا اهلخدي

 ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو # : هللا لوق باب : ءايبنألا ثيداحأ باتك : يراخبلا - ]١777[
 "ا 4 اهلهأ نم ,تنبعلا

 . رمع نبا ثيدح سيلو امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم
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 :: ان 1ىلاعت هللا يضر ةشئاع 6 + ذبل

 بصق ُرْجَي اًرمَع ُتْيَأَرَو ءاًضْعَب اًهْضْعَب ْمُطحَي منهج ْتْياَر
 كشارسلا تم نم ىلدأ لحب

 ةقم دق للا يد هني

 ( مطحي منهج تيأر ) هنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 فاقلا مضب ( هبصق رجي اًرمَع تيأرو اًضعب اهضعب ) اهرح ةدشل كلذو رسكي يأ

 عمج ( بئاوسلا بيس نم لوأ وهو ) ءاعملا يهو هبصق عمج ةلمهملا داصلا نوكسو
 ىنث ةيلهاجلا يف تجتت اذإ ةقابلا نإ كلكو بيست يتلا ةقانلا يهو ةبسسملا ينال ا

 ىو نياق امام ام رجي ُلو اهرهظ بك ري م 9 تلسرأو تبيم ا 3

 نع ايليت 2 ع ابنا قش قفا نم كلذ هنعب تكبص ٠

 .ةثئاشنلا تشب ةريصبلا ىو ١

 ان مااا مثلا, ص رو نشا مي

 . عفار نب َةبَقُع ِراَد يف اًنأك | 0 فوصل جلا 0

 ةيابلاو ءاينتلا» ىف ءاكآ. ةمفولا كيل واعم باشا , بطر نم بَطُرب ايت

 1 لطب النفل اني نأ ةروس الاف

 كت تكلا حرش مح

 اذا ةليل تاذ تيار لإ هنع ملسم ىور ( هلت ىلاعت هللا ىصر سنا 6

 فاقلا نوكسو نيعلا مضب ( عفار نب ةبقع راد يف انأك مكانلا ىري اميف ) ةدئاز

 بطر نم فورعم عون وهو ( باط نب بطر نم بطرب ) لوهجم ا ءانب ىلع ( انيتاف )
 فو ( باط دق اننيد نأو ةرخآلا يف ةبقاعلاو ايندلا يف انل ةعفرلا تلوآف ) ةنيدملا

 اهقاقشأ ةللذو اعاملك فورخ "نم كتخاوي ادق ايؤرلا نيبعت !نأ "لإ ةراكإا ليوانلا 00

 ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعجام 8 باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [77١ي]

 1 .(1574) . © ماح الو
 هلو ا ع يبنلا ايؤر باب : ايؤرلا باتك : ملسم - ]١7711[
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 : نع: ىلإعت هللا يضر ةرعس (خرز-

 ينج اراد يِالتدأَف ةرَجّشلا يب ادعصف يناَنأ نيلجَر ةليللا ثيأر (

 الج راذللا هزه»لمار ب الاق, نراهن سحاق زا مل 'لضفاو, نيمحأ

 . « ءادهشلا

 ور

 ا / ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس - 2

 طق رأ " لضفأو نسحأ يه اًراد ينالخدأف ةرجشلا يب ادعصف ينايتأ نيلجر

 ( ءادهشلا رادف رادلا هذه اَمأ : الاق اهنم

 ب لل هللا يضرب مع نبا تا

 هير ية ةندكلا نم تجرح مرسول و قا ءاذالس نا راسا ١

 يو ىلإ لعل عيدسلاا ءاوزب نأ -اهتلوأه ؛ عت
 4س تيدجلا حرش مدد

 ءادوس ةأرما تيأر ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 مملا حتفب ( ةعيهم تلزن ىتح ةنيدملا نم تجرخ ) اهرعش ارشتنم يأ ( سأرلا ةرئاث
 ا ماشلا لهأ تاقيم ةفحجلا يهو ةلمهملا نيعلاو تحت ةانثملا ءايلاو هنم
 اهتلواتف ) هنم لحترا الإ ملتحي نأ ىلإ شاع هيف دحأ دلوي مل : يعمصألا لاق ىتح ةماخولا
 . ( ةعيهم ىلإ لقن ةئيدملا ءابو نأ

 مادالوأ يف شيقرام : يباب ىلع نعنلا هو بيتو تالا » قئانحلا باتك + يراخيلا رجب (1 هرج
 . 1( 16 1ةيا نيك نحلل

 ١ 011 ءادوبسل | ةأرملا هتان : : ريبعتلا نتاك ع راخبلا - م[ 3
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 37 0 م 2004 0 00

 ءابق نعي ةمرخم يبال هلاق. ؛ كل اذهب تابتح كل اذه كابو

 0 را ارو كاوا تا

 جالي الغي فاديا نط بزيبلا»ةلئازفلا علكتش: ابايلل لحس يراعي وبطل

 ديكاتلل ه ررك (كلااذه ثأبخا( ناوزم اطقم اقف ءابق هعمو جرخف هتوص

 اا ا ل ايس رافع رعب ةعرض ينال للف كيلا تشر

 ( بهذلاب ) اهدعب ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ةمجعملا ءازلاب ( اررزم جابيد نم ) ةراشالا

 مظع هيفو هسبليل ال هنمثب عفتنيل مالسلا هيلع هؤاطعإو بهذلا نم "هرارزا" اكو ينعي

 د هناممأاب مالنسلاو ةالصلا هيلع بلا

 هلع لاك هللا يضر لس مز

 0 را هلت كج ع مو اقل ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تعمسف ةنجلا تلخد ):؛هنع ملسم ىور (:هنع ىلاعت هللا يضر سنأ -,م)

 حصفاأ حتفلاو اهناكيسو نيشلا حتفب لاقي يشملا توص نيتمجعم نيشو ءاخب ( ةفشخ

 ةدودمم ةلمهملا داصلاب و ةمجعملا نيغلا مضب ( ءاصيمغلا هذه : اولاق ؟ اذه نم : تلق )

 ( كلام نب سنأ مأ ) ماللا نوكسو مملا رسكب ( ناحلم تب )

 . (5599) . عاتملاو دبعلا ضبقي فيك باب : ةبلا باتك : يراخبلا.-..[17/55١]

 ا يو ل نيت )«/ةظلغو :قدحاقفب. لاس“ نما ءاظعإ ابا ةاكيزلا باتك : ملسم

 لالبو « كلام نب سنأ مأ . ملس مأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - 1175173
 110 (؟155) امهنع هللا يضر
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 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج (ق) - [178]
 ننال فزع يراوج َنيّضق املف « اًرْهَش ءاّرحب تي[

 د مدسو دعو ل يِماَمآ ٌترظَنَف 0

 ا ل ا ل را ملف ايل

1 

 ور : كلف يع اق 1 53 ييثذخأف

0 
- - 

 1 هر نأ يدا لع د

 هاا را ل

 اه" كرادتللا حرش مدح

 ( ءارحب ترواج ) هنع ةياورلا ىلع اقفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق)
 ركذم دملابو ةلمهملا ءارلا فيفختو ةلمهملا ءاحلا رسكب وهو ءارح راغب تفكتعا ينعي
 ةكم نيبو هنيب ليج وهو :هفربصي مل "ةعّبلا' هب 'اًديرتم' هنأ نمو حيحصلا وه اذه فرصنم

 02 ١ زا تيحف املك ارهش را 20 1[ ةكم نم نيهاذلا راش "لامة

 ترظنف تيدونف ) هنطب يف ترص يأ ( يداولا نطب تنطبتساف تلزن ) يناكتعا يأ
 اًدحأ رأ ملف ترظنف تيدون مث اًدحأ ارأ ملف .يلاش نعو ينيمي نعو يفلخو يمامأ

 ءاج امل كلملا ريرس هب دارأ ( ءاوهلا يف شرعلا ىلع وه اذإف يسأر تعفرف تيدون من
 دنيا ساو هظد وللا ( ليربج,ىدعي ) نضوألاوءامسلا تيب, يسارك لع ١ ىرحلا ةناور ف
 واولاب ةفجو يورو ( ةديدش ةفجر ينتذخأف ) وه ظفلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاقو ( + : تاعرلا | © َةَفجاَو ٍذِقمْوَي ٌبولق زف : ىلاعت هللا لاق ا بارطضالا امهانعمو

 : تلقف ةجيدخ تت تيتاقاز م04 غل سو ١ # لاَبجلاَو 0 0 َءوي 0

 ةراشإ هيفو ( ءام يلع اوبصف ينورثدف ) ينوطغ يأ رمأ ةئلثملا ءالا ديدشتب ( ينورثد
 ب رولبأف مف ىتدملا اهنا راياوتد:, هللا زناف زر معرف نكسب ناعرفلل املا يصار ىلإ

 ا وس ا
 ١. 216 عا اهينعرا كابو ارعدعا »هزات ما ريسسفتلا "تاك ئراخفبلا - [177]

 ا 07 (اجح) ارا هلع هللا لؤسز ىلإ يحولا ءدب باب : ناميألا باتك : ملسم

 م"



 اورِفْعَتسُي نااونّما َنيِذلاَو يبنلل ناك ام # : ىلاعت هللا لاق دقو مماينسلاب هيلع يبنلا نذاتسا 8 3 1 000 . 2000 1 رولا 5 2 : 0

 هيلع مئاحرل نركيي نأ: روج :انلقب 11 ويرش #1 قبرك نيلوا اوثاك اواو نيك لاا

 لوزن لبق ثيدحلا نوكي نأو هريغل زجت ملو ءايشأب صتخا م كلذل هصاصتخا مالسلا
 . ةيبذلا

 : امهنع ىلاعت هلل يضر شايع درباب (فالا
 الا يف ُتْعَلَطاَو , ءاَرَقفلا اهلْهَأ رثكأ تير نجلا يف ْثْمَلَطا ٠
 ا هاهنا اهلها َرمكا 2

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يف تعلطا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 . ( ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا يف تعلطاو ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ضي 2٠( ا

 ناس رسل ع ذا ل

 فا (تليدنملا حرش مح

 يف. مكيلع:ترثكأ ): هبع يراخببلا ىو. ( هنغ. ىلاعت هللا يضر: سنأ -!خ )
 راهظإ هب نيملاع مهنوك عم رابخإلا اذه ةدئافو هتليضف يف مالكلا ترثكأ ينعي ( كاوسلا

 ..كاوسلا ناشي ه0 ١

 نيصح نب نارمع ثيدح نم ("5159) رقفلا لضف باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - ]*١75[

 . امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور ىلع ةبقع هبنو
 !..ةنيللا بلع! 'اريكأ باب رافعتتمالاو. ”ةبوثلاؤأ اناعدلااو"رنكاتلا !! بافك ليف

7070) . 

 . امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم
 ]١754[ - ةعمجلا موي كاوسلا باب : ةعمجلا باتك : يراخببلا . )/8/8( .
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 ١يضاملا ملكتملا» هلوأ ءاج ام ىف : ثلاثلا لصفلا

 هنع ىللاعت هللا يضر ارنا ل ل اللا

 . نس ل1 ع ترا

 نا يكل ب ملاسيكد اي رتع راذ

 - ملكتملا سفن نع ةياكحلا يف : لصف -

 ما حرش عي

 ناوكسب ( زب لع تيتأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا. يضر سنأ - خ )

 فاقلا ريسكي ( ٌباَبق ١ هابئاج يأ ( هاتفاح ) حصفأ حتفلاو دحاو ىنعمب اهحتفو ءاهملا

 نأ يف فلتخا ( رثوكلا : لاق ؟ ليربج اي اذه ام : تلقف فوجملا ؤلؤللا ) ةبق عمج

 ضوحب سيل هنأب رعشم ثيدحلا رهاظف هريغ وأ ضوخ رثوكلا

 : هنع للاعت هللا يضر ةريار وبا ا
 0 نأ ُهدََمساَف ٠ ّ 3 ملف 0 لل 2 0 بندا (

 8 َّك 00 اَهَرْبق

 هيلع يبنلا ىأر : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )
 يلو تنذاتسا )...: لاقف هلؤجا#ارم ةيكبأو ئكبف..ءاوبالاب ةيبودلاب ماع اما, ةاللقتلا
 فيك : تلق نإف ( يل نذأف اهربق روزأ نأ هتنذآتساف يل نذأي ملف يّمأل رفغتسأ نأ

 ةرذ لاقثم لمعي نمو :  باب يلب يذلا وهو )١( باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ]١751[
 . (54) . © هزي ارش

 . همأ ربق ةرايز يف لجو زع هبر هلع .يننلا ناذعسا بابا : ازئانجلا باتك .: ملسم -[178]
 .(١06ه) (ةالك)
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 انيونذ طح ينعي قلطم لوعفم هنأ ىلع بصنلاب يورو انبونذ طحت نأ انلوؤسم ينعي

 رخا ًالوق هلدب اولاقو لوقلا نم هب اورمأ ام اوكرت ينعي ( اولدبف مكل رفغن ) ةطح
 ىلع ) نوشمي ينعي ءافلابو ةلمهملا ءاحلا حتفو ةمجعملا ءازلاب ( نوفحزي بابلا اولخدف )

 ةعسل نايب ثيدحلا ينو ( ةرعش يف ةبح : اولاقو ) ةيلآلا فراخ ( مههاتسأ

 .! جهسفنا مهملظو مهدانع نايبو لوق كيب اهقلع ثيح هللا ةرفغم

 امهنع ىللاعت هللا يضر سابع نبا 2 ب 0

 216 0 ٌداَع ٌتَكِلْهَأَو 4 اًبصلاب تربعت (

 مح ثيدحلا حرش مح

 رصاح : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 اًديدش ابصلا حير تبهف قدنخلا موي ريضنلا ونبو ةظيرق ونبو نافطغو شيرق ةنيدملا
 ( ابّصلاب ترصن ) : مالسلا هيلع لاقف اوبرهو اوهزهناف مهرودق تقارأو مهمايخ تعلقف
 نملاب ةليبق يهو ( داع تكلهأو ) قرشملا نم ببمت حير رصقلابو داصلا حتفب
 ةراتو رصنلل ةرم ءيجت ةرومأم حيرلا ينعي بوبهملا يف ابصلا لباقي ام يهو ( روبدلاب )
 . كالهالل

 : هنع 0 هللا 0 0 0 ا

 هبا تيدحلا حاشا مح

 هتيمسف مالغ ةليللا يل َدِلُو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م
 : مسا نع نايب فطع و لدب ( مهاربإ ) :ىلعألا هدج هب دارأ ( يبأ مساب

 ]75,١[ + «انضلابا ترضنر». : كت يبنلا لوق باب : ءاقستسالا باتك : يراخبلا )056 00"

 روبدلاب باصلا عر يف باب : ءاقستسالا ةالص باتك : ملسم . )0-9٠()ا١(.

 ]١73٠[ - لضفو « هعضاوتو « لايعلاو نايبصلل ِهُدِيَع هتمحر باب : لئاضفلا باتك : ملسم
 او هج ىيكللف 3 :
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 : هنع ىلاعت هللا يضر يلم ربأ رع
 اَهاَرأ ال ينو . ْثَلَعَف ام ىَّرذُي ال ليئارسإ يني ْنِم ٌهمُأ ثقف ٠

 هَل عضو اَذإو ٠ ٍبرثعت ْمَل ليإلا ُناَأ اََل َعيضو اذ «زآقلا اّلِإ

 6 ةتيرَش ءاّنشلا ُناَبلا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ىلع ( تدقف ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( اهارأ ال ينإو تلعف ام ىردي ال ليئارسإ ينب نم ةمأ ) تخسم ينعي لوهجملا ءانب

 اذإو برشت مل لبإلا نابلأ اه عضو اذإ ) ةزمهلا نوكسب (رأفلا اّلِإ ) اهنظأ ال يأ
 ليئارسإ“ نب ىلع ةمرحم تناك اهئابلأو" لبإلا موحل ينعي ( هتبرش ءاشلا نابلأ ال عضو

 نم خسم هنأ ىلع منغلا نود البذل نربل» كعرارافلا عانتما ٌلدف اهنابلأو منغلا موحل نود

 ١ 0م رقي ملازتبا نإ "0+" كليانحل يف لفاعلا' بابا يفر هيلع" مالكلا, مادقت: ليئارسإ ينب

 : هنع رداع هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 43

 ؛ ْمُكَل رفع ةَطج اولوقو اًذجس بالا اوُُمْدا ليئارسإ يني لق ٠

 يف َةّبَح : اولاقو هاما لع ناوفخ ري كفاعلا اولحدق لكَ

 داب و رعش

 م ا

 ليق ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ( بابلا اولخدا ) مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلع مهل ىلاعت هللا لاق يأ ( ليئارسإ ينبل
 عفرلاب ( ةطح اولوقو ) نيعضاوتمو نينحنم ينعي ( اًدَجس ) سدقملا تيب باب ينعي

 . لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ باب : قلخلا ءدب باتك ,: يراخبلا - عاا 7

 ١

 . )1١( (59537) . خسم هنأو رآفلا يف باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم

 5912.59 نصن, نب '”قاحسإ يتدخل باب : ءايبنالا باتك": يراخيبلا تا عا" 3

 )5١١8( )١(. : ريسفتلا باتك : ملسم

5 



 ْنَم ُبرقأ اَدإَف ليربج ُتِنَاَرَو . ةّسفن ينعي مُكبِجاَص اًهَبش هب

 : تميم اةينلو هتف اهاهقلَر

 نسخ تيدا حرش مد

 ( ءايبنألا يلع ضرع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ةكئالملاك مهحاورأ نإف ايندلا يف اهيلع اوناك يتلا روصلاب نيلكشتم مهحاورأ ينعي

 . ةؤنش لاجر نم هنأك لاجرلا نم برض ىسوم اذإف ) ناسنإلا ةروصب نولكشتي
 ةأجافملل اذإ ( دوعسم نب ةورع اًهبش هب تيأر نم برقأ اذإف ميرم نبا ىسيع تيأرو
 تيأر لوعفم وأ زييمت وهو اهبش هلوقب قلعتم رورجملاو راجلا « ةورع هربخ أدتبم برقأو

 يبنلا سفن يأ ( هسفن ينعي مكبحاص اًهبش هب تيأر نم برقأ اذإف مهاربإ تيأرو )
 اهرسكو لادلا حتفب ( ةيحد اًهبش هب تيأر نم برقأ اذإف ليربج تيأرو ) مالسلا هيلع
 يف ينتيأر دقل ١ : ثيدح يف سداسلا بابلا يف هتاغل حيضوت مدقت ( ةفيلخ نب )
 . ( رجحلا

 : هنع كاذب هللا ازين ةريره وبأ 00 ول رين

 ا ملكا َعِاَوَج ُتيطعأ : ب ِءاَيْنألا ىَلَع ُتْلْضَف ١

 اًروهط ضر ْئل ُتلِعجَو « مُئاَنَعلا يل ْتْلِحَأَو عراب

 20 نولي 1 «, َمِقححَو « ةفاك قلحلا ىلإ ثايبنأو ناك

 ءايبنالا ىلع تلضف ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 لاقياذهوب ةليزج ةيناعمو ,ةليلق:ةظافلأ ,نوكي امي يهو :('ملكلا عم اوج تيطعأ : ةتسب

 حتفي باب فلآ لس ةيلع لاطتا هللا ل لو وسر ينملع : هنع هللا يضر يل

 اًروهط ضرألا يل تلعجو مكانغلا يل تلحأو بعّرلاب ترصنو ) باب فلأ باب لك

 يف ثيدحلا تاب حيضوت مدقت ( نويبنلا يب متو ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو اًدجسمو
 , «اييمخ .تيطعأ و و ثيدعمر ىف دا ا

 . (5) (5717) : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - -مع:3]

/ 

 0-5 'راهزألا قرابن



 نوعبس ءالؤهو كتمأ ءالؤه : لاق . ريثك داوس اذإف ترظنف قفألا ىلإ رظنا نكلو ال
 ( نووتكي ال اوناك : لاق ؟ ملو : تلق باذع الو مهيلع باسح ال مهمادق افلأ

 ( نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو ) ةيقرلا نم ( نوقرتسي الو ) يكلا وه ءاوتكالا
 ءالؤه ةيزم نأ هنمرهاظلا نأل هوركم يوادتلا نأ ىلع ثيدحلاب ضعب ّجتحا : يرزاملا لاق

 هيلع يبنلا نأ حيحصلا يف تبث ذإ كلذ فالخ ىلع ءاملعلا مظعمو ىوادتلا مهكرتل

 لعف امل اموركم ناك ولو اهب يوادتلل اًضيرحت ةيودألا عفانم نّيبو اًريثك ىوادت مالسلا
 ةتياث ةهاركلا نوكيف ؛اهعبطب .ةعفان ةيودألا: نأ نودقتعي .موق ىلع :ثيدحلا يف ام اولمحو

 اوللق 6 مالا ناك ذل هنألا متل نبع( ليزاعلا انس : يوضاقللا لاق ركل بمحل" نق

 دقتعا "ماو" هللا "نم رثألا نأ نينمْؤملا عيمج ةديقع نآلا/ةليضفلا هد ءالؤه ّصتخا امل

 نس الما ل

 لكوتلا لاقي نأ هجوألا . ماما ذختيو قرتسي نأ هل هركي ةلع هب سيل نم نإف ضرما
 راو ال نأ نم نيملسملا عيمج يف نوكي نأببجياام.: ماعلاف : صاخخو « ماع : ناعون

 ةنآ لقت ةياحل ةاوادملا كرتي نآ صاخلا لكوتلاو . هنذإب الإ ةيودألا لمعي الو هللا الإ

 كلايكأا فاك" اول: ؟كلق ”ناافا انيودللا قاما رملار قلل ب يفاعلاور ال دمت "مك اشنرال» هدسفيم ا

 الباتل ةةلعفر نوكي .تأب لوح هاانلقي م لطاوتملانمحأ ةفنأل مالبللا هللعال ىسلا ,قاواذج الل

 قفتم ثيدحلا نومضم ينعي ( يراخبلل قايسلاو , هيلع قفتم ثيدحلا ) زئاج هنأب هتمأ
 مالا قلع يسضرع ) : وهو رخآ خسن ىلع ملسم هركذ يذلاو يراخبلل هظافلأو هيلع

 عفر ذإ دحأ هعم سيلو يبنلاو نالجرلاو لجرلا هعمو يبنلاو طهرلا هعمو يبنلا تيأرف
 . ةكليدخلا رخال!( اهظع داو"

 : هلع للاعت للا !(هيضر ساجر م) ت3
 وع 8 م دا 0 2 و

 نم هناك لابشولا نم برض ىس وم اذإف )2 ءاتبنالا يلع صرع (

 7 و 2 2 ها هش[ - ما ع هذآ 0

 ِ تيار "ني اجرك اذإف ميرم نب نس تناولوا ٍلاَجر

 000000 لا تا ل

 ضرفو « تاومسلا ىلإ هلع هللا لوسرب ءارسإلا باب : ناميإلا باتك : ملسم - ]١715[
 01 710. :تئاولظفلا



 هسو ثيدحلا حرش مدح

 مضب نسح عمج ( نساحم يف تدجوف اهئيسو ) لامعأ نع لدب عفرلاب ( اهنسح يتمأ
 امم هب دارأ ىذألا ةلازإ ينعي ( ىذألا اهامعأ ) سايق ريغ ىلع نيسلا نوكسو ءاحلا

 ىلع ( قيرطلا نع طامي ) ينهذلا دهعلل هيف ماللاو هريغو رجح نم هب سانلا ىذأتي
 ( ةعاخنلا اهامعأ ءىواسم يف تدجوو ) هتفص ةلمجلا هذهو دعبي يأ لوهجملا ءانب

 اهؤاقلإ اهب دارملاو مفلا لصأ نم جرخت يتلا ةقازبلا نيتمجعملا نيعلاو ءاخلابو نونلا مضب

 . لاح وأ ةعاخنلا ةفص ناتلمجلا ناتاه ( نفدت ال دجسملا يف نوكت )

 ا هلل ا نبا ةاصانم

 دو م لاو أش م لهو شما عام لو زل

 اناس ءالؤهو كيم ءالؤه : 1 ا اذاف كر ألا "1 رظنا

 اك“ لاعانكا مكو تيلق# يتنااننع 2و ميدلع تالا ىلإ يحل املأ

 هيلع قفتم ثيدحلا ؛ َنولكوتي مهّبَر ىلعو َنوَرَيطََي الو نوقرتسي الو نووتكي
 . « يراخبلل قايسلاو

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 يلع تضرع ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق ) ْ
 ةثالث نم لاجر ةدع وهو ( رفنلا هعم رمي يبنلاو . ةمآلا هعم رمي يبنلا ذخاف مثألا

 ( هدحو رمي يبنلاو . ةسمخلا هعم رمي يبنلاو . ةرشعلا هعم رمي يبنلاو ) ةرشع ىلإ
 : لاق ؟ يتمأ ءالؤه ليربج اي : تلقف ريثك داوس اذإف ترظنف ) هدحو لجر ينعي

 ..(ة957) . قري مل' نم باب : بطلا باتك" : ,يراخبلا ]1١455["-

 باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم

 . 17 27722 كاع الو
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 ىهتنملا ةردس يلإ تعفر ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 امأو تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأف نانطاب ناربغو 0 ناربن : رابعأ“ةعبزأ اذاف
 حدقو لسع هيف حدقو نبل هيف حدق حادقأ ةثالغب تيتآف ةنجلا يف ناربنف نانطابلا

 هحيضوت مدقت ( ةرطفلا تبصأ : يل ليقف تبرشف نبللا هيف يذلا تذخأف رمخ هيف

 1( مطحلا يف انآ اهيباو :  كيالخ, يف سداسلا بابل" و

 : هنع ىلاعت هللا يلطارب ةنريرش وبأ 0 يللا

 اًهكرتت ْمَلَو اَهِقْسَن ْمَلَو اًهْمِعَطُت ْمَل اَهَنَطَبَر ٍةَره يف ةارما ِتْيْذُع ١
 6 ضزألا شاشخ نم لكات

 هس ثيدحلا حرش مدد

 يف ةأرما تبذع ) هنع ماسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لكأت اهكرتت مو اهقست ملو اهمعطت مل ) اهلجأل ينعي ىلع ىنعمب انه يف ( اهتطبر ةره
 ماوه :رهشأ حتفلاو اهرسكو اهمضو ةمجعملا ءاخلا حتفب وهو ( ضرألا تاس
 باوصلاو ةفيعض اهنكل ضرألا تابن وهو ةلمهملا 2 يرو تارشحو ضرالا
 ٍةباَذ نم امو 8 : ىلاعت هلوق يف 6 لومشلل انه ضرألا ركذ : يبيطلا لاق . ةمجعملا

 . اهرارصإب ةريبك تراص امنإ ةريغص ةيصعملا هذه" :» ليقع[ دوغ 4 نضال ىف

 : هنع ىللاعت هلا فصل ند يأ عفا تاما

 ِنيماَحم يف ُتْدَجَوَف اهنيسَو اَهُنَسَح يِّمأ لاَمْعَأ ّيَلَع ُتَضِرُع ١

 اهلامغا عيراتس ديف كتدخوَو نايويرطلإب لكي طاش عدلا اهلامغا

 . 2 شذ ال دلال ىف نو ةطاخشلا

 ناويحلا نم 3 اهوحنو ةرهلا بيذعت ميرحن تان بادالاو ةلصلاو رلآ تاك ملسم ا

 . 0 الا د ويقل يذلا

 يف 1 ةنكدسللا ف قاصبلا نع يبنلا ناب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم ل ل ا

 . (هال) (هه”) . اهريغو ةالصلا
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 هسي ثيدحلا حرش مج

 دواد ىلع ففخ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 أرقيف جرستف ) اهيلع جرسلا عضوب يأ ( هباودب رمأي ناكف ) روبزلا هب دارأ ( نارقلا
 هللا نأ ىلع ةلالد هيفو ( هيدي لمع نم اّلِإ لكأي الو هباود جرست نأ لبق نارقلا

 ضيفلاب الإ كردي ال باب اذهو مهل ناكملا يوطي م ءاشي نمل نامزلا يوطي ىلاعت

 . ينابرلا

 - انيغا لل هللا يضر ةشئاع 0

 ران ْنِم ,جِراَم ْنِم َناَجلا َقِلُمَو ٍروُث ْنِم ةَكِئاَلَملا تفل ل

 كس ثيدحلا حرش مح

 نم ةكئالملا تقلخ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 ء ناخد عم بهل وهو ( جرام نم ) سيلبإ وه ليقو نجلا وبأ وهو ( ناجلا قلخو رون

 ٌقلحت 9 : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ اذه ( مككل فصو امث مدا قلخو , ران نم ) هنودب ليقو
 . (١؛ :نحراار © ٍراَخَمْلاَك لاَصلَص نم َناّسنإلا

 ع لاعب ننلا يي سن )0

 نارهاظ ٍنارهت هر ا اذاف' ىهتنملا ةٌرديم ل ٌثَعِفَر »

 ناربنف نانطابلا امآو ٌتارفلاو ليئلاف نارهاظلا ا 000 ٍنارمنو

 حقو « لسع هيف حقو نبل هيف ّحَدَق حادقأ ةثالثب ُثيتأف ٍةنجلا يف

 تيصا : ىلا ليقف ثبارشفا'نبللا" ملف يذلا قدما" مخ هيف

 . « ةرطفلا

 . (10) (5955) .. ةقرفتمب ثيداحأ يف باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسما- ع اله.]

 نم جرخيإ» : لجو زع هللا لوقو « نبللا برش باب : ةبرشألا باتك : يراخبلا - ]١741[
 ..(١٠551):©نيبراشلل اًعئاس اًصلاخ اًنبل .مدو ثرفإتيب

 /ا/



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ل نانا

 1 انتل راض نوفل" نبال يانا مزح

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يتبال نيب ام مرح ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 بابلا يف هيلع مالكلا مدقت . ةكم تناك 5 ةمرحم نكي مل ينعي ( ٍيناسل ىلع ةنيدملا

 2 ةييدملا تالا نيب ام ارح ىلإ » < ثيدح يف يناثلا

 : هنع ( !اهنتثلا يضر يراصنألا| ا ا وبأ (م) - ع7

 ءيش ريكلا نم ُهَل ذَجوُي ملف مكلف ناك ْنَمِم َلُجَر بيموُح و

 نإ ١ كاشف 0 ناك و ارتاوم ناك و سانا طلاق هناك" الإ

 َكِلَذب 0 ىَلاَعَت هللا ا لاق ؛ ٍرِسْعُملا ِنَع م

 ./( هنع اوزواجتف هلم

 عنج ثيدحلا حرش مح

 ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - م )

 هعوقو ققحتل يضاملا ةغيصب هدروأ ةمايقلا موي لجر بساحي ينعي ( لجر بسوح ) هنع

 اًرسوم ناكو سانلا طلاخي ناك هنأ اَلِإ ءيش ريخلا نم هل دجوي ملف مكلبق ناك نمث )
 كلذب قحأ نحن : ىلاعت هللا لاق : لاق ؛ رسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغ رمأي ناكو

 . هبونذ نع يأ ( هنع اوزواجتف هنم

 : هنع م هللا يصر .ةريرع وبأ جر
 نارقلا 000 هباودب رمي ناَكف نارقلا َدواد ىَلَع ففحُم »

 . ( هدي امه نويالا لكي الور هما جَرسُي نأ لبق

 . )١1855( . ةنيدملا مرح باب : ديصلا ءازج باتك ا ل

 )١551١( )١"(. . رسعملا راظنإ لضف باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - ]١774[

 !"كاروبز دواد”انيتاؤلظ ٠١ ىلاعت اةلوق "باب: ءايبنألا .كيداحأ تانك" : يراخبلا - ع3
016 . 
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 راي يت رت نط يلا هيت فيرا لي رجلا مات
 . بيترتلا بجوي ال واولا ذإ [ :ع : نارمع لآ] # يعكر أَو يِدَجْسآَو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ كفا سل اي ضد

 ةَياَوِرَو ؟ تاوَهتشلاِب ٌراَثلا ِتَبجخحَو « ِهِراَكَملاِ هنَجلا تبِجُح ١

 سي ع رجل : ٌيِعاَضقلا

 ةنجلا تبجح ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 : يوونلا لاق ( تفح : يعاضقلا ةياورو . تاوهشلاب رانلا تبجحو , هراكملاب

 اهيتوأ يتلا ملكلا عماوج نم اًدِه * ,ليق ..:تفحب ال تيجنح ::نيتيحتضلا يف روكذلا
 دهجلا نم هراكملا باكتراب ةنجلا ىلإ لصوي هانعم نسح ليثمت اذهو مالسلا هيلع يبنلا

 هباجح كتبب هيلإ ءيشلا نع بوجحملا لصوي ا" تاوهشلا نع ربصلاو تاعاطلا يف

 انزلاو رمخلاك ةمرحم نوكت ام اهب دارملاو تاوهشلا عابتاب رانلا ىلإ لصويو هنع زواجتلاو

 يسقي لأ ةفاخم اهنم راثكألا ,هركي نكل..اهيف لخيدت الفيةحابملا تاوهشلا امأو اههرعو

 . تاعاطلا نع لسكيو بلقلا

 اًبنغ ”ىلاقتا هللا ئضار ةشتاع (قل“- 1011

 . « ٍرمَحلا يف ةّراَجَتلا تمرح »

 ةراجتلا تمرح ) اهنع ةياورلا ىلع اتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 . ( رمخلا يف
 - 1( 66 رانلا تبجح باب : قاقرلا خباش : يراخبلا -1000

 . )١( (5851) اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسمو
 مقربو («... ةنجلا تفحو ظفلب (ه5107) مقرب باهشلا دنسم يف يعاضقلا ةياورو

 «..... راتلا تفحو. .ظفلب (574)

 . )١١١57( رمخلا يف ةراجتلا ميرحت باب : عويبلا باتك : يراخبلا - ]١77[

 .(54) )١980( رمخلا عيب ميرحت باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو
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 اين لاعإي هنلا يطرب ضير نبا ( قرح للا

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا َدَحوُي نأ ىلع . سمخ ىلع ُمالسإلا ين »

 فر مع نبال لجر لاقف « ٌجحلاو , ناضمر مايصو ٍةاكزلا

 ةئعمس اذكه « جحلاو ناضمر مايصءال : لاق « ناضمر مايصو
 8] ةداهنشا ١ :اعاوربأو ؟ ملَسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم
 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ُهَلوسرو ُهُدبع اًدمح نأو « هللا الإ هلإ ال

 6 ل اكمد موصو بتيبلا ّجَحو

 ل را حت عد

 ( مالسإلا ينب ) هنع ةياورلا لع قنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 ىلع يأ . ةسمخ ىلع خسنلا ضعب يفو لاصخ سمخ يأ ( سمخ ىلع ) لوهجما ءانب ىلع
 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ) سمخ نع لدب رجلاب ( هللا دحوي نأ ىلع ) ناكرأ ةسمخ
 : رمع نبال لجر لاقف ) اهترهشل هيف ةعاطتسالا ركذي مل ( جحلاو ناضمر مايصو
 لاق يأ ( ال لاق ) ناضمر مايص ىلع ركذلا يف مدقم جحلا ينعي ( ناضمر مايصو جحلا
 ىلع ناضمر مايص ميدقتب ثيدحلا ينعي ( جحلاو ناضمر مايص ) يلع درت ال رمع نبا

 0 وام كارما دي ا
 هلإ ال نأ ةداهش ) ' سمخ ىلع مالسالا ينب : لاق مالسلا هيلع هنأ رمع نبا نع

 موصو تيبلا ّجحو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا لإ

 ناضمر موص ىلع جحلا مدق يذلا لجرلا ىلع رمع نبا ركنأ مل : تلق نإف ( تاضمر

 ىلع مالسلا هيلع يبنلا نم عمس ناك رمع نبا نأ لمتحي : انلق . كلذك هاور هنأ عم

 هظفح يف موصلا ىلع جحلا ميدقت ةياور نكي مل لجرلا هيلع ّدر نيح نكلو نيهجولا
 بوجولا يف موصلا نأ ملعا . ركذت م هاور اهركذت املف ال هلوقب لجرلا ىلع ّدر هذهلف

 يف هيلع جحلا ميدقتف هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع يور اذك جحلا ىلع مدقم

 كا(رالإ /محلاعإ حائاعد كنا كاع ١ تاغ[ عراخب 1

 ١ كا - 3
 ءلتموا كانارأا ناك تان ناعددلا كانك ا: نعم . )6 ١( ”(ا0)



 لضف رادقم نامزلا نم ىضم ام ىلإ ةبسنلاب ةعاسلا نيبو ينيب ام نأ هانعم ( ىطسولاو

 « ةعاسلا برق ةياغ ريوصتل يحاسملا برقلاب ينامزلا برقلا هبش ةبابسلا ىلع ىطسولا

 عبصإ للختي ال اك اهنيبو هنيب يبن ال هنأو اهب مالسلا هيلع هترواجم ىلإ ةراشإ اذه ليقو

 امبيدحأ لضفك ينعي : هلوقب رخآ ثيدح يف ةداتق ريسفت نكل . نيعبصالا نيتاه نيب

 . لوألا هجولا يوقي ىرخألا ىلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره لبأ ا

 امنا نير الازع زل طفش يخي خو »

 , هل يل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ريخ نم تعب ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 بيترتلل هيف ءافلا ( اًئرقف ائرق ) دحاو نامز لهأ ليقو ةنس نونامث نرقلا ( مدآ ينب نورق
 : هلوقل ةياغ ىتح ( هنم تنك يذلا نرقلا نم تنك ىتح ) يقرتلا ليبس ىلع لضفلا يف
 دلل لهنا سعي انرمف انرف اباقأ بأ ءآب ألا بذلصأ يق" هبلعت انه "كلمبلاب داركار نش

 . مشاه "يتب م م ”ةناكك نب نم مساليعافشإ للو بلص نط الفا خداسسلا 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - ع7١]

 . « ٍقِفاَنُم ِتوَمِل ُحيِرلا هذه ْثَنِعُب »

 هيو ثيدحلا حرش مد

 مالسلا هيلع يبنلا ناك : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 تعب ) : مالسلا هيلع لاقف بكارلا بهذت نأ داكي حير تبه ةنيدملا برق املف رفس يف

 ربخأ ثيح مالسلا هيلع هتازجعم نم اذهو هتتيل ةمالع يأ ( قفانم تومل يرلا هذه

 . هعوقو لبق" ءيش' نع
 70127 2ع يبنلا ةفص باب : بقانملا باتك : يراخبلا - [757]

 نب 6١5 05015977 نيففانملا تاضص تثتاتكا : مل - إم 1
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 : ناببس مهتمصعل نوكيف مالسإلا ىلإ مهرطضي وهو ةرفكلا ىلع ناوهلا ةيزجلا برض نم
 ارلصنللا رئاجلا ريغ نيك رشملا لع'ةيزللا بر نآل امهمغأ ةلتاقملا”تناك الو ةيزدلاو ةلتاقملا

 . اهركذ ىلع

 1 هيفا هلل ينضرإب ةريره وبأ 0ك إنا !ةكنالل

 ايمو يدم راهو, برك ا نراوكل رفا لكاذ نفرق مسرما 0

 هنا نيدكلاب كبنكا ريكلا+ فتي افك

 هس ثيدحلا حرش مهد

 ( ةيرقب ترمأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 يف ام يأ ( ىرقلا لكأت ) اهبوجو ىلع لدي ترمأ ظفلو اهيلإ ةرجهلاو اهناطيتساب يأ
 اال لاومالا نم ايف ام لومجتيف يرعلا لع اناع اهلها هللا لعجي ينعي ىرقلا

 برغلاو اهيف نينمؤملا لاعفأ مهحابقتسال ( برغي ) ةنيدملا امس نوقفانملا يأ ( نولوقي )
 يفنت ) مسالا اذه وه نينمؤملا دنع اهمسا نأ لاحلاو ينعي ( ةنيدملا يهو ) داسفلا وه

 . ( ديدحلا ثبخ ريكلا يفني اك ) مهرارش ينعي ( سانلا

 امنينع, ىللاعت :هللا: يضر ؛يدعالا دعس :نب لهسو سنأ 060010
 . « ىطسولاو ةبابسلا هيعبصأ ينعي ؛ نيناهك «ةعاسلا وزاكأ 5

 و تلا حرش مح

 ةياورلا ىلع اتمنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهسو سنأ - ق )
 هعم لوعفم بصنلابو تثعب ريمض ىلع فطع عفرلاب ( ةعاسلاو انأ تنعب ) امبنع
 ةبابسلا هيعبصأ ينعي ) نيتاه برقك اًبرق تبرق ينعي فوذحم ردصم ةفص ( نيتاهك )

 . )١8171( . سانلا يفنت اهنأو ةنيدملا لضف باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - [7]
 .(588) )١585( . اهرارش يفنت ةنيدملا باب : جحلا باتك : ملسم

 (651 53 .نيتاهك «ةعاكلا "انآ تلعن 2 وق "اي' قافزلا بناتك" : يراحتبلا -

5 000 

 5551 075 ةعابشلا' هينارق لبابا: ةعاتشلا لا رخاو" نكفلا كاك,“ كم
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 لوق يف يعفاشلاو دمحأو رفز لاق اذهبو ةدجسلا يف ءاضعألا هذه عضو بوجو يضتقي
 اذو دوجسلا ةيضرف نارقلاب تباثلا نآل ةنس نيتبكرلاو نيديلا عضو نأ انبهذمو

 الومحم رمألا نوكيف عامجإلاب فوتكملا ةالص حصي اذهلو ةبكرلاو ديلا عضو يضتقي ال

 ىلع راصتقالا زوجي مأ اهعضو نم دبال له ةببجلا نأ يف فالتخالا امأو بدنلا ىلع
 بايثلا ) عمجن ال يأ نونلا حتفب ( فكت الو ) هقفلا يف فورعمف رذع الب فنألا
 ( رعشلا الو

 مهنع ىلاعت هللا يضر رياخو ريس وبأ ل
 هلإ ال : لاق رف هل لإ لإ الاولي ىنح سال لأ نأ ثري 0

 ٠ « هللا لع ةفاكك ارنقيبالا قاطو "ةلاق انثي علسخلاتكف اظل 0

 هيو ثيدحلا حرش مح

 مهنع ةياورلا ىلع اقفَتا ( مهنع ىلاعت هللا يضر رباجو رمعو ركب وبأ - ق)
 000 لاق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ )

 ا يا راقم تيوحيو ةرهشل ا نيني فين هللا توجد تمل نقلا

 الالم وبات ا قرس نإ كام "نتمدصت 1 لتق 0 ءافيتسا نم مالسالا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم اذهو هريغو صالخالا نم هيفخي اميف ةرخآلا يف يأ

 ناثوألا ةدبع سانلاب دارملا : نيحراشلا رثكأ لاق « رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب يضقأ انأ »
 ىلإ . انه ىتح ىنعم حصي الف لاتقلا مهنع طقس ةيزجلا اوطعأ اذإ باتكلا لهأ نآل

 نيملسملا عم اوحلاص اذإ ناثوالا ةدبع نال هنم اوبره اميف اوعقو مهنكل مهمالك انه

 اًبَساَنَم اماعن سانلا لعجي نا هتجولا لب ءاضيأا يعج ينعم حضي الف لاتفملا ل

 ( ١54 : فارعألا ] © اًعيِمَج ْمكْيَلِإ هللا لوُسَر يْنِإ ٌساَنلا اهيا اي لق #4 : ىلاعت هلوقل

 ضرغلا : لاقي وأ ةيزجلا عضو ىلع لادلا ثيدحلاب هنم اًصوصخم روصلا ضعب نوكيو

 يملا 10 ةاكزلا بوجو باب : ةاكزلا تانك يراخبلا - ]ل1

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب : ناميإلا باتك : ملسم
 : ساو ا لا
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 مألل ةالصلا حبي ملو ءاملا دقف دنع بارتلاب مّميتلا حابأو مهل افيفخت اوناك ثيح ةالصلا

 دا وع أ : هانعم ليقو « ءاملاب الإ مهل ريهطتلا زجي ملو مهسئانك يف الإ ةيضامل

 اذ لإ ضرالا ميم يف. ةالصلا زاوجب انصصخو نكرالا 30 هترايط اونقت اه

 اذه مومعب حيرصت اذهو ( لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف ) هتساجن انقيت
 ممألا نم انلبق نم ينعي ( يلبق دحأل لحت ملو مهانغلا يل تلحأو ) هلبق امل عيرفتو مكحلا
 هيلع انيبن صخف ءايبنالا نود نيمناغلل اكلم نوكت تاناويحلا اومنغ اذإ اوناك ةيضاملا

 رملي .افورعأع ران يتأتف هوممج اهريغ اومنغ اذإو يفصلاو سمخلا ذخأب مالسلا
 0 ةلازإلل ةماعلا ةعافشلا يهو دهعلل اهيف ماللا ( ةعافشلا

 مانا اي ام لف ا : ىلاعت هانا ور ديم ةماعلا يقال ربزلا تح عل

 سانلا لك ىلإ ًاثوعبم مالسلا هيلع حون ناك :تلق نإف 227ًاعيِمَج هيَ هللا ٌلوُسَر يّنإ

 اا دعا خلق اروح كلذ ناك : ةثلق كانا هيب ضيا عيفيكف كلعلا م هجورخ دعب

 : مالسلا ةيلع دارو 7 تسي عاسالا لع حلضف ٠ لاق ةالسلا هلع ىلا يالا

 هلع انيبن لضفي نأ لمتحي ىلاعت هللا نأل ثيدحلا يفاني الف « ملكلا عماوج تيطعأو »

 رحت ثبت ول يرام[ اذنه“ كلف قرف مهمل امض رك ولع ذار ماقلاوأ ةرازكاللا_ فلا

 رابخإ هنأ لعةلمص الار مدلك كلف غن رف كالق . هللة, كلي لور ةدايلولا را عاين اكل

 . هعوقول اقيقحت يضاملاب هنع ربع لابقتسالا يف اهتدايز نع

 : هنع قلاع هللا يضل سلا نبا ف دا نضل

 ِنيَدَيلاَو ةَهْبَجلا ىَلَع : مّظغأ 0 عل ترم ١

 اا علا الو َباّيَّعلا 6 الو 3 ِنْيَمَدَقلا ع نيئَبكُرلاَو

 مهي تيدا حرش مح

 دجسأ نأ ترمأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 ثيدحلا رهاظ ( نيمدقلا فرطأو نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا ىلع : مظعأ ةعبس ىلع
 2 (1 كفنألا ىلع دوجسلا باب : ناذألا ناكر يع راخبلا +

 صقعو بوثلاو رعشلا فك نع يبنلاو دوجسلا ءاضعأ باب : ةالصلا باتك : ملسم
 .158 :فارعألا (0) .(؟70) )59٠0( ةالصلا يف سأرلا

 و



 : هنع ىلاعت هلل "م وبأ يكول هيرب
 1 اهنيك يأ ُضْعَب يبطي مث ٍرذقلا هَل يأ

 . « رباوعلا رشعلا يف 1 يا ملا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ردقلا ةليل تيرأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ىلع ( اهتيسنف : ىئَوْرُيو ) لوهجملا ءانب ىلع ديدشتلاب ( اهتيسنف يلهأ ضعب ينظقيأ مث
 هيلع هنايسن يف ةمكحلا لعل . قاوبلا يأ ( رباوغلا رشعلا يف اهوسهتاف ) مولعملا ءانب
 . ىلايللا قاب نود اهميظعت يف اوغلابو اهب سانلا ربخأل اهسني مل ول هنأ مالسلا

 0 هللا يضر رباج (ق) ا

 0 بغرْلاب ا : لبق ٌدَح 0 َنهطْعُي ١ ا ف

 نم لحجر ميا . اًروهطو اًدجسُم ضْرَألا | ْثلِعجو ريش
 ددحأل لح ملو ٌمئانغلا يِل ْتْلِحأو « لصيف ةالصلا ُهيَكَرْذأ يم

 ُتْنعُبو ةصاخ ِهِموَق ىلإ ُثعِبُي يبنلا ناكو « ةعافشلا ُتيِطْعَأو لبق

 4 ةغاع سانا نإ

 مل اًسمخ تيطعأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 ( بعرلاب ترصن ) لوهجملا ءانب ىلع امهالك نالعفلا ( يلبق ) ءايبنألا نم ( دحأ َنهطعي
 ةريسم نم ينادعأ بولق يف فوخ ءاقلإب هللا ينرصن ينعي ( رهش ةريسم ) فوخلا يأ

 يتمأل ىلاعت هللا حابأ ينعي ( ازوهطو اًدجسم ضرآلا يل تلعجو ) مهنيبو ينيب رهش

 اهلحم نايبو . اهبلط ىلع ثحلاو . ردقلا ةليل لضف باب : مايصلا باتك ١ ملسم - 01

 . )١١75( )5١7( . اهبلط تاقوأ ىجرأو

 11 ولهلإو اكجاستا لضرألا ىلا تلهجلا 432 نبملا وق: تاب": ةالطلا "كراك 2 يراخبلا - 10
 .(:؟0)

 . (5) )55١( . ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم
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 'لوهحملا ىضاملا لعفلا» هلوأ ءاج ام ىف : يفاثلا لصفلا

 : امنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [175]
 نم ٍةَقَرَس يف ُكَلَملا ِكب يِنَءاَج « ليل ثالث مانملا يف ِكُيِرأ

 ينه تأ اذإف ِكِهجَو ْنَع فشكأف , كرما هذه : لوقيف ريرح

 . 1( ةصسلا دنا كنعان راع كلي نإ( لرتاف

 7 اع افرع ا امل لعل
 عج كثيدحلا حرش مح

 مانملا يف كتيرأ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 رورجناو راجلا ءارلا حتفب ( ةقرس يف ) كتروصب يأ ( كلملا كب ينءاج , لايل ثالث
 اذاف كهجو نع فشكأف كتأرما هذه : لوقيف ريرح نم ) ةعطق يف ةنئاك يأ لاح
 ند ىف ث ةيضاملا لاخلا نع ةراكملا هج و لع ناعراضملا ناذه ( لوقأف يه تنأ

 هجو نع تفشك : امهدحأ نيهجو لمتحي هانعم : تلقف كهجو نع تفشكف : خسنلا

 كيدهاشم دنع كهجو عا تفشك : امييناثو ٠ ةرروصلا كلت ,نآآلا تنأ اذإف كتروص

 مقأو فاضملا فذح ثيح غيلب هيبشت اذهو مانملا يف اهتيأر يتلا ةروصلا لثم تنأ اذإف

 «اج اك 3+ .يضاقلاا لاق هيض املا دنع نم اذه كيرتدإ راةناقو هيلإ تاس

 الا ا انورلا هذه تناك نإ ءاععف ثاغضألا نع اهصيلخت لبقو ةوبنلا لبق ايؤرلا

 اهنوك يف كشلا يرجي الف يحو ءايبنألا ايؤر نأل لوأمف ةوبنلا دعب تناك نإو اهعقويو

 لوقن وأ اهريبعت ىلإ ةجاتحم ريغو اهرهاظ ىلع ايؤرلا هذه تناك نإ هانعمف هللا دنع نم
 لهاجت ضعب هامس عيدبلا عئانص نم وهو ةتكنل كشلا ةروصب ىنأ قيقحتلا ىلع رابخإ اذه
 .فراشلل
 . ةنيدملا اهمودقو ةشئاع هيَ يبنلا عوزت باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - ع1775]

(5865) . 

 (؟ 558) اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

(79) . 
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 اهولتقا : لاقف ةيح انيلع تجرح ذإ ةبطتوا مالسلا_ هيلع هك عبم اهدحلا طلق |

 نم اهظفح ينعي ( مرش هللا اهاقو ) : مالسلا هيلع لاقف انتقبسف اهلتقنل اهانردتباف

 . ( ىنمب مهيلع تجرخ ةيح ينعي اهرش مكاقو اك ) ةيحلا ىلإ ةبسنلاب اًرش هاّمس . مكلتق
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 ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - ق )
 تيلص مث هعم تيلص مث هعم تيلص مث هعم تيلصف يّمآف ليربج لزن ) هنع ةياورلا

 ةراشإ تارم سمخ مالسلا هيلع ليربج عم هتالص مالسلا هيلع ررك ( هعم تيلص مت هعم

 : هنع ىلاعت هللا يضر بيصحلا..نب ةديرب (م) ]١75[-
 يّنِإ : ثلاق ٍةاَرمال هلا ؛ ثاريملا َكِيلَع اَهدَرَو « كرا َبَجَو ١ 010 1000 000 ا ا 2

 ل لَه ةنراجلا ترو ثنا اهو اجب يمأ ىلع تفس
 1 1 2 نإ كَ

 . ( يقدصَت نم رجا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 بجو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بيصحلا نب ةديرب - م)
 ةأرمال هلاق ) ّدر لعاف عفرلاب ( ثاريملا كيلع اهّدرو ) رجأ كل تبث يأ ( كرجأ

 نم رجأ يل لهف ةيراجلا تكرتو تتام اهنإو ةيراجب يمأ ىلع تقدصت ينإ : تلاق
 . ( قدصت

 : هنع ىلاعت هللا يضر .دوعسم نبا (ق) - ع7١؟5]

 اهلي ركبة فيا هلاك شاة كايف: امك دو كلن" امي "هاف وا

 بسيد ثيدحلا حرش مدح

 عم انك : لاق هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)
 : تالسرملا ] © افرع ٍتالَّسْرملاَو 98 ةروس هيلع تلزنأ دقو راغ يف مالسلا هيلع يبنلا

 .013)/10101ي455/+تيملا» لع“ عايطلا ءاضقا باب" * ”ءايضلا "بانك: ملسم - ع117/7]

 .(5350) )١( باب : تالسرملا ةروس نم ريسفتلا باتك : يراخبلا - ع7

 . (57515(1)1737) اهريغو تايحلا لتق باب : مالسلا باتك :: ملسمو
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 هيلعرامللا لويسر ىكذ. اذا لئاو نب. صاعلا, ناكإ مالسلا هيله هللا كور عالا يي

 لوسر كلذل متغاف هركذ عطقنا كله اذإف هل بقع ال رتبأ هنإف هوعد : لوقي مالسلا

 نم عمس اذإ .بيبحلا نإف بابجألا, ةنس اذكه: . .ةروسلا هذه تلرنف مالسلا هيلع هللا

 كئاش_ نإ .: لاق مث .هبيبحل , ةيلست رثوكلا .ءاطعإب أدبف هباوج_هسفنب .لوت_ هبيبحب متشي

 ديلا ةالض مالصلا هذه نأ لع تورسفملا عمجأ :.كبرل'لضفا-هلوق )0

 نيب كبرل طيسوت ينو كبلق يف كاوه حبذا : رحنا ىنعم ليقو كسنلا رحت رحنلاو
 امه حورلاك وهو ىلاعت هل ناك اجعل اعا"انبم فلك” ىلإ ة راش( رسلا 0

 مالسلا هيلع هلوقل اًينغ نكي مل نإو مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع اًبجاو ناك رحنلا ليق
 م : تلق نإف « رتولاو ىحضالاو ىحضلا : مكيلع بتكي ملو يلع بتك ثالث.

 لارمألا رغأ نإ# .قيآلا ةينألا + تيلقر . لمشأ ناك هنأ عم رحناو ناكم تبصإ
 00000 0 ا لع ايس اهرب ساق ل
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 نوردتأ : لاق مث ) | : برحأل) # ْمُهناَهَما ُهَجاَوْراَو ف : ىلاعت لاق 5 كتمأ يهو
 ريثك ريخ هيلع يبر هيندعو رهن هنإف : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : انلقف ؟ رثوكلا ام
 مجلاو ةمجعملا ءاخلاب ( جلتخيف موجنلا ددع هتينا ةمايقلا موي يتمأ هيلع درت ضوح وه

 . يتمأ نم هنإ ٌبر : لوقاف مهنم دبعلا ) عنيو عطقي يأ لوهجملا ءانب ىلع هرخا يف
 لئاوأ يف ةلمسبلا نوك ىلع ليلد ثيدحلا يف ليق ( كدعب ثدحأ ام يردت ام : لاقيف

 . اكربت اهأرق :مالشلا هيلغ هنأ لاتحال اليلد حلصي ال اذه : انلق . نارقلا نم روسلا

 هلع ىلاعت هللا يلطر ىراصتالاوريعاخياويتعحوعسم وأ «قز ا

 را 3 فيد 70 يناس 2  يِنماَف ليربج لّزت»

 4 ةقط ثيلتم نا ةخم “ا اَش مْ

 .. .62521١ ةكئالملا_ركذ بابا: قلخلا ءانب بانك ":يزاخبلا 00001

 )51١( . سمخلا تاولصلا تاقوأ باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

1 
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 عسي ماشلا لهأل لايكم تحت ةانثم ءاي اهدعبو ةلمهملا لادلا نوكسو ملا مضب ( اهيدم

 نوكسو ةزمهلا رسكب وهو ( اهبدرإ رصم تعنمو . اهرانيدو ) اكوكم رشع ةسمخ هيف
 نورشعو ةعبرأ هيف عسي رصم لهأل لايكم ءابلا ديدشتو ةلمهملا لادلا حتفبو ةلمهملا ءارلا

 اذهو ةيزجلا مهنع طقسيف دالبلا كلت لهأ ملسي : ثيدحلا ىنعم ليق ( اهرانيدو ) اًعاص
 ناك ام عطقنيف نامزلا رخا يف مهيلع مجعلاو مورلا يلوتسي : هانعم ليقو .« دجو دق
 مهمزل ام نوعنميف نامزلا رخا يف دالبلا كلت لهأ دتري : هانعم ليقو ,نيملسملل لصحي

 5 علا مضب ( متأدب ثيح نم متدعو ) رهشألا وه: يناثلا لوقلاو اهريغو.ةاك زلا نم
 1 يبك ادد ةثذلن هررك ( متأدب ثيح نم متدعو متأدب ثيح نم متدعو ) دوعلا

 ءادتبالا 'يف ءارقف منك 5 اهريغو ةيزجلا نم مكيلإ لصي ام مدع ببسب ءارقف نوريصتس
 ةلكازبلا ١ امك 3كم امرا يأ كلذ" لع. ”دبهش" هلع هللا يضر: ةزيره بأ لاقت

 . تابيغملا نع رابخإ هيفو ( همدو ةريره وبأ محل ) هقدصو

 ا هللا 2 أ 0 ا

 : ميحّرلا ٍنِمْحّلا هلا مسي 9 ارفف « ةَروُس اًقِنآ لع ْتَلرت

 طل راسل مم أ ان
 هنإف : ماكرو نا لاقت

 نينا ناقل ا أ مع ذرئ ْنضْوَحَِوُه زينك رع ِهْيَلَع يّبَر ِهدَعَو
 ىردتا ام: لايف يما ف هريس ني ل وقال يقم كنه يلشل : مولا دع

 1 0 ا
 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 هيلع هللا لوسر مان : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 : مالسلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسر اي ككحضأ ام : هل ليقف اًمسبتم هسأر عفر مث مالسلا

 كانيطغأ نإ » : ميحرلا نمحرلا هللا مسب : أرقف ةروس ) اًيرق يأ ( افنآ يلع تلزن )

 هلا نارا كاملا ضع نورك ( «رتبألا َوُه كئناَش نإ ْرَحلاَو كلبرل لنص نكيزكلا

 لوألل هيا ةلمطببلا "لاق لما, ةجيحا كاب : .ةالثصلا ثباتك ::ميلسما هجرس ثيدحلا تعلم

 . (559 )1٠٠١( ةءارب ىوس « ةروس لك
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 تيكا ,كنديشل حرش مح

 نم لمك ) هنع ةياورلا ىلع اقَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)

 ءاسنلا نم لمكت ملو ريثك ) فيعض ميما رسك نكل تاغل ثالث لمك ينو ( .لاجرلا
 لئاضفلا ين يهانتلا انه لامكلاب دارملا ( نوعرف ةأرما ةيساو نارمع تنب ميرم ريغ

 نأأل قيس اون غيوم ةوبنس له كيدخلا انيس حصل .ملاتمجل /نيحورسا 0

 لماكلل هلوصح نوكي ام ءيش يف لامكلا : انلق . ةوبنلا ماقم يف وه امّنِإ رشبلا لاك
 راتتسالا نهاحو ةوعدلاو روهظلا ىلع اهانبم نأل ءاسنلل ىلوأ تسيل ةوبنلاو هريغ نم ىلوأ
 . ةوبنلا نم بيرق يهو ةيقيدصلا َنهقح يف لامكلا لب الك نهقح يف ةوبنلا نوكت الف

 لاق يهنعااتوكيسمف اجينين ا زيضفتلا,اهأو .امهرضع ءاسن ريح امكنأ رهاظلا نإ ل

 هيلع هنأ ةياور يف تبث هنأل لوألا وه حيحصلاو . ضرألا ءاسن ريخ امبنإ : يضاقلا
 ءالؤه لضف فرعف دمحم تنب ةمطافو دليوخ تنب ةجيدخ امهعم ركذ مالسلاو ةالصلا
 ؛ نيرزبألا» لاك نم لاك :ةدايزيبةمظاف :للإ بقيضأ  نككل نشري ىلإ 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [17]
 اهيدَم ُمآَشلا تعم َو اه َريِفَقَو ا قاررعلا ِتَعَنَم )

 كاب : مُتْدَعَو « اَهَراَنيِدَو اَهبَدَرِإ ادصه (تثعهَو , اهرائيدو

 01 ل ا ا

 مخل َكِلَو ىلع دهش : ُهلَع ىلاعت هللا يِضَر ةَرْيَرُه وبأ ل
 . ( ُهَمَّدَو ا

 عكسي ثيدحلا حرش مدح

 قارعلا تعنم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 وهو ( اهزيفقو ) هعوقو ققحتل يضاملا ظفلب ركذ لبقتسملا ىنعمب انه يضاملا ( اهمشرد
 ماشلا تعنمو ) عاص فصنو عاص كوكملا كيكاكم ةينامث هيف عسي قارعلا لهال لايكم

 نع تارفلا رسكي ىتح ةعاسلا موقت ال ابدأ ةعاسلا طارشأو نتفلا كناكإ ملسم تا

 70 25 , بهذ نم لبج

 ا



 يأ ( دهاجل هنإ هيعبصإ نيب عمجو ) [ + : هط] 4 ٍناَرِجاَسَل ٍناَّذَه نإ إ : ىلاعت هلوق
 نوكيف دحب داج لاقي اك اًديهش راص ىتح هداهج يف دجم يأ ( دهاجم ) هللا ليبس يف
 اا لا اال رايق اكببلقا .ةتيوكل . رجالا »لير اغا ىنولكل وكراج أل يرغيطعأ

 اةررر كوننا, كاوالا :ليملل ور نويل يدل 1 نيرجخألا ترث نورك قارنا يسر فا ده

 رماع ينعي ) ليلق هلثامث يرعب ينعي اج. سلدمزو ضرألا ف يأ نلوياعب فرع
 هقوط يأ ةمجعملا لادلا مضب ( هفيس بابذ هيتبكر باصأ دقو ةملس اخأ عوكألا نبا

 . ( هنم تامف ) هب برضي يذلا

 ظ ا ا ا
 ةياوِرو , ءْعِمس ام لكب َتّدَحي -نا ابك ءرملاب نك

 ا : يِعاّضقلا

 اًبذك ءرملاب ىفك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 حا را را اك ماع لاعإا يعاضقلا ةياورو ٠ عمس ام لكب ثدحي نأ

 5 ةهج نم هافكل بتاقاكا وأ قداص ا ف ل الإ "دوت غن 1

 مل ءيشب ثدحتلا ةعاورجرز. ثيدحلا فو. .-اقذنط :نؤكي:ال لجرلا .هعمس ام عيمج نأ

 . هقدص ملعي

 ]١714[ - هنع ىلاعت هللا يضر ىبسوم وبا (ق) :

 ٠ َتْنِب ٌميرم ريغ ءاسنلا نم لُمكت ملو ٌريثك لاجّرلا َنِم َلْمَك

 ا نوعرف ةأرما ةضماو نا دمع

 ف. يعاضقلاو. (هدعا( ه)يغعم .انأل لكب تيدا ةعالوقملا فايا: هفلقللا ١ قلل [١ال148]

 . 1121 يي تاكا ديم

 . «اونما نيذلل الثم هللا برضو# : ىلاعت هللا لوق باب : ءايبنألا باتك : يراخبلا - م7193

 يح و نيبمولا م1 ةيجدقك لئاضق" بابا ةباحتفلا ؟اناضق: شانك © لن(

 0 واع ىلاعت هللا
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 هسو ثيدحلا حرش مدح

 دعس بذك ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نب ةورع - خ )
 ةدابع نب دعس ينعي . ةبعكلا هيف ىسكت مويو ةبعكلا هيف هللا مظعي موي اذه نكلو

 نكل بصنلاب لوألا مويلا ححص برحلا يأ ( ةمحلملا موي مويلا : نايفس يبأل لاق امل
 نوكيو فاضم هيف ردقي نأ ئغبنيف زئاج ريغ اذو مويلل افرظ مويلا نوكي نأ هنم !مازلي

 ينعي 0 00 ةكم حتف موي مويلاب دارأ ةمحلملا موي بعت مويلا ىنعملا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذب نايفس وبأ ربخأف ) امهريغو ببنلاو اهيف لتقل
 ريبزلا نب ةورع نأل ( اًلسرم ) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا يأ ( عقو اذك ؛ ملسو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلإ يعباتلا عبات وأ يعباتلا هدنسأ ام لسرملاو نيعباتلا نم

 يبنلا نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ثيدح نم وهو ) يباحصلا ركذي نأ ريغ نم
 . ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس (ق) -1 000

 دم تابع د

 ا ل ل ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 : لاق هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - ق)
 يعسأ ادلع موقلا "ضان انف ييمح لإ ملسإل هيل لعامل ليم هيب ل

 000 الإ ةريصقا كوكل ةطيس ةينابقا عقوف اندرص يشب الا

 0 ل و ل ع
 هل نإ ١ ملسم خسن مظعم يفو : يوونلا لاق ( نيرجآل هل نإ هلاق نم بذك )

 هنمو اصعك ضعب دنع يريدقت هبارعإ ىنثملا نأ ههجوو ناحيحص اههالك « نارجال

 . (1891) هل ةيد الف أطخ هسفن لتق اذإ باب : تايدلا باتك : يراخبلا - [ع7173
 )١8٠١7( )١77(. ربيخ ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 هللا بتك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - م)
 يبنلا يأ ( لاق ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قاخي نأ لبق قئالخلا ريداقم

 هيلع مالكلا مدقت . ديدحتلا ال ريثكتلا انه ددعلا نم دارملا ( ءاملا لع هشرعو ) هلع

 أ هازيغلاع نشر كيال وادشلا ناك ةعكيدخلا قات

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج,(م) < ]©١7١[

 دنع هلك ؛ ةَيندحلَو اًرذَب دهش دق إف اهدي ال َتْنَدَك
 ا ا لاهم اطاخ كي ُهءاَج َنيج َةعَمْلَب يبأ نب ' بِطاَحِل

 ا اطال

 هس ثيدحلا حرش مح

 هنإف اهلخدي ال تبذك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ةيبيدحلا يف باحصالا عم اًرصحم ناكو ردب ةوزغ رضح ينعي ( ةيبيدحلاو اًردب دهش دق

 ةعتلب يبأ نبا ) بطاحل كولمم دبع يأ دبع ةفص رورجملاو راجلا ( بطاحل دبعل هلاق )
 بطاح نلخديل هللا لوسر اي : لاقف ) بطاح نع يأ ( اًبطاح وكشي هءاج نيح
 م2 ةيماشلو مانعا ةقيداللا و“ ريبا“ارعألا ةلاشت :ففاشلالا ىلا رانا

 : .هنع.ىلاعت, هللا يضر,ريبزلا . نيب ةورع (خ) - ع1

 ىسكُت ٌمويو ةّبعكلا هيف هللا ْمظعُي موي اذه ْنكلَو ٌدعس َبذك »
 موي مويلا : نايم يبل لاَ امل ةدابع نْب دعس ينعي « ةبعكلا هيف

 هللا ] وبحر كلا كايف وبأ ربخأف « ةبعكلا لَحتسُ مويلا ةمحلملا

 ثيدح نم وهو « السرم عقو اذك ؛ مللسإو هيلع ناقته كارم

 . « ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 ةصقو « مهنع هللا يضر ردب لها لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - ع6١11١]

 ا ا ةعتلب يلأ نب بطاح

 ا اا ا الا
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 عقوو . ىمحتل رانلا اهتلخدأ اذإ ةديدحلا تيمحأ : مهلوق نم اهيف هومرا : هانعم اذه ىلع
 ليق وأ ) اًهرك اهيف هوحرطاف هانعم رهاظ اذهو فاقلاب هومحقاف : اندالب خسن ضعب يف
 نأ ) ترخأت يأ ( تسعاقتف امل يبص اهعمو ةأرما تءاج ىتح اولعفف محتقا : هل

 تامارك تابثإ ثيدحلا ينو ( قحلا ىلع كنإف يربصا هّمأ اي : مالغلا اهل لاقف ابيف عقت
 ةمرلغ دا ةيفاكلاو شن كلاش نان ازا كافيا كفرت كنخ بيقكلا نومك ٠

 : هنع ىلاعت هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم (م) - ع١71١]

 د( كلا 10 يمل قفط ودق محفل ءاينتإلا نس

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ءاحلا حتفب مكحلا ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم - م )

 كيلا + لاقا هنعا ملسم ىور مل يب. ىلإ( بويسم نيس عطب اع للا

 سيردإ وهو ( ءايبنألا نم يبن ناك ) : مالسلا هيلع لاقف لمرلا طخ نع ِهُيَع يبنلا
 ( كاذف ) بصنلاب ( هطخ قفاو نمف طخي ) مالسلا هيلع لايناد وه ليقو مالسلا هيلع
 انكر ةعياصإل نود يذلا 'كِلدُف ماليا" هيلع أ ىبلا كلذ طخ هطخ قفاو نم ينعي

 مالسلا هيلع يبنلا كلذ طخ نآل رجزلا هب ديري نأ زوجي : يباطخلا لاقو . يضاقلا هلاق

 اذه : يوونلا لاق . لمرلا طخ انل حابي الف عنتمم هطخل هريغ طخ ةقفاومو هل ةزجعم

 مالسلا هيلع يبنلا كلذ طخ نأ مهوتي اليك مارح طخلا كلذ لقي مل امنإو حيحصلا وه

 . افوذحم لوعفملا نوكيف هطخ عفرب يورو مارح

 0-2 هلا يضر ورمع نب هللا دبع (م) - [1714]

 لالا عدازومسلا كك 0 لبق اجلا َريِداَقم هللا تك و

 227 هي 2

 11( عاملا ىلع ةشوع ا

 " مل 01 017 ناهكلا نايتإو ةناهكلا مرح كابا : عالطلاا تاكل ملسم تن[ 7

 لع يو ةزاك يفئاضت هلك سانللو يشق وعما لع هيلا رالكملا ل رأ لاق

 ريمضلا هب نوجرختسيو ريثك لمعو ماسأو حالطصاو عاضوأ هيف مهو نآلا ىلإ هب

 . (47/5) ةياهنلا . هيف نوبصي ام اريثكو هريغو
 د 61 (51110 م"لسلا امبيلع ىسومو ا 0 تان : رذقلا ةعراخو 7 سهصسمستلا
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 هوكرتاف وهو فوذحم هؤازج ( هنيد نع عجر نإف ) هالعأ يأ ةمجعملا لاذلا رسكب

 ينعي ( تئش امب مهينفكأ مهللا : لاقف لبجلا هب اودعصف هب اوبهذف هوحرطاف اّلِإو

 اوطقسف ) كرحتو برطضا يأ ( لبجلا مهب فجرف ) تكش ببس يأب مهرش ينع عفدا
 هعفدف . هللا مهينافك : لاق ؟ كباحصأ لعف ام : كلملا هل لاقف كلملا ىلإ يشمي ءاجو
 نيئارلابو نيفاقلا مضب ( ةروقرق .يف هولمحاف هب .اوبهذا .: لاقف هباحصأ نم رفن ىلإ

 هوفذقاف اَلِإو هنيد نع عجر نإف رحبلا هب اوطسوتف ) ة ةريغصلا ةنيفسلا يه نيتلمهملا

 اوقرغف ) تلام يأ ( ةنيفسلا مهب تأفكناف تئش امب مهينفكأ مهللا : لاقف هب اوبهذف

 لاقف . هللا مهينافك : لاق ؟ كباحصأ لعف ام : كلملا هل لاقف كلملا ىلإ يشمي ءاجو
 عمجت : لاق ؟ وه امو : لاق . هب كرمآ ام لعفت ىتح يلتاقب تسل كنإ : كلملل

 ( اًمهس ذخ مث عذج ىلع ينبلصتو دحاو ) ةزرابلا ضرألا هب دارأ ( ديعص يف سانلا
 رسكب وهو ( يتنانك نم ) هيلع فوطعم ا اذهو رمألا/ نبل اقاقدقتملا نالعفلاو

 دنع اهضبقم وهو ( سوقلا دبك يف مهسلا عض مث ) ماهسلا ابيف لعجت يتلا فاكلا
 عمجف . يتلتق كلذ تلعف نإ كنإف ينمرا مث مالغلا تر هللابسبا: لقا غزو رمزلا

 مهسلا عضو مث هتنانك نم اًمهس ذخأ مث عذج ىلع هبلصو دحاو ديعص يف سانلا
 عمت ةعدص قا مهشلا عقوف هامر مث مالغلا بر هللا مسب : لاق مث سوقلا دبك يف

 مهسلا عضوم يف ) نذألاو نيعلا ظحل نيب ام ةمجعملا نيغلاب وهو ( هغدص يف هدي

 راركتلا ( مالغلا برب انما مالغلا برب انما مالغلا برب انما : سانلا لاقف تامف

 لاقف تا كلملا ىنأ ينعي نالوهجم نالعفلا ( هل ليقف كلملا قأف ) ديكأتلل تارم ثالث

 كب لزن هللاو دق ) هرذحت يأ تيأرأ لوعفم لوصوملا ( رذحت تنك ام تيأرأ ) هل

 فاخت و هنم رذحت تنك ام كب لزن دق هللاو هانعم لعفلاو دق نيب مسقلا طسوت ( كرذح

 رفحب يأ ( دودخألاب رمأف ) وه ءيش يأ لاق نمع باوج فانكتسا ( سانلا نمآ دق )

 ينعي لخنلا نم ةفطصملا ةقيرطلا يهو ةكسلا عمج ( ككسلا هاوفأ يف ) ليطتسم قش
 مرضأو ) تقش يأ لاَّدلا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا مضب ( تدخف ) قيرطلا باوبأ يف

 : يوونلا لاق ( اهيف هومحقاف هنيد نع عجري مل نم : لاقو ) اهدقوأ يأ ( نارينلا
 خسنلا قافتا يضاقلا لقنو . ةنكاس ءاح اهدعب عطق ةزمهب هومحاف ملسم خسن ةماع يف

 هرب



 ماهفتسالل ةزمحلا دمب ( رحاسلا ملعأ مويلا ) مالغلا يأ ( لاقف سانلا تسبح دق

 ةيلضفأ مالعإ هضرغ ناكو لاؤسلا اذه باوج نقيتأ ينعي ( لضفأ بهارلا مأ لضفأ )

 ىلإ مهييرقتو مهفاصنال اًبلط هسفن ىلإ ملعلا فاضأ امنإو اًملاع ناك هنإف اَلِإو بهارلا

 رحاسلا رمأ نم كيلإ بحأ بهارلا رمأ ناك نإ مهللا : لاقف اًرجح ذخأف ) قحلا
 هربخأف بهارلا قأف سانلا ىضمو اهلتقف اهامرف سانلا ىضمي ىتح ةبادلا هذه لتقاف
 غلب دق ينم لضفأ مويلا تنأ ) نبا ريغصت ءابلا مضب ( ينب يأ : بهارلا هل لاقف

 امهالك نالعفلا ( تيلتبا نإاف ىلتبتس كنإو ) مبخفتلل انه لوصوملا ( ىرأ ام كرمأ نم
 ئربي مالغلا ناكو يلع للدت الف ) ناحتمالا ىنعمب انه ءالتبالا . لوهجملا ءانب ىلع

 ينعي ( ءاودألا رئاس نم سانلا يواديو صربألاو ) ىمعأ دلو ىذلا وهو ( همكألا
 ىمع دق ناك ) هل ميدنو سلاجم يأ ( كلملل سيلج عمسف ) مهئافشل سانلا هئاعدب

 ىلع ةعوفرم هتلص فرظلاو ةلوصوم ام ( عمجأ كل انهه ام : لاقف ةريثك ايادهب هاتأف

 دنع فوذحم طرشلا ءازج ( ينتيفش تنأ نإ ) أدتبملل ديكأت عمجأو كل هربخو ءادتبإلا
 هللا يفشي امنإ اًدحأ يفشأ ال ينإ : لاق ) هربخ عم مدقتملا لوصوملا ةنيرقب نييرصبلا

 هيلإ سلجف كلملا ىتأف هللا هافشف هللاب نماف كافشف هللا توعد هللاب تنما تنأ نإف
 كلو : لاقف . يبر : لاق ؟ كرصب كيلع ّدر نم : كلملا هل لاقف سلجي ناك اك

 مالغلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي ملف هذخأف . هللا كّبرو يبر : لاق ؟ يريغ بر

 همكألا هب ءىربت ام كرحس نم غلب دق ينب يأ : كلملا هل لاقف مالغلاب ءيجف
 ( لاقف : لاق ) اذك اضرم يوادتو اذك اضرم يوادت ينعي ( لعفتو لعفتو صربألاو
 يفشأ ال ينإ : مالغلا لاقف ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق : يوارلا لاق يأ
 بهارلاب ءيجف بهارلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي ملف هذخأف هللا يفشي امنإ اًدحأ

 زوجيو نيرثكألا ةياور يف ةزمه اب ( راشحملاب اعدف ىبأف كنيد نع عجرا : هل ليقف

 ( هسأر قرفم يف راشملا عضوف ) ناتحيحص ناتغل امهو نونلاب يورو ءاي اهبلقب اهفيفخت

 سيلجب ءيج مث هاقش عقو ىتح هب هقشف ) رعشلا هيف قرفي يذلا وهو هطسو يف يأ
 ىتح هب هقشف هسأر قرفم يف راشتملا عضوف ىبأف . كنيد نع عجرا : هل ليقف كلملا

 نم رفن ىلإ هعفدف ىبأف . كنيد نع عجرا : هل ليقف مالغلاب ءيج مث . هاقش عقو
 ( هتورذ متغلب اذإف لبجلا هب اودعصاف اذكو اذك لبج ىلإ هب اوبهذا : لاقف هباحصأ
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 قرشا هلال طلع روقرك يف ةوليحاف هب اوُبهذا : لاَقَف ِهباَحْصَأ ْنِم رف

 00 لاق هب اوُبمَذَف ُهوفِذقاف اّلِإَو هيد ْنَع َّعَجَر نإ

 ا هَل َلاَقَف ِكِلَملا ىلإ يِشْمَي َءاَجَو اوُِرْعَف « ةنيِّسلا مهب ثاَمَكناَ

 ِ ل تالعلل لاقق ماتا يفانك 1 لزقتاك َكباحَْمأ لع

 ٍدِحاَو ٍديِعَص يف سانا ٌعَمجَت : لاق رم لاق « هب كرما ام لعفَت

 سْؤَقلا ديك يف مهلا .عّض مَ يتناك نيب اًمهَس ذم م ,عذج ىَلَع يِيلصَنَو
 َعَمَجَف ,. يبتلثك كلذ َتلَعَف نإ َكّنِإَف ينمزا مث « مالغلا بَ هللا منسي: لق م
 صو م هلاك ْنِ امهم ذأ م ,عذج ىَلَع ُهبَلَصَو ٍدَجاَو ٍديِعَص يف ساعلا

 يف ْمُهسلا قوق همر م مالُعلا ِّبَر هللا ملسي : لاق مث سؤقلا دبك يف َمُهّسسلا

 ّبَرَب انما :ُساَتلا لاقف ءَتاَمَف مهّسلا .عِضْوَم يف ِهِعْذُص يف ُهََي ٌعَضَوف ٍذلغ لص

 00 1 :هل ليقف كلما يتق « مالا ٌبَري انما . مالا برب انمآ « مالفلا

 ٍهاَوفَأ يف ٍدودحنألاب رَمأَف مالا َنَمآ دق « َكرذَح كب لزت هَللاَو دق ؟ ُز رد

 0 هنيد ْنَع 1 ْمَل ْنَم : َلاَقَو «داريْنلا ْمَرْصَأَو ْتّدُحَف ِكَكّسلا
 اَهَل يبص اَهَعَمو ةارما ٍَتَءاَج ىّتَح اوُلَعَفَف ٠ اش للا

 ىَلَع ِكّنِإَف يربصا ! هّمأ اي : ُمالُغلا اَهَل َلاَقَف ءاَهيِف ْعَقت نأ ْتَسَعاَقَ
 0 حلا

 هسي ثيدحلا حرش مح

 ناك نميف كلم ناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بيهص - م)

 - ال ا ا ل ا ا

 ( كلس اذإ هقيرط يف ناكو هملعي امالغ هيلإ ثعبف يف رحسلا همّلعأ اًمالغ يلإ ثعباف

000 

 بهارلاب رم رحاسلا ىأ اذإ ناكف ) مالغلا كلذ بهارلا مالك بجعأ يأ ( هبجعأف
 يارا قارشلإزب اعنف ربك مالغلا نسال رعأ عيسي تايلجلا قا ذز:هيلإ دفا

 . يلهأ ) ينعنم يأ ( ينسبح : لقف رحاسلا تيشخ اذإ ) مالغلل بهارلا يأ ( لاقف

 لل لاذ لع أ دإ كلذك ره انيق رحالا لاس( قل نالها" تيدح اذإو
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 ةياَذ ىَلَع ىئأ ذإ َكِلَدَك وه اَمَنْيبَف « ٌرِجاَسلا يِنَسَبَح : لق كله تييثحت

 كِغاَرْلا م لَضْفأ اكمل ملغ مويلا : لاقف « سانا ككل 0000
0 

 5 م هد 2 غيب 12 ك1 لا

 نم كِل حا بهازلا 2 ناك نإ ! ّمُهَللا : لاقف اًرَّجَح ذحاف . لّضفا
 3 ً. ََ 1 ١

 ىضمَو : اَهلَجَمَف اَهاَمَرَف ٌسانلا يِضْمَي ىتح ةّباّدلا هذه لتقاف رجاسلا رم

 ينم لضفأ ميلا تلأ يتب ينأ : بِلا ُهَل لاف ُهَرَبْأَف َبِحاَرلا ىئاف « ُساّنل

 َناَكَو « َلَع َلدت الف َتيِلملا نإف ىلَتبَْس َكّنِإَو , ىَرأ ام رمأ ْنِم َْلب ذَ

 سيِلَج عما ظ ءاَودألا ٍرئاَس .ْنِم سانا يِواَدُيَو َصَرُبألاَوةَمكألا ع ُمالُعلا
 ١و

 تن نإ ُعَمْجَأ كَل اَنُهه ام * لاقف يورك اناكقي_ ناك يد دل تعم

 : هللاب َتْنَمآ تلأ ْنِإَف « هللا يِفْسَي اَمنِإ ًادحأ يفشأ ال يُنإ : لاق :يونعيفت

 د اك هلل نع كلا اة ذب نت« افلا

 و : لاقف يّبَر : لاق ؟ َكَّرصَب َكِيَلَع َّدَر ْنَم : ُكِلَملا هل لاقف

 ىلع له تح هل لؤ مك هلأ ١ م علل

 ءىرت ام ةلرخبس ْنِم ْعَلَب ذَق ! يتب ينا : ُكِلَم هل لاقف .مالُعلاب ًءيجف الغلا

 اه رفا الليل : ْمالُعلا ةلامف 0-0 00 00 ايو ل

 بهازلاب ءيجف بِهارلا ىلع لد ىّتَح يدعي لي ملف ُهَدَحأَ ل

 راو راخسلا غصون عيراتسملاب اعتق ىلا كحد نعي تيل ١ ليقف

 يجرلا راق كللقلا سلجم دب مذ. اذن هنو ايي واقل

 . ُهاقش ّعَهَو ىَّنَح هب ُهقَشف : همر اقِرفَم يف راشئملا َعضوف ىباف كنيِد ْنَع

 ا هل ليقف مالعلاب َءيج من

 ؛ ُهئَوْرِذ ْمُتغلَب اذإف لَبَجلا هب اودَعْصاَف اذكَو اذك ِلبَج لإن ويقتل لاقف

 : : لاقفا © لَبجلا هب ايلا هزل 00 الا ءاكنلد ةيودع نإ

 ل 0 لل لم ل راجل ل

 0 هاف هللا ا نو ين كرألا 6 هَل ٌلاَمف ِكِلَملا

 ه] ع



 هولعجف ىمدا ةروص يف كلم مهاتأف طق اًريخ لمعي مل هنإ : باذعلا ةكئالم تلاقو
 هللا انآ م لوم لذه ريكو وبلا" الاق ؛ هوبا امكفت عمدالا كلذ اولطح يأ اوبن

 ( نيضرألا نيب ام اوسيق : لاقف ) مهب َرمي نمم الجر اومكحي نأ مهفالتخا دنع مهرمأ
 وهف ىندأ ناك امهتيأ ىلإف ) بهارلا اهيف لتق يتلا ضرألاو اهدصق يتلا ضرألا يأ
 فليب نا نوكم اهدصق ىتلا ضرالا ىلإ ثرقأ تام؛نيح تيما كلذ ناك نإ يسد( هل

 هوساقف ) باذعلل بلطي نمل نوكي اهيف ءاسأ يتلا ضرألا ىلإ برقأ ناك نإو ةمحرلل
 هتضبقف ) ربشب برقأ تدجو اهنأ : ةياور يف ءاج ( دارأ يتلا ضرألا ىلإ ىندأ هودجوف
 ( يدعابت نأ ) ءوس ضرأ ىلإ يأ ( هذه ىلإ هللا ىحوأف : ةياور يفو . ةمحرلا ةكئالم

 اهدضق يتلا ضرألا ىلإ يأ ( هذه ىلإو ) لوقلا ىنعم نم ءاميإلا يف امل ةرسفم هذه نأ
 دابعلا ضرأ ةهج يأ ( اهوحن هردصب ) ماق يأ ( ءانف : يراخبلا لاقو . يبرقت نأ )
 نم رهاظلا : تلق نإف . اهوحن هردصب ءانف قلطناف هلوق ناكم : يراخبلا لاق ينعي

 دابعلا قوقح نا نم عرشلا يف تبث امل فلاخم اذهو لجرلا كلذ ةبوت تلبق هنا ثيدحلا

 رمأ هتفلاخم بنذ هل رفغي هتبوت هللا لبقو هريغل ملاظ بات اذإ : انلق . ةبوتلاب طقست ال

 اخ نإو هعهضح (يىضرأ ءاش نإ هللا ةكلفم“ قف ووف# داتلاب قح قف هيلع“ “قب اهو هلل

 اًضيأ اًطقاس نيوكي ال ءاضرإلا ريدعت لغو لولا مسقلا نم ثيدحلاو هنم هقح ذخأ

 . هللا نم هضوع هذخال

 ]١71١[ - هنع ىلاعت هللا يضر بيهص (م) :

 اق اسك ملف )رخاش هل لاك و" هكلبك "ناك رقي اكلم ناك و
 2 200 0 0 50 1 14 ل 65م 0 5

 اًمالغ ِهَيلإ ْثعَبف ؛ ا يوب جسام
 ل

 ؛ُهَجْعأَف ُهَماَلَك َعِمَسَو ِهْيِإ دَعَفَف ٌبِحاَ َكَلَس اَذِإ ِهقيِرَط يف َناَكو « ُهُمَلَعي

 اكشف « ُهَيَرَض ٌرِجاَسلا ىئا اًذِإَف « هي دَمَقَو بهارلاب ٌرَم رجالا ىأ اذإ َناَكَف

 ان[ للملا ينسج لف حاملا يش ,اا ور ل ف بقل رنا ا

 بمهارلاو رحاسلاو دوالخألا 21 هصق باب : قئاقرلاو دهزلا تاكا : ملسم تح |[ ]01 1

 . 0059 0 كق)... :مالغلاو
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 اَذَكَو اَذَك ضزأ ىلإ للا « يلا َنْييَو هيي لوُحَي ْنَمَو ٠ مَعَن : : لاقف ؟ يو
 ضْرأ اَهّنِإَف َكلْيَضْرَ ىلإ ْعِجَرَت اَلَو ْمُهَعَم هلل دبغاف هللا نوقيني سانا اهلا

 ةكَئاَلَم هيف ْتَمَصَمحاَف , ُتْوَملا ُهانأ قيِرَطلا صن اَذِإ ىّتَح َقَلَطناَف « ِءْوَس

 سبا ع قيباج )99

 00 ابا اج: ةهللا كاب لاق ِباَذَعلا ةَكئاَلمَو ِةَمْحَرلا

 فك ٍةَروص 3 ّكَلَم ْمُهاَناَف كك اربخلا لمعي م ُهّنِإ ٍباَذَعلا ةكْياَلَم ْتَلاقَو
- 

 ل ىلا يول ع 1, اه. ال ويسق 3 لاق ا مهن 0

 ةعخرلا ةكيالم ُةْئَصبقَف دارأ يلا ضزألا ىلإ 8 ةوُدَجَوَف ةوساقف « ُهَّل

 لاقو , يبرق نأ ِهِذِه ىلإَو يدِعَبت نأ ِهِذَه ىَلِ هللا ىَحْوأَف : ةياور فو
 . ( اهوحت هرذدصب َءاَنف : يراخبلا

 ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ناك نميف ناك) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 لا بولا لع معنا 1 منش ننسيو عضال لل
 [183 : فارعألا) 'ِوَدِجاَو سفن نم مكقلخ يذلا# : ىلاعت هللا لاق اك ناك هنا

 درت( نهإر لعازت لزيتما ءاديرع لف نضرالا نما تقلع
 ةبيغلاب هسفن نع ربع ( لتق هنإ لاقف هاتأف ) هللا نم افئاخ هب ينعي فوخلا يهو ةبهرلا
 هلتقف . ال : لاقف ؟ ةبوت نم هل لهف اًسفن نيعستو ةعست ) ضعب دنع تافتلا وهو

 لتق هنإ : لاقف . ملاع لجر ىلع ٌلُدَف ضرألا لهأ ملعأ نع لأس مث ةئام هب لمكف

 راكنإلل ماهفتسالا ( ةبوتلا نيبو هنيب لوحي نمو معن : لاقف ؟ ةبوت نم هل لهف سفن ةئام
 هيفو ( اذكو اذك ضرأ ىلإ قلطنا ) هدبع ةبوت نيبو هللا نيب دحأ لوحي ال : ينعي
 لهأ ةبحص مهنم لدبتسيو نيدعاسملاو بنذلا عضوم نع بئاتلا فراقي نأ تاكا

 ضرأ اهناف كضرأ ىلإ عجرت الو مهعم هللا دبعاف هللا نودبعي اًسانأ اهب نإف ) حالصلا

 ىتح قلطناف ) ةفصلا نم الامعتسا رثكأ يهو هيلإ نصرالا ةفاسإتو نسل تسلا

 هيف تمصتخاف توملا هاتأ ) اهفصن غلب يأ اهفيفختو داصلا حتفب (قيرطلا فصن اذإ

 هللا ىلإ هبلقب البقم اًبئات ءاج : ةمحرلا ةكئالم تلاقف باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم

0:3 



 : هنع ىلاعت هللا يضر هللا نابع "دي بدنج 0 ا ني

 7 0 00 2م 5 فس ل د ل م ا

 زحف اًنيكيم ذحاف عرجف حرج هب لَجَر ْمُكلْبَق ناك ْنَميِف ناك ١

 يِدِبَع يِنَرَداَب : ىَاَعت هللا َلاَق « َتاَم ىّنَح مّن اَهَر اَمَف « ُهَدَي اَهب

 ل هدا سلع تنرخلا نش

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نميف ناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج - م )
 ربصي مل يأ يازلا رسكب ( عزجف ) لجر ةفص ةلمجلا ( حرج هب لجر مكلبق ناك
 امف ) عطق ىنعمب ةلمهملا ءاحلا دعب ةددشملا ءازلاب وهو ( هدي اهب زحف اًئيكس ذخأف )

 ( هسفنب يدبع ينرداب : ىلاعت هللا لاق . تام ىتح مدلا ) نكس يأ فاقلاب ( اقر

 مدقتف اًرخاتم ناك هلجأ نأ مهوي ينرداب : ليق نإف . هسفن كالهإب يدبع عرسأ ينعي

 يل كلفنا لكي رواق اءانعم :٠ انلق ل نك بنس يابا رح اني ل و. .نلقتي دال, هو هلع
 ا دقي ال ناجالا نإ. هلوق ف ملا هسيدكت ما] هيقو لاح الا ىلإ دقت نآ امس

 رم دق ملسملا ىلع اهميرحت ليوأت ( ةنجلا هيلع تمرحف ) ةبوقعلا قحتسا اذهلو هتقو
 . ةّرم ريغ

 0 ا | نضر .ديعساوبأ"(ق)_ + 15

 لأَسَف ء انسفت َنيعْستو ٌةعست لقفل ُجَر مكلبق َناَكب ْنَمِف َناَك ٠

 َنيِعنسِتو ةعلست لق ُهّنِإ : لاق هانأفا# ها مدا رمارألا "غل ملغ ْنَع

 00 م ل لاَ ؟ يو نم ُهَل لَ است
 : هاا فت ةئاما لك هلا .: لاف ملاَع ٍلْجَر ىلَع أ لدف ء ضرألا لكأ

 رهو (ا/ال) (03715) ري فسفتا ناسنالا) لعق عرب ظلغي كايا «ناألا تانك ١ .ملسم ١+ م1

 : 4 2 5١و ةفحشلا قرا افي 'يراخنبلا دتع

 الا كاملا وب اند تاب ءاينالا ناك ٠١ يراشتإلا تال ١

 ظفللاو . (57) (؟0/75) هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت لوبق باب : ةبوتلا باتك : ملسمو

 .."نلل

0, 



 هب

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( اًراجن ايركز ناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ولع عم هللا يبن نأل هدي بسك نع ربكتي نأ يغبني ال دحأ لك نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 . هراتخا هتبتر

 ام لا هللا يضر ةشئاع (خ) - <33

 ةجر اللا ةلمجف هدا معاشي. م «لعمتلا هبي اًياَذَع ناك و

 نم جرخي ال هيف ثكميو هيف نوكي ٍدلِب يف نوكي ٍدبع نم ام نينمؤملل
 ناكيالا تدل هللاهتستك ام الإ هيمصيرال هنأ ملغ اًيصحش ارباضادللا

 ] و ناوعاطلاب نهعتدبلا كاب نيج ةشئاغل .هلاقارءاطيقيشإ سأل ناك عي

 بسد ثيدحلا حرش مح

 ريمض ( اًباذع ناك ) ابنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )

 هللا هلعجف هدابع نم ءاشي نم ىلع هللا هثعبي ) هنع لوؤسملا نوعاطلا ىلإ دئاع ناك

 كلت ين نوعاطلا نوكي يأ ( هيف نوكي ةدلب يف نوكي دبع نم ام نينمؤملل ةمحر
 ( هيف ثكميو ) ةدلب ةفص ةلمجلاو ناككملا رابتعاب ةدلبلا ىلإ ريكذتلا ريمض عاجرإ ةدلبلا

 ثكمي ريمض نم لاح ةلمجلا ( اًرباص ةدلبلا نم جرخي ال ) ةدلب يف نوكي ىلع فطع
 هبيصي ال هنأ ملعي ) هتدشو نوعاطلا فوخ ىلع هربص ىلع باوثلا اًبلاط يأ ( اًبستحم )
 لثم هل ناك الإ ) جرخي ال ريمض نع لاح دعب لاح ةلمجلا ( هل هللا بتك ام الإ

 هلاق ) هربخ اّلِإ دعب امو ةدئاز هيف نمو أدتبم وهو دبع نع ءانثتسا وهو ( ديهش رجأ
 اذإ ١ : ثيدح يف عبارلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( نوعاطلا نع هتلأس نيح ةشئاعل

 . (« ضراب نوعاطلا متعمس

  - 7١93«انل هللا بتكام الإ انبيصي نل لق# باب : ردقلا باتك : يراخبلا . )1519( .
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 : هنع ىللاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس (م) - ع7

 ا انما اهلاقرا وقر وفاه اسوا ويلا اقناب او رز ناك

 هجر ودا انامل

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ريخ ناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - مز
 ( انلاجر ريخو ةداتق وبأ مويلا ) حاحصلا يف اذك انسراوف يأ : ءافلا مضب ( انناسرف

 مملا مضب ( هفرصنم هلاق . ةملس ) سرافلا فالخ وهو لجار عمج مجلا ديدشتب يهو

 هتصق مدقت . ةلمهملا ءارلاو فاقلا حتفب ( درق يذ نم ) هفارصنا تقو يأ ءافلا حتفو

 . 2« عوكالا نبا اي» : ثيدح يف سماخلا بابلا يف

 ]١7007[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) :
 مق هد ا هيد وول كك | كال 026 تفي لا طل لا ١ و

 » اريسعم تين اذإ : هاتفل لوقي ناكف سانلا نيد لجر ناك

 ُهْنَع َرَواَجَتْف هللا يقلف : لاق اَنَع ُرَواَجَتَي هللا لعل « ُهْنَع ُرَواَجَتف « .

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 لجر ناك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( هنع زواجتف اًرسعم تيتأ اذإ :ةاتفل لوقي ناكف ر اًويدم مهلعجي يأ (سانلا نيادي
 ( لاق انع زواجتي هللا لعل ) ءافيتسالاو ءاضتقالا يف ةحماسملا وه نويدملا نع زواجتلا

 . اهب هذخاؤي ملو هبونذ رفغ ينعي ( هنع زواجتف هللا ىقلف ) مالسلا هيلع يبنلا يأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - ع704١]
 1 راجت 0 ناك و

 101 4 اهريغو درف يذ ةوزغ باب : ريشلاو داهجلا ا : ملكشما | 0

 05577 ع رظنأ نم كاب : عويبلا كاك :٠ راحل 100

 . )١555( )١”( رسعملا راظنإ لضف باب : ةاقاسملا باتك : ملسم

 0 . مالسلا هيلع 2 ءايركز لئاضف نم باب : لئاضفلا كاك : ملسم - [ 4 7 ١
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 هنتفأل مثش نإ:: تلاقف ) ابنسح لامكل الاثمت اهتروص نسانلا لعجي يأ لوهجملا ءانب ىلع

 ناك اًيعار تتآف اهيلإ تفتلي ملف هل تضرعتف ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق مكل

 املف تلمحف اهيلع عقوف اهسفن نم هتنكمأف هتعموص ىلإ ) عجريو مضني يأ ( يوأي
 هنوبرضي اولعجو هتعموص اومدهو هولزنتساف هوتأف . عرج نم وه : تلاق تدلو
 ؟ يبصلا نيأ : لاقف . كنم تدلوف يغبلا هذهب تينز : اولاقف ؟ مكنأش ام : لاقف

 هنطب يف نعطف ىبصلاب يتأ فرصنا اًملف ىَلصف يلصأ ىتح ينوعد : لاقف هب اوءاجف

 اولبقأف ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق يعارلا نالف : لاق ؟ كوبأ نم مالغ اي : لاقف

 كتعموص كل ينبن : اولاقو ) هتكرب نم نيعماط ( هب نوحسمتيو هنولبقي مرج ىلع
 نم عضري يبص انيبو . اولعفف تناك ا” نيط نم اهوديعأ . ال : لاق . بهذ نم

 ةمجعملا نيشلاب ( ةراشو ) ةيوق يأ ءافلاب ( ةهراف ةباد ىلع بكار لجر رمف همأ
 لبقأو يدشلا كرتف اذه لثم ينبأ لعجا مهللا : همأ تلاقف ةنسح ) سابل عم ينعي
 ( لاق . عضتري لعجف هيدث ىلع لبقأ مث . هلثم ينلعجت ال مهللا : لاقف هيلإ رظنف هيلإ

 هعاضترا يكحي وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكف ) يوارلا يأ
 اوٌرمو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق اهصمي لعجف همف يف ةبابسلا هعبصأب
 ليكولا معنو هللا يبسح : لوقت يهو تقرسو تينز : نولوقيو اهنوبرضي مهو ةيراجب

 : لاقف اهيلإ رظنو ) ءارلا حتفب ( عاضرلا كرتف اهلثم ينبا لعجت ال مهللا : همأ تلاقف
 هثّدحت عيضرلا ىلع ةعضرملا تلبقأ ينعي ( ثيدحلا اعجارت كانهف . اهلثم ينلعجا مهللا

 تلاقف ) كلذل لهأ هنأ تملع مالكلا هنم رركت املو ةملاكملل الهأ هارت ال اّلوُأ تناكف

 لاقي تفوذحم لعف رادضم نونم ةغللا ف وهو نيوتن ريخب نوئدحلا هآوز ىلا ١

 لعجا مهللا : تلقف ةئيهلا نسح لجر رم ) هقلح ين عجو هباصأ اذإ ىقلح هقلح
 : نولوقيو اهنوبرضي مهو ةمألا هذبب اورمو . هلثم ينلعجت ال مهللا : تلقف . هلثم ىنبا
 ( لاق اهلثم ىنلعجا مهللا : تلقف . اهلفم ينبا لعبت ال مهللا : تلقف تقرش تلو

 مهللا : تلقف اًرابج ناك لجرلا ) همأل باطخ فاكلا رسكب ( ِكاَذ ْنِإ ) عيضرلا يأ

 : تلقف قرست ملو تقرسو نزت ملو تينز : اه نولوقي هذه نإو . هلثم ينلعجت ال

 . ( اهلثم ينلعجا مهللا

 كما (9) راهزألا قرابم



 اهنويرضي مهو قيراجب اوُرَمَو : لاَق . اهّصُمَي َلَعَجَف ِهِمَف يف بسلا ِهِعْبُص 1 لا كا لا ار

 َْلاَقَف « لكلا ّمُِنَو هللا يبْسَح : ُلوَقَت رو فرس هو

 لعحلا همللا لاق اً رظَنَو َعاَضّرلا كرف اهلك ينيا لَمَجَ ال َمُهللا : ُهّم

 هلا ُنَسَح لُجَر رم , ىقلح : ُهّمَأ ْتَلاََف ١ َتيِدَحلا اَعَجاَرَ َكاَنُهَف 1

 هذه اوُرَمَو « ُهَلْم يِنلعْجَت ال مهلا : كلَ هلك نبا لقجلا يللا

 ينبا لع ال مهلا : كل فرت تز: وأو هرعت مهو ملا
 !رايح .نلكا لجل َكاذ نإ : لاق : اَهَلْثم ينلعجا للا تاق

 ع ر راف ورشي نع ذو دشتي .ينمعت ايفل الك
 .« اَهَلثِم  يبلعجلا ّمُهْللا : القفا فري لو 1يضيفلاو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( حيرج ناك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هتتأف اهيف ناكف ) اًدبعم يأ ( ةعموص ذختاف اًدباع الجر ) ةلمهملا ءارلا حتفو مبجلا مضب

 ينعي ( قالصو يمأ ّبر يأ ) هبلقب يأ ( لاقف مرج اي : تلاقف ىلصي وهو همأ
 ( تفرصناف هتالص ىلع لبقأف ) عنصأ فيكف اهتباجإ نع ينعنمت ينالصو ينوعدت يمأ
 تناك همأ ةباجإو اًبدن تناك هتالص نأل هلهج ىلع لدي هنم لوقلا اذه : يبطرقلا لاق

 هتالص نأ ملع نيأ نم نعاطلا اذه لاقي نأ نكميو امهنيب ددرتي ال نأ ىغبني ناكف ةبجاو
 لي ةاردلا .نروكيف ' نامازلا, كلذ ؛يقرلارلم .'عاؤرشلا نوكيا نأ اروي مف اإ انرابا كي
 املف ) نيبدنلا نيب ديدرتلا نوكيف عرشلا كلذ يف اًبدن همأ ةباجإ نوكي وأ نيبجاولا نيب

 ٍيتالصو يمأ بر يأ : لاقف . مرج اي : تلاقف ىلصي وهو هتتأ ةادغلا نم ناك

 بر يأ : لاقف . رج اي : تلاقف هتتأ دغلا نم ناك اًّملف تفرصناف هتالص ىلع لبقأف
 هوجو ىلإ رظني ىتح هتمت ال مهللا : تلاقف . هتالص ىلع لبقأف ٍتالصو يمأ
 نود رنتي تلا: الوقف. تايئارلا:ىه : ةيناثلا نيسكو لوألا ملا ضير( تاسموملا

 اًجيرج ليئارسإ ونب ركاذتف ) نطفلا اهفرعي ةفيطل تاسموملا هوجوب نتتفي ىتح لوقت نأ
 ( اهنسحب لثمتي ) ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ةيناز يأ ( يغب ةأرما تناكو هتدابعو
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 / : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [170]
 هُم هثئاف اَهيف َناَكَف « ٌةَعَمْوَص َذََناَف ادياَع اَلُجَر جْيَرُج َناَك »

 ىَلَع َلَبقأَف « يِتالَصَو يّمأ بر ينا : َلاَقَ ُجْيَرُج اي : ْتَلاَقَف يَلَصُي َوُهَو
 ُجيَرَج اَي : ْثلاَقَف يْلَصُي َوُهَو ُهْنَأ ةادعلا َنِم َناَك اّمَلَف « ْتَقَرصْناَف ِهِتاَلَص
 علا َنِم َناَك اّمَلَق ْتْفَرصْناَف ِهتاَلص ىَلَع لَبقاَف يِتالصَو يأ بر ينأ : َلاَقَق
 . ِهِتاَلَص ىَلَع لفَف « يِتاَلصَو يّمأ ُبَر ينأ : لاَقف « جْيَرُج اي : ْتَلاَقْف « هبت
 !انئاربما وُ َركاَذعَف ء تاَسِموُملا هوجو ىلإ رظْنَي ىَتَح ُهِْمي ا ّمُهَّلا : ْتااَقَف

 فأل كش تقف « اهيل لمعي يي ةأرما تاكو ٠ ُةنداَبِعو اَجْيَرخ

 هتفوص ىلإ واق ناك اًيِعاَر كفاف اهيلِإا تفعلي مله هل تصرف لاق « ْمُكَ
 ير نوع: ْتَلَق ْتَدَلَو امََف , ْتَلَمََ هيلع عقوق اًهسفن نب هتك

 0 مكنش ام : لاقف ٠ هوب رضي اوُلَعَجَو ُهتَعَمْوَص اوُمَدَهَو ٌةوُلزْتساَف ُهْوئأَ
 : َلاَقَف هب اوُءاَجف ىبصلا َنْيأ : لاَقَف َكْنِم ْتَدَلَوَف يلا هذه َتْيَر : اوُلاََ
 . لاق هبأطب يف نمط يّصلاب يتأ فصلا املك ىَلصَق لس ىنَح ينوُغت
 4: ,جيرُج ىَلَع اوُبقاَف : َلاَق « يعاَرلا نالف : َلاَق ؟ كلوُبأ ْنَم ُماَلع اَ
 تح ص

 ااه اللا ناقد نم كام ل“ اوُلاَقَو « هب َنوُحسَمتَيَو

 0 تناك امك لو

 ةَراَسشَو ٍةَهِرافأ ةلاذا ىلع كر لُجَر رمق ِهْمَأ نم ْعَضْرَي بص ايي

 ل فاو يذلا كرم اذه لم يبي لجل ّمُهّللا : ُهّمَأ ْثتلاَقف ِةَسَح

 : لاق ٌعِضَتري لَعَجَه هيذت ىَلَع لبقأ مث « ُهَلِْم يلج ال ّمُهّللا : 0

 هَعاضترا يِكَحَي ٌرُهَو ملسو هيلع ىلاعت هاا شارل مرات

 ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو#» : هللا لوق باب : ءايبنألا ثيداحأ باتك : يراخبلا - [170]

 . (545) . «اهلهأ نم تذبتنا

 اهريغو ةالصلاب عوطتلا ىلع نيدلاولا رب ميدقت باب : ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو
 . هل ظفللاو (8) (556-0)

 ذأ



 اربح لع بول ٌعَضْوَف ليمتعت رم تعده : لاق « ُردآ هلأ ا انعم ليستي نأ

 يبوثا حرج ينوث ا : لوقي أب ُمالسلا هيلع ىسوُم َحِمَجف , هبوثب ٌرجحلا رق
 نم ىّسوُمي ام هللاو يل ا ا

 . « اًبًرض ٍرَجَحلاِب ٌىِفَطف ُهَبْوُت ذحلاف : لاق ِهْيلِإ َرِظُن ىَتَح رِجَحلا َماقف « ساب

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 تناك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ىسوم ناكو ) هجرف يأ ( ضعب ةءوس ىلإ مهضعب رظني ةارع نولستغي ليئارسإ ونب
 هللاو :.اولاقف ) هعرش يف رتستلا بوجوب رعشم اذهو ( هدحو لستفي مالسلا هيلع
 يلب فيصاو لوو قمزوب ليف ايزو لح.( رد هنأ رالا است ليمسيز نإ طوع عتقلاع
 عضوف لستغي ةرم بهذف ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق ) ةيصخلا يف ةخفن ةزمهلا مضب
 خمشيف وايت لاقعلملا مطر رجفت ةينذلا جيلا لوم لبق ( هبزوشب رجلا رقيز رجح لع ةيوث
 فلخ عرسأ ينعي اهدعب ةلمهم ءاحو ملا لبق مبجب وهو ( ةرثأب مالسلا هيلع ىموم
 ينوث عد ينعي ديكأتلل هررك ( رجح يبوث رجح يبوث : لوقي ) اًميلب اًعارسإ رجحلا
 ( سأب نم ىسومب ام هللاو : اولاقف . هتءوس ىلإ ليئارسإ ونب ترظن ىتح ) رجح اي
 ااولاقاءابعبب هتءارب' هللاجهنهلملعأ ةازدألا ان طوم ويح, ان «ماللنألا رهيلغا«ىيموم وذا. نيئرسإ مو

 رظُن ىتح ) رارفلا ىلع ماد هانعم وأ فقو يأ ( رجحلا ماقف ) ةداعلا قراخ قيرطب

 ذخأف ) مالسلا هيلع يبنلا ( لاق ) قيقحت رظن ىسوم ىلإ يأ لوهجملا ءانب ىلع ( هيلإ
 ءايبنألا نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا ينو زيبمت ( اًبرض رجحلاب ) ىموم عرش يأ ( قفطف هبوث

 , ةقلخلا" مصاب ىف ضقنلا يع نيئريم اويوكما تاور ١

5 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا خر 5 [ 4

 كا كل إف « 6 11 - ءنأ
 « يبن هفلخ يبن كله اال ا اا ونب كينلك7

 ؟ انرّمأت امف : نام زار ركيشبلا 1 دركي اقام يب النو

 يا هللا قاف مهقح مهوطعأ ل ألاف البل يايا لاق

 04 و

 هي ثيدحلا حرش مح

 ليئارسإ ونب تناك ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 كله املك ) مهحلاصمب نوموقيو ءارمألا لعفي 5 مهرومأ نولوتي يأ ( ءايبنألا مهسوست
 ءافلخ نوكيسو يدعب يبن اال هنإو يبن ) هماقم ماق يأ ماللا حتفب ( هفلخ يبن

 نوكي يأ ةدحوملا ءابلاب ليقو ريمأ ةيحان لك يف موقي ينعي ةثلثملا ءاثلا مضب ( نورثكيف

 رمأ ( اوف : لاق ) مهئادتقا يف يأ ( انرمأت امف : اولاق ) سفنألا مظع ءافلخلا ءارمألا

 اودتقت الو اّلوُأ ةمامإلا هل تدقع نمب اودتقا ينعي ( لوألاف لوألا ةعيبب ) ءافولا نم
 ( مهقح مهوطعأ ) لوأ اًريمأ نوكي نمب اودتقا لزعنا اذإو اًمامإ ماد ام هدعب ءاج نمب

 ىلإ دئاعلا ( مهاعرتسا امع مهلئاس هللا نإف ) ممل ريخلا ةدارإو مهب ةعاطالا وهو

 ظفح مهنم بلطي ينعي هظفح هللا مهاعرتسا ريدقتلاو نييثاذللا نا فوذحم ام

 كلذ نع ,هلاسي.اهللا نإفاطوزبصيلف مهملظ ةريمأ ياف مهحاصم عيمجو مهاياعر للم

 : مه هنم مقتنيو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره اوم (فر

 ةءوس الإ يعي ا رظطنلا ةازع َنوُليستغي ا رس وتلا نساك ل

 ىساوُم ْمَتْمُي ام: هللاو  اولاقف «.ةدحو ليستخي ُمالبسلا هيلع (ئسوم ناك« 00

 . (5408) . ليئارسإ ينب نع ركذ ام باب : ءايبنألا ثيداحأ بناتك :,يراتيبلا 10
 ا ل لوألاف ل اوآلا افرق سيار اقول كي ركاو يان ةرامآلا باتك : ملسمو

(45). 

 , 11/7: ةولخلبا' يف هانح و: اًنايرع :لستغا نم“ باب"؟لشغلا بابك : يراحتتلا - 17

 . (78) (”59) . ةولخلا يف انايرع لاستغالا زاوج باب : ضيحلا باتك : ملسم
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 راب هيلو الاب را حاملا هيلو د نان ونه يبس مالسلاو ةالصلا هيلع

 "نزل فياغرا هتان ايمأ ناجم نزاكأي هنأ امين ا هيفي ديد مكمل. عيسن فأمر
 كلذ لعف مالسلاو ةالضلا ميلعز اناميلس نإ لاقي هنأ ةهجتولا لبا هفعض لمع الا نك

 ةقفش درجمب ال اهرارقإب لمع ىرغصلل نبالا نأب ىربكلا ترقأ املف قحلا راهظإل ةليح
 . همصخل قحلا نأ مكحلا دعب هل موكحما فرتعا اذإ اك ربتعم مكحلا دعب رارقإلاو ىرغصلا

 : هنع ىلاعت هللا نص دعس و ممز) - [انالم

 نيئأرملا ْعَم يبنشت ةريبصق ليئارسسإ يني ْنِم ةأرثا ثئاك و
 مل م تت د بو نو ناخب ايتان رياببل
 اَهوُفرعَي ملف ٍنْيِئارَملا نيب تْرَمَف بيطعلا]ييطا روع ور اكيبم هد

 سب

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم ةأرما تناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م)
 تذختاف نيتليوط نيتأرما عم يشمت ) تناك ربخو ةأرما ةفص يهو ( ةريصق ليئارسإ ينب

 مث ) اًفوجم يأ ةحوتفملا ءابلا فيفختب ( اقيطم بهذ نم اًمتاخو بشخ ْنِم ِنْيَلْجِ
 ملف نيتأرملا نيب تّرمف بيْطلا بيطأ وهو اًكسم ) متاخلا وشح تلخدأ يأ ( هتشح
 ةليوط تراص ابنأ اهوفرعيل مهيلإ ةراشإ اهدي تضفن ينعي ( اذكه اهديب تلاقف اهوفرعي

 ةمئأ نم امامإ كلذ ناك : ليق . ثيدحلا اذه ةاور نيت وهو ( هدي ةبعش ضفنو ١

 ثيدحلا فرُع ام ةبعش الول : يعفاشلا ماهإلا لاق . نيدلا ناكرأ نم اًنكرو نيملسملا

 اهرييختلا ةمئاا نكت, ةليوط, امتءارإب اهسفن' نييزت اهبضرغ ناك نإ]ةأرملا كلت مث . قارعلاب
 ناورتكيإاوناك,علمألا بناذلا' نع نئانلل .ةنايض ناك نإو حيحصا ضزغ زيغ!نم هللا قلخ

 . ملعأ هللاو ةمثا نوكت ال كلذب مهنع ترتستف اهرصق ةياغل اهيلإ رظنلا

 1 كلل جيلا( عيار يي دفادسملا .لايمتتلا تاب“: اهريغو (كيدألا, قم هظاقلالا بانك لا عادم

 ا( 38 زل يللا ناكزلا 5زأ ةعازكو
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 هرمأ ماكحإ دارأ اذإ كاح مكحب ىلاعت هريدقت هبش هللا رمأ ررقت نايبل ليثمت اذه : ليق

 . ( ضرألاو تاومسلا قلخ مث ) الجس هيلع بتك

 ] - ]1١هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 ( الوب كحاب َبَهَذَ ُبْئَذل َءاَج اَمُهاَنب اَمُهَعَم ناتارما تناك 2

 ا ىرخألا تلاقو كنب تهد امنا '.: اهييكاشلا ل3
  5او ا ال اسوا
 , امبنيب ُهَقّْسَأ نيكسلاب يِنوُثتا : لاقف اتربخأف َدواَد نب 0

 نال كضقن ايديا وش د رد ىرْغّصلا تلاقف
 6 ل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ناتأرما تناك ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 , كنباب بهذ امنإ : ابتبحاصل تلاقف . امهدحأ نباب بهذف بئذلا ءاج امهانبا امهعم

 اذه ( ىربكلل هب ىضقف : دواد ىلإ اتمكاحتف كنباب بهذ امنإ : ىرخألا تلاقو

 اتجرخف ) اًحجرم كلذ ناكو اهدي يف هنوكل وأ ىربكلاب ههبشل نوكي نأ لمتحي ءاضقلا
 هقشأ نيكسلاب ينوتئا : : لاقف ) امه لاح نم قبس امب يأ ( اتربخأف دواد نب ناميلس ىلع

 تلاقف ) ةقيقح عطقلا ال مألا هل زيمتتل امهتقفش رابتخا لوقلا اذه نم هدارم ( امهنيب

 روكذملا نكل ةححصملا قراشملا خسن يف تدجو اذكه ( هللا كمر لعفت ال : ىرغصلا

 تفناتسا مث هقشت ال هانعم : هحرش يف يوونلا لاق . هللا كمحري ال : ملسم حيحص يف

 ' لام 'واؤلاب لامي. نأ اذه "رش قف“ بمحتسي'املعلا "كاف" ةل او كيرلا

 قفاوم لوصألا عماج يف روكذملاو هنم ىرخأ ةياور دجو صملا لعل هللا كم>ريو ال

 هيبأ مكح ناميلس ضقن فيك : ليق نإف ( ىرغصلل هب ىضقف اهنبا وه ) نتملا يف ال

 4... ناميلس..دوادل_.انيهوو9 ىلاعت هللا لوق باب : ءايبنألا باتك .: يراخيلا ل م10

 دي الا

 ل( الا از ةكيدعغا ا همالتخا) ناكي ا ةبان : ةيضقألا باتك : ملسم
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 كلذ يف ةربعلا ىري نأ هللا دارأف عيطملا مبيفو مهيصاعمب ةيرق لهأ بذعت براي : لاق

 دجو املف مونلا هبلغف ةلملا تيب اهدنعو ةرجش لظ ىلإ اجتلا ىتح رحلا هيلع طلسف
 فودذحم ةيرقلا يف فاضملاو اهقارحإب ينعي ( لفلا ةيرقب رمأف ) هتغدل مونلا ةذل
 ةلمغ ١) كتصرق نأل يأ رجلا فرح فذحب ( كتصرق نأ هيلإ هللا ىحوأف تقرحأف )
 يبنلا ىلع باتعلا نأ رهاظلا . ةمأ نم لاح عراضملا ( حبست مهألا نم ةمأ تقرحأ
 لتق نآل قارحالل وأ لتقلا سفنل ال هتغدل ةلمن ىلع لتقلا ةدايزل ىرج مالسلا هيلع

 افدشا | مدللسلااو“ةالثطلا 'هيلعأ:ناسيلكا دعوت عج ةيعيرش# يف .اًرئاج ناك ال١ بنذ االااةقأ

 ضبان سا فاح «ناككو. انهقوس لارين" قاتغأ بوشر اجو "كيش, اًباتع هنبادعألا هب لاقف
 رافكلا ضعب قارحإب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا رمأ دقو هكالهإ زاج ام قارحإ
 قرح ول هنأ لع اليلذ 'ةلمغ كلتصارق نإ : لوقو اٌرئاج ؛اقباس هبأ هرمأ ناكفا هنع ىبعا مث

 اهنم يفشتللو هسفنل ماقتنالل كلذ لعف هنأ ىلع بتوع امنإو هيلع بتاعي مل اهنم ةدحاو
 . يدابالكلا هلاق اك الاوت مالا

 : هنع ىلاعت هللا يضر .نيصحل نب نارمع (مزإ 3 دز

 « ِءاَملا ىَلَع ُهُشْرَع ناكَو بكر ٌءينش نكي ْمَلَو هللا ناكرو

 ا اوك كرف يو ءانع اراك لكعنلا ىفرادككو

 اح تيدا حرش مح

 هللا ناك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - م)

 ا ناك ظفلب دارملا : ليق ( ءاملا ىلع هشرع ناكو هريغ ءيش نكي ملو

 اقولخت ءاملا لع اهشرغ ناك ينجي اسوم بيل متاع لعب, تود" ةيابلابو مدقلاو

 تاقولخلا لوأ نإ قعر ةلالد هيفو ءاملا الإ هتحت ناك امو يفر تاوستسلا نلكسو لق

 يبمكو 0يفينكفلاب ,ىرخلاو )يطلبلاب ةرات وتم قلحلا مايجألا نتالي و عاملا ملاعلاياذدعببيف

 . هتنونيك ىلع ظوفحملا حوللا يف هيلع ملقلا ىرجأو هردق ينعي ( ءيش لك ركذلا يف

 ءدبي يذلا وهو و : ىلاعت هللا لوق يف ءاجام باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - ]17٠١[
 قا 5 هللكس 'ةاورنا/ لو ر(87 1 1اديخؤوتلا اب اتكل ا فرو )9١9٠0( )5١11( © قلخلا

 .(085/0) فارشألا ةفحت
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا جرخ : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 معن : اولاق ؟ دحأ نم نودقفت له : هباحصأل لاق هيلع هللا ءافأ املف ةازغ يف هلع
 1 لاق مث . اًنالفو انالف معن : اولاق . دحأ نم نودقفت له : لاق مث . اًنالفو اًنالف

 لعْملا ف هوبلطاف اًبيبيلج دقفأ ىإ مالسلا هيلع لاقف . 1 اولاق .؟ دجأ_نم.نودلقفت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هاتأف هولتق مث مهلتق دق ةعبس بنج ىلإ هودجوف هوبلطف

 مالكلا اذه هيجوتل حارشلا ضرعتي مل ( هولتق مث ةعبس لتق ) : لاقو مالسلا هيلع ماقف
 لعل مهايإ هلتق دعب روصتم ريغ هايإ مهلتق ذإ كلذ مهل يغبني ناكو هحوضوب اًمعز
 مالسلا هيلع دنساف هحرج نم هدعب اوتامف هولتق مث ةعبس بيبيلج حرج ملعأ هللاو هانعم

 ةعاط يف امهقافتاو امهتقيرط داحتا يف ةغلابملا هانعم ( هنم انأو ينم اذه ) اًراج هيلإ لتقلا

 ميجلا مضب ابيبيلجو لتق ريمضل صملا نم ريسفت اذه ( اًبيِبيلج ينعي ) هتبغر قدصب هلا
 ءاب مث تحت ةانثم ءاي اهدعبو ةدحوملا ءابلا رسكو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ماللا حتفو

 الضف هل ىفكو هيدعاس ىلع هعضو هار نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور . ةدحوم

 . هلغفو ملسو هيلع ىلاعت هللا مإص ىبنلا لوقف نم هقح ىف رش ا

 سعب قامت هللا يضل ةريرع وبأ (ق) دشلاقلا

 « تفرح ٍلمَنلا ةيرقب رماه « ءاَييلألا َنِم اين ةلخت ثّصْرَق

 :ولطالا) ةياشإع ثاضأا هلت كتر ناجل شا 1في

 7 دلو دس

 ( ةلمغ تصرق ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 كلذ ناك ليق ( ءايبنألا نم ايبن ) غدللا انهه هب دارملاو عباصألا فارطأب رشقلا صرقلا
 مالسلا هيلع هنأ يور . مالسلا هيلع دواد ليقو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم يبنلا

 : )5١1١9( ىتحي ؛انثدح' باب :, داهجلا' باتك' : يزاخبلا ب [) 73

 )١48(. (؟١515١5) لمتلا لتق نع يبنلا باب : مالسلا باتك : ملسم
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ع9
 ٍةأرما ةئامب هللا انكيطألا : السلا امهيلع َدْواَد نب ناميلسا لاق 0(

 نر اولا كل بم جم سس
 نهتم ذلت ْملو َّنِهِب َفاطَأَف ٠ سنو لقي ْمََف ءهللا ًءاش نإ لق

 ناكو خرا ردو ١ اللا ا نإ : لاق ول ءانناصلإ م ةأارما الإ

 كاسل ا ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ناميلس لاق ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ينعي مسقلا ةئطوتل هيف ماللا ( ةأرما ةئامب ةليللا نفوطأل : مالسلا امهيلع دواد نبا

 لق : كلملا هل لاقف . هللا ليبس يف لتاقي اًمالغ نبنم ةأرما لك دلت ) نهعماجأل هللاو
 يهو نيسلا ديدشتو نونلا مضب ىورو ملع نزو ىلع ( يسنو لقي ملف . هللا ءاش نإ

 لعيشلالد (كيدنللا ىو ( ناسلنإ ,فصن .ةأرما الإ نينم :دلت مو. نس كفاطافإر ىحأ
 انلا طال نامت, نأ :مررعب كيع للا ةملك_ ءالعإ , لع السلا هيلع ناميلسا صرح

 اميف هللا ءاش نإ لوق بابحتسا ىلع ثح هيفو رطخ هيف يذلا داهجلا ىلإ هدابكأك
 ؛ هتجاحل ىجرأ ناكو ثنحي مل . هللا ءاش نإ : لاق ول ) ارش نكي مل نإ هب دصقي

 ةقلعم تناك ذكئيح هنيمب نأل هثنح مدع : ليق. ( نيعبس : ىوريو , نيعست : ىوريو

 نإ لاق ول ينعي هبولطم لوصح هثنح مدعب دارملا لاقي نأ هجوألاو اهمكح قبي ملف

 متاكلا لع كاهل ب اص يح اذه /نركي و ةفارع ضم كدالا, ليس اكلاب لا
 هرم فعلا تا"ءاش ىلإ "لاوقياوا اقيش« سيلا نساك ناأل 0

 هيك ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 00 0110

 "1 4 لاو ل موف ا لقد

 "060459 ”هئاسن ىلع ةليللا فوطأل"لجرلا لوق باب : حاكتلا باتك : يراخبلا - ع5917١]

 : طل )١565( : ءانخسالا باب 1 ناممألا تاكا : ملسم

 (714177) هنع هللا يضر بيبيلج لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - 1594

 . )١١/9( فارشالا :ةفحت عجارو . يراخبسلا :هوريا ماو 215900
14 
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 رتكق لف كتلاؤ' اكره, ةدييطج لج لاق ؟ اذه َتْلعَف مِ

 . « هَل هللا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مل لجر لاق ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ( تام اذإ ) لاقب قلعتم رورجماو راجلا ( هلهأل ) لجرل ةفص ةلمجلا ( طق ةنسح لمعي
 هقارحإب رمأ ءارلا ديدشتب ( هوقرحف ) ضعب دنع تافتلا وهف ةبيغلاب هسفن نع لجرلا ربع

 ّبحلا كئاقلاك هتيقلأ اذإ ء ءيشلا ت تيرذأ لاقي هدامر فصن يأ ( هفصن اورذا مث) ر ,انلاب

 ادحأ هبذعي ال اًباذع هنبذعيل هيلع هللا ردق نثل هللاوف رحبلا يف هفصنو ربلا يف ) عرزلل
 رمأو هيف ام عمجف ربلا هللا رمأف . مهرمأ ام اولعف لجرلا تام املف . نيملاعلا نم

 ملعأ تنأو بر اي كتيشخ نم : لاق ؟ اذه تلعف مل : لاق مث هيف ام عمجف رحبلا
 سيل « ردق ١» ضعب لاق . هيلع هللا ردق نكل : هلوق ىنعم يف فلتخا ( هل هللا رفغف

 يلعب هللا ينم ثل هاخم ياكل ارفعي ةنفيكف فاك ا .ةرتق قفا فانتا 0
 . هقيض يأ 1١[ : رجفلا ] # ُهَقْزِر ِهْيَلَع ٌرَدَقَف 8 : ىلاعت هللا لاق 5 باسحلا يف هشقانو

 : ىلاعت هلوق يف ءارقلا أرق اك ديدشتلاب رَّدق ىنعمب انهه « ردق ٠ : يدابالكلا خيشلا لاقو

 000 دالك انك نإ ىلا . كادت 0 0 ا 0 نأ نظف »

 ةرّدقلا نم ردق' نأ برقألا ١ لوقأو . ٌباذغعلا' دشأ ينلذعي ةنإف بادعلا انشأ يبدع

 نالف وهف قيدص يل ناك نإ لاقي اك اًبذعم هنوك قيقحت دارأ لب كشلا هب دري مل هنأو

 :” ليك" نِإَف -”نالف ةقادص لا "قّيقحت .دارأ لب هل قيدصلا توبث يف ددرتلا هب دري 1

 ينلضا ينلعلف رحبلا يف هفصن اورذا مث : هلوق دعب ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف ءاج دق

 ١ ا هل رفغ فيكف هرفك ىلع لدي اذهف ينفرعي الو هنع بيغأ يأ هلل

 صا ساحل اجلا ولف واس سقورو هس رطل ريوالكإلا كاك

 قرع بنا هلار :٠ .هحلارف < ةلنن * مه لاف هتلحار دجو نم دخاؤوي ىلا 5, ههليع ةنفاىجملا
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 بقاعيو نسحملا بيثيف قلخلا رشحي هللا نأ فرع نوكي .نأ زوجي لوقن وأ .. كبر انأو
 « يلر ىنلضا » ىنعمف . هسفنب كلذ لعف اذإ هللا هييحي ال نا زوجي هنا نظف ءيسملا 1 . ! / 1 7 20 2 - 1 1 5 , 1 0 /

 رم هل هللا رفغف ناميالا رعي هج رخاي .ال هملعإ ةلقل_نظلا!اذهزو. ...ئتثعبي الو ابارت ننكإرتي

 :١ هنن /قارج#اب "ل ١ هنف# عيش ' قَد
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 اوحبصأف ةيناز دي يف اهعضوف هتقدصب جرخف ) مظعتلل اهنيونت ( ةقدصب ةليللا نقدصتأل
 بجعتلا ىنعم يف رابخإ لوهجملا ءانب ىلع يهو ( ةيناز ىلع ةليللا قدصت نوثدحتي
 ( ةيناز ىلع دمحلا كل مهللا : لاقف ) اهعضوم ريغ ىلع هتقدص تعقو ينعي راكنإلا وأ
 ركشلا قيرط ىلع همالك يف اًدراو دمحلا نوكي نأ لمتحي ةيناز ىلع ٍقدصت ىلع يأ
 عقت مل هتقدص نأ ىلع هللا دمح اهفالخ رهظف ةميظع ةقدصب قدصتي نأ مزج ال هنأل

 هسفن لعف نم بجعتلا قيرط ىلع اًدراو نوكي نأو ةينازلا نم اًلاح ءوسأ وه نم ىلع
 ةقدصب نقدصتأل ) هللا ناحبس هنم بجعتي ام ةدهاشم دنع لاقي اك دمحلاب هللا مظعف

 : لاقف ينغ ىلع ةليللا قدصت نوثدحتي اوحبصأف ينغ دي يف اهعضوف هتقدصب جرخف
 قراس دي يف اهعضوف هتقدصب جرخف ةقدصب نقدصتأل , ينغ ىلع دمحلا كل مهللا
 ينغ ىلعو ةيناز ىلع دمحلا كل مهللا : لاقف قراس ىلع قدصت نوثدحتي اوحبصأف
 ( يتأف ) ةيناز ىلع هدمح يف مالكلاك قراسو ينغ ىلع هدمح يف مالكلاو ( قراس ىلعو
 : هل ليقف ) هربخأف مانا يف هريغ هيتأي وأ هربخأف يبن هيتأي نأ زوجي لوهجملا ءانب ىلع
 فعتست اهلعلف ) هلبق اميف هلمجأ ام ليصفت اذه ( ةينازلا امأ . تلبق دقف كتقدص امأ

 هاطعأ ام قفنيف ) هب ىدتقيو هقدصت ىلإ رظني ينعي ( ربتعي ينغلا لعلو اهانز نع اهب
 نإو ةقدصلا يف باوثلا توبث ثيدحلا ينو ( هتقرس نع اهب فعتسي قراسلا لعلو هللا
 . ىنغ ىلإ اهعفد زوجي الف ةاكزلا يف امأو عوطتلا يف اذه اقساف وأ اًينغ ذخآلا ناك

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 5 (ق)ر ير ل
 “َ 2# هلك ع دورا ا ل

 اوُرْذا مث « ُهوُقرَحَف َتاَم اَذِإ ِِلْهَأِل طق ةََسَح لمْعَي مل َلُجَر َلاَق ١

 يدع هيلع هللا َردَ ْنَِل هللاوف رخَبلا يف ُهَفْصِنو « ْرَلا يف ُةفْصِن

 ْمُهَرَم ام اوُلَعَف لُجَرلا َتاَم ام َنيِمَلاَعلا َنِم اَدَحَأ ُهُيذَعُي ال اًاَذَع

 : لاق مث هيف ام َعَمَجف َرْحَبلا رم ا كيلا

 . هللا مالك اولدبي نأ نوديريإ : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - [ع197١]
 دا ماك

 (؟0765) هبضغ تقبس :اهنأو' ىلاعت هللا ةمر :ةعس يف باب. : ةبوتلا تاتك : ملسم
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 ىحإ فيدل حرش مكحح

 مدق امل : لاق هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 ةروص اوجرخآف اهجارخإب رماف ةهآلا هيفو تيبلا لخدي نأ ىلأ ةكم مالسلا هيلع يبنلا

 هيلع لاقف مالزألا نابرضي اناك امهنأ ىلإ ةراشإ مالزألا امهيديأ يفو ليعامسإو مههاربإ
 ( طق اهب امسقتسي مل امهنأ اوملع دق هللاو ) فيفختلاب ( امأ هللا مهلتاق ) : مالسلا

 ناك يتلا ماهسلا يه : ليق . مالزألا برضب ماسقاإلا ملع بلط ماسقتسالا مالزألاب يأ

 ىلع بوتكم داوعأ يهو رمأ مزع دنع محل مسق ام ةفرعمل اًبلط اهنوقلي ةيلهاجلا لهأ

 نإو لعف رمألا جرخ نإف رخآلا يف ءيش الو يبر ينابن رخآلا ىلعو يبر ينرمأ اهدحأ
 . امهدحأ جرخ ىتح برضلا داعأ رخآلا جرخ نإو كرت يبنلا جرخ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةرير وبأ ةلرج هلينن ل

 يف اهَعَضْوَف هيقدصب َجّرخف ةقدصب هيلا َ 0 لجر لاق ١

 "1 قلل يلا لاف « ةيناز ىلع ةليللا قّدُصُت نوُثدحتي وحب از

 اوُحَبصأف « يتغ دي يف اير مس ناس م اس

 ؛ يع ىلع ُدمحلا كَل ّمُهّللا : لاقف « ينَغ ىلع َهلْيلا َقّدُصُت َنوئدحتي

 َدوُنَدحتي اوحبصأف « تراس دي يف اًهَعّضوف ِهَِقَدصب َّجَرَحَف ةقدصب نَئدصتأل

 ىلعو نع ىلعو ةيناز ىلع ُدمحلا كل ّمُهَّللا : لاقف « ٍقراس ىلع َقدُصُن
 فيتم العلف َةََزلا امأ « ْتَلُق دقف كّيَقدص اّمأ : هل لي تان فلا

 فعتسي ٌقراسلا ُلَعَلو « هللا ُهاَطعأ امم ُقِفئيف ربعي ينغلا لعل و « اًهاَنِز ْنَع اهب

 . ٠ يكرس ْنَع اهب
 هي ثيدحلا حرش مح

 : لجر لاق ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 )١45١(. ملعي ال وهو ينغ ىلع قدصت اذإ باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - ]١595[

 اهلهأ ريغ دي يف .ةقدصلا تعقو نإو: قدصتملا رجأ. توبث:باب:::. ةاكزلاب بانك: :علسم
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 هيلع لاقف كلذ نم اًيرق وأ رصعلا ةالص نيح ) ابيلإ لصو يأ ( ةيرقلا ىفاوف ازغف )
 كلت حتفب يأ ( رومأم انأارار سنللاب يأ ( ةرومأم ثنا : سمشلل مالسلاو ةالصلا

 هيلع تسبحف ) اًريسي اًنامز ريسلا نع اهعنما ينعي ( ائيش يلع اهسبحا مهللا ) ةيرقلا
 تلبقأف اومنغ ام اوعمجف : لاق ) ءاحيرأ يه ليق ةيرقلا كلت يأ ( هيلع هللا حتف ىتح
 مهمئانغ لكأت رانلا نأ مهيف ةنسلا تناك ةيضاملا مثألا نأل ( همعطت نأ تبأف هلكأتل رانلا
 كلذ يأ ( لاقف )' مهلا ةمركت ةمآلا هذه 'نع هللا اهعفرف لولغلا 'نع ةصلاتخ تناك اذإ

 تقصلف هوعيابف لجر ةليبق لك نم ينعيابيلف لولغ مكيف ) هتعامجل مالسلا هيلع يبنلا
 نيلجر ديب هدي تقصلف هتعيابف كتايبق ينعيابيلف لولغلا مكيف : لاقف هديب لجر دي

 سأر لثم هل اوجرخأف متللغ متنأ لولغلا مكيف : لاقف ) يوارلا نم كش ( ةثالث وأ
 مئانغلا لحت ملف هتلكأف رانلا تلبقأف ديعصلاب وهو لاملا يف هوعضوف بهذ نم ةرقب
 انفعض ىأر هللا نإف ) انل اًلالح متانغلا نوك ىلإ ةراشإ وهو ( كلذ انلبق نم دحأل

 . ( انيلع اهمرحي ملو انل اهبيطف انزجعو

 ؛:دنغاب لاقت" كلا ىضر. رباح (6) 51011555

 . « َدِجاَسَم يالا زوق اوشا« ترقب ثالازكلاو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ينعي ( دوهيلا هللا لتاق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 مهيلع هئاعدل ىنعملا يف اليلعت عقو فانعتسا ( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ) مهكلهأ

 .نلام ملء اهلكاو ءاسالا هيك رشتلا وأ ءاينألا ب داطلل "ام" ذك "داتا" نأل
| 

 . « طق اًهب اميسقتسُي مل امهّنا اوُسِلَع لق هَّللاَو اما هللا مهلئاق »

 ١13 [ - ةالطلا عضاومو لحاسللا باتك : ملسم ٠ روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يبنلا تاب .

 )جب يكتم روبقلا ذاختا ع يبنلاو « ابيف روصلا ذاختاو 01 (1 .

 ةبعكلا يحاون يف ربك نم باب : جحلا باتك : يراخبلا - ع159] )١5١١( .
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 : هنع ىىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 3

 عَ َتلَم دق اكللمإ يرعب 1 ”ةمارقل اقم ”اءايبألا/نل يكازغ

 اهناقل عقاري او اناينب لولب 33 لح اب ,اهنب يني نأ ديري وهو اما

 ةيادملا ىفاوف اعف , اَهَدالو رِظََْي وهو ٠ تان ما م ع 3

 لآ سوتسلل مداسلاو ةالصلا هيلع لاقف َكلذ نم اًبيرق وأ رصعلا ٍةالص َنيِح

 خفف ىتح ِهْيَلَع ُتَسِيحَف ائيش َلَع اهنسيحلا مهلا : ةدفصام ناك

 ؛ ةمعطت نأ ثيأف هلكت راَتلا تلبقأف اوُمَتَع ام اوعمجف : لاق :يقيلع ىلا

 لجر ذي / ْثَمّصلف ْتَفَصَلف ةوعيابف لُجَر ٍةليبق لك نم ينعيابيلف لوُلَع مكيف : لاقف
 نيلجر ديب هدي ٌتقصلف هتعيابف « َكَتليِبق ينعيابيلف ولعل بكيفي: ةلاقفاروردب

 نم ٍةرقب سأر لثم هل اوُجَرخأف « ْمللَع متنأ ُلوُلُعلا مكيف : لاقف « ةثالث وأ

 ُمِئانغلا لجت ملف ُهئلكأف راَّتلا تلبقأف « ٍديعصلاب وهو لاملا يف ُهوُعضوف بهذ

 اَهْمَّرَحَُي ملو اَنل اَهبيَطَف اًنَرْجَعو اًنفْعَص ىأر هللا نإف « كللذرابلس 00

 . « اَنْيَلَع

 هس ثيدحلا حرش مح

 نم يبن ازغ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق ) /
 لاقف ) ةيرق ةوزغ دصق ينعي نون نب عشوي ناك مالسلا هيلع يبنلا كلذ ليق ( ءايبنالا
 اج يني نأ ديرب وهو ) اهجرق يأ ( ةأرما عضب كلم دق لجر يبي ال :اةفاوقل
 دق ) رخا لجر ينعبتي ال يأ ( رخآ الو . اهب نبي الو ) فافزلاب اهيلع لخدي يأ
 رسكي ةفلخ عمج ( تافلخ وأ اًمنغ ىرتشا دق رخآ الو  اهفقس عفري الو ائاينب ين
 صاخشألا ةعباتم نع ىبن امنإ ( اهدالو رظتني وهو ) قونلا نم لماحلا يهو ماللا
 هيفو . ةحلصملا توفيف مهملا رمألا مزع نهوي سفنلا قلعت نأل هوفرخلا كلل ايل
 سفنلل ةلغاشلا رومالا نع مهاب غرفي نيذلا ىلإ الإ ضوفت ال ةمهملا رومالا نأ ىلإ ةراشإ

 !(90+ 6) مئاتغلا مكل تلجأ هلع ؛ئبتلا لوق ناب“ "سما لضارف باك(: يراختللا - [0535]
 ..(”3:2) (١ا/5ا/) ةصضاخ ةمآلا.. هذه مكانغلا ليلحت باب : داهجلا باتك : ملسم
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 لمع ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق )

 اًرجأ اًروجأم راص يأ مجلا رسكو ةزمهلا مضب ( رجأو اليلق : ىوريو ؛ اًريسي اذه
 تحت ةانثم مث ةدحوم ءاب مث ةحوتفم نونب ( تيبنلا ينب نم لجر يف هلاق ؛ اريثك )

 ىلإ دلك نك لخرلا كللذ نأ يور". راضنألا رض موق ثييبنلا ىنبو" قوق ةابي

 : مالسلا هيلع لاقف ؟ ملسأو لتاقأ هللا لوسر اي : لاقف ديدحلاب اًعنقم مالسلا هيلع يبنلا

 مدقت مث , هلوسرو هدبع كنأو . هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق ) ملسأف لتاق مث ملسأ

 . ( اًديههش راصو لتق ىتح لتاقف

 : هنع ىلاعت هللا ايلا سنأ (عزاصل ا”

 مك 2ر6 (

 2 ةشالتللا حرش مد

 هيلع يبنلا ناك : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 قب طن" ءامظ“ ابد :ةلكلصلا "نزلا تاهمأ دخلا «(تلنسراف ديالك سلا نقع دكا

 هيلع يبنلا عمجف تقلفناف ةفحصلا تطقسف مداخلا دي اهتيب يف مالسلا هيلع يبنلا يتلا

 ( مكّمأ تراغ ) : لاقو ةفحصلا يف ناك يذلا ماعطلا اهيف لعج مث ةفحصلا قلف مالسلا

 ةفحصلا عفدف اهتيب يف وه يتلا دنع نم ةفحصب مالسلا هيلع نأ ىتح مداخلا سبح مث

 تسميلو ةمايقلاب ةنومضم ةفحصلا : ليق نإف . اهتفحص ترسك يتلا ىلإ ةحيحصلا
 كلذ لعف .: انلق . اتاكم ىرخأ ةفحص مالسلا هيلع هعفذ. هجرو مف لاثمألا كاَوَذ نم

 . مالسلا هيلع هللإ كوسرلا اتناك نيتعصفلا نآل نامضلا كيرط لع ال ةءورملا لبس لع
 نأ زاجف ةبراقتملا تايددعلاك تناكو تقولا كلذ يف ةبراقتم تافحصلا تناك : ليقو

 .ىرخالا لدب امهيدكلا فدي

 . (57510) ةريغلا باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - مع591]
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 مالسلا هيلع لاق اتلاق ام هل تكحف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخدو اتجرخ

 : عوشلل

 : هنع'.ىلاغَت هللا يضر ةريره وبأ هر | ذل

 1 لمدن يف لا نول عوق نمد ب١
 هسو ثيدحلا حرش مدح

 نم هللا بجع ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 يف ةنجلا نولخدي ) ىلاعت هقح يف بجعتلا ىنعم ةلاحتسال هاضر هب دارأ ( موق

 لمح  مكلسالل هللا ميدي دؤويقلا يف يبقي نيذلا ىراسالا ملك دارا 0

 ذا لا نأ لامجي (::لييظلا_لاقان ول اةليساو يوكل :ةسجلا يف الوحد مالسألا قف الو ١

 لاق > ىذهاو ىلإ لالصلا نم) ءاشي نم اهب '"بذجم, يتلا حلا تابذجا لسا
 ةللأ نأ وهو هقلخل هعيدبو رمألا اذه يصنع رهظأ“ ليعملا نوكي نأ رو 2 قاتلا

 ءالؤهف اهلانيل هراكملا لمحتب لوقعلا ووذ اهيلإ عراسي يتلا مبقملا مبعنلا نم اهيف ام عم

 ىنب ثيح هللا لضف مظع نع رابخإ هيفو لسالسلاب اهيلإ اوداقُي ىتح اهنع نوعنتمي
 لسالسلاب اهيلإ مهداقف ماوقأ اهنع ضرعأف فطللاب اهيلإ اعدف مبعنلا عاونأ اهيف لعجو اًراد

 . هتاضرم بلط يف هراكملا اولمحتو هتمدخ يف اوبغر ماوقأب هلضف فيكو

 ٍلُجَر يف ُهَلاَف ؛ اًرِبَك َرِجأَو اليف : وو + اري اذه ليغ
 ا ل نا ل ما اما لاك تينا يِنَي ْنِم ريب رم

 و "ل

 17 اًديهَش ناسا 0 5 فلوس

 ١ م13 ل. لطللسلا “يف ىززاسألا انئاب . داهجلا ةبايتا :: ينزاحإلا ا !
 ةييتاو ١ فيكن لو ليطعت الو. قيرحت ريغ نم ىلاعت هلل بجلعلا ةغيي تابثا' كناويفلا

 :لياؤاتا وم كفكتسملا ذعللاا تهذ اءافالخ لفقالو .
 ديهشلل ةنجلا توبث باب : ةرامالا باتك : ملسم - [ع"940] . )١9٠٠( )١554(.

 رهو

 راهزألا قرابم )  )7"م



 اليسع هقسا. : مالسلا هيلع. لاقف.. عطقني مل هللا لوسر اي.: لاقو ءاج_ مث لعفف بهذف

 مل : لاقو لعفف السع هقسا : مالسلا هيلع لاقف . عطقني مل : لاقو ءاج مث لعفف
 نطبلا كلذ ءافش نوك ينعي ( هللا قدص ) ةعبارلا ةرملا يف مالسلا هيلع لاقف . عطقني

 هلاق ام ىلوأ هيجوتلا اذهو هيف قداص ىلاعت هللاو ٍيلإ ي نسزإ دق لتلطلا" ةياد

 نأل ع5 : لحتلا) * ساّنلِل ًءاَمِْش هيف © : لات هلق هب ادارملا نأ نم حارشلا ضنا

 ل 1 امس 10 ع كيحأ "نافيا ةيةكر زال1و لك ماهم نع ا

 هتين نأل امإ كلذو هل ءافشلا لوصح مدع هأطخب دارأ . أطخأ اذإ يعمس بذك برعلا
 «ا نك ١ كربلا همس ودع هلع يش ىدحألا وأ ةفلاسر كت ليو

 . لاهسإلا عفد يف هب مالسلا هيلع يبنلا رمأ فيكف فطلم لهسم لسعلا : ليق نإف
 اهتعفد ةيمغلب تالضف عاتجا نم ناك لاهسإلا كلذ نأ ملع مالسلا هيلع هلعل : انلق
 ةينزع ب ةاغاف كلم ءاهعلق» للإ !ةجاصمباةداملا» نماةئقب؛ ازيف ناك ون رحأ تعب يهزم ةعيبطلا

 .نةيلكلاب 1 تلعفلا "عب رش, انهلف» ى رفا دنعإبا ةرط- ل سعلا

 ةنايدع ىلاغت هللا 7-5 ةشئاع (ق) - ]١584[

 نيراوجس ينعتا اهلك اهنا دعم اع نويْذعُي ِمُهْنإ اتقدص (

 ( ابنعا لاعت هللا يضر ةشئاع لع انلخد ةنيدملا دروبي زجتعا نم

 . « مهروبق يف نوبذعي روبقلا لهأ نإ : اتلاقف

 فيفختب ( اتقدص ) اهنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 فنصملا نم ريسفت ( نيزوجع ينعي ؛ اهلك مثاهبلا هعمست اًباذع نوبذعي مهنإ ) لادلا

 ةريبكلا ةأرملا يهو زوجع عمج نيتمضب يهو ( ةنيدملا دوهب زجع نم ) انتقدص ريمضل
 ةلمجلا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ىلع اتلخد ) اهوقت ةماعلاو ةزوجع لاقي الو نّسسلا

 ةشئاع امهتبذكف ( مهروبق يف نوبذعي روبقلا لهأ نإ : اتلاقف ) نيزوجع ةفص

 . (1555) ربقلا باذع نم ذوعتلا باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - ع5484]

 ربقلا ينال لامر ةروعغتلا ؛ كابحتسما كاب: : .ةالضلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 .(١1١ه5) (ه85)
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 زائل نوكتف_ ايندلا' يف 'مهعويب ”تارحلا نم" نيزاذلا "بادب مبلغ  ءاعد اذهل

 ناك بازحالا موي وهو( قدنخلا موي هلاق ) مهروبق يف رانلا لاعتشا نمو ةنتفلل ةراعتسا

 . ةرجهلا نم عبرأ ةنس كلذ

 : ”هنع'ىلاعت هللا يضر ديعس.وبأ (ق) - [17485]
 ار رم ا ا
 . « ْمهِيَلَع

 كايد حرش رك

 يبنلا ظعو : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)
 ىلإ مالسلا هيلع يبنلا عجر املف ةقدصلاب مهرماو ديع موي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةقدصلاب مويلا ترما كنإ هللا يبن اي : تلاقف دوعسم نبا ةآرما بنيز هيلإ تءاج هلزنم

 نم .قحأ هدلوو هنأ دوعسما نبا معزف. هب .قدصتأ نأ تدراف يل يلح يدنع تناكو
 كدلوو كجوز دوعسم نبا قدص ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . مبيلع هب تقدصت

 ةقدصلا كلتو « نم ٠ ىلإ دئاع رورجملا ريمضلاو كيلحب يأ ( مهيلع هب تقدصت نم قحأ
 . دلولاو جوزلا ىلإ اهؤاطعإ زوجي ال ةضورفملا نال اًعوطت تناك

 نقر اع هللا يضر ديعس وبأ (ق) - [1740]

 7ك لس نع و شا وتدل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 لجر ءاج : لاق, هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنعإ ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 السع هقسا : مالسلا هيلع لاقف .. هنطب قلطتسا يخأ نإ : لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ

 :15)4) براقألا علع قاك رلا باب : ةاكزلا باتك :"ئراخبلا - 5101

 فارظلا تكنلا يف رجح نبا ظفاحلا قيلعت عجارو ملسم نع ديعس يبأ ثيدح سيلو
 44١(. : 192/8) فارطألا ىلع

 . (55815) لسعلاب ءاودلا باب : بطلا باتك : يراخبلا - ع5807١]

 )91١(. (؟١1١575) لسعلا يقسب يوادتلا باب : مالسلا باتك : ملسم
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 ئحخ  اسدحجلاا حرش مخ

 بناج ةنيدمب متعمس ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 معن : اولاق ) فوذحم هيف ماهفتسالا فرح ( رحبلا يف اهنم بناجو ربلا يف اهنم
 ( قاحسإ ينب نم افلأ نوعبس اهوزغي ىتح ةعاسلا موقت ال : لاق . هللا لوسر اي
 اذإف ) ىرخأ ةياور يف كلذب حرص ام ىلع ةينيطنطسق ةئيدملا كلتو برعلا نم ينعي

 طقسيف ربكأ هللاو هللا اّلِإ هلإإ ال :اولاق مهسب ' اوهرب مل وره السب اولتاقيب يلف رار ار

 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال) ةيناثلا ةرملا يأ (ةيناثلا نولوقي مث رحبلا يف يذلا اهيبناج دحأ
 اهنولخديف مهل جرفيف ربكأ هللاو هللا اّلِإ هلإ ال :ةنلاثلا نولوقي مث رخألا اهبناج طقسيف
 دق لاَجَّدلا نإ :لاقف) ثيغتسملا يأ ( رصلا مهءاج ذإ مناغملا نومستقي مه انيبف نومنغيف

 كيد و كيإنلا بابلاب يف: نيحتافلا»فبصو ا مدقت ( توعجاريو ءيش لك ةناوك رتيف جرح
 . « قامعالاب مورلا لزنت ىتح ةعاسلا موقت ال »

 : هنع ىلاعت هلل يضر يلعا (فال. اي
 ْمُهَروبف هللا الم « رْصَعلا ةاَلص , ىطْسولا اصلا ِنَع ائوُلَعَس

 . قدْنَحلا َمْوي ُهَلاق ؛ «اّرات ْمهَئوُيِبَو
 هسو ثيدحلا حرش مح

 ةالصلا نع انولغش ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - ق )
 لاق نم ىلع ةجح هيفو نايب فطع وأ لدب ( رصعلا ةالص ) ىلضفلا يأ ( ىطسولا
 اهتظفاحم ىلع قلخلل اًضيرخت هللا اهمببأ ةمهبم اهنإ لاق نم ىلعو رصعلا ريغ ىطسولا ةالصلا

 هيلع هنأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تور ام : ليق نإف . ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاسك

 ا تلا داما تاونش لع رساع 1015 كي ناك
 اًمسا رصعلاو ابقل ىطسولا نوكي نأ لمتحي : انلق . رصعلا ريغ ىطسولا نأ ىلع لدي
 حراش لاق ( اًران مهتويبو مهروبق هللا ألم ) اهيمساب مالسلاو ةالصلا هيلع اهركذف

 ]4865"١[ - ةلرلزلاو ةميزهاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا تاب : داهجلا باتك : يراخبلا )5974١(2:

 يه ىطسولا ةالطصلا لاق 0 ليلدلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 1( 4 تاز( 0001 ارفع قالظط
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةركع ءىبأ و اا

 ..4:4] اهلاقع# فخ الو صاح شان
 كس ثيدحلا حرش مح

 ةالصلل تئج : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - خ )
 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 وكلا هيلع نان“ أ : تلقف ؟ كلذ لعف نم لأس هتالص هع يبنلا متأ املف
 ب ايش يوك ةيللا طا او لال دعت الو اًصرح هللا كداز )

 هنأكف ةالصلا دصق نم نإف راقولاو ةنيكسلا ىلع نك لب ةالصلا ىلإ يشملا يف عرست ال

 ءىطبت ال هانعم ليقو . اذه لثم لعفت ال ينعي لادلا نوكسو نيعلا مضب يورو . اهيف
 . ذك ل

 : همغ ,ىلاغت هللا يضر ةريره وبأ مزمل

 ؟ ٍرخَبلا يفي اهْنِم ٌبناَجَو ربل يف اَهنِم باج ةئيدَمِب ْمُِْمَس »
 اَهَوُوَْي ىَّتَح ةَعاسلا موقت ال : لاق ! هللا لوُنسَر اي مَع : اولاَق

 وُتاَقُي_ْمَلَف وُ اَهوُعاَج اذإف « قاَححْسِإ يِنَي هيت
 طقسييف ٌربكأ هللاَو هلل هللا اّلإ هلإ ال : اولاَق مُهّسِ اوُمْري ْملَو ,حالبسب

 هللا ا لإ ال : ةَيناَّلا نوُوُفي مث ٍرحبلا يب يذل اهيزباجا ا

 هللا الإ هلإ ال : ةَئلَتلا درا وا َهُئناج طقْسَيم ربك هللاَو
 0 7 070 هي

 ا رع ل لايقل نإ لاَقف « ُحيِرصلا ْمُهَماَج ذإ ماما

 . ( نوعجرُيَو ا

 . (7875) فصلا نود عكر اذإ باب : ناذألا تاتك :٠ ياراخبلا -' 71 خروز

 ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال تاب .: ةعاسلاا طارشأو نتفلا باتك : علم, )5443
 .«(ابلولا (617 ءاززا نإ عالبلا «نم"تسملا :ناكم كوكي نأ قمعيفا# لو9رلا
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 هي ثيدحلا حرش مدح

 ىسيع ىأر ) هنع ةباورلا ىلع اقفثا ( نع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 ها ميل يأ عدر فرح وهو (الك لاقف ؟تقرسأ : هل لاقف قرسي ًالجر ميرم نبا

 سلا ع لاقل نس الادلإ 3 ىدللاو زا: ةلوقبا طلاب كلل يسال 0

 بذاك هللاب فلحي ال ناميالا لماكلا نمّؤملا ذإ هللاب فلح نم تقدص ينعي ( هللاب
 هبحاص نذإب ذخأ هنأ لاتحال هتقرس نم يل رهظ ام تبذك ينعي ( ينيع تبذكو )

 ..اهلف مح هلا نأ

 : هنع ىلاعت هللا يصير ةريره رب م

 كلا دنع ِهَْوبأ كَرذأ ْنَم فلأ ْمِعَر ٌمُث فلآ َمْعَر ٌمُث فلآ َمِعَر

 نيت إد لإ و فالك رار اهشتلا
 هعجنا ثيدتجلا حرش مع

 مغر مث فنأ مغر ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نع فوذحم هيوبأ كردأ نم وهو هيلإ فاضملا ( هيوبأ كردأ نم فنأ مغر مث فنأ
 يغبني امم نيوبألا ةمدخ نأ عم هب ديق ( ربكلا دنع ) ثلاثلا ةنيرقب نيلوألا نم دحاو لك
 انقالح ا نأ لاخلا كلتا, قاس ا ربلا ار ىلإ ءاسه جلاس :ةدشل .نيح لك يف لعفيا نا

 تار يرسل احلا و ملم تايارو حا ف اذكه امبيف عفرلاب ( املك وأ
 انهركا ةكاردم ينعي فوذحم ًادتبم ربخ وأ دنع وهو فرظلل لعاف امهدحاو لوصألا

 حيباصملا خسن ضعب يف روكذملاو هيوبأ كردأ نم : هلوقل نايب ةلمجلا هذهو امهالك وأ

 ينعي ( ةنجلا لخدي مل مث ) هيوبأ نم الدب نوكيف بصنلاب امهيلك وأ امهدحأ قراشملاو
 وهو ماغرلاب هيوبأ كردأ نم فنأ قصل ىنعملا . امهقوقح يف ريصقتلاو امهقوقع ببسب
 نم هللا لذأ ينعي اًرابخإ نوكي نأ لمتحي اذهو لذلا هنم دارملاو لمرلاب طلتخم بارت

 لبق هلوخد مدعب ًالّوؤم نوكيو ةنجلا هلخدي ال نأب امهدحأ وأ هيوبأ ةمدخ يف رصق

 هيلع ءاعد نوكي نأ لمتحيو فارعألاب لوقي نم لوق ىلع هرهاظ ىلع الومحم وأ ةبوقعلا
 الكا اه ديأ وأ ةيروبأا كرد "ان. فنأ» مغر باب :7تادالاوةلصلاو بلا باك :!ملتس + 4

 . قالا[ ةةا)  ةفللا لخدي ملف « ربكلا
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 هللا ريغ بلطي مل نم ينعي ءافتكالا وه ءيشلاب اضرلا ىنعم : ريرحتلا بحاص لاق
0 . : 

 قاذ مالسلا هيلع دمحم ةعيرش ىوس كلسي ملو مالسإلا قيرط ريغ يف عسي ملو ابر
 رومألاب انيتزلا نم يف دارا "ارض اش لمألا الزل مالككلا "فطور ضقت اًمقط !تايالاا ١

 نإف . قاذ هلوقب حشرو هبشملا دارأو هب هبشملا ركذ مث هلوانتب ذتلي موعطمب ةروكذملا
 امهنم لكب اضرلا ناب ميرصتلل : انلق . امهركذ ملف نيلوآلل مزلتسم ثلاثلاب اضرلا : ليق

 . دوصقم

 : هنع ىللاعت هللا يضر سنا خر 1
 ّ ل خلا 20000

 . (« رجالاب ٌموُيلا نورطفملا َبَهذ »

 وا ف سا ْ
 ىلص يبنلا عم انك : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - خ )

 طقسف راح موي يف الزنم انلزنف رطفملا انمو مكاصلا انمف رفس يف ملسو هيلع ىلاعت هلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف باودلا اوقسو ةينبالا اوبرضف نورطفملا ماقو ماوصلا

 لاعفأ أ ىلإ 1( يكس دهعلل ان ركي نأ لمتحي هيف ماللا ( رجألاب مويلا نورطفملا بهذ )

 موصلا رجأ هيف رمغني اًعلبم مهرجأ غلبي نآب ةغلابم ديفيو سنجلل نوكي نأو نيرطفملا
 . عاجشلا ورمع لاقي أ" رطفملل هلك رجالا ناك لعجيو

 0 هللا يضر ةريره وبأ (قذإ لا
 1 1 هل لاقف ُفرْسَي الجر َمَيِرَم نبا ىسيِع ىَأَر (

 اا اي لاش ملا هناك
 نإ

 . ( ينيع

 ]4"١[ - وزغلا يف ةمدخلا باب :.داهجلا باتك : يراخبلا )589٠١؟(.

 لمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا رجأ باب : مايصلا باتك : ملسم هجرخأو )١١19(
  : 01؛

 . (24/5): ا ميرما كتاتكلا فب زكفازوولا كايا : .ليبنالا تتناك :يقراجللا 001

 )١58(. (؟5754) مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 ا



 لخدي نم. لكو.: هلوق ىلع بيترتلا"يف مدقم اذه : ,ليق . ثيدحلا هيف مالسلا هيلع يبنلا

 . ةنجلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [1714]
 . جالا موي لاّبجلا اَهيِف قلتو ء ٍتبّسسلا موي ةَبرتل هللا ٌقَلَحَت »

 قلتو « ءاناللا َمْوَي ةوُركَملا قلت قلتو «ِنْيثالا م موي رَجشلا قلتو
 قلتو . سيمحلا مار اولا ايو , ءاعبر هلا موي ويلا

 ٍةَعاس ٍرخآ يِف قلَحلا رخآ يف ٍةَعْمْجلا موي نم رطقلا دغَب مآ

 4 لبا الإ رصعلا َنيِب ف اَميِف ٍراَهَنلا َنِم

 د كلل

 موي ةبرتلا هللا قلخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هوركملا قلخو «نينثالا موي رجشلا قلخو . دحألا موي لابجلا اهيف قلخو . تبسلا
 باودلا ) ةبرتلا يف قرف يأ ( اهيف ثبو . ءاعبرألا موي رونلا قلخو . ءاثالثلا موي
 ةعاس رخخآ يف قلخلا رخا يف ةعمجلا موي نم رصعلا دعب مدا قلخو . سيمخلا موي
 . ( ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف راهنلا نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا ا
 ؛ اًئيدأ مالمألاب وا ابر “انطابأ "لضَر "نما ناميإلاب مغلق" قاذاو

 كوس ِدّمَحُمِبَو
 هس تيدشلا علت مك

 قاذ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا - م )
 ( الوسر دمحمبو اًئيد مالسإلابو ) زييقلا ىلع بصت ( ابر هللاب يضر نم ناميإلا معط

 هيلع مذا قامو ا :قلخلا ءادعبا ثابت مهماكحأو نيقفانملا تافص باك ايس را

 . (737) (؟/895) مالسلا

 دمحمبو ائيد مالسالابو ابر هللاب ىض ةدضر الملا ىلع لايلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم - ]١71779[

 ا ل كلا صامل تكرا نايس نما ل ير
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 هللا لوسر سعنف هبنج ىلإ انأو ليللا فصتنا ىتح يشمي ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 لدتعا ىتح هظقوأ نأ ريغ نم ةماعدلاك هل ترص يأ هتمعدف هتيتاف هتلحار نع لامف

 هلق وأ نأ ريغ نم هتسعدف هتلحاز نع لام يللا رثكأ بهذ اذإ ىتجيازابم مت هنلفنا) لا
 نم دشأ يه ةليم لام ليللا رخا يف ناك اذإ ىتح راس مث هتلحار ىلع لدتعا ىتح
 ناك ىتم : لاق . ةذاتق وبأ : لاق ؟ اذه نم : لاقف هسأر عفرف هتمعدف نيلوألا نيليملا
 : مالسلا هيلع لاقف . ةليللا هذه ير يسم اذه ناز ا : تلق ؟ ينم كروي اذه

 ةليل رحس هل هلاق ؛ هيبن ) هب تظفح ءيش ببسب يأ ( هب تظفح امب هللا كظفح )

 : لفهأب كءاعإللا بابحتسا هيفو ( ةغلاث همعد نيح سيرعتلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - عادلا

 ا الا شذا 1 لاق اكيد سيفا وطور َمكآ هللا قلت »
 7 َكَتِيِحَت اَهّنَ 0 ام عمتساف ةكئالملا نم كيلوأ

 ةمحرو َكيلع مالسلا : اولاقف مكيلع مالسلا : للاقفر ف فاجن

 ةروص ىلع ةّنجلا لجان نم لكن ع هللا ةضقرو «يلدايو ع هللا

 هياكل لت دمعتي قالا لو ةرلف ( مدا

 مدا هللا قلخ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 كنويحي ام عمتساف ةكئالملا نم كئلوأ ىلع مّلسف بهذا : لاق مث اًعارذ نوتس هلوطو
 , هللا ةمحرو كيلع مالسلا : اولاقف . مكيلع مالسلا : لاقف . كتيرذ ةيحتو كتيحت اهنإف

 يناثلا هلوعفمو نيلوعفم ىلإ ىدعتت ةدايزلاو مدآل هوداز يف ريمضلا (هللا ةمحرو : هودازو
 ا تي ا م و : هلوق

 نع صقني مدا دلو لوط لزي مل ينعي ( نآلا ىتح صقني قلخلا لزي ملف ) لاق مدا
 ركاذل' يذلا. .تقولا ىلإ فاتصتقتلا ا ا اب نر تلصدلاف نإلاو انيازذب قطيش

 . 078759 .' ةتيرذوا ( ةيلعأ هللا تاولص « مدا قلخ لب 0 ءايبألا باتك :؛ئراختللا < 71

 ةدئفأ لثم مهتدمفأ ماوقأ ةنجلا لخدي باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم
 الا ا رعظلا

30> 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ م

 / (رْذ راقد ولع نادكالا واهات و + :قال كلاب ملَعلاا فَي

 هسح ثيدحلا حرش مدح

 تا ل ب عل يقرب ما

 تسلو انزلا يأ تنعلا فاخأ ينإو باش لجر ينإ هللا لوسر اي : مالسلا هيلع
 1 ياو رد اس يري اس لسا

 ملقلا فافج نآل ةتبلا ريداقملا توبثو ريدقتلا ققحت نع ةيانك ملقلا فافج ( قال تنأ

 ( صتخاف ) صملا مالك نم اذه ثيدحلا مامت يأ ( همامتو ) ةباتكلا نع هغارف دعب نوكي

 اذه ( كلذ ىلع ) اًيصخ هسفن ءرملا لعج وهو ءاصتخالا نم رمأ ةلمهملا داصلا رسكب

 اًعقاو كئاصتخا نوك لاح صقخاف ردقم ءيش لك نأ تملع اذإ ينعي لاح لا عضوم يف

 ككرت نوك لاح ءاصتخالا كرتا وأ ينعي ( رذ وأ ) ءاصتخالا نم هب ملقلا فج ام ىلع

 ىلع نذإلا قيرطب روكذم ريغ مالكلا اذهو . ككرت نم هب ملقلا فج ام ىلع اًعقاو
 هلوقك ةدئاف ريغ نم وضعلا عطق هناذكسا ىلع موللا هجو ىلع روكذم لب ءاصتخالا

 0 و مُكتش ام ًاوُلَمْعآ ا : ىلاعت
 ينعي عفدلا يف فرصتلاب راصتخالا عدوأ ريدقتلل راونمالا لستتي هيلع رصعسصا نتعب داتا

 : فيديشل مآ «رذر وا سلوق اذه كعف هردقملا ريغي ال اميه

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةداتق 5 مر ا

 سيرَْتلا هلي رَحَس ُهَل ُهلاَق ؛ ُهّيبث هب تظِفَح امي هللا َكَظِفَح ٠

 !. 1 ةقلاتاةكمع أ نا

 هو ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر اني .: لاق هنع ملسم ىور ( هتع ىلاعت هللا يضر ةدانق وبأ -.م )

 . (50175) ءاصخلاو لتبتلا نم هركي ام باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع7175١]

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - م3

 )58١( )١١”(. اهئاضق ليجعت
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 مث ) ىموم يأ ( لاق ةنس ) تارعشلا كلت ددعب يأ ( اهب شيعت كنإف هرعش نم )
 : لاق ) توم مأ ةايحأ كلذ دعب نوكي ام مث ينعي ماهفتسإلل امو تكسلل هيف ءاهلا ( هم

 مل : تلق نإف . ةلاحلا هذه يف توملا راتخأ ينعي ( بيرق نم نآلاف : لاق توملا مث

 م هيلع مدني ملو هللا نم لسرم هنأ ملع اذإ اًبنذ هلعف ام مالسلا هيلع ىسوم دعي مل
 ةمطللا : تلق [ 1١ : صصقلا ] 4# يِسْفَن ٌتْملظ ين ٌبَر # : هلوقب اًيطبق لتق نيح مدن

 ملف سابللاك كلملل نيعلا كلت تناكف ةيكلملا هنيع نود ةيروصلا هنيع يف ترثأ امنإ

 ةروص ىلع مالسلا هيلع ىسوم مطل دنع هللا هلقن لب ءيش ةيناحورلا هتقلخ نم صقني
 كلا هيلع ىمرما لاش انإ ( هدفا ضردلا نم نتندا  تنزوإ هنو وتلا لآ
 ف !ررهجم هزاق' نوكي لأ فاح ةنال سدقملا تيب سفن ملابسي مو 400
 ( هدنع ينأ ول : مالسلا هيلع يبنلا لاق ) كلذ رادقمب يأ ( رجحب ةيمر ) سانلا هب

 وهو ( رمحألا بيثكلا دنع قيرطلا بنج ىلإ هربق مكتيرأل ) سدقملا تيبلا دنع يأ
 - لعرلا ل

 نمنع قاع هلل يضر ةريزهم با يقام ه0
 َلرنأو َنيعستو ٌةعست ُهَدنِع كَسمآَف ِءزُج َةئام َةَمْحّرلا هللا لعَج ٠
 ىَّتَح قئالخلا محارب ِءْرجلا كلذ ْنِمَف ادجاَو اًءْرُج ضرألا يف

 + كيت الا ةييلزخ اهارل زا نك قلوبا ةَباَدلا_َعَهرَ

 ما نلاحلا حرش مح

 ةمحرلا هللا لعج ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 ءزجلا كلذ نمف اًدحاو اًءْزج ضرألا يف لزنأو نيعستو ةعست هدنع كسمأف ءزج ةئام

 يف هنايب مدقت ( هبيصت نأ ةيشخ اهدلو نع اهرفاح ةبادلا عفرت ىتح قئالخلا محارتي
 .« ةمحر ةئام هلل نإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا

 2 )٠0 ءزج ةئام ةمحرلا هللا لعج باب : بدألا باتك : يراخبلا - [1774]

 و ميضع صلع ابمأو ىلاعت هللا ةمحرر | ةعيسا ف تاير: ةيزوتلار. كانك سو علام

09). 
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 لطارألا نم اره ندا ٌّبَر « بيرق ْنِم نآلاف +« لاف "0 تاوملا

 5 د ل يي

 ا كتيثكلا دْنِع قيرطلا بنج ىلإ م هَربق را

 كس ثيدحلا حرش مدح

 توملا كلم ءاج ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 تئج ينعي توملل يأ ( كبر بجأ : هل لاقف ) رشبلا ةروص يف يأ ( ىسوم ىلإ
 ( اهأقفف ) ديلا نطاب عم اهبرض يأ ( توملا كلم نيع ىسوم مطلف ) كحور ضبقل
 ءناقعسم ليتل هلع يلج نو عقلا اذه سوم يم ندكصو يفتكا : لبق تنافي راهعش ىلا

 لجر هنأ نظف توملا كلم هنأ فرعي مل مالسلا هيلع ىسوم نآبو هللا ىلإ هملع ضوفيف
 يضاقلا ور يرزاملا راتخي وه اذه هع ءزوق ,ىلإ | هتعفادم تداق اينح معقده يسقتر دصق

 هدصقي مل هيلع لخادلا لجرلا نأل حيحص ريغ اذه نإبا خيراشلا_ حلسلا,هاركلألو يطبع

 حلاص نمؤم نع ردصي اال لوقلا اذه درجمبو توملل هاعد لب هنع هعفدي ىتح ةبراخ اب
 5 اللب ليلعب تمويل دب انوثاو :ااقاشي لسا سو كنب دانا زقفلل ضلال
 هيلع مجه اذإف هتوسنلق تلعتشا بضغ اذإ مالسلا هيلع هنأ يور ىتح ةدح هعبط يف

 لمتحي اذو هدصق لبق هعفدف برحلاب اّلِإ نوكي ال هنأ فرع كالهلا ىلإ هاعدف لجر
 رونق نفقا يدخر يدلك هنأ معز مدلللا ةيلع قوم نال وا + هعرص ىف تا ل

 يفو هلل بضغلا اذه ناكو همطلف هيلع بضغف حورلا ضبقي ال اًرشب نأ همعزل هحور

 نوراه سأر ذخأ نيح مالسلا هيلع ىسوم هللا بتاعي مل اذهو اًمومذم نكي ملف هللا
 ءاملع رثكأ دنع اًردق لجأو انس هنم ربكأ ناك نوراه نأ عم هيلإ هرجي ناكو هتيحلو
 « هدلو ىلع دلاولا قحك ميهيلع ةوخالا ريبك قح » : مالسلا هيلع لاق دقو ةمالا

 انوداه نوكييبنأ لمشعا ماليللا هيلع ىكرم نأ نمةباوملا ىف عراطلاب خيسلا مرا

 هللا ىلإ كلملا عجرف ) هدعب ىفخي الف موطلملل اًناحتما كلذ نوكيو ةمطللا هذه يف

 هنيع هيلإ هللا درف ينيع اقف دقو توملا ديري ال كل دبع ىلإ ينلسرأ كنإ : لاقف

 تنك نإف ) ةايحلا ين ماهفتسالا ةزمه دمب ( ديرت ةايحلا : لقف يدبع ىلإ عجرا : لاقو

 ترتس يأ ( كدي تراو امف ) هرهظ يأ ( روث نته ىلع كدي عضف ايندلا ةايحلا ديرت
"1 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 97 00

 ةاهجلا الإ هيل ْنِم ُهُجِرحُي ال هليبتس يف َدَهاَج ْنَمِل هللا لفكت ٠

 نك لا درو ديلا ل ذأ ِهَاَمِلَك قيِدصنَو ِهليبس يف

 د را وام + لآ

 هج ثيدحلا حرش مح

 ( هللا لفكت ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 لاح ةيفنملا ةلمجلا ( هتيب نم هجرخي ال هليبس يف دهاج نمل ) ليثمت اذهو هللا نمض يأ

 نم نيدهاجلا قح يف هللا هدعو ام يهو ( هتاملك قيدصتو هليبس يف داهجلا اّلِإ )
 وهو هلخدي نأب يأ ( ةنجلا هلخدي نأ ) ةداهشلا اتملك اهنم دارملا : ليقو « تابوثملا
 يراخبلا ةياور اذكه ( ةمينغ وأ رجأ نم لان امب هنكسم ىلإ هّدري وأ ) لفكتب قلعتم
 لهاجملل هثلا, قطلضت : (ثيدجلا ,قنعموا .:واولاب:ةمينعو رجأ نم لسمو دوام اللا
 تمي مل نإو باذع الب ةنجلا هلخدي تام نإ لاح لك يف ريخلا هلصوي نأ فوصوملا

 . ةنسلا ييحم هلاق اذك .منغي مل نإ طقف رجالابو منغ نإ ةمينغو رجاب هتيب ىلإ هللا هدري

 : هنع ىلاعت هللا يصر ةيرس | وبأ قر 10

 َمطلف « َكْبَر بجأ : هَل َلاَقَف ىسوُم ىَلِإ ٍتْوَّملا ْكَلَم كْلَم َءاَج و
 : َلاَقَف هللا ىلإ ُكّلَملا َعَجَرَف « اَمأََمَف تْوَملا ِكلَم َنْيَع يسوُم
 ٌةرَف يبيع اقف دَقَو تْوَملا ُديِرُي ال كَل ٍدْبَع ىلإ يِتلسْرأ َكْنِإ

 نإ « ُديِرُت ةاّيحلا : لقف يِدْبَع ىلإ عجزا : َلاَقَو ٠ ُهَنْيع ِهْيلِإ هلل
 كدي ْتَراَو اَمَق ِرْوَن ِنْمَم ىَلَع َكَدَي ضف ادا ةاَيَحلا ُديِرُث تنك

 مك القا ك.ةماادوت -: (لاقا فيتم لهب يديمك (كلتاق«وزكشلا رم

 اندابعل انتملك تقبس دقلو# : ىلاعت هلوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع7077١]

 . (7458) . «نيلسرملا

 01190 ةضانفملا ضرألا يف نفدلا يالا" تاب :رتاجلا "كاك 2 ىئزراخبلا “100

 لها نك و لئاضف نم باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 ا



 ةقاسلا يف َناَك نإو « ةسارحلا يف َناَك ةسارحلا يف َناَك نإ ُهاَمَدَ

 "هني ملا نك اذإوأ كلا نذؤيا ل .قكاتسا نإ © ةقاسلا يف ناك

 كس ثيدحلا حرش مدح

 حتفب ( سعت ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ( مهردلا دبعو رانيدلا دبع ) ىنعملا يف هيلع ءاعد اذه . ههجو ىلع طقس يأ نيعلا

 يدؤي ال ثيحب لاومألا عمجل اًريسأ نوكي نأ نم مومذملا نأ ةراشإ امهكلام لقي مل امإ

 نايب اذه ( يضر ىطعأ نإ ) ملعم دوسأ ءاسك يهو ( ةصيمخلا دبعو ) ابنم هللا قح
 سأرلا ىلع بالقنالا وهو ساكتنالا ( سكتناو سعت طخس طعي مل نإو ) هصرح ةدشل
 اذإو ) هلوق ىلإ هنم قرت مث ظلغألا ىلإ نوهالا نم هيلع ءاعدلا يف قرتيل سعت داعأ امنإ

 هجارخإ مدعب هيلع اعد لوهجم ا ءانب ىلع ( شقتنا الف ) هرضع يف كوش لخد يأ ( كيش
 نأآل ركذلاب :كوشلا شاقتنا صخخ امنإ هيلع محرتي الف ءالبلا يف عقو“”اذإ ينعي شاقنملاب
 نك! نوهألا اعللذ لفن" اذاف. هوركم فيان "ل ةيواغملا»ام هبا" وطيز ام" اهينأ ماعلا
 لدي اذه ( هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخا دبعل ىبوط ) ىلوألا قيرطلاب اًيفنم هقوف ام

 ربخ وهو ثعشأ لعاف عفرلاب ( هسأر ثعشأ ) مهاردلا عمجي ال ةدهاجملاب هماتها ىلع

 ةربغه )/ قسأزلا انزيغم وه «ثعتشألا ©. ياطوجلا» لاق (.:دبع..ةفض:ةلمجلاو : فوذتغأ ذك
 يهو راعلا ادع نيللي ربل ةسارح اهب دارأ ( ةسارحلا يف ناك نإ هامدق

 ءازجلاو طرشلا نأ يناعملا ملع يف ررقت ( ةسارحلا يف ناك ) شيجلا ةمدقم يف نوكت

 لفغي الو ةسارحلا يف هدهج لذبي ةسارحلا يف ناك نإ ينعي ءازجلا ةماخف ىلع لد ادحتا اذإ

 امهنال ركذلاب امهصخ شيجلا ةرخؤوم يهو ( ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك نإو ) اهنع

 0 ا ار لا ىاكلاو برحلا راد يفلح كيعلوألا ذإ ةفاركأو ةقشم للا

 لاك ردع اهيلضف دخلو مسرف ناتعب ادخأ هنزك ارم امهليقي ال ناتدك رم ةناتلع

 ماقم نع كفني ال ثيحب مامآلا ا هال نسل نط رشي اها يتشبروتلا مامالا

 ( عفشي مل عفش نإو ) ايندلا يف هيلإ تفتلم ريغ هنوكل ( هل نذؤي مل نذأتسا نإ ) هب هرمأ
 ردقلا عيضو هنوكل هتعافش لبقت ال يأ



 اًمكنِم ةدحاو:لكلو ءانأ نم' كب محبب قي را هذهل لاقو

 ؛ تجاحت ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 اتجاحتف تقو يف اًرييمت امهيف هللا قلخي نأ لمتحي ( ةنجلاو رانلا تجتحا : ىوريو

 , نوربكتملاو نورابجلا ينلخدي ) رانلا يأ ( هذه تلاقف ) ليثملا باب نم وه : ليقو
 هللا لاقف نيكاسملاو ) نيعضاخلا ينعي ( ءافعضلا ينلخدي ) ةنجلا يأ ( هذه تلاقو

 ةمحر ةنجلا ىمس ( يتمحر تنأ : هذه لاقو . ءاشأ نم كب بذعأ يباذع تنأ : هذه

 هلبق امع هلصف اذهو ةمحر ةنجلا نوكل نايب اذه ( ءاشأ نم كب محرأ ) اهرهظم ابنأل

 . اهألمي ام ينعي ( اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو ) يبانع تنأ يف مالكلا اذكو

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا )م١ - [3 110

 0 اسس رك ب او راس هن عاعلاوا ََد 1 ك 41 0 ا ا ل

 دهشتأ كادي تبرت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )

 لااعت هللا لضإت هللا ليويسارل /لاق !دايص_[ربا نأ يور ( دايص نبال هلاق ؛ هللا لوسر يفأ

 : ثيدح يف سداسلا بابلا يف هنايب مدقت . هللا لوسر ينأ دهشتأ : هباوج يف ملسو هيلع
 . هيلع ظلت نق وه نكاي نا

 :. هتعأ ىلاعت هللا يضر ةريره ل (جر»

 ىطغأ نإ ( .ةصيمختلا دبع مهرّذلا ديعو رانيّدلا دبع سعت ١

 0 دعت لاحم طع ملينا « يضر

 7 (5515()08) داي” نبارك 7تان' ؟ 'ةعاتسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - عم]

 141 اللا لبس يف وزع" يف !ةنئتارلا" ابا": اداب "با" ىلا ل
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 :اهيعا لاعت و مللا يضر لناس قو عملكم

 ةليزمالا ىاالادوو اعلا عب امكتاإلا',نياغ دوف دامكلا ليات كواجو

 .-6 ملس مأو

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةحلط وبأ ربخأ : لاق هنع ةياورلا ىلع اََمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 اوتدحت ال : اهلهأل تلاقف بوش هتحبسف تامر ملس مآ نم هنبا نأ مالسلا هيلع ىنلا دع

 : تلاقف ؟ ضيرملا لاح فيك : لاقف ءاجف هثدحأ انأ نوكأ ىتح هنبا ةافو نع ةحلط ابأ

 ما هلا تعصي 2 كرش ك6 داق ةيلإ تيرقف". هيلع ناكرام ادعا نآلا لل د1
 ةعيدو رخآل ناك ول تيأرأ ةحلط ابأ اي : تلاقف اهب عقاوف كلذ لبق عنصت تناك ام

 ميو فلنا نأ كيلا: .كلاخ. الع ةيلاقر ؟هاباهذا نع فساتين اهداوعللاو كلش

 ناب يريح( را حلت دب ينك رت نيلاقو «تتضغف . ةيلغا ىفسات الفا تدع

 كراب ) : مالسلا هيلع لاق امهنيب ىرج امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ربخأ املف

 مالك نم حلِإ هب اعد : هلوق ( ملس مأو ةحلط يبأل هب اعد ؛ امكتليل رباغ يف امكل هللا

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا هامسف اًمالغ تدلوف ةليللا كلت تلمح ملس مأ نأ يور . صملا

 : هللا كيعاملسو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ نفاذ ل

 يِنلَُحْدَي : هذه تلاقف ةّنجلاو ٌراَّنلا تّجَتْحا : ىوريو ؛ تججاحت »

 ءافَعضلا يِنلخدي :هذه تلاقو « نوربكتملو نورابجلا
 « َءاَشا نم ِكب ٌبذعا يِباَذَع ِتْنَأ : هذه هللا لاقف « ُنيِكاَسَملاَو ا م #0 1 : حل 20 و 2

 هنغ هللا يضر يراصنألا ةحلط يبأ لئاضف بابأ' : ةباحصلا لئاضف باتك' : ملسم - 514

 ل

 ]١179[ - «ديزم نم له لوقتو9 هلوق باب : ق ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا .
.):86-( 

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : يااتسم

 ؟ .ءافعضلا :(072
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 ول ةعمجلا موي نأب هجولا اذه ىلع يضاقلا ضرتعا . اوراتخا امو مهعد : ىلاعت هللا

 مهمعز ةهج نم مهفالتخا نأب هنع باجي نأ نكميو هيف مهفالتخا حصي مل اًئيعم ناك
 مه كلذكو دحألاو تبسلاو ةعمجلا لعجف ) اوطلغو هولدبأف رخا مويب هلادبإ مهل نأ
 هدعب نائيجي ةعمجلا مويل ناعبات مايألا نم هوراتخا ام نأ ينعي ( ةمايقلا موي انل عبت
 اذه ( ةمايقلا موي نولوألاو ايندلا لهأ نم نورخآلا نحن ) انل نوعبات مه كلذكف

 نورخالا نحن ينعي مهدعب انتج نحنو انل اًعبت نونوكي فيك : لاق نمل باوج فانعتسا

 يضقملا ) ينامزلا مدقتلل ال يناعملل رابتعالاو ةماركو الضف نولوالاو ايندلا ين اًروهظ

 مهلبق ةنجلا اولخديل سانلا لبق ةمايقلا موي مهل ىضقي نيذلا نولوألا نحن ينعي ( مه
 . مه يضقملا ناكم مهنيب يضقملا ىوري ينعي ( قئالخلا لبق مهنيب : ىوريو )

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) « هنع ىلاعت هللا يضر رباج (ق) - ع1

 . « ٍذاَعُم ِنْب ٍدْعَس ٍتوَمِل نمحرلا ُشْرَع ْرَتْها »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ينعي ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )و ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 تومل نمحرلا شرع زتها ) سنا نع هتياورب ملسم درفناو رباج نع امبتياور ىلع اقفثا
 دحأ لبج زتها اك دعس مودقب اًحرف هكرحت هزازتها نم داري نأ لمتحي ( ذاعم نب دعس

 ةراشب هب داري نأو مهنع ىلاعت هللا يضر ناهثعو رمعو ركب وبأو مالسلا هيلع يبنلا هيلعو

 مظعملا ءيشلا بسنت برعلا نآل هتوم مظعت نع ةيانك وه : ليقو . هيلإ مههابقإو هلهأ

 . فالف“ تاولا ضرألا كملظأ" لآقي مءايشألا لد

 هنع ىلاعت هللا يضر ذاعم نب دعس بقانم باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - 531
7 
 هنع هللا يضر ذاعم نب دعس لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 هانا وت ( 821 مقرف ملبس دعا سا ةياوووران دوز

 ١ ١و7
 7م - (7) راهزألا قرابم



 . رطقي يأ - اهرسكو ةلمهملا ءاطلا مضب - فطني . ةباحسلا - ةمجعملا ءاظلا مضب

 ءافلا , ,ءاملا ىلإ هلطوي هنألا هب, ىمم ليلا +. تسلا, مهفكأي نوذخأي يأ : !نوففكتي

 : ةبيتق نبا لاق . ثيدحلا ىنعم يف اوفلتخا ( ركب يأل هلاق ) ةدئاز « اهنربعألف ١ يف
 لاقو . يروضح دنع اهريبعت كلاؤس يف تأطخأو اهريسفت نايب يف تبصأ هانعم
 امنإ نارقلاب ركب وبأ هرسف ام نأل تارابعلا ضعب ريبعت يف تأطخأ هانعم : يواحطلا
 . ةنسلاو باتكلا لوقي نأ هقح ناكو هركذي ملف نمسلا ريسفت امأو لسعلا ريسفت وه

 : هنع ىللاعت هلل يضر ةريره و 0( ب

 « ِتّبسلا ُمْوي ِدوُهيلِل َناَكَف « انْ َناَك ْنَم ٍةَعُمجلا ِنَع هللا لأ ١

 , ِةَعمْجلا موُيِل اَناَدَهَف اَنب اق اش امل ب كيلا م مويا ىَراَصْتلِل ناكَو

 ةَماَيِقلا َمْوَي : ان عت مه َكِدَكَو دحألاَو تِسلاَو ةعْمجلا َلَعَجن

 ؛ ْمُهَل يضقَملا ِةَماَيِقلا َموي َنوُلوألاَو ايدل ٍلْهَأ ْنِم َنوُرخآلا نحن
ْ 

 هدر داور

 7 قئالخلا لبق ْمُهَنيب : ىّوِريَو

 هسجد ثيدحلا حرش مدح

 موي ( نع هللا لضأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ( دحألا موي ىراصنلل ناكو . تبسلا موي دوبيلل ناكف . انلبق ناك نم ةعمجلا )

 هميظعتب مهرمأ نأب نوكي نأ لمتحي انلبق ناك نم ةعمجلا موي نع ىلاعت هللا لالضإ
 ىلاغتااهللا .نألا ثبسلا موي وه + دوبيلا: تلاقف هنييعت .يف مهداهتجا ففلتحافا محلا هنيعيملو
 ءاجف ) قلخلاب هيف أدب هللا نأل دحألا موي وه : ىراصنلا تلاقو . قلخلا نع هيف غرف

 يناعملا نأ عم انل ةيانع هنيع نأب ( ةعمجلا مويل انادهف ) مهدعب انقلخ ينعي ( انب هللا

 قلخ مايالا رئاس يفو ناسنإلا سفن هيف قلخ موي هنال هلضف ديزم ىلع ةزراب دهاوش هيف
 لامكلا موي هنألو ميدقتلاب مهأ نوكي دوجولا ةمعن ىلع ركشلاو ناسنإلا ىلإ هعفن دوعي ام

 ّيور ام ىلع مهل هنيعامدعب مهايإ هقيفوت مدعل لالضإلا نوكي نأ لمتحيو قلخلا هيف مت نآب
 لاقف لضفأ تبسلا نب هورظانف هنيعو ةعمجلا موي ميظعتب مهرمأ مالسلا هيلع ىسوم نأ

 .(”1) (855”) ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب : ةعمجلا باتك : ملسم - ع3
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 ضرألا كتعب اغإ : ضرألا ىرتشا يذلا ) عئابلا يأ ( لاقف بهذلا كنم ) انئشأ

 : امهدحأ لاقف ؟ دلو امكلأ : هيلإ اكاحت يذلا لاقف . لجر ىلإ اكاحتف ابيف امو

 امكسفنأ ىلع اقفنأو ةيراجلا مالغلا احكنأ : لاقف . ةيراج يل : رخآلا لاقو . مالغ يل

 عيبلا دقع هيف لخدي ال عيبملا يف عوضوملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ينو ( اقّدصتو هنم
 هنأل ايزتسُم3]"لفتيا هثإف 'ندعملا فاللخي اذهاوأ راكنإا ريغ نم“ هنركذ: ماللسلاةيلكا هلل

 نكي مل هنأ لجر ىلإ هلوق نم رهاظلا نأل ممكحتلا زاوج ىلع ليلدو ضرألا ءازجأ نم
 . ملَصأِف اًيحدمدجي لل" هنأل .مكحملا :كلذ"مكحي لل انإو”دلبلا ف اًنكاَح

 امهنع ىلاعت هللا 7 سابع نبا )فر - 1
 0 داخل ١ ادع تالهشا شمت يقام

 كد ثيدحلا حرش مح

 لجر ىنأ : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 ىرآف لسعلاو نمسلا اهنم فطني ةلظ مانملا يف ىرأ ينإ هللا لوسر اي : لاقف هللا لوسر

 ىلإ ءامسلا نم الصاو اًببس ىرأو لقتسملاو رثكتسملاف مهيديأب اهنم نوففكتي سانلا

 لجر هب ذخأ مث العف كدعب نم رخا لجر هب ذخأ مث تولعف هب (كتلخااكاراك لش |

 لوسر اي : رككب وبأ لاق . هب العف هل لصو مث هب عطقناف رخا لجر هب ذخأ مث العف رخا

 : ركب وبأ لاق . اهربعا : مالسلا هيلع لاق . اهربعألف ينعدتل هللاو يمأو تنأ يبأب هلل

 , هنيلو هتوالح نارقلاف لسعلاو نمسلا نم فطني يذلا امأو . مالسالا ةلظف ةلظلا امأ

 لصاؤولا ببسلا:امأو .«:لقتسملاو .نارقلا نم رثكتسملاف كلذ نم سانلا. ففكتي اناداغأو

 [لجبوا هب ذخأي .ثاللا + كيلعيف انبد دَخ اج, هيفااعسنأا يذلا :ىدلباف نضرألا| للإبل

 هب عطقنيف رخا لجر هب ذخأي مث هب ولعيف رخا لجر هب ذخأي مث هب ولعيف كدعب نم

 * ماللا هيلع لاقف.؟ن تاطخخأ مأإ تبصأ انللالاوسز, اي اينريجلاف.هببولكش هك ءلاشرلا ١

 - ةلظلا . ثيدحلا ىنعم مث ةصقلا تادرفم نيبنلف ( اًضعب تأطخأو اًضعب تبصأ )

 ]١775[ - بصي مل اذإ رباع لوأل ايؤرلا ري مل نم باب : ريبعتلا باتك : يراخبلا )7١47( .

 ايؤرلا ليوأت يف باب : ايؤرلا باتك : ملسم )5579( )١17( .
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 رسك امل : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هللا بضغ دتشا ) : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ةيعابر دحأ ةوزغ يف رافكلا

 ةيهاركلا نزو ىلع يهو ( هتيعابر ىلإ ريشي ) لعفلا اذه ينعي ( هيبنب اولعف موق ىلع

 لمتحي ( هللا لوسر هلتقي لجر ىلع هللا بضغ دتشا ) بانلاو ةينثلا نيب يغلا نسلا
 عضوم رهاظلل اًعضو مالسلا هيلع انيبن سفن هب داري نأو لوسرلا سنج هب داري نأ
 زرتحا ( هللا ليبس يف ) فلخ نب يبأ وه مالسلا هيلع انيبن هلتق يذلا : لبق . رمضملا

 كتان و ملا باون مالسلا مييلع ءايبألا نأ ما ملغا . صاصق وأ دحا يف هلس 0٠0

 رانلا ةبوقع مهيلع دتشا رارضآلاب مهل ضرعت نمف ايلعلا تاجردلا مهلف

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريزغ 0 قرا 11

 ىرتشا يذلا رك دحوم ملا ار اهع لجر نم ُلُجَر ئرسا")

 : راقعلا ىرتشا 0 لاقف « ّبَهَذ ابيف رج ِهِراَمَع يف َراَمعلا

  َبَهَّذلا َكْنم َْعا لو ضْألا َكْنِم ُتْنرتشا امن ينم َكَبهَذ ْذُح

 اَمَكاَحَف هيف امو َضْرَألا كتب اَمّنِإ : ضر ايرعشا سلا راش
 7 ام اكل : هيلإ امك اجت ' يذلا لاقف ٠ : ِلْجَر ىلإ

 : ناقف 0 ةيراخ ىلا ١ رخآلا لاقو « ماع يبإ : ايهدحلا

 . 1016 دل ركل حطلفلا لع اقمناو راش ميدل

 نع :فيدتلا حرش مدح

 لجر ىرتشا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 لاقف بهذ اهيف ةرج هراقع يف راقعلا ىرتشا يذلا لجرلا دجوف هل ازاقع لجر نم
 مل يأ ( عتبأ لو ضرألا كنم تيرتشا امنإ ينم كبهذ ذخ : راقعلا ىرتشا يذلا هل

 ؛ (9478) ناعلا بأ انثدح باب : ءايبنألا باك |: يراخلا - 55
 (7 11 نيمصخللا نو ل الل حالصإ بابحتسا باب : ةيضقالا باتك : ملسم

 "را

 ١



 نأ وهو رحخأ ثيدح سما الل ليون ريف ا ةيلهالا ىف متري
 : رهظملا لاق . ريخلا نم ةيلهاجلا يف لعف ام ىلع باثي همالسإ نسحف ملسأ اذإ رفاكلا

 رشع ال ةدحاو ةنسح باوث رفكلا يف اهلمع ةنسح لكب همالسإ دعب رفاكلل' تبتكي

 ىنعملا نوكي نأ زوجي : يدابالكلا خيشلا لاق . مالسإلا يف ةنسحلل بتكي اك تانسح

 ىلاعت هللا ىلص يبنلل ليق هنأ يور ام هيلع لدي . قباسلا ريخلا كلذ ةكربب تملسأ

 : مالسلا هيلع يبنلا لاق . قرسي حبصأ اذإف هلك ليللا ىلصي ائالف نإ : ملسو هيلع

 نم ىرشب ليللاب هتالص نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ربخأ « لوقت ام هاهنيس »

 . بوتيو هللا ىلإ عجري هنأو ةداعسلا نم هل قبس ام ىلع هللا

 وس لع هللا يضر باراج ا( نب ءاولا (كإ ل[

 .كلاط نأ 1 ل انناقلا سلخ و ىفلخ تيا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تببشأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - قر

 هنم دارأ ةيجسو ةقلخ ينتيبشأ ينعي ةعيبطلا ىنعمب ماللاو ءاخلا مضب ( يِقّلََُو يقلخ

 ىلعو ديزو وه مصاخ امل ( بلاط يبأ نب , رفعجل هلاق ) ئقيقحلا هانعم ال هب فطلتلا

 الامل هاف نإ طير كلا نانا كار اي منت ل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ع١
 دا ؛ ِهتيِعاَبَر ىلإ ٌريِشُي ؛ هيب اولعَف موق ىلع هللا ُبضغ ٌدَْشا ٠
 0 ٠١ و و2 ل .: و 1

 . « هللا ليبس يف هللا لوسر ُهلَتَقَي لجر ىلع هللا بضغ

 . ليوط ثيدح نمض )١539( ... بتكي فيك باب : حلصلا باتك : يراخبلا - [ع17577]

 ةيبيدحلا حلص باب : داهجلا باتك يف هنم دهاشلا ركذ نود هلكفأ 0 جرخأو

 ” وس ا نيت

 دحأ“ موي: حارجلا نم هع يبنلا .باصأ ام باي : يزاغملا ؛باتك : يراخبلا تب[ 3
 ا
 (179) هع هللا لوسر هلتق نم ىلع هللا بضغ دادتشا باب : داهجلا باتك : ملسم

 ورا هنن

 1م



 00 ال كلار كلل لكي ديل تيدا ادعيو متيوتا لطب ل رايفاعلا ميلعي سك
 لاق ) ءاش ام لمع ىلع ثحلا ال بطاخاب ةيانعلا نسحو فطلتلا هنم دارملا ( كل ترفغ

 هيلعأ افك اللا للص ىفلا يأ( لاقأ غرد ال اند تيدجحلا+ اذهأ ةاور دحأ لعألا "دبع

 ا كلر لا دعا كيك ا فلا ام لمع ةعبارلا فينزل ةتئافلا ىف كلير

 نب. ةعبارلا ةرملا يف "لوك ذم" وأ“ تتملا "يف ارك د م” ةغلاثلا ةرملا يف روك دهب” كتشناام لا
 فش اما معا ك6 نيف 'للانلاب# دس يؤم ةلوق لاعبا يل" : لاق طرد اع ذاع م1

 .ةارملا .ةذلقلا/

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع (م) - ]١70[
 نارا ثول نكزألا ١ رك ورنا نادزألا ذل لكل
 ماسلا قنابل هللخا نيف 41 هلاك اكن اني شلك

00 
 دال و و هسا ينعي

 ةلصب ينلسرأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع - م )
 : هلأس نيح هل هلاق . ائيش هب كرشن الو هللا دحون نأو ناثوألا رسكو ماحرألا

 كنإ» ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( هللا ينعي ؟ كلسرأ ءيش يتأب
 . (« عيطتست ال

 : هنع' ىلاعت هللا يضر مازخ ني مك (6)

 "مهل" هلاق !؟"رينح نم" كل تفلسا اما ىلع كملسا و

 تملسأ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر مازح نب مكح - ق )
 نيح ( هل هلاق . ريخ نم ) هتمدق ام باوث نادجو ىلع ينعي ( كل تفلسأ ام ىلع

 (87515) ةسبع نب ورمع مالسإ باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [ع5508١]

 او كو

 . 21١ 55) ملتمأر,مث كرشلا يف قدصت قم دباب. ةاةاكرلا بانك :يراخبلا خ عاد

 : 0144 ١( ب بعب ملسأ"اذإ رفاكلا لمع كح باب : ناميإلا تناتك : ملسم

 ١



 ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هحيضوت مدقت ( ُهَل َحِتْفَف ) كلذ ذخأ ىلع ملسو هيلع

 . « دلاخ اي هطعتاال و

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ فت - [ 85

 َكَراَبت لاقف « يِبنَذ يل رفا ٌمُهَللا : َلاَقَق ند ٌدْبَع َتنذَأ ٠
 ليو َتنّذلا ُرفعَي ابر ُهَل نأ مَعَ ابْنَ يدع بند د ىَلاَعتَو

 11 ل 1 د اي 1 ل يذاع 2 اذلاب
 تنذلا رفعي اب هل نأ ٍمِلَعَف اند 0 يذلا ناتو كرا

 "0 د تي َلاَقَف َبَْذََك َداَع ّمُث « بدلا ُدمأَيَو

 تنذلا رفق لي هلك ملغم 23 يذع ككذا» ىَلاَعَو َكَراَبب لاقف

 ع ُدْبَع َلاَق ؛ كَل تزَمَع ْدَقَف تفش ام لمْعا « بنّذلاب حمي
 0 ةكلاَقلا يف لَك ةصماو : ثيدحلا اذه ٍةاَوَ د ىلغألا

 تل وا

 دبع بنذأ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هتبوت دعب ينعي ( يبنذ يل رفغا مهللا لاقف ) ىلاعت هللا نيبو هنيب ناك اًبنذ ينعي ( اًبنذ

 ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ملعف اًبنذ يدبع بنذأ : ىلاعتو كرابت لاقف ) هبنذ نع

 بنذأ : ىلاعتو كرابت لاقف . يبنذ يل رفغا بر يأ : لاقف بنذأف داع مث . بنذلاب

 يأ : لاقف بنذآف داع مث بنذلاب ذخآيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ملعف اًبنذ يدبع

 رفغي ابر هل نأ ملعف اًبنذ يدبع بنذأ : ىلاعتو كرابت لاقف . يبنذ يل رفغا بر

 هيلإ داع مث بنذ نع دخأ بات اذإ هنأ ةنسلا لهأ بهذم . ( بنذلاب ذخايو بنذلا

 . «هللا مالك اولدبي نأ نوديري# : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع559١]
60 . 

 ةبوتلاو بونذلا ترركت نإو « بونذلا نم ةبوتلا لوبق باب : ةبوتلا باتك : ملسم
 "مرسل شيش

 ا



 بابحتسا ىلع ليلد هيفو . هرثب ىلع يأ ( مزمز ىلع ذيبنلا هوقس نيح بلطملا دبع ينبل

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ الل نال

 لا ياا نبا وهو ٠ مالثلا يلع يلا ميهاربإ نما
 . « موُدَملاِ

 هس ثيدحلا حرش مد

 مهاربإ نتخا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( مودقلاب ) ملسم هاور اذك ( ةنس نينامث نبا وهو ) هسفن يأ ( مالسلا هيلع يبنلا
 هتفو ماشلاب ناكم مسا وه ليقو راجنلا اهب تحني يتلا لادلا فيفخت و فاقلا حتفب

 ديدشتلاو فيفختلا

 : هنع ما هللا 00 نس خر ل

  َبيِصْأَق رَمْعَج هدأ مث « بيِصَأَف دير ةَياَلا دحتأ ١
4 - 7-0 

 رْيَغ ْنِم ِديلَولا نب كات اَهّذححأ من « َبِصْأَ َةَحاَوَر ِنْب هللا ُدْبَع

 . « ُهَل َحِتفَف َةَرمإ

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يهو ( ةيارلا ذخأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 اهذخأ مث ) تام ينعي ةبيصملا هلان يأ ( بيصأف ديز ) كلذ نود ءاوللاو ريبكلا ملعلا
 ديلولا نب دلاخ اهذخأ مث . بيصأف ةحاور نب هللا دبع اهذخأ مث . بيصأف رفعج

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا هيلوي نأ ريغ نم ينعي ةيالولا يه ةزمحلا ةرسكب ( ٍةرمإ ريغ نم

 ا
 مط اهذحا

ََ 

 . «اليلخ هريهازيإربهللا ةختاو) لافت هللا»|لوق هةيساب + ءايبنألا باك 2:يراشبا بسر مى قلبو
 ل( 1 110

 هس ا لل مهاربإ لئاضف نم بأب : لئاضفلا باتك : ملسم

 . )١5147( هسفنب تيملا لهأ ىلإ يعني لجرلا باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - ]١554[

 و١



 هس ثيدحلا حرش مدح

 مدا جتحا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 لاقو « امهبر دنع » ةياور يف ءاج ام هديؤي ةيناحور تناك ةجاحملا هذه : ليق ( ىسومو

 ءارسإلا ثيدح يف .تبث اك اعمتجاو امهايحأ نآب ةينامسج نوكت نأ زوجي : ىضاققلا
 تنأ مدآ اي : ىموم هل لاقف ) مبب ىَلصو ءايبنألا عم عمتجا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 اتجرخأو ) رمألا لوأ نم ةنجلا نوكس نع انتبيخل اًببس تنك يأ ( اتبيخ يذلا انوبأ
 هللا كافطصا ىموم تنأ : مدا هل لاقف ) اهنم اهب تجرخ يتلا كتئيطخب ( ةنجلا نم

 لوق هيف مدقت هباشتم اذه ( هديب ةاروتلا كل طخو ) هميلك كلعج يأ ( همالكب
 هللا هردق رمأ ىلع ) راكنإلل هيف ماهفتسإلا ةزمه ( ينمولتأ ) فلخلا ليوأتو فلسلا
 دارملا ( ةنس نيعبرأب ينقلخي نأ لبق ) ةاروتلا يف وأ ظوفحما حوللا يف هبتك يأ ( يلع

 ىلع هللا اهردق ةيصعم هذه لاق ول انم يصاعلا : لبق نإف 2 ديا حاول

 مرللا لكنا: انلق ."امالم هوك لع لوقلا اذهب مدا ركنأ فيكف ف موللا هنع طقسي مل

 0 ل نيل لل رس رطل اخ نخر هيه ع يخوف دعو

 طقسيف ديفي ال اهريغ يفو رجزلل ناك فيلكتلا راد يف يصاعملا ىلع موللا لوقن وأ

 ىسوم ىلع ةجحلاب بلغ ينعي ديكأتلل هرّرك ( ىسوم مدآ جحف ىسوم مدآ جحف )
 لصألا وه يذلا قباسلا ردقلا نع لفغ هنأب هيلع هبنو هللا ملع ىلع كلذ لاحأ هنأل

 . عرفلا وه يذلا قحاللا ببسلا ىلع رظنلا رصقو

 : امهنع ىلاعت هلا يضر 5 نبا »)0 نفسو"

 َنيح ٍبِلَطُملا دبع يِنِ ُهلَف ؛ اوصاف اَذَك ْمكَمْجَأَو مسخ ٠

 .( مّرَمَز ىَلَع ديل هوقس

 هبي ثيدحلا حرش مد

 ملمجأو متسحأ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م)
 هلاق ) عينصلا اذه ىلع اومواد ينعي ( اوعنصاف ) ليمجلا نسحلا لعفلا متلعف ينعي ( اذك

 لهأل كارلا ف هي رعلا و. .قيرشتلا مايأ لال ع تدلل توجو باب: خلا باص 00717

 .101200) 0١101 1) ةناعتملا



 يوغللا عتمتلا هب دارأ هنأ ىلع الومحم نوكي جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف ملسو
 امبي مرحي ل نبا عتمتملا قافتزاك ًاكراق هتوك“ ف مالَسْلا هيلع قمتزا ىنعي قافترالا وهو
 . رمال “لوألا

 : هنع ىللاعت هللا يضر رف وبأ ف 1

 ائيش هللاب ُكلرشُي ال َكِيمُأ نم تام نم هنأ يِنرَسَبَف ليربج ينثأ ١

 كإو ىتر نإو : كاع © فارسا نانو ىتز نأو تلق « َهّنجلا لخد

 5 قل

 ينرشبف ليربج يناتأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - ق )
 : تلق . ةنجلا لخد ائيش هللاب كرشي ال كتمأ نم تام نم ) نأشلل هيف ريمضلا ( هنأ

 ةدشل ناك رذ يبأ نم لاؤسلا اذه ( قرس نإو ىنز نإو : لاق ؟ قرس نإو ىنز نإو
 بحاص نأ نم ةنسلا لهأل ةجح ثيدحلا ينو . يصاعملا نع هداعبتساو ةيصعملا نم هترفن
 . ةنجلا يف دلخو اهنم جرخأ اهلخدأ نإو رانلاب هل عطقي ال ةريبكلا

 ]١5665[ - هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :

 ١ نينلا وبا" تنأ مذا اي: اهءؤمأ:هل اقفال قمؤئاو مقاتل
 كافطْصا ىموُم تنأ : مدا هل لاقف « ٍةنجلا نم انتج رخأَو انكي

 هللا ُهَرّدَق رمأ ىلع ينمولتا « هدي ةاروتلا َكَل طحتو « ِهباَلَكِ هللا

 مدآ ّححَف , ىسوُم مدآ جف « ةنس نيب يَملْحَي نأ لبق لع
 ىسوم ( .

 7(” ضيبلا .بايثلا بابا :: نمابللا تاك": ىراخيلا - 7

 ! 18 49“ ةنللا' لحد ايش هللا ةلّرطي' آل تام رم "بباب :”نامبإلا بانك :ةيلشن

 . (1514) هللا دنع ىسومو مدا جاحت باب : ردقلا باتك : يراخبلا - ]١75[
 )١557( )١5(. مالسلا امهيلع ىبسومو مدا جاجح باب : ردقلا باتك : ملسم

4 



 ؛مولعملا يضاملا لعفلا» هلوأ ءاج ام يف : لوألا لصفلا

 : هنع ىللاعت هللا يبحر. رمع: (خ) سارا

 كَراَبملا يِداَولا ذه لاَقَف عند نم ماد هللا يناثأ ١

 : 1 ا ّعو

 - عساتلا تابلاد

 هج ثيدحلا حرش مح

 نم تآ ةليللا يناتأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - خ )
 لقو ) ةنيدملا ةيدوأ نم قيقعلا يداو وهو ( كرابملا يداولا اذه يف لص : لاقف يبر
 هيلع يبنلا رمتعا : يوونلا لاق . يتجح يف يترمع انأ جردأ هانعم ( ةجح يف ةرمع

 نم ةرشاعلا يف مالسلا هيلع هتجح تناكف ةدحاو ةجح جحو ةرمع عبرأ مالسلا
 : ليقو « اهلبق جحلاب سانلا رمأي مل اذهلو اهنم ةعساتلا يف جحلا ضرف ليق . ةرجهلا
 ملو هللا ةملك ءالعإو ةبراحماب اًرومأم ناك مالسلا هيلع هنكل تس وأ سمخ ةنس ضرف
 انو يحمي تقول نسللو رتسأ ةرمعحلاب نمأ اهنا :ورطتعي هناك :هنكل جحلا ىلإ اعف 0
 ركب ابأ مهيلع رَّمأو جحلاب سانلا مالسلا هيلع رمأ ةرجحلا نم نامث ةنس ةكم هللا حتف

 هركف نيكرشملاب ةءولمم تناك عضاوملا كلت نأل ةعساتلا يف مالسلا هيلع جحي مل امّنِإو
 جحي ال نأ مسوملا لهأ يف ىداني نأ رمآف سانلا ثعبف اهيف مهعم رضحي نأ مالسلا هيلع

 ائراق وأ اًدرفم ناك له مالسلا هيلع هنأ يف تاياورلا تفلتخا . كرشم ماعلا اذه دعب

 جحلا يف اهلخدأو ةرمعلاب مرحأ مث اًدرفم الوأ ناك مالسلا هيلع هنأ حيحصلاف اًعتمتم وأ

 هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر عتمت : لاق هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع يور امو

 لع ضو كم :ىبنلا.لكذ ان باب, .:,ةنسلاو .ثاكلاب ماصتعالا باك, :ايراخسلا ج 0
 دهاشم نم امهب ناك امو « ةنيدملاو ةكم نامرحلا هيلع عمتجا امو « ملعلا لهأ قافتا

 . (754) ربقلاو ربنملاو هليَع يبنلا ىَلصُمو . راصنألاو نيرجاهملاو هَ يبنلا
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 اسيد اينما افتحلر ام هل علو اجامع اقع املي ١



 «مولعملا يضاملا لعفلا» :هلوأ ءاج ام ىف: لوألا لصفلا
 «لوهجملا يضاملا لعفلا»:هلوأ ءاجام يف : يناثلا لصفلا
 (يضاملا ملكتملا»:هلوأ ءاج ام يف: ثلاثلا لصفلا

 (لهر»:ةملك هلوأ ءاج ام يف : عبارلا لصفلا

 (رمألا لعف»:هلوأ ءاج ام ىف : سماخلا لصفلا



 لير اَدِل ةظوفْسَك وقح عيمح
 تلوألا ةعيطلا

 ماوخو.ش



 .ان2ب )ال ١
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 ا :

 و 2 7 اخ

 (ونكا نيرلا نس يمأ نراك ب يطللا دب“

 0/1 رسما
 : قيلهبو قيمحت 00 ٍ

 ميلا ركن يروطعقلا كنب شاتيلا

 »م ااشلادزمبا

 ةكماملا سرامنلاب اكلم لهشي

 لَيكِلْرإَ
 توريج
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 مثول 35
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 ق1 ايوان ب


