








 : سماخلا لصفلا

 (مهْنإ» ةملك هلوأ ءاج ام يف

 سداسلا لصفلا

 . 'اهْنِإ» ةملك هلوأ ءاج ام يف

 : عباسلا لصفلا

 «كّنِإ) ةملك هلوأ ءاج ام ىف

 : نماثلا لصفلا

 امكن ةملك هلوأ ءاج ام يف
 : عساتلا لصفلا

 (ركنإ» ةملك هلوأ ءاج ام
 : رشاعلا لصفلا

 .فامنإ1 ةملك ةلوا ءا اك ىف

 ا «ال» فرح هلوأ ءاج ام ىف
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 تاعوض ووملا تس رهف

 لولا دلجملا

 00 ل ا ل للا قيقحتلا ةمال

 ١ نول تلم او ةايبح عقلا ٠ د ( را يووم را حسم هماهوأو هايازمو باتكلا جهنم

 0 ل ل ا روطس ىف ىناغصلا ةمجرت

 00 ا ا اا ا روظنمقتاكلقمتلا نزل ل

 0 ا ل ا باتكلا نم ىلوألا تاحفصلا نع روص

 ا ا لال و ور لص ا حراشلا ةمدقم

 00 7 ل ا و ا 0117 ا كل فلؤملا خيشلا ةمدقم

 ” لإ 000 يقم 4101 أ لم ب ب ماما اع افرع عاما طرا و نا ا د ا م باتكلا بيترت

 لوألا بابلا

 : لوألا لصفلا
 0 ا ةيطرشلا وأ ةلوصوملا نمب هؤادتبا ءاج ام ىف

 00 لا ةيماهفتسالا نهب. هؤاذتبا ءاج اه ىف: ىتاثلا ليقفلا

 يناثلا بابلا
 : لوألا لصفلا

 00 لا ل ا ا (َّنإ) ةملك هلوأ ءاج ام ىف

 : يناثلا لصفلا

 ااا ا «ينإ» ةملك هلوأ ءاج ام يف

 : ثلاثلا لصفلا

 00 ا ا ل اا «انإ» ةملك هلوأ ءاج ام ىف

 : عبارلا لصفلا

 00 ا ل ا (هَّنِإ) ةملك هلوأ ءاج ام ىف



 تضخ  كيدحملا حرش مح

 ( حكي الو مرحملا حككني ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناهع - م )
 ةغيص ىلعو يفنلا ةغيص ىلع ةيورم هيف ةثالثلا لاعفالا ( بطخي االو ) يناثلا يف ءايلا مضب

 ةلاكوب وأ ةيالوب ناك ءاوس هريغ اهجوزي الو ةأرما مرحملا جوزتيال ىنعملاف . يبنلا
 مرحما حاكن حصي ال هنأ ىلإ دمحأو يعفاشلاو كلام بهذ . جوزتلل ةأرما بلطي الو

 جّرزت مالسلا هيلع هنأ ّيور امل زوجي هنأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو , ثيدحلا رهاظب
 ظفل نوكل ءطولا ىلع هنع ىلاعت هللا يضر ناثع ثيدح اولمحف مرحم وهو ةنوميم

 اضراعتي تبثي مل نإو يورملا رحتأت تبث نإ احتوسنم هنوك ىلع وأ هيف ةقيقح حاكنلا
 يبنلا لوق نأل لمأت هيف نكلو حارشلا هلاق اذك هعنمي ام هيف سيلو سايقلا ىلإ راصيف
 لوقلا حجري نأ نييلوصألا دنع حيحصلاف اضراعت اذإ هلعفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . هيلع اًروصقم نوكي دق لعفلاو ريغلا ىلإ ىّدعتي هنأل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [7]
 وا را

 تح ؟؟ترالشلللا حرش مد

 رسكب ( دروي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 دروي ال لوعفمو ضارملا لبإلا بحاص ءارلا رسكب ( ضرم ) يبنلا ىنعمب يفن ءارلا
 ىبن امّنِإو حاحصلا لبإلا بحاص داصلا رسكب وهو ( حصم ىلع ) هلبإ يأ فوذح
 ةقاقلاهبب قيام ئدثلا :ةرئلقو. هللا ااعفب:يمدعملا» ضازرملااهبانطأ امير هنأل هع ماليلا اة

 هعبطب يدعي ضرملا نأ اهبحاص سفن يف عقي الئلو اًررض اهبحاصل لصحيف هعبطب ال
 . يوونلا هلاق اذك رفكيف

 لوغ الو ءون. الو َرفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال باب : مالسلا باتك : ملسم - عا/“]

 فارشألا ةفحت ىف 5 يراخبلا هوري ملو . )١١7١( )4 ٠١( حصم ىلع ضرمث دروي الو
 تضل



 نالطب يف رابخألاو تايآلا يف درو امم داري نأ زوجي يقبيبلا ركب وبأ هيقفلا مامإلا ركذو
 تايانجب اهنوبجوتسي ام مهنع ففخي نكلو رانلا نم اهب نوصلختيال مهنأ رافكلا تاريخ
 قيفوتلا فيك . يضاقلا هلاق ام ىلع : تلق نإف . يرزاملا هقفاوؤ رفكلا ىوس اهوبكترا

 نإ هللا لوسر اي :: لاق .هنأ سابعلا نع, ملسم هجرخأ رخا ثيدحبو ثيدحلا |اذه "نيب

 يبنلا هترصن : لوقأ . « معن » : لاق كلذ هعفني لهف كرصنيو كظفحي ناك بلاط ابأ

 هل مالسلا هيلع هتعافشل اًببس ريصت اهنأ ةهج نم هعفنت امنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 دعب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هب رعشي اهب هنع ففخي وأ اهيلع بائي هنأ ةهج نم ال

 ةصتخم تناك ةعافشلا كلتو « رانلا نم لمسألا كردلا يف ناك لولو معن ١ : هلوق

 . هب

 هع لح هلل يسكر رمع نبا (مز خلل
 1 ا د كا سعوا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىبلا دكتكا لآق < ةلغ لثتتت ور ”(اطليا# علاش هللا يضر رمع نبا - م
 شقني ال ) لاقو هللا لوسر دمحم هيف شقنو ةضف نم اًمتاخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 يمتاخ شقن لثم كدحأ ّنشقني ال ينعي يمتاخل ةفص اذه ( اذه يمتاخ شقن ىلع مدحأ
 ياتللا .كولم ىلإ ,هيتك .مب: تحتل :متارجلا..دفتا ناك مالسلا هيلع ميألو كلذ نعول طا ١

 اهحتفو داتلا ريك .ةناتغل متاخلا يفو 1 لا تلحدل هلثم هريغ شقن ولف مهريغو

 . حضفأ رسكلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ناهع (م) - [754]

 طخ ا مكي اَلَو ُمِرْحُملا ٌحِكْنَي ال »

 لير دق ةلعقت قرو'نم امتاخ كوع ىبنلا سبل باب: ةنيزلاو جرمابللا يانج تال

 . (0ةز ع١ ٠319 ؟ةدعب نما هل ءافلخلا سيلو . هللا

 1 0 يحلو ني ةهاركو 2 مرا حاكن مير خ باب : حاكنلا باتك : ملسم - [2؟ ؟]

 .(هالال١١) ةماه لا فان 2 تطلا) تناك يراخبلا 7

 ١م



 هبي ثيدحلا حرش مح

 سانلا ناك : لاق هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا مهاهنف عادولا فاوط الب مهناطوأ ىلإ تافرع نم نوفرصني

 عوجرلا وهو نوكسلاب رفنلا نم يبن اذه ( دحأ رفني ال ) : لاقو كلذ نع ملسو
 هدهع رخا نوكي ىتح » ةياور ينو ( تيبلاب ) هئاقل يأ ( هدهع رخا نوكي ىتح )
 يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذ هيلإو عادولا فاوط بوجو ثيدحلا ينو « فاوطلا تيبلاب

 ه0 ل يلع بحار ايلي يلف ضئاشتا الإ مدلا هيلع بجو هكرت اذإف هيلوق دحأ يف

 دهر مت ا رع يضمحلا هال ةياور يف

 :ةابنع ىلا هللا 5 ةشئاع 10 ل يدلل

 ؛ يذلا َموَي يتتيطحت يل زفغا بر : اًمْوَي لَ مل هَل همني ال
 ةّيِلِهاَجلا يف ناك ناَعْدَج ُنبا هللا لوُسَر اي : ٌتْلاَق َنيِح اَهَل ُهَلاَق

 ! 19 ةفئا كلك ليك يكسب 0 حلا اح

 عسد ثيدحلا حرش مدح

 لقي مل هنأل هعفني ال ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 ةمايقلا مويب أرقم نكي ملو اًرفاك ناك هنأ ينعي ( نيدلا موي يتئيطخ يل رفغا بر اًموي
 لوسر اي : تلاق نيح اهل هلاق ) هلمع هعفني الف هيف هتئيطخ ةرفغمل بلاط هبرقملا نال

 يف ناك ) ةلمهم نيع اهدعبو ةلمهملا لادلا ,نوكسو. مجللا مضب ( ناعدج نبا هللا

 ب نع ا يرق مراسل لع يتب لق نع ارو تالا

 ءاسؤر نم ناك ناعدج نبا ( هعفان كلذ لهف نيكسملا معطيو محرلا لصي ) هيف ةلاهجلا
 نوباثي الو مهامعأ مهعفنيال رافكلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا ضايع يضاقلا لاق . شيرق

 مهمئارج بسحب ضعب نم اًباذع ّدشأ نوكي مهضعب نكل باذع فيفخت الو معنب اهيلع

 ..رخخآ» ثيدح يف درو 5 ضئاخحلا ىلع الإ عادولا فاوط بوجو ثيدحلا ينو 1

 404 ان معي ال نفكلا ىلع تام قم.نأ ىلع للدلا#تاب.> تاكرلا فاك: علبسا - [ا/117

 ا

 ٠ه



 ديدشتب ( قيدصلل يغبني ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نأ ) « نمؤملل يغبني ال » ةياور يف ءاج هنآل نمؤملا هب دارملاو قدصلا يف ةغلابملل لادلا

 . « ءادهش نونوكي ال نيناعللا نإ ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( اًناَعل نوكي

 : هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع (ق) - [75]

 ااه برج جوزف معرا يح هلاقا) ىلا اذه ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يغبني ال ) هنع ةياورلا ىلع اَممَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - ق )

 ل ب ا

 د هنآل ميرحتلا ا هل وعرلا نما هيقاالا ذل

 هلاق امو مالسلا هيلع ليئاربج هنع يناهن : لاقو هعزن مث جابيد ءابق يف ىلص مالسلا هيلع هنأ

 دودرمف هبهاو بلقل ةلاتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هسبل مبرحتلا دعب ناك هنأ نم ضعب

 . لمن هيف دري

 امهنع ىلاعت هللا يضر تك نبا(خ) 0
 . ( ٍتيِبلاب ِهِدِهَع ع َنوُكَي ىّبَح ٌدَحَأ رِفثي ال

 : (؟ليق),ةعرن ا سرح جورف يف ىَلِص نم باب :/ةالصلا باتك : يراخبلا ا- (/[]
 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرخت :باب : ةنيزلاو سابللا باتك ::ملسم

 ىلع هوحنو ملعلا ةحابإو . ءاسنلل هتحابإ لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو . ءاسنلاو

 ثنا رضاك بادي عباصأ عبرأ ىلع دزي مل ام :لجرلا
 )١5517( ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط بوجو باب : جحلا باتك : ملسم - 3

 "م

 . (8/5) «فارشألا ةفحت» عجارو « يراخبلا يف سيل ثيدحلاو |

 ها/و



 كاز را ترابا "اردن" ادههبو اهيدعب املا ايا "اهليقام' ناك اذإ 'ءانقلا "دعب ذأ ريدقتبا بنعم
 بصنلاب انثدحتف انيتأت ام وحن نأل عونمم هنكل همالك انه ىلإ رانلا نمل اًببس همدع الو
 امهعاتجا يفن امهيناثو . هئافتناب يفتنيف يناثلل اًببس لوالا نوكي نأ.امهدحأ . ناينعم .هل

 حراشلاو هيوبيس هرسف اذك ثيدح الو نايتإ كنم نكي ملد ينعي ةيببسلا رابتعا ريغ نم

 اذه ( مسقلا ةلحت اّلِإ ) لوألا ىنعملا ىلع بصنلا رصحو يناثلا ىنعملا هبنتي مل هناك

 ةلحت اهترربأ يأ نيملا تللح ردصم ءاحلا رسكب ةلحت « رانلا هّسمتف » هلوق نم ءانثتسا

 لجلال امله اقيم اق لاراب قاوككي انلارزا دق ةيلخغ ق١ انغر والالبإ هلعتفلا اه ميسللا
 . ةتامزز ةلقنوأ يلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - 0/7
 1“ در سساووب نع سوو

 مح ..ثيذدنجلا حرش مد

 وهو الإ مدحأ نتومي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)

 هتوم لبق مالسلا هيلع يبنلا نم ثيدحلا اذه تعمس : يوارلا لاق ( هللاب نظلا نسحي
 رودقم ريغ هنأل دارملا وه سيل هنكل توملا نع عقو نإو رهاظلا ين يبنلا مايأ ةثالثب
 كلوقك ةيانكلا قيرطب توملا دنع هللاب نظلا نسح مدع نع يبنلا هب دارملا امنإو هل
 يباطخلا لاق عوشخملا كرت نع لب ةالصلا نع يبنلا ديرت تسل عشاخ تنأو اّلِإ لصُن ال
 لدحلا نسل نما نكي هللاب نطلا ليلح هنأل ةككاصلا لاجعألا |عوتبحل ةفيقحلا نإ ف
 .. مكدظا هللا نسحب, مكلاسعأ اويسحأ لاق اهناكف الا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [/"5]
 كادااس مهل ه نوط نت

 + اناعل نوكي ناسي لعل يغبي ال

 دنع « ىلاعت هللاب نظلا نسحب رمألا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [77+]
 072 (11/) فاوملا

 (؟551/) اهريغو ؛ٌباودلا نعل نع يبنلا باب : باذالا و ةكلاوأازتلا انيكابل نر مب
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 تس" ثندحلا حرش 0ك

 مك دحأ نعنمي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - ق)

 نذؤي هنإف ) ردصملا اهمضبو هب رحستي ام نيسلا حتفب ( هروحس نم لالب ناذأ

 يأ ( عجريل ليلب يداني ) مالسلا هيلع يبنلا لاق يأ يوارلا نم كش وهو ( لاق وأ
 ةحلصم ىلإ مئاقلا دريل ينعي دعتم انههو اًيدعتمو اًمزال ءيجي عوجرلا ( مكمئاق ) ناذألا

 رتوأ ناك نإ اليلق مونلاكو رتوأ نكي مل نإ راتيإلاك حبصلا برقب هملع ىلع ةبترتم

 لمعتسي دق لوقلاو ( اذكه لوقي نأ رجفلا سيلو مكمئان ظقويو ) اًطيشن حبصيل
 ىتح هيفك ةاورلا ضعب عمجو ) رهظي ىنعمب لوقي انههو ماقملا بساني امم قطنلا ريغ يف
 سيل ٠ ملسم حيحص يف ةروكذملا ةياورلا : لوقأ . ( نيتبابسلا هيعبصأ دمو اذكه لوقي
 : هلوق « هيعبصإ نيب جرفو اذكه لوقي ىتح اهعفرو هدي بّوصو اذكه لوقي نأ رجفلا
 نأب ةياكح هركذ يوارلا ظفل نم « هيعبصإ نيب جرفو » هلوقو « اهعفرو هدي بّوص »
 ءامسلا ىلإ هديب راشأ « اذكه لوقي نأ رجفلا سيل » : لاق نيح مالسلا هيلع يبنلا

 ىتح : مالسلا هيلع لاق نيحو رجفلا نم سيل ليطتسملا ضايبلا نأب اًحاضيإ ضرألا ىلإو
 تفرع اذإ قداصلا رجفلا وه رشتنملا ضايبلا نآب اًحاضيإ « هيعبصإ نيب جرف اذكه لوقي
 . الالتخاو اطالتخا فنصملا مالك يف نأ تفرع اذه

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ (ق)) مآ
 0 ََ 0 0 هانفز ا 2 ع ب 7 عع

 الإ , رانلا هسّمتف ٍدلَولا َنِم ةثالث نيِملسملا َنِم ٍدَحال تومي ال »

 . ( مسسقلا ةلجت

 دحأل تومي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ينعي واولا ىنعمب هيف ءافلا : حراش لاق ( رانلا هّسمتف دلولا نم ةثالث نيملسملا نم

 امنإ عراضملا نأل اذك انلق امنإو هاّيِإ رانلا سمو. هدالوأ نم ةثالث توم ملسمل عمتجيال

 .(5١؟١51) هبيستحاف دلو هل تام نم لضف باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - 557]

 . )١5٠0( (؟55775) هبستحيف دلو هل تومي نم لضف باب : ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 مام  (١)راهزألا قرابم هاسا/ىا/



 هيفا روصتي ملف هقاربب يفشتسيرب, ناك مالتشلا'اهيلعا:هنأل وأ: زاوجلا 'نايبلف اًمالث ءانالا يف

 . ةهاركلا

 0 يمهل 0 ةريره وبأ ا

 . ( هراَدج يف ةّبشح َرِرْعَي نأ ةراح ها جاوب

 ( ةبشخ زرغي نأ هراج مدحأ عنمي ال : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 هلي ةعللطملا 1 نأ لعإ ا ؟؟قدقلل "هنأ" لإ ؟نوزتكألا ثهذو# عادقلا"يف"' قفانحلا" للا

 ةملس نب هللادبع نع يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم هنكل يراخبلا ةمالعب ثيدحلا ملعأ هللا

 جرعألا نع يرهزلا نع كلام نع ثيدحلا ايور امهالك ىيحي نب ىبحي نع ملسم هجرخأو

 .. ةريره يبا نع

 : هنع هللا يضر دوعسم نبا (ق) - [/71]

 رار تدل هنزف هر وحس نيم لولي ناد كت ا سس ال

 دعو اَذَكم ا َ هيفك ةاوّرلا ضْعَب َعَّمَجَو ؛ اًذكه و

 . (5175) هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج ٌراج عنمي ال باب : ملاظملا باتك : يراخبلا - [7"]
 )١5٠69( راجلا رادج يف بشخلا زرغ باب : ةاقاسملا باتك ٠ :اًنظيأ ملسم دنع وهو

000 
 م مالوول رجفلا اليم .نافألا اتاي نادل باس يراد

 نأو رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب باب : مايصلا باتك : ملسمو
 م ماكحألا هب قلعتت يذلا رجفلا ةفص نايبو . رجفلا علطي ىتخ هريغو لكألا هل

 . (595) )*٠١9( كلذ ريغو . حبصلا ةالص تقو لوخدو « موصلا يف لوخدلا

 هالك



 فحل فلما حرش م

 لاقي رعاش ناك لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق )
 وجهي ال نأ ىلع هدهاعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا َّنّمف ردب موي رسأ ةرغ وبأ هل
 لاقف ةيناث ةرم نملا بلط دحأ موي رسأ املف ءاذيإلاو وجهملا ىلإ عجر مث هقلطأف نينمؤملا
 ىلع يفنلا ةغيصب ىور . ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا لادلاب ( نمؤملا غ دلي ال ) مالسلا هيلع

 مجلا مضب ( رحج نم ) ةرم هب ررضتي ام عدخي نأ ظقيتسملا نمؤملل يغبنيال هنأ ىنعم

 نأ ينعي ةرخآلا رومأ يف اذه ليق . اًضيأ يبنلا ةغيصبو ( نيتره ) ةلمهملا ءاحلا لبق
 فسوي لعف اك هيلإ دوعي الو برطضيو غيدللاك هبلق ملاتي نأ يغبني بنذأ اذإ نمؤملا

 لعجي نأ ىلوألاو اًبوث ههجو ىلع لسري ىتح ةأرما ٌمّلكيال ناك اخيلزب مالسلا هيلع
 .قرجالاررانملا فرمي روض ايري كع تركي نا تسل

 : امهنع . ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [/1]
 يف ْحَسَمَتَي الو . لوبي ٌوُهَو هنيِمَيب هركذ مكدحا نكيسمي ال ١ ًَك 1 "ا ل هو

 ..نيماتألا بيد سدكودالو ءكدويمب ءالخلا

 هد ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ نكسمي ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق)
 كاسمالا ةهارك ىلع هيبنت هيفو نيمبا ةماركل هّسم هرك امنإ ( لوبي وهو هنيميب هركذ

 ىلؤأ ةلاحلا كلت ريغ يفف هبايث ظفحلا هيلإ ءرملا جايتحا عم هنع ايهنم ناك اذإ هنأل اقلطم

 ركذلاو هنيميب رجحلا ذخاي نأ يجنتسملل يغبنيف ( هنيميب ءالخلا يف حسمتي الو )

 ( ءانإلا يف سفنتي الو ) هنيميب كيرحت ريغ نم اهيلإ لعفلا بسنيل راسيلا كرحيو هراسيب
 رساكلا ءاملا ةدورب نأل ليقو هريغ ههركيف همف ةبوطر نم ءيش هيف عقي نأ ةفاخمل هنع يبن

 سفنتي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نأ ّيور ام امأو . هسفن ةرارحب لقت شطعلل

 (5994) نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسمو ب
11 

 . (57) (551) نيهاب ءاجنتسالا نع يبنلا باب : ةراهطلا باتك . ملسم -. [ال#9]

 . هنع هللا يضر ةداتق يلأ ثيدح نم

 ةها/ثو



 هكسح ثيدحلا حرش مج

 مرحما سبلي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 صيمقلاب ىدترا ولف ندبلاب طيحي ام سيل يبنملا نأ ىلع هيبنت صيمقلا ركذ ينو ( صيمقلا
 ةليوط ةوسنلق نونلا مضو ءارلا نوكسو ءابلا مضب ( سنربلا الو ةمامعلا الو ) عنمي ال
 ماكس زوج الءهنأ قإاةزاشإ ةماقعلا ركذ:دعب ةركذ قو: لوألا كاملا فإ داغزلا اهسبلي

 مئامعلاك طيحملا ريغب ةيطغتلا زوجيال هنأ ىلإ وأ هردانب الو سابللا داتعمب ال سأرلا ةيطغت

 ةحئارلا بيط تبن وهو ( سرو هسم ابوث الو ليوارسلا الو ) سنربلاك طيخناب الو

 اليسغ ناك نإ نارفعزلاو سرولاب غوبصملا بوثلا ليق ( نارفعز الو ) هب غبصي نملاب

 لسبلي ال يأ ( نيفخلا الو ) نولل ال. بيطلل عنملا نأل هسبل لحي ةخئار' هنم حوفي ال
 لفسأ انوكي ىتح امهعطقيلف نيلعن ) دجيال نآل' يأ ( دجياال نأ الا ) نيفخلا مرحما

 . نيلعن عضوم امهسبليف ( نيبعكلا نم

 : ةنغ ىلاغت هللا 59 ةبيؤر نب ةرامع ممر ا

 ”اييررعا لقي 'نسكلا 2ص ل لا ل

 كس ثيدحلا حرش مهد

 فيفخت و ةلمهملا نيعلا مضب ةرامع ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبيؤر نب ةرامع - م )

 هيلع يبنلا نع هاور ام ليق . ةبيؤث نزو ىلع ةزمهلا حتفو ةلمهملا ءارلا مضب ةبيؤرو مملا
 لبق ىلص نم رانلا جلي ال ) اذه اهدحأ نيثيدح ملسم هل جرخأ ثيداحأ ةعبرأ مالسلا

 امهيلع بظاو نمف نيقاش امهنوكل ركذلاب امهّصخ ( اهبورغ لبقو سمشلا عولط
 .انهزيغ عاقب

 امبنع ىللاعت هللا يصر رمعا نبا (ق) - 1

 0! نيئرم رخجا نم نمؤملا غذدلي ال ؛
 ةظفاحما و رصعلاو حبصلا لل دا لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - الا ا/]

 : ا ( 1 اهنلع

 ّ 5 ١ 1 ترمه رحج نم نمؤملا غدلي آل ا ٠ دا باتك : يراخبلا - ]3

 ةهأسإ/5



 هج ثيدحلا حرش مدح

 كدحأ نلوقي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اهحتفو ءارلا نوكسب مرك لجر لاقي ةغللا لهأ لاق ( نمؤملا بلق مركلا امنإو مركلا
 برعلا نأ يبنلا ببسو ثينآتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو دحاولا هيف يوتسي ميرك ىنعمب
 هرركفب مزكلا:لغ ايبراش لمحت هني هدكتملا نسا يالا امرك ةعرجتشو لشغل نوع

 نسح مهوعديو رمخلا هب اوركذتي اليل ةيمستلا هذه ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا
 ضيرحت هنم ضرغلاو هئاكزو هبيطل هب فصّني نأ قحأ هبلقو نمؤملا لعجو اهبرش ىلإ مسالا

 . ةيمستلا هذه ًالهأ هنوكو ىوقتلا ىلع نمؤملا

 ا ا
 يف ٌحلملا ٌعاَمْنَي امك َعاَمْلا الإ 0 َةَئيِدَملا م

 0 ءاملا

 مع ثيدحلا حرش مدح

 هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق)
 حلملا عاني مك ) باذ يأ ( عاما اّلِإ دحأ ةنيدملا لهأ ) ءوسب ديري ال يأ ( ديكي ال

 -5ْ لوشن عنيدلا»!رغأ هاربا ومو ثيدح قلووألا"ٌفابلا, ف هيلعمالكلا (مدقت ا [(ءاقابف

 : اميدع ىلاعت هللا ىضر رمع/ نبا (قف) 1 |
 « سنرببا الو ةمامعلا الو ؛ يما ٌمرحملا يي ا

 ِنْيفُحلا الَو ؛ َنارَمْعَز 0 نيرو هس ابْن الَو « ليوارسلا| الَو

 لا نعل سا راتوكي ع ايي تاعتاوب نان ديس خلا ال

 . هل ظفللاو (81١/ا/) ةنيدملا لهأ داك نم مثإ .باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - ع/6١]

 . (494) )/481*١( هللا هباذأ ءوسب ةنيدملا لهأ دارأ نم باب : جحلا باتك : ملسمو

 . )١5147( بايثلا نم مرحما سبلي ال ام باب : جحلا باتك : يراخبلا - ]71١57[

 مير نايبو . حابي ال امو . ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب : جحلا باتك : ملسمو

 . (75) (1١١ا/ا/) هيلع بيطلا

0530 



 بس ثيدحلا حرش مح

 هاخأ مدحأ نميقي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 فلاخي مث ) هميقي نأ هل زوجيال دجسملا يف اًسلاج هاخأ دجو نم ينعي ( ةعمجلا موي

 لقيل هانعم ( لوقي نكلو هيف دعقيف ) هدوعق عضوم ىلإ هفلخ نم يتأي يأ ( هدعقم ىلإ
 ماق.اذإ ٠ : لاق هع ىبنلا نأ حيحصلا ف تبث : ليق نإف . اوعّسوت يأ ( اوحّسفت )

 هناكم نم هيخأ ةماقإ زاوج ىلع لدي اذهو « هيلإ داع اذإ هب قحأ وهف هسلجم نم كدحأ

 ّصتخا قباسلا نآل هيلإ قبس نم قح يف ةماقإلا زاوج مدع : انلق . امهنيب قيفوتلا امف
 مكحلا اذه نم اونثتسا انباحصأ يوونلا لاق . هميقي نأ رختملل زوجي الف عضوملا كلذب
 هلف هريغ هيف دعق اذإف هب قحأ وهف ءاتفإلا وأ سيردتلل اًعضوم دجسملا نم فلأ اذإ ام

 دوعيل هنع باغ مث هيلإ قبس نم عضوم يف سلج نم قح يف ةماقإلا زاوجو هميقي نأ
 ريق ل و[ اهوعو ةرقكل هعبض وما يف كرت ءاوض اريسي العش يضقلاوا اصرخ قاف

 هفاضيخا طبي مل هنألا هميقي نأ هلف ادعاف هيف ادجو اذإو هلا لا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - عالا“]

 . ( هيف سِلْجَي مث ِهِسِلْجَم ْنِم لجّرلا مكُدحا َنَميِقْياَل »

 فح"' كتيدللا حرش مح

 م دحأ نميقي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - الا :]
 . (« نِمّوملا ٌبلق ُمركلا اَمَّنِإَو مركلا : مكذحا نلوقُي ال و

 . (5؟59) هسلجم نم لجرلا مقي ال باب : ناذكسالا باتك : يراخبلا - ع/١]
 هيلإ قيس. يذلا" خاب: هعضاوم نم "ناسنإلا ”ةماقإ جرحت تاب" : مالسلا"”باتك ؟ ملشمو
 ' نفل ةقتكف

 ١ قر (؟ 109 /انرك ا قلشفلا:ةيمست ةهازك باب: تدألا نم ظافلالا عباتك : .ملسم - م0111

 ها/



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [/11]
 ا زخات وكلها: "نإف إف « ٍرْهَّدلا ةبيحت كح رع ايام مكاشلا» نارتيذلاو

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ نلوقيال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ل١ للص" يتلا" يبن : امّنِإ هنامرح يأ رهدلا ةبيخ بلطا موق اي ينعي ( رهدلا ةبيخ اي

 نوبسني مهنأ ةيلهاجلا لهأ ةداع نم نأل هانعم يف امو لوقلا اذه نع ملسو هيلع ىلاعت

 ١4 : ةيئاجلا] © َر ٌرْهَدلا اّلإ انكي اَمَو ] مهنع ةياكح هللا لاق اك نامزلا ىلإ ثداوحلا

 فذح ىلع هيف فرصتملاو هيلقمم يأ ( رهادلا وه دها ناف )هلع ناعيا 0

 هتعمج اذإ ءيشلا ترهد لاقي رهادلا ىنعمب اًردصم رهدلا نوكي نأ لع وأ فاذلا

 هللا ءامسأ نم مسإ رهدلا نأ ىلإ نيققحملا ضعب بهذ حراشلا خيشلا هلاق امو هتفذق مث

 مل مهنأ بابلا يف ام ةياغ ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زاوجب نذإ اذهو يدبألا يلزألا هانعمو
 ىنعمو هّبس نع عنملا هجو نوكي اذه ىلعف مهملعأف مسالا اذهب هللا ةيمست نيملاع اونوكي

 ام> اماكقلا) فغعضلا نم: هيف.ام'نيفخي الو. قلفاظا' رهّدلا وه هللا نإف 0 : هلرك

  1١هنع ىلاعت هللا يضر رياج- .(مإ- :
 لوو ايا 2 ا ا الا ا

 نفت“ لافي لو +"

 . (؟) )5١51545( رهدلا بس نع يبنلا باب : اهريغو «الا نم ظافلألا تانك :”ةلشم 73 87

 مزح نباك ءاملعلا ضعب كلذ ىلإ بهذ ام هللا ءامسأ نم سيل رهدلا نأ ملعاو :هيبنت(ه)

 مايألا رمأ ربدي يذلا نأل رهدلا بس زوجي الف هرومأ فّرصيو ىلاعت هللا هبلقي رهدلاف
 مالك عجار . اهرمأ فّرصو اهقلخ يذلا ةقيقحلا يف بسي اهبسي يذلاف هللا وه يلايللاو

 اذ كولا :| ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش. مالكو . .ننسلا بيذهت, يف يباطخلا

 ]١١/ - قبس يذلا حابملا هعضوم نم ناسنألا ةماقإ ميرحت باب : مالسلا باتك : ملسم 5

.)50( )5١170( 

 ا١لاه



 هس ثيدحلا حرش مح

 مكدحأ نلوقي ال ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)
 فاقلا حتفب تسقلو ءابلا مضب تئبخ لاقي ( يسفن تسقل لقيل نكلو يسفن تنبخ

 فالخ ين ًالمعتسم هنوكل ثبخلا ظفل مالسلا هيلع يبنلا هرك امنإو يبلق يثغ ىنعم
 كم معانا مالصلاب نحل مالي يتنلا يلا مالت“ هيل اكرعاسسير لبق نانا

 لفل دؤحلو عمر تعا( عع تشب لافععسا# قبثملا نآب هن": سيجا 14 نالككا نقلا
 ُتاَيِبَحلا 9 هللا لاق ليطلا فال "قف" كيلا طفل لامثتسلا لا

 لال اهل ةعيلطا قايل نا "لع لدي( للفن تنبح" ١ "لاقي وأ ا" ردو لل
 هارد د ماللسلا هيلع" ىنلا "هك اذه هي رررعلا ءايشألايف' لنسعتي نينا لصلاب ارك اك

 00 ل الا ملا دينر ال" للا فيض للا

 ] - ]7٠١هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
 ١ يِدْبَع ْمكُدَحأ َنوقي ال وَأمِْي  ٠ ْمُكَئاَسِن لكَو هللا ُديبع ْمُكَلُك

 يّتاَتفَو َياَتَفَو يتيِراَجَو ييالع 1 0 امثل ِءاَمإ 14

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ) مكدحأ نلوقي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 ياتفو يتيراجو يمالغ لقيل نكلو هللا ءامإ مكئاسن لكو هللا ديبع مكلك يتمأو يدبع
 اًميظعت هيف نآل يدبع ديبسلا لوقي' نأ ملسو يلع ىلاعت هللا ىكَض' يبنلا هرك امنإ (يقاتفو

 قيرط ىلع هلاق اذإ هركي امنإ : ليق . ىلاعت هلل وه امّنإ ةقيقحلا يف دبعلا نألو هسفنل

 َنيِحِلاَّصلاَو ا : ىلاعت هللا لاق هب نارقلا ءاج دقف الو هنأشل ريقحتلاو قيقرلا ىلع لواطتلا
 ف 4 ْمُكَئاَمإو 07 ْنِم

 ىلوملاو ةمألاو دبعلا ةظفل قالطإ مكح باب : اهريغو بدألا نم ظافلألا باتك : ملسما - ٠١
 ن5 (0 865 دحتلاو

 ةهاأ/ثثو



 عزانت هتلأسم تقو يف يأ (ةلأسملا مزعيل تئش نإ يضءرا مهللا تئش نإ يل رفغا

 ىف ديلا كاره اجلا وبفلا مق مزتلاو ( مزعيل » رخخالاو ) نلوقي ال ١» امهدحأ نالعفلا هيف

 ةهارك ببس . ةباجإلا يف ىلاعت هللاب نظلا نسح وه ليقو ةيشملاب هقلعي الو بلطلا
 زعم ةنأب لاقيبوأ . :بولطملا رع ءانغتسالا !ةوولط امض ائزي نابوع ءاعبلا ق لفللا |

 اذهو كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو هاركإلا هيلإ هجوتي نم قح يف نوكي امنإ وهو رييختلاب
 . ( هل هركم ال هنإف ) مالسلا هيلع هلوق ىنعم

 : يع ىلاغت هللا يضر ب 17 نر رت الا

  تاررب فذ ىّنم نب سئوُي نم ريح ين مكدحأ نوي ال
 ناي 2 دا نفلاوب نم را ريكا وكل نادرا ولما لل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ينإ كدحأ نلوقي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - خ )
 نوكي نأ دحأل يغبني ام ةياور يفو ) قوف ةانثملا ءاتلا ديدشتب ( ىته نب سنوي نم ريخ

 نب سنوي نم ريخ انأ لاق نم ١ ثيدح يف نايبلا مدقت ( ىته نب سنوي نم اًريخ
 . © ىتم

 اهنع. لاعت هللا ىبضر ةشئاع (ق) 0 |
 0 2 َّآ د 5 ا 6 027 اي اشف 2 ظ -

 « يبسفت ثّسِقل لقّيِل نِكلَو . يبسفن ثئبخ مكذحا نلوقُي ال »

 له : ىلاعت هللا لوق..باب .: ءايبنألا ثيداحأ تاك :"يراتتبلا - 011

 . (6405) ..4 نيح ىلإ مهانعتمف - هلوق ىلإ -
 لوي نإو وف تاير: تافاصلا ةروس نم. ريسفتلا باتك :يراخبلا بيع ف الا ةياورلا

 . )48٠05( « © نيلسرملا نمل

 .ب(60ي99) يسفن تثبخب لقي ال باب :.لدالا بالا يراحتبلا -

 اة“ بفن تيبح لقي ال باب : اهريغو بدألا 5 ظافلألا باتكا :  لشماو

00 



 : هنع ىلاعت هللا يضالا ةنيبزه وبأ مر
 ا/ اقلب قسا كلل 2 « كبَر ْممْطَأ كدخأ لقي ال ؛

 . « يآلْوَمَو يِدّيَس لقِيْلَو يِبَر مكدَحَأ لقي اّلَو

 يس" نير رقما حرش مدد

 م دحأ لقي ال ) هنع ةياورلا ىلع اَقمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 قسا ) ءوضو اذ كالوم لعجا يأ ةمجعملا داضلا رسكب ( كبر ءىضو كبر معطأ
 (مدحأ» يف قباسلا باطخلاو. كيلامملل باطخلا اذه ( يبر م دحأ لقي الو كبر

 لامعتسا عضاوم يف برلا مسا لامعتسا نع يبن هيفو ( يالومو يديس لقيلو ) كالملل

 مسالا كلذ هركف دبعتم بوبرم ناسنإلاو دوبعملا كلاملا وه ٌبرلا نال ىلوملاو ديسلا مسا

 رادلا برو لاملا بر لاقي هل دبعتال ام ىلإ هتفاضإ عنمي مل اذهلو ةاهاضملا نع اًرذح هل

 هبات مينو !كر لم ارغ ةقئايرلا" ىلإ ةدايسلا مجرما نأل» يق ذيطلال لقيا نأ ديعلا] عدم ل
 نافع امو لاك طلبي 4 كلبا ذل اهديس"ايملا و9“ .١ قاع لالا ذيل عر
 نال رع نابل فاس رقت" "ورسو هيلو "فاو "اشير ةظألا نلت نأ وي مالكا 14
 راتخم وه اذهو لامعتسالا اذه راثكإ نع يبنلا هب دارملا لاقي وأ هيزنتلل كيدللا ن0

 . يضاقلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [7
 نإ يِنْمَحرا مهلا , تْفِش نإ يب رفا َمُهللا مكذحأ نقي اَل

 4 هل 0 ا ع ا علا

 مهللا مكدحأ نلوقي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 . (5555”) قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك باب : قتعلا باتك : يراخبلا - ]7٠١5[
 ةمالاو ردسلا تيقلقل الل كذب كابا أه ريع رت كرذألا لما طاقلالا كاك لش

 )5١519( )١5(. ديسلاو ىلوملاو
 ؛ 1 8ر اهلا ةركم الا هاف ةلاتملل مزعيل باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - عا/1٠]

 ه5



 رومأ حالصإو جورخلا ىلإ جاتحي امهنم الك نأل اًيضاق الو اًمامإ نوكت نأ حلصت ال
 . لمعلا ةصقان ةروتسم ةأرملاو مانألا

 ]١4[ - اهنغ ]نايل يِضَر دوسألا نبا عيطم (م) :

 ,حنف موي لاق ؛ يلا اذه هل ب نت لي ار 0

 تنص تيدعلا يي عي

 مالسلا هيلع يبنلا نع يور لبق ( هنع ىلاعت هللا يضر دوسألا نب عيطم - 8م

 دك وم ردصملا ىلع بصن ( اًريص ِشَرُق لَ ال ) وهو ملسم هب درفنا اًدحاو اًنيدح

 ىتح لتقلا ىلع اًسوبحم راص اذإ اًربص لوتقم نالف لاقي اقح مئاق ديز كلوق لثم هريغل
 ربل و هاه راع ارم لدار 5 ةدقا ىف دخلو ذكرت الآ كوس نير نأ ع

 . مويلا اذه دعب ) مولعم وه ام شيرق ىلع ىرج دقو فيك اًملظ نولتقيال معا اكازلل
 . ( ةكم حتف موي هلاق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [70]
 ةَمْحّلا ُمُهْنيِشَغَو ةكئالملا ْمُهتفَح اّلِإ هللا َنوُرْكْذَي مَ ُدعقَي ال ١

 ' 1 هدب نيف هللا م 21 َمِهْيِلَع ُْتَلَرََو

 هل اك حرش كت

 ( هللا نوركذي موق دعقي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةعيرشلا ملع كاغتشاب ,وا ةوالتلاؤ . رك ذلاب؛ ناك ,:عءاوس هلل اوعمتجا موف مه 30

 يأ ( ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا ) مهب تطاحأ يأ ( مهتفح الإ )

 4 ٌبولَقلا ل فلا رك الآ ل : ىلاعت اننا لاق ؟انط يبس ركذلاو ةيشخلاو اذ

 ةيدنعلا نم دارملا نيبرقملا ةكئالملا يف ينعي ( هدنع نميف هللا مهركذو ) (18 : دعرلا]

 ..ةبترلا ةيددنع

 . (88) )١1785( حتفلا دعب اربص يشرق لتقي ال باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - ع٠ 5]

 ةوالت ىلع عاتجالا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - ].٠/[

 .. 98 (5/> )١. نكذلا' كعوت ناقل

 هكا/



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ارم يس
 1 َوُهَو مئاّذلا املا ىف اك

 نكح تيدحملا حرش مح

 م دحأ لستغي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ءاملا يف كدحأ نلوبي ال ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( بنج وهو مكادلا ءاملا يف

 . (« متادلا

 ايل هلل يضر ةراره وبأ 0
 . « رت اَهْنِم يِضَر اَقَلُح اَهْنِم ةِرَك نإ « َةَنمْؤُم ّنِمْؤُم ْكَرْفَي اَل ٠

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( ةنمؤم نمؤم كرفي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اهنم يضر اقلخ اهنم هرك نإ ) اهكرت ىلإ يدوي اًضغب ضغبي ال يأ ةلمهملا ءارلا حتفب

 اهقلخ ءوس ىلع ربصلاو ةرشاعملا نسح ىلع ثح هيفو . رحال ايناس نس

 :اهنع 'لاغت هللا يضر ركبت انأ (عيزج لا ناج

 لا فارما فكل سا ب

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا غلب امل لاق .هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - خ )

 مااا ةالضلا هيلع رلاقفيئرسك .تنب مييلع اوكلم دق سراف لهأ نأ مالسلاا هلل

 ةأرملا نأو مهيلع رفظلا هوجو حاتفنا ىلإ ةراشإ هيفو ( ةأرما مهكلمت موق حلفي ال )

 . (919) (587) دكارلا ءاملا يف لاستغإلا نع يبنلا باب : ةراهطلا باتك : ملسم - /0]

 70012 5 ا ءاشملاب  ةيضاولا أب : عاضرلا باتك :.ملسما - 01

 جومك جومت يتلا ةنتفلا : باب يلب يذلا وهو )١8( باب : نتفلا باتك : يراخبلا - [707]
 . هوحنب )7١595( رحبلا



 0 : امهنع ىللاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [199]
 ؛ ةظْيَرَق يني يف الإ ٌرصَعلا : ىوريو ؛ َرهظلا ّدحا َنْيلَصُي الو

 ؛ وياكل نام هن هيج

 هس ثيدحلا حرش مح

 رهظلا دحأ نيلصي ال ) هنع ةياورلا ىلع اقّْنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق)

 دقو رهظلا تقو لوخد دعب درو ثيدحلا نأب نيتياورلا نيب قيفوتلا ( رصعلا ىوريو
 ةياورو اهلصي مل نم قح يف رهظلا ةياور نوكيف ضعب نود ةنيدملاب رهظلا مهضعب ىلص

 ءاظلابو ةلمهملا ءارلا حتفو فاقلا مضب ( ةظيرق ينب يف اّلِإ ) اهالص نم قح يف رصعلا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا عم نيدهاعم اوناك ةنيدملا برقب دوبيلا نم موق ةمجعملا

 نم ) هفارصنا تقو يأ ( هفرصنم هلاق ) بازحألا عمتجا نيح دهعلا اوضقنف

 اومزبنا املف اهورصاحو ةنيدملا اوتأ برعلا نم فئاوط مهو مهتراغ نم يأ ( بازحألا
 . مهتراغل مهفلخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ ىلاعت هللا رصنب

 ]٠0 - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) : . ,
 هدفت اوا'هلبق موي لاو ةقلاجلا ةريطفكدحا صب ]د © 1

 هو ثيدحلا حرش مج

 ) موي م دحأ مصي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ

 ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( هدعب وأ هلبق ) اًموي موصي نأب الإ يأ ( اًموي اّلِإ ةعمجلا
 مايقب ةعمجلا ةليل اوصتخم الو «( .

 92(20 ) اءاعإو قل بولطملاو بلاطلا ةالص باب : فوخلا ةداضأ ترك 7: يراخبلا ---

 )1717٠0( نيضراعتملا نيرمألا مهأ ميدقتو « وزغلاب ةردابملا باب : داهجلا باتك : ملسم

0050 

 هيلعف ةعمجلا موي امئاص حبصأ اذإو ةعمجلا موي موص باب : موصلا تانك يرزراخيبلا» < [

 )١9868(. رطفي نأ

 هكه



 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبا (مزن
 نم ٍرطفلا موُيَو ىحضالا موي ِنْيَمْوَي يف ماّيصلا ٌحلصَي ال » 0 25 1 هم 0 هر هل هر . و 01 2
 . 0 كانضمر

 هي ثيدحلا حرش مدح

 يف مايصلا حلصيال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م

 اًضارعإ هيف نال امهموص نع عنم امنإ ( ناضمر نم رطفلا مويو ىحضالا موي نيموي

 كدقعنيو ماابي همحر يعفاشلا دنع دقعنيال امهموص رذن ولو ةلاست هللا ةفايض نع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ 4 0

 هنم ِهَقَتاَع 51 0 دحاَولا ترا ف ا 2 ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف كدحأ يلصي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ىلص نم ينعي لاح ةيفنملا ةلمجلا هذهو ( ءيش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوغلا

 كفاشكلا قع ااكيفأ نركيل اثري افلاخ هيبكتم لل ةيفالط ققليانأاذل" يفتي" هلا كرو

 ملو ىلص نمو كلذ ظفحب هبلق لاغتشال ةالصلا يف روضحلا هنع توفي العلو هتروع
 يبنلا نآل اهتحص ىلع روهمجلاو ثيدحلا رهاظب دمحأ دنع هتالص حصت ال كلذك لعفي

 : يرد

 ان لنا عوروا رطفلا مويا موا نع يبنلا باب : مايصلا باتك : ملسم - [5917]

1 . 

 . ("59) هيقتاع ىلع لعجيلف دحاولا بوثلا يف ىلص اذإ باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - []

 . (؟الال) )5١5( هسبل ةفصو دحاو بوث يف ةالصلا باب : ةالصلا باتك : ملسم

 هع



 ارومام ناك اذإ يبمانلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( ءىقتسيلف ) اًمئاق برشو ( يسن نمف اًمئاق

 حص : تلق نإف . ىلوألا قيرطلاب هب اًرومام نوكي اًدماع براشلاف هبرش ام ءيف بلطب

 يبنلا 0: تلق:,.قيفوجلا امف امئاقمرمزي نمر برشا ملسو ا هيلع ىلاعتاتيإ لس

 لاقي وأ زاونملا نايبل نوكي اًمئاق مالسلاو ةالصلا هيلع هبرشو برشلا هرضي الفل هيو

 نيثيدحلا, نيب اًعتسن معز نمف اًمئاق هيرش ضم ريغ اكرابم هنوكل مزمز ءامب ضصتنم هلإ
 . مولعم ريغ خيراتلا نأ عم نكمم امهنيب عمجلا نأل طلغ دقف

 0 ١ 1 :”ةتيغا اخت هللا يضر ةايرم وبا مو كاملا

 اد نال[ تما نع دكا ايدين ةئيِدَملا ِءاَوَأل ىَلَع ٌربْصَي ال
 . « اًديهَش وا ةَماّيِقلا َمْوَي اًعيِفش هل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ءاوأل ىلع ربصي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اًعيفش هل تنك الإ يتمأ نم دحأ اهتدشو ةنيدملا ) ةشيعملا قيض دملابو ماللا دعب ةزمهب

 ديعبو اذكه اوور ةريثك هتاور نأل كشلل تسيل انه « وأ » ( اًديهش وأ ةمايقلا موي
 ااهشو يد اهب تامر اًعيفش تنك قاع ا: يعل وه لبر كسلا لع يهلك 0

 ىفخيال ٠ نيعيطملل اًديهشو مبنم نيصاعلل اعيفش تنك“ هانعم وأ :. يناهز يف اهب تنام لآ

 نإو تاجردلا ةدايزل ةعافشلا هذه نوكيف هتمأل ةماع مالسلاو ةالصلا هيلع هتعافش نأ

 نوكيف هيجوتلا اذه ىلإ جاتحي الف واولاب ةياور يف درو اك واولا ينعمب « وأ ١ تلعج
 مهناقيإ نسحو مهاميإ خوسر ىلع ةداهشلا نيتليضفلاب ةنيدملا لها صاصتخا ىلإ ةراشإ

 . مهنايصع نع زواجتيل ةعافشلاو

 )١١074( اهئاوأل ىلع ربصلاو « ةنيدملا ىنكس يف بيغرتلا باب : جحلا باتك : ملسم - [195]
0 



 !'قيغضف هلا ةذاهش الف'ارفاكلا امأتو: سنالاو نجلا ها'نمٌّوملا هل دهشي هنأ نم 'ليق'امو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [194]
 ْئكدَحأ يردي ال ُهّنإَف 2 .حالتسلاب يأ 0ك كدا ريشي ال

 "را نم 'ةرفخ يف ْعَمْيف هدي نم 'عرْني ناطّيْشلا لع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 م دحأ ريشي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ىنعمب يفن عفرلاب ريشي ال : يوونلا لاق . يمذلا هب قحليو ملسملا هيخأ يأ ( هيخأ ىلإ
 يور اذكه ةلمهملا نيعلاب ( عزني ناطيشلا لعل مدحأ يردي ال هنإف حالسلاب ) يبنلا

 يف يورد . هتراشإ ققحيف هدي عفري هناك هدي نم هبذجي هانعم ملسم خسن عيمج يف

 عرقي َناطِيَشلا نإ ف : ىلاعت هلوق يف اك ءارغإلا ىنعمب نوكيف ةمجعملا نيغلاب ملسم ريغ
 نوكي نأ زوجيو ( يردي ال ١» لوعفم « ناطيشلا لعل » : هلوق عه : ءارسإلا] © مُهَنِيَب

 ( اهدي نم. )6 لعل 9: هلوقب فناتسا:مث الص ةياراللا هع ىفتفااعزاللا ةلوزتم الزان يراد

 نوكي نأ زوجيو ريشملا دي ىلع هنوك لاح حالسلا ناطيشلا عزني ينعي شبع ىنعمب انه نم
 نم ةرفح يف ) ريشملا يأ ( عقيف ) عزني لوعفم « هدي ١ نوكيف لوق ىلع ةدئاز نم
 .( لاخلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [135]
 . فيان انام تباةوكنو دكا وضاكدللا»

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكنم دحأ ّنبرشي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 اسر سيلفا مدلل انيطعاوة جلا نط: يبل: لوقو دللي + :يشابلبال# م ينوي ك1
 079 7٠١(.

 ملسم ىلإ حالسلاب ةراشإلا نع يبنلا باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم

 001 لا

 ل ا اس اًمئاق كاردشلا ةيهارك كان لدا باتك : ملسم -

 هك



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [197]
 « مِلسسُملا هيخأ موس ىَلَع ُمِللسُملا ٍمْسَياَل١

 هس ثيدحلا حرش مح

 ملسملا مسي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 موسلا لع موسلا ةروص ءارشلل اهبلط اذإ ةعلسلا ماس لاقي ( ملسملا ةيخآ'موس لع

 لوقي وأ هنم اًريخ كنم عيب ال عيبملا در نيدقاعتملا يضارت دعب يرتشملل دحاو لوقي نأ

 لب هاضر الرع لذي الد ظرتلا» تاوكتتا مرا ليا“ ركاب كدا هييفسال لاشي ل0
 ؛ قاواونلا ةلاق ذك : ناهج و" اهيفق' اًضاّرلاا لع لدنيا امدجو نافا هعيرتشت "زم اذنالل

 : هنع يلع 3 2 مذ ديعمس باق (جد> ليلك

 كأي ةَماَيَقْلا م موي هَل

 بسوي ثيدحلا حرش مدح

 عمسي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - خ )
 ( ةمايقلا موي هل دهش الإ ءيش الو سنإ الو نج ) هتياغ يأ ( ككوملا توص ىدم

 ركذ يفو مهريغو ملعلا ووذ هل دهشي هنأ ىلع لدي سنإلاو نجلا ركذ دعب ءيشلا ركذ
 عامسب هل دهش اذإ سناإلاو نجلا نم نذؤملا نم ديعبلا نأ ىلإ ةراشإ تردشلا 00

 هؤادهش رثكيل هتوص نذؤملا عفر ىلع ثح ثيدحلا ينو . ىلوأ هنم بيرقلاف هتوص

 0211 كر وأ نذأي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت باب : حاكنلا باتك : ملسم -

 .(ةذ)

 0006 ٠7/9 (فا رشألا ةفحن ) عجار ؟ يراخبلا نود ملسم هج رخأ امنإ ثيدحلاو م

 يهنملاو « اهنمت لصفو « ةعلسلا ىلع يرتشملاو عئابلا نيب ةبذاحما ةمواسملا : ةياهنلا يف لاق «
 قرعدي نأ ديوب رخل لجر ءيجيف داقعنالا براقتيو ةعلسلا يف ناعيابتملا مواستي نأ هنع

 نيمواستملا نم هيلع رمألا رقتسا ام ىلع ةدايزب لوألا يرتشملا دي نم اهجرخيو ةعلسلا كلت
 . داقعنالا لبق هب ايضرو

 . (509) ءادنلاب توصلا .عفر باب : ناذألا باتك .: يراخبلا - 39
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 ةفيلجبا انه رخأ نوكي» ىتح .نانثا سانلا نم يقب ام ايندلا رخال نمنيم محل اذهو

 اًعبت رخآلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر 7 ويا (مرب تب ب
 ارب اهماكولاوبع قيركما ةازككم الإ: اًثَّدلا + اىفإ ادب َهْبَع عارتسا دل

 هب ثيدحلا حرش مدح

 اًدبع دبع رتسيال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اهتعاشإ نم رتاسلا كلذ يصاعم هللا رتس ىنعي ( ةمايقلا موي هللا هرتس الإ ايندلا يف

 معأ اذذلا "ف رتشلا رهظأ لل ىنعملاو هيلع هتبساحم كرت كا ليقو فقوملا لهأ يف

 نري اغإ مرجخإ لع نعحسلا : دا ع ىلع انقار كركي ك0

 فخي مل نإ يللاولا ىلإ هرمأ عفري نا تجتسيف نمسا اذإ امأو ا! اذإ ابودنم

 ل رح اسس وح ب اربح

 : دنع لام تا ئصردنابرسا( مادو عخكاو

 ا راجت ادتاناراهرا اكشخ اوقف ا
 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةثالث نودب مدحأ يجنتسي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ناملس - م)

 ةليع اهلبق ءاقنلا لضخ منو ةثالثلا نم ءاجنتسالا يف دبال : يعفاشلا لاق ( راجحأ

 رتويلف رمجتسا نم » : مالسلا هيلع هلوقل مزال ريغ ددعلا : ةفينح وبأ لاقو ثيدحلاب
 فردا ةئالث هل رجح رمحتسا ىل هلال فاظلا كورتمف تيدحلا اًماو.« جرجخ الفال

 . عامجإلاب زاج

 ؛ ايندلا ىف نقع ؟1اض#نإ ارد نم ةراشب باب. : تادالاو ةلسضلاو ريلا بانك : ملسما- ( | ١١
 . (2) (0-559) ةرخآلا يف هيلع رتسي نآب

 ا خ (ها/)د 011 ةباطتساالا كتاب : ةراهطلا ياتك' 2 :ملسفما - 050
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 نكل همالك انه ىلإ ١ : لحنلا] « هللا ٌرْمأ ىتأ » : ىلاعت ةلوقك ةمايقلا“ وه هللا رمأ
 نآل ةنمّؤمو نمؤم :لكا حور ذخأتف يتأث: ىتلا:يرلاا وهلا هب :دارملا لاقي, نأ منيا 400١

 لاحلل هيف واولا ( نورهاظلا مهو ) هللا هللا ضرالا يف لاقيال ىتح موقت ال ةعاسلا
 . مكر اريرف ليال

 : هنع ىلاعتا هلل يضر ةريره وبأ (م) - (3ى4]
 ةكف اين اذهل: دوا رقي, سوس رجب انالاق .ةلكيلاتو_ةولا كلا

 دي "9: نونا”

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 دجسملا يف انأ انيب لاق . هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 كيرلس را ناش هللا ىلخس نمق ىلا انه يرط انأ ايد اولاقف ثارعألا »لم 00

 اولوقي ىتح ةريره ابأ اي كنولأسي نولازيال ) لاقف هامرف هفكب ىصح مالسلا هيلع هللا
 نم ىلإ عجار قلخ يف رتتسملا ريمضلا ( هللا قلخ نمف ) هللا قولخم ينعي ( هللا اذه
 ملو دلوي ملو دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا اولوقف كلذ اولاق اذإف » هتاياور ضعب ينو

 0 دحا اوفك لإ

 8 م 0010 9 وه 211 ا
 . (« ٍناَنثا مهنم يقب ام شيرق يف رمالا اذه لاري ال

 شيرق يف رمآلا اذه لازيال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبا - م )
 مهريغ نم دحأل اهدقع زوجي الو شيرقب صتخم ةفالخلا رمأ ينعي ( نانثا مهنم يقب اه

 )١١5( . اهدجو نم هلوقي امو ناميالا يف ةسوسولا نايب باب : ناميالا باتك : ملسم - [584]
 .. نوح. ةيهنز

 . (4) )١187١( شيرق يف ةفالخلاو . شيرقل عبت سانلا باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [144]

 نادل امل مال و حا
 هو



 ريخب سانلا لازيال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر دعس نب لهس - خ )
 بورغلا نقيت دعب رطفلا ليجعت نآل ريخب اوناك امنإو مهليجعت ةدم يأ ( رطفلا اولجع ام

 مهقالخأب اقلختم نوكي اهظفاح نمف ةالصلا يف روضحلا لصحيل نيلسرملا ننس نم
 . موجنلا, كابتشا ىلإ هنورخؤي.مهنإف باتكلا لهأ ةفلاخم هيف نألو

 ١ : هنع ىللاعت هللا يضر صاقو َِك نإ دعس( مز ا

 71 ةعاشملا موقت ىَّنَح ٌقَحلا ىَلَع َنيِرِهاظ برغعلا لها لاري

 بسن ثيدحلا حرت ف
 لازيال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ينأ نب دعس - م

 دارملا ليقو . زاجحلا نم برغلا فرط ين مهمأل ماشلا لهأ مهب دارملا ليق ( برغلا لهأ
 ليقو . هتدح سرفلا برغ يرهوجلا لاق . ةدالجلاو ةدشلا لهأ نعال نودهاجملا مهب

 ىلعا نيزهاظ ) هابلاغ+ اهب نوصتخم : ةبعأل برعلا .اهلهأب .دازملاو_.ةريبكلا: ولدلا::انع» بزغلا
 . اهمايق برقي يأ ( ةعاسلا موقت ىتح قحلا

 222 لاعت هللا يضر ةخبص ني مةيزاس ا

 مُهَو هللا 1 ا ىَتَح َنيِرِهاظ ا لاري الد
 د

 7 َنورهاظلا

 هبسو ثيدحلا حرش مح

 لازي ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - ق )

 : حراش لاق ( هللا رمأ مهيتاي ىتح ) قحلا ىلع نيبلاغ يأ ( نيرهاظ يتمأ نم سان

 لكلا لع نيزهاظارعمأ نم ةفئاطا لارت ال 3: اليع هلوق تاب :؟ةراماللا بانك“: لسما [ 001
 .. ( 1070556. ميلا نع كهرقياذل

 20١ 125) ىنتلا نب دمجححا ىتالخ ا بالا“ بفانملا تاك 4 يراخبلا 001

 قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازتال» :ِهْيَع هلوق باب :ةرامإلا باتك :ملسمو

 .(١ا١٠) )١975١( ( مهفلاخ نم مهرضي ال

 هم



 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ لازي ال ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( ةالصلا الإ هلهأ ىلإ ) عجري يأ ( بلقني نأ هعنمي ال هسبحت ةالصلا تمادام ةالص يف

 هلوق يف 5 دوصقملا ةيداتل لقوا, هنألر اهلا 1 : هلوق نم لدب « هعنمي.ال :١ هلوق

 لطاعين جد 1+ :انتايعير ؟ينينيو :ماعتاب مكاذماانوُملعك همي مكدمأ » : لا
 هل بتكي نأ يف اهيف نئاكلاك ناك ةعامجلا عم ةالصلل اًرظتنم ناك نم ثيدحلا ىنعم

 . اهل هراظتنا ةدم اهباوث

 : امهنع ىلاعت هلا يضر رمع.نيبا(خرا ا
 |( كا وج لمك تيصخ, مل ام سد ل ل ف نت عملا لا زو

 كس ثيدحلا حرش مح

 ءرملا لازي ال ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 ينعي هتباصإ مدع ةدم يأ ةيردصم ام ( اًمارح امد بصي مل ام هنيد نم ةحسف يف

 اذإف قح ريغب اًدحأ لتقي مل ام تاريخلل اقفوم هنوكو هنيد نم ةعس يف لازي ال 0
 رمأ يف ديدشت_ثيدحلا يفو ..مثألا نم بكترا ام مّوسل ىلوألا هتلاحا هنت ىلإ

 . ءامدلا

 : هنع هللا يضر دعس نب لهس (خ) - [185]

 0 رطفلا .اولجع ام تكي  ناثلا لا ال

 هؤازجف اًدمعتم اًئمؤم لتقي نمو # : ىلاعت هللا لوق باب : تايدلا باتك : يراخبلا - [584]

 نما هس قرالاوبال نماملاب لا علل ل جل. لاري عل لع ظقلن؟ : (5875) « # منهج

 ىلؤآلا هتلاح نع لاز َهِلتَق اذإف. قح ريغب .اًدحأ ليقي مل ام تاريخنلل :اًمفوم هنوكاو نيد

 . م لاي نم بكترا ام موشل

 . )١981( راطفإلا ليجعت باب : موصلا باتك : يراخبلا - [1485]

 هعأ/



 ::هنع هللا ىلطو_ديز»نب ةماسأ (ق): - [5433
 5 "«ةائلعلا+ٌرواَكلا الوب ٌرواكلا»ملسُحلا" ثنويمالا»

 مح تيدا حرش مح

 ملسملا ثري ال ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )

 امهنيب ةيالولا عاطقنال رخآلا نم امهنم لك ثري مل امنإ ( ملسملا رفاكلا الو رفاكلا
 هابحاصو ةفينح وبأ لاقو ثيدحلا اذهل يعفاشلا دنع اًضيأ ملسملا هثري الف دترملا امأو

 نيتلاحلا يف هبسك امم امهدنعو مالسالا يف هبسك امم هدنع نكل نوملسملا هتثرو هئثري

 . هقفلا يف ةروكذم لئالدلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريرج (خ) - [147]
 «ي2نماَنلا ْمَحَري ال ْنَم هللا مَحَري ال »

 دس ثيدحلا حرش مدح

 نم هللا محري ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - خ )
 : ثيدح يف لوألا بابلا يف سانلا محري ال نمع اهيفن ليوأت رم ( سانلا محري ال
 .(محرياال محري اال نم»

 : اهنع *ملاحت هللا "يضرب ةزيولع ابا مقر حوحو

 الا فيلم هلا ا الو
 . « ةالّصلا اّلِإ ِهِلْمَأ ىلإ َبِلَقْي

 . (59514) . رفاكلا ملسملا ثريال باب : ضئارفلا باتك : يراخبلا - [181]

 1١١2 14 4), : ضئارفلا ,باتك, : ملبسهو

 اوعدا وأ هللا اوعدا لق © : ىللاعتو كراش هللا لوق بابا“ كيح وتلا فاتك : ىراخشلا - ]ام

 000 # ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ا نمحرلا

 62 ا/ما/) فوسلا دجسم ىف .ةالتصلا باي: ةالصلا بناتك . ىراتعبلا اننا

 ةالصلا راظتناو ةعامجلا ةالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو

 . هل ظفللاو . (35075) (559)



 دحض ا ةثييدتملا حرش مدح

 ءالؤه نلخدي ال ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع هللا يضر ةملس مأ - ق)
 دنع اًدعاق اًئنخم ىأر نيح مالسلا هيلع هلاق ) ءالؤهل ريسفت اذه ( نيثنخلا ينعي مكيلع

 هبشي يذلا وه اهحتفو نونلا رسكب ثنحلا (هللادبع ابيخأ عم ملكتي وهو ةملس مَ
 يناثلاو فلكتي نوكي ةراتو هيلع هتلبجب هبشلا اذه نوكي ةراث' هتاكرحو اهمالك' ف ءاسنلا

 لاجرلا نم ءاستلاب نيببشتملا هللا نعل و : هقكح يف مالثسلا هيلع لاق يلا 8 ل
 كح نستحملل نأ نآيب ثيدحلا,يف + يووتلا لاق © ءاسنلا نم لاحرلا 0
 كلذ نع مهابن امنإ بوبجملاو يصخلا مكح اذكو ٌنبيلع لوخدلا يف لوحفلا لاجرلا

 لخادلا نوكي نأ لاتحال وأ ةنتفلا ىلإ كلذ يضفيف لاجّرلا ةرضحب ءاسنلا نوفصي مممأل

 الإو ثانإلا ىلع روكذلا بيلغت باب نم « مكيلع » : هلوق ةثونخلاب فلكتي نم نييلع
 . نكيلع لوقي .نأ ةقح ناكل

 : هنع هللا ىضر ةماما وبا (خ) - ]58٠[

 انيس ىنأَر اّمَل َُلاَق « لّذلا هللا ُهَلَْدأ اَّلِ 0 1000 4

 . « ِثْرَحلا ِةَلا نِم

 يرخ تيدا حرش مح

 موق تيب اذه لخدي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةمامأ وبأ - خ )
 نم برقي نمي قيح ف اذه: نيف ع ثرحلا:ةلآ نم: ائيش أر ملاقلدلا ش 1ا
 زوجيو هيلع ودعلا ةبلغب لالذإلا ىلإ ىّدأل داهجلا كرتو ثرحلاب لغتشا ول هنأل ودعلا
 ةنطلسلا نم عون اذهو جارخلاب وأ رشعلاب اًبولطم نوكي نأ نم ولخيال عرازلا نإ لاقي نأ

 ةالئلا ةيلع“هنأ يور دقو فيك ةدومحم األ. ةعارازلا ةّمدم اذه :نم' مهوتي الو هيلع
 . « ا ضرألا ايآَصَع يف قرّرلا اوبلطا و : لاق 00

 3 رن هلاب للافتسالا بقاوع نم ردحي ال كتناب ةعرازملاو ثرحلا كانك : يراخبلا ّح [(358-0]
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 . هب رما يذلا ذحلا ةزواجم وا

 ه6



 رانلا مهوخدب نيبذعم مهنوك ىلع ةصفح لا ةعشاةلئقا اع مظتني ذكنيحف باذعلا هنم

 هلاوتلا اليدغت ازيغإ وابل ف "انكغا» أ :هئايبب ا اهنالك مالسلا هيلع عفدو ةيآلا كب

 ريمضلا نأ دوعسم نبا نعف ثلاثلا امأو م : مرمر © أْوَقَتا َنيِذّلا نجت مط ىلاعت
 ليلد ثيدحلا فو هيف نحن ال بسانم ريغ اًضيأ اذه نأ ىفخي الو ةمايقلل « اهدراو » يف

 كالو ىلإ كاك هلع هلطفحلا ةرظاسا'نإف ةفاش ريشألا"اةجو«لل ةرظانللا ازاوجلا لع
 . مالسلا هيلع .هتلاقم

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع (م) - [714]
 راسو انك لا روسل ىلع اذه نيب دلي لج رش الاي

 . « ناَنا

 هس ثيدحلا 0 مح

 ربخأ لاق . هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - م )

 نم اًرفن هتجوز دنع ىأرف هتيب لخد هنأ ِهُديَع هللا لوسر هنع ىلاعت هللا يضر هركبإلا
 اذه يموي دعب لجر نلخدي ال ) مالسلا هيلع لاق هب هربخأ املف كلذ هركف مشاه ينب

 ةعموالإا) .اهجسوزاهنع باغ١ يتلا ”يمه“ةماجتسملا "نقلا ردك جيلا مدنا( ةبيفش لع
 دارملا نأ ىلإ ةراشإ نالجر نود « نانثا ٠ : هلوق' يفو يوارلا نم كلش ( قانثا وأ لجر

 + يدينك رانك نيرمسا دديبلا الا

 : اهنع هللا يضر ةملس مأ (ق) - عىالو]
 ريح مالتبلاميلعب هلاق ؛ نيتنخلا, ينعي _ مكدلع ىالوه ناتع الرو

 . « هللادبع اهيخأ عم ملكتي وهو ةملس مأ دنع اًدعاق اًننخم ىأر

 ا مسووساعو انئلعأ كوس دلاو ةيبقخألا ةؤلطللا داسرخت !ًايرابب: مالسلا باتك : ملسم - [751/4]

 ا 204 فلا ةيبش, لاوشتا ف تئاظلابب ةاورمتأ ىناب ةنء يرواشللا بناتك يئواخبلاا + 0

 5١8٠( الا ءاسنلا . لع لوخدلا نم ثنخلا عنم باب : مالسلا باتك : ملسم

0 



 ( اهرهتناف ) ةرجشلا باحصأ اهلخدي يأ يفنلل باجيإ وهو ( هللا لوسر اي ىلب ) ملسو
 لوقب لوخدلا نم هتعدا ام ىلع تلدتسا يأ ( ةصفح تلاقف ) اهرجز يأ ةلمهملا ءارلاب
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاقف 0١ :مرمر 4 اَهُدِراَو اّلإ ْمُكْنِم نإوط ) : ىلاعت هللا

 [”0:عرمز ( 4 اًيج اَهيف َنيِملاظلا ْرَذنَو اوَقا َنيِذَّلا يجنث ّمَث ظ :هللا لاق دق : ملسو
 نم وأ تقولا كلذ لوه نم بكرلا ىلع نيثئاج يأ انج ردصم لاح رهو اًيونج هلصأ

 اوتلعخا اجدراو .الإ.دجأ نم: مكبم اماهللاو يأ.رمتصم ةيآلا يف دسقلا ليقتا كانللا
 ليقف لوألا اّمأ . ةيانكلا هيلإ عجري اميفو دورولا ىنعم يفو باطخلا هيلإ هجوتي نميف

 او فيدحلل [ئسانم ريغ لوقلا اذهو رافكلل ةمركع لاقو ناسنإلا سنجل باطخلا

 نيكي نأ الإ مهللا م, : ميرمز © الا كنا 0 اع ,هلوقا وهو هير بل

 ءىطاش نم ةنجلا ىلإ نيقتملا قوسن رانلا ىلإ رافكلا دورو دعب ينعي قوسن ىنعمب يجنن
 رجاف الو رب ىقبي ال » مالسلا هيلع هلوقل لوحخدلا ىنعمب دورولاف يناثلا امأو . منهج

 فيك : تلق نإف . « مههاربإ ىلع تناك ام اًمالسو اًدرب نينموملل ءنوكشفراتلا ا

 الع كيلوا ىتزيسلا راسو وهل ثقبسيا نيللا نإ لف: لاحت ىلا لاي دقو رد 0

 نودعبم مهنأ دارملا :.انلق . اهيلخاد نونوكيال اهنع نودعبملاو ٠١١ : ءايبنأل) 4 َنوُدَعْبم
 ديزم هيف : انلق . اهوخد يف ةدئافلا امف نيبذعم اونوكي مل اذإ : تلق نإف . اهباذع نم

 دنع نوحضتفي ثيح رافكلا مغ ديزمو باذعلا كلذ اودهاش اذإ ةنجلا معنب مهذاذتلا

 هيلع هلوقل ايندلا يف هدسج ىمحلا سم وه رانلا نمؤملا دورو دهاجم نعو . نينمؤملا
 بسانم ريغ اًضيأ هيجووتلا اذه نأ .ىفخي الو 0 رانلا, نم نموم لك اطنخ ىلا وا اا

 ىلع زاوجلا وهو منهج نم برقلا دورولا ىنعم ةداتقو نسحلا نعو . ثيدحلا ىنعم
 « َنْيْدَم َءاَم َدَرَو اّمَلَو 89 : ىلاعت هلوقك هلخدي الو ءيشلا ءيشلا دري دق هنأل طارصلا

 هلوق بسانيال كلذ ريغو حيحصلا وه ىنعملا اذهو : حراشلا خيشلا لاق 5: صصقلا]

 اهدراو يف ريمضلا عاجرإو لوخدلاب دورولا ريسفت نإف « رانلا لخدي ال » : مالسلا هيلع
 ىنعلب, بسم انف ريغ كضِبَأ اذه. :: لوقأ :. .ةيالاو: كيدحلا نيب ضقانتلاب ملهم نا

 لب لوح دلا .نم :هتعّذا: امل مظعنم ريغ :ةيآلاب ,ةصفخم .لالدتسا ' ىقبي: ذميحب طئأل [كيدخلا
 لوخدلا يفن نم دارملا نوكي نأب ضقانتلا عفديو لوخخدلا ىنعمب ؛ داورولا ةركيد ا كفرإألا

 داريو قلطي ام اًريثكو ةداع هل مزلتسم رانلا لوخد نأ ىلع ءانب باذعلا يفن ثيدحلا يف

 هو“



 : اهنع ىلاعت هللا يضر رشبم مأ (م) + ع505]
 ا "كاملا 1 راثلا انككلننلا

 هس ثيدحلا حرش مهد

 يبنلا نع هتوز ام ليق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر رشبم مأ - م )
 لانا لدي هلا نكد اينم ةلسم ”ةرفنا"كيداخلأ ةرشغ)ملسو ةيلغ”لاعت”هللا لق

 نافع ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر نأ يور ( ةرجشلا تحت عياب دحأ

 ىلص هللا لوسر غلب املف هوسبحف ةلاسرلل شيرق ىلإ ةيبيدحلا ماع هنع ىلاعت هللا يضر
 كرفت ا ةعرللا "كلت تناكف !هوعيابف'"ةعيبلا "ىلإ 'سانلا اعد"ٌلَمَق ناهتغا نأ :ةلئمو' ةيلع لاكت هلا

 كل مهددع ناكو ) "لا لهأ ريخ مويلا متنأ ( : مه لاق هوعياب املف ةرجشلا

 . نيرشعو ةئامسمخو

 0 ىلاعت هللا 0 مأ (م) - ع5
 قي 55 يكل قاما ْنِم هللا َءاَش نإ َراَثلا 0 الر

 ؛اَهَرهتلَف ! هللا َلوُسَر اي ىَلَب : ُهصْفَح ْتَلاَمَف « اَهَتْحَ اوُعيَب
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 لاقت" ل بت" رمد 4 اَهُدِراَو اّلِإ ْمكْنِم نِإَو ط : ةصفح تلق

 َنيِذَلا يي مث )» هللا َلاَق ذك : مّلَسَو ِهْيََع ىَلاَعت هللا ىَّلص ىلا

 "0 : ميرم] © اًيثج اهيف نيم فلا رْذَتَو اونا

 بسوي ثيدحلا حرش ع

 نإ رانلا لخدي ال ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر رشبم َمأ - م)
 اهتحت اوعياب نيذلا دحأ ةرجشلا باحصأ نم ١) كاكرلاحل ادم رفا اذه ( هللا ءاش

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةجوز هنع ىلاعت هللا يضر رمع تنب يهو ( ةصفح تلاقف

 04559 ةرجشلا ,باحصأ لئاضق نم" باب ' : 'ةباحصلا لئاضف باك : ملسشم- 15
)0 

 , ناوضرلا ةعيب لهأ ةرجشلا باحصأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [17717]
 ا 0 453 بنع'هللا يف

 هو«



 بحي ) لاعفألا ليمج ينعي ( ليمج لجو زع هللا نإ ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىّبص يبنلا يأ
 ىلاعت هنأ هانعم وأ ىلاعت هللا ريغ ىلإ ةجاحلا راهظإ ةلق يف مكنم لمجتلا يأ ( لامجلا
 مكناوخإ جئاوح ءاضق يهو ةفصلا هذه مكنم بحيف مهتاجاح ءاضقب هقلخب لعفلا ليمج
 ربكلا ) انهه بسسنأ لوألا ىسعملا نكل يدابالكلا" حشا هلاق اذك ..أ مكلأ لامخلاهبو

 اًرطب نالف مد بهذ مهوق نم هعيبضت يأ ةلمهملا ءاطلاو ةدحوملا ءابلا حتفب ( قحلا رطب
 طمغو ) هتافتلا مدعو هيهاونو ىلاعت هللا رماوأ يف قحلا عييضت وه ربكلا ينعي اًرده يأ

 مهراقحتسا : يأ ةلمهملا ءاطلابو اهنوكسو مهلا حتفبو ةمجعملا نيغلا حتفب ( سانلا
 . ناميإلا نع ربكتلا دارملا نأ امهدحأ . نيهجو ثيدحلا هيجوت يف يلاطخللا ركذ : مهبيبعَتو

 هبلق يف نوكي نأ عم ةنجلا لخدت الف وفعلاب وأ بيذعتلاب ربكلا هنع عزني نأ يناثلاو

 [؛+ : فارعألا) # ٍلْغ ْنُم مِهِروُدص يف ام اَنْعرَتَو 8 : ىلاعت لاق أك هنم ةرذ لاقثم

 لرع 3 مدع ٠ ءازج "ناكل هراذاقم_افدأب ثلا ىواجتااول امم ربكلا نان ماجا لات ١

 . .ةنجلا دحوم لك. لخدي لب. هب :يزاجي ال امب .مركت نكلو..ةنجلا

 ل ا ل 1 ةركب وبأ حر

 ةعبس ذئم وي 201 لالا .حييسملا تع رأ ةكيملا لدي ال :

 , لاطسلا احل ناكل تنابإ لك يخل

 هس ثيدحلا حرش مدد

 ةنيدملا لخدي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - خ )

 ىلع باوبأ ةعبس ذئموي اهل لاجدلا حيسملا ) فوخ يأ اهمضو نيعلا نوكسب ( بعر
 نع اهتسارحو ةنيدملا ةليضف ىلع ةلالد هيفو ( لوخدلا نع هناعفدي ناكلم باب لك

 : هيلع :هرادقأو هللا .ةكيشمب 'نّوكي :امنإ هلعفي ام»لب' هديازين ام , لع ةردقيالا هنأ «لاجلاللا

 هدنع سيلو )١/819( ةنيدملا ياجدلا لخدي ال باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - [516]

 . «لوحدلا نع هناعفدي» : هلوق



 : هنعر هللا يضر ةفيذح (ق) - <57

 0 هلا ا دلو

 هد كيذحملا حرش مح

 ( تانق ةنجلا لخدي ال ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع هللا يضر ةفيذح - ق )

 ةهج ىلع مالكلا لقن ةميملا . ماملا وه قوف نم ةانثملا ىلوألا ءاتلا ديدشتو فاقلا حتفب

 وه .تاتققلاو منيف موقلا عم  ثدحتي يذلا. وه مامّنلا نأب امهنيب ضعب قّرفو داسفإلا
 مالا تبلل : الازد مامالا لاق . مني مْ نوملعيال مهو موقلا ىلع عمستي يذلا

 ل اقملا وا هلع لوقملا ةهرك ءاوس هفشك هركي ام فشك ةميعا ةقيفح لباد ةضوف

 اًناسنإ ىأر ول ىتح امهريغب وأ ةراشإلاب وأ ةرابعلاب فشكلا ناك ءاوسو ثلاث وأ هيلإ

 . ةميمن وهف هريغل هرهظأف هلام يفخي

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم ني 07 [117 6

 لاف ٠ ربك نم ٍةَرَذ لاقثم هبلق يف ناك ْنَم ةئجلا لدي الو
 : لاق ؛ انسح ُهلْغَو اًنسح ُهْبْوَت نوحي نأ بحي لُجَلا نإ : لُجَر

 ا رك ركل لنجل لب يمس اج و ا

 مه ماتا

 ةنجلا لخدي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 كالا رغصلا لمتا وهو رذلا ةدحاو ةرذلا ؛ اهتزو. يأ ( ةرذ لاقتم هبلق يف نك ل
 ( لاق ةنسح هلعنو اًئسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ : لجر لاقف . ربك نه )

 .("”١٠ه"١) هميغ ةميغلا نم هركي اها كتابا : طضد ألا ا يراخبلا 1

 )١!١(. (١٠ه) ةميملا ميرحخ ظلغ نايب باب : ناميالا باتك : ملسم

 . )9١( )١57( هنايبو ربكلا ميرحت باب : ناميإلا باتك : ملسم - [517]
 . (... بحي ليمج هللا نإ) :(ملسم» يفو
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 هلوق امأو لمعلاب لصحي امنإ اهوخد نأ ىلع اودقتعا ثيح ةلزتعملا ىلع ةجحو ةنسلا لهأ
 الف هرئاظنو 0٠ : فرعزلا) © َنوُلَمْعَت ْمُسُك امي اَهوُمُكروُأ يلا نجلا كلت »ف : ىلاعت
 يهلإ . هباجيإو هتيلع : ثيدحلا يف ّئفنملاو لمعلا ةيببس ىلع لدت ةيآلا نأل تيزالكلا يفاني

 نإو ةنجلاب يلع لضفت اهتبكر نإو كتيصعم هركأو اهيف ترصق نإو كتعاط بحأ ينإ

 : هنع هللا يضل سنأأ ممر تاب
 10 هر ا ل

 هس قر ديقللا حرش مدح

 نمي ال دبع ةنجلا لخدي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر سنأ - م)

 انه هب دارملاو رهدلا بئاون مظع نم سانلا بيصي ام يهو ةقئاب عمج ( هقئاوب هراج

 . رورشلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج (ق) - [6177]
 . (« ٌعِطاق نسل لدي

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 لخدي ال ) هنع ةياورلا ىلع اَتََّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - ق )

 تاليوآت نم هدعب امو هلبق امو ثيدحلا اذه ليوأت فرعي محرلا عطاق يأ ( عطاق ةنجلا

 . قبس اميف هرئاظن

 .77(2) (55) اجلا ءاذيإ ميرحم .نايب . بابا .:. ناميالا باتك : ملسم - [311]
 . (05485) عطاقلا مثإ باب : بيدألا بابك + .يييراجسلا ب

 (؟55ه) اهتعيطق مبرحخو محرلا ةلص: باب :!كاذرالاو ةلصلاو ربلا ا : ملسم

00 " 



 يللا هللا يضر ةريره وبأ 0

 م ءاّسأ ْوَل ِراَنلا نم ُهَدَعَْم ير لإ يل املا لُحْدَي اَل »

 راح أ و ةئجلا نم ٌةدعفم يئرأ الإ دحر لمثذي الو « ًاركش

 6 ع هيَلَع وك

 بسوي ثيدحلا حرش مدح

 0 ل ا يراسل ور( هنع, ىلاعت مها يضر ةريره ربا ١

 ( ءاسأ ول رانلا نم ) يناثلا هلوعفم بصنلاب ( هدعقم ) لوهجنا ءانب ىلع ( يرأ اَّلِإ دحأ
 رانلا لخدي الو ) ير هلوقب قلعتم ( اًركش دادزيل) هدعقم كلذ ناكل ءاسأ ول ينعي

 '( ةرخ ةليلغ ) يرا هلوقب قلتم ( توكيل نسحأ ول ةنجلا نم كاليقم 1

 : تعا هللا يضر رباج ( مودا“ مدا
 2 3 وو اه ل ل 7 0

 انا الو رانلا َنِم هريجي الو « ةنجلا هلَمَع ام اَدَحَأ لجْدُي ال

 قلاع هللا ِةَمْحَرَب الإ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكنم اذدحأ لخْدُي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)
 اًئيمأ هلعجيال يأ ةراجالا نم ةلمهملا ءارلاو مجاب ( رانلا نم هريجي الو ةنجلا هلمع

 ءابلا نوكي نأ لمتحي ( ىلاعت هللا ةمحرب اّلِإ ) يلمعب ةنجلا لخدأ انأ الو ينعي ( انأ الو )

 هر نكل ةانعمف دبعلا لمع سنج نم سيل هللا ةمحر نال اًعطقنم ءاتطسالاو ةدئاز و

 امنإ هنأ نايبو هب رارتغالا يفن لب لمعلا رمأ. نييهوت هته ,دارملا نسيلو ةعبلبا شام .٠

 لخلت ل هانعمف' هنم ”ىنثتسملا ردقيو ًالصّتُم ءانثتسالا نوكي نأ زوجيو هللا لضفب متي

 ل لفأ لالخ كيدشلا فو ..هللا هجري ال وشب اًنراقم ةنجلا هلمع مكنم اًدحأ

 . (18595) رانلاو ةنجلا ةفص باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - ع5

 ةمخري لب « هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم - [3

 . را ا ىلاعت هلل

 . «هللا نم ةمحرب الإ» : «ملسم» يفو

 ه1



 لوبجم يمدآلا نأل ثالثلا يف اهنع ىفع امنإو ةفلاخلا موهفمب لوقي نم دنع ثيدحلا نم
 حيبقتل ناك اذإ امأو يوايند رمأل رجحلا ناك اذإ اميف اذه ليق . بضغلاو قلخلا ءوس ىلع
 نيذلا ثالثلا نع مالسلا هيلع هللا لوسر رجه 5 ةعورشم ثالثلا ىلع ةدايزلاف ةيصعملا

 لتعا امل ةيفص ريعب نأ ّيور . اًموي نيسمخ مهئارجهب سانلا رمأو كوبت ةوزغ نع اوفلخت
 يطعأ انأ تلاقف رهظ لضف اهدنع ناكو اًريعب اهيطعأ بنيزل مالسلا هيلع يبنلا لاق

 . رفص ضعبو مرحماو ةجحلا اذ اهرجهف مالسلا هيلع بضغف ةيدوبيلا كلت

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [174]

 تح كيدحلا حرش مح

 ( ؟دحأ بطخي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ةأرملا بلط ءاخلا رسكب ىهو ( هيخأ ةبطخخ ىلع ) يبنلا ىنعمب يفن عفرلابو يبن مزجلاب
 كلذك نكي مل اذإ امأو دقعلا اّلِإ قبي ملو مولعم قادص ىلع ايضارت اذإ اذه ليق . جوزتلل
 تلاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا تتأ سيق تنب ةمطاف نأ يور امل اهتبطخخ زوجيف

 ناك اذإ اذه ليق « ةماسأ يحكنأ » : مالسلا هيلع لاق ينابطخ مهج ابأو ةيواعم نإ

 اذه تحت جردني الف اًحلاص يناثلاو اقساف لوألا بطاخلا ناك اذإ امأ نيبراقتم نابطاخلا

 ةبطخ ىلع ةبطخلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا يناطخلا لاقو . رهاظلا فالخ هنكلو يبنلا
 اولاقو هعنم ىلإ روهمجلا بهذو رفاكلاو ملسملا نيب ةوخألا عطق ىلاعت هللا نأل رفاكلا

 ُمُكُيِئاَيَرَو ]ف : ىلاعت هلوق يف ك موهفم هل نوكي الف بلاغلا ىلع جرخ هيخأب دييقتلا
 ظفلو مالسإلا يف ةوخألا وه مهنيب عطقنملا : لوقأ 0+ : ءاسلا) « مكر وُجُح يف يتاللا

 مهنوك ةهج نم ةوخألا وهو معألا وه ام هب ديرأ ولو هب ديقم ريغ ثيدحلا يف هيخأ
 ىلع بطخ ول مث : يوونلا لاق . فلكتلا ىلإ جيتحا املو دوصقملا لصحي مدا ينب نم

 . خسفي ةيكلالا ضعب لاقو خسفيالو هحاكن حصيو اًيصاع نوكي هيخأ ةبطخ

 عدي وأ حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخي ال باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - 578

 ء 061

 هأا/



 تح 6-0-5 06 مح

 ةنيزلاو دنس كرت دادحإلا ( ماأ ةثالث قوف دحت نأ رخآلا 9 هللاب 0

 يلعلا نعو ادادح تيدجلاو !ذادنخا ةأرملا تانج لاقي 1 ينالثلل يناثلا بابلا نم

 ل ال ا عب هنأ

 كفل اذه هيمدلا  لخ ادادحلالا )نأ لع لدي ةملسملاب ةارملا ديبمت' اذكاو اهلل ونا ]2

 لمحو اهنع حاكنلا ةمعن تاوفل دادحإلا ةيمذلا ىلع يعفاشلا لاقو هباحصأو ةفينح وبأ

 ةعبرأ ) هلوق يبيطلا مامإلا لاقو دايقنالل ىعدأ هنوكو هفرشل ثيدحلا يف مالسإلاب دييقتلا

 نكت ةابصتما ءاتعسالا اوكي« مايأ ةثالث ١) قوفةلوقل اناني "لمجلا نا"( ركع رهشأ
 ايل ايكو رر عرشألا| تيم زك لع ارشع و ةزهشأ ةعبزا دب نا ةارم ل ل

 0 ثالث قْوف ها و نأ برغل ل الو

 م7 تيدا حرش مدح

 لحي ال ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق )

 موهفمف ثالثلا يف رجه لا ةحابإ امأ لايل ثالث يأ ( ثالث قوف هاخأ رجب نأ ءىرمال

 كلل ريغ يف هميرحاو ةافولا ةدع يف دادحالا بوجو باب : قالطلا باتك : ملسم 5

 : (695) 0١ ك1 مايأ ةثالث الإ

 بابلا يف يذلا ةملس مأ ثيدح امأ « ةبيبح مأ نع وه امنإو ةملس مأ نع سيل ثيدحلاو
 . ظفللا اذهب سيلف

 ا تاجرا يرجالا فللع نبا لاوس لزقو ةرجشلا تاب : بذألا باك : ىراتلا 00
 105 01 تلف ىف رف هانا

 عرش ندع الب اثالث قوف رجملا مرح باب :باداالاو"ةلضتاو. َنيلا بانك ': !مليمم

 ضاق وا ىلإ هرب دهس ثتيذدح نه. 3 يراصن الأ كويا ىلإ تيل رع ا 0020

 هأ؟5



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [135]
 3 يه ناي وخالا .مويلاَو هللاب 007 ورا لطول

 مرُحَم يِذ عم اَّلِإ ١ ىورُيو « ةّمْرُح اَهَعَم َسِيَلَو ٍةَليلَو مْ
 .-اياَع

 مح كتردتخلا حرش ركع

 ةأرمال لحيال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ةمرح وذ يأ ( ةمرح اهعم سيلو ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت
 ْنآَف ةنعالملاب نع زارتحا ايتمرح.انلوق ..ديب الا لخاتم رك هاهحاكن ضل لالا 0 0

 ةجوزلا تخأ نع زارتحا ديبأتلا ىلع انلوقو . ظيلغتلل لب « اهتمرح سيل اهميرحت
 اا تكلل ىف روكدم ريغ جوزلا نأ ملعا ( اهيلع مرحم يذ عم الإ : ىوريو )
 روكذملا نأو هعم رفسلا زاوج يف مرحم اب هقاحلإ نم دبالف : ىرخأ ةياور يف روكذم

 ةياور فو « ةليلو موي فصن ةريسم » ةياور يفو « ةليلو موي ةريسم » ثيدحلا يف
 نكل ةحيحص اهلك تاياورلا يوونلا لاق « ثالث ةريسم » ةياور يفو « نْيَمْوَي ةريسم »
 ةأرملل رفسلا .ةمرح دارملا لب ةدملا .ديدحت اهب ملسو هيلع ىلاعت' هللا لص يبنلا داري مل

 يضر سابع نبا ةياور قالطإ هديؤيو نيلئاسلا فالتخال عقو فالتخالاو مرحم ريغب
 نوكي اذه ىلعف همالك انه ىلإ « مرحم محر يذ عم الإ ةأرما رفاست ال » امهنع ىلاعت هللا
 يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا يفو . رخآ”ليلدب اتبثم نييفنخلا دنع تثاآلتلاب ةدملا ريدقت

 . تاقث ةوسن عم وأ اهسفن ىلع ةنيمأ تناك اذإ مرحم الب ةأرملا رفس ازّوج امهنأ يف كلامو

 + انه ليفت للا يضر ةملس م (ق) -3]

 قدك ديفا ذل ٍرخآلا مويلاو هللاب نزل ةميلش قارتال ليال

 6 ادعو و ا اَهِجَوَر ىلع 2

 .(ع١١مرك) ؟ ةالصلا رصقي 5 ىف باب : ةالصلا ريصقت بلاتك : يرام 0
 0 «) 15 5)فرتعو جخ ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب : جحلا باتك : ملسم

 -(4*07) اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا دحت باب : قالطلا باتك :يراخبلا - [177]

 "هم (  ١)راهزألا قرابم هعه



 هي ثيدحلا حرش مدح

 مد لحي ال ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق

 0 لوسر ينأو هللا الا هلإ ال نأ دهشي ) همد ةقارإ يأ ( ملسم ءىرما

 الث للع يأ ( ثالث ىدحإب اّلِإ ) نمؤملل اًفدارم هلعج نم لوق ىلع ملسمل ريسفت
 ال فوذحم أدتبم ربخ عفرلابو ردقم ثالث فوصوم نم لدب رجلاب ( يفازلا بيثلا )
 حيحص حاكن يف باصأ يذلا رحلا فلكملا ملسملا وهو ينازلا نصحملا نازلا كيس

 ردصملا ريدقت نم ثالثلا تافصلا هذه يف دبال ( هنيدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو ) ىنز مث

 كراتلا كرتو سفنلاب سفنلا صاصتقاو ينازلا بيثلا ىنز هريدقت ةلع نوكي نأ حلصيل

 نيملسملا ةعامج ةعامجلاب دارملاو هنيدل كراتلا هلوقل ريسفت ( ةعامجلل قرافملا ) هنيدل

 ىلع ةلالد ثيدحلا يفو . همد ةحابإل ببس يهو نيدلا نع 0

 كاش ذاب اق ل هرقل هنأ لع 'ةروكاذملا راما" نم ,شيلادبأل لقفل ةالصلا كرات نأ

 ضيصنتلا" القا هنسلشلا "تجرت' ال "نأ. ئخبتُي اذه لعف كنق نزف "كورلا ركاق" لع

 كلذك الو لتقلا ةلع وه يذلا انزلا ف امهئاوتسال ةنصحما ىلع صيصنت نصحملا ىلع

 . ف5 تل فارما و ةيراعلا "لع يوك !نعيتلا“ قر لا "نال: ل

 : هنع ىلاعت' هللا يضر ردا للا الل

 ذي ةكيي هي واسلاب لمجتمدار مكودجأل لا نبال ١

 ونجا نآ عاشحأل لجبال ) اهنع ملسم .ىور, ( دنع ىلاعت هلا يضر رياج - مر
 . لاتقلل نوكي ام لمحلا نم دارملا ( ةكمب حالسلا

 (أ 5 هج الب" ”ذكم حالسلا لمت نع يونا ناب : جحلا ناحل الا ملمسما ك١ | 01

 هه:



 :اهبتك هللا يضر . ,نبا (م)د- ا

 8 نأ كد 0 هنذإب الإ 4 يا 07

 عوُرض ْمُهَل نُرْخَت انف « ُهماََط لقي قار رسْكُش , ةئيرشنم

 . « هنذإب اّلِإ دَحأ ةّيِشاَنم ٌدَحأ ٌنْبلُحَي الف ٠ مُهَتمَعْطا نهايتك

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 دحأ ةيشام دحأ نبلحي ال ) هنع ملسم ىور ( امهنع هللا يضر رمع نبا - م ) :
 ةفرغلا اهحتفو ءارلا مضو مملا حتفب يهو ( هتبرشم ىتؤت نأ مدحأ بحيأ هنذإب الإ

 يف نأ : ملعا . راكنالا ىنعمب « بحيأ ٠ هلوق يف ماهفتسالا . هريغو ماغطلا ايف ,ترخي

 ههبش هنأل اًدج 2 يف قثوتسم عرضلا زرح نأ ىلإ ةراشإ ةفرغلاب عرضلا هيبشت
 يغبنيف رسكلاب الإ اهيف امب رهظي ال ثيحب ةلفقم نوكتو اهدوعص بعصي يتلا ةفرغلاب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا رظن نسح ىلإ رظنا اهبحاص نذإ الب ةيش ةيلشاملا ان لضكلا م

 ةغيصب اذه ( هماعط لقفنيف هتنازخ رسكتف ) هتيانع ديزمب هللا هصخي لازي ال هتغالب لاكو

 عورض مهل نزخت مف ) جرختسيو راثي يأ لاعضالا باب نم ةفاشلاءاثلاو نوغلابو لوهجلا

 نا اًديكأت ّيهنلا ررك امنإ ( هنذإب الإ دحأ ةيشام دحأ نبلحي الف مهتمعطأ مهيشاوم

 ىلع هب لدتسيف مكحلا يف هريظن ىلإ ءيشلا درو سايقلا تابثإ ىلع ليلد هيف : حراش

 ىلإ ةفرغلا نم اًعاتم قرس ول اك هدي عطقي هريغل ةسورحم ةيشام نم اًنبل بلح نم نأ
 وهو ةهبش هيف امب تبثي فيكف تاببشلاب أردي امم عطقلا نأل لمأت هيف نكل همالك انه
 . سايقلا

8 

 ها يلاقت هللا يصر دوعسم نبا قر +

 ولالا لا هل مافات مليم ٍءىِرما ُمَد لِحْيال»

 ُكِراّثلاو « سفّتلاب اللا ينازل بيغ: 0

 . )١7575( )١5( اهكلام نذإ ريغب ةيشاملا بلح مبرحت باب : ةطقللا باتك : ملسم - [7]
 . (58378) ©« سفنلاب سفنلا نأ 8 ىلاعت هلوق باب : تايدلا باتك : يراخبلا - [315]

 +( 001 ملسملا مد هب حابي ام باب 2 ها لا باتك : ملسم

502 



 هتاررارس اداسف,نم:نوكي كللذ دبضب ناك نمو هللا: ةبحم ااًببس نوكيف نامبإلا'يف هقالص لع
 تالا 2

 : هنع ىللاعت هللا يضر 52 ونا (ق) + لا

 ١" ةارغ وكلا اق وطي الو. ذل رشم ماعلا َدْعَب جحَي ال »

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ماعلا دعب جحي ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ - ق )
 ارعأ هلع للاعتوزلا ايو يركب وبل اناكو مج اذولاب ةجح لبق ىيللا ماغلاوني دراما يحل

 : ىلاعت هلوقل قفاوم اذه ثيدحلا اذهب سانلا يف نوداني لص فلا ذ ةجحلا كلت يف

 ا ل

 هيف لخدي نأ نع كرشم عنمب ىتح هلك مرحلا وه مارحلا دجسملاب دارملا : يوونلا لاق
 ةيلهاجلا يف مهتداع ناك امل لاطبإ اذه ( ةارع تيبلاب فوطي الو ) مهم رمأل ناك نإو
 ؛ ايف ملاك انييصع باقي ”فوطن إل" ولوقيوأ ةازغا ةيلكفلال ( نزلا لا

 5 هدا :ىلاععت مثلا يضر ركب وبأ (ق) - 3

 لومالا يقع اق زنا نيادعا كلا ١

 تأ ثيدحلا حرش 582

 دحأ مكحي ال ) هنع ةياورلا ىلع قفا ( هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ - ق
 اهيف مكاحلا نأل طلغلا نم افوخ بضغلا ةلاح ءاضقلا هرك امنإ ( نابضغ وهو نينثا نيب
 مانملاو قلقملا عوجلاو طرفملا عبشلاك اهانعم يف ام اهب قحليو رظنلا دادس نع جرخي

 . هتمواقم ةبوعصو سفنلا ىلع هئاليتسا ةدشل ركذلاب بضغلا ّصخ اهريغو

 )١555(. كرشم جحي الو نايرع تيبلاب فوطي ال باب : جحلا باتك : يراخبلا - []

 موي كايبو « نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم تيبلا جحي ال باب : جحلا باتك : ل

 . (150) )١١407( ربكألا جحلا
 * لا تل كابضغ وهو يتفي او . 5 احلا يضقي له باب : ماكحألا باتك : يراخبلا - [ 111

 )١٠7١1( )١5(. ذابضغ وهو يضاقلا ءاضق ةهارك باب : ةيضقأألا تاكل ١ لسفو

 ه5



 لقت نأ نمف يعاسلا ةيشخ امأو ةاكزلا رثكت نأ نمف كلاملا ةيشخ امأ نيلعفلل ةلع

 طفاورط ابيف"نكلو دحلاو' لاك ”نيلجرلا لام لع ةطلخلا نأ" لح ةلالدا تلف

 '"اسركذ نع“ ىلإي .ماقملا) 'ءاهقفلا نين تاق

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [554]

 . يريرمتلا مهدتع نب «لشا عوجي الو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تيب لهأ عوجي ال ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 سفتلل 'نكيسأ هتاف“ ؛كايعللا"تاؤعلا: اراعدا واروح“ لع هيبتا ةعابملا | رق اك كلل

 . لالملا نع نصحأو

 مآ هزخأ ند قيم الإ همت الز « نيم الإ همنا

 راعألا ورع او اةتطعبأا ينسي عزان, مول

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مهبحي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق )
 يسب ةاادضبأ'مهننبأ نمو اذا ةبحأ يبحأ نآق قفا الإ هنتي ا

 لدي اذ مل زاناي مرا هلع البن 1لرأااو 50000

 م47 نايل كناوقألا نما هوك ورمل لاخدإ ىف بابا ةباشألا لاك لل ا

 ها 7

 0017 راصنالا تحل" يانا ءانضنألا بقانم. باتك : يراخبلا - [6]

 نم مبنع هللا يضر يلعو راصنألا بح نأ ىلع, ليلدلا باب :.ناميإلا باتك : لم

 )١59(. (/5) قافنلا تامالع نم مهضغبو . هتامالعو ناميالا
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 اعلا للم هللا له يللا نع ةاوردامأ + ليقا# ةلمهع عار تقلألاا ذطياو تخت ةاننملا ءابلا

 يف الإ تادلج رشع قوف دحأ دلجي ال ) دحاو ثيدح نيحيحصلا يف هل ناثيدح ملسو

 00 ا لات اهلنا طر دما ديا قئاورريوعتلا لف. درا, كييدخللا,( هللا هود نيل

 ىلع نيعبرأ نود ام ىلإو يبعشلا دنع نيثالث ىلإ نكلو رشعلا ىلع ةدايزلا زاوج ىلع
 ريزعتلا نوكيل ىلاعت هللا امهمحر يعفاشلاو ةفينح يبأ دنع همرج ردقب مامإلا هاري ام

 كا لب نسأل بل سدس لعبا فا زي رال كيب تنيدحلا :اولزوأ و هجرت قر هلا ةيروقع | ل اي

 .كاغيلاو يديالاب,قدايرلا ررغ

 5 2 2 د 1 اا

 . ( اهتلاَحَو ةازملا َنيِْب الو , اَهِتمَعَو ةارملا َنيَب عمجي ال »

 نيب عمجي ال ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 . اًبيرق هحرش مدقت ( اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهتمعو ةأرملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ (خ) - 581

 . (« ةقدصلا ةيشحك عمتجم َنيب قرفُي الو . ٍقّرفتم َنيب عَمجي ال »

 بص ثيدحلا حرش مدد

 نيب عمجي ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ - خ )

 نوعبرأ دحاول نوكي نأ هتروص ىعاسلا ءاج نيح لاومألا بابرأل ٌيهن اذه ( قرفتم
 ( عمتجم نيب قرفي الو ) ةاش اهيفف تعمج اذإف ناتاش اهيف بجيف كلذك رخاآلو ةاش

 ةطولخم ةاش نورشعو ةئام رفن ةثالثل نوكي نأ هتروص قيرفتلا نع يعاسلل يهن اذه

 بصنلاب ( ةقدصلا ةيشخ ) هايش ثالث اهيف نوكي قرف اذإف ةدحاو ةاش مبيلع امنإف

 ..(0169) اهتمع ىلع ةأرملا حككنت ال باب : ماكتتلا »بانك. ينراحبإلا “موا ةاقإو

 حاكنلا يف اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت باب : حاكنلا باتك : ملسمو
 فا ل

 )0-١15(. عمتجم نيب قرفي الو ,« قرفتم نيب عمجي ال باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - ع5007]
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 كسي ثيدحلا حرش مح

 ( هدلاو دلو يزجي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م)
 نم هيلع ام ءاضقو هدلاو ىلع هناسحإب دلو ءففاكي ال يأ ةمجعملا يازلابو هلوأ حتفب

 قتعي ال : رهاظلا لهأ لاق ( هقتعيف هيرتشيف اكولمم ) هدجي نأب يأ ( هدجي نأ الإ ) هقح
 قتعلا ءاشنإ ىلإ ءارشلا دعب جاتحيف بيقعتلل ءافلا نأل هيلع هدلو كلمت درجمب دلاولا
 كلفسبا قرلا*نع“ هذلو' هضلخيف' هانغم ةيييَسلل ”هقتعيف' يق :ءآفلاوإ قدك هنأ (لعلاوهمللاب

 ضعب نم تعمجس ( رح وهف مرحم محر اذ كلم نم ٠ : مالسلا هيلع هلوق هديؤي هئارش
 هقتعي نأ ةروص قالا دجوي مل امل دلاولا تح ءاضق نأ وهو افيطل ىنعم انهه ل١

 ملعف هبيقع ال ءارشلاب اًنراقم دجوي امنإ قتعلا نال ةليحتسم روصلا هذهو هئارش بيقع

 مكوابا مكن اَم اوُحكنَت الو 8 : ىلاعت هلوقك اذهو لاحم دلاولا قح دلولا ءاضق نأ
 حاكن دسفيف لاحم فلسلا حاكنو ع5: :ءاسلا] « ٍفّلَم ْدَق اَم الإ ِءاَسّنلا َنِّم

 ىلإ اوُبوُيف 8 : ىللاعت هلوق يف اك « هقتعيف يف. ءافلا نوكي نأ زوجيو ءابآلاتاجوكنم
 ' لثقلا, شفن اةيوتلااتيلغج نق[ ع هريس 4 كفا ارك 00 ١

 : هنع هلا يضر راثيوزب ةدرت ول (قر -خ 18

 "شا دوج نيش ىف الا ثان ش6 قر يبل

 عج ثيدحلا حرش مح

 مضب ةدرب . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر راين نب ةدرب وبأ - ق )

 فيفخت و, نونلا رسكب راينو . ةلمهملا لادلابو ةمجعملا ريغلا ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا

 ال ا نأ هيف ىنعملا » : :يكلاملا يبرعلا نب ركبوبأ مامالا لاق 4

 ءيش ىلع نوردقي ال مهتاهمأ نوطب نم قلخلا جرخأ ىلاعت هنإف ةردقلا زيح ىلإ زجعلا
 دعب هسفنب لقتساو ةفرعملاو ةردقلا هل هللا قلخ ىتح نادلاولا هلفكيف اًئيش نوملعيال اك

 كلملا زجع يف هدلو دجي نأ هتقيقحو رمألا هروصي ال هتوقو هللا لضفب هافنكف زجعلا

 7 (4ظدبل) قدما لصيف ءاسجأ |وةيراغااج سافل ادي
 . (3844) بدألاو ريزعتلا م باب : دودحلا باتك : يراخبلا - [788]

 هن يع مااا مينو ريزعتلا 1 باب : دودحلا باتك : ملسمو

 ه9



 هاو مد مامر داسألا هنيدا لغ فوخلا لج ال تبوملاب بق اذإ امآو ايندلا قاتم نم هللا
 . « نوتفم ريغ ينفوتف موق يف ةنتف تدرأ اذإو » : ءاعدلا يف ءاج اك هيف

 : :هنع ىلاعت هللا يضر ناهثع (ق) - [197]

 00 ادم لس  ءرقؤلا 7 يدسني عل سار سرب لارا ١

 00 لا ام ُهَل هللا

 بسح ثيدحلا حرش مد

 لجر أضوتي ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ناهع - ق)

 نم يأ ( ةالص يلصيف ) هننسو هضئارف ةياعرب هلمكي يأ ( ءوضولا نسحيف ملسم
 رئاغصلا وه روفغملا : ليق ( اهيلت يتلا ةالصلا نيبو هنيب ام هل هللا رفغ اّلِإ ) تابوتكملا

 دب كالا نإ » ناقت» هلوق“ م وجعل .اًتضيا ةرئابكلا ةفعي 131 مام ضال

 . [غ4١0 :دوهز © تاكيسلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [105]
 اك راثلا يف هلَتاَقَو فاك ْعِمَتْجَي ال ١

 اج فيرد <

 ( هلتاقو رفاك عمتجي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يض ضر ةريره وبأ - م )
 نإ كلذ هداهج نأ ملعا ( اًدبأ رانلا يف ) هللا ةملك ءالعال هلتق ىذلا ن نماؤملا هيلدا

 لوح دراريغي زر ابقاعبا نأ ءنوجيف تلذك نكي ىلع قإورءلاكتشإ جلف ,هيرتذ ليل عيكس زك
 . رخآ عضوم ىف "نسيحلاك رانلا

 0 اع هللا يبضر ةريرخل وبا" مر كلا
 . ( ةقتعيف هيرتشيف اكولمَم هَدِجَي نا الإ ُهَّدِلاَو ٌدلَو يرجير,ال.»

 . )١50( اثالث اثالث ءوضولا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [1557]
 . (5) )/!7١١( هبقع ةالصلاو ءوضولا لضف باب : ةراهطلا باتك : ملسمو

 05: ري( ١43١١ ددس مث ارفاك نلتقي نم تاي نا ةراهالا تياتك : مليم حام

 َّط ؛ (؟5), (إ١85 ٠ .دلاولا قتع لضف تاب : قتعلاب تانك .::هلسم - 1
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 : هنع ىللاعت هللا يضر .ةريزه وبا -(ق)- [5 كأ.ا)
 دو ا .0-- هم 6 هل اب مف ميتسالل ل تي

 نوكي نا الإ ِنيَموَي وا موي موصب ناَضَمَر مكذحا نَمَّدقَتُي ال »

 . (« همصيلف اًموص موصي ناك لَجَر

 َنمدقتي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 ( همصيلف اًموص موصي ناك لجر نوكي نأ الإ نيموي وأ موي موصب ناضمر مدحأ
 دنع ناضمر ةينب مدقتلا هنعيهنملانأ : ملعا . هموصب داتعي اًموص قفاوي نأ الإ ينعي

 دنعو « اًعوطت الإ كشلا موي ماصي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل. ةفينخ يأ
 ةينب مدقتلا ديرأ اذإ : تلق نإف . ثيدحلا قالطإل اًرظن اًملطم مدقتلا وه يعفاشلا

 داتعي اًموص قفاو اذإ نكل ىنعمب عطقنم هنإ : انلق . ءانثتسالا ىنعم مقتسي ال ناضمر

 001/7 ؛انلقزا, نيموي. وأ مويب :هصيصخت هجو امف.:نتلق منان همصيلق كيا

 مدقتلا نع ىبن امنإو ماكحألا نم ريثك يف ىفع اك وفع هنأ مهوتي نأ ةنظم هناكف ليلق

 .: ةيضرفلا ةهج نم اًمايأ مهموص ةدم ىلع اوداز مهنال باتكلا لهاب هبشتلا نع اًرذح

 . هموص هيلع لقثي الو طاشنو ةوق اذ ناضمر عراش نوكيل ليقو

 :ةهدع“ ىلباعت هللا يضر سنأ (قل < 101

 1 و 2 هرج 3 2 2 رك

 هر يخيم قيل ةفلاؤلا بكسل روما 1

 كح ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ نينمتي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 نم لزن امب هاضر مَع ىلع لدي هنأل توملا يّئمت نع ىب امّنِإ ( هب لزن ٌرضل توملا

 - ملط لفو نيموي الو موي موصب ناضمر نمدقتي ال باب : موصلا بانك :ئراغشلا 7

 )٠١١/85١( نيموي 3 موي موصب داضمر اومدقت ال باب : مايصلا ا : ملسمو

0 : 

 . )5751١( ةايحلاو توملاب ءاعدلا باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - 71

 لزن رض توملا ينمت ةهارك 5 رافغتسالاو ةبوتلا و ءاعدلاو اك ذلا كاك ملسمو

 )0٠١(. (5780) هب
 ى”/



 :ةهفنع“ اباعك هللا يضر ةريره وبأ 6-2 1

 "نبا دي قلاب كالا ءاعلاو ةكيه كرو 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف مادحأ نلويي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ديعبت هانعمو ةبترلا يف يخارتلل انه مث ( هنم لستغي مث ١) نكاسلا يأ ( مكادلا ءاملا

 نوكي يذلا ءاملاو عامجإلاب هنع جرخم ريثكلا ءاملا نأ : ملعا . هيف لاب امم لاستغالا

 لكلو كلام دنع جرخم ةساجنلاب ريغتي مل يذلا ءاملاو يعفاشلا دنع جرخم نيتلق رادقم
 ؛ هقفلا اعبتشم هنايب عضوم كسمتم مهنم

 ا هلل يئضرورهع نبا قو < 051

 دارا است .عولطَكْنَع +. لشد كد ىَرَحَتي ال١

 1 اًهبوُرْغ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ىّرحتي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 سمشلا علطت ىذلا تقولا ؟دحأ دصقي ال ينعي مالكلا ةلالدل فوذحم هلوعفم ( م دحأ

 يأ اًضيأ يبنلا ىنعم يف وهو هلبق ام ىلع فطع ءايلا ناكسإب (يلصيف) برغت وأ
 هلع يلبنلا:( اهبورغ دنع الو, سمشلا عولط دنع.) نأ .رامضإت. اهبصن .زوجيو ىلضي..الف
 لفاونلاو هللا مهمحر هباحصأو ةفينح يبأ دنع اًعيمج لفاونلاو ضئارفلا نيتقولا نيذه يف
 اهلصيلف اهيسن وأ هتالص نع مان نم » : مالسلا هيلع هلوقل يعفاشلاو كلام دنع بسحف

 . « اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ

 . (80) (؟407) دكارلا ءاملا يف لوبلا نع ىبنلا .باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [154]

 سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب ةالصلا باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - [144]
 .(5ه81)

 (101 اين اةةلنفلا طا قيمت ننلا تاقاؤألا جاب نيرفاتسملا (ةالتقا بانك : ملطنمو
 . هل ظفللاو (5889)
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 ينعي ( هنع هللا يضر ةريره وبا - (م) - هنع هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 ةريره وبأ ملسم محيرخت ىلعو هنع هللا يضر ديعس وبا يراخبلا ميرخت ىلع ثيدحلا ىور

 يبنلا هب دارملا ( رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجر راصنألا ضغيي ال ) هنع ىلاعت هللا يضر
 نع اوفعاو » رخا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هيبس دجو نإو مهضغب نع

 ! ميياعر" نق علو "ذالسنألا هني نيرا

 : رايمع هللا يضر ةشئاع (خ) - [5417]
200000 / 0 0 1 

 >0 دال سابعلا ل 1 وطظلا انايزع مارت بحل ىف دحارخ (

 لوسر انددل : تلاق . اهنع يراخبلا ىور ( اهنع هللا يضر ةشئاع - خ )
 ماكي ضيرلا”: انلقف ينودلت ال نأ انيلإ "ريكي لمجف هيلع سمعم نأكو هضرد ب

 يهنلا ىنعمب انهه يفنلا ( تيبلا يف دحأ ىقيي ال ) : مالسلا هيلع لاق قافأ املف ءاودلا

 دحأ يف ضيرملا ىقسي يذلا ءاودلا وه ماللا حتفب ددللا . لوهجملا ءانب ىلع ( دلل! )

 سابعلا الإ ) لاحلل هيف واولا ( رظنأ انأو ) كلذ هتيقس اذإ هتددل : لوقت همف يقش

 مالسلا هيلع يبنلا رمأ امّنإ يقسلا تقو كرضحي مل يأ ءاملا حتفب ( مدهشي مل هنإف

 ةزاشاإلابا كلذ" نع'هيبعادغب' لبا منذإ ريغت اهو دلل ىنألا هن ةيوقغ" كيلا اف( لكاذويب ذأ

 سنج نم وه ام هب لعفي يدعتملا نأ ىلعو هحيرصتك زجاعلا ةراشإ نأ ىلع ةلالد هيفو

 دام اوس ايو نوكي نأ الإ هب ىدعت ىذلا لعفلا

 نما! عب هللا |نضر- لعو :ناضنألا بحح»:نأ :لغا:ليلطلاطاج + .نامكالا هناك يللا ِِ

 . (177/9) فارشألا ةفحت ىف 5 يراخبلا هوري ملو . )١50( (75) ... ناميإلا

 :: انضيأ هج ]خاف رو يأ «تيدحياعااو

 نم مهنع هللا يضر يلعو راصنألا بح نأ ىلع ليلدلا باب : ناميلا باتك : ملسم
 , مال. .”نالألا

 . (5885) تاحارجلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب : تايدلا باتك : يراخبلا - [5417]

 ةه*من



 هي ثيدحلا حرش مهد

 مكضعب عبي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق

 كعيبأ انأو عيبلا اذه خسفأ رايخلاب ائيش ىرتشا نمل لوقي نأ هتروص ( ضعب عيب ىلع
 ائيش لجر ىرتشا اذإ هتروص : حراش لاق . هنمثب هنم دوجأ وأ هنمث نم صخرأب هلثم

 نمشب هلثم ةعلس ضرعيف رخا ينأيف كلذ ىلع نادقاعتملا ىضارتو نيعم نمثب رخآ نم
 . عيبلا ىلع عيبلا ال موسلا ىلع موسلا ةروص اذه : لوقأ . اهنمث لثمب دوجأ وأ هنم صقنأ

 هلف ناك اذإف شحاف نبغ ةروكذملا ةروصلا يف نكي مل اذإ اب صوصخم يبنلا : ليق

 . هنع ررضلل اًعفد صخرأب هنم عيبيل خسفلا ىلإ هوعدي نأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [145]
 نم مهضعب هللا قرر ليال اوعَد داب ٌرِضاَح قا 0

 . ( مهيصعب

 هدو ثيدحلا حرش مدح

 هب دارأ ( رضاح عبي ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر رباج - م)
 . لزن اذإ نالف ادب لاقي ةيدابلا لهأ نم ناك نم هب دارأ ( دابل ) دلبلا لهأ نم ناك نم

 هيتايف عجريف/همؤي ,نعلسي هعيبيل دلبلا ىلإ اًعاتم .يودبلا ,لمحي نأ هتروض .يرهوجلا هلاق

 يعفاشلا دنع .مارخت وهو. يردنلا ىلع .دئاز رعسب :هعيبأل يدنع هعض .لوقيو .يدلبلا

 جاتحي ال ام نود هيلإ ةجاحلا معت امم عاتملا ناك اذإ اذه : ليق ةفينح يأ دنع هوركمو

 : ليق ( مهضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد ) مالسلا هيلع هلوق هب رعشي اًردان الا هيلإ

 يف لميعتبيي دادنضألا..نم ,عيبلا:ظفلنآلا اًضيأ هل :ىرتشاي, الو:يودبللب زضاخلا| عيبا آل

 . معي يفنلا عضوم يف كرتشملاو ىرشلاو عيبلا

 : هنغ هللا يضر ةريره وبأ - (م) - هنع هللا يضر ديعس وبأ (خ) - [547]
 - ممللا هليلاز شنب: نسر لخزاراكشنالا طقتتاالا

 ل يدابلل قاشافلا جيب عز وبلا عارطلا حرا عايض كا
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 كنم مهو اذه : تلق . لعافلل غاصي نأ هسايق ناكو لوعفملا ىنعمب انه ليضفتلا لعفأ

 هنأ .,تمعزف .اًبوبُعي راص( اذإماجلا ملضت»ءئشلا: نحن :نم:ذوخام,: بج نأ" تيارولتالا

 ام ىلإ نيعلا ةمض لقنف لعافلا ةغيصب مركك ببح هلصأ نأل كلذك سيلو لوهجم

 "نع" لاق انا ض»شلا نر كلا
 00 م و

 هس ثيدحلا حرش مح

 بحي ىتح دبع نمؤي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 ىرريباسستلا ةياورردبف ءاج ال. ةحابملا هايشألاو هكتتاعاطلا دم يلا" سفن“ ىف

 نمؤي ال ١» ثيدحلا اذه ىف لاق امنإو « هسفنل بحي ام ريخلا نم هيخال بحي ىتح »

 نأ مهيلع قشي ةربابجلاو ءاينغألا نأل « ؟دحأ نمؤي ال و قياسلا ثيدخحلا يفواة دخ

 ةيدوبعلا ىضتقم نأ ىلإ ءاميإ دبعلا ظفلب ركذف مهسفنأل نوبحي ام ءارقفلا مهناوخإل اوبحي
 ينغلا اهيف يوتسيف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةبحم اّمأو ةبحما هذه هنع ردصي نأ

 . دحالا ظفلب ركذف مهنيب ةمحازملا مدعل ريقفلاو

 *”هنع للاخت هللا 'ئضز' ةريزها وبأ"(قرلا لطب[ 814

 . ©( ضعب معيب ىلع مكضعب عبي ال »

 0011 سل يي انا هلحال بحب نإ ناميإلا نم باب“: ناميالا بثاتك : يراخبلا < [([8

 كلاب يحال بح نأ نإمألا اصح كمدنأ ةزع ليدلا باي : نامالا ت6

 . )7١( (55) ريخلا نم هسفنل
 ىتح هيخأ موس ىلع موسي الو هيخأ عيب ىلع عيبي ال باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [144]

 .(1115) كرب وأ هل كدا

 ميرحتو « هموس ىلع هموسو هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب ميرحت باب : عويبلا باتك : ملسم

 . (") )١5١5( ةيرصتلا ميرحخو شجنلا
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 عج :ثيدحلا حرش مدح

 نم دحأ لكأي ال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)

 ةثالث قوف ) يحاضأ اهعمجو ةفورعم ءايلا ديدشتو اهحتفو ةزمه لا مضب يهو ( هتيحضأ

 موي نم نوكي نأ زوجيو اهحبذ موي نم نوكي نأ زوجي اهؤادتبا : يضاقلا لاق ( مايأ
 اذه ) ناك ام ايأو ميرحتلل ليقو هتهاركل ثيدحلا يف يبنلا . اهحبذ رخأت نإو رحنلا

 مالسلا هيلع هلوق وهو ( يردخلا ديعس وبأ هاور يذلا ثيدحلا هخسن خوسنم ثيدح

 ( سماخلا بابلا يف هانركذ دقو ) « اوسبحاو اومعطأو اولك » يحاضألا موحل قح يف

 . بابلا اذه لبق سماخلا بابلا هفيلاتل وأ لؤافتلل هانركذ فنصملا لاق اغإو

 ظ : اهتغا ىلاعت "هللا" يضر" ثنا نر 0
 2 دادي 16 27 كمي شل 9 درغراإ ف 2 لع

 سانلاو ِهِدِلَوَو ِهِدِلاَو نم ِهيلإ بحا نوكا ىتَح مكدَحا نِمؤي الد
 َء

 . ( نيعمجا

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 ىتح مدحأ نمؤي ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 بحلابو ناميإلا لاك يفن هب دارملا ( نيعمجأ ساّنلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ

 اًديههش نوكي ىتح رفاكلا لتاقي نأب اًنمؤم هللا لوسر رمأ ول الثم ىرايتخالا بحلا
 علاش ؛ق.ةلاشللا نأ ةشلفل كلذ زاعخي .نأ:لعنأل ةزيزفاكلا -ةدالوأؤاهيوبأ»ةلخقب- زمأ وأ

 ءاود نع هعبطب رفني ضيرملا نأ اك هعبطب هبحي ال ناك نإو مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبنو فيك هيف هحالص نأ هنظل هلعفيو هيلإ ليمي نكلو رم
 .. ضرغل ال انل ىعسي مالسلاو ةالصلا هيلعهنأل .اندالوأوب انئابا نمو انم انيلع .فطعأ

 امنإو هتعيرش نع بذلاو هننس ةرصن مالسلاو ةالصلا هيلع هتبحم نمو : يضاقلا لاق
 ءاج فيك : تلق نإف . امهيف ةبحملا لضفل سانلا يف امهجاردنا عم دلولاو دلاولا ركذ

 . )١١( ناميإلا نم مَع لوسرلا بح باب : ناميإلا باتك : يراخبلا - [147]
 دلاولاو دلولاو لهألا نم رثكأ مَع هللا لوسر ةبحم بوجو باب : ناميإلا باتك : ملسم
 . )7١( (45) نيعمجأ سانلاو
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 كس ثيدحلا حرش مدح

 ةرجه ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 اهدوجو ال هلبق تناك يتلا اهتليضفو ةرجهلا ةيضرف يفنملا ةكم حتف يأ ( حتفلا دعب
 . ةعطقنم ريغ اهيلإ ملسملا ةرجه نال

 : هنع هللا يضر ةداتق وبأ (م)
 - 2 2 ا ل 8 كعب 0<

 . ©« سيرعتلا ةليل ةريهظ هلاق « يرّمغ يل اوقلطا ِمكْيلَع كله ال »

 ان 'فيدخللا حرش كك

 نوكسو ءاهلا مضب ( كْلُه ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةدانق وبأ - م )

 نيغلا مضب رمغلا . هب ينوتئا ينعي ( يرمغ يل اوقلطأ مكيلع ) كالحلا ىنعمب مالا
 سانلاو ّرحلا ّدتشا نيح ( سيرعتلا ةليل ةريهظ هلاق ) ريغص حدق مملا حتفو ةمجعملا

 نينح نم ليقو ربيخ ةوزغ نم هعجرم تناك سيرعتلا ةليلو 0 انشطع نولوقي
 مالسلا هيلع هرمغ يف ناك : يوارلا لاق .يضاقلا هلاق اذك . لوألا وه حيحّصلاو

 يقب ام ىتح مهيقسأ انأو هنم بيصي' لعجف هظفحب يناصوأ دقو هئوضو نم ءام ةيقب
 : تلقفبو برشا » لاقفب ببض. مث , لسو ةيلع. ىلاعت هللا. ىلص.::هللا ؛لوشار اريَغو ا ريغ

 موقلا قاس نإ ه,:مالسلاو ةالصلا. هيلع ,لاقف .رهللا لسرايا :برشت_ىتح بينأا ال

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر برشو تبرشف : لاق « اًبرش مهرخا
 : اماينع كلاعت”اللا يضر مع نبأ: اخ

 دار ه1 2 2 ع 2 8 0 دل هدا َآ - -

 خوسنم ثيِدَح اذه « مايا ةثالث قوف هتيجضا نم دَحا لك اي ال »
- 

 يف ُهائركذ ْدَقَو « يِردُخلا ٍديِعَس يا فاو ذل فيركلا هلل > داس سا

 3 سماّخلا بابلا

 ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [40]
 )8١"( )١١”(. اهئاضق

 دعب يحاضألا موحل لكأ نع يبنلا يف ناك ام نايب باب 4 حلا كانك: مكس - 0

 ,.(1 30:60 517 ءانثلا عم ىلإ“ هعجئلابإو" هختلس "نايبو"ا مالألا "نزلا

 )”١9537(. مقر ثيدح عجار ه

 ه*١



 رسأف ردب موي نيكرشملا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا مع هنع ىلاعت هللا يضر

 ارامل ود لاش لالا كالرألا اكلكسب ةكيادلا و و ا ا

 00 نأ "فار نيح "ذل "ءانف اوك رتيالاا ىناكلا "زرع نأ اودارأ

 نقلل فود اهلا: انئلقنتتاو هيلع كاف اهلا "نراك هللا "لاوس ر اطيل ال1 مينا

 ينعي عمج هنأل ءارلا مضب ( نرذت ال هللاو ال ) : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنل
 نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىبأ امنإ ( سابعلا ءادف نم اًمهرد هنم ) اوكرتت ال

 سوفن يف عقي الئلو مهلاومأ يف راصنألا ىلع قشي "الثلو سابعلل اًبيدأت مسقلاب هدكأو كلذ

 ةمهتلا ناظم نع بانتجالا ىلع ةلالد ثيدحلا ينو . همع سابعلا نوكل ءيش ةاكحما

 . ةنملا عقاومو

 ”*ديعالوللا ضر يصللا نب ةديرب مر <[

 دست لجرل هلاك هلا كيني امل دجئاشملا حيي 'امثإ“« تدب والا»

 ع

 م ار مرا يعل ال

 امنإ ( تدجو اال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر بيصحلا نب ةديرب - م )
 ( هل تينب ال دجاسملا تينب امنإ ) دجسملا مظعت كرت نع هل اًرجز مالسلا هيلع ىعد

 لط يأ عدشت لجرلوهلاق )اع انشا اميظعت لويصوملاب ابئع زبع ةؤلعلا | طم[

 يهو يتلاض دجو نم ينعي ( رمحألا لمجلا ىلإ اعد نم : لاقف دجسملا يف ) ةلاض
 . اهيلإ يناعذف رمحالا لمجلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) - [579]
 . « حْنفلا َدْعَب ةّرْجه الو

 دجسملا يف ةلاضلا دشن نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [554]

 ل 02 5 دشانلا عمس نم هلوقي امو

 . (5857©) ريقنلا باوجو باب : داهجلا باتك : يراخبلا - 578]

 دشنمل الإ اهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باب : جحلا باتك : ملسم

 . (4565) (0585) ماودلا ىلع

 هع



 هس ثيدحلا حرش مدح

 “لاق ا 0 ا

 : مالسلا هيلع لاقف . يمقن لي اا ب

 كناميإ نوكي ال ينعي ( كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح هديب يسفن يذلاو ال )

 ةبحنا هذه نم دارملا . كلك داعب ,هيفر ناك كوي تسعي ءاضر لع نارتو ا

 هلاق ) اهريغ نم ّدشأ هسفن بح ىلع لوبجم دحاو لك نأل عبطلا ةبحم ال رايتخالا ةبحم

 . يسفن نم لإ بحأ تنأل هللاو , نآلا ) نأشلا نإف يأ ( هنإف : رمع لاقف . رمعل

 15 كلئاعإ ,راخأ نآلا ينعي ( رمع اي نالا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 : هنع ىللاعت هللا يضر سنا (ن) تي[ دل

 7 ساّبَعلا ءاَدِف نم امّهرِد هنم نونا هللاَو ال

 سابعلا ناك : لاثأ .هنع ياللا مر رع ناس هللا يس 7

 0 و يلا وتوم طم نم شرما ني ريح يللا
 هل فلان ال هضارغأ نم ءيش دّمتف نم هيلع دشأ ةنكم ا( و نأ اهدقف

 ةرصن يف هلثم يناي: لب ؛ دقفلاو ؛دوجولا يف اروصحم كلذ ن كلو . الف آل نمو ةروكذملا

 ع يملاو فد ورعملاب رمألا باب هيف لخديو اهيفلاخم عمقو هتعي رس ل بذلاو هتنس

 "ذأ "

 "ل 0 لرلشو ءانذاخلا "أل سا نأو )401١4(:

 . «هركذف : لاق « هءادف سابع انتخأ نبال

 كلذ يف نوكي نأ يشخ هنأ كلذ يف ةمكحلاو ليق» : (85/10) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 يغبني ال بيرقلا نا ىلإ ةراشإ هيفو . طقف ءاسنلا نم مهبيرق هنوكل ال همع هنوكل هل ةاباحم

 عربتي ام لوبق كرت يفف هيذؤي ام هركي نطابلا يف ناك نإو هبيرق يذْؤي امب رهاظتي نأ هل
 .هأ «كلذ لثم هل عقي نمل بيدات ءادفلا نم هب راصنالا هب

 14م  (١)راهزألا قرابم ه١



 نعال راصنألا نم لجرل هلاق ) ىلوأ كبذك عم دوعي ال نألف اهيلع كقدص عم كيلإ
 ىذلا يلام بهذ نياف:ةقرفلا تلصح اذإ ينعي ( يلام هللا لوسر اي : لاقف هتأرما

 قافتا هيلعو اهب لخد اذإ رهملاب اهيلع عجري ال ةنعالملا جوز نأ ىلع ليلد هيفو . اهتيطعأ

 الآ داش لاقور.. رهملا فض" اخ نا"ىلإ مهزتكا بفقاقف اب لخدي ل اذارامأ و ءاملعلا

 "اهل قادنض“ال 24ه" لاق . ”الللاك ١ ىقاذلتلا

 مهنع ىلاعت هلل يضر 0 كل رمعو ركب وبأ (ق) - [598]
 اسيل فدع راك اي نار والو

 هس ثيدحلا حرش مهد

 ةياورلا ىلع اتا ( مهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو يلعو رمعو ركب وبأ - ق )
 ها لا تالا نا لص .ىبلا هاّمسف .ةبعكلا دبع ركب يأ مسا تاكا ارق 0
 نم دحأل اذه عمتجي ملو هللا لوسر عم ةبحص هدلو دلوو هدلوو هيوبالو هل هللا دبع

 نوعبرأو نانثاو ةئام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ةريثك هلئاضف ةباحصلا

 دحاوب ملسمو رشع دحاب يراخبلا درفنا اًئيدح رشع ةينامت نيحيحصلا يف هل اًئيدح

 انكرت ام ) اًئيروت ينثروو يبأ ينثروأو يأ تثرو : لاقي لوهجمنا ءانب ىلع ( ثرون ال )
 اًبيرق هيلع مالكلا مدقت ءايبنالا ثروي ال مل : لاق نمع باوج فانئكسا اذه ( ةقدص

 . © يتثرو مستقت ال ١» ثيدح يف

 1 هللا يضر ماشه نب هللا دبع (خ) - [155]

 ُهَلاَق ؛ كيسفت ْنِم َكِيَلِإ ٌبَحَأ نوكأ ىّبَح هديب يبسفت يِذَلاَو ال ١

 00000001 كحل تقال دمار نال نزف رش لاس ركل
 0 لا الا ا كلان

 . )5١75( ريضنلا ينب ثيدح باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [55]
 . (549) (١ا/51/) ءيفلا مكح باب : داهجلا باتك : ملسم

 ا” ني ب ملا نوع تنك يفك سابا, رودبلاو تاما عال ير اختل تكل
 - اهناف . طقف ةيمظعألا داقتعاب تسيل ةبحملا هذهف» :(ه١١/9 حتفلا يف ظفاحلا لاق «

 ه1



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ع5
 . 7"ةريتع الإؤ“ عارف الا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 حتفب ( عرف ال ) هنع ةياورلا ىلع اَقَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 مهتهآل هنوحبذي ةيلهاجلا لهأ ناك ةقانلا هدلت جاتن لوأ ةلمهم نيعبو ةلمهم ءارو عاف

 اهدعبو قوف ةانثم ءات رسكبو ةحوتفم ةلمهم نيعب ( ةريتع الو ) اهمأ يف ةكربلا ءاجر
 نوملسملا ناكو ةيبجرلا اهنومسيو بجر نم لوألا رشعلا يف اهنوحبذي اوناك ةحيبذ ءاي
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا مهابنف ةريتعلا نولعفيو هلل عرفلا نوحبذي مالسإلا ردص يف

 ناك رهش يأ يف نك حوبذتلا يأ هلل حبدلا نوكي, نأ ,دروصمملا تال كلل" 03
 . نييعتلا يف ةدئاف الف

 : امهنع 0 هلا يصر سابع نبا (قف) - [1715]
 ْنِم تلَلْخَتْسا ام وُهَف ٠ اهْيَلَع َتْفَدَص تنك نإ كَل َلاَمآال »

 هلاثا "اليتم كل نعنا نيف رهزلعب تاناتكم كلك نإ وارسال ١

 . يلام هللا لوسر اي : لاقف « هتأرما نعال راصنألا نم لجرل
 - ثيدحلا حرش م

 كل لام ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 ( اهنرف نم تللمتتسا امب رهف ) تنز أسأ فاكس ناو ايتو ل ا

 تبذك تنك نإو ) كيلإ دوعي الف اهايإ كئطو ةلباقمب نوكي رهملا نم اهتيطعأ ام ينعي

 دعي مل اذإ رهملا نأل ةأرملا كلت نم يأ ( ايم“ كلدعيأ ر رهبل لويصتالا | 00 ١

 . (51177) عرفلا باب : ةقيقعلا باتك : يراخبلا - [5]

 . (58) )١51/5( ةريتعلاو عرفلا باب : يحاضالا باتك : ملسم

 باتك : ملسمو (0-575) اه ضرفي مل ىتلا ةعتملا باب : قالطلا باتك : يراخبلا - [5141]

 ثيدح نم سيلو . هوحنب امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم (5) )١491( ناعللا

 . سابع نبا

 ه3"



 عجريف هب مءاشتي هريغ وأ ريط رسيألا هبناج نم أو ةجاح ىلإ مهنم دحاو دصق اذإ

 ةريطلا ريخ يأ ( اهريخو ) ثيدحلا اذهب مالسلا هيلع يبنلا اهلطبأف ةريطلا وه اذه
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هرسف سانلا اهففخي امبرو ةزمهلا نوكسب ( لأفلا )
 اذه : تلق نإف .ملاس اي ضيرم عامسك لؤافتلا دصق ىلع ةعومسملا ةحلاصلا ةملكلاب

 امف اًقلطم اهيفني « ةريط ال ١ : مالسلا هيلع هلوقو . ةريطلل ةيريخلا ضعب تابثإ مهوي

 اقلطم هل لضفلا تابثإ هب دارملا وأ مهمعز ىلع ءانب اذه نوكي نأ زوجي : تلق . ههجو

 يف لافلا يأ ءاتشلا نم ٌرحأ فيصلا : مهلوق باب نم وه وأ ةريطلا ىلع هليضفت ال
 نم هيف امل بحأ لآفلا ناك امنإو ةاكشملا حرش يف اذك اهباب يف ةريطلا نم ديزأ هباب
 222 (ىبسلا "ناك اذن كلك تسيل -ةزيطلاو ”اهنم "ريدا ءاجارف' :ىلاعتلهلاب» قطلا نتج

 ظ . دشار اي عمسي نأ ةجاحل جرخ اذإ بحي ناكو ريطتي الو لوءافتي

 : هلع للاعت هللا يضر رباج (ق) 00
 .06 لوخ لو ةريط لاو صوتا

 هبسيو ثيدحلا حرش مح

 وهو ( ىودع ال ) . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر
 سفن َّيفنملا نأ يف اوفلتخا . هريغ ىلإ اهبحاص نم ةلعلا ةزواجم وهو ءادعإلا نم مسا
 : مالسلا هيلع هلوقل ىلوأ يناثلا نكل رهاظلا وه لوألاو ةلعلا ىلإ اهتفاضإ وأ ةلعلا ةيارس
 مدقت ليطعتلا نع ةيبطلا لوصألا ةنايص نم هيف ام عم « حصم ىلع ضرمم دروي ال
 ( لوغ الو ةريط الو ) عجراف « كانعياب دق انإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع مالكلا

 يف فرصتي ةالفلا يف هنأ نودقتعي برعلا ناك نجلا نم عون يهو ناليغلا دحاو وهو
 نإف . مهكلبيو قيرطلا نع مهلضيو ىتش لاكشأو ةفلتخم ناولأب سانلل ءىارتيو هسفن
 ( ناذألاب مكيلعف ناليغلا تلوغت اذإ » :مالسلا هيلع لاق دقو يفنلا ىنعم ام : ليق
 هوجو سيل يفنملا : لاقيروأ,..,هدايع نع مللا هعفد مث ءادتالا يف كلذ ناك متابر دز بيجأ

 . هسفن يف هفرصت نم برعلا همعزي ام لب لوغلا

 )٠١7( (5؟55) مؤشلا هيف نوكي امو لآفلاو ةريطلا باب : مالّشلا بانك .: ملسم - [49؟]
 . (754/5) فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو
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 : هنع ىلاعت هللا يضر يلع (ق) - [0*5]
 ' ”دفورتملا“ لف ةعاطلا' انت هلأ طقم" را

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 لوسر ثعب : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىلع - ق)
 هوخيطي نأ' مهرمآف راصنألا' نم الجر: مهزيمأ لعجف اًشيجب هلشو هيلع لافتا لالا
 هاو لوسر كرمي 11 اقف نايا اًران يل اودقوأ : لاق ءيش يف هوبضغأ املف

 نم انررف امنإ : اولاقف ضعب ىلإ مهضعب رظنف اهولخداف : لاق . ىلب : اولاق .ينوعيطت

 نكس ىتح كلذك اوناكف رانلا لخدنفأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رانلا
 : مالسلا هيلع لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلل كلذ اوركذ اوعجر املف هبضغ

 ( فورعملا يف ةعاطلا امنإ ) ةيصعملا يف مامإلل دايقنا ال ينعي ( هللا ةيصعم يف ةعاط ال )

 ب للا

 2 لالا قاس ةر ردو

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 يهو ( ةريط ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ردصم هنأ ةياهنلا يف ركذو . حاحصلا يف اذك مءاشتي ام مسا ءايلا حتفو ءاطلا رسكب

 ةيلهاجلا لهأ ناك امهريغ ةنزلا هذه ىلع رداصملا نم ءيجي ملو ةريخ ريخت لاقي اك ريطت

 . 07721/) .دجاؤلا رثخ ,ةزاجإ. يف”ءاج ام,,باي ١ داحآلا نابخأا_باتك ,تنييراخسلا 0
 .:(585) (158) ... ءارمألا ةغاط بوح و كاي . ةراه باك 0 ١

 . (57/5ه5) ةريطلا كاب. :.ثبظطلا باتك :> يواتسلا 2000

 اذإف ريطلا ىلع نودمتعي ةيلهاجلا يف اوناك 2 ريطتلا لصأو مؤاشتلا يه : ةريطلا م

 مءاشت ةرسي راط هار نإو رمتساو هب نميت ةنمي راط ريطلا ىأر نإف رمأل مهدحأ جرخ

 . كلذ نع يبنلاب عرشلا ءاجف اهدمتعيف ريطيل ريطلا جيبي مهدحأ ناك امبرو . عجرو هب

 )5١1/٠١( يرابلا حتف

 هده



 لوبلا امهو ناثبخألا هعفادي هنأ لاحلاو ىلصملل ةلصاح ةلماك ةالص ال ىنعي ( ناغبخألا
 اذه رق . لاجل هرهُيو ذل ىراواولا 7 ...ءادألل :لضملا امهعفاديو ىادألا نع ظئانلاو

 ىلع ىلص تقولا جرخ رهطت وأ لكأ ول ثيحب قاض نإف ةعس تقولا يف تناك اذإ
 تقولا جرخ نإو اضوتيو لكاي لب ىلصي ال : ىعفاشلا باحصأ ضعب لاقو . هلاح

 فلخ ةالصللو فلخ الب تاف تاف اذإ ةالصلا نم دوصقملا وه ىذلا عوشخلا نال

 . طا

 : هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع (ق) - 1787

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةالص ال ) هنع ةياورلا ىلع افا ( هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع - ق )

 ةحتافلا ةءارق نأ ىلع - ىلاعت هللا همحر - ىعفاشلا هب ّجتحا ( باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل

 هلا غور ام هديب راوخلا فن هنم دارملا'نآل”ةزاتللا ةاللطاو نخل هذال 1

 لاقو « باتكلا ةحتاف اهيف أرقي ال ةالص ءىرخت ال٠ : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام اوُوَرَقاَف 8 : ىلاعت هلوقب تبثت امنإ ةءارقلا ةيضرف :- ىلاعت هللا همحر - ةفينح بأ
 توبثل.ةيضرفلا هب تبثت ال دجاولا رب ثيدحلا,اذهو ع ٠٠ : لمزمل ] * نارقلا َنِم رسبت
 ” تلت نان. ةالضلا لاكذ ىفملا تركف ةيللَدلاب لمع كوج دلال كلف كلش ىف

 اطال طم الو محلا ىل رتشا همالخل لاك ول, 5 _نييعتلا لات ال ىهف ةقلطم

 خسنل حلصي ال دحاولا ربخف خسن قلطملا دييقت : تلق . ضراعتي الو نيعتي هنإف ناضلا

 . باتكلا

 32 ع

 اهلك تاولصلا 1 امأو مامازلا ةءارقلا بوجو باب : ناذالا كانك كي يراخقلا ا- [ 5

00 

 0 7 تري وا 5 ص ' ١
 ةحافلا :سحي مل اذإ هناو ةعكر اك ىف ةحافلا ةءارق بوجو باب : ةالصلا ةيافك: قاع

 عرب عطار اد عزلع ميم ل اطب !اهبلوق < ايكيا هنكتنإ الو

 ه1



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - 5707
 1 ةءارقلاب الإ ةالتص الد

 مح, تدخلا حرش مدد

 ( ةءارقلاب الإ ةالص ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هدوجو ٌئفن ّيفنملا ف لصألا نآل ةالصلا ناكرأ نم نكر ةءارقلا نأ ىلع لدي ثيدحلا

 ةقلخ نم'اذهلو ةالص' ةعكر لك نآل ةيغفاشلا دنع اهلك تاعكرلا ىف ةضيف ل
 ماقم رثكألل ةماقإ كلام دنع تاعكر ثالث يف ةضيرفو ثنح ةعكر ىلصف ىلصي ال نأ

 ةدللملا نأل هبات او اج قافع أ فقل بف شطم لك دع نسكب ىف ل ا

 لاس نر ناتعكر يهو ةلماكلا ىلإ فرصنيف اًحيرص ةروكذم ثيدحلا يف

 نعَبتَي نك اذه ىلع : ليق,رن اف... ”ةدحاولا ىلإ تفرصناف اجتيربص ةروكذم ةالصلا

 ناقل "نع :ةكسيرفلا نما كي ال © ةلفالا نم يناثلا عيفشلا يف تارا

 ”حوف هيف جتفتيسي اولاق اذهو 'ةادتبم هعرحتك هيلإ مايقلاو ةدحلا لع هالبص هديا 00 ا
 ةءارقلا نودب زاج امنإف ةضيرفلا يف يناثلا عفشلا امأو لوألا عفشلا يف اك هيف ةءارقلا
 . كلت نع بونت ينعي « نييرخالا يف ةءارق نييلوالا يف ةءارقلا ١» : مالسلا هيلع هلوقل

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - 3

 ا ناكيحنألا هعفادي َوُهَو الو « ماعلا ةرضحب ا (

 هسي ثيدحلا حرش مد

 ( ماعطلا ةرضحب ةالص ال ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 ةليضف يفن هنم دارملا : رظنلا_ لهأ لاقو .. اهزاوج يفن هنم دارملا : رهاظلا لهأ لاق

 هعفادي وهو الو )بلقلا لاغتشا نم اهيف امل هلكأ ىّلِصملا ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا

 نسحي مل اذإ هناو . ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب : ةالصلا باتك : مللسم ب 511

 . (45) (595) اهريغ نم هل رسيت ام أرق اهملعت هنكمأ الو ةحتافلا
 ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب : ةالصلا عضاومو دججاسملا باك لن ولسم ح مناك

 . (31) (00) نيثبخألا ةعفادم عم ةالصلا ةهاركو « لاحلا يف هلكأ
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [175]
 + 0: مالسالاا:يف هراغشر مالو

 هب ثيدحلا حرش مدح

 ( مالسإلا يف راغش ال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا -م
 لوقي نأ هتروص ةيلهاجلا يف فورعم حاكن مسا نيتمجعملا نيغلابو نيشلا رسكب راغشلا

 0 نان ىرخألا قادص امهم كب عيضب نوكيو كتبا ىنجورت هنأ لم تاكل
 بهذ هيف فلتخا نيملسملا نيب دقعلا اذه عقو نإ مث ثيدحلاب كلذ نع مالسلا هيلع

 رهم هيف بجاولاو حيحص دقعلا : ةفينح وبأ لاقو ثيدحلا رهاظل هنالطب ىلإ يعفاشلا
 دل رب ل تلي كا ام مق كح هنإ كيح مادتي 300" افا علا كالا ركل

 دقعلا يف ركذ اذإ اميف فالخلا : ليق . اًريزنخ وأ اًرمخ ىمس اذإ اك هيف لثملا رهم بجيو
 يف اذك عامجإلاب زئاج دقعلاف ركذي مل اذإ امأو رخآلا قادص امهنم لك عضب نوك

 ضيا

 : هنع ىللاعت هللا يضر يردقلا رس نبأ عقر أ[ يكل

 اًعيقرد الد ,عاصب ةطْنج نْيَعاَص الو ؛ رعاصب اَرمَن , نْيَعاص ال »

 . (« ِنيَمَهرِدِب

 هس ثيدحلا حرش مدح

 : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفّتا( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 : لاق, ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لؤسر ىلإ كلذ غلب املف عاصب نيعاص عيبن انك

 دوجوم رمت عاصب ارت نيعاص عيب ال يأ فوذحم ال مسا ( عاصب اًرت نيعاص ال )

 . ( نيمهردب اًمهرد الو عاصب ةطنح نيعاص الو ) يبنلا ىنعمب ىفنلاو

 700005( 2 1 91) هن داطنو «راعشلا حاكن يرحب باب : حاكنلا تانك :يلتللا 1

 )5١80(. رما نم طلخلا عيب باب : ع ويبلا باتك : يراخبلا - [5؟7]

 1 1 15 لثمب ًالثم ماعطلا عيب باب : ةاقاسملا باتك :ملسمو

 ١ه



 ( كيلع هللا ىعويف ) فرظلا وهو ءاعولا يف كلام لضف يظفحت ال يأ ( يعوت ال )
 لكاشيل ءاعيالاب هللا عنم نع ربع هتمعن ديزم كنع هللا عنميف ينعي ىهنلل باوج بصنلاب

 داضلاب خضرلا . اًريسي ناك نإو ائيش يطعأ يأ ( تعطتسا ام يخضرأ ) ىعوت ال هلوق

 اهاَح نم فرع امل خضرلاب مالسلا هيلع اهرما امنإو ةليلقلا ةيطعلا : نيتمجعملا ءاخلاو

 عاسنلا هب "يرجي ريسَيا وقتا 'ذلإ 'هنذإ ريكي اهجوز' لام 'يف' فرصتت نأ دقت الاب
 ينعي هب طبري وهو ءاكولاب ءاعولا دش ءاكيإلا ( يكوت ال ) اهريغو ةريسكك ةداعلا يف

 اًضيأ اذهو كنع قزرلا ةكرب عطقي يأ ( كيلع هللا ىكويف ) كدي يف ام يرخدت ال

 ءاصحإلا نم دارأ راخدإلل اًئيش يقبت ال مسي( يصخلال ) هلكت ا ري

 كلذ نوكيف هيرثكتستف هتقفنأ ام يدعت ال هانعم ليقو هيصحي اًئيش ىقبأ نم نأل ءاقبإلا

 ىتح هنع ةكربلا عطقب كقزر للقي : ينعي ( كيلع هللا ىصحيف ) كقافنإ عاطقنال ايس

 هيلع ةبساحما وه ءاصحإلا ىنعم لاقي وأ ةلقلل ةنظم وه يذلا دودعملا ءيشلاك ريصي

 . ةرخالا يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج (م) - [5171]
 : 2 1 هيد بفن ف ها( 1 د
 مالسالا هدزي مل « ةيلهاجلا يف ناك فلج اَمياَو . مالسإلا يف فلج 5 و

َّ * 

 . ( ةديش الإ

 هس ثيدحلا 0 مدح

 يف فلح ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - م )
 لعفي ناك ام انه هب دارملاو ةدهاعملا ماللا نوكسو ةلمهملا ءاللا ةنسكك وهو ( مالسإلا

 ( فلح اميأو ) دسافملاب قلعتي امم امهريغو تاراغلاو لاتقلا ىلع ةدهاعملا نم ةيلهاجلا يف

 ماحرألا ةلصك ريخلا ىلع ةدهاعملا نم ناك ام هنم دارملا ( ةيلهاجلا يف ناك ) ةدئاز هيف ام

 . كلذ ىلع اًظفحو اًديكأت يأ ( ةدش اّلِإ مالسإلا هدزي مل ) امهريغو مولظملا ةرصنو

 ناغت هللا يضر ؛ هباحصأ نبا يملا ةاخاوم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم -,574]

 .ي'٠ رار



 كس ثيدحلا حرش مدد

 . حضاو هانعم ( اهتلاخ ىلع االو اهتمع

 : هنع هللا يضر دينيس وبأ (قر خرمتسا

 نيكل ليضاقللف يطا وي نأ دار اَذإ ْمُكيََف - خ تا قلو

 ! ةلاككلللا

 هبسو ثيدجلا حرش مح

 نأ دارأ اذإ مكيأف - خ - اولصاوت ال : هنع هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 ديعس يأ نم « اولصاوت ال » ةياور ىلع امنا ينعي ( رحسلا ىتح لصاويلف لصاوي
 لاصولا موص ىلع مالكلا مدقت حنِإ « مكيأف » مالسلا هيلع هلوقب هنم يراخبلا درفناو

 . « لثم مسل مكنإو : ثيدح يف

 را انتا ٍيضر اركب أ تيب“ ءامسأ راع م
- 

 ١ لوطا ام م يخيضزأ  ِكِيَلَع هللا يعوق يعوُن ال : 00

 ِكِيَلَع هللا يِصْحُيف يصخت ال ؛ ِكِيَلَع هللا يكوُيف ( .

 : تلاق اهنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ركب يأ تنب ءامسأ - ق )

 : مالسلا هيلع لاقف ؟ قدصتافأ ريبزلا ىلع لخدأ ام الإ لام يل سيل هللا لوسر اي : تلق

 : 2 لاصولا كاب : موصلا تاك : يراخبلا 2 |[

 6ع

 7 225301 !اهح هر رثغل ةارطا مدنها فانا : هنا فاتك وا ىراختملا 001

 ” 4 (05) ءاصحالا ةهاركو قافنالا 1 تل تاي : ةاك زلا كاك * ماي
 0 2 ١ ممم

 3 اخ ذرإلاو م ا 0 هند كاسم الأ ه طا : ع 3 ةكلدع هللا هف ىعوب مْ
 و 2 35 2 35 م - 0 م

 وشو ءاكرألا .-ه عتملاه اكنلا .ص اًضيا انك («(كلشع هللا يك ويف 35 ل كلذكو
 224 5 ذب مح ديلا ا ًِ ١ 5 ع يي 524 -

3 2 

 : 02/7 نوصل عماج عجار . اكس هه وفني دق هييينك ؟ ككشي هناك اليكلا
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 عسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ميألا حكنت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 نكل اًبيث وأ تناك اًركب ةريبك وأ تناك ةريغص اهل جوز ال ةأرما ةروسكملا ءآيلا ديدشتب

 ةجح هقالطإب اذه ( رمأتست ىتح ) ركبلا ةلباقم يف اهعوقوب بيثلا انه اهنم دارملا
 - ةفينح يبأ ىلع ةجحو حاكتلا ىلع ةريغصلا بيثلا يلولا رابجإ هزيوجت مدع يف يعفاشلل

 نآل"<ألا ةزاجإ يف طرش مالكلا نأ َّلِإ ةراشإ هلفو كللذ هزيرجت فا ةللاطالا
 ةفينح يبأل ةجح هقالطإب اذه ( نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو ) لوقلاب نوكي امنإ رمألا

 00 كلذ ميس الا للا ةغلابلا ركبلا رابجإ هزيوجت مدع يف

 : لاق ؟ اهنذإ فيكو هللا لوسر اي : اولاق ) ةريغصلا ركبلا رابجإ امهزيوجت يف
0000 

 راع ىلاعت هللا .يضير ؟ةريره وبا: مر" سلا
 - - و - َع - - 8 و

 . « ةلاَحلا ىلَع تخآلا ةتبا الو , .خالا ةئبا ىلَع ةمّعلا حكنت ال

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 ةنبا ىلع ةمعلا حكنت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 تلفس نإو ابيل ةنبا نيبو :كلع, نإو/ةملعلا نيب حاكنلاب ممل قوقل لا

 تلفس وأ ةلاخلا تلع نإو حاكنلا يف امهعمج زوجي ال يأ ( ةلاخلا ىلع تخألا ةئبا الو )
 كلمب ءطولا يف امهنيب عمجلا زوجي ال اذكو محرلا ةعيطق ىلإ يضفي كلذ نال ةنبالا

 ىلاعت هلوق وهو هب باتكلا مومع صيصخت زوجي روهشم ثيدحلا اذه : ليق . نيعلا
 . 4 : ءاسلا] © ْمُكْلَذ َءاَرَو ام ْمُكَل لِجاَو »

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةاريازل اوبأ مر

 م طل

 اكمل 0 اعلاخت هآ اتمعو 5 ىلا نيب ها 2 كانا حاكنلا كاك" : 0
 . .- 724 7 54 و ع ملسم

 .016) ( 12 كا
 رس 1 6 5 5 7 | ١

 ملا اق ال62 تمض ةةاركالك نيا ممجلا 7 ضرخ كانك تاكبلا تاكل ل ملال
 - 54 - -ِ 0 - . ع . |

 . (597) )١5:4(
 ها



 ::هنع ىلاعت' هللا يضر رباج (ق) - 14

 هلق ٠٠ يأ ىثخ مكتب يخت الو « نكت را
 كس ثيدحلا حرش مدح

 قدنخلا رفحن انك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقمّنا ( هنع هللا يضر رباج - ق )

 يقأرما ىلإ تعجرف عوجلا نم نطبلا رماض ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيأرف
 كيسا ناكاوا ريعتش نم 'عاض ' هنفر ايارج تاجرخ اق ءيث كدنع له : اه تلقت
 لص يبنلا تكح  ماريهشلاتتحطو 'اهحيذف' ةتيبلا »يف "تفولام ناضااذلو يأ جات
 هللا ىلض يبنلا حاصف كعم رفنو تنأ لاعت : تلق هترراسف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 اًماعط يأ « اًروس مكل عنص دق اًرباج نإ قدنخلا لهأاي» : ملسو هيلع ىلاعت

 لازنإلا نم ماللا مضب ( نلزنت ال ) مالسلا هيلع لاقف ( مكبالبيحف هيلإ موعدي )
 زاجحلاب فورعملا رجحلا نم ةذختملا ردقلا ةلمهملا ءارلا نوكسو ءابلا مضب ( مكتمرب )
 ( قدنخلا موي هل هلاق ؛ ءيجأ ىتح مكنيجع نزبخت الو ) ردقلا قلطم ىف انه لمعتساف

 0 ادت نا رصف سادلا مدقتا ىغم ماللسلا هيلع هللا لوس افلا علال ل
 اولكأ مهلك نأ هللا هما 6 دلما لها 2اس لإ 3

 . وه م زبخيل اننيجع نإو يه 5 يلغتل انتمرب نإو اوفرحناو اوعبش ىتح

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وباقات متن
 2 00 ري ص تال "ل وز 0 اد 1 رو سوو:

 فاعلا ع ازكابلا د الو 4 رماتست - يالا هذا

 اظن : لاق ؟ اهنذا:راكفيكاو هللا »لع زم اولا

 '” (40 نارا ىهو قدنخلا ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [114]

 اا ا وب له راكأ ىلإ ةريغا هعابشسا ناوجل تاب: ةيرخآلا تاك للم

 . )١40( (؟١*2) ماعطلا ىلع عامجالا بابحتساو « اًمات اققحت هققحتيو
 اهاضرب الإ كلا ركبلا هريغو انألا حكني اال باب : حاكنلا نتضاعك“ : يراخبلا ب ( اا
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 ةتركشسلابا ركبلاو ىطنلاب حاكنلا قابيل نالتسلا» كاب : حاكنلا باز + مللسمو

001010 : 

 و-
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 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (قر 0

 "ا و الو ءاّبّدلا يف اوُدِمْ ال

 كح يدل حرش مج

 ( ءابدلا يف اوذبتنت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 يىلط ىذلا ءانإلا وهو ( تفزملا يف الو ) سبايلا عرقلا يهو ةءابد عمج دملاو ديدشتلاب
 . هلبق ىذلا يبنلا يف فالتخالاك يبنلا اذه يف فالتخالاو تفزلاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [117]
 جَرْخَتْسُي اَمَّنِإَو 0 ريتفلا نيل يح ل ىددلا كاف نإ

 . (« ليخبلا نِم هب

 هس ثيدحلا حرش مدد

 مضب ( اورذنت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 رذنلا نأ ىلع لدي ليلعتلا اذه ( اًئيش ردقلا نم ينغي ال رذنلا نإف ) اهرسكو لاذلا

 ردقلا نع دري رذنلا نأ نظ ىلع هوركم عفد وأ ضرغ ليصحت هب دصقي ام هنع يبنملا
 هموزل ىلع اوعمجا دقو هب ءافولا مزل ال كلذك ناك ول ذإ ايهنم رذنلا قلطم سيلو ائيش

 نم هب جرختسي امنإو ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ينو ةيصعم روذنملا نكي مل اذإ

 ليخبلاو رذنلا ةطساو الب هرايتخاب يطعي ليخبلا ريغ نال هموزل ىلإ ةراشإ ( ليخبلا
 امنإ رذانلا نال هوركم رذنلا : يرزاملا لاق . هيلع بجوملا رذنلا ةطساوب هب يطعي امنإ

 : هيلع .همرتلا, امم ضالخلل وأ ضرغ «زيضحخمل نوي !هنابتإ نآلإلط ا لا

 . (ههمال) عتبلا وهو لسعلا نم رمخلا باب : ةيرشألا ثاعكو: !ضراخحتلا < 01

 نايبوإزيقنلاو متتخلاو ءابدلاو.تفزملا يف,ذابتنالا,ن ع. يبنلا .باب : ةبرشالاب باتكا ,:, ملسمو
 )١1195( )5١(. اًركسم ريصي مل ام لالح مويلا هنأو خوسنم هنأ

 - و6 1 رذنلا ءاضقب رماإلا ةلكااا رذنلا كانك : ملسم 6

 هاا/



 كح ثيدحلا حرش مدح

 لضف اوعنمت ال ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 الآ ةكروصا : 'يوولا لاق" ."اسباي وأ ناك اًبطر ,تابنلا وه ( ًالكلا لضف هب اوعنم# ءالا

 هدنع سيل ًالك كانه نوكيو هتجاح نع لضاف ءام اهيف ةالفلا يف رئب ناسنإلل نوكي

 ًالكلا يعر نع اًعنام نوكي ءاملا نع يشاوملا باحصأ رئبلا بحاص عنم اذإف هريغ ءام

 باب نم هلذبف هكلم ءاملا نال هيزنتلل يبنلا ليق شطعلا نم افوخ يعرلا مهل نكميال هنأل

 . فورعملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يعبرلا نب ثراحلا ةداتق وبأ (م) - [315]

 َبييَزلاَو بطرلا اوُدبتنت الو اًعيِمَج َبطَرلاَو َوْهَزلا اود ال
 . « ِهِتَدِح ىلَع ٍةدِحاَو لك اوُذبَتْلا ٍنِكلَو « اًعيِمَج

 هج ةثيدحخلا حرش مح

 ذيبنلا ( اوذبتنت ال : هنع ىلاعت هللا يضر يعبرلا نب ثراحلا ةداتق وبأ - م)

 ةمجعملا يازلا حتفب ( وهزلا ) هذاختا وه ذابتنالاو هوحن وأ رمت هيف ىقلي ىذلا ءاملا وه

 اوذبتنت الو اًعيمج بطرلاو ) ةرفص وأ ةرمح هيف أدب ىذلا نولملا رسبلا وهو ناتغل اهمضو
 : دمحأو ةيكلاملا ضعب لاق ( هتدح ىلع ةدحاو لك اوذبتنا نكلو اًعيمج بيبزلاو بطرلا

 نإو ةدحاو ةهجب مثا وهف ةدشلا ثودح لبق نيطيلخلا برش نم نأ ىتح ميرحتلل يبنلا

 طلخلا ببسب هيلإ عرسي راكسالا نأل هيزنتلل مهضعب لاقو . نيتهجب مئثاف هدعب برش

 1 عيا: ايحطابس لاقا# 1 ركدسم ناك ادركت نسيل» هنأ يراسل[ ظيفت همعط* نيعتإنآأ للك

 . هيلع اَقَفَّتا امم هنكل ملسم ةمالع انه خيشلا مقر

 00 شارما لع لفرح لكلا“ كلذ عر نم نمانلا دطبما# لدباةيفتتا اذ سنأل »1 قضوُع
 "ضنا حتفلا عجار , لكلا ميعاب نم اعنام ٍءاملا هعنم نوكيو شطعلا

 . 5) ( ١8/0 1نيطولخع .تييزلاو. رفقا ذابتناةهازك ؛كباب' ؟اةبرتخألا كانك + :ةهلتسم 517
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [51]

 . « هللا دِجاَسُم هللا َءاَمإ | زعتمتا الل

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ءامإ اوعنمت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 ىبنلا ةلع نأ ىلإ ةراشإ ءاسنلا نود ءامإلا ركذ يفو ةمأ عمج دملاو ةزمهلا رسكب ( هللا
 نكل اًماع ركذ نإو ثيدحلا ( هللا دجاسم ) قوذلاب فرعي ةدابعلل نهج ورخ نع عنملا

 نم ءاسنلا اوعنمت ال ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ليلا يف نوكي نأب صنخم ّنهجورخ
 اذإ » مالسلا هيلع هلوقل ةبيطتم ةجراخلا نوكت ال نآبو « ليللاب دجاسملا ىلإ جورخلا
 ةبيطتملاب تقحلأ ماكحالا ماكحا حراش لاق ؛ اًبيط سمت الف دجسملا ّنكادحإ تدهش

 ليق : نيسح يضاقلا لاقو . ةوهشلا كيرحتل اًببس ٌنهجورخ نوكل ةليمجلاو ةنيزتملا

 جحلا ىلإ جورخلا هب دارملاو مظعتلل عمجلاب هنع ربع مارحلا دجسملا هللا دجاسم نم دارملا
 لمعحما  :لاؤقأو ١ م هللا .دجستماثلا عاما ومد“ 17 لاق" مدلل" هيل هنأ ينو ام لا
 ها هاا ةلشلو ' ةيلع اك اللا"يض "نيننلا دجلسم هللا دسم لقا ا نأ

 . ةرك دام اهب" رقت لاك

 : هن :ىلاعت, هللا ىضر, ةريره ىبأ قالا  [ا15]
 1 لكلا ضف هيا رعتتل غلملا لخطف اوبل ٠

 ىف 5 ملسم هوري ملو . )4.٠0( مقر ثيدح )١7( باب : ةعمجلا باتك ا: يزاخلا ةعياشلال

 . )١١9/5( فارشآألا ةفحت

 ع ءاملاب قحا ءاملا ثخحانض نأ لاق نم باب : ةعرازملاو ثرحلا تانك يراخبلا -

 . (5055 كيش

 هيلإ >< امحي و ةالفلاب نوكي دل ءاملا من اضف 2 تاناآ: ةاقاسلل تاكا : ملسمو

 7 لحفلا"َباَرْثُص عيب عرج هلذب حتما يرحخو لكلا ف

 ةئحناجنا "نع امظاق ءامف ايف 6 6 ةاالقن هله نول 7-1 هام نوكت نأ : ثيدحللا ئىنعمو ١
 - تت ل 8 521 نب ٍِع -ِ 7

 .٠ نو . 7 2 ١ 1 ' 7- ا
 اصح ادإ اإ هيعر ىساوما باحصا نحمي الف « ذه الإ ءام هدنع ميل الك فلازش ناوكألاو
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 200 1 يس ّك 2 29 رو د ع
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 ناك اذإ ءارشلا نآل رهاظلا::كوزتمفاثديدحلا:امأو:نمثلا صيقنت هتمه لك يذلا
 . ةجح ضمني الف يعفاشلا يِلْوَق حصأ يف عئابلل رايخلا تبثيال. رثكأ وأ دلبلا رعسب

 ١ هنتع 41 اهت ىذا ىئضر رباج (مؤ حارا ”

 ءِدِحاَو ٍراَزِإ يِف بَتْحَ الو ٍةَدِحاَو لت يف شْمئال»
 يللا يلو وامس لبكدت دل رز" كلامشلا كاكاو

 اذا يعجل نهال 1 1"

 ا سرا حرش مدح

 ( ةدحاو لعن يف شمت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 لل 1 تل ايس ناكل ءاعرأو اهب هيعم سو ةنالاللا نول تقلا ل

 امهيلع ىوتحيو هيقاس بصنيو هيتيلإ ىلع ناسنإلا دعقي نأ وه ءابتحالا ( دحاو رازإ يف

 لمتشي نأ ةغللا لهأ دنع وهو ( ءامصلا لمتشت الو كلامشب لكأت الو ) هديب وأ بوثب
 يرهوجلا لاق هدي هنم جرخي ام ىقبي الف اًبناج هنم عفري ال هدسج هب للحي ىتح بوئثلاب
 لاتشالا نم فنصلا اذبب ةفصتملا ةلمشلا لمتشا .هانعمف ءامصلا نالف لمتشا :!تلق اذإ

 ماوملا عفد نم ةجاح هل ضرع 'امبز--هنأل' ةقفشلا لجأل نوكي اريسفتلا| اذه َنِلَعأ يبنلأف

 اذإ ىرخألا ىلع كيلجر ىدحإ عضت الو ) ررضلا هقحليف هيلع رسعيف هريغو
 قالو :فابهقفلا ا ريشفت» لاغاءابتصلا اكاغشا و" غالتسالاو ءابشمالا "نإ كلك" م ةروفللللا

 نإ هيبكنم ىدحإ ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث هريغ هيلع سيل بوثب لمتشي

 ىلص يبنلا نأ يور ام امأو . هيزتتللف اّلِإو ميرحتلل نوكي يبلاف ةروعلا هب تفشكنا
 لومحمف ىرخالا ىلع هيمدق ىدحإ اًعضاو دجسملا يف ىقلتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلع ثناك عماجملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاحف اّلِإو زاوجلا نايبل وأ ةرورضلل هنأ لع
 .”اذه كفاني

 ىدحإ عضوو 2 رهظلا ىلع ءاقلتسالا عنم ف باب : ةيبازلاو سابللا تاعك ا ا [

 "ا يا ىلع نيلجرلا
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 هسو ثيدحلا حرش مدح

 اوفحلت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم - م )
 ينلأسي ال هللاوف ) لاؤسلا ينعمب ردصم ةلكسملاو حاحلإلا وه فاحلإلا (ةلأسملا يف
 كرابيف ) لاحلل هيف واولا ( هراك هل انأو اًئيش ينم هتلاسم هل جرختف اًئيش مكنم دحأ

 يف هيلع دراو يفنلاو يفنلا باوج لوهجملا ءانب ىلع بصنلاب كرابي ( هتيطعأ اميف هل
 انيتات ام : لاقي ا ةلأسملا يف حاحلإلا ريدقت ىلع هتيطعأ اميف هل كرابي ال ينعي ىنعملا

 اًببس عقو انه يفنملا ةاكشملا حراش لاق . نايتالا ريدقت ىلع ثدحتلا يفن هانعم انثدحتف

 ةكربلا مدعل ببس حلملا لاؤسلا نأ هنم مهفيف ةكربلل ببس جرخملا حلملا لاؤسلا مدع يأ

 لك اعفر نوكي لب ايمو, ايس هلعجو تلكتلا اذه ىلإ ريتني لاما ا
 . [0 : تالسرملا] © َنوُرِذَتْعَيف ْمُهَل نْذْوُي اَلَو 9» : ىللاعت هلوقك كارتشالا

 0 هللا يضر ةريره وبأ مز2

 الس ّظ اَذإَف ااا اصلا 2 مف + لجل اوت ال

 8 راّيِجلاب َوُهَف قيرّطلا 04 قوسلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 فاقلا حتفب ( اوقلت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نوبلجي نيذلا مه ماللا حتفو مجلاب ( بلجلا ) نينكاسلا ءاقتلال عمجلا واو مضو ةددشملا

 اذإف هنم ) لوهجملا ءانب ىلع امهالك نالعفلا ( ىرتشاف ىقلت نمف ) عيبلل منغلاو لبإلا

 ( رايخلاب وهف قيرطلا يف ) هعاب يذلا بولجملا كلام ديسلاب دارملا ( قوسلا هديس يتأ
 هوركمو كلامثو يعفاشلا دنع مارح نمثلا صخرأب مهنم ءارشلاو بلجلا يقلت نأ ملعإ

 رئتاسلا هيفا سبل وأ ,دلبلا لغأل ءاريضملا ناك«اذ[طياخيصأ و« نافعرلتا همسراف ا 0 ا

 يعفاشلا نكل هعيب داسفب دحأ لقي مل ائيش مهنم ىرتشاو لجر مهاقلت ول مث راجتلا ىلع
 انتمئا لاقو ثيدحلا رهاظل هيلع رعسلا سيبلت هتفرعمو هعولي العب يدا اننا كيلا

 يرتشملا ربخ ىلع دمتعا ثيح هتهج نم ريصقتل ناك ررضلا قوحل نأل هل رايخ ال

 . (15,15(1)237): تسلجللا, يقلق يرحم باب : ع ويبلا تباتك ::ملسم <> [0]
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 1 رم ق)

 برش نم » ثيدح يف هلثم ليوأت قبس ( ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا يف هسبل نم
 . ( رمخلا

 000 1 ينصر تا قر ؟ووحاطكو

 00 ا ا يع احتفالا

 0 ةروشاالا

 هسد ثيدحلا حرش مد

 اوسبلت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ناملا نب ةفيذح - ق )

 قربتسإلاو برعم يمجعأ ريرحلا نم عون اهرسكو لادلا حتفب ( جاييدلا الو ريرحلا
 ةفحص عمج ( اهفاحص يف اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت الو ) هنم ظلغام
 (مهل اهنإاف) ةفحصلا مث ةعصقلا مث ةنفجلا عاصقلا مظعا يباسكلا لاق . ةعصقلا نود يهو
 . ( ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف ) رافكلا يأ

 0 هللا يضر كايفس يبأ نب ةيواعم مز ف

 امه كني اذا ينلأشَي ال هلو , هَلأْسَملا يف اوفجلُت ال »

 اميه ُهَل َكَرايَف ءةِراَك ُهَل انأَو اًنيش ينم ُهَتلْنَم هَل جِرْخُف

 عا

 .(0555) ضضفم ءانإ يف لكألا تاباد ةملمالا فتاتكرا ىراخبلا - 5-7

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم

 ىلع هوحنو ملعلا ةحابإو « ءاسنلل هتحابإو لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو « ءاسنلاو
 . (4) (5710)) عباضأ عيرأ لع دريل اه نخرلا

 مقلق م ةلاسملا نع يبنلا باب : ةاكزلا باتك : ملسم - [110]

 ةرا *”



 : هنع ىلاعت هللا يضر يلع (ق) - 5073
 . « راّثلا جلي يَلَع َبَّذَك ْنَم ُهّنإف , ْيَلَع اوبِذكت ال

 هج ثيدحلا حرش مدح

 ( يلع اوبذكت ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - ق )

 يسانلا ديعولا اذه يف لخدي الو « اًدّمعتم » ةياور يف ءاج هنأل دمع نع بذكلا هب دارأ

 نم نوكي نأ ىلع مهجلا رسك هيف زاج اهلخدي يأ ( رانلا جلي يلع بذك نم هنإف )
 عطقي هنأ ال رانلا لخدي نأ قحتسي هانعمف ةلوصوم نم نوكي نأ ىلع اهمضو ةيطرش

 عضو ةيماركلا زوج رئابكلا باحصأل رانلاب ديعولا نم ءاج ام لك اذكو هلوخدب
 اولدتساو هيلع ال هللا لوسرل بذك هنأ مهنم ًامعز بيهرت وأ بيغرت هيف امب ثيدحلا

 تكلا و نانلا نم ةدعتما اويتلق هب لضيل اًدمعتم يلع بذك نم ٠ ةياور يف ءاج امب

 تحص نئلو ظافحلا قافتا هيلعو ةحيحص ريغف ةياورلا نم دم الدمار" قا مهنع

 ىلاعت هللا لص يبنلا ىلع زر هالو ىنعي ةبقاعلل لب ليلعتلل تسيل لضيل يف ماللاف
1 

 ا 0 ١! ُهَطَمْتلاَم© 3 : ىلاعت هلوق يف 5 لالضالا ىلإ ةرئاض ملسو هيلع

 . [2 : صصقلا] © اًنْرَحَو

 : هنع ىللاعت هللا يضر رمع (ق) - [504]

 ىفاةميليل مل.ايثاتلا يف. هنسيل نم هّنإف ء. .زيرخلا)|نسلك الرد

 . ( ةرخالا

 7001 ىلا ىلع بثتدك) نم لإ بنا : هلعلا باتكب :.يراختبلا 10

 0005 010/9 ندع هللا لوضر لع بذكلا ظيلك ناي ةفيلقمللا ىف 0

 . (355) ناجرلل ريرحلا سبل" لاي >"سابللا مياتك ”ش راسل د00

 ناجحارل 0 ةضفل ةكفكلا ءانإ تاما 00 كا“ ةنيزلاو سابللا كاكا ا اه

 للع هوحخو ملغلا ةحابإو « ءاسنلل هتحابإو لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا ,متاخو....ءاسنلاو
 ا ل 1 يك عباصأ عبرأ لع دري ١ اه لجررلا
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 : هنع ىلاعت هلا 1 ةريره وبأ (ق) - [505]
 اع ل ف ردا كلا لعل جاع ربا نت عاقل

 6 ةكاكأم

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ىتح ايم تنك ينتيل موقاي ينعي ( هناكم ينتيل اي لوقيف لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح

 . تايلبلا غولب نم قرأ ام "ىرأ الو تابركلا ةرثك نم وجنأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ (م) - [ 0

 اوُندحَو « ُهُحْمَلَف ناقل رْيَغ يّنَع َبَتك ْنَمَو ىّنَع اوُبْتكَت ال ١

 هيلع ِهِلوَقب ُهَرَّدِص ٌحوُنَْم ْثيِدَح اذه ؛ َّلَع اوُبِدَكت الو ين

 . ( واش يبأل أويتك ا: مالَّسْلاَو ةالّصلا

 مسح ثيدحلا حرش مح

 اوبتكت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - م)

 اوثدحو ) نارقلاب هطالتخا نم افوخ يأ ( هحميلف نارقلا ريغ ينع بتك نمو ينع
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هردص خوسنم ثيدح اذه : ىلع اوبذكت الو يِنَع

 . فنصملا نم مالكلا اذه ( هاش يبأل اوبتكا

 . (ل65١1١) روبقلا لهأ طبغي ىتح ةعاسلا موقت ذل بباب : نعفلا تاتك :٠ يراخشسلا - 0/5 5

 لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسمو

 فما ماهوب سلجا قفل ناكفأ | نوكي "نأ" ىنمتيف

 ةبلغل « نيدلا باهذ فوخو نتفلا روهظ دنع كلذو اًئيم تنك يأ : هناكم ينتيلاي ه

 هلهأ وأ هسفن يف ةبيصملا نم مهضعبل عقي امل وأ . يصاعملا روهظو « هلهأو لطابلا

 . هقيدب' قلعت ء يش كلذ, يف كي الا نو «ةاينذا وأ

 7٠١( 4) ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبفتلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - [107]

 . (/؟)

 نم هدعقم ًأوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمو . جرح الو « ينع اوثدحو» : «ملسم» يفو

 . (رانلا

 ذأ



 :هع هلا يضر ةريره وبأ 4 ا
 ماتا 0 نلاوكق نس َجَرْخَي تح 'ةعاسملا بيف الر

 . « هاَصَعِب

 ةعاسلا موقت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 قوسي ) نما نم ةليبق ةلمهملا ءاحلا نوكسو فاقلا حتفب ( ناطحق نم لجر جرخي ىتح

 . هاصعب منغلا يب يعارلا قوسي م" مهرخسيو مهيلع اًمكاح ريصي ىنعي ( هاصعب سانلا

 1 هاجهج هل لاقي يذلا وه يناطحقلا لجرلا كلذ لعل ليق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [104]
 بر مهي ىَّتَح ضيِفيف لاَملا مكيف رثكي ىّتَح ةعّسلا ُموقت ال ١
 "1 هتقدص هنم ل نم لاملا

 هسي ثيدحلا حرش مح

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 (مبي ىتح) هئالتما دنع بصنا اذإ ءالا ضاف نم ( ضيفيف لاملا مكيف رثكي ىتح

 ( هتقدص هنم لبقي نم ) هل لوعفم بصنلاب ( لاملا بر ) نزحي يأ لاعفألا باب نم
 بحاص اًمومغم لعجي ىتح نامزلا رخا يف لاملا رثكي ينعي هلعاف هتلص عم لوصوملا

 طارشأ بقاعتل لاومألا يف سانلا ةبغر مادعنال نوكي كلذو هتقدص لبقي نم نادقف لاملا
 . لاوهالا وهشو هل

 , .(؟58511/) ناطخق ركاذن باب :: ؛بقاثملا باتك : يراخيلا - 530

 مهريغو نادمهو ةدنكو ريمح نم نما لهأ باسنأ امهنيبو نميلاب ةليبق يهو : ناطحق ه
 هتكنو منغلاب سانلا هبشو يعارلاب ههبش كلملا نع ةيانك : هاصعب سانلا قوسي هلوقو .اهيلإ
 ةوبنلا تامالع يف لخدي ثيدحلا اذهو منغلا نم يعارلا هكلمي يذلا فرصتلا هيبشتلا

 . (47/5) حتفلا . هأ دعب عقي ملو هعوقو لبق هّْيَع يبنلا هب ربخأ ام ةلمج نم

 . )١5١7( درلا لبق ةقدصلا باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - [ا]

 )١٠81( اهلبقي نم دجوي ال نأ لبق ةقدصلا يف بيغرتلا باب : ةاكزلا باتك : ملسم

00 
 ها



 اورذجا.يأ : ريذحتلا لعانوكي بصنلاب ايور َنِإو هريغ ال .دوبعم هللا هانعم هربخ يناثلاو

 نأ يهو ةدئاف اهريركت يف حراشلا خيشلا ركذ . ملسم ضرألا يف ىقييال ينعي هللا
 ركل هيلا اننيارألا نورك نيا دابوألا, مهو: ايندلا عاطل لمت او طارح فرألا نو

 ب نشيوتمالا انببر قمنبملا نأ ثيح نم'نب ماهم 'قلع_كادي مللي فيدل ىو ال
 صاوخلا كلت نم دج ىقبي ال نأ نع ةيانك ركذلا اذه مادعنا نوكيف ماتلا دوجولا

 يلقع ريغ صاوخلل ركذلا اذه موزل نأ عم فتخم ريغ فلكتلا نم هيف ام : لوقأ

 راكنإ عقي ال نأ نع ةيانك هنإ لاقي نأ هجولا لب مهملإ نهذلا لقتني ىنأف يداع الو
 : هققحت نم اًبجعتم ةداعلا يف لوقي هركنأو ائيش ىأر نم نآل الصأ ركنم ىلع يبلق

 . عرشلا فلاخ ام ركني نُم ىقبي ال ىتح ةعاسلا موقت ال ىنعملاف . هللا هللا

 مع لاعت هلل يضر ةريره وبأ مديرا[
 ليتفَي ء ِبَهَذ ْنِم بج ْنَع ُتاَرفلا َريَْي ىَّنَح ةَعّسلا ُموََت ال ٠

 لجَر ل اك لوقو « َنوُعْسِتَو ةَعْسِي ام لك ْنِم لف ِهيَلَع ُسَّنلا
 ”«نشلا يدلامانا نؤكلاب لكانت

 هس ثيدحلا حرش مح

 ىتح ةعاسلا موقت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ( بهذ نم لبج نع ) هريس عطقنا اذإ ريعبلا رسح لاقي . عطقني يأ ( تارفلا رسحي

 لوهجملا ءانب ىلع ( لتقيف هيلع سانلا لتتقي ) ىلع ىنعمب انه نع بهذ نم زنك ىلع ينعي

 اذه ( وجنأ يذلا انأ نوكأ يلعل مهنم لجر لك لوقيو نوعستو ةعست ةئاه لك نم )

 رظني ملو هيلع ربخلا لمحو أدتبملا ىلإ رظنف « ةرديح يمأ ينتمس يذلا انأ ١ ليبق نم

 يجانلا وه نوكي نأ ايجار ٌلجر لك لتاقي : ىنعملا . بئاغ وه يذلا لوصوملا ىلإ

 . لاملا ذخايف لتقلا نم

 نع تارملا رسحي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا ااا نتفلا باتك : ملسم 1

 . 05532 (19831) ةبمذتا نم "لبج

 ه٠ مب



 ينعي مهيعباتمو لاجدلا لهأ ىلإ مهمأ يف بوصنملا ريمضلا ليقو . يبيطلا هلاق اذك

 يأ ( هكرت ولف ءاملا يف حلملا بوذي اك باذ هللا ردع هار اذإف ) مهكالهإب مهدصق

 ةيلكلاب يأ ( كلهي ىتح باذنال) هلتقي ملو لاجدلا مالسلا هيلع ىسيع كرت ول

 ىسيع يأ ( مهريف ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديب يأ ( هديب هللا هلتقي نكلو )
 يبنلا نأ ّحص دق : تلق نإف . ( هتبرح يف همد ) نيرفاكلا وأ نيملسملا م السلا هيلع

 تام الإ هسْفن ير ُدجَي فال لِي ال ٠ : مالسلا هيلع ىسيع ةفص يف لاق مالسلا هيلع

 و ا ل ل

 يهو ةمكحل روكذملا مكدلا, نم ئننتسم .لاجألا وكي نأ زوجي >تلقأ :.هلعقيا دس

 هذه نأ لمتحي لوقن وأ . نينمؤملا بولق يف اًرحاس هنوك دادزيل ةبرحلا يف همد ةءارإ
 لاجدلا ىري نيح ةلئاز نوكت مث هلوزن لوأ مالسلا هيلع ىسيعل ةتباث نوكت ةماركلا

 وهو رخا اًهجو لوقي هنارفغب هللا هدمغت يدلاو يخيش ناكو مزالب سيل ةماركلا ماودو

 دوصقملا سفنلا وه نوكي نأ لمتحي رفاكلا هب تومي يذلا مالسلا هيلع ىسيع سفن نأ
 نكميو . يدصقلا سفنلا مدعل نوكي لاجدلا توم مدعف داتعملا سفنلا ال رفاك كالهإ هب

 رافكلا نم مالسلا هيلع ىسيع سفن دجو نم نأ ثيدحلا نم هلقن امم موهفملا : لاقي نأ

 كلذ مهل لصي نأ زوجيف هسفن لوصو لّوأ كلذ نوكي نأ هنم مهفي الو ةأجف تومي
 هنوك مهداقتعا ىلع مهل اًرييغت هتبرح يف لاجدلا مد مالسلا هيلع ىسيع ميري نأ دعب
 . اهلإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) - 13

 . « هللا هللا ضرألا يف َلاَقُي ال ىَّتَح ةَعاّسلا ُموَقَت ال ١

 مسح ثيدحلا حرش مدح

 لاقيال ىتح ةعاسلا موقت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 هعفري ال نم هيف طلغي دقو عفرلابو راركتلاب يور هللا : يوونلا لاق ( هلل هللا ضرألا يف
 ادعيم لوألا »ليقؤا :.-هدكذ :ةزيك رع ةزابع.هرازكت ليقأ' ."ةملكلا قربا ظشاملال ذم

 . (555) )١44( نامزلا رخا ناميإلا باهذ باب : ناميإلا باتك : ملسم - [01]

 ه٠.



 بسد ثيدحلا حرش مدح

 روز صل عدلا لج اتم تدر دع لاي شا يجو قرير جروب 7
 ةنيدملا فارطأ نم عضوم مسا ةلمهملا نيعلابو ةزمهلا حتفب , ( قامعألاب مورلا لزنت

 حاحص يفو يوارلا نم كش وهو ةنيدملا قوس عضوم 0 ءابلا حتفب ( قبادب وأ )
 دارملا ليق ( ةنيدملا نم شيج مبيلإ جرخيف ) فرصلاو ريكذتلا هيف بلغالا : يرهوجلا

 لهأ رايخ نم ) قشمد اهنم دارملا ليقو . هبرقب ناعضوم قبادو قامعأو بلح اهنم

 مبنم دارملا ( انم اوبس نيذلا نيبو اننيب اوُلخ مورلا تلاق اوفاصت اذإف ذئموي ضرألا
 : يضاقلا لاق . لوهجم ا ءانب ىلع « اوبس ١» يورو مهيرارذ اوبسو مهدالب اوزغي نم

 يف مالسإلا ركاسع نأل باوص امهالك : يوونلا لاقو باوصلا وه مولعملا ءانب ىلع
 مهلتاقن ) زافكلا نوي هللا دمع مويلا يه ا اوناك رصمو ماشلا دالب

 نم يأ ( ثلث مزبنيف مهمولتاقيف انناوخإ نيبو مكنيب يلخن ال هللاو ال نوملسملا لوقيف
 اذهو اؤبات "نو ' مهتبؤت. هللا "لبقي ال هانعم ليق ( مهيلع هللا بوتي ال ) نيملسملا شيج

 مهثلث لتقيو اًدبأ ) رارفلا ىلع نورصي لب ةبوتلا هللا مهمهليال هانعم لب فيعض هجولا
 حتفيو ) لاح بصنلابو فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب لضفأ ( هللا دنع ءادهشلا لضفأ
 نوحتفيف اًدبأ ) هريغو فلخلا ةنتف مهنيب عقي ال يأ لوهجملا ةغيصب ( نوفي ال ثلثلا

 رثكأ حاتتفالا نأل بوصألا وهو ةدحاو ءاتب نوحتفيف خسنلا ضعب يف ليق ( ةينيطنطسق
 ةضوعم ةديزهام ( مه اهيبف ) حتفلا عقوم عقي الف حاتفتسالا ىنعمب لمعتسي ام

 ا لا مرام يلاعف ىلا كرحداو هيلإ فاضملا نم هقحتست امع

 ( مكفلخ دق حيسملا نأ ناطيشلا مهيف حاص ذإ ) هرجشب ينعي ( نوتيزلاب مهفويس
 لاجدلا حيسملاب دارملا كرايد يف ىنعي ( مكيلهأ يف ) مكماقم ماق يأ ماللا فيفخحتب

 نأ ناطيشلا هلاق ام يأ ( كلذو نوجرخيف ) ةحوسمم ىرسلا هنيغبنأل كلذب يمس

 لاجدلا يأ ( جرخ ماشلا ) نيملسملا شيج يأ (اوؤاج اذاف لطاب) مكفلخ دق حيرسملا

 اهيف نوئيبي لاوحأ نيب ىنعي ( لاتقلل ) ةئيبتلا ىنعمب دادعالا نم ( نودعي مه اهيبف )

 ةماقإ تقو ءاج ىنعي ( ةالصلا تميقأ ذإ فوفصلا نووّسيو ) لاجدلا لاتقل تالآلا

 دصق ينعي ( مهمأف مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع لزنيف ) ةالصلل نذؤملا
 . هب تودنقي و مهيب مالسلا هيلع ىسيع نارالا ميماءادتقالاو مهوسسر ةئس ليخاب نيدلسلا
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 : هنع ىلاعت هللا يضرا ةرئره وبأ (ق).> ,عمموأكز
1 

 0 امها َوْعَد ِناَنَبِف لّتقت ىَّبَح 4 ةعاتملا ُموقت ال»

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 . مالسإلا ىعدي امبنم لك ينعي ( ةدحاو امهاوعد ناتتف لتنقت ىتح

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [500]
 ُجَرْخَيَف « تبادب وأ ٍقاَمعألاب مولا لن ىّتَح ٍ ةعاتملا وقتال و 2م

 َتلاق اوفاصت اذإف دو ,ضزألا له ٍراَيِخ ْنِم : ةليدملا ّنِم شبح مهل

 نال 2 ناوملسملا ل 38 ويف ْمُهتاَع ان 1 مووت | يسرد عج اَنَنيِب 2 مورا

 ع هل كوكل كل رقت همم «اتيوخإ نيو مكي يلخت ال

 | َنوُنفُي ال ثلُثلا ْحَتْفَيَو « هللا َدْنِع ِءادَهْشلا لضفا ْمهُنل لَتقُيَو ٠ ادب

 ند اع دق مقالا نلفت م ال ١ ةّيئيطنطلسف َنوُحِتفْي
 "كلان يف ْمُكفَلَح دق حيسَملا نإ ناطيشلا ٌمهيف َحاَص ذإ «ِنوُقيَزلاب

 ل1 1و تت و موك, هس اع إف« للاب كِلذَو توج

 ةالّصلا ِهْيلَع َميرَم نبا ىسيِع ُلِنيَف « ةآلّصلا تم ذإ ٌفوُفّصلا 20

 ولف ١" عاملا نيف لملا ُبوُذَي امك َباَذ هللا ُوُدَع ما ر اَذِإَف « ْمُهَمَك مالسلاَو

 502 هد ةليرف ديب منيا هلتعي يكل كله ا قر

 . (57048) مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - [ه94]

 )١51( امييفيسب ناملسملا هجاوت اذإ باب : ةعاسلا .طارشأو نتفلا باتك : ملسم

00 

 ؛ لاجدلا جورخو « ةينيطنطسق حتف يف باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - ع٠10]

 . (75) (؟5891) ميرم نبا ىسيع لوزنو
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 ةقرطملابو اهرودتو اهتطسبل  سرتلاب مههوجو هبش . اهاشغي اًدلج يأ اقارط تقتيلا

 اًدولج نوكت مهلاعن نأ هب داري نأ لمتحي ليق ( رعشلا مهلاعن ) اهمحل رثكو اهظلغل
 ةروكذملا تافصب نيفوصوملا كرتلا ءالؤه لاتق دجو : يوونلا لاق . ةغوبدم ريغ ةرعشم

 . وحلا نع قطنيالا يذلا مالسلا هيلع" هللا لوبسر) تارجعم اهلك" ن1 تا

 0 و هللا يصار ةريره وبأ (قزاةي افكار

 ةاجفلا مهَهوَجَو ناك اًموق ايلاف ع ٌءح ةعاّسلا موقت ال »

 « ةقرطملا

 ْ كد ثيدحلا حرش هد

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( ةقرطملا ناحما مههوجو ناك اًموق اولتاقت ىعح

 دل عراك هللا يصار" ةزئاؤه وبأ (ق) - 094]
 . © رعشلا هلاك اًموق أولتاَقت مح ةقاتنلا ف وعكالاو

 هو ثيدحلا حرش مح

 ةعاّسلا موقتال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 . رهاظ امهانعم ( رعشلا مهلاعن اًموق اولتاقت ىتح

 . )5١979( رعشلا نولعتني نيذلا لاتق باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [ه7]

 لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم

 مج"( ذللك" فكليملا "ناكل ن زكي "نأ دراعات

 . (59759) رعشلا نولعتني نيذلا لاتق باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [ه 3

 لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم

 ::(54) (59115) ءالبلا نم'تيملا ناكم' نوكي نأ ىنمتيف

 ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - [ه95]

 ُهَءاَرَو رجحلا لوقُي ىتح « َدوُهْيِلا اولِتاقُت ىتَح ةعاسلا ُموقت.ال »
 0 ماع نشل فيفا 60 هرم ا رق كك

 . ( هلتقاف يئارو يدوهي اذه ملسم اي : يدوهي

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةعاسلا موقت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةلمجلا ( يدوبم ) هفلخ ىنعمب ءارلا دمب (هءارو رجحلا لوقي ىتح دوببلا اولتاقت ىتح

 لاجدلا جورخ دعب نوكي اذه ليق ( هلتقاف يلارو يدوب اذه ملسم اي ) لاح هيفرظلا

 . دوهيلا نم هعبت نم نيملسملا لتاقي نيح

 : هنع ياعت هلا يضر ةريره وبأ نم جلا
 دج رمح مجاعألا َنِب نامركَو اًروحُ اوُِاَقُ ىَتَ ة ةَعاّسلا موقت ال ١

 ْناَجِمِلا مُهَهوُجُو ناك « ِنْيعألا راكيص . فوُنألا سْطُق « ِهوُجْولا
 : 6 رعشلا مُهلاَعِ 2 هق

 هس ثيدحلا حرش مج

 ةعاسلا موقت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ناتدلب امه فاكلا حتفب ( نامركو ) نيتمجعملا يازلابو ءاخلا مضب (اًروخ اولتاقت ىتح

 مجاعألا نم ) امهنم ناك امهلصأ نأل امبب ايّمس كرتلا نم نافنص امبنم دارملاو ناتفورعم
 1 وهو سطفألا عمج ةلمهملا ءاطلا نوكسو ءافلا مضب (سطف هوجولا رمح
 مملا حتفب ب ( ناجما مههوجو ّنأك نيعألا راغص ) فنألا عمج ( فونألا ) هفنأ ةبصق

 يتلا يه ةففخا ءارلا حتفو مبملا مضب ( ةقرطملا ) سرتلا وهو نجما عمج نونلا ديدشتو

 . (5975) دوبيلا لاتق باب : داهجلا باتك : يراخبلا - عه و7

 ىسيع لزني نأ ىلإ مالسالا نيد ءاقب ىلإ ةراشإ هيفو» )7/*٠١(: حتفلا يف ظفاحلا لاق
 درو ام ىلع لاجدلا عبت مه نيذلا دوبيلا لصأتسيو لاجدلا لتاقي يذلا هنإف مالسلا هيلع
 ل له «ىرخأ قيرط .نم

 . (509-) مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - [
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 10 هلل يضر ةشئاع (ق) - [515]

 ا ىرفلاو /اددلللا اتنبعت ١ :ىقح. ةيعاذنلا هرقل

 ةعاسلا موقت ال ) اهنع ةياورلا ىلع اقفثأ ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 . امهتدابع ةرثك هنم دارملا لعل نيمنص امسا امههو ( ىزعلاو تأللا دبعُت ىتح

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (6) 25

 700 بل او رمل يضر هرعت يس ةعاسلا وشن ١

 هسص ثيدحملا حرش مح

 ىتح ةعاسلا موقت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 الو مهيضارأ رثكأ تناك : ليق . عرازمو اًضاير يأ ( اًجورم برعلا ضرأ درعت

 رخآ يف سانلا لاغتشاب ةرومعم نوكت مث تبرخف راجشأو هايم تاذ ىراحصو اًجورم
 يذلا عضوملا وه جرملا : ضعب لاقو « دوعت ىتح » : هلوق هيلع لدي ةرامعلاب نامزلا

 عرزت ال نامزلا رخاآ يف ةلطعم ىقبت برعلا يضارأ نأ ثيدحلا ىنعمف باودلا هيف ىعري
 نآلا مل راهنأو:ا ا هلوقةبلمانيالا ىنعملا: اذه نككل, نتفلا :؟ارتؤر لاجرلا".ةلقل اهت' عفشي الو
 لي سدا «زبقأ#" ةررامطلاو يركلاب الإ :نوكم الالبف "ريفي الب علا يضارألا نايا
 . ةفحتلا يف اذك ةنيدملا يه برعلا

 ةصلخلا اذ سود دبعت ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - 8558)

 )١5901( ) )09ظفلب :

 . «ىزعلاو تاللا دبعت ىتح راهلاو ليللا بهذي الو
 . )947/١5( فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا حيحص يف ثيدحلا دجوي الو

 (/:21) اهلبقي, نم. دجوي:ال نأ لبق ةقدصلا يف .بايغرتلا باب: : ةاكزلا :باتك :.ملسم - 093
 ا 4

 موال نعي ءاوطخلا ةطعلا توروس كاما مل: وزب
 . ققحتلاو روهظلا يف ثيدحلا اذه ريشابت تادب دقو

 هه.



 ْتَنَمآ نكت ْمَل اَهُناَمِيِإ اًسفئ ٌعَقْنَي ال َنيِح كاَّذَف « اَهْيَلَع ْنَم ّنَمآ

 هي ثيدحلا حرش مدح

 موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نم اهعولط نأ تاياورلا ضعب ين ءاج دق ( اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا
 ةمايقلا موي ىلإ مايألا رئاسك نوكي مث دحاو موي يف هنأ حصألاو مايأ ةثالث نوكي برغملا
 اهحبص دعب سمشلا علطت ىتلا ةليللا نأ حيحصلا يف تبث ليقو . يوونلا هلاق اذك

 بيغلا نم ثدحيس ةثأ اوملع نودجتيملا افوطاقفرع“انلف-لوطإ»ةنوكي م

 سمشلا علطت مث برغملا نم حبصلا علط كلذك مه اذإف هللا ىلإ اوعرضتف اوكبف ءيش

 ةمالعلا كلت ىلع علطا نم ينعي ( اهيلع نم نمآ سائلا اهآر اذإف ) اهل رون الو هنم
 : ىلاعت هلوق نم سابتقا اذه ( لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اًسفن عفنيال نيح كاذف )

 لاق .. ؛عاهم4 ::ماعنألا] ةيآلا أ اَهُناَميِإ اسف ُعَفني ا كلير طار عب اوقأ موي ©

 لمحي نأ ىلوألا نكل « اًسفن ٠ ةفص 4 ْتَنْمآ نكت ْمَل » : هلوق فاشكلا يف يرشحمزلا

 اهقامبإ هفااشببتسك اؤامج : لوقا. نفسا ةفصلا نيب لصفلا مزلي الثل فانعتسالا ىلع

 يرعش تيل نيحيحصلا يف روطسمو ثيدحلا ظفل يف روكذم اهم : ماعنأل) © اَريت

 : تلق نإف . « تنما ١ ىلع فطع «تبسك وأ » هنيبأ نأ ىلع الف خيشلا هحرط مل

 عفان هنأ ةنسلا لهأ بهذمو حلاصلا لمعلا نودب ناميإلا عفنيال نأ يضتقت ةيآلا

 مظعتلل هنيونت نوكيف صالخإلا وأ ةبوتلا ريخلا نم داري نأ زوجي : تلق . اهبيجوت امف
 ناميإلا لوبق مدع ءاملعلا ضعب لاق . اهتبوت لوبق يف اهناميإ سفنلا كلت عفنيال ينعي

 هدهاشي مل وأ هدعب دلو نم نأ ىتح اهعولط دهاشي نمب صوصخم تقولا كلذ يف ةبوتلاو
 نكل هب رعشم ثيدحلا رهاظو ةدهاشم_نعزةبوت ىأ .اًنإهإ نكي مل .هنأل هنم امهذلك ل

 ةلوبقم لازتال ةبوتلا نإ » حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امل دهاشي نمب ضتخم ريغ هنأ حصألا

 كلذ يف ناميإلا لبقي مل امنإو « قلغأ اهبرغم نم سمشلا تعلط اذإف اهباب قلغي ىتح
 هللا لاق م كالحلا فوخل ناميإ وه امنإو ةقيقحلا يف يرايتخا ناميإب سيل هنال تقولا
 . 46 : رفاغر © انما اولا انَسْأَب اوار اّمَلَف 8 : ىلاعت

 ١.هة



 ةوبنلا رارسأ نم دالبلا نم اهريغ نود ركذلاب اهصيصخت لحارم ثالث وحن قشمد نيبو
 تبرقو ةرحلا ءارو ٍقرشلا ةنيدملا بنج نم زاجحلا نم اننامز يف رانلا هذه تجرخ دق

 ةرمحملا ةراجحلاب يمرت تناكو اًموي نيسمخ نم اوحن تثبل ةميظع اًران تناكو ةنيدملا
 نادلبلا ازئاساوا ماشلا يح دلع ابن" ملغلا -رتاوتو اهوخت"انما:لإإ' ةلطرألا“ ناقل للا رانلاب
 . ةئاتسو نيسمخو عبرأ ةنس تناك ةنيدملا لهأ نم اهرضح نم ينربخأو

 :“ هنع ىلاعت "هللا يضر ةريره وبأ (ق) - /ه91]
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 يف (ىلع كسول است ُثاَيل َبرطْضَت ىَّبَح دب عا مر

 ! ( ةصلخلا

 تيد :تزدبجلاو خيرت يد

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ءاسن ) دعقملا محل يهو ةيلأ عمج تاحتفلاب ( تايلأ ) كرحتت يأ ( برطضت ىتح

 يذ ىلع ) نملا نم ةليبق ةلمهملا نيسلابو واولا نوكسو ةلمهملا لادلا حتفب ( سْوَد

 مسا وه ليقو . مهل مانصأ هيف تيب ةصلخلا وذو . صلاخ عمج تاحتقفلاب ( ةصلخلا

 تيب اوه : ليقو . صلاخ وهف هلوح فاطو هدبع نم نأ مهنم اًمعز هب يّمس منص

 حلا 0

 . مهافكأ كرحتتف ةصلخلا

 ءاجرا ولا يضر ةريره وبأ (ق) - م9177

 ماتا اَهآَر اًذِإَف ع اهبرْغَم ْنْم سما َعلطَت ىّتَح ةَعاّسلا ُموُقَت مالو

 07 ناثوألا اودبعي ىتح نامزلا رييغت باب : نتفلا باتك : يراخبلا - ع3

 ةصلخلا اذ سود دبعت ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم

 بقلر نق نحو

 : (2ت0)."ءادهش. ملغ باب :: ماعنألا .ةوولم ٠ زتيسفتلا كباك+ يراجبلا ©. عماو#و
 . (554) )/١51( ناميإلا هيف لبقي ال يذلا نمزلا نايب باب : ناميالا باتك : ملسم
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 هس ثيدحلا حرش مج

 ةعاسلا موقت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - خ )
 نونامث وهو نرق عمج ( اهلبق نورقلا ) ذخأم عمج ةزمهلا دمب ( ذخام يتمأ ذخأت ىتح
 :.رعاشلا. لاق دجاو نامز لهأ :سانلا.نم نرقلا .ةنسس !نوثالث لاقيو ةئبم

 ثبيزغ, تنافآ نق ف تفل و 0 مين انا ىنلارنرملا تكسو

 ءارمألا ةفلاخمو يصاعملا يف ةيضاملا نورقلا كلاسم يتمأ كلسي ينعي يرهوجلا هلاق اذك
 ةلالضلا ىلع عامجالا نم ةمألا هذه مصع ىلاعت هللا نآل :باتكلا رييغتو نيّدلا ليدبت يف ال

 « َنوُظِفاَحَل ُهَل اَنِإَو ركذلا انلْرَن نحن نإ » : ىلاعت هللا لاق ريغتلا نم مهباتك ظفحو

 نم ربش رادقم يتمأ قرط نم ربش نوك لاح ىنعي لاح ( ربشب اًربش ) [4 : رجحلا]

 اًعارذو ) ةئيسلا مهاصخ يف نورقلا كلتب مهتقفاوم ةياغل ليثمت اذهو نورقلا قرط
 ليق سرافك نورقلا كلت له .ىنعي (:مورلاو سرافك هللا لوسر اي : ليقف . عارذب
 ( كناوأ اّلِإ سانلا نمو لاق ) حون نب ماح نب سراف ىلإ اوبسن فورعم موق سراف
 هانعم ليقو كنئوأ اّلإ نورقلا !نم'ةدارملا ةررفكلا ام: ىتسيإ ييفلا يولع ةيماهفتسا هيف نم

 . كفاوأ الإ رافكلا لوس انا

 : 00 هللا يضر ةزيرع وبأ فز

 . ١ ىرتملي ليإل
 هس ثيدحلا حرش مد

 ةعاسلا موقت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 انههو ىدعتي الو ىَّدعتي وهو ءاضأ نم ( ءيضت زاجحلا ضرأ نم ران جدا يح

 اهنيب ماشلاب ةفورعم ةنيدم ءابلا مضب ىرصب يوونلا لاق ( ىرصبب لبإلا قانعأ ) دعتم

 . )7١١4( رانلا جورخ باب : نتفلا باتك : يراخبلا - عه50]

 ضرا نم ران جرخت ىتح ةعاسلا موقت ال بابأ : ةغاشلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم

 .(57) )59٠١17( زاجحلا
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 تلاق اهنع يراخبلا ىور ( اهنع هللا يضر ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا - خ )
 مالسلا هيلع يبنلا ءاجف ردب ىنوم نبدنيو ينفافز ةليل فدلاب نبرضي راصنالا تانب تناك
 مالسلا هيلع لاق دغ يف ام ملعي يبن انيفو : نهادحإ تلاق املف سلجف

 ل قد ماعلا ايلا هلع ىلا الل عربا اوم لا

 نم ملعي انلوسر لوقت نأ يغبني ناك لب زئاج ريغ هللا ريغ ىلإ اًقلطم بيغلا ملع ةبسن
 لقا الإ الحا دبع ىلع ري ال ضلع و ىلاعت لاق 5 هب هللا هراخلا

 ءانثأ يف هفصو ركذ هرك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل وأ 07.5 : نجل] « لوُسٌر نم

 يأ ( نيلوقت تنك ام يلوقو ) كلذ نع هتبتر ولعل ىلتقلا ةيثرم ءانثأ يفو فدلا برض
 بوحصم ريغ نهفد ناكو ةوهشلا ّدح تاغلاب نكي مل تانبلا كلت ليق نيلوتقملا ةبدن نم

 ظ . لجالجلاب

 :«.هلعا/ كلاعت؛اهنلا يضر سنأ مرن ه4

 ::ضنباتا (رازم ابعدي !اةعاظلا عشت ال

 حج تيرس

 لع آلإ ةعاسلا موقت ال ) هنع ملسم ىور ( ةنع ىلاعت هللا يضو سنأ - م)

 . رهاظ هانعم ( سانلا رارش

 0 لن هللا يضر ةريره وبا (خ) - ممر

 ريشي ايش اَهَلبق ٍنوُرقلا ا يم َدحمأت ىّتَح ُةَعّسلا ُموُقت اَل

 نمو : 1 نافعا موزلا و" راقك هللا "وشاب ليقف .عاَري اً

 . )١15١( (59149) ةعاسلا برق باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - ه4

 نسا نعبتتل 2ع يبنلا لوق باب : ةئنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك : يراخبلا - م3

 . )5١9( ؛« مكلبق ناك نم

 اك ءاوهألاو عدبلاو رومألا نم تاثدحملا عبتتس هتمأ نأ هِي ملعا : لاطب نبا لاق ٠
 ىلع الإ موقت ال ةعاسلاو , رش رخآلا نأب ةريثك ثيداحأ يف رذنأ دقو . مهلبق ممألل عقو
 . )3٠٠١/١5( حتفلا . هأ سانلا نم ةصاخ دنع اًمئاق ىقبي امنإ نيدلا نأو سانلا رارش
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 نأل ىلإ( ةكألا "بالسناب زدألاو راتبك (تعازد ةرشنفل تناك ابنأ "لع نور
 ثيدحلا نع نويفنحلا باجأ ناكمإلا ردقب بجاو اهيف ءردلاو دودحلا باب نم عطقلا
 ةميق نأل رانيد عبر تركذ اهنأ ىلع لمحيف نيتياورلا تابثإ يف ةشئاع ىلع فوقوم هنا
 . اذك اهدنع تناك نجغلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ع
 ك6 لاق ناطيشلا اهيل اوُنيُِت ال  اذكه ووقت ا
 9 «بلكلا تبرض 0 هللا كارت : 0

 عكسي ثيدحلا حرش مح

 اذكه اولوقت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ( هلاق ) كيلع هللا بات اولوق لب هيلع ءاعدلا اذه ببسب يأ ( ناطيشلا هيلع اونيعتال
 ( دحلا برض ناركسل هللا كازخأ لجر لاق نيح ) ثيدحلا مالسلا هيلع يبنلا لاق يأ
 نب يلح برضلا عاونأ نم .عوبلا اذه ناركسلا برض يأ قلطم لوعفم بصنلاب

 كلذ رصيف هيلع رصيف هللا ةمحر نم سيأ هعمس اذإ يصاعلا نأل هلاثمأو ءاعدلا اذه

 . هئاوغإ يف ناطيشلا ىلع ةنوعم ءاعدلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر رءازفع نقب دوقم تح عينولا 0 م
 تاون اخ يلو اذكه يلوقت

 . ("1/ا/17) لاعنلاو ديرجلاب برضلا باب : دودحلا بانك“ يراك ملل

 71 حتفلا يف ظفاحلا لاق : ةدئاف

 يزخلا هل لصحي نأ ةيصعملا هل هنييزتب ديري ناطيشلا نأ كلذب ناطيشلا مهنوع هجوو »
 . اها «ناطيبشلا 3 ةيعقما ازاصحب دك ياك يزخلاب هيلع اوعد اذإف

 (1.001) مقر )١5(. باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [0807]
 يشارف لع نيلجف: عي كعب ,مادع كلكم, ىبنلا ىلع لخد: 8: : :تلاق ذوعم تنير غيبرلا نأ

 ىتح « ردب موي نهئابا نم' لتق نم نبدني فدلاب نبرضي تايريوجو ينم كسلجمك
 . دغ يف ام ملعي يبن انيفو : ةيراج تلاق

 :) ثيدتحما:نكذف 1 هلع يبنلا لاقف

 1م - (1)راهزألا قرابم 5



 نإف هلتقت ال ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هلتقأ نأ يل لحي له ينم افوخ هللا اّلِإ هلإ ال
 ةملكلا كلت ركذ دعب هلتق مرح مدلا موصعم هنأ ينعي ( هلتقت نأ لبق كتلزنمب هنإف هتلتق

 كنأ ينعي ( اهلاق يتلا هتملك لوقت نأ لبق هتلزنمب كنإف ) هلتقت نأ لبق اذك تنك اك
 يور اذك . هللا الإ هلإ ال هلوق لبق اذك وه ناك 5 لتقلا مرحم الو مدلا موصعم ريغ

 ظيلغتلا ىلع لومحم اذه يبيطلا هلاق ام هنم هجوألاو 03000 يعفاشلا نع
 رك نَمَو اليبتس ِهْلِإ عاطتنما ِنَم ِتْيبلا حج ساّنلا ىَلَع هللَو ل : ىلاعت هلوق يف اك

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ هواززدتل ةنألا بلا دارمع لآ © َنيِملاَعلا ٍنَع يِنَع هلل نإ

 هللا اّلِإ هلإ ال هلوق درجمب تبثيال مالسأإلا نأ عم صاصقلا دادقملا ىلع بجوأ ملسو

 كاراستسي» هنألا هلك لع ماليا وبا ةالضلا .هيلظ "ةيعرافإو زا لاوس ةدهش لزق
 هلتق يف لجعتسيال نأ يغبنيف ىرخألا ةداهشلاب هتايتإ نم اًييرق ناك نيتداهشلا ىدحإب

 فنصملل يغبني ناك : لوقأ ( رافكلا نم ملسأ نم لتق نع دادقملا هلأس نيح هلاق

 اذه يوارلا نم ىورملاو تبثي مل همالسإ نأل هللا الإ هلإ ال لاق نم لتق نع لوقي نأ

 اًعقاو ناك عطقلاو ( برحلا يف ) دادقملا دي رفاكلا يأ ( هدي عطق نأ دعب ) لوقلا

 هجو ىلع مالسلا هيلع يبنلا لأس لب اهعوقو نع ربخي مل يوارلا نكل لتقلا اذكو
 ؛ .ءاتفتسالا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [5865]

 .« اًدِعاصَف ٍراَئيد عبر يف الإ ٍقِراسلا ُدَي ٌعطقُت ال

 هبسد ثيدحلا حرش مح

 قراسلا دي عطقت ال ) اهنع ةياورلا ىلع اتا ( اهنع هللا يضر ةيشئاعر - رق
 عبر ةقرسلا باصن نأ نم هبهذم ىلع معلنا هب جتحا ( اًدعاصف رانيد عبر يف الا

 يور 5 مهارد ةرشع يف وأ رانيد يف اّلِإ عطقت ال ةفينح وبأ لاقو قلل هعمتق اه نأ ايف

 هتميق يف ةباحصلا فلتخا ( نجمنا نمث قراسلا هيف عطقي ام ىندأ » : لاق مالسلا هيلع هنأ

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو :ىلاغت هللا لوق باب : دودحلا تانك : يراخبلا _- [ه85]

 . (51789) « «امهيديأ

 . هل ظفللاو 001101 اهباصنو ةقرسلا دح باب : دودحلا تانك و ملسمو

50 



 نم هفوخ نوكي نأ زوجي : انلق . اثوروم هنوك زاوج مزليف ءاشي نم اهيطعي هللا لضف

 بلطف همع ونبو هتوخإ ونب مهو هتعيرش ماكحأ مهرييغت ةهج نم اًرارش مهنوكل هيلاوم
 ةقفن نم لضف يذلا ينعي ( يلماع ةنؤمو يناسن ةقفن دعب تكرت ام ) هتوبن ثري اّدلو

 ىلاعت هللا لص يبنلا ناك ( ةقدص وهف ) كدفو ريضنلا ينب لاومأ ايافص نم ءالؤه

 كلت نأ ىري هنع ىلاعت هللا يضر ركبوبأ ناكو هلهأو هسفن ةقفن اهنم ذخأي ملسو هيلع

 ٌنمنوكل هجاوزأ اهنم قفني ناكو هع هللا لوسر كلم ىلع ةيقاب ةمينغلا نم ةصحلا
 ةمركت  مالسلا :هيلع هرمأب اًمئاقو هل اًمداخ: هنوكل هتفيلخ وهو هلماعو هيلع تاسوبحم

 ثازريملا نع._.اهنعإ هللا يضر ةمطاف ركبوبأ عنم اذهو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلل

 تال ا لاملا نأل هتبلط نيح
 كلذك رمع مث ةصحلا كلت يف افرصتم ركبوبأ ناكو هيلإ ةراشإ (يلماع ةنؤمو ُئاسن ةقفن
 . هبراقأو ناورم اهاطعأف هلامب اهنع ىنغتسا ناثع ىلإ ةفالخلا تراص املف

 : هنع ىلاعت هلل يضر اوس نب دادقملا (ق)7 0

 لبق ِهتلْْئَمِب ؛ َكنِإَف , ةلثقت نأ لبق َكِلِْنمب هن هتف نك هلثقتال ٠
00 

 ا لزق نع دادقملا هلاس نيح هلق « اهلاقي بلا تسلك لوشن

 . ( برحلا يف هدي عطق نأ دعب رافكلا نم ملسأ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 دادقملا ليق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوسأ نب دادقملا - ق )

 دادقملا . ةكمب ملسأ نمم ناك وهو هب رهتشاو هانبت هنوكل دوسألا ىلإ بسن ورمع نبا
 يبنلا نع هاور ام ةباحصلا رايخ نم ناك نيتلمهملا نيلادلابو فاقلا نوكسو مملا رسكب

 اهدحأ ثيداحأ ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعبرأو ناتئام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 نم اًدحاو :لتاقأ""كثمك' نإ هللا "لؤّسراي **تلقأ : لاق" ملسملا اًبيقابو هيل فما اذه

 لوقيف ةرجشب ذوليو ينم برييف هيلع بلغأ مث يدي عطقيو برضي كلذ انيبف رافكلا

 )1٠١١15(. ةفيلخ ينثدح باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [ه86]

 . (85) (١هه) هللا الايفلإب الالاف نأ دعب رفاكلا لتق ميرحت باب : ناميإلا باتك : ملسم
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [585]
 1 يس نح راطدخا» 4 هم سلال

 ةالص لبقت ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 . رهاظ هانعم ( أضوتي ىتح ثدحأ نم

 : لع ةنااقت هلا نضر ةريره اوزأ" (قز" + اب

 ٍةنوُمَو يئاسن ةقفت َدْعَب تكررت ام « اًراَيِد يِيئَرَ ْمسَتقَت ال »
 . « َةَقَدَص وُهَف يلِماَع

 هج ثيدحلا حرش مد

 يتثرو مستقت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق ) هي
 يبنلاب مكحلا اذه صاصتخا مهوتيال « «'اقرديؤلو و يراخيلا ةياويرإ ف هاج كس عن

 هاك ا تيوونإ نإ ءايبتالا يشاعمت نحتيو © لاق مالبسلا ,هيلع هلآ بيور املا ندليسلا هيلع
 ايندلا يف ةبغر مهل نأ نظل نيثروم اوناك ول ءايبنألا نأ هيف ةمكحلا اولاق « ةقدص وهف
 نإف :!نوكلبيف مهثارو .ضعب مهعوم.ئنمتي. نأ لمتحال وأ مهنع سانلا رفنتو مهئارول

 « يئاَرَو نم َيلاَوَّملا ُتفي يّنِإَو 8 : مالسلا هيلع ايركز نع ةياكح ىلاعت هلوق : تلق

 نم ابنال اهيلع فاخيال هدعب هتوبث نآل هلام نم ناك مهنم هفوخ نأ هنم مهفي [ه : ميرم]

 . (596154) ةالصلا يف باب : ليحلا باتك : يراخبلا - عم487]

 . (5) (525) ةالصلل ةراهطلا بوجو باب : ةراهطلا باتك : ملسمو
 207 55 هتافو دعب هيَ يبنلا ءاسن ةقفن باب : سمخلا ضرف باتك : يراخبلا - عه م]

 وهف انكرت ام ثرون ال ٠ : ِهلقَع يبنلا لوق باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسمو
 .(هه) (١ال١٠6) .2 ٠ ةقدص

 ىوس فلخي ملف » : )١88( ص ءادردلا يأ ثيدح حرش يف بجر نبا ظفاحلا لاق

 اذه لكو نيملسملا ىلع ةقدص اهدر هلايعو وه اهنم تاتقي ناك ىتلا ضرألاو هدعب ةلآ

 هللا ىلإ ةوعدلاب اوثعب امنإو اهلهأل اهثيروتو ايندلا عمجب ثعبت مل لسرلا نأ ىلإ ةراشإ
 . اهأ «مهمأل, هثيروتوا'عفانلا' مللغلاو اهليبلم' فا داهجلاو

4 



 : امهنع ىلاعت هللا يضألا ةزيزع وبأو ديعس وبأ قر [هلاوبإ

 داق + «اًيبج مارد غل مث مهاَرذلاب عْمَجلا عب لمقال
 ربيخ ىلع هلمعتسا دق ناكو يراصنألا يدع ينب يخأل

 هسص ثيدحلا حرش مد

 امبنع ةياورلا ىلع اقفتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو ديعس وبأ - قر
 ا ا سلاما هدا ط حس

 : مالسلا هيلع لاقف عمجلا نم نيعاصلاب اذه نم عاّصلا ذخأنل انإ ال لاق « اذكه ربيخ

 ريغ وهو ةقرفتم عاونأ نم طلتخم رمت مملا نوكسو ميلا حتفب ( عمجلا عب لعفت ال )
 ءاي مث ةروسكم نون مث ةحوتفم محب ( اًبينج مهاردلاب عتبا مث مهاردلاب ) هيف بوغرم
 رخا رمتب بينجلا رتشت ال لعفت ال ىنعمف رملا نم ديج عون ةدحوم ءاب مث تحت ةانثم

 ةجاحل ًالضافتم عمجلاب بينجلا ءارش تدرأ نإو ءاوس هيف يدرلاو ديجلا نأل لثمب اثم الإ
 ىلع ثيدحلا لد : ليق . ابعجا مهاودلا“ كربب رفحا 8 مارال محال ف هيلإ تعد

 عمجلا عيب نأ نيب لصفي ملو ءارشلاو عيبلا قلطأ هنأل مارحلا نم صالخلل ةليحلا زاوج

 هلمعتسا دق ناكو يراصنألا يدع ينب يخأل هلاق ) هريغ نم وأ بيبنجلا ٌبَحاص' نم

 . هريغو جارخلل اًيعاس وأ ًالماع هلعج يأ ( ربيخ ىلع

 امهنع ىلاعت هللا يصدم نبا م. 641١1
 ا اما

 ريغب ةالص لبقت اال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 ذخأ امم ةقدص لبقت ال ينعي ( لولغ نم ةقدص الو ) رهطتلا وه ءاطلا مضب ( روهط

 . ةنايخلا يهو لولغلا ةهج نم

 . (51:15) )20١”( هنم ريخ رمتب رمت عيب دارأ اذإ باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [ه8]
 ::(55) )١597( لثمب الثم ماعطلا عيب باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو

 0 ةالصلل ةراهطلا بوجو باب : ةراهطلا باتك : ملسم - عه481]
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 ينعي لدب وأ ةفص رجلابو ينعأ ريدقتب بصنلابو برغملا يه يأ فوذحم ادتبم ربخ
 هيلع ام ىلع اونوكت الو ةيمستلا هذه ىلع اوداتعاو برغملاب برغملا تقو متنأ اوُمس
 مكحالطصا ىلع مهحالطصا بلغي اليك ءاشعلاب برغملا ةيمست نم ةيلهاجلا يف بارعألا

 مالسلا هيلع يبنلا يأ( لاق ) تقولا كلذ يف اّلِإ برغملا ةالص زوجيال هنأ عماسلا ّنظيالو

 برغملا ىلع ءاشعلا ظفل نوقلطي بارعألا ينعي ( ءاشعلا بارعألا لوقتو ) يوارلا وأ
 . هعضوم يف هنولمعتسي الو

 0 ينل دي تا لل
 , لبإلاب َنوُمَتْعُي ْمُهَو « ءاّشعلا اَهنِإ الأ ْمكَتالَص مْ فا ىلع و

 ُمتْعُت اَهّنِإَو « ٌءاَشِعِلا هللا باّتِك يف اَهّنِإف ءاشعلا 0

 . « ليإلا بالجب
 هج ثيدحلا حرش مح

 اهنإ الأ مكتالص مسا ىلع : امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملسم جرخأو )
 هتقو مساب ءيشلا ةيمست باب نم ةالصلل اهّنِإ يف ريمضلا هيبنت فرح الأ ( ءاشعلا

 اوناك يذلا تقولل مسا يهو ةمتعلا يف لخد يأ : متعأ لاقي ( لبإلاب نومتعي مهو )

 مكتالص ىوريو ) قفشلا ةبوبيغ دعب ليللا نم لوألا ثلثلا وهو لبإلا هيف نوبلحي
 ىلإ ءاشعلا ةالص نوُرتْوي اوناك بارعألا ينعي ( ءاشعلا هللا باتك يف اهناف ءاشعلا
 مالسلا هيلع يبنلا ىهنف ةمتعلا ةالص اهنوُّمسي اوناكو لبإلا بالح ببسب مالظلا ةَّدش
 : اقل لارا ءاشعلا هللا بانك“ يف ابن نيبف'ابيلع' هللا ةيمالتلا ابيلخت عت م شتا عاابقاا نع

 ةيآلا لوزن لبق ردص ثيدحلا نأ ردق نإو (ه4 : رونا 4 ءاّشلا ٍةوَلَص ِدْعَب ْنِمول
 متعت اهنإو ) : مالشلا هيلع يّبنلا ىلإ هاصوأ يذلا همكح يف هللا باتك يف هلوق ىنعمف

 يناثلا ىلعو بارعإلل ناريمضلا لوألا ىلعف ًالوهجمو امولعم يور ( لبإلا بالحب
 . ةالصلل

 ( 110 1 اريح ناو عاشمعلا تقو باب : ةالصلا عضاومو لح اسللا انامأ : ملسم 5 [ها/9]

 - (575)و

 كحال



 همكح نكي مل اًعرش مالسلا هيلع يبنلا هلعف ام ناك اذإو عرشلا ّدح نع جورخلا ةفلاخن

 . اًرئاج بضغلا يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [ها/]
 9 ينيص ْوأ هلإ علاق لجل ,هلاق بضخ ل و

 نجا يدخل حرش ك1

 ىنعي ( بضغت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 هيلع يبنلل يأ ( هل لاق لجرل هلاق ) لعفلاو لوقلا نم بضغلا هيلع كلمحيام لعفت ال
 هاصوأ ةيبضغلا ةوقلاب اًولمم ةيصولا بلاط مالسلا هيلع يبنلا ىأر املف ( ينصوأ ) مالسلا
 :* هلع كلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر لفغم نب هللادبع خاب ا

 ا” يجول كيلا سل ا ا
 1 7 2 كال

 .« ءاشعلا بارعالا لوقَتو

 مضحك تيالجعا حرش محك

 ةددشملا ءافلا حتفو ةمجعملا نيغلاب ( هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللادبع - خ )

 لهأ برعلاو ةصاخ يداوبلا ناكس مهو ( بارغألا مكدبلغتال ) هنع يراخبلا يور

 عفرلاب ( برغملا مكتالص مسا ىلع ) يبرع يناثلا ىلإو ينارعأ لوألا ىلإ ةبسنلاو راصمألا

 )١5)50(!. فبضغلا نم رذحللا .باب ننال باتك : يراخبلا - عهالا/]

 . هبلجي ال ضرعتت الو بضغلا بابسأ بنتجا بضغت ال : هلوق ىنعم ٠ : يناطخلا لاق ه

 حتف هأ «(ةلبجلا نم لوزي ال يعيبط رمأ هنأل ؛ هنع يبنلا أتي الف بضغلا سفن امأو

 . )520/١١( يرابلا
 . 0657) ءاشعلا برغملل لاقي نأ هرك نم باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - عهال4]

 ءاشعلاب برغملا مهتيمست نم مهتداع ام وه امل اوضرعتت ال ىنعملاو» : يبيطلا لاق ه

 يرابلا حتف هأ «اهب هللا اهامس يتلا ءاشعلا مسا بارعألا مكنم بصغيف ةمتعلاب ءاشعلاو

01" 

 كدا



 داق" اناا اف رشي 'ءاقملا" ادبي“ حلوا لوألا علا" لكلا كلغ هرزوف ركنمب 5 ورمأ

 حتفو ميلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب ( ريم نم لجر لتقب كلام نب فوع هربخأ ام
 يف ) فرصنم ريغ يهو هب ةليبقلا تيَمّس نما نم ةليبق يلأ مسا تحت نم ةانثملا ءايلا

 تناك ماشلاب ةيرق يه قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةزمهلا نوكسو مملا مضب ( ةتؤم ةوزغ

 ا د ثراح نب ديز اهيف لتقف ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا يف ةوزغلا كلت
 ىلع .هللا حتفف ديلولا. نب. دلاخ' ةيارلا ذخاف شيجلا ءارمأ اوناكو :بلاط يبأ نب رفعجو

 لقره عم مورلاو فالا ةثالث نوملسملا ناكرور فاّيسا ,ةيناع دكفود هيدي يف عطقناو هيدي

 ىحوأف هوزغلا كلت يف مهعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نكي ملو فلأ ةئام
 بيصأف رفعج مث بيصآف ديز ةيارلا ذخأ » : لاق مهلاحب هباحصأ ربخأف مهرمأ هيلع هللا

 لوقي مالسلا هيلع لعجف « هيدي يف حتفف ديلولا نب دلاخ مث بيصأف ةحاور نبا مث

 هايإ ديلولا نب دلاخ ) لتق ىلع فطع رجلاب ( عنمو ٌرُدعلا نم ًالجر ) نافرذت هانيعو
 نأ دلاخ رثكتسا نيح يأ : مملا ديدشتب ( هرثكتسا امل ) هبلس نع لتاقلا يأ ( هبلس

 دعب ) ةيردصم ام نوكي نأ ىلع ماللا رسكو ملا فيفخت زوجيو لوتقملا بلس هيطعي
 عفدب دلاخل هرمأ دعب ثيدحلا اذه مالسلا هيلع يبنلا لاق ينعي ( هيلإ هعفدا دلاخل هلوق

 هخيبوتب اًدلاخ فوع بضغأ يأ ( هبضغأف فوعب دلاخ ّرم املف ) لتاقلا ىلإ بلسلا
 لوسر ىلإ كنم يكتشأ نأ دبال دلاخل فوع لاق ناك دقو هيلع هتبلغو هئادر رجو

 لوق مالسلا هيلع عمس يأ ( مالسلا هيلع هللا لوسر هعمس ) بلسلا كعنم يف هع هللا
 دنع لتاقلل اقح َسْيل بلسلا نأ : ملعا امل يف لماع لاق ( ثيدحلا لاق ) دلاخل فوع
 بجوف هئاطعإب ًالّوُأ اًدلاخ رمأ مالسلا هيلع يبنلاف مامإلا ليفنتب هل نوكي امنإو ةيفنحلا
 دنع هل قحو ةمئآلا ىلع سانلا ءىرتجي اليل « هطعت الأ » هلوقب هخسن مث كلذ هيلع

 . نيهجول هنم بلسلا مالسلا هيلع يبنلا عنم اوهجوف ثيدحلا مهيلع لكشيف ةيعفاشلا

 يف هناسل هقالطال اًريزعت هرخأ امَّنإو لتاقلا بلسلا ىطعأ هلعل مالسلا هيلع هنأ امهدحأ

 هبحاص هكرتف هبحاص بلق باطتسا مالسلا هيلع هنأ امهيناثو . يلاولا ةمرح كتهو دلاخ

 ضعب هب لدتسا دلاخ بلق ةباطتسا كلذب دوصقملا ناكو نيملسملل هلعجو هرايتخاب
 بضغلا يف ءاضقلا نع يبنلا نإ : انلق . كلذك سيلو زئاج بضغلا دنع مكحلا نأ ىلع

 كن



 : هنع ىللاعت هللا يضر كلام نب فوع (م) - [ها1/5]

 ذلركيا نام التلك اي دعب مطتسال ع قلاع اير انجتت اليت

 ف اها انوا يعينا لُجَر ٍلكَمَك ْمُهلتَمَو ْمكلتم اَمَنِإ ؟ ي ا

 ُهَرْذك ُتكرَتَو ُهَوْفَص تدل يح ًاضوح اَهَدَرْوََف ٠ اهَيقَس َنّيَحن

 يا رمق ِكِلاَم 0 ْمِهْيَلَع ُهُرْدَكَو ْمكَل ه ُهُوْفَصَق

 10 ل بيتا جا
 ن8 00

 000 وع لا م املا حلل دلال كارت د 2

 . ( فيرخلا 0 مالسلا ِهْيَلَع هللا 0

 ثني ثيدحلا حرش مح

 هاور ام ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب فوع - م)
 يراخبلا درفنا ثيداحا ةتس نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوتسو ةعبس مالسلا هيلع يبنلا نع
 له ) ديكأتلل ىبنلا راركت ( دلاخ اي هطعتال دلاخ اي هطعتال ) ملسمل اهيقابو دحاوب اهنم

 خسن مظعم يف يوونلا لاق . هلثم وه نمو ىوارلل باطخ ( ىارمأ يل نوكرات متنأ
 نونلا طقسأ اًضيأ حيحص لوألاو نونلاب اهضعب ينو نون ريغب « اوكرات ١ ملسم
 ىتح اونمؤتالو اونموت ىتح ةنجلا اولخدت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف 5 فيفختلل

 لجر لثمك مهلثمو مكلثم امنإ ) فيفختلل نوُنلا تطقسأ نونمؤت ال هلصأ « اوُباحت
 ( نيحت مث اهاعرف ) ابيعر لجر بلوط يأ ( اًمنغو البإ ) لوهجما ءانب ىلع ( ىعرتسا
 تقو يعارلا كلذ بلط ىنعي لوعفم بصنلاب ( اهيقس ) لعفتلا باب نم ضام لعف
 لادلا رسكب ( هردك تكرتو هوفص تبرشف هيف تعرشف اًضوح اهدروأف ) ابيقس

 روصألا نفيس نوع اياعرلا نب يني, مويناع ةريكدمكل موفصلروبم ١ ١
 عمجو مهظفحو ساّنلا ةاساقمب نولتبي ةالولاو بعت الب مهاياطع مهيلإ لصيو اهصلاخو

 موللا هجوت ريصقت كلذ ضعب يف عقو ىتمو اههوجو يف اهفرصو اههوجو نم لاومألا

 نإو مكل هباوثف فورعمب مك ؤارمأ كرمأ اذإ هانعم : حراش لاق . اياعرلا ىلع ال مهيلع

 . (517) (١ا/ه7) ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [ه1/53]
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 كسح ثيدحلا حرش مدح

 يأ ( ينورطتال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - قز
 يف ىراصُنلا غلاب م يأ ( ميرم نبا ىسيع يترْطُأ ا ) يحدم يف دحلا نع اوزواجت ال
 ( هلوسرو هللادبع اولوقو ) كلذ نع هللا ىلاعت . هللا دلو هنإ اولاقو اولض ىتح هحدم

 ةمالع انهه خيشلا مقر : ةفحّتلا بحاص لاق . هلوسرو هدبع هنأ يقح يف اولوق ينعي
 . يراخبلا هب درفنا امم وهو (« قو

 20 هلل يضر شاع ااا

 رد ا وام ل

 ك4 ثيدحلا حرش مدح

 نإف لجعت ال ) اهنع ةياورلا ىلع اتمنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 نع هزيمي يأ ( يبسن كل صخلي ىتح اًبسن مهيف يل نإو اهباسنأب شيرق ملعأ ركب ابأ
 : لاقو مهوجه دصق نيح ( تباث نب ناّسحل هلاق ) مهوجه يف لخديال ىتح مهباسنأ

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نيا (خربص ([ هش
 نك ٍقاَرحِإب 5 مدعي . هلاق هانا ِباْذَعِب اودع الو

 0 مهاب

 هي ثيدحلا حرش مح

 اوبذعت ال ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 . ( امهاَّمس نيلجر قارحإب رمأ امدعب هلاق ) رانلاب ىنعي ( هللا باذعب

 ("450) هنع هللا يضر تباث نب ناسح لئاضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - عها/4]

 )55/1١7( فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو. (151)

 دع كنب هلا! باذدغب ثا اال باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [هاله]
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 دحأل نذأت نأ ةأرمال لحيال ىنعي ( هنذإب اّلِإ دهاش وهو هتيب يف نذأت الو هنذإب اّلِإ )
 نإف هب جوزلا ءاضر ةجوزلا ملعت مل ام ىلع لومحم اذهو اهجوز تيب يف لوخدلاب
 : تلق نإف . هنذإ ريغب يأ ( هرمأ ريغب هبسك نم تقفنأ امو ) هب اهنذإ زاج تملع
 لحيال ٠ : رخا ثيدح يف ءاج دقو هنذإ نودب هلام نم اهقافنإ زاوج ىلع لدي اذه

 اًتيرص نوكي دق. نذالا :.انلق  قيفوتلا اجق «تذإب,الإ اهجز لام كم قدتصتت كااذ
 ةجوزلا تملع اذإف زبخ ةعطق لئاسلا ءاطعإك فرعلا دارطا نم اًموهفم نوكي دقو

 0 نوكت كلذب ةحامسلا يف سانلا بلاغ سوفنك هسفن نأو هب جوا ءاضر
 لا ل نيو تا عسا نام ثيدحلا نم دارملا وه اذهو اًحيرص اهرمآي مل نإو هب

 ردح ننال اذه هنذإ حيرصب الإ هلام نم قدصتت نأ ةأرملل رج ملف ايت

 يف ريمضلاو . اهل نوكي رخآلا فصنلاف اهجوزل يأ ( هل هرجأ فصن نإف ) رخآلا
 رادقملا يف ال باوثلا لصأ يف ةكراشملا هنم دارملا : يوونلا لاق . تقفنأ ردصمل هرجأ
 دا وأ هتأرما كلاملاب ئطعأ اذإ: الئم. لمعلا و لاثل تسون مليح تيرا ا

 افيغر ىطعأ اذإو رثكأ نوكي كلاملا رجأف هراد باب يف قحتسم ىلإ لصويل مهرد ةئام

 لمعلاو لاملا ىوتسا اذإو رثكأ لماعلا رجأ نوكي ةديعب ةفاسم يف جاتحم ىلإ هب بهذيل
 هانعمف « هل هرجا فصنف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اماو باوثلا رادقم يف ايوتسا

 : رعاشلا لاق رثكأ امههدحأ ناك نإو هل مرج لاا

 يفصو يف نيفصن سانلا ناك تم اذإ

 ل مديرا ةماعلا
 .+لامعألا“ سايقعلاةرادطملا كزديزالا سام لاضنا ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع (ف) - [هال”]
 2 رو 00 مس هر + و 7 - 54 7 1 1 1

 . ( هلوسرو

 0( تب صخلا اذإ 1 انزلا نم ىلبحلا مج قيعبا : دودحلا باتك : يراخبلا - عمال

 , .(6/:9) فارشلا/ ةفحتا: عجازإو مللسم كت .سيلو

 م



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا ا سلا

 « ِنْيرظَنلا ٍريخب ُهّنِإَف دعب اَهَعاَلا نَمَف ٠ ماو ليإلا اورَصُن ال ١

 011 م اًفلصو اهدرزعام نإو كتبا ةاشسنإ اهيلكي هناا

 كح ثيدحلا حرش مدد

 لبإلا اورصت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 اهبلتحي نأ نيب نيرظنلا ريخب هنإف دعب اهعاتبا نمف ) ليفحتلا ىنعمب ةيرصتلا ( منغلاو

 هيف مالكلاو ا ا سس( رع م رص اهذر ءاش نإو كسمأ ءاش نإ

 هي ةلفجم ,ةاشرز وتلا نمو نايس دحلان ا

 : هنع ىلاعت هللا م ةريره وبأ 00000

 وهو هيب يف ْنَذاَت اَلَو « هنذإب اّلِإ ٌدِهاَس اَهّلعَبَو ةارملا مصت ال ١

 ا ل ا ل سيلا د

 ل

 كسي ثيدحلا حرش مح

 اهلعبو ةأرملا مصت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هنذإ ريغب عوطتلا موص هنع ىبنلا موصلا . دلبلا يف رضاح اهجوز ىنعي ( دهاش
 . اهب عاتمتسالا يف جوزلا قحل ةياعر هنع اهاهن يا بجاولاو

 . اهموص دسفت عاتمتسإلا دارأ نإف هنذإ ريغب موصلا اه زو : ناك: لق نإد

 ياا ول ما ا ل

 ةلفحم لكو منغلاو رقبلاو لبإلا لفحي ال نأ عئابلل يبنلا باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [ه1]
 اللا

 . اًمايأ بلحي ملف عمجو هيف نقحو اهنبل يّرص يتلا ةارصملاو : هللا همحر يراخبلا لاق

 . هتسبح اذإ ءاملا ٌتيِرّص : هنم لاقي « ءاملا سبح ةيرصتلا لصأو
 . هأ «ةغللا لهأ رثكأو ديبع يأ لوق رسفتلا اذهو» : (777/4) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 . (84) (١٠؟8) هالوم لام نم دبعلا قفنأ ام باب : ةاكزلا باتك : ملسم - عهال17]

 عملك



 هب ثيدحلا حرش مدح

 ةكئالملا بحصت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 بلكلا نع مهترفن ببس مدقت ( بلك اهيف ) رفسلا يف ةقفارملا ةعامجلا يهو ( ةقفر

 اهحتفب هنأ ىلع نورثكألاو ءارلا نوكسب ( سرج الو ) « اًباك ىنتقا نم ١ ثيدح يف
 ةالصلا هيلع هنأ هديؤي هتوص ةهارك ليقو . سوقانلاب هيبش هنأ هنع مهترفن ببس ليق

 هنع ٌيهنم باودلا سرج ءاملعلا لاق « ناطيشلا ريِماَرُم نم سرَجلا ١ : لاق مالسلاو
 :اهمداشأب الق" ةعفتم“ هيف "ناك اذإلامآ ول 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 42
 هللاب انما و» : اولوقو ؛ مهويذَكُت الو, باتكلا له ٍاوقدِصُت 3

 80 نتيرالا حر لا اغلا 0

 تح ١ كي دكلا حرش مح

 يبنلا عمس : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو ةاروتلا نوؤرقي باتكلا لهأ نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اولوقو مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مالسالا
 مهباتك اوفَّّرح مهنأل مهييذكتو مهقيدصت نع ىبن امنإ ( ةيآلا انيلإ لزنأ امو هللاب انما
 نكي مل نإو لطابلاب اقيدصت نوكي مهقيدصتف هوريغ ام ةلمج نم ناك نإ هولاق امو

 « «/انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوقإ باب « ةرقبلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [07]
(45:85). /! 

 : )١7١/8( حتفلا يف ظفاحلا لاق »

 نوكي الئل المتحم هب مكنوربخي ام ناك اذإ يأ :« مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال »

 يبنلا دري ملو . جرحلا يف اوعقتف هوقدصتف اًبذك وأ , هوبذكتف اقدص رمألا سفن يف
 هبن « هقافوب انعرش درو اميف مهقيدصت نع الو هفالخم انعرش درو اميف مهبيذكت نع
 . ها (هللا همحر يعفاشلا كلذ ىلع

 م65



 نعل اَهيلع ”ةقان "انيحلاصت"الاا)

 عض ثيدحلا حرش مدح

 ازغ هنإ ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ةزرب وبأ - م )

 هاور ام ناتسجسو ةاره نيب ةزافملاب تامو ناسارخ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا دعب

 ثيداحأ ةعبس نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعبرأو ةتس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 مالنا هيل اقف: ءابتقانااةأوللل | تنقل + لاقت...ةعيارأب' ملط «نادحت يراخيبلا| درفنإ

 نازوأ نم ةنعال ىنعمب لعاف مسا ماللا مضب يه ليق ( ةنعل اهيلع ةقان انبحاصت ال )

 كلت ىلع ناك موقلا ضعبل اعاتم نأ ىور ردصم ماللا حتفب اهنأ حيحصلاو ذوذشلا

 اهِيلَعاَم اوُذَحُح » : لاق اهايإ اهتبحاص ةنعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا عمس املف ةقانلا

 بيجتسا دق هنأ هملعل كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع لعف امنإ ليق « ةنوعلمل اهّنِإف اهوُعَدو

 قرر ال !رجكر ماسلا ةالضلا هيلع هلاقبامنإ :«يووتلا هلاق ام. هج والاو. ىعللاب ءاعدلا
 ذل كافرا نإ ايلتس وكب ابعاسل .داعت العا اهريغوبكاوشلا نعل نخل

 نع يهنلا هب دارملاو اهتقان لاسرإب اهبقاع مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن لثتمت مل اهنأ ىأر
 هيلع هتبحاصم ريغ يف اهبوكرو اهحبذو اهعيب امأو قيرطلا يف ةقانلا كلتب ةبحاصملا
 يقابلا:يقبف.ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلاب ةبحاصملا نع درو يهنلا نأل رئاجف مالسلا
 . ناكأ اقول

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [5569]

 .( ٌسَرَج اَلَو ٌبلك اًهيِف ةقفر ةكئالملا ٌبَحصَت ال

 (5595) اهريغو ٌباودلا نعل نع يبنلا باب ::تيادآلاو ةلضلاو ربلا تان ملشملا تق

1" 

 )*511١( رفسلا 'يف نسرجلاو بلكلا ةهارك باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - [558]
1 

2/5 



 امَّنِإ ةنسلا حرش يف ركذ . هب وس يذلا رادقملا كلذ ين عجارلاك بهاولا نوكيف هيلإ

 هيلإ داع اذإف هللا ىلإ هكلم نع هجرخأ هنال هئارش نع رمع مالسلاو ةالصلا هيلع عنم
 مالسلاو ةالصلا هيلع عنم اك هرجأ|طبخيو .ةتينب ديسفي نأ هيلع« قفشأ ةنمكي لآ

 . مهرود ةدواعم نع حتفلا دعب نيرجاهملا

 : هنع ىلاعت. هللا يضر .ةريره ,وبا قفز 5

 0 ا لل مدجيسلا للحاسم كالا ىلإ. تالا لات ١
 1 1 ع 1 ريب 8غ

 « ىّصقألا ٍدِجْسَملاو ِهُدَع لوُسّرلا ٍدِجْسَمَو
 كح ثيدحلا حرش مدح

 دشت ال ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ةلمهملا ءاحلابو ءارلا حتفب لحرلا عمج لاحرلا . يبنلا ىنعمب ربخ لوهجملا ةغيصب ( لاحرلا

 ىلإ الإ ) هيف ةالصلل دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال هريدقت همانس ردق ىلع ريعبلا لحر وهو
 هليوأتو ةفاضإلاب « مارحلا دجسم » خسنلا ضعب ينو ( مارحلا دجسملا دجاسم ةثالث

 دجسملاو ُهُثَع لوسرلا دجسمو ) نييرصبلا بهذم ىلع مارحلا ناكملا دجسم
 ناكم ؛ ءايليإ دجسم ٠ ةياور ينو . مارحلا دجسملا نع هدعبل ىصقألاب هفصو ( ىصقألا
 ةليضفال هانعمو سدقملا تيبلا وه دملابو ةزمهلا رسكب ءايليإو . « ىصقألا دجسملا »
 ةماتلا ةليضفلا يفن هنم دارملا دجاسم ةثالث ىلإ اّلِإ هيف ةالصلل دجسم ىلإ لآحرلا دش ف
 لاق اذهو مهدجاسمو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةينبأ اهنوكل دجاسملا هذه ةيزمو

 رذن نم ناف دجاسملا رئاس فالخب نيعت ةثالثلا هذه نحل يف ىلصي نأ رذن ول ءاهقفلا

 ثيدحلا اذه خيشلا مقر ةفحتلا بحاص لاق : رخا ىف ىلصي نأ هل اهدحأ يف يلصي نأ

 . ملسم هب درفنا امث وهو فاقلاب

 دجسم يف ةالصلا لضف باب : ةنيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف باتك : يراخبلا - عه7173

 )١١489(. ةنيدملاو ةكم

 811١ (١نمق) دجانْسم  ةثالثا ىلإ الإ لاحترلا' دخت "بان: جحلا باتك : ملسم

 ةرإ



 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع (ق) - 0573
 ا 3 2 ل 000 1 هش ههدادلا و

 كاف" ٠ مهردب هكاطعا نإو َكتقدص يف دعت الو داعي ذل

 سرف ىلع لمح نيح هل هلاق ؛ ِهِئيَف يف ِدِئاَعلاك ِهِتقَدَص يف َدَئاَعلا

 . 0( ةيرتشي لارداراف“٠ هذنع ناك .يدللا هعاضاف « هللا ليبس يف

 هس ثيدحلا حرش مح

 دعت الو هرتشت اال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق)
 ىلإ رظنتال ينعي « هرتشت ال ١ : هلوقب قلعتم اذه ( مهردب هكاطعأ نإو كتقدص يف

 يف تفداص : لوقأ . «هكاطعأ» ب قلعتي نأ زوجيو . ةتبلا هيلإ بغرت اًصيخر هنوك
 يفو . فاكلا ىلإ ريمضلا لاصتاب « هكاطعأ نإو » اهريغو حيباصملا خسنو نيحيحصلا

 لاصفلابا ( "وها كاطعأ نإو ) :,ةحيش' ىلع ةجحصملا ,هئاوضرب هللا هدمعت يدلاو ةحست
 طل رع هللا الل كيور توكي لعلو ىلععأ ,لعاقل اديك نانو هناا لع 2

 ارا لوك هيلع .فدصتلا ,ليكو .نم هنفدص_قدصتملا ءارش' نأ هن مهني نآ رهو ةيارذ
 هل هلاق هئيق يف دئاعلاك هتقدص يف دئاعلا نإف ) هسفنك قدصتملا عاسي ال هليكو نأل

 هلوق ةنيرقب كيلمت لمح هب دارملا اًيزاغ الجر هيلع بكرأ ينعي ( سرف ىلع لمح نيح

 روكذملا لمحلاو ( هللا ليبس يف ) « كتقدص يف دعت الو » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 رابتعاب هانعمف هيفع نكي مل نإو رهاظ هللا ليبس يف هنوك ىنعمف داهخلا قيرط يف ناك نإ
 داع ارق ل لعب نأ يزاغ ةكيلم كم تلا لا" لا لإ ل

 هيقسو هفلع ةياعر يف هريصقتل كلاهما ءيشلاك هلعج يأ ( هدنع ناك يذلا هعاضأف )

 ءاملعلا ضعب لاق ( هيرتشي نأ ) هنع ىلاعت هللا يضر رمع وهو بهاولا يأ ( دارأف )
 حبقلا نوكل هيزنت ةهارك نورثكألا ههركو ثيدحلا رهاظل مارح هتقدص قدصتملا ءارش
 هناسحإ مدقت ببسب نمثلا .يف قدصتملا عاسي امّيُر هيلع قدصتملا نأ وهو هريغل هيف

 )١59٠0(. ؟ هتقدص يرتشي له باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - م13

 هيلع قدصت نمث هب قدصت ام ناسنالا ءارش ةهارك باب, : تالا تاك : ملسم

"7 

 ها



 هبت" تيوتا

 نأ الإ مالسالا ىلع هتوم لاتحال زئاج ريغف مهنم نّيعملا بس امأو زئاج اًمومع رافكلا

 . امهلاثمأو لهج يبأو بهل يباك اًيمنهج هنوك .نلع عراشلا ضن! نمم' نوكي

 5 هنع ىلاعت هللا يضر بدنج نب ةرعس 29 تت [5ه15]

 ؛ َحَلفأ ال اًحيِجَن الو اخبر الو راسي را َنيَمَسُن ال ١

 درا نع امن الا لوقف . نوكي اَلَف ؟ َوُه ِهّمَنأ لوقت كن

 .« َلَع نُديِزَت الف

 هس ثيدحلا حرش مح

 َنيمسُت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بدنج نب ةرمس - م )
 زرع :2تلق"ن اق: اج ةيمكست 251 ءاقرالا كلا رك للابرنابعلا نظل كالبع يا 0

 بر 8 : ايركز نع ةياكح ىلاعت هللا لاق م اًدبع وأ ناك ارح يبصلا مالغلاب داري نأ

 يوارلا نع يورم قيقرلاب هريسفت كاب" : نيحأ 040 نازتع لا 4 ماخت 1 ل 0

 ( اًحين الو ) حبرلا نم وهو ( اًحابر الو ) رسعلا دض وهو رسيلا نم وهو ( اًراسي )

 ةزمهلا ( وه همثأ لوقت كنإف ) حالفلا نم ( حلفأ الو ) رفظلا وهو حجنلا نم وهو
 كلذ دجوي الف يأ ( نوكي الف ) هناكم ىلإ ةراشإ ةثلثملا ءاثلا حتفب همثو ماهفتسإلل هيف

 شالا كن خا ىو هالة تلا اذإ« رعب م10 لوقف ر؟ناكلملا كلذ هلع لا ا

 نجرلا كلو لرمي هيف وفل كي زملف ؟نالف ذك ناكم قلها: هل نول 0

 اذه لادلا مضب ( يلع نديزت الف عبرأ ّنه امنإ ) لؤافتلا فالخ عقيف ال : كباوج يف

 وه امنإ - مالسلا هيلع - هللا لوسر نم هتعممب ام هانعم يوارلا مالك نم هلبق ام عم

 سايقلا عنم هيف سيلو عبرألا ريغ ينع اولقنت الو ةياورلا يف لع اوديزت الف تاملك عبرأ
 ىلاعت هللا ىضرز رباج نع يور :.تلق نإف . اهانعم فاما تسلب كاوا

 راسيبو حلفابو ةكرببو لبقمب ىمسي نأ نع ئبني نأ مالبسلا هيلع ىبنلاادآرأ : كا 2

 : تلق . امهنيب قيفوتلا امف هني ملو ضبق مث كلذ نع تكس هتيأر مث كلذ وحدنبو عفانبو
 . هيزنتالف ثيدحلا يف يهنلا امأو هني ملف ميرحت يهنب اهنع ىبني نأ دارأ هانعم

 (8110/) هوو اعفانبو « ةحيبقلا ءامسألاب ةيمستلا ةهارك باب : يادألا باج : لسا 00

:0 

 ١731م (١)راهزألا قرابم م١



 كس ثيدحلا حرش مدح

 يلاحصأ اوُبست ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اًدحاو بس نم روهمجلا لاق مهبس حبق ةياغلو ديكأتلل ىبنلا راركت ( يباحصأ اوبست ال

 دحأ لثم قفنأ مدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاوف ) لتقي ةيكلالا ضعب لاقو رزعي مهنم
 وهو ( هفيصن الو ) عاصلا عبر اهحتفب يورو مملا مضب ( مهدحأ ّدم كردأ ام اًبهذ

 رايب اقردلل) نيود ,اًضيأ لايك :لغيضنلا' لايق واب. سسمخلا ىف , نربيمتس اك يسعنا هل

 فيصنلا ىنعم ىلع ينتبي كلذ نأ رهاظلاو . دملل رخا حراشو . دحألل هفيصن ريمض

 الملل مفصلا اعل ضنلاب نقع ناك نإو دمللا الإ :دجأللا ربه ضلاف,الاكم كش نال

 باوث هباوث غلب ام هللا ليبس يف ابهذ دحأ لبج لثم كدحأ قفنأ ول ىنعملا . دحألل ال

 فك فاش نأ ةعرلذ يابا لعل ةفيصن الو :ماعطلا, نما ادم. ياككسصأب نم وحلا انام

 ةرصن ىلإ ةجاحلا ةرثكو ةرورضلا تقو يف اوناك ام عم صالخالا ديزمو ةينلا قدصب
 اوناك ءنإ نوبظاحلا :::تلق .نإف, . مهتاعاط رئاس,ااذكو مهدعب مودعم كلذو نيدلا

 اونوكي نأ زوجي : تلق . نيدوجوم ريغ مهف مهدعب نم اوناك نإو ممقتسم ريغف ةباحصلا
 هنم مهفيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا اوبحاصي مل نيذلا ماوعلا نم نيدوجوملا
 .. نصنلا ةلالدب مهدعب نم باطخ

 اندلاع هللا يضر ةشئاع (خ) - [554]

 معامل امل تارمالا |(

 هو ثيدحلا حرش مدح

 تاومألا اوبست ال ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 يف ةدئاف الف رشو ريخ نم اولمع ام ىلإ اولصو يأ ( اومدق ام ىلإ اوضفأ دق مهنإف
 اذإرامأو ةحيلئطملا ةبيسب, قلعتي ا مل 'اذإ ١ نيملسملا "تاومأ قنا معي اعإ بلا" ادهن لبق مش

 مهقيرط كولس نع مهريغ بنتجيل عدبلا لهأو قاسفلا بسك زئاج مهبسف تقلعت
 تاومأ بس اذكو مهتالاح نايب ىلع ةينبم عرشلا ماكحأ نأل ثيدحلا ةاور حرجكو

 7 تاومألا بس نم ىبني ام باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - [ه514]
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 لمتحي لجر تحت ةبولطملاو ةبلاطلا تناك نإو ةقلطملا كلت جوز قالطلا ةبلاط حكنتل
 ىلع يورو . هيف اهعم كرتشت الف رخا اجوز اهترض حكنتل ينعي ةبولطملا ىلإ هريمض دوعي نأ

 مولعملا رمألا ةغيصب « حكنتلو ١ يورو : هل ةحوكنم لعجتل ينعي لوهجملا ةغيص
 ىلع ةحوكنملا ةأرملا كلت تبثتل ينعي « ةأرملا لأست ال » : هلوق ىلع افطع لوهجملا وأ

 ريغلا ةأرملا كلت حكنتلو هانعم وأ هيف اه لصحي امب ةعناق ةرضلا عم نئاكلا اهحاكن

 ةبوطخملا كلت حكدتل هانعم وأ اه جوزلا كلذ كرتيلو اهتخأ جوز ريغ اجوز ةحوكنملا
 قالط لأست نأ ريغ نم اهعم عمجلل ةحلاص تناك اذإ اهيلع ةرض نككتلو اهتخأ جوز
 نم اه ردق ام ةأرملا كلت ىلإ لصوي ىلاعت هللا نا ينعي ( اه ردق ام الام نإف ) اهتخأ

 ةلمجلاو ةلوصومه ( اطام » يف « اه » ىرخأ عم وأ ةدرفنم تناك ءاوس اهريغو ةقفنلا

 خسنلا ضعب ينو . ءاهلا ىلإ افاضم سنج مسا « لام ١ نوكي نأ لمتحيو اهتلص ةيفرظلا
 . ةفاك «ام» نوكي اذه ىلعف نأب «ام» لاصتاب « انفو

 : اهنع ىلاعت, هللا يضر ةشئاع (ق),  [عه515]
 ةشئاع رايتخاب ينعي ؟ ( اهتربخأ الإ نهنم ا يبلع ال1

 . « هايإ اهنع ىلاعت هللا يضر
 2ك ثيدحلا حرش 6

 ةأرما ينلأست ال ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر

 ينعي ) « اًنعتم ينثعبي مل هللا نإ ١ ثيدح يف هركذ ببس مدقت ( اهتربخأ اّلِإ نهنم
 . هب ربخملل ريسفت اذه ( هايإ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع رايتخاب

 واب ىلاعت هللا ينصر ةربرخ وبأ (م) - عه55]
 يشف ل 0 اك اوبس اّ * يِباَحْص ا لول

 طال نم كذا ام< ابهذ لسا ثم يملا نك انا نال فل

 بخ يس

 ةيلالقلا لقد هن نكي ال تارا يبخل انآ اايليب هناي ةقاللملا ينام : مليسم ةجترخأ <03

 . (19107/) فارشألا"ةفحت ىف !؟ يرآخبلا هوريأ ل و”رباجل كيدحت نم 6559:0149

 )١540( مهنع هللا يضر « ةباحصلا بس ميرحت باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - 71

 )007١(.
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 2 كن كيلا حرش م

 هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرعمس نب نمحرلادبع - ق)
 لاؤس : يأ (ةلأسم ريغ نع ) لوهجملا ءانب ىلع ( اهتيطعأ نإ كنإف ةرامإلا لأست ال )
 مثإلا نع كظفحو ةرامإلا كلت ىلع هللا كناعأ : يأ لوهجملا ءانب ىلع ( اهيلع تنعأ )
 ايا لع (اهتلا تلكو ةلأتم نع اتيطعأ نإو.): مامالا, ةعالل نوكي :كلمعرنال ان

 وتس يلع | تييضرج «كانأل :اييللع هللا كنيعيالا نعي, تيلحا يأ فاك سعر ل
 . ةرامالا كلتا ىلإ اًضوفمتنأ,نركاتف, كدت لس اك

 : هنع ىلاعت 5 يصر ةريزره وبا(
 ا 5 00 و ه1 2

 , ّحِكْنتلو اهتفحّص يف ام غرفتستل اهنا قالط ةارّملا لاس ال

 0 "ايطسلل6 مالا رد

 كج ثيدحلا حرش مدح

 ةأرملا لأستال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ءانإ ةفحصلا ( اهتفحص يف ام غرفتستل ) مدا تانب نم اهنوك يف يأ ( اهتخأ قالط
 ريصي نأ نع ةيانك اذهو اهيف اًمع ةيلاخ اهتخأ ةعصق ةأرملا كلت لعجتل ينعي ةعصقلاك

 ينعي مولعملا ةعيصب بصنلاب ( حكنتلو ) اهريغو ةقفنلا نم اهترضل لصحي ناك ام اه

 راب ةاانسمل اريح اقارب "أزف .اًنيع« فل نم انا " ناعالا باك ١ لسمو -

 ا يار 0 ولا د حو رح
 00055 0) |روذقم اًردق "هللا رما ناك و خباب : ردقلا ناك ١ يراخبلا - عمال

 كلذو « ردقلا يراجم يف كولسلا نيدلا لوصأ نم ثيدحلا اذه فو : يبرعلا نبا لاق ه

 نإو دغ توقل رظنلاو باستكالا يف فرحتلا عنمي الو تاعاطلا ين لمعلا ضقاني ال

 . هغلبي هنأ ققحتي ال ناك

 هيلع لد امل ملعلا لهأ دنع ردقلا ثيداحأ نسحأ نم ثيدحلا اذه : ربلادبع نبا لاقو
 كلذ نم اهل لصحيال هنإف اهقزر يف اهمحازت اهنأ نظت نم قلطو اهباجأ ول جوزلا نأ نم

 لق 8 ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت هللا لوقك وهو اهبجي مل وأ اهباجأ ءاوس اهلل هللا بتكام الإ
 . )498/١١( حتفلا عجار . « انل هللا بتك ام الإ انبيصي نل
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 هج ثيدحلا حرش مدح

 تنب يأ ( ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ةبيبر ةملس يبأ تنب بنيز - م)
 نع" ةقوار امل اعاماز 'ءاسسن“ نم 'ةقفاءاخناك( اهنإ! ريق ابنغ لتلك وترا! ةنللشلا) 5 ا
 امهدحأ ناثيدح نيحيحصلا يف اهل ثيداحأ ةعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 مالسلا هيلع لاقف بنيز هللا لوسر يناّمسف ةرب يما ناك تلاق . ملسمل رخآلاو يراخبلل

 ( مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا ) اهيلع هؤانث هسفن لجرلا ةيكزت ( مكسفنأ اوُكزت ال )
 حدهمتلا هيف يذلا مسالا رييغت بابحتسا ىلع ةلالد هيفو . يضرم لعف لكل مسا وهو
 اهاّمسف ةيصاع اهل لاقي ناك هنع هللا يضر رمعل ةنبا نأ يور امل ةمذملا هيف ام اذكو

 ..ةليمث

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [559]
 2 و رد 4 كَ 0-5 د

 0 وَدَعلا هلاتي' نا نما ال ينإف 2 ٍنارَملاب اؤرفاتست نأ (

 ص ا كدحلا حرش كك

 نارقلاب اورفاست ال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 نم مهفي هتمرح كتبيف ( ودعلا هلاني نأ ) ةفاخم نم اًئيمأ نوكأ ال يأ ( نما ال ينإف
 هنأ ىلع ءاملعلا قْمّتا . هعم رفسلا يف ةهارك الف كلذ نع فخي مل نإ هنأ ليلعتلا اذه

 ىآغت اهللا لص يبنلا' نأل تايآ وأ'ناتيا وأ ةيآ هيفأ ثاتك نافكلا ىلإ بدك انآ زرَغ

 . نورفاكلا اهيأاي لق ةروس لقره ىلإ بتك ملسو هيلع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةرمس نب نمحرلادبع (ق) - [570]

 دع ةلاسم ٍرْيَغ ْنَع اهئيِطعأ نإ َكّنَِف « ةَراَمإل للبت كو

 اهلا !كلك و هلام نع اوميطعا نإ < ابلغ

 فيخ اذإ رافكلا ضرأ ىلإ فحصملاب رفاسي نأ يهنلا باب : ةرامالا باتك : ملسم - [ه59]

 ب كذلك 45 هديا هعوقو

 يف وغللاب هللا كذخاؤي ال 8 ىلاعت هللا لوق باب : روذنلاو ناميألا باتك : يراخبلا “+ [هأل.]
 - . (557172) , « مكناميأ
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 : هنع ىلاعت هللا يضر اهنا قالا+ :مهمالو

 : ”دجسملا يف لاب يذلا يبارعأ ينعي ؛ هوُعَد هومرزت ال ١

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يبارعأ ءاج هنع ىلاعت هللا يضر سنأ لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 مضب ( هومرزت ال ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاَمف هم هم ةباحصلا لاقف دجسملا يف لابف

 ىتح هوكرتا يأ ( هوعد ) هوعطقتال يأ ةلمهم ءار اهدعبو ةمجعملا ىازلا ناكسإو ءاتلا

 دارفأ نم وهو فاقلاب ثيدحلا اذه خيشلا مقر ةفحتلا بحاص لاق . هلوب نع غرفي

 هلوب نع يبارعألا غرف املف ىوارلا لاق ( دجسملا يف لاب يذلا يبارعأ ينعي ) ملسم
 ىلص يبنلا رمأ مث ةدابعلل يه امّنِإو رذقلا نم ءيشل حلصت ال دجاسملا نأ هملعف هاعد

 عطق ول هنأل هلوب عطق نع ىبن امنإ.هلوب ىلع بصف ولدب يتأف ملسو هيلع ىلاعت هلل

 ” ردك قلف كحرملا “مي عرج ق' اليظاح ناك دق دجتلا نال ررهل كلا

 قفرلا بابحتسا ثيدحلا يفو . دجسملا نم ةريثك عضاومو هبايث تسجنتل .هلوب ءانثأ

 ل ول يا
 لال رة را كلل اءاملا  تنف نوكي نأ ين انلق له ري ل ل ل

 ةوكذ » - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل سبيلاب لصحي ريهطتلا لب ريهطتلل ال ةلاحلا

 ةاا ف ءامل ا( نكت ةعيحف دمتم هل ناك ”ناكللا كلذ نأ ير لاقي وأ "ايش 1

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةبيبر ةملس يبأ تنب بنيز (م) - [554]

 ا رخل كلعأ نبك اوكري الد

 . 005) هلك ّرمألا ,ىف“قفرلا, بابا : بدألا باكا < يراشلا - 627

 تلصح اذإ تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو باب : ةراهطلا باتك : ملسم

 . )٠١٠١( (580) اهرفح ىلإ ةجاح ريغ نم ءاملاب رهطت ضرألا نأو دجسملا يف
 مسا رييغتو . نسح ىلإ حيبقلا مسالا رييغت كتابحتسا ماب : تاذزالا تانك ملسم - [ه54]

 )١١45( )١9(. امهوحنو ةيريوجو بنيز ىلإ ةرب
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 يفو ملسم تاياور ىدحإ يف تارم ثالث طق راركتو اهيلع دمتعملا يه لوألا ةياورلاو
 يازلاب وهو ( ضعب ىلإ اهضعب ىوزيو ) مسقلل هيف واولا ( كتزعو ) ناترم اهرثكأ
 . ءالتمالا ةياغ نم عمجيو مضي يأ لوهجملا ءانب ىلع ةمجعملا

 ريت اا هللا ريضر رباج (م) - ع,مهدز

 موي ىلإ َنيِرِجاَط ٌقَحلا ىَلَع َنوُِتاَقي يما نم ةفئاط ٌلاَرت ال ٠

 « اني لص َلاَعَت : ْمهَريِمأ لوقف ' رم نبا ىتسيع ليل بة

 4 ةمألا ورح تلات كقا ءاواوطغب للف يكسنب نذل لوم

 كبي ثيدحلا حرش مح

 ينمأ نم ةفئاط لازت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ةفص نولتاقي نوكتف لازت ال ربخ رورجملاو راجلا نيبلاغ يأ ( نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي

 ل الا زكي نأ لح هاب وأ كولئاقبب قلع نأ ومالا

 نوكيف ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلا ءاملعلا مه ليقو مالسإلا شويج مه
 مهنمف نينمؤملا نيب ةقرفتم ةفئاطلا هذه نوكت نأ لمتحت : يوونلا لاق ..ةيونعم مهتلتاقم

 ثيدحلا ينو . نيعمتجم اونوكي نأ مزليالو نوملكتم ءاهقف مهنمو نولتاقم ناعجش
 هللا ىلص يبنلا نمز نم لازام ىلاعت هللا دمحب لاق 6 فصولا اذه نإف ةرهاظ ةزجعم

 نيح وهو هبرق ىلإ : يأ ( ةمايقلا موي ىلإ ) اًضيأ لازتالو نآلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت
 ( مهريمأ لوقيف ميرم نبا ىسيع لزنيف ) ةنمؤمو نمؤم لك حور ذخأتف حيرلا ىنأت
 حتفب ( لاعت ) ملسو هيلع ىلعت هللا لص يبنلا ةيرذ نم يدهملا وه ةفحتلا بحاص لاق

 نإ ) مكيلع ريمأب انأ تسل يأ(ال لوقيف انب لص ) مالسلا هيلع ىسيعل باطخ مال
 فرط, يكرر ةقألا هذه هيب ةمرك رباني مكسر مز« لإسسأ كل لا
 مامالا هللا لعج يأ فوذحم هلماع هل لوعفم ةماركلا نم ةلعفت ةمركتو ةمركتل لوعفم

 لاك نا ميتا ئأةلتتللا لومصل "دك قاطم كرفس وأ مط ةماكت ةيذا

 : ةمركت ةلغفلا هذه يأ فاودخم ادتيلا ريس اهخفر ار

 3ع ادمحم انيبن ةعيرشب امكاح.ميرم نبا .ئسيع لؤزن»باب' ؛+نامإلا »باتك ::ملسم تق[ 63
 . )10ه
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 لوقت منهج لازت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 ةنجلل لاق ىلاعت هنإف هللا دعوب ءافولا بلط ةدايزلا اهبلط يف ةمكحلا ليق ( ديزم نم له

 يفو ( ىلاعتو كرابت ةزعلا بر اهيف عضي ىتح ) « اهولم امكنم ةدحاو لكل :٠ رانلاو
 يفو ( همدق )ةزعلا هنم مسالاو هيلع يوقو هبلغ اذإ حتفلاب ازرع هزعي هزع لاقي حاحصلا
 ريغ نم ملستلا هيف فلسلا بهذم هباشتملا نم اذهو . رهاظ امهانعم « هلجر » : ةياور

 نيكستو اهعفد نع ةيانك اهعضو لوقي فلخلا نم هليوأت مزتلا نمو هيف مالك
 هلا موق ءالعلا "د اارملا ل اوقن”” وأ": ةنرهق' 13/0510 ل لج ا

 مدهج .مهنم ا ا مهدعأو هللا ةهمذق نطانةبا تالا" وأ مسالا اذهب

 مد ْمُهَل نأ اوُنمآ َنيِذّلا ٍرَشْبَو إف : ىلاعت هلوق هنمو ضوبقملا ءابلا كب فلا ا
 ةعامج لجرلاب دارملا اًضيأو . ةحلاصلا لامعألا نم هومدق ام : يأ [؟ : سنوي]# ٍقْدِص
 ةعامجل 'ةراعتسالا نكلو دارجلا نم ةريثك ةعامجل اًعوضوم ناك نإو وهو سانلا نم

 ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإ هتاقولخم ضعب مدق هب دارملا لوقي نم مهنمو ةديعب ريغ سانلا نم
 ليربج خفانلا ناكو [١٠؟ : ميرحتلا]# اًنِجوُر نم هيف اَنْخَمَنَف : ىلاعت لاق ا" اًميظعت

 اذه ضايع يضاقلا لاق . منهجل ىلاعت هللا مهقلخي موقل مسا مدقلا لوقي نم مهنمو
 اهلها»نا لقني مل و منهج يف ةيلاخ ئقبت ةنجلا لها نكاما نأ ههجو لعل تاليواتلا رهظا

 م ءاشي نم هتمقنب صقخي هللا نأ مهقح يف لاقيو منهج يف نكامألا كلت نوثري
 لصنع هللا كإ مه لاقيو مهامعأ ةنج ريغ ةنحلادف رابلا لهأ نكامأ ةنحلاا زها ل

 قلخيف (« يبضغ ىلع يتمحر تقبس ٠ : ىلاعت هلوق جئاتن نم اذهو ءاشي نم هتمح رب

 مهجازم ميال اذإ : تلق نإف . اهيف مهعضيف اوبذعل ةنجلا هب اولخد ول جازم ىلع اقلخ هللا

 طق لوقتف ) اهيف نم لك بيذعت ال اهولم دوعوملا : انلق . بيذعتلا روصتي يناف رانلا

 يبسح ىنعمب ةنونم ريغو ةنونم ءاطلا رسكب يورو . اهفيفختو ءاطلا نوكسب ( طق

 ىلوأ وه فلسبلا:بهذمو. ةبيزغ .ةريثك ًالاوقأ .(097/8) ؛حتفلا قف ظفاحلا ركذإ دقو
 رك: ةيروهش ردا غو .اذظير ف فلاسلا :ةقيرظو ا: لاف فعف هظفانلل ا ناهركذيبروتلا لارقألا
 ه.أ هللا لع صقنلا مهوي ام ةلاحتسا دقتعن لب هليوأتل ضرعتت الو تءاج اك رمت نأ
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 هو ثيدحلا حرش مدح

 مهنع ةياورلا ىلع امنا ( مهنع ىلاعت هللا يضر رمع نباو ريرجو ةركبوبأ - قر
 هانعم وأ عادول اةجح يف ىنمب هلاق اذه يفقوم نم ٍقارف دعب يأ يدعب ( اوعجرت ال )

 ةلاحلا ىلإ اوعجرت الو ىوقتلاو نامإلا نم مويلا هيلع متنأ ام ىلع اوتبثا ينعي ينام دعب

 دارملا ل ايفو ارخألا ملسملا لتقو ةريبكلاب رفكي ال ملسملا نأل لوؤم اننه] باراك لل |

 : مالسلا هيلع لاق اذه نعو هلهأ ةبحم مالسالا ركش نم نإف مالسالا ةمعن نارفك هب

 قيركفتم(هانعم يناطخلا لاقأو .:,نافكلاب نييبشتم هاتعم وأ,« اوباحت .ىتج نويِموت اللا |

 ( مكضعب برضي ) كلذ اولحتسا نإ رفكلا ةقيقح هب دارملا وأ حالسلاب نيسبتلم يأ

 لدب هنأ ىلع مزجلاب ىورو ىلوألا ةلاحلا كلت نع لأسي نمع باوج فانئتسا عفرلاب

 ىلع رانلا لخدت رفكت ال لاقي 5 اوعجرت نأ ىنعي ردقم طرشل ءازج وأ اوعجرت نم
 ةبقر عمج ( ضعب باقر ) ىلوألا ةياورلا ىلع داتعالا يضاقلا لاقو يناسكلا بهذم

 : قبعلا لصا وحس و

 : هنع 0 هللا يضر سنأ قر ا (ةقف

 ٍةَّرِعلا ٌبَر اًهيِفْعَضَي ىّتبَح « ديم ْنِم لَه لوقت ْمَنَهَج لاَ الا

 ا ال ال لكم ليفت ل ىلاَعَتَو َكَراَبَ

 06 ٍضعَب 00

 لجل لوَع يف ءاج ام باب . بدآلا باك : يراختلا ةكرح اق © معانا تيدك 0 -

 001 ل1 ةكللفو

 ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت ال باب : ناميآلا باتك : ملسمو

 2007 تل 1

 )5551١(. هتاملكو هتافصو هللا ةزعب فلحلا باب : روذنلاو ناميألا باتك : يراخبلا - عههه]

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم

 . (58) (58548) ءافعضلا

 ربتعا دقو . اه ليوأت ريغ نم ىلاعت هلل مدقلا ةفص تابثإ وه فلسلا بهذم : هيبنت (0)

 ليواتلا عاونأ دحأ ثيدحلا اذه ليوأت )84/١( ةلزنملا قعاوصلا يف مقلا نبا ظفاحلا

 3 . لطابلا

 عا



 ١ هس ثيدحلا حرش مدح

 ىهو ( ةنسم الإ اوبذت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 سمخ تب لبإلا نمو نيتتس تنب رقبلا نمو ةنس تنب زعملاو نأضلا نم ىهو ةينثلا
 نوكي ام يهو (ةعذج اوحبذتف) اهو دجتلال ذاب اهحبذ يأ ( مكيلع رسعي نأ اّلِإ ) نينس

 3 لفرع ةليفحدتللا .نأ نع ةيدحلاب اهاهقفلا نضمتا لدتسا#( ناليفلا رف رر ةعبلا لق

 لع _كيددلا اوللخاو !فزاؤج لع "ةمآلا" ممجأو ةنسمر لع "ارهاق . كاك اذإ ةصيصالا
 اذإ اذه ليق « نأضلا نم عذجلا ةيحض ةشطألا تمعن )لإ: مالسلا هلع هدا تانحجتسالا

 . ديعب نم نيرظانلا ىلع هبتشال تاينثلاب طلخ ول ثيحب اًميظع عذجلا ناك

 أ

 - هللا يضر ةريره وبأ ما ا
 َكِلْمَي ىّتَح « ِةَماَيِقلا ْمْوَي ةيناي الو مالو يبا بيدا

 ل نإ

 . « هاَبِهَج هل لاَع 0

 هيو ثيدحلا حرش مدح

 يلايللا بهذت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ( هاجهج هل لاقي لجر كلمي ىتح ةمايقلا موي يتأي الو) نامزلا عطقنيال يأ ( مايألاو
 اهضعب يفو تاابب « هاهج ١ ملسم خسن ضعب ينو . يافا !ناكسإو ملا حشا دل

 ينعم وه لالا كل ةفلالا دقي املا“ فد واس 11

 مهنع ىلاعت هلل ا نيانو) روحو ةركب وبأ (ق) - [584]

 ا ل

 ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - عه0']

 جيل 60:411) ءالبلا :نم + تملا ناكم نوكي نأ ىنمتيف ؛ لخرلا
 ١ كيدح

 ءاملعللا .تانيقنالا ' قاب“: هرقل ناك ايزاحبلا "يستر" كيرطلالا
 "ف

 ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت ال باب : ناميإلا باتك : ملسمو
2005 - 
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 هيومن ييلاغت هللا ضو. مرمع نبا (ق) ممل

 وا نامل تويم هيكل يدلل َنِكاَسَم اوُندَت ال ١
 نب كنك وكت نأ الإ مناجم

 هو ثيدحلا حرش مدح

 اولخدتال ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 حتفب ( مكيصي نأ ) باذع وأ فسخب اوكلهأ ىنعي ( مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم

 ارو نم ءانكسأ ( نيكاب اونوكت نأ ال مهماصأ ام ) عكبيصي نأ ةيشحخ يأ ةزرمُش

 اك تيدلللا "ىو" حاكلا لاخلا ىف الإ قارعالا نب لاح يف اولخدت ال ىنعي نيبطاخما

 . ءالبلاو باذعلاب نيكلهملا ةملظلا رايد ىلع رورملا دنع فوخلاو ءاكبلاو رابتعالا ىلع

 نطوتملا ءاكب رمتسي اليك اًناطوأو لزانم ذختتال مهرايد نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 : اهنع ىللاعت هللا يح ةملس ما (م) - عهه1١]

 الع نرنموي  ةكئالملا َنِإَف ( ريَخب الإ كيبل اوُعْدَت ال

 4-0 ناو

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 نم سان جض تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - م )
 مكسفنال اوعدت ال ) : مالسلا هيلع لاقف مهسفنأ ىلع اوعدو هتوم دنع ةملس يبأ لهأ

 . ارش وأ ناك اًريخ مكئاعد يف يأ ( نولوقت ام لع نوُمْوُي ةكئالملا نإف ريخب الإ
 : هنع ىلاعت هللا يدار يباح مز |

 تاضلا َنماَتَعَدَع وحبذا نكي شلع نا ةئيشاالا ككبذك الر

 . (177) باذعلاو فسخلا عضاوم يف ةالصلا باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - عهه٠]

 نأ الإ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت ال باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم

 . (59) (5980) نيكاب اونوكت
 . 07) (550) رض اذإ , هل ءاعدلاو تيملا ضامغإ يف باب : زئانجلا باتك : ملسم - [81]
 ا ةنيشا 4 نه ةديضألا نس لب : : يحاضألا ناك ملسم + [ةة5]
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 يردأ الف ١» يهو ةياور انه ثعبلا لامعتسا ءاج دق : تلق نإف . توملا يف ثعبلاو

 ةقافإلا نع اًراجم ثعبلا ظفل لعجي : انلق .«يلبق ثعب وأ روطلا موي هتقعصب بسوحأ

 سبتلم يأ ( ىسومب انأ اذإف قيفي نم لوأ نوكأف ةمايقلا موي ) نيتياورلا نيب اقيفوت
 لاح ةيمسالا ةلمجلاو ذخا ىموم يأ فوذحم أدتبم ربخ ( ةمئاقب ذخا ) ىبسوم ةيؤرب

 مأ يلبق ) ماهفتسالا فرح فذحب ( قافأ ىردأ الف شرعلا مهاوق نم ) ىسوم نم
 . ( روطلا ةقعصب ) ىفتكا يأ هرخا يف ةزمهب لوهجملا ءانب ىلع ( ءىزج

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط وبأ زا ةباسقكن

 ظ يح ثيدحخا حرش معن

 ةامرلا نم ناك هتينكب روهشم هنإ ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط وبأ - خ )
 هاور ام © لجتإ ةئامإ نم اريح شيلا! يف ةحلطا يأ تاوصل 3: لام هالطلا هلع نإ 7
 اهنم ملسم درفنا ثيداحأ ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدخ نورشع .مالسلا هيلع يبنلا نع

 هيف اًثيِب ) رافغتسالاو ةمحرلا ةكئالم يأ ( ةكئالملا لخدت ال ) اذبب يراخبلاو ثيدحب

 ه0 ركل لاكو مارح ريغ .انقئاتتفا نال ل هاملاو نتصلا يبلك رس عب دانا ب
 هروح و ةيشاملا للك كاكا هوكي نأ هنياغ تيدحلا قالطالا تلك لك" ىف ماع هناا لا

 تيبلا جراخخ هذاختا عنمب نأ هنم مزلي الف ةكئالملا عانتما نع اًرذح تيبلا يف اًعونمم

 نإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف روصلا نع مهعانتما ببس مدقت ( ليئامت ةروص الو )
 "0 روتطلا هيف' ىذلا كيلا

 تقفاوف ءامسلا يف ةكئالملاو «نيما» 5دحأ لاق اذإ باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - [ه44]

 . 060804) هيلدا نم علقت اع هلا رقع ىرخألا انكاذخإ
 نوكي نأ هتياغ ثيدحلا قالطإل بلك لك يف ماع هنأ رهظألا : يوونلا مامالا لاق ٠
 نأ هنم مزلي الف ةكئالملا عانتما نع اًرذح تيبلا يف اًعونمم هوحنو ةيشاملا بلك ذاختا يف
 . تيبلا جراخ هذاختا عنمي

2 



 : هنع ىلاعت هللا ايدو د قرعزغ وبأ (ق) - 041
 6 ديالا ويب هاو راشساال#

 هي ثيدحلا حرش مدح

 نيب اوريخت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اليضفت اولضفتال هانعم وأ .مكسفنأ دنع نم ضعب ىلع مهضعب اولضفتال ىنعي ( ءايبنألا

 سفن يف اولضفتال هانعم وأ . رفك وهو هب ءارزالاو مهنم لوضفملا صيقنت ىلإ يدؤي

 : ىلاعت لاق اك ىرخأ لئاضفو صئاصخلاب لضافتلا امنإو اهيف نوواستم مهنإف ةوبنلا
 86 : ةرقبلا] ةيآلا" 4 ضغَب ىَلَع ْمُهَضْعَب ًانلضَف لسُّرلا كلت »

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) - [044]
 ةَماَيقلا م موي َنوُقَعُصُي ساشا نِإَف « ءاَيبْئألا نيب ْنِم ينوريخت ال ٠

 مئاوق ْنِم ٍةَمِئاَق ذآ ىَسوُمب انأ اَذِإَف « يفي ْنَم َلّوُأ َنوُكَأَ

 يربط دم قب مآ يلْبَق َف قاف ردا لق “شرفا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم ينوريخت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )
 ثيدح يف يناثلا بابلا يف هركذ ببس مدقت مصاختلا ىلإ يدؤي اًرييخت يأ ( ءايبنألا نيب
 لجرلا قعص لاقي نيعلا حتفب ( نوقعصي سانلا نإف ) « هسأر عفري نم لوأل ىنإ ٠
 ةقعصلا هذه نكل اًريثك توملا يف لمعتسا مث هنع تام امبرو هيلع يمغأف عزف هباصأ اذإ

 يشنلا يف لمعتست امنإ ةقافإلا نأل هدعب ةقافإلا ركذ هديؤي ثعبلا دعب نوكي عزف ةقعص

 دوبيلاو ملسملا نيب ةموصخلاو صاخشألا يف باب : تاموصخلا باتك : يراخبلا - ه4!

1 

 . 21 55)] 005 2 ىسوم لئاضف نم باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 دوبيلاو ملسملا نيب ةموصخلاو صاختشألا يف باب : تاموصخلا باتك : يراخبلا - [ه544]

 : فايف
 105 هلع ىبسوم لئاضف نم باب : لئاضفلا تاتك : ملسم
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 لاقو . هب كلذ ربجني ام هدعب وأ هلبق يذلا موصلا ةليضفب هل لصحي نأ نكمي نكل
 يعادلا ناكو مايألا ىلع اًدج ةليضف هل ناك مويلا اذه نأ هببس ماكحالا ماكحا حراش

 ماوعلا هقحلي نأ اًرذح هنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىبف اًيوق هموص ىلإ
 ةفرع مويب ضقنلا هيلع دري نكل . همالك انه ىلإ . هموص ىلع مهعباتتب تابجاولاب
 ةاما اب ريح ثناو دعبلا لاهحالا اذه. ىلإ تفعلي الو اسهموص كام هنإف ءاروشاعو
 خيشلا لاقو . هتليل صيصخت نود ةعمج ا ماوي صيصخم نع ىهنلا باس نايب لاوقألا

 نومظعي اوناك مهمأل ىراصنلاو دوهيلا ةقفاوم نع اًريذحت امهصيصخت نع ىبن امنإ رهظملا

 بحتساف عوبسألا مايأ زعأ امهنأ نيمعاز مايقلاب امهتليلو مايصلاب دحألاو تبسلا موي
 ثيدحلا يف يوونلا لاق . ةعمجلا موي وهو مايألا زعأ وه ام ممظعت قيرط يف مهفلاخت نأ
 ةعدتبملا ةالصلا ةيهارك ىلع ءاملعلا هب جتحا ةالصب ةعمجلا ةليل صيصخت نع حيرص ٌيهن

 ليلضتو اهحيبقت يف تافنصم ةمئالا فنص دقو اهعضاو هللا لتاق بئاغرلا ىمست ىتلا

 . ىصحي نأ نم رثكأ اهعدتبم

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبايز(عدر تا [ ةكدو

 ريف الكاف اهات مكليم ناكر نسرستإف لاول البن

 هدو ثيدحلا حرش مح

 دارملا ( اوفلتختال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - خ )
 يضر ناهثع نمز يف ءارقلا نيب عقو اك ًالزنم هنوك ةهج نم باتكلا يف فالتخالا هب
 نارقلا ناثع عمجف ةقرفلا اوفاخو اضعب مهضعب رفك ىتح هيف اوغلابو هنع ىلاعت هللا
 تاضرعلا رخا وهو دحاو فحصم ىلع هنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا رايتخا نسحب

 اظل هن للامر شانك قير قاما 3 هس مار ماعلا ةيلع هللا لل
 ( اوكلهف اوفلتخا مكلبق ناك نم نإف )

 ملسملا نيب ةموصخلاو . صاخشألا يف ٌركذُي ام باب : تاموصخلا باتك : يراخبلا - [547]
 درا اننا ٠ زدوبيلاو
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 مهبونذ باهذل ببس يأ ( سانلا خاسوأ يه امنإ دمحم لآل ةقدصلا لحت ال ) اذه
 يبنلل ةزئاج ةيدهلا نأل ةقدصلاب ديق اًروجت اًحسو ةقدصلا لعج . اهب داري باوثلا نأل

 ةقدصلا ليصفت ىلع مالكلا مدقت ةفلألا اهب داري اهنأل هلهأو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 . .« (هرهأ» لإ ةطعلشأل ينم يهيم قتفابلا يالا ا

 : هنع ىلاعت هللا 1 ماو وبأ (م) - [ه4]
 وي اوُصْخَت الو يللا نيب .ماّيِقي ةَُمُجلا َهَلَْل اوصقخت ال ١

 ُموصَي ريل تاكل نال 1بلا مايصب ةَعمجلا

 . ( كالا

 ع2 تيلخلا حرش مدح

 ةعمجلا ةليل اوصتخت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 يوونلا لاق ( مايألا نيب نم مايصب ةعمجلا موي اوصخت الو ىلايللا نيب نم مايقب

 لوصأ يف عقو اذكه يناثلا يف اهفذحبو داصلاو ءاخلا نيب لوألا يف ءاتلا تابثإب اوصتخت
 موصي موص يف نوكي نأ اّلِإ ) ةعمجلا موي اذكو هب لوعفم ةعمجلا ةليل . ملسم خسن
 موص موي يف اًعقاو ةعمجلا موي نوكي نأ الإ هريدقت ةاكشملا حرش يف ركذ ( كدحأ

 : لوقأ . ةعمجلا موي قفاوف هبيبح ىقلي موي موصي نأ رذن ناك نآب كلذو مدحأ هموصي

 نأ هجولاو . ميقتسم ريغ وهو موصلا مويل افورظم ةعمجلا موي نوكي نأ مزلي اذه ىلع
 ار يبيطلا مامالا لاق . اوصتختال ردصم ىلإ دئاع نوكي يف ريمضلا لاقي

 ل سس هورس رب ايما سرعت

 ركذ راثكإو ةالصلا ىلإ ريكبتو ةدابع موي ةعمجلا موي نأ هببس : يوونلا لاقو . هب
 ةماس الي. اهئادأو. تفئاظولا :هذه : للعب نروعأ .نوكيلا,هيف,هرطفلا تحتساف» لست ريو

 موصب ةهاركلا لاز ال كلذك ناك ول : تلق نإف . ةفرع موي جاحلل رطفلا بحتسا اك

 هموص ببسب هفئاظو يف روتف لصح نإو ةعمجلا موي ناب . هنع بيجا هدعب وا هلبق موي

 )١١44( )١58(. اًدرفنم ةعمجلا موي مايص ةهارك باب : مايصلا باتك : ملسم - عه4ه]

 تي



 ا افورعم نرقحت ال امهدحأ . نيهجو لمتحي هانعمف
 كلا لطعت اهأ ديت اف وارحم ن رقمتال قاقلاوا عطا ا ىلإ كلذ ما

 ردصم ( اًدعوم كاخأ دعاوت الو ) هيلع كدايتعاب اليخب ريصتف كلذ نع عنتمتف كريغ عم

 . رشلا يف داعيإلاو ريخلا يف لمعتسي دعاوتلا ليق ( هفلختف ) يميم
 : هنع ىللاعت هللا يضر ةرمس ني نموا (

 7 مك يغاّوّطلاب ادق

 لباكو ناتسجس حتف هنإ ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب نمحرلادبع - م )

 رشع ةعبرا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام . اهب تامو ةرصبلا لزن مث

 اذهب ملسمو يراخبلا اهدحأب درفنا ثيداحأ ةثالث نيحيحصلا يف هل جرخأ اًئيدح

 ىغطي اهنال هريغو منص نم هنودبعي ام يهو ةيغاط عمج ( يغاوطلاب اوفلحت ال ) ثيدحلا
 . (مكئاباب الو) رافكلا ءامظع مهو رشلا يف دحلا زواجو ىغط نم اهب داري نأ زوجيو اهب
 فو قبح يف لاق نيح بالا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص سلا سسقا : حلو د١

 مالسلاو ةالصلا هيلع هناسل ىلع ترج ةملكلا كلت : انلق . « قدص نإ هيبأو حلفأ »
 . مسقلا دصق ىلع ال مهتداع ىلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةعيبر نب بلطملادبع (م) - [544]
 . (« سائلا ُحاَسْوا يه اَمَّنِإ ءٍدَّمَحُم لآل ةقدّصلا ُلحتال»

 هاور ام ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةعيبر نب بلطملادبع - م )

 ىوس نيحيحصلا يف هل جرخي مل ثيداحأ ةينامث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 لا" الإ ١ هلإ ال1 لفيلفا +« قرقلاو "تاللاب فلخكلا قم اب ناجل" لاك 40 للا 00
 ا( (111 57

 ل 7( ةقدصلا ىلع يبنلا لا لامعتشا كَ 500 ا ملسم - [ه544]

 . (دمحم لآل يغبنت ال ةقدصلا نإ» :«ملسمو يفو

 كيا



 يهو ( ناتجالمإلا الو ةجالمإلا مرحت ال ) ثيدحلا اذهب ملسمو يراخبلا امهدحأب درفنا

 . ةدحاو ةرم اهنبل يبصلا ةأرملا صمت نأ ميجلاب

 : 6 هللا يضر ةشئاع (م) - [5ه41]

 .6 لاتصملا الو ةصملا مرحتالاو

 هي“ كيلا حرش مدح

 ةّصملا مرحت ال ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)
 ثيدحلا رهاظب اًذخا تاعضر ثالث نم لقأب عاضرلا تبثيال : دواد لاق ( ناتصملا الو
 ىلاعت هللا مهر و ةففحي وبأ ,تهذ هيلإو مرح هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع نورثكألاو

 ناينلا) يس + , ءقاججللا] 4« كسلا ياللا كتم 9» : ىلاعت هلوقب ًالالدتسا

 قالطإ ديقي نأ حلصيال دحاولا ربخو ريثكلاو ليلقلا لوانتي هقالطإب وهو تامرحملا

 .. باتكلا

 نيا 1ك "اهلا ٍ يضر يمجهلا يرج وبأ توكل [سينولا

 1 20 را لاب ا يم ا لل نم الر
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 : ( هفلْخُت اًدِعوُم كلاحتا

 به ثيدنحلا حرش مدح

 مضب ( يمجهملا ) ءايلا ديدشتو ةلمهملا ءارلا حتفو مجلا مضب ( يرج وبأ - م )

 هل ناخيشلا جرخي مل ةفحتلا بحاص لاق . ءايلا ديدشتو مملا رسكو مبجلا حتفو ءاهلا

 تناو هننس يف دواد وبأ جرحا ام نتملا يف هيلإ بوسنملا ثيدحلاو امههحيحص يف اًئيدح
 :أ تلقف علسو: بلغ ل اعت شا, ىتط,عيبلا اثينأ!لاقدي عاسمدلا هند يفدسفلا كلا

 فرع امل مسا فورعملا ( ائيش فورعملا نم نرقحت الو اًدحأ َنبست ال ) لاق ّيلإ دهعا
 يناثلا هب ديرأ نإف اًضيأ سانلا ىلإ ناسحإلا ىلع قلطيو هيلإ برقتلاو ىلاعت هللا ةعاط نم

 : 0 2 ) ناتصملاو ةصملا يف باب : عاضرلا باتك: ملسم - [ه41]

 05 2 رت متر يف فاش ريف وسما نيم. نرقضرتالو يب دقق عربا اذه ملسم جرخأ - 0413

 ٠7م  (١)راهزألا قرابم هه



 هلوصح ملسملا ىنمتي ام ءيشل ةزعاالو ردقال ىنعي بحتسم هيف دسحلاف تادابعلاو

 . اههانعم يف امو نيتلصخلا نيتاهل الإ ايندلا يف

 ” ةنع ىلاعت-هللا يطرأ ةرلره لبان 00

 "اناا هللا كاع

 تا تب لكل حرش كك

 اودساحت ال ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 وه ليقو اهئارش يف كل ةبغر الو ةعلس نمت يف ديزت نأ وه شجنلا ( اوشجانت الو
 ارت ابر راع راب اع وا ني ع دحأ ىلع ةعفر بلط
 « اوضغابت ال ١ ىنعم يدابالكلا خيشلا لاق ( اًناوخإ هللا دابع اونوكو ) اوعطاقت ال يأ

 بجوي مقتسملا قيرطلا نع لالضلاو نيدلا يف ةعدبلا نال بهاذملاو ءاوهالا يف اوفلتختال

 : ىلاعت هللا لاق ا لباقتلا ةوخألا ةفصو اوباتغت ال يأ « اوربادت الو » هيلع ضغبلا

 . [47 : رجحلا] # َنيِلباَقَتُ ٍررَس ىَلَع اًناَوخِإ

 : انع «لاعت هللا يضر لضفلا مأ (م) - [ه50]

 . « ِناَنَجالْمِإلا اَلَو ةَجالُمإلا ْمّرَحُت ال »

 2 ا حرش الح

 جوز ةنوميم تخأ سابعلا ةأرما يهو ( اهنع ىلاعت هللا يضر لضفلا مآ -م)

 نع اورام هيكل عب تدل -ةأؤما “ل وأ اناني“ .لنسو هيرخ ا لات ذل" عضل ا
 ثيداحأ ةثالث نيحيحصلا يف ال جرخأ اًنئيدح نوثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 - (ةييب 1 49 نبادتلاور دساحتلا نع ىبني ام تاب : :بدآلا باك : :يراحبلا - 301

 ربادتلاو ضغابتلاو دساحتلا نع يبنلا باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 . (08) (ه55
 )١545١( )١8(. ناتصملاو ةصملا يف باب : عاضرلا باتك : ملسم - [ه40]

 كول



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ 00000
 00 ىورُيَو « اوُدَساَحَت ال١

 ُثيِتوأ ول : لوقُي وُهَف ؛ ٍراَهَنلا َءاَناَو ليلا انا هولي َوُهَه نازقلا
 وُهَف الام هللا هاثآ لَجَرَو « لعفَي اَمَك ُثْلَعَفَل اًذه يتوأ ام لب

 اَمَك ُتلَعَل قرارع لطوطمرلال لوقَيَف ٠ هَقَح يف ُهَقِْنُي
10 

 هنا يبول عرضت جد

 ( اودساحت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 (نيتنلا يف اّلِإ دسحال ىوريو ) مومذم وهو دساحلا ىلإ دوسحما ةمعن لاوز يّئمت دسحلا
 رجلابو فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب وهو لجر ةلصخ يأ ( لجر ) نيتنثا نيتلصخ يف يأ

 القت ىلإ ,ةجاشي ال اذه. ,لعف .قيبثاب ناش فر ئأ « نيتتاسف ه .ىورسو نيستا

 هتاعاس يف يأ ( ليللا ءانا هولتي وهف نارقلا ) هاطعأ يأ ( هللا هاتآ ) لجر يف ةلصخ

 لعفي [" تلعفل اذه يتوأ ام لثم تيتوأ ول لوقي ) دساحلا يأ ( وهف رابنلا ءاناو )
 سيل قافنإ لك نأل هب ديق هللا تح يف يأ ( هقح يف هقفني وهف الام هللا هاتا لجرو

 دوسحنلا يأ ( يتوأ اه لثم ت تيتوأ ول لوقيف ) هللا ليبس يف قافنإلا لب دسحلا زئ رئاج

 نأ ةطبغلا نأل دسحلا ال ةطبغلا اتروص نيتروصلا نيتاه نأ ملعإ ( لعفي 5 تلعفل )

 برقتي ام ينمتملا ناك اذإ ٌييضرم اذهو هنع هلاوز يّبمت ريغ نم كيخأل ام لثم كل ىنمتت

 نآو مج و. نم. كيلا ةروص ىو اينزرك نابتعاي ودسحلا ايلي يلطأ اهلي
 برقلا نم امهانعم يف وه ام لك نأ امهصن ةلالدب مهفي لب دوصقم ريغ امهيف رصحلا

 . (975؟) ملعلاو نارقلا ينمت باب : ينمتا باتك : يراخبلا دنع ىلوألا .ةياورلا - عم*4]

 ليللا ءانا هب موقي وهف نارقلا هللا هاتا 0 25غ يبنلا لوق باب : ديحوتلا باتكو

 . (75578) رابتلا ءاناو

 . «دساحت ال)» كانه هظفلو

 بحاص طابتغا باب : نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا دنع :دسح ال ظفلب ةياورلاو -

 . (5075) نارقلا
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 ١ : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [87]
 ارنا نادل سلا وك نا ةالييعلا نإ ا ةرانم كت التملك

0 
 اه ثيدحللا حرش مدح

 مكتويي اولعجتال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 اًبيصن نارقلا نم مكتويبل اولعجا لب ةعاطلاو ركذلا نع اهولخ يف رباقملك يأ ( رباقم
 ناطيشلا نإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نكلو مكتويب يف كاتوم اونفدت ال هانعم ليقو
 للص "بنل نال ىسعملا انه بماني الا( ةرقبلا :ةروس"ةيف'ارقث يذلا كيلا نكات

 نولصت ال مونلل اًناطوأ مكتويب اولعجتال هانعم ليقو . هتيب يف نفد ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ةرقبلا ةروس لاقي نأ ةهارك مدع ىلع ةلالد ثيدحلا يفو . توملا وخأ مونلا نإف اهيف
 . ةرقبلا اهيف ىتلا ةروسلا لاقي نأ يغبني لاقو ههرك نم ىلع ةجحو

 : هنع ىلاعت هللا يضر يونغلا دئرم وبأ (م) - [ه70]
 ليل را راطت الك وفلل اس

 هسح ثيدحلا حرش مدح

 هللا يضر يونغلا ) ةثلثملا ءاثلا حتفو ءارلا نوكسو ميلا حتفب ( دثرم وبأ - م )

 نع هاور ام ةباحصلا رابك نم وه ليق نونلا حتفو ةمجعملا نيغلا حتفب ( هنع ىلاعت
 ىلع اوسلجت ال ) ثيدحلا اذهب ملسم درفنا ناثيدح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 ملو تيملل فافختسالا نم هيف امل ربقلا ىلع سولجلا هرك امنإ هيزنتلل يهنلا ( روبقلا
 . روبقلا ىلع سلجي ناك امبنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نأ ىور امل ءاملعلا ضعب ههركي

 هيف نأل ( اهيلإ اولصت الو ) لوبلل سولجلا ىلع يهنلا اولمحو اهيلع عجطضي ناك اًيلعو
 1 نافكلا ةلاباقلا

 اهزاوجو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ه3

 .(؟7١) )9/8٠١( دجسملا يف

 : )170 51 هيلع ةالصلاو ربقلا ىلع سولجلا نع يبنلا تاب زئانجلا ناك : ملسم - [2
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [574]

 . « نوُماَنَت َنيِح ٌمكِتوُيِب يف راثلا اوكرتت ال ؛

 رانلا اوكرتت ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 هذه نإ ١» ثيدح يف نإ لصف رخا يف هيلع مالكلا مَّدقت ( نومانت نيح مكتويب يف
 . « مكل َوُدَع رانلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ©«
 1 اوربصاف مهومتيقل اذإف ؟ ّودَعلا اعل ودمت الر

 هيو ثيدحلا حرش مح

 ءاقل اونمتت ال ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 مهنإف ١ : ىلاعت لاق 5 عمجلاو دحاولا هيف ىوتسي ودعلا يأ ( مهومتيقل اذإف ودعلا

 قوثولاو باجعالا ةروص نم هيف امل ودعلا ءاقل ينمت نع ىبن امنإ ( اوربصاف ) « يل ودع
 . «طايبحلالا كيلا اهو شريم ,قدعلاب مايحإلا :هلف ”نمضس ميال ١

 . (57؟935) مونلا دنع تيبلا يف رانلا كرتت ال باب : ناذئكتسالا باتك : يراخبلا - [0741]

 « باوبألا قالغإو « ءاقسلا ءاكيإو « ءانإلا ةيطغتب رمألا باب : ةبرشألا باتك : ملسم
 دعب يشاوملاو نايبصلا فكو « مونلا دنع رانلاو جارسلا ءافطإو « اهيلع هللا مسا ركذو

 وم اللص
 ىتح لاتقلا رخأ راهنلا لوأ لتاقي مل اذإ ِهُتْيَع يبنلا ناك باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [ه*ه]

 : . (5555) سمشلا' لوزت
 ريظن وهو رمألا هيلإ لوؤي ام ملعي ال ءرملا نأ يبنلا ةمكح هللا همحر لاطب نبا لاق ٠

 «ربصاف ىلتبأ نم يلإ بحأ ركشاف ىفاعأ نآل» قيدصلا لاق دقو نتفلا نم ةيفاعلا لاؤس
 . )١55/5( حتفلا
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 : هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ فقر >> م5

 ىلع اهَضْعَب اوُشُت الو , لثمب الم اّلِإ بهّذلاب بهذا اوُعيبَت ال:

 اهبسشبا اوفحم“الو :لطمب هلم الإ ىرّولاب' قولا !١ هيت االول لضم
 . « ٍرجاَنب اًبئاغ اهنم اوعيِبَت الو ء ٍضْعَب ىلع

 نه

 اوعيبت ال ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىملاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - قر

 يأ لاعفألا باب نم ( اوفشت الو ) زييمت وأ لاح وهو ( لثمب ًالثم اّلِإ بهذلاب بهذلا

 دادضألا نم فشلا . هلبق امل ديكأت ةلمجلا هذهو ( ضعب ىلع اهضعب ) عيبلا يف اوديزت ال
 تكول عقل كبح ذلاو لع ةييرقب .!ةدايزلا يسم امس قدارلاو ل ناصقاللا

 ىلإ دئاع هيف ريمضلا ( اهضعب اوفشت الو لثمب ًالثم اّلِإ قرولاب قرولا اوعيبت الو )
 زجانلاو دقنب ةئيسن يأ ( زجانب اًبئاغ اهنم اوعيبت الو ضعب ىلع ) ةضفلا رابتعاب قرولا
 . هراضحإ يأ دعولا زاجنإ هنمو رضاحلا وه

 : امهنع ىلاعت هلا قدر ساحل نيا (م) 2 0

 ساثلا ىار مَ السا ع ُهلاَف اضَرَع حولا هيف ايس اوُذحُتت ال ٠

 060 قمرلل ةساولخم ا ا

 4سم ثيدحلا حرش مدح

 ائيش اوذختت اال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 سانلا ىأر امل مالسلا هيلع هلاق ) اهوحنو ماهسلاب ىمرملا فدحلا وهو ( اضرغ حورلا هيف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنال ميرحتلل يبنلا اذه يوونلا لاق ( ىمرلل ةسوبحم ةجاجد نومري

 ةيلاملا عييضتو ناويحلل بيذعت هنألو « اذه لعف نم هللا نعل » رمع نبا ةياور يف لاق
 . ةدئاف ريغ نم

 . )5١1٠5( ةضفلاب ةضفلا عيب باب : عويبلا باتك : يراخبلا - عه77]

 . ("5) )١5485( ابرلا باب : ةاقاسملا باتك : ملسم

 . رركم (58) )/١91( مكاهبلا ديص نع يبنلا باب : حئابذلاو ديصلا باتك : ملسم - عه#]
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 ريعب ةبقر يف ءاقبإلا نم فاقلا حتفب ( نيقبت ال ) ثيدحلا اذه ىوس نيحيحصلا يف هل

 نأ يف يوارلا نم كش.( ةدالق وأ ) سوقلا راتوأ دحاو نيتحتفب ( رتو نه ةدالق )
 اهديقي ملو ١ ةدالق » :لاق :وأ (رتو نم ةدالق ١ : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا

 دنع وأ ضكرلا ةدش دنع اهب ريغبلا قانتختا فو. يبنلا ببس ليق ( تعطق اّلِإ ) رتولاب

 مهابنف نيعلا مهبيصي الثل راتوالا لبإلا نودلقي اوناك مهنإ ليقو . رجشلاب رتولا ثبشت
 أ لمأب الف: ةنيزللا كلذ“ ]مف هنتاانأو قيقا دال رايرألا انآ انكر اللللا ١

 : اميدع لاقت هللا يضر رمع نبا (م) - ه8]

 ١ م السا وذي تك عقلا اوقات ف

 كح ثيدحلا حرش مدح

 ىتح رمثلا اوعيبت ال ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 اقفّتا امم هنكل ملسم ةمالعب خيشلا مقر ةفحتلا بحاص لاق حضاو هانعم (هحالص ودبي

 .”ةهيلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ناهع (م) - [551]

 . « نْيَمَهْرّدلاِب َمَهْرَّدلا الو ؛ نْيِراَنيَّذلاِب َراَنيَّدلا اوُعيِبت ال ١

 نيرانيدلاب رانيدلا اوعيبت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناثع - م )
 . حضاو هانعم ( نيمهردلاب مهردلا الو

 عطقلا طرش ريغب اهحالص رد لبق راثا عيب نع يبنلا باب : عويبلا باتك : ملسم - [ه]
(1584) (00). 

 ء«(178) (١همه) ابرلا كابا ةاقاسملا كانك 1 ملسم ذبح مم

 نا



 7 .: هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [514]

 يف ْمُهَدَحا ُمُئيِقل اذإف « مالّسلاب ىَّراَصَنلا اَلَو َدوُهَيَلا اوُؤَدْبَت الد

 هيد ثيدحلا 00

 دوييلا اوؤدبت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 مهءادتبا نأ باوصلا لاقو يوونلا هفعضو هيزنتال ىبنلا ليق ( مالسلاب ىراصنلا الو
 ًادبيال عدتبملا نأ راتخما : يبيطلا لاقو . رافكلا زازعإ زوجي الو زازعإ هنأل مارح مالسلاب

 اًريقحت يمالس تعجرتسا لوقي اًعدتبم وأ اًيُمِذ رهظف هفرعي ال نم ىلع ملس ولو مالسلاب
 مكيلغو هلوقب مهّدري هنأ رخا ثيدح. يف ءاج دقف ملسملا ىلع اوملس اذإ امأو : هل

 بلح ايدوبي نأ يور امل عونمم ريغ مهئاسحإ ةلباقمب مهل ءاعدلا نكلو هيلع ديزي الو
 يقبف « هلمج مهللا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةجعن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل

 ىلإ هورطضاف قيرط يف مهدحأ متيقل اذإف ) ةنس نيعبس نم بيرق ىلإ هرعش دادوسا
 تلخ اذإ امأو ماحدزالا ةروص يف اذه“ قيرطلا ردص ميملإ اوكرتت ال ينعي ( هقيضأ

 . جرح الف قيرطلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ريشب وبأ (ق) - [019]
 سدت ا ةذالك ذا را ا ا

 هك :كتيدلقتا حرش محد

 ليق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ريشب وبأ - ق)
 جرخت ملو ثيداحأ ةعبرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام همسا ىلع فقوي مل

 مهيلع دري فيكو « مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يبنلا باب : مالسلا باتك : ملسم - [574]

 "0 حل

 . )70٠00( لبإلا قانعأ يف هوحنو سرجلا يف ليق ام باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [14]
 )5١١5( ريعبلا ةبقر يف رتولا ةدالق ةهارك باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسمو
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 :. هنع ىلاعت, هللا يضر عوعسيم نيا(يق)ر -مطصالاا

 قارا ٍةَرْسَبِ قارا 1 سمت ال ينعي ؟ ةا لا الا ريشاَُ ال »

 . « اَهِيَلِإ ٌرظنَي ُهناك اًهِجْوَرِ اَهُتعْنَك ىرخأ

 هو ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا ىنعمب ربخ اذه ( ةأرملا ةأرملا رشابت ال هنع هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 ( اهتعسف ) ناسنإلا دلج رهاظ يهو ( ىرخأ ةأرما ةرشبب ةأرما ةرشب َسَمت ال ينعي )

 هبلق قلعتيف ( اهيلإ رظني هناك اهجوزل ) ىرخألا ةرشب نسح نم تأر ام فصت يأ بصنلاب
 فيصوتلا وه ةقيقحلا يف هنكل ةرشابملا ناك نإو رهاظلا يف ّئهنملا ةنتف كلذب عقيف اهب

 درفنا امم هنكل «ق» ةمالعب ثيدحلا اذه فنصملا مقر ةفحتلا بحاص لاق . روكذملا

 . يديمحلاو ةنسلا حرش بحاص هاور اذكهو لئاو يأ نع هج رخأ يراخبلا هب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [0371]

 َرمَتلا رك تر ام اوي د 0 َرمَتلا اوُغاتبت لاو

 2 رْمَتَلاب

 عت تيد حرش رك

 ىتح رفا اوعاتبت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لبق رمتا عيب زوجي ملو ثيدحلاب يعفاشلا لمع . لوانتلل حلصي نأ وهو ( هحالص ودبي

 نامزلا يف هب عفتنم موقتم لام هنأل ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ هزوجو هحالص روهظ

 دنع رهاظلا كورتم ثيدحلا اذه لاقي نأ نكميو .شجنلا عيب يف 5 زوجيف يناثلا
 اوعاتبت الو ) هقالطإب هل ةجح ضبتني الف عطقلا طرشب عيبلا ححص هنأل اًضيأ يعفاشلا

 . الضافتم ىنعي ( رفتاب رفا

 1 6574 ةأرملا ةأرملا رشابت ل باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع3

 . (55/17) فارشألا ةفحت عجارو ملسم دنع .سيلو

 عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب لبق راهلا عيب نع يبنلا باب : عويبلا باتك : ملسم - عه117]
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ ا مدل

 0 الو لاق اذروا انو اك ارك هاذإ .كماطإلا اوُرِداَبت ال ١

 نمل هللا مم َعِمَس لاق اذِإَ ١ اوُعك اف ّعكَر اذِإَ « َنيِما اولوقف

 07 يلا كلل بر هُهللا ا يك

 ص تثيدحلا حرش مح

 مامإلا اوردابت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نيلاضلا الو لاق اذإو ) هلمجأ ام ضعبل ليصفت ثيدحلا رخا ىلإ اذه ( اوربكف ربك اذإ

 لدتسا يرهوجلا هلاق اذك و اذك نكيل هانعم أطخ مبملا ديدشتو رصقبو دمب ( نيما اولوقف
 يفانت ةمسقلاو مسق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل نيما لوقيال مامإلا نأ ىلع كلام هب

 نّمَأ اذإ ١ وهو رخا ثيدح اهضراعي مل ول كلذك تناك ةمسقلا ةيضق لوقنف ةكرشلا
 دمحلا هللا عمس هانعم ( هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو اوعكراف عكر اذإو ) « اونمأف مامإلا

 مك هللا لبق هانعم ليقو هنع ىلاعت هللا يضر ىلع نع يور اذك ريخب باجاو هدمح نمل

 م51 هلم فا ءاحلا ةيديمجلا دئاوفلا , قو ة.اهلق قل ةنيلا يضاقلا عمس لاقي

 مهللا اولوقف ) ةيانكلل ءاطا ىفصتسملا ينو . تاقثلا نم لقن اذك ةيانكلل ال ةحارتسالاو

 كل انبر لوقي ال مامإلا نأ ىلع ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ هب ّجتحا ( دمحلا كل انبر
 ةكرشلاو متوملاو مامإلا نيب لاوقالا مسق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نال دمحلا

 0 نأ نم ع رلع يملا ور نيعدملل ةنببلا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ين م ةمسقلا يفانت اهيف

 كلعت هللا يضر ةريره نامي ا ال اهوقي. هنأ ييفااشإاو هابحاص لاقو

 لومحم هنأ باوجلاو . نيركذلا نيب عمجي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ هنع
 . دارفنالا ةلاح ىلع

 . (87) )5١8( هريغو ريبكتلاب مامإلا ةردابم نع يبنلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - عه1؟5]

 كنملا



 بس ثيدحلا حرش مدح

 كيلع سأب ال ) . هنع ىراخبلا ىور (امهتعىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 نإ ) بونذلا نم كتراهطل ببس هنأل ةقيقحلاب كضرم يف كيلع ةدش ال ينعي ( روهط
 الك : ىلارعألا لاقف : يوارلا لاق ( هدوعي هيلع لخد يبارعأل هلاق ؛ ىلاعت هللا ءاش

 ىمح هنال ديدش سأب_ هيف لب + ينعي . راوبقلا هريزت ريبك خيش»لع روغت 00|

 ( نذإ معنف » : مالسلا هيلع يبنلا لاقف روبقلا ىفريزت نأ نم بيرق ردقلا نايلغك يلغت
 نيقفانملا نم ناك هنأ رهظألا هتلق ام لبقت مل اذإ كل رهطمب سيل ضرملا اذه ينعي

 وه سيلو ةصاخ ةيدابلا ناكس مهو بارعألا ىلإ بوسنم يبارعألا :يرهوجلا لاق
 اًنكاس ناك ءاوس مالسلاو ةالصلا هيلع ليعمسإ لسن نم ناك نم برعلا نأل برع عمج

 . ىلرع مهلإ ةبسنلا امنإو اهريغ وأ ةيدابلاب

 لا هللا يضر رباج مل. نة

 ل لامشلاب 3 ناطقلا َنإف  ٍلاَمَشلاِب اولك ان الار

 هج ثيدحلا حرش مدح

 ناطيشلا نإف لامشلاب اولكأت ال ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر رباج - م )
 لك ايأأل نكل' نإ ' هل نوككي "نأ ناوي" كلا ناطيتعلا»:"اعدابالكلا لاق '( 'ناطصشلابا لكأأإ
 ةلفك اوفي نأ ملتلسو 'ةيلع# للام اننا قبض" يفلا“يلف ةعللا هولاقل را ركل اال

 نإو ءاجنتسالل هنيع مالسلا هيلع يبنلا نأ ليلدب موكشم ناسنالا لام لاقي نأ روجيو

 ماوعتش شفنا" نآل' الام امهاتلك ناظيشلا“اذي وكيف ةناايملا مول هانت اب" رقت رئاقألا

 . ماعطلا ةكرب بهذي العل هلامشب لكأي نأ نمؤملل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هركف
 رقح اذإ ءيشلا نآل هللا ةمعنب ةناهتسا هيف نآل لامشلاب لكألا نع يبنلا لاقي نأ زوجيو

 .'ةداع رسال للاواني

 مف 555:90 امهماكحأو بارشلاو ماعطلا تادا ناي : ةيرشألا باتك : ملسم - [ه171]

 ؟ 6م



 : هنع ىلاعت هللا 0 ةوعسم نبأ 0 ولا ةيييانسا

 امو اَهْنِم ٌرَهَظ امان ّشحاّوفلا مرخ كلذلو هللا نم ماا

 ' هنن ح دك كلل ذلالا اف نم , فلاسللب العا هنيلدالو 1

 هس ثيدحلا حرش 5

 ( ريغأ دحأ ال ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 فودذحم ربخلاو دحأ ةفص نوكي نأ زوجيو ةريغلا نم ليضفت لعفأ وهو ال ربخ عفرلاب
 يف ةليحتسم يه٠ هقح يف ريغلا ةكرش ةهارك ةمجعملا نيغلا حتفب ةريغلاو ( هللا نم )

 عنملاف ةداع هنع عنام هلهأ ىلع رئاغلا نأل عنملا ةدش انهه اهب دارملاو 29ىلاعت هللا نآش

 او ردلا ادب نع رواج ام ةدحافلا ( شجاوفلا مرح كلدلو 000000000
 : ملعا . هتاذ يأ ( هسفن حدم كلذلو هللا نم جيبملا هيلإ بحأ دحأ الوب نع اعوام

 يف نأ ال هب نوعفتنيف مهينثيف هيلع نونثي مهنأل هدابع ةحلصمل ةقيقحلا يف ةبحملا هذه نأ

 . ( هللا نم ريغأ ءيش ال ) ركب يلأ تنب ءامسأ ةياور ينو . هيلإ اًدئاع هحدم

 : . امبتع . ىلاعت ' هللا "يضر نابع نبا 2 1 لا
 ُلَحَد يباَرْعأل هلاق ؛ ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ ٌروُهَط َكِيَلَع اب ال

 2 هذ وعي ع

 اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الوإ» باب : ماعنألا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [11]
 . (15714) ©نطب امو

 . (77) (؟0٠077) شحاوفلا ميرحتو ىلاعت هللا ةريغ باب : ةبوتلا باتك : ملسم
 قولخلا ةريغل ةلئامم تسيل ىهف اهب صتخي ىتلا هتافص سنج نم ىلاعت هللا ةريغ : هيبنت(ه)

 يتلا هصئاصخ نم كلذ وحنو اضرلاو بضغلا لثم « هتمظعب قيلت ةفص ىه لب
 ! مينسف ابيف قلخلا هك راشيرل

 .(ه58ه5) تارعغألا ةدايع باب :ىضرملا باتك : يراخبلا - [076]
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 0 فرح هل وأ ءاحاميشف : ثلاثلا بابلا

 ' تع اقرا كلل ضر نيكو وبأ مقرر سال
 لَعجُيَو , هيب ُكَرشُي ُهنأ , هللا َنِم ُهَعِمَس ىئذأ ىَلَع ربصأ ٌدَحأ ال

 0 مق رد ايداع نع م06 لكلا ف

 ربصأ دحأ ال ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )
 قح يف وهو اًنطاب وأ ناك اًرهاظ ملؤملا هوركملا وهو ىذؤملا ىنعمب وهو ( ىذَأ ىلع
 وهو ( هللا نم ) ىذؤم مالك يأ ىذأ ةفص ( هعمس ) هرمأو هاضر فلاخي ام ىلاعت هللا

 ةبوقعلا سبح ىلاعت هللا قح يف وهو هيهتشت امع سفنلا سبح ربصلاو . ربصأب قلعتم
 قفل ]أراني زملا نأ الإ يللا سب نه سيرف هلضمإلا يسفر كيل ات

 ليلعت اذه ( هب كرشي هنأ ) ”ملحلا ةفص يف اهنمأي أ روبصلا ةفص يف ةبوقعلا نمآي ال

 اس ساس

 اي دار 7 اذهف اهرخو 5 ةياملا سرا اونا طم ميلك

 .(5089) ىذألا ىلع ربصلا باب : بدألا باتك : يراخبلا - [071]

 رغ هللا نم ذأ ىلع ربَصأ دحأ ال باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم

 .(55) )58١5( لجو
 هئامتأ ”نمو'اويشلا' لم ليشمت لكنا “ريصأ ربع دنع ل5 2 روت" يم

 عجارو . ميلحلا ىنعم نم بيرق وهو ةبوقعلاب ةاصعلا لجاعيال ىذلا : هانعمو «روبصلا»
 . )751/1١7( يرابلا حتف
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 الب 7 اف

 ١ ل لاب )| 1

 ظ ب 7-00 ةسال 0 يسأل #1 نيالا "ليلا :

 "ما ل ولأ كسأ ايلا نركب ىلا" ١

 000 اب نال نسر ناي تابع ند كارايل اي ١
 :دارملا ليلو اهنسأر. .ل» 5000 ا ىلا سارا ةلزغلاب

 ا 1( لاس ارم ىلع ريكا وأ يس نق ا ل
 ١ 9 اوفيس ةايمجاو غمار زل الو ةيم نالوا فى هرم هنا اطلاقا لآ ايو يلا

 1 هريس شل 3 لم ةلاله تبدا يع ديريطل اال نايل

 0 ل ؛ مشل لوسأ واحلا ملال لسا مالا

 '"لاسلد !ءان نيب يالا ١
 1 57 3 طي يي اول 54 0

 07 1 "دلو رمل امك 0

 نيود اهني ىلا هليل ينو ردا"

 0 اق 1 . يضم ل ليلا ار( 000

 ١ اهنيبفلا الاذن هبا رقاب هنأ "1 ن 8 نأ قرانا ٠ كلاوترا لف ياي أ ايفل ا ع 4 57

 1 ١ لوف ديهلا لرش مااعل قع ابدت هينا ' ايبستا ممر 00 0 مالا ىف زهر #2 لش ريكا

 00 ل رتل نع اسر اسوا ساس ام
 ةةزش] هلعأو كويل هزل نك 71 وفن يح# مولا ا ل

 9 0001 را سعيا «نأ راك ةييبعآ بيرل ليعمل ةيهبا

 7 ساطي لاعنلا نيا . ركاب يلا لاق



 (ايلر فرح هلوأ ءاج ام يف



 هسود ثيدحلا حرش مدح

 تلق : تلاق . اهنع ىراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - خ )

 مالسلا هيلع لاقف ؟ ةبانجلا لسغل هضقنافأ يسأر ةريفض دشأ ةأرما ىنإ هللا لوسر اي

 نونلا طقسف نيمرت نزو ىلع نيثحت هلصأ ءايلا نوكسب ( يشحت نأ كيفكي امنإ )ال

 ةايملا اور ةدزاثأ لذإ كتارعلا سب: لاقي“ (.كنايدح ثالث“ كسأز“ لع فصنلل همالُع

 رصحلا هنم دارملا سيلو اهسأر ىلع ضيفتو اهيديب ءاملا اهيف ذخأت ىتلا تاراتلا تايثحلاب
 رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لاصيإ هنم دارملا لب رثكأ وأ اهنم لقأ زوجي ال ثيحب ثالث يف
 اهيلإ لصي ىتح ةبجاو ةدايزلاف اّلإو ةنس ثالثلاف ةرمب ةرم هنطابو هرهاظ ىلإ لصو نإف
 ةأرملل ةريفضلا ضقن نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ينو ( نيرهطتف ءاملا كيلع نيضيفت مث )

 . رعشلا لوصأ ءاملا غلب اذإ لسغلا يف بجاو ريغ

 ] - ]0٠0هنع ىللاعت هللا يضر رمع (م) :

 ١ ..يرمل الخ الإ نم ريرسلا سلب وامن

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم ريرحلا سبلي امنإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م)
 . رهاظ رفاكلا قح يف اذه ةرخآلا داقتعا يف هل بيصن ال نم ينعي ( هل قالخ ال

 هلاوهل ةندملا لاوخ# ملغ اغا ةيانكا هنا هبينظنا مدع :ناوكيف' ةازساالا( قادرا" جلا بلال

 لازال فال رفاكلا |ىحلا ق':أنهاو <. [؟+ : جحلا] # ريرَح اًهيِف ْمُهَساَبلَو ف : ىلاعت

 . ملعأ هللاو ظيلغتلا ىلع لومحمف نمْوملا قح يف

 ناك رنا عشا يذلا ءانإ لامس رع جلاب“: ةنيالاو ا لسابللا "الكاب ريما ا
 هوحنو ملعلا ةحابإو ("ةانسلل هتحابإو , لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاحخو )2 ءاسنلاو

 )٠١59( )٠١(. عباصأ عبرا ىلع دزي مل ام ؛ لجرلل
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 اهيلع بجي ام بنج يف اهجوزل ةنس اهدادتعا نأ ىلإ ةراشإ ةرعبلاب اهيمر : ليق ( لوحلا

 اهنم تجرخو ةدعلاب تمر ابنأ ىلإ وأ ةرعبلا كلت يمر نم اهيلع نوهأ جوزلا قح نم
 لاحتكالا» اهبلطو اهتنب ةدع اهراثكتسا ىلع خيبوت ثيدحلا ينو . ةرعبلا هذه نم اهاصفناك

 ٠ ًارشعو رهشأ ةعبزأ اتبراصف تفتح مث ةيبم اتناك :ةيلهاجلا يف !ةافؤولل نيتي الا

 ةلالد اهنيع تكتشا : ةلئاسلا تلاق امدعب تارم ثالث يهنلا مالسلا هيلع هراركت يف ليق

 ردعل هزوج نم ىلع ةجح نوكيف رذع, نم ناك إو ةدتعملل لحكلا زاوج مدع ىلع

 نأ لع لومحم. تيدجلاو ةاينحسم :تاارؤرضلا رون لاقي, نأ ,نكعؤاكلاموأة في ذل
 يوادتلاب صيخرتلا هيف 2 ف زاج ّدح ىلإ لصي مل انمرناك ىذلا رذعلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةصفح (م) - [514]
 . « لاَجَّدلا يِنْعَي ؛ اَهّبَضْعَي ٍةَبضغ ْنِم ٌجَرْخَي اَمّنِإ »

 هكسيو ثيدحلا حرش مدح

 نب ديز يناكح : تلاق . اهنع ملسم ىور( اهنع ىلاعت هللا يضر ةصفح - م )
 ةكسلا الم ىتح خفتناف هبضغأ ًالوق هل لاقف دايص نبا يقل هنأ هنع ىلاعت هللا يضر رمع
 : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ تملع امأ دايص نبا نم تدرأ ام : هل تلقف

 لوعفم هريمض ( اهبضغي ) هلسالس اهب للحتي ةبضغ لجأل يأ ( ةبضغ نم جرخي اهنإ )
 زوجيو بضغلا نم ةّرملا يهو ةبضغلا ىلع هبضغ عقوأ ثيح هبضغ ةدشل راعشإ هيفو هب

 هيفو ( لاجدلا ينعي ) اًريمض نوكي نأ زوجي نم لوق ىلع اقلطم اًلوعفم نوكي نأ
 . لاجدلا وه دايصلا نبا نأ ىلع ةلالد

 ا عب هللا ضر ةملس مأ مخرب لا

 0 1ث تانغ تا عال : نإ كلت اننإ و

 0 َنيِرْهطَتف كل ِكِيلَع

 :(348) (؟95037) دايص نبا: ركذ ؛ثاي ::ةعاضلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم + [ه14]

 . (08) (؟”70) ةلستغملا رئافض مكح باب : ضيحلا باتك : ملسم دنع ثيدحلا - [019]

 (٠١ه/6١1) فارشألا ةفحن عجارو يراخبلا هوري ملو

 79م  (١)راهزألا قرابم 2



 ينعي ( باتكلاب مهفالتخاب مكلبق ناك نم كله امنإ ) : مالسلا هيلع لاقف ههجو يف
 اوفلتخت الف اوكلهف ضعب باتكب مهضعب رفكف ةلزنملا بتكلا يف اوفلتخا ةقباسلا متألا نأ
 يف عازنلا ىلإ ىضفملا همظن بسحب ناك ام فالتخالاب دارملاو . باتكلا اذه يف متنأ

 .. ىاعملا هوجوأ ىف فالتخالابب)ال"الارنلا موك

 : اهنع ىلاعت هللا ئيطبو !لييسحم كدي ةيبيراا را[
 ةيِاهاَجْلا يف َنكادخِإ تناك ذَقَو « ٌرْسَعَو رهثأ عير يامن (

 ,٠" نوعا .نبأر لك ةدئاب او

 هس يدل جريت مل

 ١ لبق ( اهنع ىلاعت هللا يضر شحج تنب بيز - قر
 امهيلع قفتم ناثيدح نيحيحصلا يف اهل جرخأ اًئيدح رشع دحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 حاج تنب بيبر. هتور امم هيلع اقفتا ام لب امهدحأ سيل نتملا هيف ,روك دملا ثيدحلا كا

 جوز ىلع الإ لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال ٠

 بنيز هتيوار ملسم هب درفنا امم نتملا يف روكذملا ثيدحلاو ( اًرشعو رهشأ ةعبرأ
 2 اناعر ميلع ةعشا هنأ فنصملا نم اًبجع ةملس ما اهمأ ع توز ةملح قل

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا ىلإ تءاج : ةملس مآ تلاق . ىرخألا ناكم امهادحلإ
 ل اتت  ايلحكفا اييع تكا دقو اهجوز اهنحس يفوت سبا انإ 2 تلات |

 ريمض ( رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ ) : مالسلا هيلع لاقف « ال ١ تارم ثالث مالسلا

 سأر ىلع ةرعبلاب يمرت ةيلهاجلا يف نكادحإ تناك دقو ) ةافولا ةدع ىلإ ةعجار يه

 . (55177) اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىوتملا دحت باب : قالطلا باتك : يراخبلا - [5107]
 كلذ ريغ يف هميرحتو ةافولا ةدع ين دادحالا بوجو باب : قالطلا باتك : ملسمو

 ! هلل لوسر اي : ا و )/١441( مايأ ثالث الإ

 مث هاًثالث وأ نيترم ال : لاقف ؟اهلحكنفأ اهنيع تكتشا دقو اهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ

 . ةملس يأ تنب بنيز نع يراخبلا ةياورو ثيدحلا ركذ
 ةافولل نهتدع نأل اهيف لاحتكالا اهبلطو اهتنب ةدع اهراثكتسا ىلع خيبوت ثيدحلا .يفو ه
 . اًرشعو رهشأ ةعبرأ تراصف تففخ مث ةنس تناك ةيلهاجلا يف
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - (هم6١]

 . ِةَعباَنلا ِنْب ِكِلاَم نب لمَحِل هلاق : « ٍناهكلا ٍناوخإ ْنِم اذه اَمَّنِإ ٠

 نيتأرما نإ : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ةرغب نيدجلا يف يع يبنلا رمآف اهنطب يف امو اهتلتقف ىرخألل امهادحإ تمر ليذه نم
 : مهنم دحاو لاقف ةلتاقلا ةلقاع ىلع امهيتلكب ىضقف ةيدب مألا يفو ةمأ وأ دبع يهو

 هيلع لاقف لطي كلذ لثمف لبتسا الو قطن الو لكأ الو برش ال نم مرغأ فيك
 مملا حتفو ةلمهملا ءاحلا حتفب ( لمحل هلاق : ناهكلا ناوخإ نم اذه امنإ ) : مالسلا

 ىلاعت هللا لص لوسرلا همذ امنإ : يباطخلا لاق . ةمجعملا نيغلاب ( ةغبانلا نب كلام نبا )

 ناهكلا 'بهاذمأ خلع اجتناب" لوقلا» نيزو ”قغرششلا مكحلا لطراطهنآلا مْلَشو هيلع

 :.امتدع 1 قلاعت, هللا: يضر. نصاعلاو نير ىرمع نبي هللا يدع (م) جيلا
 . « باتكلاب مهفالتخاب ُمكلْبق ناك ْنَم َكِلَه اَمَّنِإ »

 هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع - م)
 فرعي بضغلاو جرخف هللا ةيا يف افلتخا نيلجر تاوصأ مالسلا هيلع يبنلا عمس : لاق

 . (ها/ه8) ةناهكلا باب : بطلا باتك : يراخبلا - عه١©]

 ىلع دمعلا هبش لتق يف ةيدلا بوجوو « نينجلا ةيد باب : ةماسقلا باتك : ملسمو

 .(؟”5) )١5481١( يلاجلا ةلقاع

 هيوازلا ريسفت زم وهوا يبطرقلا لاق . «عجس يذلا هعجس لجأ نم» : ملسم داز

 وأ

 . مهمالك همالك ةبباشمل يأ «ناهكلا ناوخإ نم اذه امنإ» هلوقو

 يبنلاو « هيعبتم نم ريذحتلاو « نارقلا هباشتم عابتا نع يبنلا باب 5 ملعلا باتك : ملسم 9 ]51١5[

 2 نارقلا يف فالتخالا نع
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 هرعش عومجم يأ ( صوقعم هسأرو ) اذه ظفلل ريسفت فنصملا وأ يوارلا ظفل نم
 هرعش نال فوتكملا يلصملا لثمك ةهاركلا يف هسأز صوقعملا يلصملا لثم ىنعي . هيلع

 نأ م هئازجأ عيمجب دجاسلا ىنعم يف ريصي الف ضرألا ىلع طقسيال اًرشتنم نكي مل اذإ

 . دوجسلا لك ضرألا لعج,تاعتيال اقر

 : هنع ىلاعت هللا :يضر أةرير# وبأ (م) - [515]

 9 كرات ةقوتسا لُجَر ٍلكَمَك يأ لتَمَو يبكم اَمنِإ

 و 'مكرَجُحب ذخآ اَنآَو « ايف َنْعَقَي ُشاَرَفْلاَو ُباَوَّدلا
 ( هيف نراك

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يتمأ لثمو يلنم امنإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يف طقاستت ريطت ةبيود حتفلاب (شارفلاو باودلا تلعجف اًران دقوتسا لجر لثمك

 يازلاو ميجلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب ةزجحلا عمج (مكزجحب ذخا انأو اهيف نعقي) رانلا

 ل ل ا لا

 روكذملا ليوأت ىلع رانلا يف يأ ( هيف نومحقت متنأو )إ رانلا نع 5 دعبأ ىئتح

 ل للا اص ىبنلا نأ دعا ىنعمو نيئاتلا ىدحإ فذحف نومحقتت

 اهعوقو يف نيفلكتم نيمحقتم مهنوكو رانلا ىلإ ةيدؤملا تاوهشلاو يصاعملا نع مهعنم
 هتقفش طرف نع رابخإ ثيدحلا ينو . هنبلغي نهو اهنع باودلا عني قفشم صخشب هبشم
 ءايبغألا نايبصلاك ءايبنألا زجح يف مالا نآل هيف كش الو باذعلا نع مهظفحو هتمأ ىلع

 :”لمالْساو مبيلع' هللا كتاولص ةابآلا فاكأ يف

 مهرضي امم مهريذحت يف ةغلابمو « هتمأ ىلع ِهَُْع هتقفش باب :؛ لئاضفلا باتك .: ملسم - عه1:4]

 ل ا
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 يدب بّرَض من :١ ىوريو ا ُهَهْجَوَو همك َرِهاَظَو : لاَمشلا ىَلَع

 ايلا هلام ٠ يرمز هيجو طفلا زب لكل الا ممل

 عض ثيدحملا حرش مدح

 ينثعب لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رساي نب راّمع - ق )
 دّيعَصلا! يف تغّزمتف:ءاملا دبا ملف»تبنجاف ةجاح يف ملسو هيلع ىلاعت هللا للص ىتنلا
 هيلع لاقف هل كلذ تركذف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تيتأ مث ةبادلا غرمتت اك

 برض مث اذكه كيديب ) لعفت نأ ينعي ( لوقت نأ كيفكي ناك امنإ ) مالسلاو ةالصلا

 رهاظو لامشلا ىلع نيمبا اذكو نيملا ىلع لامشلا حسم مث ةدحاو ةبرض ضرألا هيديب

 هيفكو ههجو حسمف هيدي ضفنف ضرألا ىلإ هيديب برض مث ىوريو . ههجوو هيفك
 يلا نأ لغو ءاوس ةميتلا يف نسلاو دحتعلا لأ ىلع ةلالدعيدحلا فو ( 8

 دارأ ههجو حبقي الكل نونسم مميتلا يف ضفنلا نأ ىلعو دمحأ ٌدحْلأ هيو ةدحاو ةبرض

 محميتلا زجي مل امهنم بارتلا عيمج بهذي ثيحب ضفن ولف بارتلا لقيل ريسيلا ضفنلا هب
 بجاو ريغ هنآل ةفينح يلأ دنع زاجو هدنع بجاو بارتلا لاصيإ نآل يعفاشلا دنع

 ةبّرضو هجاولل ةّبَرَض ناتبرض ممينلا ٠ مالسلا هيلع هلوقل ناتبرض ةنأ ىلع نؤراكألاو هدنَع

 ميلعتلل برضلا ةروص نايب هب دارملا نأ راّمع ثيدح نع باوجلا « نيقفرملا ىلإ نيديلل

 املا اع هلل يضر سابع نبار(م) جا

 يذلا يني 4 ف وُيكُم وهي يلا لكم اذه لكم اَمنِإ

 4 يو هاو رع

 سنا ثبت علاشمو

 لثم اذه لثم امنإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 اذه ( يلصي يذلا ينعي ) هيفتك ىلإ نيديلا دودشم يأ ( فوتكم وهو ئّلصي يذلا

 صقعو بوثلاو رعشلا فك نع يبنلاو دوجسلا ءاضعأ باب : ةالصلا باتك : ملسم - عه17]
 . (187) (4917) ةالصلا يف سأرلا
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 رصحلا اذه نم ضرغلاو اهعيب زوجيال هنأ هنم ملعيف اهتساجنل اهلكأ مرح امّنإ هب ع افتنإلا

 . هذخأ زوجيف مرحم ريغ اهباهإ نوك نايب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ربا
 هن تزيهأف ( ءاضيب ةَورق ىلع لج ُهّنأل رضخلا سالت

 . 6 َءاَرْضَح

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( رضحلا يمس امنإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ( ةورف ىلع سلج هنأل ) اًرضخ يأ فوذحم يناثلا هلوعفمو لعافلا ماقم مئاق عفرلاب
 تكرحت يأ ( تزتهاف ) تابنلا نع ةيلاخ ينعي (ءاضيب ) ةسباي ضرأ ةعطق ينعي ءافلاب
 همسا نأ نم يبلعثلا هركذ امو ةورفلا ىلإ دئاعلا ريمضلا نم لاح يهو ( ءارضخ هتحت )

 مملا حتفب « ناكلم » هيبأ مساو ماللا دعب تحت ةانثم ءايبو ةحوتفم ةدحوم ءابب « ايلب »

 هيفو . اًضيأ بقللا ىلع قلطي مسالا نأل ثيدحلا يناني الف هبقل رضخلاو مالنا نوكسو
 . تايمستلا هوجوو تاغللا ةفرعمب لاغتشالا زاوجو رضخلل ةماركلا تابثإ

 هْيَدَيِب ترم أ « نك لد لوقت ذأ كيف ن2 انك

 ا ا ربما لا ةكرشلا

 مالسلا هيلع ىبموم عم رضخلا ثيدح باب * ءابألا تيداحلا تاكا : يراخلا © مما

 و
 نأ دعب هفنصم يف قازرلادبع داز دقو» : (477/5) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 [ضاراةةورملا 'يازعألا نبا معو ..: ةببشأ امو ضيبألا7 شيشحلا اورفلا ذانيمإلا|[نببا ةجنارعلا

 . «هعبت نمو يباطخلا مزج اذهبو تابن اهيف سيل ءاضيب
 . )١117( ةبرض مميتلا باب : مميتلا باتك : يراخبلا - [ه117]

 هدنع )١١1١( مقرب ةيناثلا ةياورلاو )١١١( (7548) مميتلا باب : ضيحلا باتك : ملسمو

 .! هل ظفللاو
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 يف ناذعتسالا ىلإ جيتحأ امنإ ينعي . هتهج لجأل يأ ( رصبلا لبق نم نذإلا لعج

 اًهنم ناذعسا الب رظنلا نوكيف تيبلا لخخاد ىلإ جراخلا يف نم رظن عقي الثل لوخدلا
 سارلا رعش. اهب ىوسي ةديذح ةلمهملا لادلا' نوكسؤ. مملا رسكبا ىردم . لوخذدلاك

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [009]
 . « ِهْيَلَع اوفلَتْخَت الف « هب مَتْوُيِل ُماَمالا لِعج اَمَّنِإ د

 م" وخلا حرش مدح

 مامإلا لعُج امَّنِإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 دعاقلا تلخ ا ضيا نيمئاقلل زوجيال هنأ ىلع ةلالد هيفو ( هيلع اوفلتخت الف هب متؤيل

 خوسنم ثيدحلا اذه الاقو هزاوج ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو كلامو دمحأ لاق هبو

 ركبوبأو ادعاق هتوم ضرم يف ىلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ ملسم يور امب
 . دوعقلاب مهرماي مو اًمايق هفلخ سانلاو

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (قز 5201

 0 مرح اَمَّنِإ »

 2 تتعلم اك

 يبنلا رم لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ىف )
 هومتغبدف اهباهإ متْذَححَأ اله » : لاقف ةنوميم ةالومل ةتيم ةاشب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 هيفو ( اهلكأ ) ةتيملا نم ( مرح امَّلِإ ) مالسلا هيلع لاقف ةتيم اهنإ اولاقف « هب متعفتناف
 زوجي مرحم ريغ امهريغو نسلاو رعشلاك ةتيملا ءازجأ نم لوكأملا ادعام نأ ىلع ةلالد

 . (774) ةالصلا حاتتفاو ريبكتلا باجيإ باب : ناذألا باتك : يراخبلا - 5.4

 . ملسمل ظفللاو . (85) )41١5( مامالاب مومألملا ماتئا باب : ةالصلا باتك : ملسمو

 7160551111 ِهَنكََع يبنلا جاوزأ يلاوم ىلع ةقدصلا باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - مم

 .:.ةعبملا ,نمإ عرج .امإ نعي
 امال 11 غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب : ضيحلا باتك : ملسمو

 الهد : هيَ يبنلا لاقف ةقدصلا نم ةنوميمل ةالوم اَهَعيِطْعَأ ةتيم ةاش دجو هع يبنلا نأ

 . «ثيدحلا ركذف لاق ؛ ةتيم اهنإ : اولاق «اهدلجب متعفتنا

 كا



 هد ثيدحلا حرش مج

 نع هاور ام ليق . هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر معطم نب ريبج - خ )
 ةثالغب يزاخبلا درفنا ثيداحا ةرشع نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوتس مالسلا هيلع يبنلا

 لطفي ناك و مالعلا “بلغ (يلبلا ىلإ "نافع “تيب نانغو: انأ "كتم "لاقإ, "عيد "هللا

 يوذ هس“ نم بلظملا"ئبو مشاه نب تيطعأ هللا لوس اي :'انلقف ربي شمت نم

 ونب امّنِإ ) : مالسلا هيلع لاقف ةبارقلا يف كنم ةدحاو ةلزنمب مهو نحنو انتكرتو ىبرقلا
 ءانبأ سمشدبعو لفونو بلطملاو اًمشاه نأ ملعإ ( دحاو ءيش مشاه ونبو بلطملا
 ينب نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل عبارلا دجلا وه فانمدبعو فانمدبع

 نيتدحتم اتناك ةيلهاجلا يف امبنا « دحاو ءيش » : هلوق ىنعمف اذه تفرع اذإ مشاه

 ةنانك ونبو شيرق تبلط نيح شيرق ىلإ هوملسي الو ادمحم اونواعي نأ ىلع فلحلا يف

 مهلإ اوملسي ىتح مهوعيابيالو مهوحكانيال نأ بلطملا ينبو مشاه ينب ىلع اتفلحو
 ةبارقلا قح ءاضقو ةرصنلا كلت ىلع مالسالا يف اتيقبف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 ا ال ا يتاانوت ١» مهطخي ل ءاذهلوا لكون ونت حل كلذك نكي ملو
 ثيدحلا ينو ةروهشملا يه ىلوألا ةياورلاو . لثم يأ ءايلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا رسكب

 ةعطقنم ةرصنلا كلتو ةبارقلا عم ةرصنلا ىبرقلا يوذ مهسب قاقحتسالا ةلع نأ ىلع ةلالد

 . ةجاحلاو رقفلاب مهقاقحتسا راصف نالا

 تيفو افي وو رك

 مع تيدخلا حرش مح

 علطا : لاق . هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)

 مالسلاو ةالصلا هيلع هدي يف ناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا باب ين قش نم لجر
 اهنإ ) « كنيع اهب, تنعط رظنت كنأ .ملعأ ول ٠ : مالسلا هيلع,ةلاقف هسأر اهب كحب ىردم

 هلأ ةيد الف ؛ةنيِع“اوأتمنا هوا! تيبي ف علطا نم باب. : تايدلا باتك : يراخبلا -عم04]

 ةممقبا)

 .( ءاودأل وذ د ؟رلاوبريغأا كس يف ؛اولغلا» قرض يان : ثبادآلا تاكا 2 لسفو
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 ( اوناك مهنأ مكلبق نيذلا كلهأ امنإ ) « سانلا اهيأ » : مالسلا هيلع لاقف « هللا دودح

 فيعضلا مهيف قرس اذإو هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ ) كلهأ لعاف ةزمهملا حتفب
 اك نوما ويش تناك ,ةيضضاملا مزلا,تآل ناعدا ميرال ملعإ ( دحلا هيلع اوماقأ
 هلصأ مسقلل عضو مسا مملا مضو ةزمهلا حتفب ب ( هللا ميأو ) هللا دودح يف ةاباحملا ريغ

 نأ ول ) نيمي عمج نميأ نويفوكلا لاقو لصو ةزمه هتزمهو فيفختلل هنون تفذح نميأ
 دودحلا يف ةعافشلا نع يبن ثيدحلا ينو ( اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف

 هلبق امأو ةماسأ ةعافش ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ّدر اذهلو مامالا غولب دعب

 رش بحاص نكي مل اذإ بودنم بنذلا ىلع رتسلاو ةزئاج هيلع ينجملا نم ةعافشلاف

 . ةيوسلا ىلع مكحلا ءارجإو ةيعرلا يف لدعلا بوجو هيفو . ىذأو

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (خ) - [ه. 1
 ٍرصَعلا ٍةالّص َنْيَب امك ل

 ”ةسمشلا كوارف ىلإ

 هسح ثيدحلا حرش مح

 نامز يأ ( مؤاقب امنإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبان خا
 رم ( سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب أك مثألا نم مكلبق فلس اميف ) مكئاقب

 . « مكلجأ امنإ ١ ثيدح يف لصفلا اذه لوأ يف هانعم

 منع يلا يضر ريمطم نروح ا «
 و

 . ©« دحاو ءيش مشاه ونبو ثلطملا .. اَمّنِإ »

 . (ه81) بورغلا لبق رصعلا نم كردأ نم تاب + ةالصلا' كيقاوم تانك .:> يراخبلا - [ة617

 ةفلاسلا ممألا نامز يف عقو ةمألا هذه ءاقب نأ هرهاظ» : (79/5) حتفلا يف ظفاحلا لاق
 مثألا نم مدقت نم ةدم ىلإ ةمألا هذه ةدم ةبسن نأ هانعم امنإو « اًعطق دارملا كلذ سيلو

 ةبسنلاب مك ؤاقب امنإ : لاق هنأكف راهنلا ةيقب ىلإ سمشلا بورغو رصعلا ةالص نيب ام لثم
 . ةحلا ... فلس ام نإ

 . (8037) شيرق بقانم باب : بقانملا باتك : يراخبلا < 0007

 كلا



 اب ناعت هلل يضر ةملس مأ 00006
 نارك ينل العلف , ْمْصَحْلا يِيأَي ّنإَو « رشَب انأ اَمنإ

 ا يا
 1 ا ياي لف ناثلا نما ةعظق يه( امنإف ملسم قَحب

 دق كيدملا حرش جف
 ينيتأي هنإو رشب انأ امّنإ) اهنع ةياورلا ىلع اتمنا (اهنع ىملاعت هللا يضر ةملس مأ - ق)

 نوكي نأ مهضعب لعلف ) فيضلاك عمجلاو دحاولا ىلع قلطي مصاخي وهو ( مصخلا
 تيضق نمف هل يضقأف قداص هنأ بسحأف ) هتجح ريرقت يف يأ ( ضعب نم غاابأ
 لالا نما ةعطق يه اعاف رارئاكلا "نع رارتسالل 0 يقافتا ديق اذه ( ملسم قحب هل

 نِم ويلف َءاَش ْنَمَف 9> : ىلاعت هلوق يف م رييختلا ال خيبوتلا هب دارأ ( اهرذي وأ اهلمحيلف

 . «مكنإ ١ لصف لوأ يف هيلع مالكلا مدقت 5٠ : فهكل) كْدْمْكَْلَف َءاش نَمَو

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [ه05]
 فيرتشلا مهيِف َقَرَس اذإ اوُناك مهن ْمُكَلبَم َنيِذَلا َكَلْهَأ اَمَّنِإ »

 رولا تسلا سف نصا

 . اه كي تعطقل تقرت ل ين كسلا ايزل

 هب ثيدحلا حرش مح
 ةئم ووخع ةأرما "تق زتس تلاق . اهنع ةياورلا ىلع قمنا (اهنع ىللاعت هللا يض ضر ةشئاع - ق)

 ناكو ديز نب ةماسأ اه عفشتساف اهدي عطقي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا دارآف
 نم دح يف عفشتأ ةماسأ اي » : لاقو لبقي ملف هبحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 . (1951) حاكنلا يف باب لبق ام وهو )٠١( باب : ليحلا باتك : يراخبلا - [504]

 ظفللاو (5) )*10١( ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب : ةيضقألا باتك : ملسمو
 . هل

 . (71175) مقر ثيدح (0154) باب ديا | باتك : يراخبلا - [ه.ه]

 يف ةعافشلا نع يبنلاو هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب : دودحلا باتك : ملسمو
 .(8) )١588( دودحلا

 ك6



 ملح اجلا حرش 0

 ىلص يبنلا مدق لاق . هنع ملسم ىور (هنع ىلاعت هللا يضر يدخ نب عفار - م)

 ناكل اولعفت مل ول مكلعل لاق ١ لخنلا نوربؤي اهلهأ ىأرو ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع كلذ ركذف مهرامث تصقنف هوكرتف «اًريخ

 نم ءيشب مكترمأ اذإو هب اوذخف مكنيد نم ءيشب مكترمأ اذإ رشب انأ اهنإ ) لاقف 1

 نايسنلاو وهسلا نأل نيدلاب قلعتيال اميف بيصأو ءىطخأ ينعي ( رشب انأ امنإف يأر

 ىلوألا : حراشلا خيشلا لاق . ايندلا رومأ يف يأرلا يأرلاب دارأ ناسنإلا نم دعبتسم ريغ

 أك هيلع ؛(ٌرقأو ةدابعجا و“ هيأرب ”ءاللتلا و*ةالثطلا“ةيلع" هلع "رد "ان نآل "نقلا ها كا

 ينإف ١ ثيدحلا اذه يف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام هيلع لدي اقلطم ةجح
 . 8 نظلاب يود ذاق" انلقن تنط

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نيار(قر ا م81
 0-27 هاك كي 00 له 282 10 0 ا هد يفوت هو

 . (« ينوركذف ٌتيِسَن اذإف نوَسْنَت امك ىسلا مكلثم رَشَب انا اَمنِإ »

 هي ثيدحلا حرش مدح

 ىلص يبنلا ىلص لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا (هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)
 نيتدجس دجس ملس ام دعب كلذب ريخآ املف سخني ,رهظلا ةالص ملسو هلع ىلا 0|

 تيدحلا ( ينوزكذف ْتيَسَن اذإف نوسنت 5 ىسنأ مكلنم رشب انا اما ) لاقف وب |

 اهريغو ماكحألا نم هللا نع رابخاإلا يف مهيلع عنتمم وهسلا نأ باوجلا . اهنع نوهزنم

 هللا ىلص انيبن وهسو زئاجف غالبلا هليبس سيل اميفو ةزجعملا هيلع تماق يذلا وه هنال
 : ليق ىنعملا اذه: يفو : ةالصلا نع هلغشي ماقمل ناك ةالصلا يف ملسو هيلع ىلاعت

 يهال لفاغ بلق لك نع وهسلاو ىهس فيك هللا لوسر نع يلئاس اي
 هلل مظعتلا يف هللا ىوس امع ىهسف هرس ءيبش لك نع باغ دق

 . نارقلا نم خسن ام ىلع لومحمف « اذك ةيا تيسن ٠ : لاقي نأ يبنلآ نم درو امو

 )5٠١١(. ذاك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - عم.

 : (89) (ها/”"١ هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب : لح انما بناتك : ملسمو
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 هس ثيدحلا حرش محد

 ( ءاملا نم ءاملا اهنإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعسوبأ - مر
 ثيدح اذه . لسغلا بجي ال جرخي مل اذإف ينملا جورخب الإ لاستغالا بجي ال ىنعي

 خوسنمف عامجلا يف اّمأو . مالتحالا يف لومعم ثيدحلا اذه سابع نبا لاق خوسنم

 . ©« لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب

 : هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج (ق) - (م01]

 4 اهل مصنم اه قف كلا وجدكلا املأ ١

 هس ثيدحلا يو

 ( ريكلاك ةئيدللا اهنإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج - ق)

 ةيقنتلا نم (فاقلا" ديت يورو ء ءافلا فيفختب ( يفت ) هب خفني دادحلا قز وهو

 هب دارملاو بيطلا فالخ ءابلا ةنكاس ءاخلا ةمومضم يورو تاحتفلاب وهو ( اهغبخ ١

 لاعفالا وأ ليعفتلا باب نم ةلمهملا داصلاو نونلاب ( عصنتو ) ةنيدملاب قيليال نم انه

 ركذو . يتشبروتلا مامالا هلاق اذك ءابلا حتفو ءايلا ديدشتب ( اهبيط ) زيميو صلخي هانعم

 ركذو ءابلا مضو ءاطلا رسكب اهبيطو . رهظي ىنعمب ينالثلا نم عصنت ىسوم وبأ ظفاحلا
 ةنيدملا نأ ينعي . هيلإ هعفد اذإ هعضبأ نم ةمجعملا داضلاو ةدحوملا ءابلاب عضبي يرشخمزلا

 زيزعلادبع نب رمع نأ يكح . ىلوألا يه ةروهشملا ةياورلا نكل اهينكاس اهبيط يطعت
 ايم ةعيدملا#جفنو نم نروكن نأ” شخ ى..: لاق مث ىكبف اهيلإ تفتلاف .ةبيدملاب نلقي رتغأ ناك

 :يهنع, ىلاعت هللا يضر جدخ نب نب عفار روم: - ه5

 اَذِإَو هب اهلك كيد نم ءيشب مكرم اذإ ارهكر باتا لامن د

 1 نأ امن ياو رس ف كثر

 710/21101) 'ةعببلا لاقتسا مث عياب نم باب : ماكحألا فاك" 1 قراقجلا ك5

 )١7801()189(. اهرارش يفنت ةنيدملا باب : جحلا تاكا# ملسم

 نم كي هركذ ام. نود ؛ءاًعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب : لئاضفلا باتك : ملسم - عه.
 0 هدو ةطناوب يالا ليتل لع[ نايل شياعم
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 باجيإباخوسنم راص مث مالسإلا ءادتبا يف اًرئاج ناك ديب ادي مهردلاب مهردلا عيب نأل

 ءادتبالا يف اًرئاج ناك اذإ دحاو سنج يف ةقيقحلاب لضافتلا نال هفعض ىفخي الف ةلثامملا

 لمح حصي الف ىلوألا قيرطلاب اًرئاج نوكي ةئيسنلاب عيبلا وهو لضافتلا ةببش هيف امف
 . هانعم ةحص مدعل ءادتبالا ىلع « ةئيسنلا يف ابّرلا امنإ » : هلوق

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ل

 . ( ةعاجملا َّنِم ةعاضرلا اَمَّنِإ »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر لخد تلاق . اهنع يراخبلا ىور (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ)

 لاف ةعاضرلا نم يخأ تلق « اذه نم » : لاقف دعاق لجر يدنعو يلع مالسلا هيلع

 اخأ مأ نبل عضترم لك سيل ينعي ( ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 هتعوج نبللا ّدسي ًالفط عيضرلا ناك اذإ ةمرحلاو ةوح الإ ةعاضرلا تبثت امنإو اهدلول

 . ةروكذملا ةفصلا ىلع لجرلا اذه عاضرإ نأ تقرع ىنيكف سا .ءاعط ىلإ جاتحي الو

 !"ةقفلا يف تفوزعم وهدام لع ايف فلتخم عاضرلا 00

 :ةثع لاعت هللا يضر ل أ (مر - عم٠.0]

 0 ءاملا م كاملا اَمّنِإ (

 : ىلاعت هلوقل « نيلوح دعب عاضر ال : لاق نم باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - 3

 هريثك و عاضرلا ليلق نم مرحي امو , #ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح#

00 

 . )١5528( ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ باب : عاضرلا باتك : ملسمو

 ةولخلا اهب لحتو ةمرحلا اهب تبثت يتلا ةعاضرلا يأ» : )١54/5( حتفلا يف ظفاحلا لاق

 تبنيو نبللا اهيفكي ةفيعض هتدعم نأل هتعوج نبللا دسل اًلفط عيضرلا نوكي ثيح يه

 لاق هنأكف , اهدالوأ عم ةمرحلا يف كرتشيف ةعضرملا نم ءزجك ريصيف همحل ' كلذب

 مهمعطأ# : ىلاعت 0 ةعاجملا نم ةمعطملا وأ ةعاجملا نع ةينغملا الإ ةربتعم ةعاضر ال

 ..هكهأ « عوج نم

 :: 2 +0.( 2 2 يئءاملا  نمغاملا ؟انإ بابا." ضايحلا ,ابتاتتك :٠ ملسم - عه.
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 ديز لاقف يتحت اهتلاخو يمع تنب يه . يلع وخأ وهو رفعج لاقف ديزو رفعج هعم
 ةلاخلا امنإ ) : لاقو اهتلاخل ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا اهب ىضقف يخأ تنب يه

 ىرخأ ةياور دجو فنصملا لعل « مألا ةلزنمب ةلاخلا امنإ ٠ : يراخبلا يف روكذملا نكل ( مأ
 : لعل لاق مث مألا مدع دنع ةناضحلا قح يف مألا ةلزنمب ةلاخلا امنإ نتملا يف روكذملا ىنعمف

 تنأ » : ديزل لاقو ©« يقلخو يقلخ تببشأ » : رفعجل لاقو « كنم انأو ينم تنأ»

 رفعتلا لضخ -"تلق”نإف مهبولقل اًبيطت تاملكلا هذه مهل لاق امنإ « انالومو انوخأ

 ةقيقدلا يف وهف .اهتلاخ اهعذخأ : تلق" هبلقا ربج لإ ةجاكس يف افا ةيبلسلا دخلا نفقا هارد

 رطل كيران" لوتصالا" ماك كيتاص اق هرج كادت سام مكن

 : هلوقب دارملا لعل ةزمح همع نيبو هنيب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ىخا :ثراح نبا

 . هتبحم يعّدي ناك مالسلا هيلع هنأ َيوُر ام « انالوم م: ةلومباو احا ملا هده اوخأا)

 اهنم مالسلاو ةالصلا هيلع هبهوتساف اهنع ىلاعت هللا يضر ىربكلا ةجيدخل اًولمم ناك هنإ ليقو

 ةيبيدحلا حلص يف مهطرش دعب ةزمح تنب اوذخأ فيك : تلق نإف . هقتعاف هتبهوف

 ءاسنلا نود لاجرلا ناك طرشلا يف لخادلا : تلق . مينم (يتأيرزم نامكلا ىلإ يذل

 اونما َنيِذْلا اهيأ اي 9 : ىلاعت هلوقب ّنهّدر نع هدعب يبنلا درو.ةلبقف .قرطروجخد نيددتت لعو
 لا د 4 ٍتاَرِجاَهم ُتاَنِم ملا د اذإ

 : مع ارش عروس ةماسأ (ق) - ع3
”7 1 2 
 . « ةكيبسنلا يف ابرلا اَمنإ »

 بسد ثيدحلا حرش مح

 (ةئيسنلا يف ابّرلا امنإ) هنع ةياورلا ىلع امنا (هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق)

 كردي ملف اهظفحف ثيدحلا رخا نم ةملك عمم ةماسأ نأ ىلع لومحم اذه يلاطخلا لاق

 هيلع لاقف الضافتم نيسنجلا عيب نع لئس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ناك . هلوأ

 ديب ادي تناك اذإ لضافتلا اهيف زاج سانجالا فلتخا اذإ ينعي ثيدحلا مالسلاو ةالصلا

 هقالطإ ىلع ثيدحلا نأ نم نيحراشلا ضعب هلاق امو ةئيسن تناك اذإ ابّرلا اهلخدي امنإو

 مان وانيت رانيدلاب رانيدلا عيب باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [444]

 )٠١5(. (؟5595) لثمب الثم ماعطلا عيب باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [595]

 ىَّرَقَتب رم نِإَف « هب ىَقُتيو ِهئاَرَو ْنِم لئاَقُي « ةّنُج ُماَمإل اَمَّنِإ »

 . « ُهْنم ِهْيَلَع َناَك ريكي رمي نإَو ءارجا كلذ هَل َناَك َلَدَعَو هللا

 بسوي ثيدحلا حرش مدد

 نم لتاقي ةَنُج مامإلا امَّنِإ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ةلاح ىلع لومحم اذه حراش لاق . لوهج ا ءانب ىلع امهالك نالعفلا ( هب ىقتيو هئارو

 رغب راوطاقيور هيب اورهظتسيل هشيج ماقق مرحلا ف مامإلا نوكي نأ يغبني ينعي لتقلا

 نيملسملا ًاجلم مامالا نأل تالاحلا عيمج ىلع لمحي نأ لفالا كليم جملا

 لئاقي ب هلوقل ناري م هب ىقتيو م هلوق ميبمحبيو نيمولظملا نع نيملاظلا عقدي مسا ل
 لدعو هللا ىوقتب رمأ نإف ) « ةنج مامإلا امن » هلوقل ريسفت نيبملا عم نيبملاو » هئارو نم

 ( هنم هيلع ناك هريغب رمأي نإو رجأ ) هلدع عم ىوقتلاب هرمأب يأ ( كلذب هل ناك

 . هللا ىوقت ريغب هرمأ نم رزو مامإلا ىلع ناك ينعي

 : هنع ىلاعت هللا يضر 56 ا 0 6 - خطف

 ل 1 ٌةَلاَكْلا اَمّنِإ (

 ه7 "كيدنحلا حرش رك

 نع هاور ام ليق . هنع يراخبلا ىور (هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - خ)
 نوعبرأو ةثالث نيحيحصلا يف هل ثيداحأ ةسْمخو ةئامثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبللا
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق . ةتسب ملسمو رشع ةسمخب يراخبلا درفنا اًثيدح

 يدانت ةزمح ةنبا مهتعبتاف ةيبيدحلا ماع هترمع نم تاف امل اًيضاق ةكم نم ملسو هيلع

 مصتخاف يمع ةنبا يهو اهب قحأ انأ لاقو هنع ىلاعت هللا يضر يلع اهلوانتف مع اي مع اي

 . (57) )١18141( هب ىقتيو هئارو نم هب لتاقي ةنج مامالا باب : ةرامألا باتك : ملسم - [495]

 نب َنالف نالف نب نالف حلاص ام اذه» ُبتكُي فيك باب : حلصلا باتك : يراخبلا - [4907]

 . (579:4) هبسن وأ  هتليبق: ىلإ هبسنيا ل نإو نالف
 . «مألا ةلزنمب ةلاخلا» : ظفلب يراخبلا يف يذلا نكل
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 طاريق ىلع رابنلا فصن ىلإ دوبيلا تلمعف ) طاريق ةفئاطلا عومجم ال طاريق مهنم دحاو

 تلمعف طاربق طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ رابنلا فصن نم يل لمعي نم لاق مث طاربق
 يل لمعي نم لاق مث . طاربق طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ راهنلا فصن نم ىراصنلا
 هيبنتلا فرح وهو ( الأ نيطاريق نيطاربق ىلع سمشلا برغم ىلإ رصعلا ةالص نم

 سمشلا برغم ىلإ رصعلا ةالص نم ) نولمعي نيذلا لثم يأ ( نولمعت نيذلا متنأف )
 ءايبنألاو مهبن اوقّدص ةمألا هذه نأل ( نيترم رجألا مكل الأ نيطاريق نيطاريق ىلع
 رعب( ءاظع لقأو ًالمع رثكأ نحن اولاقف ىراصنلاو دوبيلا تبضغف ) اًضيأ نيضلملا

 اليلق اًباوث انتيطعأو مهلامعأ ةلق عم اًريثك اًياوث دمحم ةمأل تيطعأ انبر باتكلا لهأ لاق

 كلذ لمحي نأ زوجيو . ةقيقح ةلواقم ةمث نأ ال ريوصتو لييخت اذه . انلامعأ ةرثك عم

 ىلاعت هللا لاق ) مالسلاو ةالصلا هيلع مدا بلص نم يرارذلا جارخإ دنع اهوصح ىلع

 ينو ( تئش نم هيطعأ يلضف هنإف : لاق . ال : اولاق ائيش مكقح نم مكتملظ لهو
 اناوث,رثكأل, ميطامعأ *ةلقإو_مهزرامعأ رضق::عم_.ةمألا||ءذه: !باوث نأ !ىلع ةلألد :تيدحلا

 لا امعالاري رع تارقا نأ ملغ و. امعأ كو مه رامغا لاط نيدلا ةضاملا 217
 ليقفلا يلح دمز لب ةزجنا هتدخ- هالوم لع 'قحتسيالا دبعلا« نأل قاهحتش الاتي

 . ءاشي امب. ءاشي نع لع لضفتي نإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (ق) - [456]

 6 متاوَحلاب لاّمعألا اَمّنِإ 0

 هس ثيدجلا حرش مح

 لامعألا امَّنإ) هنع ةياورلا ىلع امنا (هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - قر

 يف ملسي دنعتم رفاك ٌبرف اهلماع رمأ هيلع متخي امب لامعألا رابتعا امنإ ىنعي ( متاوخلاب
 كائاسناةاواقلطالاب هل. مهني هتانيإ "بللي ىبعتم ملئسم' كياروأ ا ةةاعشلاب اهل“ مزعلو اهارياخ را

 .”لامعالا»ةياشم اح ”انقينقال] ١ لاضفإلاو مركلا اذ اي

 ” (117) متاوخلاب لمعلا باب : ردقلا 7 : يراخبلا - [455]

 )١١75( )١19(. هسفن ناسنالا لتق ميرحت ظلغ باب : ناميالا باتك : ملسم

 . ةظفللا هذهب يراخبلا درفنا نكل . ملسمو يراخبلا دنع ثيدحلا لصأو

 يك



 ( امنا ١ ةملك هلوأ ءاج اميف : رشاعلا لصفلا

 0 هللا نير رفع 0 اا
 ٍرْصَعْلا ٍةالّص ّنْيَب امك ممل َنِي الحم ْنَم لجأ يف ْمُكَلَجأ امن

 زاعتما لح رك ىراصتلاو :دوملا ا م اَمَّنِإَو « « سْمششلا ب ْعَم ىلإ

 ىلإ ٌدوهيلا تلمعف« طاَريق ارق ىََع راها فصن ىَلِإ يب لمعي ْنَم :َلاَقَف اَلاّمُع

 ةالقم ىلإ ناهتلا انفضن: رم نلل.جامغي نم :َلاق مث طارق طاروق ىَلَع راها فصن

 ىَلَع ِرْصَعلا ٍةالَّص ىلإ ِراَهَنلا فصِن ْنِم ىَراَصَنلا ٍتْلِمَعف ف «طاريق طاريق ىَلَع رصعلا

 ىلع سنعلا برغم ىلإ رصعلا ٍاَلص نم يل لمت نم لاق مث طاريق طاريق

 طاريق ىلَع ٍرصَعلا ٍةالَص ْنِم 0 يذلا مناف الأ ( نْيَّطاَريِق نْيطاَريِ

 ل طاروق
 0 اوُلاَقَف ىَراَصنلاو ُدوهيلا تبيض نير ّرخألا ْمُكَل الأ نَا ري

 !نرلاع؟ انهم كوت ةقاب ْمُكْممَلَظ لَهَو : ىَلاَعت هللا َلاَق « ٌءاَطَع لقأو المع

 : ؛ُتْنش ْنَم 'هيليعأ ضف ُهّنإَف : لاق ءال

 - لضف -

 عسر ثيدحلا حرش مح
 مكلجأ امّنِإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 رمع ةدم نأ ينعي . رمعلا ةلمج انهه لجألا نم دارملا ( مثألا نم الخ نم لجأ يف
 ( سمشلا برغم ىلإ رصعلا ةالص نيب اك ) ةيضاملا مثألا رامعأ بنج يف ةمألا هذه
 مكلنم امنإو ) رصعلا ىلإ رابنلا لوأ بنج يف برغملاو رصعلا ةالص نيب ىتلا ةدملاك ىنعي

 ىلإ يل لمعي نم لاقف ) لماع عمج - ( ًالامع لمعتسا لجرك ىراصنلاو دّبيلا لثمو
 لكل ةرجألا نأ ىلع لديل مالكلا يف طاربق راركت ( طاريق طاريق ىلع رابنلا فصن

 . (7464) ليئارسإ :ينب.» نعا ركذبام بابا.: ءالينألا ثيداحلأ بانك .:.يزاخبإلا -

 78م (  ١)راهزألا قرابم رزقا



 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كمَّدق » : هنع ىلاعت هللا يضر ىلع هل لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل خسان وهو دعاقلاب مكاقلا ءادتقا زاوج ىلع ةلالد هيفو « كرخؤن الف

 نع قورسم ىور ام : تلق نإف . « اًدوعق اولصف اًًدعاق مامالا ىلص اذإ » : مالسلاو

 ركب يأ فلخ ىلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 ءادتقا زاوج ىلع كلالدتسا زوجي الف تركذ ام ضراعي اًدعاق هيف تام يذلا هضرم يف

 نيتالص تناك امنإو ضراعتلا مهوتي ىتح ةدحاو ةالصلا نكت مل : تلق . دعاقلاب مئاقلا

 . نيترياغتم
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 ' نكن, ١ ةملك هلوأ ءاجامبف : عساتلا لصفلا

 : 4 اعل هللا يضر ةشئاع (ق) - [3*59]

 تاق مرت يلا اورتن لاو اوم نسأل نكن ١

 . ( هيف يفوت يذلا هضرم يف هلاق
 - لفمف -

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ضرم امل :تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ةالصلا هيلع لاق ةالصلل لالب نذاف هيف يفوت يذلا هضرم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 عيرس لجر ركب ابأ نإ هللا لوسر اي تلقف « سانلاب ىَّلصُي ركب ابأ اوُرُم ٠ : مالسلاو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف سانلاب يلصي نأ عيطتسيال كماقم ماق اذإ ءاكبلاو نزحلا

 ركب ابأ نإ رمعل رمأي نأ هل يلوق : ةصفحل تلق مث « سانلاب ِيَلَّصُي ركب ابأ اوُرُم ٠
 ( َقْسوُي ُبِجاَوَص نُشَأل ّنُكْلِإ ) : مالسلا هيلع لاقف تلق ام لثم تلاقف عيطتسيال

 لصيلف ركب ابأ اورُم ) ندري اميف حاحلإلا ةرثك نم نهتفص ىلعو نهسنج نم ىنعي
 ركبوبأ لخد املف : هتمتت . لوهجملا ءانب ىلع ( هيف يفوت يذلا هضرم يف هلاق : سانلاب
 دجسملا لخد املف نيلجر نيب يداهي ماقف ةفخ هسفن نم هللا لوسر دجو ةالّصلا يف

 هللا لوسر ءاجف كناكم مقأ هللا لوسر هيلإ اموأف رخآتي بهذف هنينح ركبوبأ عمس

 سانلاب يَّلِصُي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكف ركب ينأ راسي نع سلج ىتح
 . ركب يلأ ةالصب سانلا يدتقيو هللا لوسر ةالصب ركبوبأ يدتقي اًمئاق ركبوبأو اًسلاج
 لضفأ وه نم فلختسي نأ يغبني رذع هل ضرع اذإ مامإلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ينو
 الكا كلذ ةباكاضلا ضب لقغ انقو”هدعب'ةفالخلاب لوألا اره ”ركل" ابا" ا

 تايا هتوخإو فسوي يف ناك دقل# : ىلاعت هللا لوق باب : ءايبنألا باتك : يراخبلا - [445]
 . (7980) . «نيلئاسلل

 رفسو ضرم نم رذع هل ضرع اذإ مامألا فالختسا باب : ةالصلا باتك : ملسم

 011 1ع
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 يور دقو . رحسلا ىلإ لاصولا هيف لخدي الف يناثلا مويلاب لصتا ام هنع يبملا لاصولا

 ىلإ لصاويلف لصاوي نأ دارأ مكيأف » : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع
 . ©« رحسلا

 : لمي لاح هللا يضر سابع هبا مو
 و ا ةاقم ان وقالم ْمُكّنِإ

 هسود ثيدحلا حرش مد

 هللا وُقالُم مُكلِإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 وهو يراعلا عمج ( ةارع ) لعانلا فالخ وهو يفاحلا عمج ( َةاَفُح ) يشاملا عمج ( َةاَشُم
 نتتخي مل يذلا وهو لرغألا عمج ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا نيغلاب ( ًالْزُع ) سباللا فالخ

 . اهيلإ اونكرت الف ايندلا ضارعأ نم ءيش مكعم سيلو متقلخ اك هللا ىلإ نوعجرت ينعي
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 ةمايقلا موي رشحلا نايبو « ايندلا ءانف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [4473]

 .(هال) (51850)

 كنا



 "تا ساديكز هوس اهيا يوارلا لاق لوهجما ءانب ىلع ( اولبت نأ مكلعل ) ءالتبالاو

 دعب ترج ىتلا نتفلا ضعب يف ناك هلعل : يوونلا لاق . ًارس الإ يْلصبال ام لجرلا
 يف لوخدلا ةفاخم ًاريم يلصيو يفتخي مهضعب ناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنل

 ءاصحإب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ نم رهاظلا : لوقأو . حراشلا خيشلا هلقن ةنتفلا

 نأ انيلع فاختأ يوارلا ل لوقل اًباوج ثيدحلا ركذو مهدادعأ ةفرعم دصقو نيملسملا

 . هيسانت ال مثكلا نأل مهنيي ةفالخلا ةعزانم ةهج نم ال رافُكلا ةهج نم مهل نوكي ءالتبالا

 رمأ اذهو رافكلا نم مهيلع فاني خبنين:ةعزانملاب/نوملسملا ىلتبا اذإ لاقي نأ الإ مهلا
 بحتسي مامإلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو . مهئاصحإب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا
 . هتطايحو مهيلع فوخلا نع لهذي الو هتيعر رومأ دهعتي نأ هل

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - 413
 لكمال رهشلا ,ىل ىدامت ول“ هللاو اما 4 ىلثم متسل مكنه
 « ْمُهَقْمَعَت ,َنوقْمَعَتملا ٌعَدَي ًالاصو

 هسيد ثيدحلا حرش هد

 يبنلا لصاو لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 هباحصأ نم لاجر ذخأف ناضمر رهش رخاوأ يف هموص ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 هللاو ) هيبنت فرح ( امأ يلثم متسل مكنإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نولصاوي

 ًالاصو تلصاول ) رهشلا يل ّدمو لاوش لاله رخأت ول ينعي ( رهشلا يل ىدامت ول
 نولصاولا كرتيل ينعي . ولغلا وه قمعتلا . رمأ هانعمو ربخ هظفل ( نوقمعتملا عدي

 نم لاصولا موص : يباطخلا لاق . مهزواجت يأ ( مهقمعت ) دحلا نع نوزواجنملا
 0 دوو تل لش مزسر ملسوا يلع مز تال

 فعض مهيرتعي الثل مهيلع فيفختلل ناك مالّسلاو ةالّصلا هيلع هيبن : يضاقلا لاقو . هيلع

 : يق. ,فلسلا نم ةعابج لساوبدقو جرج,الف ردك نمو تاعاقلا ضلال 000

 )١951١(. لاصولا باب : موصلا باتك : يراخبلا - [(41]

 .(09) )١١١54( موصلا يف لاصولا نع يبنلا باب : مايصلا باتك : ملسم

 ع



 :+هيع لياعت هللا يضر ديعس وبأ (م) - [4849]

 نيج ُهَلَف « ْمُكَل ىف رطفِاَو , ْمكْوُدَع ْنِم ْمثوْنَد ذَق مك ١

 وُحْبصُم ْمُكَنِإ : َلاَقَك ءارحتآ الم انتَ : ديعتس وُبأ َلاَق « َةَكَم م ْنِم اند

 دعا"! لاق مت « اًئرَطْأَف ةَمْرَع ْتَناَكَف , اوُِطفاَف ْمُكَل ىوقأ رطِفْلاَو ْمكْوُدَع

 اب رار كن لارا لابن ذل“ كيلا لح انثي

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم متوند دق مكّنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 حتفلل ( ةكم نم اند نيح هلاق ) ودعلا لاتق ىلع ينعي ( مكل ىوقأ رطفلاو مودع

 لاقي ( مودع وحبصم مكنإ لاقف رخآ الزنم انلزنف ديعسوبأ لاق ) ناضمر رهش يف
 ( ةمزع تناكف اورطفأف مكل ىوقأ رطفلاو ) اًحابص هتيتأ اذإ ديدشُّتلاب اًنالف تحّبص
 الصاح ناكو تقولا كلذ يف اضرف ناك داهجلا نآل ةضيرف راطفإلا ىهو ةلاحلا كلت يأ

 انرطفأف ) مهل اًرئاج نكي مل زئاجلا لجأل ضرفلا كرتو مهل اًرئاج ناك موصلاو راطفإلاب
 (رفسلا يف كلذ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم موصن انتيأر دقل لاق مث
 . ودعلا نم وندلا ةلاح ريغ مهل رييختلا توبث ىلع لدي اذه

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح (ق) - [440]

 , ل نأ( كامل نورك كنا د

 هس ثيدحلا حرش مدح

 عم انك : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - ق)

 ةملكب ظفلي اًصخش م ينعي « مالسإلاب ظفلي 5 يل اوُصحا » : لاقف مالسلا هيلع يبنلا

 لاقف ةئامعبسلا ىلإ ةئاتسلا نيب ام نحنو انيلع فاختأ هللا لوسر اي : انلقف ؟ مالسالا

 | نم مكمامأ يذلا نوملعتال ينعي ( نوردت ال مكنإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . لمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا رجأ باب : مايصلا باتك : ملسم - [489]

 . (595) )١59( فئاخلل ناميإلاب رارستسالا باب : ناميالا باتك : ملسم - [440]

 دهاشلا نكل )07٠0*( سانلا مامإلا ةباتك باب : داهجلا باتك : يراخبلا دنع هلصأو

 فلاي



 راثآلا لكشمب موسوملا يواحطلا باتك يف تدجو ىتح برعلا دالب نم رضحلاو ودبلا
 نولوقيف هوركملا عاتساو ةباسملا يف رصم لهأ اهلمعتسي ةملك ىلإ اهب ةراشإلا امّنِإ لاق هنأ
 0 اهلهأب اوصوتساف ) . بابسلاو هورككملا هتعمسأ يأ طيرارق اًنالف تيطعأ

 أ : لاقي . يتيصو اولبقا هانعم وأ اًريخ اهلهأ نايتإب مكسفنأ نم ةيصولا اوبلطا

 ١ ممم نيبو طاربقلا ةيمست نيب ةبسانملا لعل . ةيصولا لبق يأ ىصوتساف

 ءوس مكنلمحيالو وفعلاب مهملإ اونسحأف مييلع متيلوتسا اذإف مهناسل يف شحفو:ةءانذمنف

 يبنلا نبا ميهاربإ ةهج نم انامأو ةمرح يأ ( ةمذ مه َنِف ) مهب ةءاسإلا ىلع مهلاوقأ

 يأ ( اًمحرو ) مهنم تناك اهنع هللا يضر ةيرام هّمأ نإف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : ةياور يفو . مهنم تناك مالسلاو ةالصلا هيلع ليعمسإ مأ رجاه نأ ةهج نم يهو ةبارق

 لاحلا عقو ثيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل ةزجعم هيفو « اًرهصو ةبارق مه نإف »

 وسيع

 و

 هسد ثيدحلا حرش مح

 نوقلتس مكنإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ - خ )

 ( ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح اوربصاف ) راثثتسالا نم مسا تاحتقلاب وهو ( ةرثأ يدعب
 ولو مهوفلاخت الو ةدشلا هذه ىلع اوربصاف ماندأ وه نم مكيلع لضفت مكءارمأ ينعي

 . هب نوبطاخملا مه مهنأل ىَلْوُأ ناكل « راصنألل هلاق » : ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 ينوقلت ىتح اوربصا» راصنألل هيَ يبنلا لوق باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - [444]
0 

21 



 هسيو ثيدحلا حرش مدح

 اًسولج انك : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - ق )
 مكلإ ) مالسلاو ةالضلا هيلع لاقف اًردب ناكو رمقلا ىلإ! رظنف مالسلا هيلع.يبنلا عم ةليل

 هيبشت ال حوضولا يف ةيؤرلاب ةيؤرلل هيبشت اذه ( رمقلا اَذَه نؤرت اك مُكُبَر َنؤرَعَس
 مكضعب مضني ال يأ مضلا نم مبملا ديدشتب وهو ( هتيؤر يف نوماضت ال ) يبرملاب ينرملا
 ملظلا وهو مضلا نم ملا فيفختب يورو هتيؤرب درفني لك لب هينرأ لوقي الو اًضعب
 ىلاعت هتيؤر يف مكلك نووتست لب ضعب نود مكضعب ىري نأب ملظ مكلاني ال : ينعي
 ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف ) لوبقلاب ةمألا هتقلت روهشم ثيدح اذهو

 رصعلاو رجفلا ةالص نم نيبولغم اوريصتال نأ يأ ( اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق
 هللا ةيؤر ركذ بيقع امهركذ يفو ( اولعفاف ) نم ىنعمب ءيجي ىلعو امهيلع .ةبظاوملاو
 فوخ ةدشل ركذلاب امهصخ امبيلع ةظفاحم اب اهلين ىجري ةيؤرلا نأ ىلع ةلالد ىلاعت

 لص ينعي ( كبر دمحب حبسو أرق مث ) امهريغ ظفحي نأ يرحلابف امهظفح نمو امهتوف

 . ( بورغلا ع سمشلا عولط 9 دماح تنأو

 نوحتفتم - ماتو طرف هب احل رعت مك

 107 اهلهاب اوصرتساف ء طاربقلا اهي سي ضر يجو رعب و

 اًضرأ نوحتفتس مكنإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 وهو طيِراَرَق هعمجو ءاي امهْيدحأ تلدبأف ءارلا ديدشتب طاّرق هلصأ ( طاريقلا ايف ركذي

 ينعي ( طاريقلا اَهيِف ىّمَسُي ضرأ يهو رصم نوحتفتس : ىَوْرُيَو ) رانيد رشع فصن
 عا كنك يطيل مامالا لاق . مهتورم ةلقل مهتلماعم يف هلامعتسا نورثكي اهلهأ

 ايف مهكراشي لب رصم)لهأب :ةصتخب نكت ل, ظاريقلا ةيميست,نأل ًالكيشم كييادحلا اذه

 )١547( رصم لهأب ِهكْيَع يبنلا ةيصو باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [4417]
 "لا

 كلل



 هد ثيدحلا حرش مدح

 مكنإ ) . هنع يراخبلا ىور ناقل هللا يضر ةريره وبأ - 0
 الإ لدعلا ىلع يرجت ال ةرامإلا نال ( ةمادن نوكتس اهنإو ةرامإلا ىلع نوصرحتس

 فوذحم مذلاو حدملاب صوصخا ( ةمطافلا تسئبو ةعضرملا معنف ةمايقلا موي ) ةردان

 نم اهبحاص ىلإ ةلوصوملا ةرامإلل الثم ةعضرملا مالسلا هيلع يبنلا برض . ةرامالا وهو

 . توملاب وأ لازعنالاب اهنع اهتقرافمل الثم اهنبل عطقنا يتلا يهو ةمطافلاو ةلجاعلا عفانملا

 ثيناتلا ءات قاحلإ زاج اًئنْوم هلعاف ناك اذإو فرصتم ريغ لعف . معن : يبيطلا لاق

 ةرخآلا يف ريمألا هلاني ام نأ ىلإ ةراشإ سئبب تقحلأو معنب ءاتلا قحلي مل امإو اهكرتو هب

 + ءاهغنلا/ نم :ايئذلا يف :هلان أ ام": لإ .ةيستلابةّيَهاَذأ فاسإبلا انو

 : هنع 'ىلاعت هللا يضر ريرج (قز ١ [؛4]

 يف َنوُماَضُت ال ّرمقلا اًَذه َنْوَرَت اَمُك مكبر نورتس مينو
 سُمّششلا عولطب لفرص راع ان ل نأ مُكعطتسا ِنَف « هيو

 .عولط لبق كبَر ٍدْمَحِب ْحّبسَو © : أرق مث « اولَعفاَف اَهيوُرَع لَو
 " جلا 4 بورُعلا ُلْبَقَو ريتتلا

 حتفلا . «هكاله كلذ يف نوكيف ينغتسي نأ لبق مطفي يذلاك وهف كلذ ىلع ةبساحما ىلإ 9

 "نه منا

 هيف ناك نمل اميسالو ةيالولا بانتجا يف مظع لصأ اذه» : يوونلا مامالا لاقو »

 هنم طرف ام ىلع مدني هنإف لدعي ملو ةيلهأ ريغب اهيف لخد نم قح يف وهو ,. فعض

 ترهاظت اك مظع هرجأف اهيف لدعو الهأ ناك نم امأو ةمايقلا موي يزخلاب يزوج اذإ
 . «ملعأ هللاو اهنم رباكألا عنتما كلذلو ميظع رطخ اهيف لوخدلا يف نكلو رابخألا هب
 . )١١7/1١7( حتفلا

 . (5514) رصعلا ةالص لضف باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - 73

 ةظفاحملاو رصعلاو حبصلا يتالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو

 .(؟١١5) ("؟؟) امييلع

 فم



 :.متعإ_ىلاعت هللا يضر !لبج ند هاهم( مرر ابا

 اَهوُبَأَ ْنَأ ْمُكَنإَو « كوُبت َنْيَع هللا ًءاَش نإ ادَع َنوُنَتس ْمُكَنِإ

 اوباما: نم أ ةضسي دل ةكشور اها نمف... اراهّتلا ينفي نكح

0 

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نوتاتس مكّنِإ ) . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم - م )
 كلا لح حادملإ ثيدحلاراذه > ةفحبللا بحاص لاق 4 كوبت نيع للا ءاش نإ ادع
 خيشلا ال هتلاخ تخخأ نبا مهاولا : لوقأو . هنع ملسم هجرخأ هنأ خيشلا مهوو ًأطوملا يف

 ا ل ل علا للا هايف اع مرق دس

 ( راهنلا ىحضي ىتح اهوتأت نل مكنإو ) هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم ةياور ملسو

 لاق (يتأ ارينا اهنا اهلام, نوب قضم اطياب نيل ةلاتيلب غبر ءيجي يأ
 ىلاعت هللا لص يبنلا لسغف لسغف ةثالث وأ نينثا يوري ءام هيف ناك و كوبت نيع انتجف : يوارلا

 برشف ريثك ءامب نيعلا ترجفناف ءاش امب ىلاعت هللا اعدف اهيف ههجوو هيدي ملسو هيلع
 للا حاصلا اطير رع يرسم لاذع تاكل سو

 : هنع ىلاعت هللا يضدرر ةاريرع وبأ 0
 موي سا 7 اَهّنِإَو الا ىَلَع نوص رختَس مكن ١

 م ”(ةمطاقلا 0 ا لا َمُعِنَف 2 فاشل

 7 هلع يبنلا تازجعم يف باب : لئاضفلا باتك : ملسم - [:84]

 ."09/154) ةزامإلا ىلع صرحلا نم هركي ام باب : ماكحألا باتك : يراخبلا - [445]

 تكفس ىتح اهيلع سانلا لاتتقا يف ببسلا وه ةيالولا ىلع صرحلا» : بلهملا لاق ٠
 دق هنأ مدنلا هجوو كلذب ضرألا يف داسفلا مظعو جورفلاو لاومألا تحيبتساو ءامدلا

 دقو اهبكترا يتلا تاعبتلاب بلاطي هنأل ايف لوخدلا ىلع مذيف تومي وأ لزعي وأ لتقي
 . )١77/1١7( حتفلا .هأ وع هيلع 00 هتاف

 ع

 2 تر
 ريصي هد د تروم دعت نك ةمصاغل بسسلب ه 50 5 ةعض رم معلا 2 اد اق -_ /_ 4 5 - ل 1 0

 ب

 كيث



 نيعلاو ؛ةقيبلاب مكحلا قهف ثيدحلا بيف ىذلا امال اةكارادتف/باوصلا وهام هللا هليل
 نم قحلا ناتك نأل حيحص مكحلا لب أطخ ىّمَسُي ال نطابلا فلاخي ام هيف عقو اذإف
 نيبت الهف : تلق نإف.'. مك اجلا لبق نم ال, هزيررقت نع :نيمصخلا ردخغأ شعوب ىريقلا

 اا لاو ةنيبلاب البال ا عب مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 رارسألا انسأ كل ايس كل ناكلو هعابتاب ا هللا 0 0 07 نطاوب ني

 ككامألاو لاومألا ل ىلاعت هللا ةبحر ةقيتحت وبأ ةلمحو ”اانطاب اكفني ال” ١

 . هقفلا اعبشم هنايب عضوم . اهخسفو حاكنلا دوقع تابثإ نود

 دلما | 1 كيلا هللا يضر ةداتق وبأ مادبا هش

 ال الا ل

 موي سيِرْعَتلا هليل لبق لاق :

 هس ثيدحلا حرش مهد

 نورس مكلإ ) . هنع ملسم .ىوز“ ( هنعإ ”ىاعت..هللا يضر :ةداتق رونا" |

 نوتأتو مكتليلو ) حابصلا ىلإ سمشلا لاوز نم وهو مكتيشع تقو يأ ( مكتيشع
 رفاسملا لوزن : سيرعتلا ( مويب سيرعتلا ةليل لبق هلاق : اًدغ ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا

 يف اوعرسأ اوعمس املف كلذ ملعي موقلا نم دحأ نكي مل : يوونلا لاق . ليللا رخا
 ءاش نإ : لوق بابحتسا هيفو ". مالسلاو ةالصلا هيلع هتازجعم ةلمح نم اذ 0 0 |

 ادع كلذ لغاف نإ ءئشل ّنآوقت الو 9. ىلاعت مثلا, لاق 5 ةلضتسملا يوهلا ل
 + : فيكلار 4 هللا َءاَشَي نأ الإ

 اهئاضق )58١( )١١”5(.

2 



 ا(يَكَنإِل ةملك هلوأ ءاجام يف : نمانلا لصفلا

 : اهنع ىلاعت هللا [ئيضار هلام 41 قزلا

 + 111 و تري د6

 1 ىلع تالا طا ربع ا صلو رمش

 0 هَل ُعَطَقأ اَمّنِإَف سا

 - | هو -

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ا سارا ناار وسامر ساو ارم

 نوكي وأ نئاك يأ لدع لجر ليبق نم لعل ربخ ردصملا ( نوكي نأ مكضعب لعلو ّيلإ

 لعفأ نزو ىلع ( نححأ ) نوكي نأ مكضعب فصو لعل يأ فوذحم فاضملاو ةدئاز نأ
 لمتحيو . هدوصقم ريرقت يف غلبأو ملعأ هب ينعي ةناطفلا وهو ءاحلا حتفب نحللا نم

 نع زجعأ نوكي نأ هب ينعي . باوصلا هجو نع فرصلا وهو نحللا نم نوكي نأ

 نحللا بحاص مصخ ديعولا قحلي اذه ىلعف همصخ هبلغيف هقطنم ءوسب هتجح راهظإ

 لوألا هجولا ىلع لوألا ضعبلا ىلإ عجار هيف ريمضلا ( هل يضقأف ضعب نم هتجحب )
 ( هنم عمسأ امم وحن ىلع ) ةنكاس يبضقأف يف ءايلا . يناثلا هجولا ىلع يناثلا ضعبلا ىلإو

 عطقأ امناإف هذخأي الف اًئيش هيخأ قح نم هل تعطق نمف ) لجأل ىنعمب امم يف نم
 عقي دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدي ثيدحلا : تلق نإف ( رانلا نم ةعطق هل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع نوُيلوُصألا قفّتا دقو هيلع ىقبيو نطابلل فلاخم مكح هنم
 هيف مكح ام نأ مداره :' تلق . امهني عمجلا 'بفيكف اطخ ىلع هماكحأ يف, ررقي 3
 هريغ تادهتجمك اطخلا لاتحا ىلع ىقبي ال هداهتجاب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا

 .(؟15/) هملعي وهو لطاب يف مصاخ نم مإ باب : ملاظملا هقاتكلاو يراخبلا ا

 21021( لنا ) ةجحملاب نحللاو 3 رهاظلاب مكحلا باب : ةيضقألا كتاتكأر : ملسمو

1 



 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا 0 م

 ءاحتريَسا يِنْعَي : ركب يبآل هلاق ؛ َءالَّيُخ َكِلذ 36 سنا

 را

 هس ثيدحلا حرش مد

 لاق امل : لاق . هنع يراخبلا ىَوَر ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 لاق: + اًرطب .هزازإ نبه” نم“ هل انزظني النشا "نعول مليعور هيلع اعتزال فيا |

 تسل كنإ ) : مالسلا هيلع لاقف يخرتسي ىرازإ ىقش دحأ نإ هللا لوسر اي : ركب وبأ
 وهو ربكلا ىنعمب دملابو تحت ةانثملا ءايلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب ( ءاليخ كلذ عنصت

 . ةراشإلا مسال ريسفت اذه (رازإلا ءاخرتسا ينعي : ركب يبأل هلاق) هل لوعفم نيضتلاب

 . (5785) ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم باب : سابللا باتك : يراخبلا - [481]

 ناميإ نم سانلا نيأف ضعبلا همهف اك رازإلا لابسإ زاوج ىلع لديام ثيدحلا يف سيلو ه
 . عضاوتلاب ركب . يل هع يبنلا ةداهش نم سانلا نيأو. هنعازهللايضر+زكب ! يأ .ش ب مهبط 3009 3 1

2001 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع (م) - [440]

 8 يلا 0 ا

 هك كبل ا هآاالاق يسند هللا يِنَتأَ

 هد ثيدحلا حرش مح

 ءابلاو ةلمهملا نيعلا حتفب وه ( هنع ىلاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع - م)
 درفنا اًئيدح نوثالثو ةينامث ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام : ليق . ةدحوملا

 لع انوش ,ناثؤألا ةدتع نأ نظأ ةيلهاجلا يف .:تنك .:. لاق, ::ثيدحلا ادع ام» لف

 مالبلاو ةالصلا هيلع دمحم وه اذإف هيلع تمدقف ةكمب ارايخأ ربخي الجر نأ تعسف ءيع
 9 دا 0 كلقف هيلع طلسم همرق كاكاو الالثاو ركب ابا ذكيح هع هبارعأ

 ل كدر ان ابا تدك لل ا :لاق ؟ يبن امو :تلق « يبن » : لاق
 «ًاعيش هب كرظياالو هللاَنشِوُيا نأ وأ ناثْوألا رسسكَو 2 يتلا ."انلاق

 ردصم ىلإ ةراشإ ( كلذ عيطتست ال كَْنِإ ) : مالسلا هيلع لاقف . كعبتم ينإ : تلقف

 اذإف كلهأ ىلإ عجرا نكلو سانلا لاحو يلاح ىرت الأ اذه كموي ) كعبتم : هلوق

 لاق ( كعبتم ينإ : هل لاق نيح هل هلاق : ينتأف ) تبلغ يأ ( ترهظ دق يب تعمس
 : تلقف هتيتأ ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مودق تعمس امل : يوارلا

 لك ىلالد كيلحلا فورم ةكم ىتنيفل يذلا ءيتسار,مجت و :لاقا ؟ ىف رعتأ هللا لوس ١
 ربخأ ثيح ةزجعمو ءادتقالل رادتقالا تقو ىلإ ةيقتلا زوجي هنيد ىلع فاخ اذإ ملسملا نأ
 ىلع محرلا ةلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا مدق امَّنِإ . لبقتسملا يف هروهظ نع

 . اًميظع اًعقو لئاسلا سفن يف اهل نأل ديحوتلا

 (78595) . ةسبع نب ورمع مالسإ باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص تناك : ملسم 7 كيرالا

05559 . 

 كرت



 وعاثيدحلا يف:روكذملا نأي, لوألا مسوي اهلاداي لاغمالا ينانلاو + اهبوجؤيا زال

 رارقإلا نودب اهئاداب اولثتما ول مهناب يناثلا حجريو كلذب رارقإلا هبسانيف اهتيضرفب رابخإلا

 ةقدص مهيلع ضرف هللا نأ مهربخأف) رارقإلاب ظفلتلا ال راكنإلا مدع طرشلاف ىفكل اهبوجوب
 ىلإ الو ينغ ىلإ ةاكزلا عفد مدع ىلإ ةراشإ هيف ( مهئارقف ىلإ درتف مهئاينغأ نم ذخؤت
 مه نإف ) رخا دلب ىلإ اهلقن زاوج مدعو نيملسملا ىلإ عجار مهئارقف ريمض نأل رفاك
 مهاومأ رايخ ذخأت نأ كسفن ىّنا ينعي ( مهاومأ مئاركو كايإف كلذب كل اوعاطأ
 مارك ذخأ نأ ىلإ ةراشإو فوذحملا كايإ لماع ىلع فوطعم اذه ( مولظملا ةوعد قثاو )

 ةلوبقم هتوعد نوكي يأ ( باجح هللا نيبو هنيب سيل هنإف ) ملظ ةاكزلا يف لاومألا
 ثعب نيح ذاعمل هلاق ١ : ثيدحلا رخا يف هللا همحر فنصملا لاق ولو . ملاظلا قح يف

 . هناوخإ يف هلاق اك ىلؤأ ناكل « نما ىلإ

 ؛ هلع للعتر هللا يضر فكلما نب .ةلس: (مز 1

 0 ا لوألا َلاَق يِذَلاَك َكّنِإ

 . « ُهَل ُهلأَق ؛ يسفت

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 اطعأ : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - م )

 00137 افق هع اذرخ نار 2 امرت هيمدجلا ماع حلسو هيلع لات هلل ا

 لاقف . اهاّيِإ هتيطعأف لزعأ هتيأر رماع يمع ينيقل : تلق ؛ كتيطعأ يتلا كتفحج

 11 لا ا د

 ءاغبإلا نم رمأ عطقلا ةزمببو يل بلطا يأ ةياغبلا نم رمأ لصولا ةزمهب ( ينغبا مهلا )
 ىلص يبنلا هب راشأ ( هل هلاق يسفن نم يلإ ّبحأ َرُهَف اًبح ) بطلا ىلع يّنعأ يأ

 حالسلا هاطعأ ثيح هسفن ىلع ةبحملا يف همع راتخا ةملس نأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 1 لاعت هلاوقا تحب ا ةملسل حدم هيف نكلو هيلإ هجايتحا عم هسفن كرتو

 هم # ةّصاسخ م مه ناك لو يسم ل َنورْبوُيَو »

 )7*١(. (١٠8١ا/) اهريغو درق يذ ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [5/4]

5216 



 َقرَو عّجوت اذهو ( ةلوخ نب دعس ) فلخت نأ كلعلو : هلوق نم كاردتسا ريقفلا يأ
 ط1 اهذكم تاقن أل ةلازطلا ار وشلل" لع طلو هنا حلات اهلا للص #هنلا:'كاوشناو خرم

 ثيدحلا يأ ( هل هلاق ) اهب تامو ةكم ىلإ فرصنا مث اًردب دهشو رجاه هنأ يراخبلا

 . ىوارلا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ةدايع نيح يأ ( هداع امل ) صاقو يأ نب دعسل

 امهنع ىلاعت هلل يضر 0 نبار(ةز: ل ثا
 دا ىلإ مهغعذاف هج اًذإف 5 باك هم م اًموق ننال َكْنِإ (

  كِلذب كلل اوُعاَطأ مه ْنِإَف « هللا لوسر اًنمح َّنأو هللا اّلِإ لإ اَْنأ او ُدَهْشَي

 هامل تاي مي لك فا ٍتاولّص سطح ْمهْيَلَع ضرَ هللا نأ ْمُهروخأَف

 ُدرق ْمهئاَبِنغ ْنِم ذو هقَدَص ْمِهيَلَع ضْرَه هللا نأ ْمُهريَأَف ١ كلذب كل

 ةزغذ نكاد تيهلاولا تبارك وسدلايإف كندي كَل اوغاطا مهل نإَف © نه ارق ىلإ

 . (« ٌباَجِح هللا َنْيَبَو هيب َسِيل ُهّنِإف .مولظملا

 كس ثيدحلا حرش مد

 ثعب : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 لهأ ْنِم اًموق يتأتس كنإ ) هل لاقف نما ىلإ اذاعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 ( هللا لوسر ادمحم َنأو هللا اّلِإ هلإ ال نأ اودهشي نأ ىلإ مهعداف مهتتج اًذِإف باتك
 ةوعّدلا مهغلبت مل اذإ اذه نكل لاتقلا لبق مالسالا ىلإ رافكلا ةوعد بوجو ىلع لدي اذه

 ىلع راغأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نأ ّحص هنأل ةبجاو ريغف مهتغلب اذإ ام
 ىنعم هنمضتل ماللاب ةعاطلا لمعتسا ( كل اوعاطأ مه نإف ) نولفاغ مهو قلطصملا ينب

 تاولص سمخ مهيلع ضرف هللا نأ مهربخأف ) نيتداهشلا ظفلتب يأ ( كلذب ) دايقنالا
 : امهدحأ . نيهجو لمتحي اهيف مهتعاطإ ( كلذب كل اوعاطأ مه نإف ةليلو موي لك يف

 عادولا ةجح لبق نما ىلإ ذاعمو ىموم يأ ثعب باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [474]

5540). 

 ؛ (59) )١9( مالسالا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاغدلا باب : ناميإلا باتك : ملسمو
 . نمبلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل هلاق

 كلي



 ريخ ثلثلا نم يقب امم كلهأ ىلع كقافنإف تشع نإ كنأل لعفت ال : ينعي . ةقباّسلا

 ترص يأ ( اهب ترجأ اّلِإ ) ةقفن ةفص ةلمجلا هتاذ ءاضر يأ ( هللا هجو اهب يغتبت ) كل

 يذلا ىتح ينعي ( كتأرما يف يف لعجت اه ىتح ) ةقفنلا كلت ببسب اباثمو اروجأم
 انهه ام : نيِّدلا يقت خيشلا لاق . ارجأ هيف كل نإف ماعطلا نم كتأرما مف يف هلعجت

 سانلا تام : لاقي اك رجألا ليصحت يف ةغلابملا ديفي ىتح ظفلو بجاولا نع ةرابع
 طقف ةمذلا ةءارب يلالا بجاولا ءادأ يف نأ مهوتي نمل اعفد اذه نوكيو ءايبنالا ىتح

 ةلمجملا ةينلا نكل هللا هجو ءاغتبال ىّدُأ اذإ هيلع باثي امَّنِإ يللا بجاولا نأ انايبورجألاال

 ف لوألا .بابلا“يف :ةراشإلا !قبنس هيلإو :رجألا» ليصحت يف 'ةيفاك :.هللا*قاقنألا !ذاوكأ مف
 صاقو ينأ نب دعس يأ ( لاق ) « اَيلُعلا يه هللا ةَمِلَك َنوُكَتل َلئاَف ْنَم ٠ : ثيدح

 0 ا ا كك

 0 5 ةدلب يف 0-1 0 نورجاهملا ناكو ةكمب هتوم نم 0
 هللا هجو هب يغتبت المع لمعتف ) لوهجملا ءانب ىلع ( فلخت نل كنإ : لاق ) ىلاعت هل

 ةكمب ىقبتو كباحصأ نع فلختت نأ كل قفتا نإ ينعي ( ةعفرو ةجرد هب تددزا اِّإ

 ةجردلا دايز وهو ةدالصقملا وج ااظ اهلل لفشل الا طبع ااييفاازشخ ا ا

 ( نورخآ كب ) لوهجمنلا ءانب ىلع ( ٌرَضْيو ماوقأ كب عفتنت ىتح فلخُت نأ كلعلو )
 0 5 مهنيد يف هسا

 ( مهترجه هباحصأل  ذفنا أ علا 0000 قارعلا هيدي ىلع هللا
 : موق لاق . اهنم اورجاه ةدلب يف مهتمت ال : ينعي ( مهباقعأ ىلع مهدرت الو) مهل اًهمّمتو
 . ءاعدلا اذهب هيلع اولدتساو هترجه يف حداق ناك فيك اهنم رجاه ةدلب يف رجاهملا توم

 مهل اًماع ءاعد اذه نوكي نأ لمتحي هنأل كلذ ىلع يدنع هيف ليلد ال : يضاقلا لاقو

 انهه ىلإ ةيضرملا مهتلاح نع مهعوجرب مهباقعأ ىلع مهدرت الو مهترجه مهل متأ هانعمو
 ةرجاهملا ءاقبب لطبي ال ةرجهلا رجأ : نورخا لاقو . ثيدحلا قايس نم ديعب هنكل همالك

 ( سئابلا نككل ) لطبيف رايتخاب ناك اذإ امأو ةرورضل ناك اذإ هيف هتومو هنم رجاه اميف

 717م ( ١)راهزألا قرابم 1



 نيعلاب ( رّيع نيح هل هلاق ) قاشلا لمعلا ىلع يأ ( هيلع مهونيعأف مهومتفلك نإف )

 ل0 هيب ايش كاع رز بم ١ : يأ "هان انكللا| ءايل ا منيانست و ةلمفملا

 2 هللا يضر وو يبأ نب دعس (ق) - [47]

 0 ةلاَع 0 نأ نم ريح ءاينخأ كي 0 نإ كل 0

 سرر دودي تعزف شرب اج 14 + نتي التع لس قل نأ كل

 ضنأ ّمُهَّللا , َنوُرححآ كب ٌرْضْيو ٌماَوْقأ كب عفتني ىَتَح َفلَحُت نأ َكّلَعََو

 ا لاا ترا

 ؛ ةلوحت ْنْب ُدْعَس سئابلا نكل ؛ مهباّمعا ىلع مهَدْرتاالَو ب ينم هباَحْصأل

 .. و ةكاع امل فل هلاق

 تحب ل

 : لاق . 0 ل ا ا را ا ق)

 راسا ا

 نإ كنإ ) « ريتك تلثلاو كلثلا » < لاق ؟ تلْتلاف : تلق مث”« لاو : لاق ؟ ةرطشب

 لاتشا لدب رذت نإ نا : لاقي وأ هربخ وهو ( ريخ ءاينغا كتثرو ) ادتبم وهو ( رذت

 ريقفلا وهو لئاع عمج ( ةلاع مهرذت نأ نم ) طرشلل ةزمهلا رسكب يورو إما
 لا ل

 ذئنيح هل زئاج ثلثلاب ءاصيإلا نأ نايب « ثلثلا » : مالسلا هيلع هلوق يفو . ءارقف اوناك

 ثلثلا نم لقاب يصوي نأ هل بحتسملا نأ نايب « ريثك ثلثلا » : مالسلا هيلع هلوق يفو

 نم ثرإلا ىلع لومحمف تسب الإ يدر 017 يواَرلا لوق امأو . ءارقف هتثرو نوكل
 ةلعلا ىلع ًافوطعم هنوكل اًضِيأ ىبنلل ةّلع اذه ( ةقفن قفنت نل كنإو ) ةيضرفلا ةهج

 . (١؟9:68) ةلوخ نب دعس هع يبنلا يلر باب .: زئانجلا باتك : يراخبلا - 47173

 .(05) )١5748( ثلثلاب ةيصولا باب : ةيصولا باتك : ملسمو

 كيرلا



 « َكَّنا ١ ةملك هلوأ ءاح امه : عباسلا لصفلا

 : هنع ىلاعت. هللا ئضرب رذ وبأ (ق) - م4859

 هللا ْمُهَلَعَج ٠ ْمكلَوحَو ْمكلاَوِإ ْمُه ٠ ةيِلِهاَج كيف ٌورْما َكَنِإ ٠

 امم ُهْسيلَو لكأي امم َُنِمْطيلم هدي تخت هوحثأ َناَك ْنَمَه ْمكيِديأ تخل

 هل ُهَلاَق ؛ ِهْيَلَع ْمُهوُنيِعاَف ةهومتلا# 3012 يلا 2

 1 همالغ الريع يح

 - | هو 3-5

 هسو ثيدحلا حرش هح

 كيف ٌؤورما كَّنِإ ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - ق)
 ( مكناوخإ مه) همأب دحأ متش وهو ةيلهاجلا قالخأ نم قلخ يأ ( ةيلهاج
 هللا مهلعج ) مداخلا وهو لئاخلا عمج نيتحتفب ( مكلوخو ) كيلامملا ىلإ عجار ريمضلا
 لاق ( سبلي امث هسبليلو لكأي امم همعطيلف هيدي تحت هوخأ ناك نمف مكيديأ تحت

 نشخلا لكأ نم ةبراقتم مهتمعطأو مهسابل ةماع نيذلا برعلل باطخ اذه : حراشلا

 ا و ا ل لا نشخلا سبلو

 باطلا :!'لاوقأو مهتوسكو هدلب كيلامم ةقفن نم فورعملا وه ام اّلِإ هكيلاممل هيلع

 1 ا ا ركذ اع نصعخ ريختر عا

 هلاق 5 عامجإلاب تاتا ملغ درع رمأألا .:ناوكياو ءاماظ باطخلا لعجي نأ هجولا

 لامعألا نم هيلع نوقيطيال ام مهورمأت ال ينعي ( مهبلغي ام مهوفلكت الو ) يوونلا

 0 ةيلهاجلا لمآ نع يصاعملا تان ناميالا تاك يراخبلا دولا يقل

 هفلكي الو « سبلي امم هسابلإو ٠ لكأي ام كولمملا ماعطإ باب : ناميألا باتك ملسمو

 . (78) )١551١( هبلغيام

 ه5١



 هيو ثيدحلا حرش تك

 لوسر اي : تلق : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م )

 ةزمح تنب .معن :تلق «ءيش مكدنع له» لاقف انعدتو بناجألا جوزتت كل ام هللا

 ينعي . ةعاضّرلا نم يخأ ةنبا اهّنِإ يل لحت ال اهنإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 . ( ةرمح تدب

 : هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ (م) - [:ا/5]

 ( 4) ْمْوْمَرا نعي. مُعَط ُماَعَط اَهَّنِإ «3 ةكراَبم اَهّنِإ »

 يح تيدحلا سلا بح

 0 لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )

 اوناكو يداولا لهأ يلع لامف هناكم نع تلأسف ةكم تيتأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 تيأرف ةبعكلا راتسأ نيب تيفتخاو مهنم تررفف يلع ًايشغم تررخ ىتح يننوب رضي
 تنك ىتم ذم » : يل لاقف مالسإلا ةيحن تييحف فوطي هللا لوسر يللايللا ضعب يف

 ماعلا يل ناكرلم : تلق (« كمعطي ناك نمف » :لاق . اًموي نيثالث ذم : تلق ( انه

 ماعطلا ( مغَط ُماَعَط اهّنِإ ةكرابم اهل :.مالسلاو ”ةالضلاهيلعا, لاف مرمز/اءام الإ
 هنا طير دارو قر اةلاووا لكلا( نع نددطم نيعلا دوكيس ل ءاطلا سنا شلعلا ويا لكلا

 ريسفت اذه مزمز ركب يأ ( مزمز ينعي ) دوجأ وأ عبشم ماعط هنأ معطلا ىلإ ماعطلا

 ..اهيلم اهتم يرغول اهلإ دسار

 (7477) هنع هللا يضر « رذ يلأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [4176]

 " ذو

 كلا



 ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاجف ) ةيدهلا ةهج نم ينعي ( ءيشب اهنم
 ةاشلا نم انيلإ تفعب ةبيسُن نأ الإ ال : تلاق ؟ ءيش نم ٌمدنع له : لاقف ةشئاع

 ايككلعا ةنراتهو :ةبينسنلا ةقدكم اك نلقا#ةليقلا نأ ثيدحلا ىنعم ( اهيلإ اهب تشعب ىتلا

 ىلاعت هللا لص هللا لوسرل لالخ ةيادهلا نأ: ىلع ليلد: هيفو . اهكيلمتب انل ةيادَهاتناكامن

 : نيكلا "لدبت ؛ةلزتم ؟كللا' لدبت “نأ لعو ةفارشل اهنكلا ١

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (خر شالا

 6 ةجيدخ ينعي ؛ دلو اهنم ىل ناك ورع تناكو تناك اهنا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا ناك : تلاق . اهنع يراخبلا”ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خا )

 يتريغ ناكو ةيده اهقئادص ىلإ ثعبيف ةجيدخ ركذ رثكي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 :! ةريغلاا نما اموي «:تلقف' مالشلا :هيلخ“<هئانتن ةرئاسلا نطترفكأ د ابرز ام الأب ا

 ((ثناكو تناك اهنإ) : ماللسلا اهيلع' لاقف « ةجيدخ الإ اينانلا يف ١ نكيلال 0

 ىلع قلطي وهو ( دلو اهنم يل ناكو ) ةيضرملا امتافصو اهبقانم دادعت ىلإ ةراشإ هذه
 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هدالوأ عيمج نأ يور امل يناثلا انهه هب دارملاو ريثكلاو دحاولا

 ريمضل ريسفت اذه ( ةجيدخ ينعي ) ةيطبقلا ةيرام نم ناك هنإف مهاربإ ىوس ةجيدحخن نم

 . « اهنإو

 0 ىلاعت هللا يضر يلع (م) - [54ا/5]

 تن يِنْغَي ؛ ٍةعاضّرلا َنِم يأ ةئبا اَّنِإ يل ُلِحَت ال اَهّنإ
 ... ,ةاّرميت

 هللا يضر اهلضفو ةجيدخ هَ يبنلا عوزت باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - [47]

 . اهنع هللا يضر ةيضرملا اهتافصو اهبقانم دادعت ىلع لدي ام ثيدحلا ينو (7814) اهنع

 )١5145( )١١(. ةعاضرلا نم خالا ةنبا ميرحت باب : عاضرلا باتك : ملسم - [47]

 الرازق



 لع سناك ا هتنيبر نآل ١ يضاقلا_لاقو... تاقولا كلذ يف:ةبصيرف تناك يهو ةرجهلا لع
 دال رام ينور تكل يقناابعإو 1الرألا نا عماتي و يتلا رس دعب, متلسإلا
 ةالصلا هيلع هنامز يف ناك اذه نأ رهظألا : يضاقلا لاق ( ةضفلا ثبخ رانلا يفنت اي )
 : يوونلا لاقو . هناميإ صلخ ال عب اقمار رفا لع رص ااا هنأل مالسلاو

 تيالخلا يف لاق ملسو هيلع للاعت هللا لص" يسلا "نأ مص دق هنال رهظاب سل اذك

 ( قفانمو رفاك لك اهنم هللا جرخُيف تافجر ثالث فجرتف ةنيدملا دصقي هنإ ١ : لاجدلا

 . ابق“ ماو" ةمزفشلا# سلا, قبااذخ "نوكيا! انآ ؟هقيلاوألاو

 : لمع لاعت هلا يضر ةَيْيَسُن اهمساو ةيطع مأ (قزاي د[

 يلاعت هللا ىلص هللا لوبمر ثعب نيح هلاق.؛ اَهلَحَم, تغلب دق اَهّنإ »

 لوسر ءاجف « ءيشب اهنم ةشئاع ىلإ تثعبف « ةقدصلا نم اهيلإ ةاشب مّلسو هيلع

 ا رب ل

 »ب اهنلإ اهي + تنعي جيلا ةاشلا َنِم اني ثقعب ا نارآلا الا تلاق

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 رسكو نيعلا حتفب ةيِطَع ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةبيسُن اهمساو ةيطع مأ - ق )
 وا ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا مضب ةبيَّسُنو . نيتلمهملا ءاطلا

 هيلع ىلاعت' هللا. ىلص يبنلا نع هتؤررام+. ىحرجلا ي يوادتف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ملسمو ثيدحب اهنم ىراخبلا درفنا ثيداحأ ةعست نيحيحّصلا يف اهل اًئيدح نوعبرأ ملسو

 رهظأ لوألاو . ناشلل : حراشلا لاقو . ةاشلل اهّنِإ يف ريمضلا ( تغلب دق اهّنِإ ) ثيدحب
 هللا لوسر ثعب نيح هلاق ) تمتو اهعضوم ةقدصلا تعقو يأ ءاحلا رسكب ( اهلحم )
 ةشئاع ىلإ تفعبف ةقدصلا نم ) ةيْيَسُن ىلإ يأ ( اهيلإ ةاشب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 )١5954(. ةقدصلا تلوحت اذإ باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - 47/77

 نإو « بلطملا ينبو مشاه ينبلو ْهَُّْع يبنلل ةيدها ةحابإ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 لاز هيلع قدصتملا اهضبق اذإ ةقدصلا نأ نايبو . ةقدصلا قيرطب اهكلم يدهملا ناك
 . )٠١15( )١75( هيلع ةمرحم ةقدصلا تناك نمم دحأ لكل تلحو ةقدصلا فصو اهنع
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 7 هللا يضر 10ج نبا نزال

 ٌلوُسَر اي : اوُلاَق « اَهَئوُرْكْنُت ٌر ٌروُمأَو ءاةرثأ يدعُب وكت اَهّنإ ١
 قالا بريل نوؤوت اوبر جب كلوش در ْنَم ماك اف

 : (ْمكَل يذلا هللا قولا ل

 هي ثيدحلا حرش مدح

 نوكتس اهنإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 مكيلع مكؤارمأ لضفيس ينعي رايتخالا وهو راثكسالا نم مسا تاحتفلاب ( ةرثأ يدعب
 قحلا ىلع مهءاوهأ نورثؤي ةرثأ باحصأ مكتالو نوكتس هانعم وأ ةليضف هل سيل نم
 فطاع الب رومأ خسنلا ضعب ينو ( اهنوركنت رومأو ) قحتسملا ريغ ىلع ء 0 نوفرصيو

 رمأت امف هللا لوسر اي : اولاق ) اهب دتعملا يه ىلوألا ةياورلاو هل نايب وأ ةرثأ نم لدب
 نولأستو ) ءارمألا ةعاطإ وهو ( مكيلع يذلا ّقحلا نودؤت : لاق ؟ كلذ اّنم كردأ نم

 . باوثلا وهو ( مكل يذلا هللا

 : هنع ىللاعت هللا 0-2 تباث نب.ديز (قرلا مننا ا

 را عقول اه داس مجول 7

 هسي ثيدحلا حرش مد

 يدوس نا وس دول رعاه 2

 ةالصلا هيلع ىبأف يتعيب رب ينلقأ دمحم اي : لاقف ةنيدملاب ىمح هباصاف يبارعأ هللا لوسر

 0 0 اهّنِإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ينارعالا,جارجف داعسلاو
 تناك هتعيب نال يبارعالا ةعيب مالسلاو ةالصلا هيلع لقي مل امّنِإ : يوونلا لاق . ةبيطب

 00 مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - [47]

 )١8547( لوالاف لوآلا . ءافلخلا ةعيبب ءافولا بوجو باب : ةرامالا باتك : ملسمو

706485 

 نيقفانملا يف مكل امف# : ىلاعت هلوق باب : ءاسنلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ع3

 . (1589) . «نيتف
 )85"١7( )55٠١(. اهرارش يفنت ةنيدملا باب : جحلا تاك : ملسمو

2 



 (اَيَنإ) ةملك هلوأ ءاجام ىف : سداسلا لصفلا

 احا لا هللا 0 ةشسئاع (قزا-([4 1

 لير ' نم (ةلزاع -راصتلا“ نيحلا..هلاقلا 0

 « شحج ٍتنب

 5 | هو -

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ركب يبأ ةئبا اهّنِإ ) اهنع ةياورلا ىلع انا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 اهماقتنا يأ ( ةشئاع راصتنا نيح هلاق ) اهقطنم نسحو اهمهف لاك ىلإ ةراشإ اذه
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا جاوزأ نأ يور ام اهراصتنا ببس ( شحج تب بنيز نم )

 يفر هبا تلخدفب ةيشئاعك | نيالا هنم نيلطي هيلإ ةسطافانليسراق, لممتجا لسور هلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ نلق ام : تلاقف اهطرم يف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع عم

 «للقف ادي لاق اعرض لف. نيلإ تعج رف ايجافروا :ىلقإ : مهن تلات يرسل

 تناكف شحج تنب بنيز نلسرأف ضرت ملف ًايناث اهنلسري نأ ندرأف ائيش يعنصت مل
 بنيز نم نيدلا يف اريخ ةارما طق را مل : اهقح يف ةشئاع تلاق ىتح دهزا هجاوزا يف

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةلزنم يهاضت مالسلاو ةالصلا هيلع هدنع ةلزنم ال تناكف

 نإ ةيوسلا كتلاسي 'ىتعي ةفاحقا يأ نبا تلي يف لدعلا كنلاسي كءاست نإ: كلك
 ةشئاغ اهتبفتسا ابلغ تلاطتنا املق' اهيعشف ةشئاع لع تلبقأ مث ةبحلا يف ةشئاع نو

 قحلاب ماقتنإلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا ينو اهتنكسأو اهترهق ىتح ةعفادملاب اهتضراعو

 4 هلآ ىَلَع ُهُرْخَأَك َحَلصَأَو ىَفَع ْنَمَف 9 : ىلاعت هلوقل لضفأ وفعلا نكل
 1٠ : ىروشلا ]

 (؟ 414 5؟) اهنع ىلاعت هللا يضر « ةشئاع لئاضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [419]

 . )190/1١5( فارشألا ةفحت ىف اك اًقيلعت ةبهلا يف يراخبلا دنع وهو (8)
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 امهنإ) ةملك هلوأ ءاجام يف : سماخلا لصفلا

 : هنع 00 ملا 0 7 م هل

 0 فرع ل

 ا ا نا

 حلا | 0

 ذا يور إو. الس ور ص لاذ ضو رع 6

 0 ها نأ 0 د ل

 هيلع هبش .."بلقلا ىضرب ال نيرمألا عفذللا وه امنإ مهتيطعأ امف لْخْبلا ىلإ ينوبسني وأ

 هجو ىلع « ينوريخ » لاقف رييختلاب هسفن عم مهاح نم رهظ ام مالسلاو ةالصلا

 : رمع لاقف ) مسق ردصم برضلا نزو ىلع (اًمسق مسق نيح هلاق) ةراعتسإلا
 قحأ ناك ) ةفصلا لهأ مهريغب دارملاو ءادتبالل هيف ماللا ( ءالؤه ريغل هللا لوسر اي
 . ةحلصمل مهيلإ لاملا عفدو لهجلا لهأ ةارادم ىلع ةلالد هيفو . مهنم مسقلاب يأ ( هب

 . )٠١85( )١57( ةظلغو شحفلاب لأس نم ءاطعإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم - ع454]

 . ايس ميلف اون زلال ينوريخ مهنإو» : «ملسم» يفو
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 هناسلب ركنأ نم » ىرخألا ةياورلا هديؤيو بلقلاب ةيهاركلاو ناسللاب نوكي راكنإلا نأل

 صقخم ريغ راكنإلا نأب هنع باجُي نأ نكمي « ملس دقف هبلقب هرك نمو ءىرب دقف

 عنملا نأ ىري الأ اهتارمث نم ناكرألا رئاسب وأ ناسللاب عنملاو بلقلا ةرفن وه لب ناسللاب
 نوركنت : هلوقل ليصفت ركنأ نمو هرك نمف : هلوق نأ ىلع اهفداصي مل اذإ ديفم ريغ
 نيدلا ةمئأ مامإل اشاح لمجملل افلاخم لصفملا نوكي نلف هرك نمف يف ءافلا ةداهشب

 ىتلا ةياورلا امأو يوبتلا مالكلا ريسفت يف اًمّيم ال ممقتسم ريغ مالك هيف نم جرخي نأ

 نم ينعي فوذحم هربخ أدتبم هيف ْنَم ( عباتو هنع يضر ْنَم نكلو ) ةيوق ريغف اهلقن
 . قافنلاو مثإلا نم أربي مل هلمعب مهعباتو هبلقب مهقسفب يضر



 ريصيو هللا ركذ ىلع مودي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ : ليقو .ةّبحم هبر نم بجوتسيل
 اهل :رفغتساف اًينذ "كلذ ادغ'ريغلاب لاغتشالا كيس ةنعالفغ اذه ةذهالعألاب ًالوينلا لا

 هيلع علطي مث هنع عفتري ىتح ماقم هل حلصي ال دبعلا نأ : قيقحتلا لهأ ضعب لاقو

 تاجرد ىلإ ءاقترالا يف لامكلا ةيابن يف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ناكو هححصيف

 صقنلا نم ىلوألا هتلاح يف ام. ظحالو ةلاخ ىلإ ةعاس لك يف ىقترا اذإ ناكو لالجلا

 ىلع دحأل عالطا ال هنأل اًبُدَأت ثيدحلا اذه ليوأت نع ءاملعلا ضعب ىلأ . هنع رفغتسا

 : لاقف هانعم نع يعمصألا لئس ىتح هنع ثحبي فيكف مالسلا هيلع هلاوحأ صئاصخ

 لضافلا كلذ نسحأ دقل هرسفأ تنكل ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا بلق ريغ ناك ول

 . كمدألا جيس

 : اهنع ىلاعت هللا و تا
 ذَقَف رك ْنَمَف ٠ َنوُرِكدتَو َنوفِرْعف ُءاَرمأ ْمكِيَلَع لمس 8 هنا

 ا روما لكلا 7 ال" را نموا ع ءعرب

 لَمْعَتْسُي هنإ ) . هنع ىراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - خ )
4 . : 

 ( نوفرعتف ) « هنإ ١» ظفل ريغ ملسم حيحص يف روكذم ثيدحلا اذه ( ءارمأ مكيلع

 نوركنت : يأ ( نوركنتو ) اعورشم هنوكل مهلاعفأو مهاوقأ ضعب نوضرت : ينعي
 يف ملسم هرسف ( ملس دقف ركنأ نمو ءىرب دقف هرك نمف ) احيبق هنوكل اهضعب

 يغبني 5 نكي مل اذإ راكنالا نأ هنايب . هبلقب ركنأو هبلقب هرك نم يأ : هلوقب هحيحص

 ملس دقف هبلقب ركنأ نمو قافنلا نم ءىرب دقف هبلقب هرك نمف : ينعي ةهاركلاب ىّمسي

 مقتسم ريغ ريسفتلا اذه نأب رهظملا خيشلا هيلع ضرتعاو . ركنملا كرت ىلع ةبوقعلا نم

 فلاخي اميف ءارمألا ىلع ر اكنالا بوجو باب : ةرامآلا تاعك ملسم دنع ثيدحلا - 45173

 0121115 كلنا يايا رو يراخبلا هوري ملو (57) )١8554( عرشلا

 لبقتسملاب رابخالاب ةرهاظ ةزجعم هيف ثيدحلا اذه» : )١47/١5( يوونلا مامالا لاق ه

 مثلي الل ,ركيملا ةلازإانعانزجع لهن نأ لع اليد هيفالأبا . هتيَع يبنلا ربخأ كلذ عقوو

 . ه.ا «هيلع ةعباتملاب وأ هبلقب ههركي ال هنأب وأ هب ىضرلابا مثأي' انإ لب تؤكتشلا "درج
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 تامومعل ةيوستلا بجت لب ةديدجلل ةيزم ال : ةفينح وبأ لاقو يعفاشلاو كلام

 نا ان" دو ةلاكلا تيعللا انتج ,قاكراولا, كالبلا ؛نآلو هسفلا, يف ةقراولا :تاضوضنلا
 الكا نركل ايم ةملس مآنناصحا ريدقت لع اًعبسا ال اًعيرأ هتاجوز .لع رودي نأ مالسلا

 داس طقسا اهقح نم رثكأ رهام الط ناب اذله نع ىضاعلالضاجإب اه انس

 . اهقح وه امب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ,ينزملا رغألا (م» - ع؛35]

 "1 ةَرم

 هو ثيدحلا جرامت مدح

 نع ءاور, ام: ليق . هنع ملسم ىور( هنع ىلاعت هللا يضر ينزملا رغألا - م )
 اعالاز ”!ىراخبلل رخالاو اذه اهدحلا ني داجا هند ملسو هيلع ىلاعت هللا للص يبنلا

 هَّنِإ ) نون اهدعب ةحوتفملا ةمجعملا ىازلاب ىنزملاو . ةلمهملا ةددشملا ءارلاو ةمجعملا نيغلاب
 00 ال قر اتا وحر لا لل نتسلا لعمل الل ا

 0 يف هللا رفغتسأل ينإو) يبلق ىشغيل يأ ناغي لعاف نع بئان رورجملاو
 نم هدعب ميهتأيس ام ىلع هعالطاو هتمأل همه وه : ضعب لاق . هاشغي اميف اوفلتخا

 ةفلؤملا فيلأتو هئادعأ ةبراحمو هتمأ حلاصم يف رظنلا وه : ليقو . مهل رفغتسيف تاركنملا

 ةعقر ىلإ ةبسنلاب لوزت هنكل كنادابي رومألا هذه تناك نإو”مهامإل اًببش' كلذ نوكيل
 ىلاعت هللا نم ةيشخ ةلاح وه : ليقو . كلذل هللا رفغتسيف هللا عم هروضح نم هماقم

 مهفوخ نكل باذعلا نم نينما اوناك نإو مالسلا مهيلع ءايبنألاو ةكئالملا نإف ميظعتو
 . هتيدوبعو هراقتفال اًراهظإ مالسلاو ةالصلا هيلع هرافغتسا نوكيو ماظعإو لالجإ فوخ
 هلك نإ ول نلاو ذنلا نل هلا كم 'ةيعأ ءاعدتسا رهو فيلل رخآ ىنعم رافعتسالا ل
 ةبوت لاح لك يف ثدحُي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف 80 : ةرقبلا] © َنيِباَوَعلا ّبِحُي

 ةوالت ىلع عاتجالا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - [3]

 . (40) (؟١0٠17) هنم راثكتسالاو رافغتسالا بابحتسا باب . ركذلا ىلعو ؛ نارقلا
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 : هقع؛خلاعت ' هللا يضر رجتح نب ئاوأا (م)7-14
 . ( ِءاَد ُهنكَل ( ءاودب 0 هن 0

 بسد :ثيدحلا حرش مح

 . :هتايلالا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس ما (م) - [:55]

 7 0( قلل قيم تفس نإ ع نارها كلغأ ىلع كب نيلودال

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا ينجوزت : تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - م )
 هيلع لاقف هبوث تذخأف جرخي نأ دارأ مث اًثالث يدنع ماقأف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 لجأل مهلع ةلذم يأ ( ناوه كلهأ ىَلَع ) كببسب يأ ( كب سيل هنإ ) مالسلا
 مكح نأل لب كب كتبحاصم يف ةبغرلا مدعل سيل كلذ نإف ثيلثللا ىلع ىراصتقا

 ماسر ةيلع للاعت هللا ىلص يبنلا لهألاب داريا نأ رو يورد لا كلذك عرشلا

 ائيش كققح نم عنمأ مل ينأل كيبسب ناوه ينقحلي ال ينعي مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن

 تعبس كل تعبس نإو كل تعبس تئش نإ ) ينم هتذخأف اًنالث ناك كقح نأل

 يفو ءاضق الب ثالثلا نيبو هجاوزأ يف ءاضقب عبسلا نيب اهرييخت ىلع لدي اذه ( يناسنل
 يف ىضقت ال اهنوكل ثالثلا تراتخاف ءاضقلا مدعب ةيزم ةثالثلا ينو اهيلاوتب ةيزم عبسلا

 لع .ةيزم ةديدجلا بيثلل نأ لع اًضيأ ةلالد هيفو . اهيلإ ِهدْوَع برقيف حاوزألا 5

 ذخأ هبو « عبسب ةيزم ركبلل » :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يورو . ثالثب اهريغ

 .(١؟) )١985( رمخلاب يوادتلا ميرحخ باب : ةبرشألا بانك : ملسم أ م

 اهدنع جوزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق باب : عاضرلا باتك : ملسم - 45
 )٠0”١5( )5١(. فافزلا بقع

 كا



 : ايدج ! لاعب هللا ااايهرز ا ةفيتاع( قزحإج 2519
 نسوق والا هود مو نينم حيل لغويا هن ١
 . ( # اَنْرَو ِةَماَيِقلا َمْوَي ْمُهَل ُميِقُن الف :ارادقا06 فؤنلا كاب

 كسي ثيدحلا حرش مح

 لجرلا يتآَيل هّنِإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 دنع نزي ال ةمايقلا موي نيمسلا ) لاملاو هاجلا نم ايندلا يف ردقلا مظعلا يأ ( مظعلا

 الق إذ :اوأرقا ) ناميإلا نم هبلق ٌولخل هللا دنع ردق هل نوكي ال يأ ( ةضوعب حانج هللا

 رافكلا قح يف ةدراو ةيآلا ( # اَنْزَو ِةَميقْلا َمْوَي ْمُهَل ميِق

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [475]
 0 ريل ب مراه فل اه , اَهْيَلَع يكل ُهّنِإ د

 هو ثيدحلا حرش مدح

 ( اهيلع يكبيل هَّنِإ ١ اهنع ةياورلا ىلع اَقَمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ريسفت ( ةيدوه ينعي اهربق يف ) لاحلل هيف واولا ( بذعتل اهنإو ) ناشلل هنإ ين ريمضلا
 . اهيلع يف ريمضلل

 اورفك نيذلا كئلوأ# : ىلاعت هلوق باب : فهكلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [477]
 .(479) 4 مهر تأيآب

 (؟1782) رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باب : مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك : ملسمو
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 ةريره يأ قيرط نم ةتسلا بتكلا باحصأ نود ملسمو يراخبلا هب درفنا ثيدحلاو ٠
 . )501/1٠١( «فارشألا ةفحت» عجار « ةشئاع نع فنصملا ركذ  سيلو

 هيلع هلهأ ءاكن:قضعبب اتِيملا بذعي 2 يبنلا لوق باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - [45]

 < منش ور

 . (77) (975) هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب : زئانجلا باتك : ملسمو

 كا



 لوهجملا ءانب ىلع ( ةنجلا لحْذْيَو رانلا نع ) دعني يأ لوهجما ءانب ىلع ( حزحزي نأ بحأ
 هيف ريمَّضلا ( تأيلو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي وهو ) هتوم يأ ( هتّنم هتأتلف ) اًضأ
 ينعي ( هيلإ َقْوُي نأ ) تأيل لوعفم لوصوملا ( بحي يذلا سانلا ىلإ ) نم ىلإ دئاع
 نمو ) ملكلا عماوج نم لوقلا اذه : ليق . هسفنب لعفي نأ بحي ام سانلاب لعفيل

 قيفصتلا نأل اهب يّمس دقعلا يه ةقفصلا ( هدي ةقفص هاطعاف ) اًريمأ يأ ( اًمامإ عياب

 صولخ ينعي ( هبلق ةرمثو ) رخآلا دي اهلك لكلاب لآ نيعيابملا ةداعز تيلاب كيا 01 7

 نإف عاطتسا نإ هعطيلف ) هدلو نع هتعيابم نع ةيانك ليقو لاخلا هنم'دارملا وأ هدهع

 . هلتقب الإ عفدني مل نإ 8 ( رخآلا قنع اوبرضاف هعزاني رخآ ءاج

 ع هلل ينير ةراره وبا (قإل ك0
 لإ ُعَمْجَي مل هذه يِتلاَفَم يضفأ ىَّبَح ُهَبْوَن ٌدحأ طْسْبي ْنَ َُّنإ

 روب رع

 لوُسَر ىَضَق اَذإ ىّنَح يلع ةرهت ُتطَسَبَف . ُلوُقأ ام ىَعَو اّلِإ هبوث

 ةالّصلا ِهْيَلَع هيَلاقَم ْنِم ُتيِسَن ام يِرْدص ىلإ ُمالّسلا ِهْيَلَع هللا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يل ليق : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ناك راصنألاو نيرجاهملا نإ : تلقف كلثم يوري ال كريغو ثيدحلا ةياور رثكت كنإ

 نم اًموي لاقو يتوقب عنقأو هللا لوسر مزلأ انيكسم أرما تنكو مهلاومأ لمع مهلغشي
 0 او ارا ل ل مايألا

 ىلإ مالسلا هيلع هللا لوسر ىضق اذإ ىتح ىلع ةرمغ تطسبف ) هظفح يأ ( لوقأ ام
 ةزجعم هيفو ( ءيش نم كلت مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاقم نم تيسن امف يردص

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل

 ةالصلا تيضت مق اذإفط لجو زع هللا لوق يف ءاج ام باب : عوييلا باتك : يراخبلا - [471]

 )5١437(. ءقيآلا «.. ضارألاب خف 1 وعشاق

 يضر يبمودلا ةريره ينأ لئاضف باب : مهنع هللا يضر ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
 )١59(. (؟491) هنع هللا



 هس ثيدحلا حرش مح

 يبن ضبقي مل هنإ ) اهبنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 نم ) يناثلا هلوعفم بصنلاب ( هدعقم ) ةءارإلا نم لوهجما ءانب ىلع ( ىرُي ىّمح طق
 7م لال "ةلكارلااو ايندلا يف ةماقإلا نيب يأ ( ريخي مث ةنجلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع (م) - ]47٠[
 ريحت ىَلَع ُهَممأ لدي نأ ِْيَلع اَقَح ناك اّلِإ يَ يبت نكي مل ُهّنِإ

 اهتِاَع لج هذه ْمُكَمأ نِإَو ا ا ا ام

 ققريف َةَنَثف يلوا « اهتوركنتت ٌروماَو ءالب اَهرخا ةيطِيسو ؛ اًهِلّوأ يف
 ك0 9 م هذه < ُنموُملا لوفي ثلا ٌءيِجَتَو ء اضع اَهُضْعَي

 0017 نأ ٌبحأ ْنَمَف « ِهِذِه ِهِذِه : ُنِمْوُملا ُلوَقي هلا ءيِجَنَو
 نيبال ترم اوراق مْيلاَو هللاب ا ا إلا ٍةنَجلا لحْدُيَو

 ميلف هلق ةَرَمَتَو هدي ةَقْفَص ُاَطعأف اًماَمإ عاب ْنَمَو « هيل ىتْوُي نأ ُِبِحُي يِذّلا
 1 اريح الزر قف وب رضاف هع ِزاَنَي ع ءاح نإف 2 عاطتتسسا نإ

 سي ثيدحلا حرش مك

 هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع - م )
 ( مهرذنيو مهل هملعي ام ريخ ىلع هتمأ لدي نأ هيلع ًاَقح ناك اّلِإ يلبق يبن نكي مل هنإ )

 لعج هذه ) مكيبن ةمأ يأ ( مكتمأ نإو مهل هملعي ام رش ) لدي ىلع فطع بصنلاب

 نم نيفاقب ( ققريف ةتف ءيجتو اهنوركنت رومأو ءالب اهرخآ بيصيسو اهنوأ يف اهتيفاع
 ىورو . رابتعالا يف ةقيقر اهلبق يتلا ةنتفلا اهتدشل ةيناثلا ةنتفلا لعجت ينعي قيفرتلا

 ةيلاتتم نتفلا ريصي ينعي قفدلا نم هر حملا ءافلاب و ةنكاسلا ةلمهملا لادلاب « قفديف »

 نكل ةمومضم ءاف امهدعبو ءارلا نوكسب « قفريف ١» ىورو . ضعب نم اهضعب ةدل,ةم

 ( يتكلهم هذه : نمؤملا لوقيف ةنتفلا ءيجتو اًضعب اهضعب ) ىلوألا ىلع ةاورلا روهمج
 نمف هذه هذه نمؤملا لوقيف ةنتفلا ءيجتو فشكنت مث ) كالهإلا نم ماللا رك

 )١845( لوألاف لوألا « ءافلخلا ةعيبب ءافولا بوجو باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [40]
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 5 : رمع ةليضف يف ليق دقو
 هلا بال لا يع لخالد ا

 . هيلع قفتم هنإو يراخبلا ةمالعب قراشملا. يف ثكيدجلا اذه عقو : ةفحّتلا بجاش 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللا دبع (ق) - [454]

 لا ويبكي متكلو يقفل دب اكتبو الويلات دب واتم للا رثارا

 ب شدوا ندي وسلا اقل
 هم ثيدحلا حرش مح

 ةمجعملا نيغلا حتفو ملا مضب ( هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللا دبع - ق )
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام . ةرجشلا باحصأ نم ناك هنإ : ليق . ءافلا ديدشتو
 اهنم ملسم درفنا ثيداحأ ةتس نيحيحصلا يف هل . اًئيدح نوعبرأو ةثالث ملسو هيلع

 ( أكني الو ديصلا هب داصي ال هنإ ) ثيدحلا اذه هيلع اتا اممو رخاب يراخبلاو دحاوب

 حرش يف يضاقلا لاق . ةزمه ريغب تاي'ورلا ضعب ينو . هرخا يف ةزمهلاو ءايلا مضب

 تأكن نم وه امنإ زومهملا نأل هجوأ ةيناثلا نكل ةروهشملا ةياورلا يه ىلوألا : ملسم
 لاقي ةياكنلا نم هذه امّنِإو زوجت الإ هل اًحلاص عضوملا اذه سيلو اهترشق اذإ ةعرقلا

 ينعي ) علقي يأ ( نيعلا ًاقفيو نسلا رسكي هنكلو ودعلا ) هب هتلتق اذإ ودعلا تيكن
 ماهبإلا وأ نيتبابسلا نيب نم ةاصحلا ٌيمر نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب وهو ( فذخلا
 كرما كفانا فيف»:ةسالنممل أ "هنأل هش دخلا لع رهن تيرخلاب قه: يزكؤتلا# لاف [ تكلل
 ماعطلا+انم' يف ةكراش ام 15 اهب" ىحيلإال“ دال

 : اهنع كحل هلل 57 ةشئاع (ق) - [14595]
 0 ا ل واعر ا

 . (54179) ةقدنبلاو فذخلا باب : ديصلاو حئابذلا باتك : يراخبلا - [454]

 , ٌودعلاو دايطصالا ىلع هب ناعتسي ام ةحابإ باب : حئابذلاو ديصلا باتك : ملسمو

 .(5141) )١9014( فذخلا ةهاركو

 .(115”ا/) هتافوو 2ع يبنلا ضرم باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [459]

 (؟ 414 5) اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

(8090) . 
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 انه خيشلا مقر . ةيمستلا هذه ىف كيم يبا هرجري| مل اذهلو نيقفانملا لاعفأي اًهيبش

 هدجو روطسلا هذه دوسملا فيعضلاو هيلع قفتم هنأ ركذ يديمحلا نكل « خ ٠ ةمالع
 رسكبو ءاحلاب ( بطاح ينعي ) هنع ىلاعت هللا يضر يلع ةياور ملسم حيحص يف هنيعب

 ةدحوملا ءابلا حتفب ( ةعتلب يبأ نبا ) نإ ريمضل فنصملا نم ريسفت اذه نيتلمهملا ءاطلا

 . لتقي الو رزعي ملسملا سوساجلا : يعفاشلا لاق . قوف ةانثملا ءاتلا حتفو مالّلا نوكسو
 :«ةحالضما مش اغار ,اذإ مامإلا هلتقي : كلام لاقو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [501]
 وراك ةئيف ناو ممألا نم ْمُكلَق ىّضَم امي ناك ُهِّ :

 ل باَّطَحْلا نب كر هتاف هذه يتم

 عيا عياش حرش مدح

 ناك هّنِإ ) . هنع يراخبلا ىَوَر ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 يف يقلي ىذلا وه ةددشملا لاّدلا حتفب ثّدحملا ( نوثّدحم مثألا نم مكلبق ىضم اميف

 ةلياجلا هلازبلا# هدطو' اعلا ذلملا»:ىاقخم 'الد كاوا كا م2 وكتيأو «ةنتل الأ هربخيف ءيش هسفن
 000 اظل , رمع هنإف هذه يتمأ يف ناك نإ هنإف ) ءايلوألا لزانم نم

 الا السقا لمأ نآلا عراق عو"اةاقازحلا هرعمأ يفا'ناك نإ ©: هلوقز طلت" هيلع ل ملم ملط

 نإ لاقي 5 رمع لضفل ديكاتلا هب دارأ لب ىلوأ اهيفف نوئّدحُم اهريغ يف دجو اذإ
 + اماقلعتسألا !رئادآلا نزال ةقاناضلالامكب»هصاتضخخا كادي اثر فالف وهف قيالطس يلوزك

 مسرعا يلرامس فور قس يرجع ع تيكر جب 2
 لاقي ا" لعف لك يف مهل صخرتلا ال مهتبتر ءالعإو مهب ةيانعلا راهظإ اذهب دارملاو

 , ١ .«تعشام» عنصإ «بوبحملل
 راغلا ثيدح : باب يلي ام وهو . (54) باب : ءايبنالا ثيداحأ باتك : يراخبلا - [4017]

 :: 4و

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لئاضف نمو باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 علا
 (لولات اع يوت دخب نك عب أكافي اوس دي وز اودظأ اذ] كاوا ,اماروقأ نون نول“

 « ءيشلا هسفن يف ىقلي يذلا : مُهلملاو , هنوُمِهَّلم مهنإو : هريسفت ثيدحلا يف ءاج دقو

 نيذلا هدابع نم ءاشي نم هب هللا صتخي عون وهو « ةسارفو انو اًمسْدَح هب ربخيف

 0 «لوصألا عماجو يف ريثألا نبا هلاق «. هنع هللا يضر رمع لثم ؛ 2« ىفطصا

 و



 نأ ) لوهجملا ءانب ىلع وهو ( نكل نذأ ادق ةنإ) مالسلا هيلع لاقف هتريغ ةّذشلا ُهْنَع

 اهتجاح ءاضقل ةأرملا جورخ زاوج هيفو . زاربلا ةجاحلا نم دارملا ( نكتجاحل نجرخت

 . جوزلا ناذكسا ريغ نم داتعملا عضوملا ىلإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر يلع (خ) - [557]
 ىَلَع َعلَطا دق َنوُكَي نأ هللا لعَل َكيِرُْي اَمَو « اًردَب دهس ذق ُهَنإ ٠

 بطاح ينعي ؛ كل ترفع ذقن ميم نع للعام لاقف ٍرْدَب لها

 . ( ةعتلب يلأ نبا

 هي ثيدحلا حرش مدح

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ملع امل : لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - خر

 ىلص يبنلا رمأ ضعب نايب هيف ناكو ةأرماب ةكم لهأ ىلإ اًباتك ثعب ًابيطاخ نأ يحولاب

 كلا يي و ايان ياو اع دس نينموملا/لاأو لس و كلم ىلا

 نيرجاهملل نإ . هللا لوسر اي :لاق « بطاح اي اذه ام » مالسلا هيلع لاقف قيرطلا

 بيرق يل نكي ملو شيرق سفن نم تسل ينإو مهيلهأو مهلاومأ نومحي ةكمب براقأ
 .. ينيدر يف, اكشر اذه .تالعف» امر هللاو قلامابب توم .انيب مهديع دعا نايس دلل

 ةالصلا هيلع لاف . قفانملا اذه قنع برضأ ينعَد : هنع ىلاعت هللا يضر رمع لاقف

 : رمعل باطخ ( كيِرْدُي امو ) ردب ةوزغ رضح ينعي ( اًردب دهش دق هّنِإ ) مالسلاو
 ثلا : يبيطلا لاق ( نوكي نأ هللا لعل ) لتقلل قحتسم هنأ كملعي ءيش يأ ينعب

 امل هللا لوسر دنع ققحم رمالا اذه عوقو نال هنع ىلاعت هللا يضر رمع ىلإ عجار هيف

 : لوقأو .انيزعل نودب « هللا علطا » لا هع لا هللا يضر ةريره بأ ةياور ل

 لقا لمعلا نطرعطقتلاو كلك رع“ اركب ايتن "نق لكل تاق ملا ركذ "نأ ىاتتللا كال
 متكش اه اولمعا : لاقف ) ةرفغملاو ةمحرلا رظنب مهيلإ رظن ينعي ( ردب لهأ ىلع علّطا
 داو مخ خرا البترا اءالعإو مج .ةيلطقلا راهظإ هب دارملا ( مكل ترفغ دقف

 هلعف نوكل؛ليواتلا' لعءاقفانم رع هاّمساَمَّنِإَو كت ؛ش ام عنصا بوبحملل لاقي ؟ لعف

 لهأ ىلإ ةعتلب يلأ نب بطاح هب ثعب امو حتفلا ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا [47]
 -ِ (4707) هّيَع يبنلا وزغب مهربخي ةكم

 خ1



 ؛هدع ا هللا يضر حيرش نب ا (مز

 ا را ل نوف يرام "تلاه نر يف هن ١

 ان كاك 0 رم اًنئاك فيلا هوب رضاف ٌعيِمَج ىهو

 حل كيدحلا حرش مح

 ءارلا نوكسو نيعلا حتفب ةجفرع ( هنع ىلاعت هللا يضر يرش نب ةجفرع - م )
 زو ىلع ميجلاو ةلمهملاب ليقو ةمجعملا نيشلاب حيرشو . مجلاو ةحوتفملا ءافلابو نيتلمهملا

 درفنا امَّنِإو ثيداحأ ةعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام ليق ريغصتلا
 يهو ةنه عمج ةانقلا نزو ىلع ( ُتاَنَهَو ٌتاَنَه نوكتس هَّنِإ ) ثيدحلا ذهب ملسم ابنم

 نوعمتجم مهنأ لاحلاو يأ (عيمج يهو ةمألا هذه رمأ قرفي نأ دارأ نمف) داسفلاو ةنتفلا

 نأ انام هع!" رع اوطشنا "كانا مهمامإ لزعي نأ دصق نمارس ا مامإ ىلع

 نيملسملا ةملك يف مهقيرفت هنم دارملا : ليقو را ةيحان يف ا اًمامإ ريصي

 نإف الر كلذ ا قي رقت دضصقا نم : يوونلا لاق ( فيسلاب هوبرضاف )

 ( ناك نم اثئاك ) هيلع لومحم ثيدحلاو لتق هلتقب الإ هرش عفدني مل نإو لتوق هتني م
 دئاعلا ماقم مئاق همومعب وهو هلعاف نمو . لاح وهو مهرْيغ وأ يبراقأ نم ناك ءاوس يأ
 فا كباعلا ريمضصلا زم لبا نمو لك ريح انا. : ليقو ,. ةفاث ناك و ,لاتجا" ىذا ىلإ

 . الّوُأ ركذ ام ىلوألا نكل هوبرضاف

 :ءايسعا كاست هللا يضر ةشئاع (ق) - [455]

 كي كيلا ب ن ناييوكلا ندا نقلا هتاف

 هسو ثيدحلا حرش مهد

 تربخأ : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 ىلاعت هللا يضر رمع اهعنمف اهتجاحل تجرخ اهنا هنع ىلاعت هللا يضر رمع ةجوز ةدوس

 . (59) (885١؟) عمتجم وهو نيملسملا رمأ قرف نم مكح باب : ةرامالا باتك : ملسم - [4ه4]
 . (4,98) . «يبنلا تويب اولخدت ال9 : هلوق باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [4ه]

 (5؟١17١) ناسنألا ةجاح ءاضقل ءاسنلل جورخلا ةحابإ باب : مالسلا باتك : ملسمو

.)1١0 
 ان



 هد ثيدحلا حرش مدح

 يف ريمضلا ( قلخ هنإ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 قلخ نوكيو اًمولعم هنوكل هللا ىلإ عجري نأ زوجيو لوهجملا ءانب ىلع قلتو ناشلل هنإ
 داصلا رسكب ( لصفم ةئامثالثو نيتس ىلع مدا ينب نم ناسنإ لك ) مولعملا ءانب ىلع

 رفغتساو هللا حبسو هللا للهو هللا دمحو هللا رَّبك نمف ) ندبلا يف نيمظعلا ىقتلم اهحتفو

 فورعمب رمأ وأ سانلا قيرط نع اًمظع وأ ةكوش وأ سانلا قيرط نع اًرجح لزعو هلل
 فيفختو ةلمهملا نيسلا مضب ( ىمالّسلا ةئامثالثلاو نيتسلا كلت ددع ركنم نع ىبن وأ
 راك ذألا نيب عمجم نأ زوجيف عمجلا قلطمل,واولا حراشلا خيشلا لاق, . 'لصفملا ره نزلا

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس هللا رفغتسأ» اذكه بتري نأو بيترت الب
 هذه نم دحاو لكب اقلعتم نوكي.نأو بترملاب ملغم نوكي نا روك دل

 نع ةدحاو ةكوش وأ دحاو رجح لزع نأل اًرجح لزعو هلوقب قلعتمب سيلو راكذألا

 ركنم نع يبنلاو دحاو فورعمب رمألا اذكو . اًدج دعبتسم ةرم نيتسو ةئامئالث قيرطلا

 بيترت نوكي لاعفألا نم هدعب امو لزع هلوقل افرظ نكي مل اذإ ددع : لوقأو . دحاو

 نمث اًديعب ىري امنإ ىمالسلا ددعب قيرطلا نع راجحأ لزعو رهاظ وهو افيخس مالكلا
 اقلعتم نوكي نأ زوجي الو كلذ نم رثكأ لزع اًصخش انيأر لب هب رابتعا الو هسفن مظعي

 سيلو راكذأ ةسمخ ىمالس لك ةلباقم يف عقي نأب اقلعم ءازجلا نوكي دقيح لإ 0

 هجو يأب ريخ لعف وأ هللا ركذ ىمالس لك ةلباقم يف عقي نأب قلعم وه لب كلذك
 هيلع ىمالس لك » : مالسلا هيلع هلوق هيلع لدي لصفملا ةمعن ىلع اًركش نوكيل ناك

 « ةقدص هتباد ىلع لجرلا نيعتو ةقدص نينثا نيب لدعت سمشلا هيف علطت موي لك ةقدص

 راك ذألاب قلعتم ددع لاقي نأ هجولاب ليد 4 ك» لصف يف 'باتكلا اذه يف تيدللا 0

 كلت ددع اهوحنو ةروكذملا تاريخلا لعف نم ينعي ردقم لعفب بوصنم اهدعب امو

 حابصالا دض ءاسمالا نم ءايلا مضب ( ىسمي هنإف ) تابوقعلا نم اًديعب نوكي تايمالسلا

 : يأ ( حزحز دقو ذئموي) يشملا نم ةمجعملا نيشلابو ءايلا حتفب ( ىشمي : ىوريو )
 . ( رانلا نع هسفن ) دعاب

 امد



 هنا ةملك هلوأ ءاجام ىف . عبا رلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يصر وبأ (م) - [455]
 , « ُهَلَمَع َمَطَقْلا ككاذكأ نام اذإ هّنِإ (

 - لمصمف 5

 4ك ثيدحلا حرش مدح

 ك دحأ.تام اذإ هّنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 يف امأو ملسم خسن ضعب يف عقو اذكه ةلمهملا نيعلاب هلمع يووّنلا لاق ( هلمع عطقنا
 امهالكو ةزمحملاب هلمأ لوصألا عماجو يديمحلا باتكو ةنسلا حرش ينو اهرثكأ
 نأ همعزل .نيعلا حجري رظنلا نعمي مل نم. لعل .ييبطلا لاقو .. دوجأ لوألا ناجيحص
 هن يا سو ميسر سورا 0

 «اريح الإ بهؤملع' نمؤملا اديري ال

 ا : اهنع ىلاعت هللا يصر لا للا

 . لصفَم ِةَناْئالَثَو نيس ىَلَع مدا يِنَي ْنِم ٍناَسْنِإ لك قل ُهّنِإ
 ْلَزَعَو « هللا َرَمْغتْساَو « هللا َحّبَسَو , هللا ٍللَهَو , هللا َدِمَحَو , هللا ربك ْنَمَ
 رْمأ وأ « صال تيِرَط ْنَع اًمْظَع وأ « ةَكوش وأ ١ ساّنلا قيرَط ْنَع اًرَجَح

 ُهنإَف « ىمالَسلا ٍةَئاِمالَتلاَو ,َنيّتسلا كلج هكدع لركتشالن ع ىو نؤأ يول
 مس هر

 1 لاثلا)' قعر ةقدفتا نزيف ْلَقَو ْذِئَم ؛م وي ىشمَي : ىوريو

 . )١51١( )١5( هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب : ةيصولا باتك : ملسم - [4:55]

 . 2... هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» : «ملسم» يفو

 فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب : ةاكزلا باتك : ملسم - [40]
 .4ه4) ٠٠٠١0(

 ايدل



 هتياور يف فالتخالل هب لمعيال بعصلا ثيدح يواحطلا لاق « اولك » : لاق ال : اولاق

 لمحو هل ديص اذإ لالح هداصام لكأ مرحملل زوجيال ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 : اهل ديص رامجحلا نب هملع لع بعضلا ثيدح يف .ملسو هيلع ىلاجت هللا 1 000
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 رهظأ نإف هلوقل ءازج هئازج عم طرشلا اذه (اولخدي نأ اوؤاش نإف) بلغأ نإف يأ
 اوؤاش نإ دعب ينعي اوملسأ : يأ ( اولعف ) مالسالا هب دارأ ( سانلا هيف لخد اميف )

 اوملسأ اوملسي نأ اوؤاش نإ ذئئيح رايخلا مهلف يل ةرصنلاو ةبلغلا ناك نإ اورظنيل ةحلاصملا

 "ارب هه قولنا اوحلارعسلا“ريطأ ل »نإ يأ" ملل" اديادسلا/ عدلا مارق نقف هلإمو
 «يلئاقال هذين" يسفتا يئانلاوفأ) اعشبلا ثلا ينيب ةيلختلاو ةحلاصملا اوؤاشي مل نإ : يأ
 10 يارع رباتك اهقاوفلاو يقبع ةحفصر : تار يتفلاس درفنت ىتح اذه يرمأ ىلع

 مرمأا ليضن أ (اهومأ_.هللا و" نؤنلا نوكسو ءايلا مضو ماللا حتفب ( نذفنيل وأ )

 ةيبلصما ايف .ناكا أذ ارافكلا هاش زا طنب رع نال | وروي هاب دلال هع ور انا وال دي كلر

 . تيبلا نم هعنم نمب مرحما لاتق زاوجو

 ] - 551١1هنع ىلاعت هللا يضر ةماثج نب .بعصلا (ق) :
 هال 1 ا ها ف ا

 » هل هلاق ؛ مرح اثنا الإ َكِيِلَع هدر مل انإ ( .

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ليق . ةثلثملا ءاثلا دينشتو ملا حتفب ةماثجو . نيتلمهملا

 قفّتم رخآلاو يراخبلل امهدحأ ناثيدح نيحيحصلا يف هل اًئيدح رشع ةتس ملسو هيلع

 000 ايشحو | اًرامح مالسلا هيلع يبنلل تيدهأ لاق . ثيدحلا اذه وهو هيلع

 00 0 ا م ا 3 يهجو

 وا اناطلا ا 00 هللا همح ر 57 لاق ( هل

 يبنلا اولأس مرحلا نإ ّيور امل هتلالدب وأ هتراشإب نكي مل اذإ هلكأي نأ مرحملل زئاجف
 8ث نعاروار ها نها شيلإب مراشأ, القعب ؟ لاق بطلا قلن ار ولطلو ؛ يع ىاعت هنأ لب

 ايم اس عع وار اجب !(ءيرسملا  يدهأ اذإ كابر: ديصلا .ءازج تانك ثا يراخيبلا - 51

 ل 8

 . (050) )١١9:5( مرحملل ديصلا ميرحت باب : جحلا باتك : ملسمو
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 نيعتسن ال اَّنِإ ) : مالسلا هيلع لاقف . ال: لاق « هلوسرو هللاب نمؤتأ » ::| مالسلاو

 همالسإ لبق ناوفصب ناعتسا مالسلا هيلع هنأ يور امو ( كرشمب نيعتسن نل ىوريو
 نيغتساباذإ رفاكلا نأ, لإ: ةمئألا,بعذ,كئاعتسالا-ىلإ ةيغاّدلا ةساحللانامر: لع لإ

 نيككساناذإ امأو. هريغب .دهاجملا ىواستي الفل خضري لب ةمينغلا نم هل مهيسي الي لات
 . ةرجأ ,عقي ,هنأل. ةمينغلا مهس نم رثكأ,ىطعي نأ زوجيف ,ةلآلدلل هب

 | مهد ىلاعت هلل يضر مكيلا,نب ,ناؤلرمو ةمرخم نب روسملا (ق) - [450]
 ذه اًْيرَف َنإَو « َنيِرِمَْعُم اج اَنِكلَو دحأ لاتقل :ىجت َْل انإ ٠

 كرا يك اوُلَحُيَ 0 ْمُهُتدَداَم اوعاش نإق مهب ْترْضاَو « ُبْرَحلا ُمُهْنَكَه

 ْدَقف الإ ولع ُساَلا هيف لت اَميِف اولحمدَي نأ اوُماَش ْنِإَف  رّهظَأ نق ؛ تبل

 درفت ىَنَح اذه يأ ىَلَع ْمُهَنِتَأل هديب يبسفت يِذّلاَوَف اب ْمُه نِإَو « اوُمَج

 1 هللا َنَدِفْنيل وأ ء فلات

 هسيو ثيدحلا حرش مدح

 ةياورلا ىلع اَقََتا ( امهنع هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق )
 ىلص يبنلا شيرق عنم امل هلاق ( نيرمتعم انثج اًنكلو دحأ لاتقل ءىجن مل انإ ) امبنع

 نم ةلحرم ىلع نيع مسا يهو ةيبيدحلا لزنف تيبلا نع هباحصاو ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ىرج ام هب دارأ مهتصقنو برحلا مبتدهج يأ ( برحلا مهتكبن دق اًشيرق ّنِإو ) ةكم

 نإف مهب ترضأو ) يعامس ثنؤم برحلاو . لاحلل هيف واولا . ردب ةعقو يف مهيلع
 لعف ىلع فوطعم ماللا ديدشتب ( اولخيو ةدم ) مهتحلاصو مهتلهمأ يأ ( مهتددام اوؤاش

 ريدقتب اًبوصنم نوكي نأ زوجيو مهتددام ( تيبلا نيبو ينيب ) اولخي نإف يأ طرشلا
 (رهظأ نإف) ةيلختلاو ةحلاصملا اوؤاش نإف ينعي .فوذحملا اوؤاش لوعفم ىلع افوطعم نإ

 ةباتكو برحلا لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب : طورشلا باتك : يراخبلا [450]
 , 571/8) فارشألا ةفحت عجارو ملسم هوري ملو.(7077) )7077١( طورشلا

© 

 رن



 0 هللا يضر ما كارب را
 اوم نذالاهلا نشل اقللح : ف ه كلم َنِذأ نم يرذت ال نإ

 2- ْمكواََرُع انيلإ عري ىَّتَح

 م رو ل حرش مج

 ءاج : لاق ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق )
 عِشاَومَأ مببلإ دري نأ هولأسف ,نيملسم نزاوه دفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسو

 ( لاملا امإو يبسلا امإ نيتفئاطلا ىدحإ اوراتخا ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مهيبسو

 د امور لاق يئفلهأب وعر اك_ هللا يولع كثف _ماالتسلا يبلع .ماقف انيس راتخ >2 املاك

 درإب نأ هكنم كحأ,ورمف_ مهيبش ملهللإ درأ نأ | تيأزاينإو»نيبئات اوؤاج.دقااعكناوخإ,ناف

 هللع /لاقفاةشا ليل رتشار ايا كلل ذا ورعت ادبطب اولاقبا« هل عفيلقأ_.هيلق يلقن ىضينلا نم مدع اج

 نم ) يّسلا در ين يأ ( كلذ يف مكنم نذأ نم يردن ال انإ ) : مالسلاو ةالصلا
 عمج ءافرعلا ( مكرمأ مكؤافرع انيلإ عفري ىتح ) نينذالل باطخلا ( اوعجراف نذأي م
 هلركلز هلع فةزر هيجي الالات مكيتللط دقي علبمأ حما نأ هيفو .ءىوومألابب خلا و عوف يركلا
 زن ؛تلأرو «يراخبلا اهب لالوفتا نام :ثيدلا اذه :هريغو !يديغحلا لاقي. !نيدهاجطللواكلم

 . («ق» ةمالعب همقر خيشلا نأ

 انعا لاعت هللا ىضر ةشساع (م) ا(

 5 كاتم ليما ل * 21 2 انِإ »

 62 تيدحمللا حرش مح

 ىلص يبنلا جرخ تلاق . ان ا

 ةذلصلا ةيلع لاقف. كبيعأل, تح ,لاقفي لجر هك رداق ردي ةلوقل للتو هيلع للشلا

 ملف مكترثك مكتبجعأ ذإ نينح مويو9 : ىلاعت هلوق باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [54]
 78117 #1 . «اًئيش مكنع نغت

 . (207/8) ., !فارشألا ,ةفحت» عجارو :!ملسم نود. يراخبلا هب دزفنا ثيدحلاو
 )١8١1( رفاكب وزغلا يف ةناعتسالا ةهارك باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [4549]

 )١5(. نيطتنسأ نل» : «ملسم» يفو 4

 ام راب



 انا) ةملك هلوأ ءاجام نف + تلئابلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا ديوس نب ديرشلا (م) - [44]
 0 نم .موُدجَم لج ُهَلاَق ؟ ْمَجْراَق َكاَنْعَياَب دكان (

 5 | صف 5

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةمجعملا نيشلا حتفب ديرش ( هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا ديوس نب ديرشلا - م )
 ليق . واولا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب ديوسو . ةلمهملا لادلابو ةلمهملا ءارلا رسكو

 اذيرطلا كلسل ةيلع قات اهات عننا مامسف”ليمأتا ةلكي ىنللو ترامس ل
 مليلشاهلااج ورعب ' اًكيدح!ن ورش و::ةعبزأ ”ملسو, ةيلعإ|كلاعتا هللا قاع: قتلا" رع اناوزأاب

 ىلاعت هللا لص لوسرلا ةهج نم ةعيابملا ( عجراف كانعياب دق انإ ) اذه امهدحأ نيثيدح

 نم موذجم لجرل هلاق ) هتعاط مازتلا رخآلا ةهج نمو باوثلاب دعولا وه ملسو هيلع
 ثيدحلا . ةليبق وهو ( فيقث ) ناطلسلا ىلإ الوسر نوكي نم وهو دفاو عمج ( دفو
 كارارف موذجنا نم ف - رخا كر كدلع قفاوملا وهو هنع بنتجي امث ماذجلا نأ ىلع لدي

 ءابولاو صربلاو ءاصحلاو برجلاك ةيدعملا ض ها ماذجلا نأ هيف ةلعلاو ( ا

 . ررض هنم لصحيف ىلاعت هللا نذإب ىدعتي دقو بطلا ملع يف روكذم وه امث اهريغو
 ن٠ هنومعزي ةيلهاجلا لهأ ناك ام ىفن هنم دارملاف «ىودع ال» مالسلا هيلع هلوق امأو

 نإنا ةيرشلا) بنادي قا ايرفلا افاق ةنلا"زشنبار ارنب ين
 عم ّلكأ ملسوا هيلع ىلاغت' هللا للص" يبنلا نأ" نع ىلاعت' هللا يقطر رباج قور كلف

 مألا لاح نم ىوقأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لاح : تلق ؟ههجو امف موذحب

 نوموصعم ءايبنألا نأ عم ةيدعملا للعلا نم هريغ ىلع فاخي ام هّيلع فاخي ال نأ زاجف

 . ةرفنملا ضارمالا هذه لثم نم

 )١7570(. (؟5؟١7) هريغو موذجملا بانتجا باب : مالسلا باتك : ملسم [4417]
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 : هنع ىللاعت هللا قضرر سات نب دير ((خادوت 850

 نأ ُهَرمأ اّمَل هَل ُهَلاَف ؛ يباتك ىَلَع ٍدوُهَي ىَلَع ُنَمآ اَم هللاَو يْنإ

 30 وهلا تاك ملَعَعَ

 عض ,تيدتحلا حرش مدح

 نما ام هللاو يلإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر تباث نب ديز - خ )
 ةباتكب ىلإ دري يذلا يأ ( يباتك ىلع ) مهقدصأ ام ينعي ملكتملا ةغيص ىلع ( دوج ىلع
 باتك ملعتي نأ هرمأ امل هل هلاق ) هنع اوصقني وأ هيف ام ىلع اوديزي نأ لاتحال دوهلا

 يفو .هتءارقو هتباتك يف تقذحو هتملعت الإ رهش فصن يل ىضم ام لاقو ( دوبيلا

 ناو ؟كوببلا نأ هيفو ل ل باتكلا لهأ ةباتك ملعت زاوج ثيدحلا

 . 4 مهن ًاليلكيالإ هنت ةقاخج لح ةلطت الا الو © مهقح ىف ىلاعت هللا لاق

 ١[ : ةدئاملا]

 . (اقيلعت) يراخبلا - [447]
 ه.ا ... خيراتلا باتك يف اًلوطم هلصو دقو» : حتفلا يف ظفاحلا لاق

 هححصو . )7/5/١( ماحلاو )507١6( يذمرتلاو (55145) دواد وبأ هلصو ثيدحلاو
 دقو . نسح هدانسإو . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . )١77/5( دمحأو

 :ةهقرطلا( ارهاب "ةفييحطلا قف" ىابلآلا . هجيني

 ل



 هسم ثيدحلا حرش مح

 مالسلا هيلع ثعب لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - م)

 . بهذلاب جوست جاوتدلا ويك هاو جابيدلا نم قر ام وهو سدنس نم ةبج رمع ىلإ

 قإ ) © مالسلا هيل لاقف ( ةرخالا 304 قالك ل نم هذه سبب اقنإ #00000

 : خيشلا لاق ول : لوقأ . ( اهنمثب عفتنتل كيلإ اهب تنعب امنإو اهسبلتل كيلإ اهنعبأ مل

 لك 7 بطاوطا و كوعبملا ف رعيلا"نسحلا ناكل ةرمع ىلإ :سدس هيج نشب ن0

 اذه لاتهأ ماهبإلا دنع هتداع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ضيضانسلا لي وبا «ق) ح1

 دن قلوبا هكا هفاكسلم هلاق

 . كح ثيدحلا حرش مح

 اقفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر يدعاسلا ) ريغصتلا نزو ىلع ( ديمح وبأ - ق)

 نع هاور ام لبق هتينك هيلع تيلغ نم وهو دعس نب نمحرلادبع نع. ةّيع نادل لا
 ثيداحأ ةسمخ نيحيحّصلا .يف.هل ايدح نّورشعو ةتس ملسو هيلع ىلاعت هللا ]2 |

 نمو يعم ع رْسِيلف مكنم ءاش نمف عرْسُم ينإ ) دحاوب ملسمو دحاوب يراخبلا درفنا
 ةلالد هيفو . كوبت ةوزغ نم هفارصنا تقو يأ ( كوبت نم هفرصنم هلاق . ثكميلف َءاَض

 . عارسإلاو ثككملا نيب هعابتأ ريخي نأ بحتسي ريسلا يف عرسي نأ دارأ اذإ مامإلا نأ لع

 هوحنب 5281١١ ١( رمقلا صرخ . باب : ةاكّزلا باتك .:.يراخبلا - 01

 . هل ظفللاو )١897( )١1١( ييَع يبنلا تازجعم يف باب : لئاضفلا باتك : ملسمو

 لااا



 هياط ىفعم:هدكل أ اًموقءلا لعن ىابطحض نق _ ناو ةلوقان لهو «بابلا: اذه أفا مدقتملا | هيلع

 هنيسا احلا ةنينولاب لبيب ناكر كافق :جيدتلما_ةيااورأ اللا ذازاوبر وداع يزف قلقا وااهلوق لإ

 هناسلب لوقي لصم نم 5 دلاخ لاقف « ِلصي نوكي هلعل ال لاقف » هللا لوسر اي هقنع

 بقت لاقي انفاقلا ديِدّشعب ,كتقنأ نأ رموأ:ل يلا ) مالسلا هيلعا لاف 'هبلق قا ليل ام

 نإ ينعي ( مهنوطب ق هس ص رس

 رسولا مدع رهقاو رمال ماكتسأم للا عنازبإيكلوافاطستفلا ف م نعظكتتلا نأ لطول
 رئارسلا ملاع

 :دكع لاعب هللا حر ةريره وبا (بإ -[4
 2 و أ يك 2# ا ٍِ

 . ( ةمحر تثعب اَمنإو ؛ اًناعل ثعبا مل ينإ »

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 لوسر اي : تلق لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 وعدأ تنك ول ينعي ( اًناَّعل ثعبأ مل يفإ ) مالسلا هيلع لاقف نيكرشملا ىلع عدا هللا

 تنعب امناو ) اذهل تثعب ام ينإف ريخلا نع اًعطاق ترصلو هللا ةمحر نع اودعبل مهيلع

 ايندلا يف مهنع عفر باذعلا نألف نيرفاكلل اّمأو حضاوف نينمؤملل اّمأ نيملاعلل يأ ( ةمحر

 . ةيمنسبي

 : هنع ىلاعت هللا يم انك ممر

 عفّتنتل ٌكيلإ اهب تنعي امل اي كلل انتل ل ل

 اليتم

 )١599( اهريغو ٌباودلا نعل نع يبنلا باب : كلاوالااو ةلسلاو ىبلا فاست ربو سلا لا

(890) . 

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - [4454]

 هوحنو ملعلا ةحابإو « ءاسنلل هتحابإو « لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو « ءاسنلاو
 . (50) (5007) عباصأ عبرأ ىلع دزي مل ام , لجرلل
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 فيل طمس لاح دالف )ا لى دعب نإ مايل قلب قا لازناعرلاب لئن ةاطقب نيل اهطتم

 . اًنراق راصف جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ مث اًدرفم ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ ىلع ليلد هيفو

 0 هلل ير رسع ا (ف) - [541]
 سمو طلاس 1 6 1

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تسل يفإ ) هنع ةياورلا ىلع افا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 كاوق فعضي لاصولا موصو للحتي ام فالخا ىلإ جاتحت مكتئيه نإ ينعي ( مكتئيهك

 للحتلا نع سورحم يجازم نإف كلذك يتكيه تسيلو اهعوشخب ةدابعلا نع م زجعيو
 اولاقف لاصولا موص نع ىبن نيح مالسلا هيلع هلاق سدقلا بانج ىلإ هباذجنا ةياغل

 لوهجما ءانب ىلع امهالك ( ىقسأو معطأ ) ةمجعملا ءاظلا حتفب ( لظأ ينإ ) لصاوت كنإ
 ناك مالسلا هيلع هنإف هرهاظ ىلع وه ليق . براشلاو معاطلا ةوق يل هللا لعجي ينعي

 . راهنلا يف اّلِإ نوكيال لظأ ةظفل نأل لوألا وه حيحّصلاو هل ةمارك ةنجلا ماعط نم معطي

 هللا ىلص يبنلا ناك ولو ليللا نود راهّنلاب هلمع اذإ اذك لعفي لظ لاقي ةغللا لهأ لاق
 . هفالخ ضرغلاو اًمئاص نكي مل لصاو نيح رابنلا يف ةقيقح اًمعاط ملسو هيلع ىلاعت

 : هنع ىلاعت هلا يضر يردخلا ديعس وبأ (ق) |[
 لا علا الا تالا و م

 هيض تيدا وحس جي

 خيشلا مقر ةفحتلا بحاص لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس ديعس وبأ - ق)

 قفتملا ثيدحلا رخآ نم حلا رموأ مل يلإ هلوق وهو ثيدحلا انه نأ اًمعاز ( 000

 . )١19707( باجيإ ريغ نم روحسلا ةكرب باب : موصلا باتك : يراخبلا - 3

 7096770017319 موسلا ىلا كاصرلا نع يبل باب اتصل ا
 ديلولا نب دلاخو مالسلا هيلع بلاط يلأ نب ىلع ثعب باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [447]

 . )555١( عادولا ةجح لبق نعبا ىلإ هنع هللا يضر

 )٠١55( )١514( مهتافصو جراوخلا ركذ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 ال



 كسي ثيدحلا حرش مح

 ملسم مصاخ لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 يدوهلا ىلع ملسملا بضغف يسوم بري يدوييلاو, دمحم بري ملسملا فلحف اًيذوبي
 ىرج ام مالسلا هيلع يبنلا يدوبملا ربخأف همطلف مالسلا هيلع هتلباقم يف ىموم هركذل
 قلعتم ىسوم اذإف ةخفنلا دعب هسأر عفري نم لوأل يّنِإ ) : مالسلا هيلع لاقف امبنيب
 « ربقلا هنع قش, نما ل واءانأ و: لاك مالسلا يلع ىبتلا! نأ" ىؤر تلق قانا( شرعلاب

 تلق .هسأر عفر نيح شرعلاب اًلعتم ىموم مالسلا هيلع ىري فيكف
 ءافتكا مالسلا هيلع ىبموم طقسيالو لكلا طقسي عزف ةقعص ثعبلا دعب نوكي نأ زوجي

 ىبسوم ىري ةقعصلا هذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هسأر عفر نيحف روطلا يف هتقعصب
 . يضاقلا هلاق اذك ةقعصلا كلت ثيدحلا يف ةخفنلا نم دارملا نوكيف شرعلا بناجب اًذخا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةبترم ولع ىلع لدي ثيدحلا

 : امنع ىلاعت هللا يضر ةصفح (ق) - [440]

 نو نوم ب ير اوسكار سب ب راع

 كح ثيدحلا حرش مدح

 نينمؤملا ّمُأ نم . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةصفح - ق)
 هيلع هللا لوسر اهقلط تناك اهنأ ةيورملا اهلئاضف نم باطخلا نب رمع تنب ةصفح
 يف كتجوز اهّنِإو ةماّوق ةماوص اهّنإف ةصفح عجار نأ » هيلع يحولا لزنف مالسلا

 ةرشع, نيحيحّصلا“ و الإ ايدل نوتم"مالسلا' هيلغ 'يبلا نع هتور“ام : ليقأد ( هلا
 ناش مر ١ هنا م باز ايءاجبقق (::تلاق ب هيلع قففتم قابلا و ةتبس اهدمر ءلبسم درفنا .فيداتقا

 ديبلت ( ىمأر تدبل ين ) : مالسلا هيلع لاقف ؟ كترمع نم تنأ لحت ملو اولح ساثلا
 تدلقو ) هيذؤيو رابغلا للختي العإ هوحنو غمصب اًقصتلم اًعمتجم هرعش لعج سأرلا

 . )١15557( جحلاب دارفالاو نارقإلاو عتفملا باب : جحلا باتك : يراخبلا - [440]

 درفملا جاحلا للحت تقو يف الإ للحتي ال نراقلا نأ نايب باب : جحلا باتك : ملسمو
 :(للتدر (99)
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 بترت اذإ ةأرملا عاتمتسا ركذ زاوج ىلعو بوجولا ديفي مالسلا هيلع هلعف نأ ىلع ةلالد

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ فر الا

 2080 2 ا اول وع ١

 ا اهيفللف ةققش كوكل 200 لملك الب انهي زا

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 بلقنأل ينإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 نوكت نأ ىشخأ مث اهلكآل اهعفرأف يتيب يف وأ يشارف ىلع ةطقاس ةرفلا دجاف يلهأ ىلإ

 مظاعتي مل ثيح مالسلا هيلع هتاذ نع فتنم ربكتلا نأ نايب ثيدحلا يف ( اهيقلأف ةقدص

 اًعوطت تناك ءاوس هيلع ةقدصلا ةمرح نايبو هتمأل داشرإو لكألل رقحم ءيبش عفر نع
 عوطتلا ةقدص اأو . مارحلا يف عقي الكل هابتشا هيف امع بنتجي نأ نمؤملل هيبنتو اضرف وأ

 هنأ هنع هللا يضر دمحم نب رفعج نع َيوُر امل مالسلا هيلع يبنلا لآل ةحابم تناكف

 مرح امنِإ : لاقف ةفدضلا نم توشتأ هل ليقف ةئيدلاو ةكن لب تايقسا ل

 ايقيازتح يمالا لاوسألا» تانفير طءاهزشو »مارق نأ نايل ليوم ا
 . فيرعتلل ال لكألل اهعفر مالسلا هيلع هنأل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةووع وبأ ع -
 0 اذإف ل كيم كل 1

 “0 شرعلاب

 . (؟75757) قيرطلا “يف ةرمث دجو اذإ باب : ةطقللا باتك : يراخبلا - [474]

 مشاه ونب مهو هلا ىلعو هع هللا لوسر ىلع ةاكزلا ميرحت باب .: ةاكزلا باتك : ملسمو

 )٠١7١0( )١77(. مهريغ نود بلطملا ونبو
 نمو تاوامسلا يف نم قعصف تروا يف خفنو#» هناي 11 ريشفللا [ةباك يراخبلا -

 . )481١7( . «نورظني مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث « هللا ءاش نم الإ ء. ضرألا يف

 0١م (  ١)راهزألا قرابم ممم



 ةلالد هيفو ( دجي ام هنع بهذل مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لاق ول ) بضغلا نم

 هلوق هادا ١ كيا هداقعيالاب' هتاوانناظيسلا 'كاغعرتا مالا“ ريل كضقعلا "نأ" كغ
 . (25 : تلصفر © هللاب ذِعَتْساَف غزت ٍناطْيَشلا َنِم َكَنْعَرَنَي اّمِإَو 8 : ىلاعت

 : اهنع ىلاعت هلا يضر ةشئاع 6م - ع7

 0 0 ِهْذهَو نأ كلذ لجل

 هسم ثيدحلا حرش مدح

 ىلص يبتلا لأس تلاق : اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 دقو لسغلا امهيلع بجي له لزني مل مث هلهأ عماجي نمع لجر ملسو هيلع لاعت هللا
 لولدملا 2امجلا ىلإ ةراشإ ( كلذ لعفال يّنإ ) : مالسلا هيلع لاقف هد هس اك ترك"

 هيلع لاق امنإ يوونلا لاق ( لستغن مث ) ةشئاع ىلإ ةراشإ ( هذهو انأ ) لئاسلا مالك يف
 هدكأ اذلو لئاسلا سفن يف عقوأ نوكيل معن هلوق ىلع رصتقي لو ةرابعلا هذهب مالسلا
 هنم مهفي ثيدحلا لوأ يف اًروكذم ناك نإ معن نأ : ملعا . همالك انه ىلإ انأو نإب
 دبالف كلذك نكي مل _نإو لئاسلا سفن يف كلذ ريرقتل هدعب مالكلا نوكيف بوجولا

 لئاسلا باوج لصح امل اّلإو بوجولا ىلع مالكلا اذه ةلالد هجو فرعي نأ
 ديكاوتلا هذه نإف « انأ' كلذ لعفأل ينإ ١ : هلوق ةلالدب كلذ: فرع حراشلا خيشلا

 ديكاوتلا هذه : لوقأو . بجاولا وهو دكؤم رمأ يف اّلِإ غيلبلا نع اهرودص حصيال
 هللا" 2( عما عشلا "قيم دعو «هيلعا هركشلار نالت و" كدا« ىقحما ملغ كالعواهقإ

 . هلوق ةوق يف «لستغن مث» لاقُي نأ هجولا لعل . هبوجو ىلع لديال ملسو هيلع ىلاعت

 يبنلا نم رمتسا اذإ لاسكإلا ىلع بترتملا لسغلاو رارمتسالل هيف عراضملاو لستغن انإ مث

 سو اول ول واس ول اان اولرإ ركن وإلا <
 ءالسلا هيلع يبنلا لعف : تلق . اّبجاو لاسكإلا نوكي نأ مزليف زارمتشالا © لعفألا»
 كل نو 01 ااا رارررا لاو ب ا 5-7

 (؟ه٠) نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو ؛ هءاملا نم ءاملا» خسن باب : ضيخحلا تاكك ملسم [ 2 100

 ا



 بس ثيدحلا حرش مدح

 اذإ ملعال ينإ ) امنع ةياورلا ىلع اقفثا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قف )

 نم ناك مالسلا هيلع يبنلا ىلع اهضغ ( ىَبضغ يلع تنك اذإو ةيضار نع تنك
 ةشحافلاب اهجوز ةارما تفذق اذإ : كلام لاق ىتح ءاسنلا نع ةوفعم يهو ةريغلا ةهج

 يردي ام » : لاق مالسلا هيلع يبنلا لأ يوضأ . اًنع دكلا طقبسي#ةزيغلا انذخلا 00

 لاقف كلذ "فرغت ري قفل: كالقف::"تلاق" 1١ ةلئئشلا" تا يقفااولا نلكأ ةريغلا بح

 : تلق ىبضغ يلع تنك اذإو دمحم ٌبرو ال : نيلوقت كنإف ةيضار ينع تنك اذإ امأ

 مم ليق اذه نعو لابلا يف ام ىلع لاعفالاب لالدتسالا زاوج هيفو ( مهاربإ برو ال
 رجهأ ام هللا لوسراي هللاو ) قيدصت فرح وهو ( لجأ : تلق ) هركذ رثكأ ائيش ّبحأ

 اهي: تلق نإف. د كيلإ هتم.:ئدعتي .ال كسا ”لغرويصقم» نارجها يشير 00

 الا ييداززلل ' .ةءانلقا دو قدس ىلهأ ءبيهدم فالس هود ساسي سلال لا

 قافتالاب ىمسملا ريغ وهو ةيمستلا انه

 : هنع ىلاعت هللا يضر درص ني 5) | 61 ]

 0 ا ْوَل . ُدجَي اَم ُهْنَع َتَمَذَل اَهَلاَف وَ َهَمِلَك ْمَلغأل ين

 4 اج اه هع ميِحَّرلا ٍناطْيَشلا َنِم هللاب

 ءارلا حتفو داصلا مضب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر درص نب ناميلس - ق)

 يف هل اًئيدح رشع ةسمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام ليق . نيتلمهملا

 ىلص يبنلا ىأر : لاق اذه وهو هيلع قفتم رخآلاو يراخبلل امهدحأ ناثيدح نيحيحّصلا

 بضغلا نم هجادوأ تخفتناو ههجو رمحا دق هاخأ مضاخي الجر ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ( دجيام هنع بهذل اهلاق ول ) ةلمجلا ابنم دارملا ( ةملك ملعأل ينإ ) : مالسلا هيلع لاقف

 :"(50376) بصضغلا اننم '!رذخلا اب :/كرفألا باتك : يراخبلا - 3

 يابو ”كلصملا هع ثامن فارم دل جباب © ؟طنادقلا و اةر شلالات مالو

 )١5١٠١( )١١١(. بضغلا بهذي ءيش

 ا



 لاا ياسو هلاك كاوا نيربتسملا "كالفحسك كلباطخم يق رمكأ يخي «ناوحلا -لازنإ
 اة لجرلا كلذ : ءاملعلا:ضغب
 لاقو اهدقف دعب هتقان دجو نم ناسل ل الا را يدألا ىلاعت هللا عم باطخلا يف كرتو

 ل للا روب الا فااا تتلون دسم تا ور 1 ايد حا

 ةزمهلا نأ وهو رخخآ اهجو انه : حراّشلا خيشلا ركذ . مالكلا اذه لثمب اهيف ذخاؤي الف
 ركل ا اد كوفاواب وأ ا يا ةيحسلا دا اكنإلل هيف

 ءاشأ ام ىلع ينكلو كنم ءىزهتسأ ال ينإ » :هلوقب هباجأ ىلاعت هللا نأ نم تاياورلا

 لوسر تيأر دقلف ) هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا ( لاق ) لوألا هجولا ىوقي « ريدق
 مجلا دعب ةمجعملا لاذلاب ( هذجاون تدب ىتح كحض ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 باينألا اهنم داري نأ ىلوألا : ليقو . غولبلا دعب تبني سارضألا رخآ وهو ذجان عمج
 : 0191/ كلسلا ناك كنس و هيلع ىلاغت هللا لص لاا كحتتص لك لأ رخل قااءاجلا ١
 ( قدا اهاكمأ 'ةرشعو اينادلا لكما ىلإ ةراشإ" كلذ )' يوارلا ظمل نم'اذه (لاقي ناكف

 . كالا لهأل ةدوعوملا نانجلا ةعس ىلع لدي تيدخعا .( ةلردم ةنحلا لهأ ) لقأ 6

 ”ناوهرفرشع ريخب . تاكل كلذ ف انابلا . لام 0 ناسا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [455]
 ىَئطَع يلع تنك اَذإَو « ةيِضاَر ىَنَع تنك اذإ مَلْعأل ي 1

 يلع تن نا نا ل فو 0 . لقا: لاق

 د كفو ةيكيشتماو اللا كيلر كلا محار
 رعب ا طن ا ناو ع“ هكدا لال د

 #١ كلمتنا الإ

 را نهدجوو ءاسنلا ةريغ تان :٠ : حاكنلا كاكا يراخبلا هاك 1

 094 3) انع ىلاعُت هللا يضر ةشئاع لضف يف باب ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
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 اي : لوقيف ٌعجريف ىَآلَم اهنأ هيلإ يخيف اهتأيف ٠ نجلا لحداف بهذا : ُهَل

 ةرطعو لا لعب كَ إف هنا لشداف بهذا: هل هللا لوقيف ١ ىألم اهئذجو

 ا ريتال جاري :لوقيف « اَيْثُّدلا لاكمأ ةرشَع لثم كَل َنِإ وأ « اهلاثمأ

 ىَّتَح ٌكَحّض هَ هللا لوسر ُثيأر دقلف : لاقل كيما“ كن يب ُكَحْضنأ وأ

 . « ةَلْزَْم ةّنجلا لهأ 8غ َكِلَذ لانإ ناكر لاف ل 3

 هبسج ثيدحلا حرش مدح

 ملعأل ينإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)
 جرخي ) لجر. وهب يأ (:لجر ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ رخاو اهنم اجورخ رانلا لهأ رخآ
 اهيتايف ةنجلا لخداف بهذا : هل هللا لوقيف ) تسالا ىلع ىشملا وهو ( اًوبح رانلا نم

 ( ىألم اهنأ ) لجرلا كلذ لايخ يف هللا ىقلي : ينعي لوهحمنلا ءانب ىلع ( هيلإ ليخيف
 : هل هللا لوقيف . ىألم اهتدجو بر اي : لوقيف عجريف ) ىشطع نزو ىلع ةزمهلاب
 ىألم اهتدجو براي : لوقيف عجريف ىألم اهنأ هيلإ ليخيف اهيتايف ةنجلا لخداف بهذا
 ( كل نإ وأ . اهلاثمأ ةرشعو ايندلا لثم كل ناف ةنجلا لخداف بهذا : هل هللا لوقيف

 (يب رخستأ براي ) دبعلا يأ ( : لوقيف . ايندلا لاثمأ ةرشع لثم ) يوارلا نم كش

 يوارلا نم كش ( يب كحضت وأ ) هب ترخسو هنم ترخس : لاقي رجلا فرحب
 وهو اهمزال لعا كلج ؟ةليبعتل قامت شاانوح قة ةيزحسلا| حناء الو كلل ا

 دبالف هقالطإ ىلع سيل ىلاعت هلل ةيرخسلا ةفص تابثئإف ليواتلا اذهل ىعاد ال : هيبنت() -

 نورخسيف# : ىلاعت هلوق يف أ قحتسي نمب رخسي ىلاعت هللا نإ لوقنف ليصفتلا نم اهيف
 . ال9 : ةبوتلا] 4 مهنم هللا رخس مهنم

 . (16 : ةرقبلا] مهب ءىرزبتسي هللا : هلوقو

 يف هلل تبثتف . هجو نم اًصقنو هجو نم الك نوكت ىتلا تافّصلا نم عونلا اذهو
 . عادخلاو ديكلاو ركملاك اًصقن نوكت ىتلا لاحلا يف هيلع عنتمتو . ألك نوكت ىتلا لاحلا

 سيل .اهلغافا نأ لع :لدع :اينأل 4 اهلفم' ةلباقم يف :كناك :اذإ الك كوكي تانحفلا ل

 لاحلا يف هلل تبثتف لاحلا هذه ريغ يف اًصقن نوكتو « هلعف لثمب هودع ةلباقم نع زجاعب
 تاقص' لاق وأ ميكا نأ مر تافضلا هذه لفلا باث سيل  فسافلا تود ل

 انقيقحتب نيميثع نبال ىلثملا دعاوقلا عجارو . اًريبك اًولع كلذ نع هللا ىملاعت نيقولخما
 -  184درفح) 1"

١ 



 كللسو ا حن را يرق ورع ومالا ناسا

 نأ م لع يبنلل ةزجعم اقطنو ةايح اهيف ىلاعت هللا قلخي نأب يقيقح : ليقو . هيلع

 يالا هفرعأل ىفإ ) ىوقأ تادامجلا ءايحإ لب مالسلا هيلع ىسيعل ةزجعم قوملا ءايحإ
 :يضياولا» فازعيب .هكرع (شلاايذأ «نايبا”ةيو فاضي لرقم

 ع

 لاعتا هلا يضر ماد ىلا يب دعس( [6

 ب ا ا ل اا نع وع و#ا ريس ١

 2 1 ِههْجَو ىلَع رانا

 لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق)

 كا لوفر الا تلقف تاجر ميم كرف طهر نيب ةميغلا ميقلا ني ىلا

 ( هريغو لجرلا يطعأل ينإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نمؤم وهو اًنالف تيطعأ ام

 معفم ( ةيشخ ) لجرلا كاذ نم ءاطعإلل ىلوأ يأ ( هنم لإ ٌبحأ ) لاحلل هيف واولا
 فيعض هناميإ نأ يملعل اضعب يطعأ امّنِإ ينعي ( ههجو ىلع رانلا يف بكي نأ ) هل
 هليفلا ف اضغب كرتاو ههجو كت رابلا#ف ظمسو سوا يعد سور الافعال

 ضعبلا حجري نأ هل زوجي مامإلا نأ نايب هيفو . هلعفأ ام عيمجب قثاو ناميإلا مات هنأ يملعل

 ؟ ةحليطلا مرتل_هيفاداع نبال ةظينعلا ةيسقفالو

 "ا ةتع١ ىلاغت هللا يصر دوعتس نب (قرإ تا اا

 الوخُ ِةّنجلا لهأ َرجآَو اهم اجور ٍراّثلا لهأ رخآ دعا ب 1

 ابيتأبف نجل لحدا بهذا : هل هللا ووقف لوتس وا كاعوم , جري لجر ه َهّنجل

 هلل كيقيفر ييسر اهكدحيو كر رايب لؤلتيف همسه يطذلس .ايكاطسإلا 0 امم

 : «اقاحإ نناتلا نولأسيالإ : ىلاعت هللا َلوق تاب :' ةاكزلا :باتك :٠ يراخبلا - ع4

.)1١48( 

 )١8٠0( )١7١(. هناميإ ىلع فاخي نم ءاطعإ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 5/1 نانلاو ةنحلا ةفض باب < .قاقرلا تاتكا : ىراخلا 7

 دك 0 هك ( اًجورخ رانلا"لهأ رخلا باب : ناميإلا باتك : ملسمو

١ 



 لادلاب وه : يوونلا لاق ( ليللاب نولخدي نيح ) فرعأل هلوقب قلعتم وأ تاوصألا نم
 ةلمهملا ءاحلاو ءارلاب )) كولحري تيد تي ىراخبلاو ملسم خسن عيمج يف اذكه

 ا ران ىف نولي مولر اديسلاو نانا ١ تلق . ةياورلا هذه ضعبلا راتخاو لحرلا نم

 مهزانم رأ ل تنك نإو ليللاب نارقلاب مهتاوصأ نم مهزانم فرعأو ) لغشل اوجرخ اذإ
 ّيقل اذإ ) ةمكحلا نم ةفص وه ليقو لجر مسا وهو ( مكح مهنمو رابنلاب اولزن نيح
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق وأ يوارلا نم كش ( ودعلا لاق وأ ) سراوفلا يأ ( ليلخلا
 مكنورمأي يبلاحصأ نإ ) ودعلل مكحلا لاق يأ ( مهل لاق ) ليلخلا ظفل ناكم ودعلا ظفل

 عاقيإل ناك راظنإلا بلط لعل : يوونلا لاق . لاهمإلا وهو راظنإلا نم ( مهورظنت نأ

 ودعلا نم لاهمإلا اوبلطف ةعاطلاب نيلغتشم اوناك مهنأل ليقو امهنيب حالصإو ةيواعمو
 حدم هك ا يفو مهتءارف 555 نم ثيدحلا ف قبس ام ةنيرملاو كلذ نم 00

 ءاير الو امجيع وأ لصم وأ مئانلا ءاذيإ هيف ذ نكي مل اذإ ةءارقلاب رهجلا ةليضفو نييرعشألا

 مون درطي هنألو مزاللا نم و يي ريخلاو ءىراقلا ريغب عل قلعتي هتدئاف نأل

 . هركف عمجو ءىراقلا

 ”هنع ىاعت هللا يصر را رسولا "بن

 ا سر 0اس ب سوات

 .« نآلا كا

 همن ايدل منع ذك

 ارح تزعالا يإ را ميغا خس ف ررر (ةهيغب دا صر لس ننال
 هب ديق ( ثعبأ نأ لبق ّيلع ملسي ناك ) هريغ ليقو دوسألا رجحلا هنإ : لبق ( ةكمب

 هللا دا" لع "ةع" يور املا اًثوعبم ةنوك" دعب لليع ىبلا ملص ناك راج الا ٠

 ف حر سب لإ كلل كا لوس يان ياك يل
 زا راجحالا .ملست# ليك "هللا ال وشرملاي كيلعامالتبللا انا فذال ا ريل 0 ا

 ةوبنلا لبق“ هيلع رجحلا ملستو هم ىبلأ بسن لضف باب : لئاضفلا باك : ملسم - 4
.)05( )077070 
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 كس ثيدحلا حرش مدح

 مهءامسأ ف رعأل ينإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 ريخ نم وأ ذئموي ضرألا رهظ ىلع سراوف ريخ مه مهويخ ناولأو مهئابآ ءامسأو
 اذه ( سراوف ةرشع ينعي ) يوارلا نم كش اذه ( ذئموي ضرألا رهظ ىلع سراوف
 علطيل ثعبي ىذلا وهو ( ةعيلط ) لوهجملا ءانب ىلع ( نوفعبي ) مهئامسأ ريمضل ريسفت
 حتف دعب ) عمجلاو دحاولا هيف يوتسي ةلعاف ىنعمب ةليعف يهو ودعلا لاح ىلع
 امرأ الا روصو نيسلا ناك يف فا نلا ططب وه: يقورنلا/ لا طا
 . روهشملا وهو ةانطبض اذكه نون اهدعب ةنكاس ءاي مث ةروسكم ءاط مث ةنكاس نون

 ةروهشم ةنيدم يهو كونلا دعب ةددشم ءاي دارو ءانفلا, جتني «قورامشلا ل

 يفاجبلصأ دقي ناو. .ةئيطتطلق تحت ءانقاد لي ذماوتلاب لاق» . .ماورلا "تاع طع رف

 لوقي يأ ( مهل لاقي نيح ) لاجّدلا جورخ دنع حتفيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 يانا طير رراطتشار نامكلا ميسر ون ةييلعطبم اطهر لشن ا[كيربلوبل ا هال
 . ةيرذ عمج ( مهرارذ يف ) مهل افلخ راص يأ ( مهفلخ دق لاجّدلا نإ )

 : دع كاع هللا يعد ىسوم وبأ كر 1 2 [١ ٠

 ولدي نيج نارا َنيمِرَعشألا ا تار فرغأل 2 (

 تنكر نإ (وذللاب ٍناَرملاب ْمهِتاَوْصأ ْنِم ْمُهلِزاَم فِرْعاَو « للاب

 . ليلخلا يقل اذِإ ْميِكَح ْمُهْنِمَو « ِراَهّنلاب اوُلز َنيج ْمُهَلِزاَم رأ مَ

 .(ْمُهَورظُنت نأ فل ليام نإ 4 ْمُهَل لاق ٌرُدَعلا لاق أ

 ص امر كح حرش مدح

 0 اةيجابياوإبلا نري داعفناول ماع كل اهدسدللا يضر ؟ئازتا وبا القز

 مهو ( نييرعشألا ) رفسلا يف ةقفارم ةعامج اهرسكو اهحتفو ءارلا مضب ( ةقفر تاوصأ
 ل 0-0 ةءارقب يأ ( نآرقلاب ) نما يف رعشألا وهو مهيبأ ىلإ ةبوسنم ةليبق

 ب(5750+ روج !اورخ كتابات ىذاخللا باعك" "ىئراختبلا اخ 207

 (4 44 4) مينغ هللا كعضر نييرعشألا'لئانضفأ نلباب ؛::ةباكتنطلا لئابشف, باث ١ 'غللسمو
0 
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 أ نأ وجرأل ينإ هللاو » :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . رخآت امو كبنذ نم مدقت ام
 هيهاونو هيلو اب يأ ( هدودحب مكملعأو ع ع ) ىقنأ امب مكملعأو هل 1 اشخأ

 لطابلاو قحلا ربخلا نيب تازجاح يهو نيكيشلا نيب زجاحلا وه دحلا نأل اًدودح تمس
 امنإو كلذك سيلو نيحيحّصلا ةياور هذه نأب رعشم ىوريو هلوق ةفحّتلا بحاص لاف
 . أطوملا يف كلام ةياور هذه

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - 493

 يبصلا 2 عَمْسَ » اًهَتلاَطِإ 4 نأ ةاللصلا . ريك اع 0 (

2 

 " | هناك 00 ا خا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةالّصلا يف لخدأل يّنِإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 اهففخأ يأ ( يتالص يف زوجتأف يبصلا ءاكب عمسأو ) لاحلل هيف واولا ( اهتلاطإ ديرأ انأو
 نمو ( همأ دجو ةّدش نم ) لجأل ىنعمب هيف نم ( ملعأ امم ) اهتابجاو لالخإ ريغ نم
 هيفو . لجأل ىنعمب هذه نم ( هئاكب نم ) نزحلا ىنعمب دجولا ةلوضوملا الإ نايا ْهَدْل

 . مهيلع ريسيتلاو نينمؤملاب قفرلا نايب

 :.هيع ىلاعت هللا :ينضر :دوعسم .نبان (م) < [93:]
 َسِراَوف ريح ْمُه؛ مهِلوُيَح ناولأَو «٠ ْمهئاَآ َءاَمْسأَو مكامن فرغأل اينا (

 , ذِئَمَوَي ضزألا ٍرْهَظ ىَلَع َسِراَوَف ٍرْيَح ْنِم وأ ٠ ٍذِيمْوَي ضر
 دا لاقل قلج ةييطتاوات حق َدْعَب ةَعيلَط َنوُقَعْبِي َسِراَوَف ةرْْشَع يِنْعَ
 . « ْمِهيِراَرَذ يف مهفلَح دق لاَجَّدلا

 . )7١9( يبصلا ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم باب : ناذألا باتك : يراخبلا - [474]

 . (1417) )47١( مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب : ةالصلا باتك : ملسمو
 جورخ دنع لتقلا ةرثك يف مورلا لابقإ باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - [48]

 . ("”7) (؟58995) لاجدلا

 ض6



 ةالصلا هيلع رمأ امل اًمارح كلذ ناك ولو « يريغ اذه ىلع ذهشأف ٠ : تاياورلا ضعب يف

 انه دارملا وهو ريدجلا ىنعمب ءىجي قحلا نأ فترادخلا ع باوجلاو هريغ داهشإب مالسلاو

 ! نيك]اورلا نيب اًعمج

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ل يبأ نب در ا نيرا ا
 كي ا 1 1

 هاور ام . نينس عست هلو هللا لوسر ضبق ةشبحلا ضراب دلو هللا لوسر بيبر وه

 ثيداحأ ةثالث نيحيحصلا يف هل اًئيدح رشع انثا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع

 (يراح ياي نت ون ع سا ال ف ا وس
 هلا كك ونوس رانا مربعا قيال فنا ناو ا تا

 مدقت ام كل هللا رفغ دق انلثم هللا لوسر اي تسل : تلقف كلذ عنصي ملسو هيلع ىلاعت

 نامي من مكافنألا ئقاارا اقرا وكانا" 7« مالشسلا“ هيلع ناقد“ «ةرظأت 09 كابتن
 ءاقتا هتلعف امم بنتجي نأ دحأل يغبني الف كاوقت نم رفوأو رثكأ ىوقتلا نم هيلع انأ

 وهو ةيشخلا : ليق . ةعاطإلا ىنعم هنمضتل ماللاب ةيشخلا ىدع هلل يأ ( هل ماشخأو )

 ةراتو دبعلا نمب ةيانخلا ؛ةرثكب .ةزرات نووكي لبقتسملا ف هؤركم عقوت تبسلا بلقلا ل5

 مقر : هفحتلا ؟يحاض, لاق . لسفلا اذهب نكرءايبنالا ةينسو ههورشلا للحا هاف
 نم هيلع قفتملا هظفلو ملسم هب درفت امم هنكل ( ق )ةمالعب روكذملا ثيدحلا فنصملا

 لسور هللا نط هةياووربسلا» ربا نر ةفلاج ديجي نادوياسإ يلوا ' لطار هفماخ كيتا
 انأو ٠ : ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لاقف موصأف بنج انأو ةالصلا ينكردت : لاقو

 كل هللا رفغ دق هللا لوسر اي انلثم تسل -:-لاقفا « موضاف بنج انأو ةالصلا ينكر دت

 ثيدح نم . . مهنلاب مكملعأ انأو : لع يبنلا لوق باب : ناميالا باتكب : .يراختبلا < 633

 ةشئاع )٠١( .

 كرحت مل نم ىلع ةمرحم تسيل موصلا يف ةلبقلا نأ نايب باب : مايصلا باتك : ملسمو

 لتسلم أ. نو ب ورمع ثيدح نم .(ا54) )١٠١١8( هتوهش

 ال1



 دوب 1 داتا كنب راو نيل“ يلا اللا كي ولات

 . ( سيقلا دبع نب عفان رخآلاو « بلطملا

 بس ثيدحلا حرش مح

 لوسر انثعب : لاق . هنع ىراخُبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 نم نيلجرل انالفو انالف متيقل نإ » :لاقف شيج يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا

 : مالّسسلاو ةالصلا هيلع لاقف جورخلا اندرأ نيح هعدون انيتضا مث « امهوقرحأف اهاّمس شيرق

 ريدقتب نإربخ ىلع فطع ( رانلا نإو رانلاب ائالفو انالف اوقرحت نأ مكترمأ تنك يْنِإ )
 اذه فلؤم يناغصلا لاق . امهولتقاف امهومتدجو نإف هللا اّلِإ اهب ُبّذَعُي ال ) لوقأ
 ( بلطملا دبع نب دوسأ نبا ) ةدحوملا ءابلا ديدشتب ( راّبه نيلجرلا دحأ : باتكلا

 وهو لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا زاوج ىلع ليلد هيفو ( سيقلا دبع نب عفان رخآلاو
 يضر ىلع قزحأ يكف هللا :زيغلا قارخالا: رمي مل اذإ.:, ثلق'نإف ... ةنسلا,لعأ, بوزم
 هية ببملا هلق فركب نأ كوجي :ءانلق اهلا هيلخيتا, ةقدان امو ل 0 |

 مهسفنأ نع نوعفدي ةرحس اوناك مبمأل وأ ةحلصملا هيلإ تعد اذإ كلذ مامإللو رجزلا يف
 . قارحالا .ىوس كالهلا عاونأ ردعسلاب

 : هلع ىلاعت' هللا ئضر“ هللا ”دبع نب ”رباج (مر ا

 ل ع يل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هنباب ىلأ الجر نإ :.لاق .. هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر.رباج - م )

 هيلع دهشاف يل ناك اًمالغ ينبا تلحن يْنِإ : لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 : لاقف «.اذه:لثم هتلحن كدلو لكأ :٠ ملسو .هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا,لاقف هلع يبنلا

 ضعت دبسأ هي:لالخشا ( قح ىلع الإ دهشأ ال ىلإ: مالبلاو ةالضلا هلع 00

 ءاج هنأل هوركم هنأ ىلع روهمجلاو مارح ةبهلا يف دالوألا ضعب ليضفت نأ ىلع نيعباّتل

 )١5715( )١9(. ةبهلا يف دالوألا ضعب ليضفت ةهارك باب : تايهلا باتتك : ملسم [877
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 : هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ (م) - [455]
 ْلَهف « بري الإ اَهاَرأ ال لخت ُتاَذ ٌضْرَأ يِل ْتَهَجُو ذَق يّنإ »

 دارُجأَيَو « كب ْمُهعَفْنَي نأ هللا ىسَع ؟ َكَمْوَق ىّنع ْمُلَبُم تن

 :" اهلهازىلإ كفر ريطنا اننا هلو هلا يوناو

 كح ثيدحلا حرش مدح

 يموق نم تجرخ : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 نو الب ل لس هيلع ىلاعت تلا للص هللا لور ىل لاقف تمل ساو ةكح تلرن ا راع

 لوسر تيتأ مث تعجرف « لبقأف انروهظ كنغلب اذإف كدلب ىلإ عجراو رمألا اذه متكا

 ينعي ( لخن تاذ ضرأ يل تهجو دق يّنِإ : لاقف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل
 ل10 كرام الإ زاينظأ ل نأ لوهجلاوءابا لع ( اهارأ اليل اسي حلا ل
 كب مهعفني نأ هللا ىسع ) ينم تعمس ام يأ ( كموق ينع غلبم تنأ لهف ) ةنيدملا
 ا الا ني دف دلع قسم يتكألا لايم ملسم ةمالعب ثيدحلا اذه خيشلا مقر ( مهيف كرجأيو

 ( هلهأ .ىلإ هفارصنا دنع هل هلاق ) نيحيحّصلا نيب عمجلا بحاص يديمحلا هركذ اذك

 تعيب رام تغليف ثملشا :؛ تلقفي ؟ [تعتض امزذ اقف اسينأ ىحأ تستاق : مغوارلا لاق
 كو يلق اذإ يهفصت لاق : ىهفصت يلم اقام وق اننا تشلبساف لمآ ايار
 ,كاتعلمإوةنيدملا ياض هلع راقك لاو ا

 ا هللا 0 "ا 2 0 ا

 1 لاق ؛ امش وا ا نإَف هللا الإ اهب 2

 07 2105 | ةنع هللا ىضقي يرد يبأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم [57]

0 

 / 10 07 ةوييفللا ساده هفانعن ال تناي يملا شاك : كرراحبلا | 0

 ملشأ» مث ؛تيضّرمو كطقسأف الفاح كيناكاو ُع هللا لوسر, تببإ بيز اضرتعا دق ,ناكو م

 . )١50/5( حتفلا عجار . سيق دبع نب دلاخ وه رخالا نإ ليقو كلذ دعب دوسالا نب رابه

7 



 هس ثيدحلا حرش مدح

 ناك : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 سيئر ضرم املف مهل وعديف نيقفانملا روبق ىلع موقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا
 لخد املف هوعدي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلإ ثعب يبأ نب هللا دبع نيقفانملا
 املف هيلع يلصيو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلج يلي ىذلا هراعش يف هنفكي نأ لأس هيلع

 لاق هيلع ةالصلاب مه املف هتزانج ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هنبا اعد تام

 رخأ» : مالسلا هيلع لاقو اذكو اذك لعف دقو يبأ نبا ىلع هللا لوسر اي يَّلصتأ رمع هل
 ينعي ( تريخ دق يّنِإ ) : مالسلا هيلع لاق عنملا يف هيلع غلاب ام دعبف «رمع اي ىّنع

 'رامختسالا هنبا لاس ناك هك رت يلا نبل رافغتسالا نيب مدلسلا هيلع للارل | .

 يل ازيك نإ نفسنا" ل منش 4 كل رانينلالا 0 11

 نيعبسلا ىلع تدز نإ ينأ ملعأ ولو ) (. : ةبوتلا) © ْمُهَّل هللا َرفْغَي لَ َةّرَم َنيِعبَس
 نيعبسلا نإو رافغتسالل مالسلاو ةالصلا هيلع هماّتها نايب اذه ( اهيلع تدزل رفغف

 مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هيلع ىلصف ديدحتلل ال ريثكتلل ةيالا يف روكذملا

 كلاما مهتم دعا نلغ لسن هلو! لات هلق ثيل 0
 نك يلا متم نع للاخت للا يضر رمعل لاج تفيك 3 تلقا إف 4

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لص فيكو ةروشم الب هرشاب اًّمع ملسو هيلع ىلاعت هللا
 بلصتلا كلذ يف هنع ىلاعت هللا يضر رمع ىار ناك : انلق . هصيمق يف هنفك و قفانملا ىلع

 ناميإلا رهظي نم ىلع هتقفشل اًراهظإو حلاصلا هنبال اًماركإ هتالصو هنيفكت ناكو نيدلا يف
 يبنلل اولاق مهنا يور ام ليلدب هيف اهاري ناك ةحلصملو هنطاب فالخ ىلع ناك نإو

 ينغيام » : مالّسسلاو ةالّصلا هيلع لاقف ؟ هيلع -يلص فيك : ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 اوأر اًملف « هموق نم فلأ هب ملسي نأ وجرأ تنك يّنِإ هللاو يتالص الو يصيمقا هْنع

 رهظأ" ناونطلساو هيلع ىلاعت' هللا لص بلا" للشعب "نر ثح ,لعلا يي" ولا لل ١
 .يور اذكه هموق نم فلأ ملسأ مالّسسلاو ةالّصلا هيلع هتقفشو هفطل

- 
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 : تع ىاعت هللا ينضرز رماع نب رافع مقرا يال

 ىلإ لادا هللاو ينِإَو : ْمُكَيَلَع ٌديهش انو داك طف ين ١

 ء ٍضْرَأل َحيِتافم وأ < ضزألا نئاَرَح َح هايئاقم ٌكلئاععا يّنإَو ءنآلا يِضوَح

 نا واو انك يونج لعبا ارككفا نأ" كيك فايا" اماينز زم الإ

 (راهيف افا

 : اجيب تيدي يروا جح

 ل ع ل لا
 ىلإ يتمأ ىلع قباسأ انأ ينعي ضوحلا حالصال نيدراولا مدقتي نم نيتحتفب وهو ( مكل
 نمو مكلم ظيخحو بسر مم ( مدع كه أو ملجأ وملك لأ ضوخلا

 ُتْنُد ام اًديِهَش ْمهْيَلَع ُتنكَو » : السلا /هيلعر» بيع قلع ةياكحل لاعتا هللا لاق أك

 111 تي يالا سر نااار ورز لل عسا
 كلالمملاإ خم + هتمأل "هللا ' ختتف ام" "ىلإ ةراشإ. اذه: (ٌضوألا نئاَرخ ! خيتافم ) .لوهجما

 فاخأ اَم هللاَو ينِإو ) يوارلا نم كش( ضرألا حيتافم وأ ) اهكولم نئازخ اوحابتساو
 فذحف اوسفانتت هلصأ ( اهيف اوسفانت نأ مكيلع فاخأ ينكلو يدعب اوكر شت :ت نأ مكيلع

 هللا وس رل ا ةزجعم تيدا وا . قئازحللا ايفا ف تريمضلا ,اوٌدِساحت هانعم نيئاكلا ىانحإ

 . ربخأ 6 لبقتسملا يف ربخأ ام عقو ثيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [:151]
 2 0 12 يَ 0 قيء هنا لل ىلا 8 3

 نيعبسلا ىلع تدز نإ ينا ملعا ولو . ترتخاف تريخ دق ينإ »

 565 "ولا ف ١: قاقرزلا تانك : ١ يراحبلا < 255

 . (50) (5515) هتافصو مَع انيبن ضوح تابثإ باب : لئاضفلا باتك : ملسمو
 ..(١]559),.نفكيالاووأ نكي يذلا ضيفنقلا :يف,نفكلا نيباب : .رئانجلا بانك : يراختيلاا-:[4 43

 . (7) (الا/5) نيقفانملا تافص باتك : ملسمو

 الكشك



 دبسح ثيدحلا حرش مد

 تبلط امل : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 يملا اَهيأ اي : تلرتف ةعيربمبابثو قف ةفايزبعلسو هيلع. ىلاعتا هما لبس يسال
 لوسر يب أدب [:4 : بازحألا] ( ةيآلا ) © اَيْنَّدلا للا ندر دك ا َكَجاَوْرإل لق

 نأ ِكِيلع سأب ال ينعي ( يلجعتست نأ كيلع الف اًرمأ كل ركاذ يفإ ) : لاقف. هللا

 نأ. و) .>ةياوز* .يفو ..» سبللا :نمأ+ اذإإ غئاس, الاءفدحو:باوجلا "يف لجتسالا

 هيلع هلاق امنإ ةرواشملا رامتسالا ( كيوبأ يرمأتست ىتح ) ةرهاظ يهو (يلجعتسنال
 تلقف : تلاق. اهلأ:ةلاق:) 'اهقارفال اهلل "زايمحأب“ ايئازنناي الا اهيوبأ نأ تلم اذجلشلا

 ح رفف ةرخآلا راَّدلاو هلوسرو هللا ديرأ ينإ يوبأ رم انشأ اذه يفأ : مالسلا هيلع يبنلل

 *كلاعتاسا كش

 : اهنع ىلاعتا هلل يضرةشناع (مي ا

 َّنعطَمَعيل !ِهّللاَوَف ٠ مك ّيَلَع دري ْنَم ُرَظْنَأ ٍضْوَحْلا ىَلَع نإ

 ىرلخ ال كنا ُلوُقيف « يِتمأ ْنِمَو يم ! بَ ينأ : َنآوقالف لاَجِر ينوُد

 .. اطيب العلا برلين رفات اولا ام َكَّدَعَب اوث 11

 م تت لكحل حرش مح

 ( ضوحلا ىَلَع يّنِإ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 ( نعطتقيل هللاوف مكنم ّيلع ) ءارلا رسكب ( دري نم رظنأ ) فقوملا يف يِضْوَح ىَلَع يأ
 يف يأ ( ينود ) نالف منغ نم اًعيطق تعطنقا : لاقي نونلا ديدشتو لوهجملا ءانب ىلع
 ةيناّثلاو ةيلاصّنا ىلوألا نم ( يتمأ نمو ينم ّبر يأ : نلوقألف لاجر ) ينم ناكم ىئدأ

 ( مهباقعأ ىلع نوعجري اولاز ام كدعب اوثدحأ ام يردت ال كَّنِإ : لوقيف ) ةيضيعبت
 الا سلا[ ةلطابفلا لامعألا نم نوكي 0 مع مهدادترا نع ةرابع وهو

 . يوونلا هلاق اذك . رفكلا ىلإ مالسإلا

 ١( 541/ه) ةينلاب الإ اًقالط ناوكي الاهتزازي نأ ناني كاب“ قالطلا ناصر كوا 3( ١١١

.)1١١ 

 ] - ]4717.(؟8) (؟1؟9154) هتافصو 6 انيبن ضوح تابثا باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 الق



 مالسالا ىلإ مهوعدي موق ىلإ هللا باتكب ناحلم نب مازح وهو ملس مأ اخأ ثعب مالسلا

 نب سنأ مأ ) اهمحرأ ريمضل فنصملا نم ريبسفت ( ملس مأ ينعي ) هولتق مهاتأ املف

 لخدي ناكو هللا لوسرل نيتلاخ مازح مأ اهتخأو ميلس ّمَأ تناك : يوونلا لاق ( كلام
 نكتولقلا فرشسحتملا ةلاعرإا :ثتايجتسا هفلا .. ةضاخ اني لع

 : هنع ىلاعت هللا ير دع نب ديعس ادا 0 ا

 ٌتِْفَكَتْغا م 3 ليال هذه لمعلا لوألا َرْشَعلا ُتفَكَتْغا نين

 ْنَمَ « ٍرحاَوألا علا يفب اهنإ يل ليقف ُثيتأ مث « طّسؤألا ٌرَْعلا

 فكيت كوكتيل نأ“ نكت .كليغأ

 تمبلر كسلا" سرااامم

 يفإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 ا ا ا ا ع

 ( ىل ليقف ) كلم يناتا ينعي يثالثلا نم لوهجم ( تيتأ مث طسوألا رشعلا تفكتعا
 1 وول وبلا اور بلا

 نأ مكنم بحأ نمف ) ردقلا ةليل اهيف بلطت هنم ةليل لك نأ ىلإ ةراشإو هيلايلب اًرابتعا
 ينقفاوي نأ دارأ نمف رخاوألا رشعلا فكتعأ نأ تمزع ينعي ('فكتعيلف فكتعي

 . رخاوألا رشعلا يف فكتعيلف

 7” لات هللا يضر ةشاع (ق) -0527

 يريأتس ىنح يلييشتنم ذأ كِل الم ارنأ ل ريد ا

 رخخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرخت باب :: ردقلا ةليل لضف تانك :١ يراخبلا - 4
 يال 1

 ىجرأو اهلحم نايبو « اهبلط ىلع ثحلاو . ردقلا ةليل لضف باب : مايصلا باتك : ملسمو
 . ملسمل ظفللاو - . )١1737( )1١5( اهبلط تاقوأ

 رادلاو هلوسرو هللا ندرتا نشك نإو» : هلوق باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - 13

 ّ . (4785) . «ةرخآلا
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 : هذع ىللاعت هللا يضر صاقو يللا نب دعس (م) - [5148]

 0 100 ا ل 20 ا ا ٍِ
 لَتقي وا اَهُهاَضِع ْعَطَقُت نا ةتيدملا يتبال نيب ام مرحا ينإ »

 دال
 هس ثيدحلا حرش مح

 يْنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 ةّيبرغو ةّيقرش ناتبال ةنيدملل . دوس ةراجح تاذ ضرأ :ةباللا ( ةنيدملا يتبال نيب ام مرحأ

 رسكب يهو هاضع عمج ( اههاضع ) لوصوملا نم لاتشا لدب ( عطقت نأ ) امبنيب يهو
 وهو اًمرح ةنيدملل ناب رِعشُم ثيدحلا رهاظ ( اهديص لتقي وأ ) ناليغ مأ ةرجش نيعلا

 يضر ةشئاع نع يور هنأل هيفن ىلإ هللا همحر ةفينحوبأ بهذو كلامو ييعفاشلا بهذم
 شوحو ةنيدملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص دمحم لآل تناك : تلاق اهّنأ اهنع ىلاعت هللا

 ةرابع نوكيآ اهعيرخبفا :..ةنيدملا“ف دايطصالا زاؤجغلغ ةباححصلا وهج نآلو ايتابفوكملا
 وأ ةملكب « اهديص لتقي وأ » : مالسلا هيلع هلوق ىنعملا اذه ديؤي اهردق مظعت نع

 امهدحأ ال ةكم مرح يف إم امهالك لتقلاو عطقلا مرحل هرهاظ ىلع ناك ول مبرحّتلا نأل
 . اهرجش عطقب ءازجلا باجيإ دحأ نع لقني مل اذهو

 يصد لاطالا يضر“ ردا قرا كالا
 ًِْء ع ع 7 ع ءءء ل رنا 1 ِِ

 سنا ما ملس عا ينعي © يعم اهوخا لتق اهمحرا ينإ »

 . 24؟كلاهقبا

 يبنلا ناك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 : لاقف كلذ نع ِهدَع يبنلا لئسف اهدنع ليقي ناكو اًريثك ملس مأ تيب لخدي هي

 هيلع هنأ َيوُر امل قحلا يف ةيعملا هب دارأ ( يعم ) فانثتسا ( اهوحنا لق اهمحرأ يّنِإ )

 اهميرحت نايبو « ةكربلاب ابيف هلع يبنلا ءاعدو « ةنيدملا لضف باب : جحلا بانك : لسع - [ 1

 .(459) )١7517( اهمرح دودح نايبو . اهرجشو اهديص ميرحتو
 . (5845) ريخب هفلخ وأ ايزاغ زهج نم لضف باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [419]

 (4١هه) كلام نب سنأ مأ ملس مأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 ج1 و

 ١ 4م (  ١)راهزألا قرابم لا



 0 هلوأ نا ا سب زوفلا

 . « ٍدِجاَسَملا رخآ يِدِجُْسَم داؤم كيلتبألا قت

 ءايبنألا رخا يّنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 مارحلا دجسملا يهو اهريغ ىلع ةلضفملا ءايبنألا دجاسم يأ ( دجاسملا رخآ يدجسم نإو

 ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص ٠ هتمتت ِهَّع يبنلا دجسمو ىصقألا دجسملاو

 تئاوفلأ نع ءازجالا يف ال باوثلا يف ةيلضفألا دارملاو « مارحلا دجسملا الإ ةاونل انيق

 يذلا مالسلا هيلع هدجسم سفنب ةّصتخُم ةليضفلا هذه مث لفنلاو ضرفلل ماع اذهو

 . هيف ديز ام نود هنامز يف ناك

 : هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج 0000

 ا

 ل ا

 أربأ ينِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج - مز

 هللا َنِإف ) لوعفملا ىنعمب اذه ( ليلخ مكنم يل نوكي نأ ) هيلإ ءىجتلأ ينعي ( هللا ىلإ

 ليلخلا ىنعم مدقت ( اليلخ مهاربإ ذ ذخُتا اك ) لعافلا ىنعمب اذه ( اًليلخ ينذخُنا دق

 . ( ركب ابأ هلامو هتبحص يف يلع سانلا َّنَمأ نم نإ ) : ثيدح يف

 . (5037) )١794( ةنيدملاو ةكم يدجسمب ةالصلا لضف باب : جحلا باتك : ملسم - [(73]

 . (57) (5715) دجاسم روبقلا ذاختا نع يبنلاو « اهيف روصلا ذاختاو
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 نع فاخي ال ثيحب اهناكسإ هب دارملا ( مكنع اهوئفطأ متن اذإف ) اهئاقبإ نع ريذحتلا

 . مكنع اهررض اًرواجتم يأ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلا . اهرارضإ

 امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع (م) - [415]
 دلع ىأر يل هلق: هب رافكلا سايل ْنِم هذه نإ

 ؟ اذهب َكئرَمُأ َكُمُأ : لاق هنأ ةياورا ايفو... ِنْيَرفصَعُم نْييْوُ
 نييك بلا كيبل نام سعال

 هسح ثيدحلا حرش مدح

 . هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع - م )
 . اهسبلت الف رافكلا سابل نم ) نيبوث نم هآر ام فنص دارفإ ىلإ ةراشإ ( هذه نإ )
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يأ ( هنأ ةياور يفو . نيرفصعم نيبو هيلع ىأر نيح هل هلاق
 هنا ةدباجذارأ فوذحم هيف ماهفتسالا فولعا اهلي أ اَذهب َكْئَرَمَأ َك كم لاق)

 : لاق ) امهلسغأ : ِهّْيَع يبنلل تلق . يأرلا لاق يأ( امهلسغأ تلق ) ءاسنلا سابل نم

 ناك نإو رفصعملا نأل امهلسغ نع ًابارضإ امهقارحإب هَ يبنلا رمأ امنإ ( امهقرحأ لب

 دارملاو هب هتميق ناصقنل لاملل عييضت امهلسغف ءاسنلل هوركم ريغف لاجرلل ًاهوركم
 ةللع الدي ناكنإإلاا يف ةغلإبم قارحبإلاب منع ربع امهريغ وأ ةبعتاوأ عيلب اموات 000

 يبنلا هل لاق رونتلا يف نيبوثلا فذقو قارحألا ىنعم رهاظ مهف امل يوارلا نأ يوُر ام

 وهاو ماسلا" ةاطلا لاف ءاظملاب نمأب ال هنإف كلهأ ضعب امبتوسك الفأل : ا
 هلزغ غبص اذإ امأو جسنلا دعب بوثلا هب ٌعبص ديه كلفة اكفا رفصعلاب غوبصملا

 اح يضل ناار دلع ايترالفلال لاب سارعو تطال طلاس

 الف ثيدحلا نم موهفملا وه م رافكلا وأ ءاسنلاب لجرلا هبشت تناك اذإ اّمأو هتحئار

 املا

 )٠١11( رفصعملا بوثلا لجرلا سبل نع يبنلا باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ع5١4]

(590"). 

0 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ازربلا ا ا

 رَذَقلاو للا اًذُه ْنِب ءيشل ٌحلصت ال َدِجاَسَملا ِهِذَه نإ
 نارعا مار كعب طلاق ؟ قارقلا ةءارقو ةالّصلاو هللا 3

 . « دجسملا يف'"لويي

 هس ثيدحلا حرش مج

 دجاسملا هذه نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 عبطلا هنم رفنتي ام ةمجعملا لاذلا حتفب وهو ( رذقلاو لوبلا اذه نم ءيشل حلصت ال

 مساو صيصختتلا دعب اميمعت نوكيف لوبلل لوانتم وهو ةنتنملا ءايشألاو تاساجنلاك

 امدعب هلاق . نارقلا ةءارقو ةالّصلاو هللا ركذل يه امّنِإ ) ريقحتلل لوبلا اذه يف ةراشإلا
 . ( دجسملا يف لويي اًييارعأ ىأر

 : هنع ىللاعت هللا يضر ىبموم وبأ هيا

 ١] ةكتعا اًهوففطااسقلاذإك ٠ كلو هفس يه امنا راَثلا ٍهِذَه نإ ٠

 كس ثيدحلا حرش مدح

 قرتحا : لاق . هنع ةياوّرلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)

 ( راثلا هذه نإزي لاف, يع يتلا دب مناصب ثّدحف ةنيدملاب قليلا يقئاولهأ خلع تب

 ةرعما لمرد. يلق ,نإف..(مكل ودع قه !ِمّنِإ ):اهراشدتا ,نم :كفاجير ىتلا) رالا اابملإ راشملا

 يف ةغلابم ءاعدإلا قيرطب اذه : انلق . اهب طوبرم عفانلا نم ريثكو ةوادعلا ىلع اهرصق
 ب 3 لبا 1

 هلوب نم غرف ىتح يببارعالا سانلاو 2 يبنلا كرت باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - ]4١16[

 ١ 1 21559 كحبسملا ف

 (؟235) تاناجتتلا نم هريغو ل ِ وبلا لسع بوجو باب : ةراهطلا باتك :ملسمو

 دل
 سيول م ونا دنع لا ُّق رانلا كلارتتا تالي 9 ناذكعتسالا عل : ىراخللا ب ك1

 ( باريألا ىدلغإو ٠ ءاقشلا ءاكيإوأ اي ءانآلا ةيطغتب رمألاا باب ١١ ةيرشألا انلاكا :هللمو

 دعب يبثاوملاو نايبصلا فكو . مونلا دنع رانلاو جارسلا ءافطإو . اهيلع هللا مسا ركذو
 ا 2 بدررغملا

 اا



 ل اجب يي تلقف موقلا نم لجر سطع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم

 مهيديأب اوبرضف ّيلإ نورظنت مكنأش ام هايمأ لكئاو : تلقف مهراصبأب موقلا ينامرف
 نإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق انيلص املفت تكلس يتاوئمصي مهيار اهلف 00

 دارملا ( سانلا مالك نم ءيش ابيف حلصي ال ) ةالصلا سنج ىلإ ةراشإ ( ةالصلا هذه

 راك هالصلا رشم شح قم "نوكيا الو مهنيا تاطبملا هيفا 0
 ايسان يلصملا ملس ول اذكو دسفي ال هللا همحري : تمشملا لاقف هلل دمحلا : سطاعلا لاق

 دمحأو كلام هب لدتسا نيرينلا راثا حرش ين اذك دهشتلا يف عورشم دج مالّتسلا نأل

 مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ةالصلا لطبي ال مكحلاب لهاجلا مالك نأ ىلع يعفاشلاو
 ( حلصي ال » هلوق نأل هابحاصو ةفينح وبأ مهفلاخو يِساَّنلا مالك اذكو اهتداعإب رمأي

 ىلع يعفاشلا هب لدتسا ( نارقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه امّنِإو ) اهتداعإ ىلع هيبنت
 . ريبكتلاو حيبستلا تاذ يه امَّنِإ هانعم انلق ةالّصلا نم ءزج مارحإلا ريبكت نأ

 هيا هللا ضوب#ر كرك وبأ م
 وس سام ودا ع

 ( ْمِهْيَلَع يتالصب
 تحج ؟ةناللجلا حرش مدد

 0 ا بلاي
 : اولاقف هنع لأسو اًموي ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هدقف دجسملا يق

 0 هذه نإ) : لاقف هيلع للصف هربق قاف «٠ قوما مك هلفأأ, : لاق هاّتفدف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يلصي نأ نككمي ىتلا روبقلا اهيلإ راشملا ةزمهملاب ( ةءولم
 ىلع يعفاشلا هب لدتسا ( مهيلع يتالصب مهل اهروني هللا نإو اهلهأ ىلع ةملظ ) ابيلع
 ربقلا ريونتل تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص : انلق . تيملا ىلع ةالصلا راركت زاوج

 . ةرمب ىدؤي اهنم ضرغلا نأل اهيف اعورشم راركتلا نوكي الف هريغ ةالص يف دجوي ال اذو

 .ر"(ا/1) 7 (3,55) ربملا . ىلع ةالضلاب باب 5 رئانجلا باتك : ةلكشملا م.

 نفل



 ] - ]4٠١هنع ىلاعت هللا يضر يرافغلا ةرصب وبا (م)» :

 هونج كلت ناك نم اولع تنطر ةالتصل وْ +14
 َعلَطَي ىّبَح اَهَدعَب ةاَلَص اَلَو « نير هر ُهَل َناَك اَهِيَلَع َظْفاَح

 . « رصعلا ةاَلَص ىِنْعَي « ُدِهاّشلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هاور ام : ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يرافغلا ةرصب وبأ - م )

 هاوس نيحيحّصلا ين هل جرخي ملو ثيداحأ ةثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 اهنوكل اهتمزالم اوكرت يأ ( اهوُعّيضف مكلبق ناك ْنَم ىَلَع تّضِرُع ةالصلا هذه نإ )

 رمأ هلاثتما ةهج نم رجأ ( نيترم هرجأ هل ناك ابيلع ظفاح نمف ) لاغتشالا تقو يف

 ( دهاشلا علطي ىَّتح اهدعب ةالص الو ) اهوُعَّيض ام ةظفاحم ةهج نم رخا رجأو هللا

 اهنال ةلفانلا يه رصعلا دعب ةيفنملا ةالصلاو سمشلا بورغ هب دارملاو مجنلا رهظي يأ

 ( رصعلا ةالص ينعي ) سمشلا ريغتت :ت مل ام ةهوركم ريغف تئاوفلا امأو ةهوركملا يه

 . ةالصلا هذمل ريسفت

 : هنع ىلاعت هللا يضر يطال مكحللا نب ةيواعم فكري كنار

 ؛ ساّثلا مالك ْنِم ٌءييش اَهيف ُحَلصَي ال ةالّصلا هذه نإ »
 . ( نارَملا َةَءاَرَقَو ريبكَتلاَو خيب لا

 يبنلا نع هاور ام : ليق ملس ينب ىلإ بوسنم ةلمهملا نيسلا مضب يملسلاو فاكلاو

 ىلصن انيبا :: لاق .. انحاوب ابنم ملسم 'درفلا ايل ارهع ةثالثا ليسو هيلع لاصلا

 ابيف ةالصلا نع ىب: يتلا تاق ءألا باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :,؛هلسم - ]5١١[

 اعلا يلا

 ناك ام خسنو . ةالصلا يف مالكلا رحت باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - ]411١[

 . (”*”) (ها/) ةحابإ نم

 اند



 هس ثيدحلا حرش مح

 ناك هّنِإ : ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر تباث نب ديز - م )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اًظفح نارقلا عمج نممو ةباحصلا ءاهقف نم

 ناهع ةفالخ يف فحصملا ىلإ هلقنو هنع ىلاعت هللا يضر ركب يأ ةفالخ يف هبتكو ملسو

 اًئيدح ٍنوعستو نانثا ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام . هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا قل ) لحلب لسمو ةعيرأب اهنم يزاحتتلا د رغنأ تيداحا ةرشغ نيحسسل |.

 نمو كّبر نم » : امهوقب تيملل نيكلملا ناحتما هب دارماو نحتمت يأ ( ىلتبت ةمألا
 يفو . نيئاتلا ىددحإ فذحف اونفادتت هلصأ ( اونفادت ال نأ الولف اهروبق يف ) « كّيبن
 هانعم اونفادت نأ الولف : خسنلا ضعب يفو . اونفادت ال نأ ةفاخم الول ينعي فذح مالكلا

 ىنعم هنيمضت ىلع توعد لوعفم وهو ( مُكَعِمْسُي نأ هللا توعدل ) نفادتلا كرت الول
 نم ) هب تحص يأ انالف توعد : لاقي نيلوعفم ىلإ ىدعتي ال توعد نأل تلأس

 مهنأ ىنعملا سيل ( هنم عمسأ يذّلا) وهو رخأتملا لوصوملا نايبل هيف نم ( ربقلا باذع
 نيبطاخلا نأل ضعب همعز مك باذعلا مهاتوم بيصي الل نفادتلا اوكرت كلذ اوعمس ول

 لا رتل دارا: نمف ةليخي اًدودرم نوكي ال هللا باذع نأ نيملاع اوبك ةيابلا مهو

 ةناهتسا تيملا نفد اوكرتل ربقلا باذع اوعمس ول مهمأ هانعم لب توحلا نطب يف ولو هبّذع

 نفّدلا اوكرتل هوعمس ول : هانعم لاقي وأ . هنم مهتريحو مهتشهدل هيلع مهتردق مدعل وأ هب
 روبقب ّرم امل هلاق) مهب ةقحاللا ةحيضفلا نم اًرذح ةديعبلا يراحّصلا يف هبراقأ تيملا ىقلأو

 نأ 0 هللا لص يتلا بحأ امَّنِإ : يدابالكلا خيّشلا لاق ( نيكرشملا

 نصاب لنانلا ارم ناك لازما« 11[ اهنأل «لاسكلا ان قرتغت ناود"ربقلا "اطالع

 . مهبولق يف ررقتيل كلذ ركذف همظعتسي

١ 



 نيح اهل هلاق ) تيبلاب تضف دقاق: ترهط» كم ادق اًمِلف7: لاق هنأ اكوا“( استغت ىتح

 ةكم نم لايمأ ةتس ىلع عضوم مسا ءارلا رسكو نيسلا حتفب وهو ( فِرَسب تضاح
 ( عادولا ةجح ماع ) . معن : تلاق « تضحأ كلام » : اهل لاقف ىكبت يبنلا اهارف

 . هيف تيفوتو هيف اهيلع ىنَبَو فرس يف ةنوميم هللا لوسر جوزت : ليق . واولا حتفب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ (ق) 00
 لاليَو ىسوُم يبأل ُهَلاَق ؛ « اَمتْنأ الباف , ىرشبلا در دق اًذه نإ

 لع ترثكأ ذق » : مّلَسَوِهْيَلَع هللا ىّلص يبل ّيباَرعألا ُلاَق َنيِح

 يي

 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 ةراشإ ( اذه نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )

 يبارعألا لاق نيح لالبو ىسوم يبأل هلاق . اتنأ البقاف ىرشبلا در دق ) يبارعألا ىلإ

 ائيش مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم بلط امل ( رشبأ نم يلع ترثكأ دق : ِهَْيَع يبلل
 بابحتسا هيفو « رشبأ » : هل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ينتدعو ام زجنت الأ : لاقو

 . نيحلاصلا راشباب كربتلاو ةراشبلا لوبق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ا تباثأ ن "ل 5

 تا تب وعدل .اوتفاذت ال نأ الولف اَهِروُبُق يف ىلع هل هذه نإ ٠

 ا
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 ) هك ملا
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 رانلا وأ ةنجلا نما تيملا دعقم ضرع باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [.4]

 )/١1(. (5/851ا/) هنم ذوعتلاو . ربقلا تاذع تابثإو . هيلع

 ند



 و . ليهستو ةعسوت وه لب ةعبسلا يف رصحلا هب دارملا سيل : ليق ( هنه رسيت اه

 املا يف ةسلا ساو نا نورثكالا

 يف توصلا يه : نورخا لاقو ةءارقلا يف رخا ضعب نم رسيأ يا كئنيح
 اهنأ ىلع نورثكألاو هوجولا نم اهريغو قيقرّتلاو ميخفّتلاو راهظإلاو ماغدإلاك ةوالتلا

 ممت ينبو نمباو نزاوهو ليذهو شيرق تاغل نم ةحاصفلاب ةروهشملا تاغللا يهو ظافلأ
 هتغل قفاوي امب أرقي نأ مهنم لكل ةقرفتم لب ةملك يف ةعمتجم ريغ اهنكل فيقثو يطو

 ىف نك انه نأ يواحطلا ركذو ملسو هيلع ىلاعت هللا لا بلا ارم عامسلا طرشب

 فرح ىلإ تداع ةرورضلا تعفتراو باتكلا رثك املف ةغلب مهعيمج ذخأ ةقشمل رمألا لوأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نم ةضيفتسم اهلك عبسلا تاءارقلا يه اهّنأ حيحّصلاو دحاو

 اياسيعلا رم بزب رك اك نم لل "ير سفمج نكي تفاتأو يئن ا

 : ابنَ ىلاعت“ هللا يضر ةشئاع تلا

 00 0 0 اذه نإ ( ١

 5 ا ةَجَح مَع 5

 هسح ثيدحلا حرش مدد

 ءيش اذه ْنِإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا اهل لاق : ةياور ينو ( مدآ تائب ىلع ) هرّدقو هاضق يأ ( هللا هبتك

 ( جاحلا يضقي ام يضقاف ) « اهكقزري نأ هللا ىسعف كتجح ىلع ينوك » : ملسو هيلع

 تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ ) امهريغو يِمّرلاو فوقولا نم جاحلا هعنصي ام يعنصا يأ

 .ىنك ةنعو ضيحلا ءادب : ناك كنك كتان ذخيحلا ناك : يراخل لأ 7 |[

 الملل سعال كك اةما فلا ف هنأ ١ ١1ه حكما نان تاذي: ةجحلا باتك :ملسمو
 / رملا ؛ ١ رفإ زوجي ٠ مارحال دوج ه ب تاب 0 : .٠ يا رهن "هبه - ص

7 770 1 3 ١ 
 هلل اياز | مكحب م نراملا لحي ىتمو «. ةرمعلا لع مدفابا لاخدإ زاوجو 1001-1 -
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 : هنع ىللاعت هللا يضر نايفس ينأ نيا واعمري) راكم ه7

 ل ىاعملا 1 اياد روي او نالا نوب الا اًذه نإ

 كسد ثيدحلا حرش مح

 : ليق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم - خ )
 اًئيدح نوتسو ةثالثو ةئام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ةيبيدحلا ماع ملسأ

 (رمآلا اذه نإ ) ةسمخب ملسمو ةعبراب يراخبلا درفنا رشع ةثالث نيحيحصلا يف هل

 ( ههجو ىلع هللا هبك اّلِإ ) مهفلاخي ال يأ ( دحأ مهيداعي ال شيرق يف ) ةفالخلا رمأ يأ
 ةالصلا هب دارملا : ليق هلهأو نيدلا مهتظفاحم ةدم يأ ( نيّدلا اوماقأ ام ) هطقسأ يأ

 هلوق قلع اذإ ىنعملا مقتسي امنإ اذه ىلع نكل « ةالصلا اوماقأ ام ١ ةياور يف ءاج امل

 فرصي ملو ةالصلا مقي ل نم مهنم نأل شيرق يف رمألا اذه نإ هلوقب ال بكب اوماقأ ام

 رضنلا ونب مهو شيرقب ةمامإلا صاصتخا ىلع ةلالد هيفو : يتشبروتلا هلاق اذك رمألا هنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هملعل كلذ لعل ةدحاو ةلزنمب كلذ يف اهنوطب عيمجو ةنانك نبا
 . نيملسملا رومأل' حلاصاو َنيّدلاو كلملا رمأ'عماج وه نم مييف دجوي ةنأ

 .: هنع ىلاعت هللا يضر رمع (ق) - 1 4٠[
 07 امر تك لارا لقاقب كف رجلا اهعتسا للعب لولا اها يقلإاالتشيفإ ف

 0 لا ام

 اًدحاو تعم : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق)

 تلين" اذكم : لاقف ارفاق لا( كيلر هن تالجتف هتاف ام رع ]ع ناقرغلا ةروس |

 اوأرقاف فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نارقلا اذه نإ ) : لاقف تلزنأ اذكه : لاقف ينأرقأ مث

 + ةمآلا ةداقو_قمطعلا ةبامالا لأ ةدومألا

 . (41535) فرحأ ةعبس ىلع نارقلا لرتأ بانيو نارقلالئاتستا باك نيرا كر اولا

 . )81١8( )757١( فرحا ةعبس ىلع لزنا نارقلا نأ نايب باب : ةال صلا باتك :ملسمو

 ا



 .ثيدحلا مالسلاو ةالصملا هيلع لاق بابلا غلب املف (لجر هعبّتاف) رفن ةسمخل ًاعونصم ناك

 اهيلإ عدي مل ةّصاخ ةفايض ىلإ لجرلا روضح نأ ىلع ليلد هيف : نيحراشلا ضعب لاق
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا تكس امل كلذك ناك ول هنأب حراشلا خيشلا هيف رظنو هل لحي ال

 لاتحال عونمم ريغ وهو بابلا ىلإ عابتإلا تقو ناك هتوكس : لوقأو . ملسو هيلع
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تكسي مل اذهو روضحلا وه روظحملا امّنِإو عوجرلا

 . هنم نذآتساو ماعطلا بحاص ملعأ لب روضحلا تقو ءاج اذإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (ق) - [4504]
0 

 انحلت . هلل ١ فلفت 2 نتي لعمل ا 010 را

 © ا

 يبنلا ناك : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 مس اما امس ب ا مس م

 را و أر نرش ان انوحدب ليلو هياس لاي ١

 يلع هب هبأ لمثكفأ هدم "نم ئفيشب لش يأ (يفيس يلع طرتخا اذه نإ ) : مالسلاو

 : تلقف ؟ىنم كعنمي نم : لاقف ) اًدرحم يأ ( اتلص هدي يف وهو تظقيتساف مكان انأو )

 هتذخأف هدي نم فيّسلا طقسف تارم ثالث يأ ( اًثالث ) كنم هللا ينعنمب ينعي ( هللا

 : هيَع يبنلا هل لاق : ياورلا لاق . ذا ريخ نك لاقف ؟ ينم كعنمي نم : ٌتلقف
 كلتاقأ ال نأ ىلع كدهاعأ نكلَو ال : لاق ؟ هللا لوسر يئأو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشنأ

 لكوت لاك ثيدحلا يفو . هليبس مالسلاو ةالصلا هيلع ىّلَجف كنولتاقي موق عم:نوكأ الو

 :ةدئاملا] إلا : ىداعت هلوق قيدصتو ملسو ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 .ةنيسحلاب, ةعيسلا ةلباقم بابحتساو .[7

 . )511١( ةلئاقلا دنع رفسلا يف رجشلاب هفيس قلع نم باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [504]
 هل ىلاعت هللا ةمحرو ىلاعت هللا ىلع مالسلا هيلع هلكوت“ باب .: لئاضفلا تانيا لنوشلا

 . يراخبلل ظفللاو 723*001١ 35) ىسانلا 8

 م



 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا (ق) - 1 ٠

 ينعي : ٍنآكَملا اًذه يف اَمِهِتقَو ْنَع اَنَلْوُح نْيئالّصلا نيت مئاَه نإ ٠

 . « ةفلدزمب رجفلا.ةالصو ينزل ةالص

 كس ثيدحلا حرش مح

 عمج : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 م رفا ايدي دقو دع يعم ءاشعلاو برغملا نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 نيتالّصلا نيتاه نإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هنقو لوا ف سلغب ىلصر الإ

 0 110 حاصلا بصلا يرسل يب ناكملا اذه يف امبتقو نع اتلوح

 . ( ةفلدرزمب رجفلا ةالصو برغملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ (ق) - 1 ٠

 : لاق « ٌعَجَر تعيش نإَو « ُهَلَنْذأَت نأ تيم نإف انا اًذه نإ ١

 ةاعأد اذ يقانطنألا تيكن ؛انيذلا ملاقا.؟ اانا“: ولطر اهيأسلا* اذا بل

 "0ك رعت اكسال شما

 هم ثيدحلا حرش مح

 ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - قر
 نذاف وهو فوذحم طرشلا ءازج ( هل نذأت نأ تعش ناف انعبّتا اًَذَه نإ ) هنع ةياورلا

 ل را تعش دإو )

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( هاعد ال يراصنألا بيعش يبأل هلاق . هللا لوسر اي هل

 ماعطلا نكل هاعد لوعفم نم لاح ( ةسمخ سماخ ) ههجو يف عوجلا رثأ هتفرعمل ملسو

 )١5487(. عمجب رجفلا ىلصي ىتم باب : جحلا باتك : يراخبلا - [501]

 ا ألا ةفخ» عجارو 0 ا امنإ ثيدحلاو

 . 21201 هناوكلال ماعطلا فلكتي لجرلا باب درا تناك 2” راختبلا 210000

 ءامطلا احا ةاغ وم اربع "بيتار اذإ *ىيلقلا" لفي ام نايزب ١ يشل هناك "لسمو

 "اس ارم
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 يورد . يضاقلا هلاق اذك . اهتاقوأ بسحب ةرداص ثيداحألا نوكيف عفشلا ةليل ىرخأ
 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يّبّنلا نأ وهو رخا باوج ىلاعت هللا همحر يعفاّشلا نع

 اهوسفلا لوقي ناك اذك.ةليل اهسمتلن لَه هل :ليق اذإف هنعنولاسي امااوحن ىلع بيت

 . يبلايللا ءايحإب اهبلط يف اًبيغرت هيف نإف اذك ةليل

 : هنع ىلاعت هللا يضإاو متاح نب يدع (ق)

 ؛ راهَتلا ٌضايبو ٍليْلل داو وه امّنِإ « ٌضيرعل َكّداسو نإ»

10 

 هس ثيدحلا حرش مح

 رخل لاق نع هياوزلا لع اعنا نع قاعل هنا يسنو مخ ضن يي

 «ٍدَوْسأْلا طْيَحْلا َنِم ُضييأْلا طبخلا مك َنّيتي ىَّبَح اوُبَرْسآَو اولكو » : ىلاعت هلوق

 نم رظنأ تلعجو ىتداسو تحت امهتلعجف دوسأو ضيبأ نيلاقع تذخأ 187 : ةرقبلا]
 : لاقف كحضف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف يل نيبتسي الف ليللا

 هلبأ هنوك نع ةيانك وهو اًضيرع هافق نوك نع ةيانك وهو ( ضيرعل كداسو نإ )
 لاق ( هل هلاق . نابت ضاييوا ليللا هاوس ار اةي الامر روك ملا لفيت ألا وه امّنِإ )

 دارملا نأ ملع لزن املف # رجفلا نم 0 لوقا كرت لاق ةنم لعفلا اذه ناك : يواحطلا

 مزل الإ زئاج ريغ ةجاحلا تقو نع نايبلا 0 نال عض يقرا ب راركرل] 1

 للامن“ شالطأ ىبثلا' بقت ل“ لاق ناك اول ازمألا »نآلاو !مسؤلا"ي "نسي "يطيل
 . نايبلا نع هتلفغل هنع ردص لعفلا كلذ لاقي نأ هجولا لب ةهالبلا ىلإ ياورلا ملسو هيلع

 وكل نيتي ىتح اوبرشآو اولك و ىلاعت هللا لوق باب "© معوضلا كناتك :يراخلا <[
 "ا ل

 نأو . رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب تاب : مايصلا باتك:ملسمو

 نم ءاكجلا دب قلعتت يللا رجس ىفلا ةشص دايبو 5 رجفلا عينصي ىتح دريغ ٠ لكألا هل

 ظفللا ه 011 ل 3 لإ كلذ ريغ ٠ 1 حبصلا ةاللامح تقود ناجح دو 9 غونصلا ّق نوخادلا

"0 



 ( 4ُقاَرف اذه َلاَقط ) اًماعط هب يرتشن ىتح ةرجأ كلمع ىلع ينعي ( اًرجأ هيلع تذختال

 مل اَم ليوأتب َكئيئَأَس َكِنِيَبَو سارا ب ا اذه رضخلا لاق ئأ

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىللص هللا لوسر لاقف [78 : فهكلا] يا َرْبَص هْيَلَع ْعطَتْسَت

 يحولاب انل هللا نيب يأ ( امهربخ نم انيلع صقي ىتح ربص ناك ىسوم نأ آنددو )

 ابنم .:انئاوف ثيدحلا فو' . اهب هتمأ ربتعي نأ اهلاثمأو ةصقلا ذه ركذ نم ضزغلا لْيق

 : فسوي] © َمِيِلَع مْلِع يِذ لُك َقْوَقَو » : ىلاعت هللا لاق هسفنب ملاعلا باجعإ كرت
 ىلع ملعتملا ربصي نأ اهنمو . هنم راثكإلاو ملعلا بلط يف ةلحرلا بابحتسا اهنمو

 !""كاملعلا "اغا ضارمعالا انزيكأت كابس ضتاللشلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - ٠[ ل
 يِرأَو لوألا معّسلا يب ٍرْدَقلا هيل نأ اوُرأ دق ْمُكْنِم سان نإ»

 05-53 ٍْ اء اعوسوَتلاَف « ٍرباَوَعلا ,عبسلا 5 هنأ ْكْنِم سان

 . « ٍرِباَوَعلا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 مكنم اًسان نإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 ل ني وا اا و ورللا ي  ا
 ا َيرَأو) لوألا عمج ةزمه لا مضب ؛ ( لوألا عبّسلا يف ) ةنئاك

 رخآ يلت يتلا عبسلا رباوغلا عبسلاب دارملاو انه يقابلا ىنعمب وهو باخ عل ارا
 ا اذه ميلا لاق مدعي نيرشعلا لت ا

 هيلايل رابتعاب هعمج : تلق . اًعمج هتفص ركذ فكيف دحاو رباغلا رشعلا : تلق نإف

 يف ليا ايم . هقلتخم تاياور-اييف ءاج لقا: كثيلقا لاف < هعيش ىف ردقلا هليل سكنلل

 اهنأ اهنمو . طسوألا رشعلا يف اهنأ اهنمو . هعافشأ يف اهنأ اهنمو . ريخألا رشعلا راتوأ
 كم قو رولا هليل هش ؛يف نوكت ةلقسم انا: بنيجأ . قيفؤتلا امه هلك ناحل

 10 رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل ساما باب :؟ ردملا هليل لضف باتك":"يئّراخبلا ا [21]

 )5١8(. (55١١د) ردقلا ةليل لضف باب : مايصلا باتك : ملسمو
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 ضعب لاق ( رحبلا اذه نم روفصعلا اذه صقن ام لثم الإ هللا ملع نم كملعو

 هانتم ىلإ هانتم ةبسن رحبلا لك ىلإ هتبسن روفصعلا كلذ هصقن يذلا ردقلا : نيققحما

 ىدجلا نياف, هايتم: ريغ مل[ فانتم ةيسن, للاخت هللا تاهولغم ىلإ تاقولخلا تامولك 0

 0من رسميا يمني لك نيش مالسلا هيلع رضخملا نكلو ىرخألا نم نيتبسنلا
 مث ) صقن رحبلا ءام نإ ةروكذملا ةروصلا يف لاقي ال ذإ فرعلا ىلإ اًرظنو مهفلا ىلإ
 ا ل ا

 ( كَةّيكَر اسفن َتْلََقُأ» :ىسوم هل لاقف هلتقف هديب هعلتقاف هسأرب رضخلا ذخأف ناملغلا
 ]الروله و اًميط امالغلا ([تنوك ريدقت لك( اذه .بونذلا نم ةرهلاطا تأ ن6:

 اكل ةهارأ 1 طالسلاو ةالصلإ يلع رح نأ رانعام اًكلاي ناك لإ ليق ام ىلع امأو

 اًركنم يأ [/: :فيكلا] ( هكاَرْكُن ايش تعكج دَقَلَه ) سفن لتق ريغب يأ ( # سفن يغب )
 يبا يأ مت بق :فهكلا] ( لاق اًرْبَص يعَم َعيِطَتْست نل َكَنِإ كل لقأ عل لاَق#م )

 ةالصلا هيلع ىسوم نم ) ةيناثلا ةلأسملا هذه يأ ( هذهو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اَركُت ائيِش تئج ْدَقَلإ :لاق هنأل ىلوألا ةلأسملا نم يأ ( ىلوألا نم دشأ مالسلاو
 لعفلا. اذهو .دسلاب؛ هكرادت نكمي ناك لوالا هلعف نال هديدشت .ببشب ؛ [/4, :فهكلا]

 ةلأسملا باوج يف نكي ملو [ كل ] هباوج يف رضخلا داز اذهلو هكرادت ىلإ ليبسال

 لهأ قارغإ دصق نم نوهأ ةدجاو لفن لتق نال مالا نم لقا ركبلا كلم
 (هباهدغَب ءىش نع كلاس ْنِإ َلاَقل) هتيصو ضفر هنأل [كل] هباوج يف داز امن ةنيفسلا

 ( 4اَرْذُع ىَنُدَل نم َتَْلَب دق يْباَصُت القإ ) ةركلا هذه كعب“ يأ (75 : فهكلا]

 ىّتَح اقلطلافإ» ) كتيصو ظفحأ مل ينأل يتقرافم يف يدنع كرذع حضتا ينعي د [07 :فهكلا]

 مهنم ابلط يأ ( 4اَهَلْهَأ امَعْطَْسآ» ) ةيكاطنأ يه ليق [0 :فيكلا ( 4ّيرق لأ اي اَذإ

 امهرلعجي نأ نم يأ ( اَمُهوُفّيَصُي نأ 00 لهألا ركذ داعأ ةفايض ماعطلا

 0« :فيكلا] ( َُّضَقْنَي نأ ُديِرُي اًرادج اَهيِف اَدَجَوَفط ) امهماعطإ نع اوعنتماو اًفيض
 عافترا ناك ليق هل ةدارإ ال دامحلا نآل هنع زاحجم انهه ةدارإلاو طقسي نأ برقي يأ

 ( ةروصلا يف يأ لئام ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ) عارذ ةئام رادجلا

 ( رضخلا ماقف ) يقيقحلا اهانعم يف تسيل ةدارإلا نأ ىلإ ةراشإ مالسلا هيلع هرسف امنإو

 تئش ول انوفيضي ملو انومعطي ملف مهانيتأ موق : ىموم لاقف هماقأف ) هديب راشأ يأ
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 نم رثكأ هوملكو ةفيرشلا عضاوملا يف هوأر مهنأ مهتاياكح نأل ةفرعملاو فّوصتلا لهأ

 ىلع ماهفتسا نيأ نم ىنعمب وأ فيك ىنعمب «ىّن» ( مالسلا كضرأب ىّنأو ) ىصحت نأ
 ا ارم ا كلا قون هر ال عايز الف ا ةوهمم يكمل لل يمنا نخل داعسسلالا نسل

 يمال يعرالا ريع مينة ازعل كلب فثزلالا نع تب رسب مكمل ةيناوللسأ لع نو

 ليتارسالا 4-02 ,ىيسوم تيار را لاق يأ ( ليئارسإ ينب ىَسوُم : لاق ) يضرأب
 : لاق ) باوص اذ اًًملع يأ نيتحتفب فب ( اَدْشُر تمّلُع امم ىنملعتل كتيتأ معن : : لاق ١

 تنأ هملعت ال هينمّلع هللا ملع ْنِم مْلِع ىَلَع يْلِإ ىموم اي اًرْبَص يعَم عيطتست نل كنإ

 ةلثامم ىلع لدي اذه : تلق نإف ( هملغأ ال هللا هكملع هللا ملع نم مْلِع ىَلَع تنأو

 يحب تع لسنا ماس ايفر لامي هلزيعإرب تلاع وعبر ةعيملعأ لعل يا لا
 بدألل ةياعر هتيملعأ رهظي ملو اًعضاوت رضخلا هلاق امّنِإ : انلق « كنم ملعأ وه نيرحبلا

 يا ىَسوُم لاقف ) ىسوم هقحتسا اك هيلع باتعلا قحتسي الكلو ىلاعت هللا ملك عم
 ينلاست الق تع انيق, رضخلا ُهل لاقف اَرْمُأ كَل يصغأ الو اًرباص هللا ءاش نإ

 ةنيفس ترمف رخبلا لجاس ىَلَع َنايْمي اَلَطلاَف اًركذ ُهْنِب كَل تدخأ ىَّتَح ٍءىتش ْنَع

 ءانب ىلع ( هولمحف رضخلا اوفرعف ٍمهوُلِمْحَي نأ ) ةنيفّسلا لأ اومّلك يأ ( مهوُمّلكف
 الإ أجفي مل ةنيفسلا يف ابكر اًّملف ) ةرجأ ريغب يأ : نونلا حتفب ( لون ريغب ) لوهجملا
 رضخلا علق لاح اّلِإ ةأجف لاح ءىبجي مل ينعي لاحلل هيف واولا ( احول علق دق رضخلاو
 : ةلمهملا لادلا فيفختو فاقلا حتفب ( موُدَقلاب ) ءاملا يلي امم ( ةنيفسلا حاولأ نم )

 مهتنيفس ىلإ تدمع لون ريغب انولمح موق : ىسوم هل لاقف ) اهب تحني ىتلا ةلآلا
 لقأ ملأ لاقط ) اًميظع يأ ةزمهلا رسكب (اًرمإ نيف تنج دقل اَهَلْهَأ قرغُتل اهتقرخف
 هيف ام عل ءالا : ,فيكلا) ( 4ثييست اَمب ينْدخاَوُ ال لاق اًرْبَص ىعم عيطتلت نأ كن

 ( 4(اًرْسُع ىرْمَأ نمط ) ينامحت ال يأ ( «يبقهرث اَلَّو» ) ةلوصوم وأ ةيردصم
 يأ ( لاق ) وفعلاب اّلِإ اهيلإ ليبسالو كتبحص ديرأ ينإف رسيلاب ينلماع ينعي د [77:فهكلا]

 نم) ىلوألاةلأسملا يأ (ىلوألا تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقو) يواّرلا

 مالسلا هيلع ىموم لوقل ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نم قيدصت اذه (اًنايسن ىَّسوُم

 ( ةنيفسلا فرح ىلع عقوف روفصع ءاجو ) مالسلا هيلع يِبَّنلا يأ ( لاق ) تيسن امب
 يملع ام : رضخلا هل لاقف ) هيف هراقنم لخدأ يأ ( ةرقن رحبلا يف رقنف ) اهفرط يأ
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 4اَمُهتوُح اًيِسَن اَمِهِنَْب ْعَمْجَم اَعلَب اّملفإ» : ىلاعت لاق اك نارقلا يف امبيلإ بسن دقو
 هبحاصو هبحاصل توحلا ريكذت يسن ىبسوم نأ نارقلا يف امب دارملا : انلق ١:[ : فهكلا]

 رجلاب يورو بصللاب ( امهتليلو امهموي ةيقب اقلطناف ) هفلاخي الف هرماب رابخإلا يسن

 ةمجعملا نيغلا حتفب ءادغلا ( انءادغ انتا : هاتفل ىسوم لاق دغلا نم ناك اذإ ىتح ) اًضيأ

 ةرخّصلا ءارو امهريسم ىلإ ةراشإ وهو ( اذه انرفس نم انيقل دقل ) ةودغ لكألل دعي ام
 ةزواجنل اًكبع ناك هنألااًتضن ةيفا مالسلاو ةالطلا' هيلع نيشوم دج وءامغإ اًبعفييأ" ((اًبنطف )

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم بلطيل عوجلاو بصنلا هقحل امنإ : يووتتلا لاق . هبلطم نع

 دجي ملو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ) توحلا عشوي هب ركذتيف ءادغلا

 ءىجي وهو ( تيأرأ : هاتف هل لاقف هب هللا هرمأ ىذلا ناكملا زواج ىتح بصنلا ىسوُم

 : هلوق يف لماع فوذحملا كلذو فوذحم هلوعفمو بجعتلا ىنعمب انهو ينربخأ ىنعم
 ىلإ انلصو نيح ينباصأ ام تبجع :ينعي + :فهكلا) ( (ةَرْخّصلا ىلإ اَنْيَوُأ ْذِإ»)

 3 :فيكلا ( 4ُةَرْكْذ نأ ْناَطَيَشلا اّلِإ ةيناسلأ اَمَو ثوُحلا ُثيسن يّنِإق ) ةرخصلا
 هَليِبَس ٌدخئاَو ) هركذأ ال نأل يأ فوذحم هيف ال : ليقو . هيناسنأ يف ريمضلا نم لدب

 هريدقت ذختال ناث لوعفمل تعن عشوي لوق نم وهو [7+ :فهكلا] ( 4اَبَجَع ٍرحَبلا يف
 قتربخأ امل: اجب بضتنعأ! ينعي . مالّشلا :هيلع قيماوم .لوق نم.اوأابابجاع اعيش هلأ لالا

 اًبجع هاتفلو ىسوملو اًبرس توحلل ناكف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق )

 انك يِذّلا وه توحلا هيف دقف ىذلا عضوملا يأ ( غبن انك ام كلذ : ىموم لاقف

 اعقو ام ذاصقي يأ قلطم لوعفم 4 :فهكلا) ( هياََصَق اًمهراثا ىَلَع اًدئَراَقإم ) هبلطن
 ناصحفتي يأ ( ناصقي اعجرف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق ) اًصصق هيف

 ( اًبوث ىّجسم ) ةأجافملل اذإ ( لجر اذإف ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح امهراثآ ) ناعبتيو

 حتفب وهو ( : رضخلا لاقف ىسوم هيلع مّلسف ) لجر ةفص وهو بوثب اًروتسم يأ
 ءابب 4 الب » همساو سابعلا ابأ هتينك .ناكو هبقل :ةمجعملا داّضلا رسكو ةمجعملا غاخلا

 مالّتسلاو ةالّصلا هيلع حوُن لسن نم وهو تحت ةانثم ءايو ةنكاس مالو ةحوتفم ةدحوم
 '(ةاديضعتا تاراثصف :ةانضيز .قضرأ حلع يلج هألا مبادعفلاتإ أو ككارلطا :نيهلاوبلا انا

 ناك هنأ ىلع نورثكألاو يلو هنأ ضعبو ةكئالملا نم هنإ : ضعب لاقف هيف اوفلتخا:مت
 دنع”ةيلع قفتمكلذو :نارقلا :عفترا .نيح :نامزلا“ رخا+يف(الإ توما أل 'اهنإ :. ليق أ اَين
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 كس ثيدحلا حرش مهد

 ماق ىَسوُم نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع هللا يضر بعك نب يأ - قر

 اشيم نب وم اذه مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ ةاروتلا لهأ معز ( اًبيطخ

 0 لع لب صرع: ليف ايت ناك هناو مدلسلا وردالخلا فس ل نس ل

 لماكلا ملاعلا نع دعبي ال : انلق ملعتلل اثوعبم ةرهابلا تازجعملاب صتخلا هللا ملك نوكي نأ
 هلاز كيلغ «لتإا لسالا ان ديلعإلاو "ةاروعلا"بتلاتنصر هنم "دلال "لب" ءايشبالا/ دكا يلا

 بتعف ملعأ انأ : لاقف ؟ ملعأ سانلا تأ لئسف ليئارسإ ينب يف ) هديقل هريغ دارأ ول
 هللا ىحواف ) كلذب ملعأ هللا لقي مل ينعي هللا ىلإ يأ ( هيلإ ملعلا دري مل ذإ هيلع هللا

 وه ( نيرحبلا عمجمب ) لوقلا ىنعم هيف ءاحيإلا نال ةزمهلا رسكب ( اًدبع يل نإ هيلإ
 نيرخبلاب دارأ هنإ : ليقو . قرشملا يلي ام مورلاو سراف رحب هيف عمتجي يذلا ناكملا

 : ىموم لاقف كنم ملعأ وه ) بسنأ لوألا لوقلاو امهملع ةرثكل رضخلاو ىسوم
 ائوح كعم ذخأت : لاق ) دبعلا كلذب عاتجالا يل رّسيُت فيك يأ ( هب يل فيك براي
 اًعاص رشع ةسمخ هيف عسي ليبنز قوف ةانثملا ءاتلا حتفو مملا رسكب ( لتكم يف هلعجتف

 يف هلعجف اًنوح ذخاف ) كانه يأ ةثلثملا ءاثلا حتفب ( ةمث وهف توحلا تدقف ائيحف )

 ىّسوُم تحأ نبا وهو ( نون نب عشوي ) توحلل هعم يف ريمضلاو ةيدعتلل ءابلا نوكي
 يهو ( ةرخّصلا ايتأ اذإ ىَّيح ) هدعب ابن راصو هنم ملعتيو همدخي ناك هنأل هاتف هاّمس

 ظاقيتسا دعب ينعي ( توحلا برطضاو امانف امهسوؤر اعضو) دوعوملا عضوملاب ةرخّصلا
 ءام ىّمسي اًنيع كانه نأ اهتايح ببسو ةحلام ةكمس تناك توحلا كلت : ليق . عشوي

 اًكلسم يأ ( اًبرس رحبلا يف هليبس ذخّتاف رحبلا يف طقسف هنم جرخف لتكملا يف )

 بقن وهو برّسلاك هليبس ذخّنا ينعي اليكو اًديز تذخّنا كلوقك ذختال ناث لوعفم

 ردك قاما قيرج تروخلا "نع ىلا كمأو )“ هلوق رهو هدكيدام ةاسفي ضير لا | لف

 يقبو ءانبلا العأ نم دقع ام وهو ( قاطلا لثم هيلع راصف ) نايرجلا نم عونلل مبجلا
 هربخي نأ ) عشوي يأ ( هبحاص يسن ) ىَسوُم يأ ( ظقيتسا املف ) اًيلاخ ةخ اي

 عشوي ىلإ ثيدحلا يف نايسنلا بسن : ليق نإف . توحلا رمأ نم هار امب يأ ( توحلاب
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 : ٌرِضَخلا هل أ َلاَقَف « ارمأ َكَل يصغأ الو ارباَص هللا َءاَش نإ يِندِحتس : ىساوم

 ٍنايِشْمَي اَقلَطئاَف اًركِذ ُهْنِم كَل تدحأ ىَّنَح ٍءيش ْنَع ينلاست الف يِتَتْبا نإ

 ٌريضَخلا ني تيا نأ ْمُهوُملَكَف ةئيفس ْتْرمَف ٠ ٍرْحَبلا ٍلِجاَس ىَّلَع
 اًحْوَل ٌملق لق رِ يحلو الإ انفي مل يلا ياك امله لت ريع ُهوُلَمَحَ

 ةدنع لولي ريب اتولَمَح م موق ىَسوُم هَل لاقف ؛ موُدَقلاِب ةعفسلالا اولا نو

 املا لق «ارثإ ايش دج فل اَهلهأ قر اَهقرَخَم مهيتيفتس ىلإ

 رم ْنِم يِنقهرُت اَلَو تيبس امي يِنَداَوُي ال : لاق « اًرْبَص يعم َعيِطَمْسَت ْنَ

 0 مَلسَو ِْيَلَع ىلاعت هللا ىَلص هللا لوُسَر َلاَقَو : لاق ضرار

 يف رقتف ٍةَئيَِسلا فرح ىلع عقَوف ٌروُفْصُع َءاَجَو : لاق ٠ انايْسن ىّسوُم ْنِم
 اَم لثب اّلِإ هللا مْلِع ْنِم َكُمْلِعَو يِمِلع ام : ُريطَحْلا ُهَل َلاَقَف « ةَرقِن ٍرْحَبْلا
 ٍناَيِمْمَي اَمُه اَنْ ٍةئيّسلا َنِم اجرح مث ,رْحَْبْلا اذه ْنِم ُروُفصُعْلا اًذه َصَق

 ب نيو ةففإ] 0 ٍاَمْغْلا عم ُبَعْلَي امال يدا مرر كرس

 د هكون سفن تلقا : ىَسوُم ُهَل لاَ ُهَلتَفَف ديب هلا
 : لاق « اًربص يعم عيطتنمت ْنَل َكْنِإ كل لقأ ملأ : لاق كاك لش
 يو سما َلاَق « ىَلوُألا َنِم دس ُماَلسلاَو ةاليطلا) هئلعس ل

 لهآ ايثأ اَذِإ ىّتَح اَقلَطلاَف « ردع يّنُدَل نم َتْمَلَب دق يِنْبجاَصُت الف اَهَدْعب

 ؛ َّضَمْنَي نأ ُديِرُي اًرادج اَهيِف اَدَجَوَف , اَمُهوُمْيضُي نأ ابق اَهَلهَأ اًمَعطَْسا ير

 هان ٌموَق : ىسوُم َلاَقف « َُماَقاَف ريضخلا َماَقَف . ةَروُصلا يف ينأ لْئاَم : لاق

 انارف الل اك ارخأ ِهْلَع َتْذَحْتاَل تئِش وَ ائوُيَضُي ْمَلَو ائومطُي مَ

 ىَلَص هللا لوُسمَر اقف اربص ِهيَلَع غطت ٍمَل ام ٍليوأتب كنا َكِنِيَو يني

 3م انيلع 0 ا ملسو ةيلع ىلا |

 . (اَمِهِرَبَح



 : هنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ (ق) - [59]

 ؟ ملغ ل ل لئتسف ليئارتسإ يِنَب يف اًبيِطحح َّماَق ىّسوُم نإ

 يب َنإ هي هللا ىحؤأف « لإ معلا دري ْمَل ذإ ِهيَلَع هللا بع ْمَلعأ انآ : اقف

 يل فيك بر اي : ىسوُم لاقف ٠ . كن ُمَلعأ َوُه « نْيَرْحَبلا عَمْجَمب اَدْبع

 َتوُحْلا َتدَقف اَمْْيَحَم لمكَم يف ُهلعْجَف اًئوح َكَعم ذأ : لاق « هب

 ْمَسوُي هاف ُهَعَم قلطلاَو قلطلا مث لتكم يف ُلََجَف انو دحتاف « مَن َوْه

 تول ف رطلصاقئاماكف امهشاو زا ءامتم قانا و تيرفلا يم اذ: كل م نبأ

 د اسرع بلا يف ُهليَس َذَحناَف ِرْحْبْلا يف طقس ُهْنِ َجَرحَف لكَمْلا يف

 يحاَص يبست ظَقْئتسا امل « ِقَّطلا لِ ا م ِهْيََع رصف ءاَملا هيج ٍتوُحْلا ن ٍنَع هللا

 نادل ملا نو كاك نإ لك 3 ير كيب نع نطل يقل

 را ا ميلا

 ا لاقف هب هللا 0 يذلا ناكيملا* رواج .ىتح : بضنلا يو

 ارك ذأ نأ ناكل | ُةيِناسْنَأ امو توحلا تيبس ين ةرخّصلا ىلإ انْ د
 ُهاَتَعِلَو /يسملو ورمل تي ناكف لاق « اًبْجع ٍرْحَبْلا يف ُليبَس َدَحَناَو

 : لاق . اًصّصق اًمِهِراثا ىَلَع اًدئراف غبن انك ام َكِلَذ : ىسوُم َلاَف ٠ رااح

 م 0 را ا ا

 لك انكر كل نب ملل كأن لاق . ينال هن ىسوت الق

 ُينَمْلَع هللا ٍمَلِع نم ملع ىَلَع يَنِإ ىَّسوُم اَي اًربَص ىّعَم ٌعيِطتْسَ ْنَ
 لاقل قسما, تا دك تل شا" لفن 30

 1 7 9 1 1 : (0 ١

 ملعلا لكف ملعا سانا يا لكس اذإ ملاعلل بحتسيام كسا - ملعلا ةباككا يراخبلا | 7
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 لوقأو . افوذحم هب مسقملا نوكي نأ هتياغو هديري ام لعفي نأ هللا ىلع اًمزاع مسقأ ينعي

 قفّتُم ثيدحلا ظفل نأل « خ » ناكم يف « ق » لوقي نأ فنصملل يغبني ناك اًضيأ

 ةفلاحلاو عيبرلا تحخأ يه ةرساكلا نأ يف فالخلا امَّنِإو ملسم باتك يف هنيعب هتدجو هيلع

 . يراخبلا ةياور يف رضنلا نب ندا فلاحلاو عيبرلا اهنأو ملسم ةياور يف عييبرلا مأ يه

 نم ردم ,ٍفيك' ضاصقلاب ميسو هيلع لات هللا" لص ىبنلا مكح امدعب د تك ١

 ةحارم نب مكي كلذ در هدارم سيل : تلف .(ةمكحي افالخ ىلع بلش ٠
 هلأ (لضتب ةنقثل وأ تنحي ال هنأ هيلع ةةتفثل وفعلا لإ ضاتصقلا قحتسي لما سيعر

 ”«ءايلؤالا ةهنارك 9و ودفلا ليز ب رديتر اللا

 : هنع ىلاعت هللا ع يراصنألا ورمع نب ةبقع 41 وبأ 0
 رحّبسُت ِك اذإ 3 لوألا ةوبنلا مالك نم نعال َكَرذا #5 نإ»

2 

 : (ٌتعش م تيما
 يكل

 عسي ثيدحلا حرش مدح

 ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنالا ورمع نب ةبقع دوعسم وبا - خ )

 سانلا نيب يقب امم ينعي ( ىلوالا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ امم نإ ) هنع يراخبلا
 مالكلا اذه نأ ةوبنلا ىلإ مالكلا ةفاضإ نم مهفي مالكلا اذه هوكرداف ءايبنالا مالك نم

 6 مل اذإ ) خسُنلا هيلع رجي ملو عئارشلا لك يف بودنم ءايحلا نو يحولا جئاتن نم

 ا ا ا ا لس

 للا 2001090 نصو ةعاسملا نطو ررتخ 9 نصا نمل لاا

 اب ب ألا زا نيقضفو ةدلحال لعفا ينعي ديعو ( عنصاف »

 : ينعي « ربخ هانعمو رمأ هظفل : ليقو . هب ىزاجيف ءيشب ناميإلا فاصوأ نم هعم

 انما كلعف ناك اذإ هانعم :ليقو . هل خيبوت هيفو . تئش ام تعنص ءايحلا كعنمي مل اذإ

 . تئش ام عّبصاف باوصلا ننس ىلع هيف كيرجل هنم يحتست نا

 ّح .: هما )تش اه هنصاف حتست م اذإ !تتاؤلو تدلل يب اتكر <« راش |

 يا



 . جراوخلا سيئر وهو (« يميمتلا ريهز نب صوفرح » همسا لجر بقل فاضملا عم ةلمهملا
 يف الك [ه/ : ةبوتلا] «تاقّدصلا يف : و كملي نم ا : ىلاعت هلوق لزن 5

 يهو ةبهذ ريغصت ( ةبيهذ مسق نيح دمحم اي هللا ىّن : لاق نيح ) طيسولا ريسفت

 1 اسم ا سا واس يكب مرار
 مسقل فرظ ( نيب نها نم ) امل ةيناث ةفص ةلمجلا هذه ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع اهب

 ذهو . ماللابو ةفاضإلاب ( ليخلا ديزو ةمقلعو ) ةلمهملا نيعلا مضب (ةنيبعو عرقألا)

 . يووتلا ةلاق اذك . ريخلا دير اهكنمو» هيلع ملاعتا هللا (ليض»تلا هاكسسفا ملا

 1 : هنع ىلاعت هللا يضر ل 4 0

 ” 1 ا و لا ا ل

 يضر كلام نب سنا نع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 ملف وفعلا اهنم اوبلطف راصنألا نم ةيراج ةينث ترسك عيبرلا هتمع نأ هنع ىلاعت هللا

 نيسان لاف رطالطلال؟ ماقالو, هيلع ىلاكت هللا بلص سلا و كلإل اوهضصتحاف نضر
 ىلا فكذر الابواب كاتعب يذلاو ال عيبرلا ةينث رسكتا : كلام نب سنأ مع رضنلا نبا

 لاقف شرالا اولبقف موقلا ىيضَرَف 2« صاّصقلا هللا باّتك» .: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 هلل ىأ (اهريألا هم ىلع, هسا ول/ نه تلامبابغ نم اثإأو مالسلاو ةالصلا هيلع

 نأ هيلع مسقأو ائيش هللا لأس ول : هانعم يضاقلا لاق . هتماركل هنيمب يف اقداص ارا

 اديلعةظفلار عملا اذه دي وي . هيوعد باسل اذك لعفا براي َلئاْعي © لاك كليا هلك

 كاكمل ءاربألا دادل وفا قوكيفلاع ةئلاب .أم/لاقلأ لطفللاا هللردارأ لول والا ةليحسللا, هي ءدارأ"طنألا طال
 انناؤلااو ةفيدحللا قاس ايشلانمنراغ هايسللا كاقع بك رقاؤا< (قيونعملا ةلكياشملل مياكأل

 هيف مزعلا ىنعم نيمضت رابتعاب نوكي نأ زوجيف ىلع ةظفل اّمأو ريرقتلا نم قبس ام هل

 ا برر حي كا َُى حملا ا : حلصلا تا :. ىاراجبلا /؟ د10

 ا ةقفارخ ل كح رهف © ىراحلل دازفأ | نم يلو ادلع قشتم تكيردحلا

 ء 05 كررت نجم تير كاسل فاثنلا فان
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 1 ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ (ف), بال

 ْمُهَرِجانَح ُرواجُي ال نارقلا نوري اًموق اَذُه ءىضكيض ْنِم نإ

 مالسالا نم نوكام ِناَنْوَألا له ن َوعاَتَيو مالممإلا له نولثقي

 ؛ داع لق ْمُهئلظقأل مهتكرذأ نيل « ةّيِمرلا نم ُمهّنسلا ُفْرمَي ا

 هزل لسفانيح امكع أي مثلا قنا: لاق ني ةرصي وتلا ,نكنلا لاف

 نيب نملا نم هنع ىلاعت هللا يضر يلع اهب تنعب ناك « اهبارت يف

 . «ليخلا ديزو ةمقلعو ةنيبعو عرقألا

 تضخ ميدل حرتش ا 2-3

 0 اعلا مع اع هلا يسع وسل
 ءاضألا خم عما ع توما لن تامهلا اول "يتمحمللا نيداضلا رسكب ( اذه ءىيضتض نم

 ره ىذلا لصألا نم :تيك وبخيكا .ميتعن موف,تايسم نعش ((تارقلاب توآ 2

 مُهَنَأ دارملا سيلو بهذملا يف هيلع وه وأ بسنلا يف هنم ةرصيوخلا وذ يأ لجرلا اذه
 حراشلا هلاق اذك ةرصيوخلا يذ لسن نم موق جراوخلا يف نكي مل اذإ هنم نودّلوتي
 لصي الو ةدرجملا ةءارقلا الإ مه نوكي ال ينعي ( مهرجانح زواجي ال ) ةفحتلا بحاص

 لادلا حتفب ( نوُعَدَيو مالسإلا لهأ نولتقي ) اهيف نورّبدتي الو مهبولق ىلإ هيناعم
 رفك نم هب لدكلا هيفا وج راع ( مالسإلا نم نوقرمي ناثوألا لهأ ) نوكرتي يأ

 نم مهسلا قرمي مي ) مامإلا ةعاط انه مالسإلا نم دارملا : يناَطخلا لاقو جراوخلا
 تاير ميك ردأا نمل ةيموملا ةباّدلا نم يأ ءايلا ديدشتب ( ةّيمرلا

 الء هّيلكلابا مهكالعإلا“ هب .دارلل.( داع لقق) ىبيلتفأل .هيتكردأ نتل هللاو كاهل ننلل

 ا مل

 لتقو يلع مهلتاق ةنس نيرشعو عبسب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا دعب هنع ىلاعت هلا

 داصلا رسكو واولا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب وهو ( ةرصيوخلا يذل هلاق ) مهنم اريثك



 اياعرلا ملظي يذلا وهو ةزمللا نزو ىلع ( ةّمّطُحلا) ءارمألا انه مهب دارملاو هل تف

 ةيشاملل ةمحرلا ليلق ناك اذإ ةمطح عار ل كاعن ةريكلارااوهاو مطحلا نم مهمحري الو

 . ةملظلا ةالولل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هبرض لكم اذهو

 0 ل ا وبأ 00

 ورب ةر 21

 ميل 000

 هيو ثيدحلا 0

 أ نم نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - م)
 كات فلألا نودب ( سانلا رش نم نإ ) ةحّحصملا خسنلا ضعب يفو ( هللا دنع سانلا

 قاالإبدأب لاقياآلو تناؤي الون عمجت الو قي ال ليطفتلا"ىنعم' هيف "رش: يرهاوجتلا
 هتءادر مدع ىلع لدت يهو فلالاب تعقو ةياورلا : يضاقلا لاقو . ريخ اذكو ةيدر ةغل

 ةنايخ مظعأ يأ فاضملا فذح ىلع ( ةنامألا مظعأ نم : ىَوِرُيَو - ةمايقلا موي ةلزنم )
 ةنايخ يأ ةيناثلا ةياورلا ىلع فوذحم فاضملا ( لجرلا ةمايقلا موي هللا دنع ) ةنامألا

 ( اهّرس رشني مث هيلإ يضفتو ) اًعاتمتسا اهيلإ لصي يأ ( هتأرما ىلإ يضفي ) لجرلا
 اذإ ّرسلا اذه ءاشفإ ميرحت : يوونلا لاق . العفو اّلوق اهنيبو هنيب ىرج ام ملكتي يأ
 وا رولر اع هضارعإ يأ, عامجلاب نع رجعلا يعّدت نأب بّترت اذإ اّمأ ةدئاف هيلع بترتي مل

 ا هلع كلن ىلإ » : مالسلا هيلع لاق 5 هركذ يف ةعارك الفا كلذ

 1و لا تي لا 2 تلا ل
 ا

 مها سا ا ويهتم 95-1



 يلو بت ب تيم لعب كلو تس الإ» مالم طقم: دمل م لل ١
 هب قبس ىذا مالسإلا ىلإ هب راشأ دهعلل مالسإلا يف ماللا ( هتّدَوَمَو مالْسإلا ةّوخأ
 ةّيطرشلا ةلمجلا ىوحف نع كاردتسا اذهو مالسالاب ةتباثلا ةّدوملا هتّدومب دارأو نيملسملا

 لضفأ ناك اميإ لذخلا اللا مالسالا ةوعلا كيلو ةلمح نيت نم ل 0 هناك

 ينل هللا هراتخا امف ىلاعت هللا لعفب تناك مالسإلا ةّوخأو هلعفب ناك اليلخ هذاختا نأل

 باب دجسملا يف نيقبي ال ) هسفنل هراتخا امم لضفأ نوكي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىتنكسُم ( ركب يبأا باب الإ ) دس باب الإ يأ توذحم ةفض لوهجلا'لغفلا ( دس لإ

 باوبأ ّدسب رمآلا ءانغمف"ةنعيفتس ]ع مالكلا اذه" : ليق . دسي الادتأ ىتعي ىلا ١

 قّرطت نع دجسملل ةنايصو هل اًميركت ركب يلأ باب ىوس دجسملاب ةقصتلملا تويبلا
 نوكيف 0 نأ اندنع حصي مل : يتشبروتلا مامإلا لاق . سانلا

 ةيحيرصتلا ةراعتسالا هجو ىلع ةفالخلا رمأ يف ركب يبأ عم ةعزانملا عطقب رمألا هب دارملا
 يبنلا سولج ةماع ناك يذلا دجسملا ركذ هتنيرقو باوبالاب هيف عازنلا قيرط هبش ناب

 لاق : ليق . هب اَلصَّتُم ركب يأ تيب نكي ملو هيف هماكحأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 امأو . اهبطخ ةبطخ رخا يف هضرم يف ثيدحلا اذه : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا
 اوَّدس ) هنع ىلاعت هللا يضر يلع قح يف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم يور ام

 لع تنبأ ثلع”ةنأل اطيق قع لوجو لع بايزالا اهلك دكا
 . دجيسملا_ ليحل فانك

 : هنع ىلاعت هللا ا ورمع نب ذئاع 0

 يي يدع ءاَعَرلا م نإ»

 0 تدخلا حرش مح

 . ةمجعم لاذو تحت ةانثم ءايب وه ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب ذئاع - م )

 0000 هاو يكد هنع ملسم ىور

 ( ءاعرلا رش هانم نإ ملمملا ناثاو يراخبلل دحاو اي داجل هن الث نيحيحصلا يف هل

 قفرلا ىلع ثحا و... رئاجا هب شع و . ىداعل هامل ةللمعفا كنان 5[ بانك للشمال

 : ميول 0م ويبع ةلا لاخدإ نع ا 6

 ا



 ” هنعاللغت هللا يضر يردخلا ديعس ا نا [؟91]

 و ب لان اع وملك نافعا
 ٌرخخأ ْنكلو 1 وايل ركب ابأ .ٌتاذحَتال يسر و اليل. ادم

 اةمالسرالا دقي اهبل يابن كسلا د رفا يقلك ال اه ةئئؤتو .مالسإلا
 3 ركب يبأ

 هي ثيدحلا حرش مدح

 نإ ) هنع ةياوُرلا ىلع اقّْنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق )

 ةعينصلا دسفت ىلا هنللا ني ال ءاطعلا وه ىذلا ّنملا نم لعفأ وهو ( ىساّنلا مآ

 هسفنل ًالذب سانلا رثكأ ينعي « لجأل » ىنعمب اَنُهَه « يلع ٠ ( هلامو هتبحص يف َيلع )
 اذكه ( ركب ابأ ) هل ةياقو هسفن لعجو هلامو هلهأ قراف ثيح ركب وبأ يلجأل هلامو
 ركب وبأ ملسم حيحص يف عقاولاو نإ هنأل رهاظلا وهو يراخبلا حيحص يف عقو

 فوذحم أدتبم ربخ نوكي وأ شفخألا بهذم ىلع ةدئاز نم نوكي نأ ههجو لعل عفرلاب

 1ع نع لئقف ., ةلجر ىلع ,سانلا/ نمأ نم نإ - لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأك
 تك ولو هانشا هيلع اقفنا ان تيدحلا توك ىف اذه لعف يوونلا هلاق انك يتبرأ لذ

 ةجاحلا ىنعم ةلخلا نم ليلخلا :يّطلا لاق اليل ركب ابأ تذخال ير ريغ اليل اًدخّمم
 ركب ابأ تذختال يتامهم يف هيلع دمتعأو يتاجاح يف ِهْيلِإ عجارأ اَتيِدص تذخّنا ول : ينعي
 د منا د ديعب هنكل همالك انه ىلإ . هللا ىلإ أجلأ يروُمُأ ةلمج يف نكلو

 كرد لل كيرا عالطا ىلإ ةيعاّلا بحملا بلق يف ةللختملا ةقادصلا يهو هلا ل

 ةاحل هكرألا كقلال عد ىلع كَم ككل 2 ةاعلانيم دخلا نأ يل زاج ول ينعي

 انما قرا ناك رك ازا نا اهردقج اب قمع يرو نامل قرت نع ني بلا

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ٌرس نم

 نوم
 ةئيدجلا( ؟ىإ ةباحبصا د :ةكيع» يبلا :ةرجه. بابا : راضتالا  :ببقاتم بانك :«يراخبلا - 7581]

)8 5 000 . 

 7 ٍإ 1 5 : ١ ام
 هنع هللا يضر قيدصلا حب يبا لئاضف نم اثات ” هباحصلا لئاضف اك :ملسمو
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 هسدو ثيدحلا حرش مح

 رجشلا نم نإ ) هنع ىراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 لثم اهنإو ) ( ةلخنلا يه ) لاق هللا لوسر اي انثدح : اولاق ( اهقرو طقسي اال ةرجش
 لحتم هناميإب تباث ملسملا اذك عفنلا ةريثك لّظلا ةمئاد رملا ةبيط ةلخنلا ينعي ( علسملا

 ةلخنلاب ملسملا هبشي نأ هقح نم ناك : ليق . تاقدصلا ريثك تافصلا ليمج هناقيإب

 ةرثكو توبثلا يف اهنم متأ ملسملا نأب اًماهيإ هيبشتلا بلق نكل رهظأ اهيف هبشلا هجو نوكل
 : رعاشلا لوقك عفنلا

 عادتبا نوني حال 0 اهاجد نيب موجنلا ناكو

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [[95]
 ا ا ل ةَعاَسل ليلا نم نإ

 1 تالا ةَرخآلاَو اَيْئدلا ِروُمَأ نم ارت : ىَوِرُيَو - هاي هللا

 . «ةليل لك َكِلْذَو

 هصص ثيدحلا حرش مح

 ( ةعاسل ليَللا نم َّنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 اهبلط ىلع اًثح ةعاسلا ركن امنإو اهنم ءزج داري نأو ةيموجنلا ةعاسلا اهب داري نأ زوجي
 لاح تبثملا عراضملا ( اًريخ هللا لأسي ملسم دبع اهقفاوي ال ) يلايللا ءايحإب

 لك كلذو هايإ هاطعأ لإ ةرخآلاو ايندلا رومأ نم اًريخ ىوريو هايإ هللا هاطعأ لإ

 كلل : ليك اهعيمج يف نئاك لب :ىلايللا ضب صن زال ةعابسلا' كلت درجاوب يني وللا

 يه لزم أول بيسات وعيب نسي هيلا ىلوشي يذلا يخل ثيل ا

 شرعلا ىرأ ين ينإ ١» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ليئاربج نأ,ىروبا دقو رحسلا 0

 . ةقلطم اهنأ رهاظلا : ليقو . « رحسلا نم زتهب

 تالا ع دك كن 2 هيا 58 اراب 22 نك 24 ه نا ف بسن نايك" كي اعش . وبلسم [ 00 2 : , 8 ' 93 2-0

 4 1 جت

 اهل



 : هنع ىلاعت هللا يضر يلع (خ) - [890]

 اختل ِناَيبلا نما نإ

 هو ثيدحلا حرش مح

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام : ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - خ )

 درفنا اًئيدح نوعبرأو ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو ةعبسو ةئامسمخ ملسو

 ةالع 1طن نع «هلفخاج ارختسلا ةايثلا قم» نإ و وسع, ةدعا ناتو هللا فراش

 ضعب نأ ينعي امهنايب نم سانلا بجعف ظافلألا تانسحمو ةغالبب ابطخف قرشملا نم

 حودمم عونلا اذهو هلثمب نايتإلا نم زجعلا يف وأ بولقلا ناليم يف رحّسسلا ةباثمب نايبلا
 خيشلا مقر : ةفحتلا بحاص لاق لطابلا ىلإ فرص اذإ مومذمو قحلا ىلإ فرص اذإ

 رمع نب هللا دبع نع هحيحص يف هجرخأ يراخبلا نكل « خ » ةمالعب ثيدحلا اذه
 . ملعأ هللاو هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع :هجرخي مو

 0 ىلاعت هلا يي مع نبا ا

 « كلا لثم اهّنِإَو ٠ ايف ل ال هد لا نم نإ»

 !يلعال معانا ثيدح نم (51/71/) اًرحس نايبلا نم نإ باب : بطلا باتك :يراخبلا - ]9٠"

 5 دح م اا هاا نع ةنابالا دل عمت امه لح فاك نادل اقع : يناصخلا ءاماالا ل "اق
0-5 3 5 2 

 | ًّ 0 5 ١ 2 ََ 3 داق |
 كلا لا ا هش وه وب- هلق امهمكتس 5 دقق تسع هقار أ ترك هبسخللا هدلنحدذ ام م
 2 5 9 - 4 دمر - شراي ا ا - د 21

 يهيج أس دقااتتا 2 دمصنمحلا ارسأإ كسا ن 222 42 | فما ازغ ”كلض و ةكبلعلا تلح لذا
 8 3 2000 7 2 3 يي 3 - ٍِِب ب 3 ' 1

 اضابا#" | ك2 515 تا #0 2117 0 اا كاكا د سلا مما ع 6 م اللا ل
 - . 0-03 52 ا هس 265 ام ِ * :- 2 953 ١0 3 م

 5 1 0 ل 3 5 114 ا د ا ا ما '
 ا قلدصي ححسل لاذ حس خخ ةيمنست ١.4 ه«عئناه 31 دنا ىاصحلا هز بلهشعت ه دذيب

 ر ر ر 2 كير : 2

 0 ١
 ا ا لاا ع ةلاحتسماا

0 ١ 

1 3 1 5 1 : 0 91 
 [ ناريخاووا «كااحا| تداحتأ نوقف ناب : مدعلا بانك :> يراحب ماع 0 7

  1ا : .. ل لع م 0
 تازامل اس كميل ريحإ يعلم اع عك وهلم 1-ما 8 تداححس 35 احس هو 1 امكتشت ه  3حد . ان اح يو 3+ يداك ند ننس هك ِ 7 ُك

 ١ < ؟ ذأ ًَ - | 4 0 1-6 7- ,'.
 نه محا ةةسمسم (ةنناحح هج ا( كه 0  ةعصنح ا" كفا |( انتيصصلاب ااتنبس' تاس لك نجلا .هككتنحلا (دحا م١ كشح

 -  5-7 5”س ر 2- ل تت 42 - -

 اولا كسحح7ا# ل  ةيضصئاصم 4 ثيالحلا (ادلضأ ملا مَ 0 كف عا

 ا



 َّنِإ ) هنع يراِبلا ىنور ( هنع ىلاعت هللا يضر عقسألا نب ةلثاو - خ )

 دُي نأ ) دمع نع ةبذكلا يهو ةيرف عمج ىرشلا نزو ىلع وهو ( ىَرِفلا مظعأ
 راص امّنِإو باستنالا ىنعم هنمضتل ىلإب ءاعدإلا ىدع ( هيبأ ريغ ىلإ لجّرلا

 يري زأ ء هيبأ ِرْيَغ ىلإ لُجَرلا ىَعدُي نأ « ىرفلا كن
 200000 هلا ا لوسفل داع اى ا ارت كولن هس

6 
 مظع ]

 امّنِإو نالف ءام نم هللا ينقلخ : لوقي هنأك هيبأ ريغ ىلإ يعّدملا نأل هللا ىلع ءارتفا هنأل

 يف بذكي يأ ( ايرت مل ام ) ةءارإلا نم ( هينيع ىري وأ ) هريغ بلص نم هجرخأ
 هاري ام “5 مظعأ راص الو هارب نكي لو اذك يمانم يف تيأر :.لوقي نآب هايؤر

 هللا لوسر ىلع لوقي وأ ) هللا ىلع بذك هيلع بذكلاو كلملا ةءارإب هاري امّنِإ مانلا
 .©.ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع بذك هنأل رهاظ مظعأ هنوكو ( لقي مل اه

 اا ا ىلا ديك 7 تاب نايم وهلا (5) تا : نفاس باكرا ساحل [

 7 يد

 ةاربهتأ 0 ل ايس نا وكما :ةدئاف (ه)

 ص ةيكحلا م و يبشا 0 تذكل واب دعا ءاعد 0 ماه ه عى 0 ١ | لإ 3 ١ دالاو دآ 3 انملا ة

 5 8 211 2ع يف داك هيلع فاك انس هللا ع رح اا هنأف -عبصحاو»و كشوزع نسا ا كاكا نم كت لحب 3 3 3 ١ دفاع | 1 '

 3 اعب دل هف داعب دل 1 ااا نع زيكنلا دحح)ا اذ احح م نع" ةللا' ١غ
 8 | هب ل ى ب

 ءا ا 6 ا 5 ب رص - 0 >2 . 1

 . رفاخلا نيبو هيلع بالك مم نيب ىوسف . هتاياب بدك ةاابالكا هللا لع قىرتفا نم ملضا

 21غ هنلأا ' ىاررقحاك , اء ميلان امر ةيعا ؟ىق) ؟قاكا كالا ٠ زم ااءرتعح رتزلاك علح ادن اهنا ع افملا لشارع
 - 35 4 / وى 2 35 32 3 32

 72 ب *
 || ا ١ 5 || > إ | -!

 1 1 ع ربخا داق تاكاف ىلانلا لكريف أي ةرلا كتي نس ب هللا ا 0 هيلإ هشلي

 دللااع 1 هر 0 6 , 20 4 - ١
 : ١ 5 6 َ | ٠  1 1ب : ١ 2 ١ _- : :

 ان مس ديلإ بسني ةكواع ىبم 0 ةهةتدخُت يدا تاالزخ ١ للعم ا ل داكن وحي

 نا 7 5 ١ دليازح

 تلد لك بداخلا لنوحيف ثلا دانس قع ةحورع سنا داشنل ما اساع 4 تما 8 كلتا

 1 , 0 ١ 5 م -

 ا اا اعلا كامن ٠ مااقر كيلا مدع 1 كاعوداب افا اعلم نع و هللا ىلع ابد
- 2 03 6 0 - 



 زاوبللا لع لدي ءوهوراغللذا كف علموا: هيلع ىلاعت هللا ص, لولا 'نأب الدعسم 'دحأ
 ةقارإ يف يأ ( اهيف يل نذأ امّنِإو مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ دق هللا ْنِإ هل اولوقف )

 ملو انهه تفتلا ( راهن نم ةعاس ) لعافلا ماقم مئاق يلو لوهجملا ءانب ىلع نذأو مدلا
 اهتمرحك مويلا اهتهرح تداع مث ) هسفن ىلإ ةفاضالاب كلذب هصاصتعال ائايب هل نذأ لقي

 مل نم ىلإ هلقنيلف ثيدحلا اذه يْنِم عمسي نم ينعي ( بئاغلا دهاتشلا غابيلو سمألاب

 . اهتمرح نع لفغي الكل هعمسي

 :. هنع يلاعت هللا يضر سنأ فر - ا

 وُسْفَيَو « لْهَجلا رهظَيو « ملل َعَفْري نأ ةعاّسلا ارا ا

 تح ءاسنلا ل لا © حبلا بشت و ٠ نزلا

 لج اور نق فارما نييبحل نوح

 هي ثيدحلا حرش مدح

 ( ظارشأ نم ْنِإ ) هنع ةياوّرلا لع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 ضبقب نوكي امّنِإ كلذو ( ملعلا عفري نأ ةعاّسلا ) ةمالعلا وهو كيرحتلاب طرش عمج

 رمخلا برشتو انّزلا وشفيو لهجلا ريالا اسال
 ناتو لا داو لما را نادتول تكي وسهلا ىقبتو لاجّرلا بهذتو
 قل يل اقلا "ذه تاس فلغرفلا7كئملا" لاق“ "1 اجور نوكيا نأ الك ني طاطا هناي

 اوفا مدح ايف اننفتا( ةنلب"ى ؟!ر وكدا كيدي" كنا للان رفألا»» فكي "دفا

 0 ا ا تايّئغملا صقرو . روجفلا وشفو ةانزلا ٌولغ نم

 ريغ نم اوؤاش ام ءاش نإو شابوالاو ةملظلا ءاليتساو تاعاطلا عضاوم نم روفنلاو
 . مهرورش نم هللاب ذوعن . مهرومأ يف ريخ ال . شاحت

 )8١(. لهجلا روهظو هلعلا عفر باب : ملعلا باتك : يراخبلا |[“848]

 كامارلا رخا ف حفلا اهحلا ,وههظاو هضبق ه كاكلا ىف نان الا تاق ١ ليقف
 < ١ دب هم ار 2 ر 0 . :

 ا يي

 اننا



 (٠ هنع ىلاعت هللا يضر يجاوتلا رف وبأ (ف) :
 ءىِرُمإل ا الف « ُساَّنلا اًهْمَّرحُي ْمَلَو هللا اَهَمرَح 5 نإ»

 نإَف , ًةرجش اَهب َدِضْعَي الو ءاّمَد اهب َكِفْسَي نأ ٍرخآلا مويلاو هللاب نمي
 لا نإ ُهَل اوُلوُقَف « اهيف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاتقل صخب ٌدحأ

 ْتَداَع ّمُث « ٍراَهَن نم ةعاس اًهيِف يل َنِذَأ امّنِإو مك ْنَدأي لو هلوسرل َنِذأ دق

 تناعلا نطاشللا ملكلو نألاب اَهيَمرخكا ٌمويلا اَهَتَمرح 0

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةمجعملا نيشلا مضب يرش ( هنع ىلاعت هللا يضر يعارخلا يرش وبأ - ق)
 يازلابو ةمجعملا ءاخلا مضب ئهو ةعازخ ىلإ بوسنم يعازخلاو .' ةلمهملا ًءارلا حتفو

 الام سلا مين ماا ليق . هنع ةياورلا ىلع اَقفّتا . ةليبق مسا ةمجعملا 0١

 درفنا ا داح ا ةحلا نيحيحّصلا يف هل اًئيدح نورشع ملسو هيلع. ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 اهميرحت نكي مل : ينعي ( سانلا اهمّرحي ملو هللا اهمرح ةكم َّنِإ ) دحاوب اهنم ىراخبلا
 ا. ىلع مالقإلا دمج راجت باع رافكلل خيبوت هيفو . هللا رمأب ناك لب سانلا حالطصاب 0017

 مهاربإ نإ ) : رجا, ثيدح يف مالبسلاو,ةالصلا#هيلع|هلوق هجو.ام :هتبلق,نإف كم قف

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءىرمال لحي الف ) ةتباثلا ةمرحلا رهظأ هانعم : تلق ( ةكم مّرح
 لتقلا نأ ىلع همومعب لدي يفّنلا قايس يف ةركن اًمدو .اًمد اهيف قيري يأ ( اًمد اهب كفسي نأ
 بانتجا ىلع هضيرحتل ناميإلاب ءىرمالا فصو اهجراخ يف حابي ام ناك نإو اهيف مارح

 ريغ رافكلا نأ هنم مهفي الو هللا هعنم اًّمع عانتمالا وه ناميالا ىضتقم نأل مرحملا كلذ
 دضعي الو ) هادع ام يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نال عئارشلاب نيبطاخم

 فطع بصنلابو لحي ال ىلع فطع عفرلاب وهو عطقي ال يأ داضلا رسكب ( ةرجش اهب

 صخرت نإ ينعي ( ابيف مَع هللا لوسر لاتقل صخرت دحأ نإف ) ةدئاز الو كفسي ىلع

١ 
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 رسال :ةدنعل لك رضي ملكا عل زلا/ اذه أوال وجنم»قدلسلا اثم“ هيلعا املا ملهضعبا قديطف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يف دوجوم لكلاو ةمبهتلا نع ربخلا ةءاربو روذحملا برقو
 وهو ءاجنلا وجنا 8 ردصملا لعو ءاجنلا اوبلط أ ءارغالا ىلع بصن دملاب ( ءاجنلاف )

 ىلع اوقلطناف ) ليللا لَّوَأ نم اوراس يأ ( اوجلدأف هموق نم ةفئاط هعاطأف ) عارسإلا

 ملو : لقي مل امّنِإ ( مهنم ةفئاط تبذكو ) ةلجعلا دض ءاهلاو مملا حتفب وهو ( مهلهم
 مهييذكت ببسب ناك مهتعاطإ مدع نأ ىلإ ةراشإ هعاطأف ةلباقم يف ناك هنأ عم ةفئاط عطت

 مهكلهاف ) مهيلع اوريغيل اًحابص مهوتأ 6 ( شيجلا مهحبصف مهناكم اوحبصاف )

 لثملا يأ ( كلذف ) ةيلكلاب مهكلهأ يأ فلألا دعب ةلمهملا ءاحلابو مجلاب ( مهحاتجاو

 يناصع نم لثمو هب تئج ام عبتاو ينعاطأ نم لثم ) ةبباشملا هجول نايب اذهو روكذملا
 لب لصاتسم ريغ نايصعلا قلطم نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( قحلا نم هب تئج ام بذكو
 . قحلاب بيذكتلا عم نايصعلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح (ق) - [85"5]
 ا 1 ا 01 ا هى يضل ونا

 1 (اوكلهت كلف راث هواَمو دراب ءام هرانف ) اراثو ام هعم ثإ»

 ءامف اًران ساّنلا هاري يذلا ينعي ( اوكلبت الف ران هؤامَو دراب ٌءام هرانف اًرائو َءاَم ) لاجدلا

 هران يف هيبذكم نم ادحاو ىمراذإ لاجّدلا نأ ينعم ىلع رانف ءام هنوري يذلاو دراب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هليلخل اًمالسو اًدرب دورمن ران لعج ام اًدراب ءام هران ىلاعت هللا لعج
 ةيدبألا رانلا هقاقحتسال ةقرحم اّران هللا هلعج هئام نم هاطعأف هقدص نمع يضر اذإف

 : ورحب «اسر (نلح نلإ اك ييظرا اه نا ناب هقدلا د

 ١ (1585) ليئارسإ ىتبا نع رح تراس( تابا : جاين لاب تانك ٠١ نع احنا <(

 3-3 (5555) دعم اهو دتفصو ا لل 5 كس راو تع نط صام ا تاه :ملسمو

 0 كناكب)

١1 



 خوي .هيبشي اذه.نأ» : ملعا . هتمأ ضعب هنأك هتلبق ىلإ اًيلَصُم ملسو هيلع ىلاعت

 . ناينبلا ةلباقم يف ةوبنلا رمأ نوكيف رومأ ةَّدِع نم ع رسم لقعز هشلا هيرو جرباكلا
 اهتطاحإو دابعلا حلاصم ليمكت مالسلا مهلع ايبتألا' ةيعياهبئاف ثا للي لي

 تمت ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلابو ناصقنلاب ةلصاح تناك دق ةيعرّشلا عاضوألاب

 ةوبنلا راد تلمكو ةطاحألا كلت

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبسوم وبأ (ت) نقر
 : َلاَقَف , اًمْوَق ىئأ ٍلُجَر ٍلكَمَك هب هللا يِنكَعَب ام لثَمَو يلكم نإ

 ا ياما تلا نيرتل ريل نا ىلإ ع يدخل رادومأ موق اي

 اوُحَبْصأف ْمُهْنِم ةَْئَط ْتَيَذَكَ . ْمهِتلْهُم ىلع اوقلطناف اوُجْلدأَف هييرنا

 عبتاَو يَِعاَطأ ْنَم لكم كِلذَف « ْمُهَحاَمجاَو ْمُهَكَلْهَأَف ُشْيَجْلا مُهَحّبصَ ُعَحَّبصف ْمُهَناَكَم

 مسرور داك يال لك

 5 هس ثيدحلا حرش مدح

 لثمَو يلثم ْنِإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)
 بكرم هيبشت اضيأ اذهو ةفصلا ىنعمب لثملا ( اًمْوَق ىتا ٍلُْجَر لثمك هب هللا يننعب ام

 ليثتو ثوعبملا ليثمت نيليثمت انه نأ نظي الو هيبشتلا مت 20م لن ذيك تاو
 اًيز نأ ليبق نم ال نامئاق اًرْمَعو اَنْيَر نأ ليبق نم دحاو ليثمت اذه نأل هب ثوعبلا

 نون طوقس ىلع ءايلا ديدشتب ( ينيعب شيجلا تيأر يْنِإ موق اي : لاقف ) مئاق اًرْمَعِو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلاب صتخم لثملا اذه نأ ىلإ ةراشإ هيفو . ةفاضإلاب ةينثتلا

 جارعم مه نكي ملف ءايبنألا رئاس اّمأو . هينيعب اهار ىتلا يه لاوهألا نم هب رذنأ ام نآل

 همالعإب هريغ فوخي يذلا وهو ( ريذنلا انأ يّنِإو ) لاوهألا كلت اونياعي ىتح رهاظ

 مهربخي اًنايرع هموق ىف بايثلا نم هيلع ام اوبلسف ودعلا يقل يذلا وهو ( نايرعلا )

 ١ اي 7 ّ 7

 5 ولعه ولع ده اسقف اباب : ملعب [(تامك يبراخبلا | ؟ 8
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 ملعتلا هنع تاف لجر ةفئاطلا هذه لثم ينعي الك تبنت ملو ءام كسمت مل ىتلا ةثلاثلا

 عفنلا مدعل مزلتسم ىدهلا لوبق مدع نأ ىفخي الو لبقي ملد نم لثمو هريدقت مِلعّتلاو
 قشر وألا نازك نب ةعر ةككلدف "لوقا ازاش الاه كادريغ نؤادرار ؛ةفصحخوز ل دفا
 ثلاثلا عونلا ىلإ ةراشإ هرخا ىلإ عفري مل نم لثمو : هلوقو . عافتنالا يف امهكارتشال

 . فلكتلا نم هيف ام ىرت تنأو

 : .ةنع /ىلاغت هللا 2 ةريره د فر -

 ُهَنَسْحأَف اناث ىََي ٍلُجَر ٍلَكَمَك يِلْيَف ْنِم ِاَْنألا لكمَو يلكم نإ

 نؤلوظي نسال لعب ءايا وا نم ةناواز كلم بلا عضو الإ ُهَلَمْجَأَو
 7 نبل انأق نبا هذه تعلم و, ذاق ناللاومي )»هل نزولا

 : 0 اميبرنلا اهنا

 كح ثيدحلا حرش مدح

 لزن امل : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 لاك رافكلاب برعتسا 2 ل نيا َمَئاَََو هللا لوُسَر نكلّو# : ىلاعت هلوق

 يف ررقتيل ًالثم اذهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبّتلا برضف اًدودسم ةوبنلا باب

 هنسحأف اناينب ىتَب لجر لثمك يلبق نم ءايبنألا لثمو يلثم نإ ) : لاقو مهسوفت
 ةملكلا نزو ىلع ةنبللا طئاحلا وهو اًناينب : هلوق نم ءانثتسا ( ةنبل عضوم اّلِإ هلمجأو

 هب نوفوطي ساثلا لعجف هاياوز نم ةيواز نه ) اهب ينيبو ٍففجيو نيط نم ذختي ام
 كلذك ناك اذإ : ينعي ( ةببللا انأف ةنبللا هذه تعضو اله نولوقيو هل نوبجعتيو

 ينعم اهرسكيو عباطلا ,ىتعمب ءاتلا .عتفب وهو ( نييبنلا متاخ انأو )لاكإلا يف ةنبللاك انأف

 كافي سعو عءانتألا لعل ناك فيك لايق نإف . ةايسألا أ انآ انعم متخلا . لعاف

 اغلبم دحأ نوكيال هنأ اًرخا هنوك ىنعم .: انلق ... نامزلا رخآ يف لزني مالسلاو ةالصلا

 هللا ىلص دمحم ةعيرش ىلع الماع لزني نيح لزني مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعو هدعب
 هلباإس ١١ كيص 358

 ١ 0 2 نيس مكاخب كان 4 انفال كاكا 2 2 راحل 0
 - ا ل هلباإ . م . 5 5007

 7 ا 1( را نيل ١ عاك 2 هن وك كاف كان«#:ي .اناثضفلا ناتكأ :ملسمو
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 ىلع هلّوأ فقوتل بكرم هيبشت هنإ لاقُي نأ ىلؤألا نكل ةعمتجم تابيبشت يهف ناعيقلاب
 وهو دحاو هيبشت هنأ ملعف اًضرأ باصأ : هلوقب ثيغلا فصو هنأ ىلإ ىري الأ هرخا

 قملزانلا, بيغلاب ,رمأي م نمد إو هعقنبرهلب نمي لإ ءامسلاب نأ كرات درا

 ىبحُي هنأل ثيغلاب ملعلا هبش امّنِإ رهظي مل نم ىلإو اهيف هعفن رهظ ضرألا ىلإ ءامسلا

 ثيغلا نأ ىهو ةفيطل رطملا نود ثيغلا ركذ يفو . سبايلا دلبل ثيغلا ءايحإ تيملا بلقلا
 يف نيِرّيحتُم ثعبملا لبق سانلا ناك دقلو هايملا ةلق دنع سانلا ثيغي هيلإ جاتحم رطم

 هللا ىلص انين ةثعبب ىدهلاو ملعلا لاجس مهيلع هللا ضافأف ةيادهلا ىلإ نيجاتحم ةياوغلا

 ( ةبيط ) اهنع لاح رورجملاو راجلا ةعطق يأ ( ةفئاط اهنم تناكف ) ملسو هيلع ىلاعت
 : يوونلا لاق ( ريثكلا بشعلاو لكلا تتبن تتبنأف ءاملا تلبق ) هوحنو خابسب ةئيبخ ريغ يأ
 بشغلا و ىسايلاب+ نطتخم : شيشحلا ,نكلي :تابلل' اءامسأ .ًالئساو سيعمل و ةزكلا رب هنا

 بشعلا فطع نوكيف امهيلك ىلع عقي ةروصقم ةزمهب ًالكلاو بطرلاب ناصتخم ًالخلاو
 هنأ الإ بلرلاي اًضيأ صخب الكلاب: ليقو ب هنأشي':ماتهال ماعلا لع ضاق كلل
 كناكو.) ريثكلاب بشعلا فضو اذهلو رتكيو هتابن مدقتي ام بشعلاو لقيو هتان ا

 تلقب ها ىتلا ضرألا يهو بدجأ عمج ةلمهملا لادلاو مجلاب يهو ( بداجأ اهنم

 ىوريو . ريدغلا نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب يهو ةذاخأ عمج « تاذاخأ» : ىوريو

 هلاق اذك تابنلا نع درج ام وهو درجأ عمج نيتلمهمل لادلاو ءارلابو ميجلاب « دراجأ »

 د حرش هيلعو بداجلا الإ هريغ يف الو علسم' يف ورث ل : يضاقلا لاقو قاتلا
 ةفئاط اهنه باصأو اوعرزو اوقسو اهنم اوبرشف سانلا اهب هللا عفنف ءاملا تكسمأ )

 ا
 اره رك د ام ىلإ ةراخإ © كلاذق الك تبنت الو ) > هلومب هامن لك ”تيل) 00 ا

 تتبنأو ءاملا تلبق يتلا ىلوألا ةفئاطلا لثمف لكما دروم نايب ىلإ عورشو ةئالثلا عاونألا
 رهشأ لوألاو مهف هانعم رسكلا يورو اهيققا راح ا مّضلاب ( هقف نم لثم ) لكلا

 عفري مل نم لثمو ) ماللا ديدشتب ( ملعو ملعف هب ينعب امب هللا هعفنو هللا نيد يف )

 ساّنلا اهب هللا عفنف هتكسمأف ءاملا لبقت مل يتلا ةيناثلا ةفئاطلا لثم اذه ( اًسأر كلذب

 مدع نع ةيانك ملعلاب هسأر عفر مدعو هريغ ملعو هملعب لمعي مل ملاع لثم اهنأ ينعي
 ةفئاطلا لثم اذه ( هب تلسرأ ىذلا هللا ىده لبقي ملو ) هب لمعلا مدعل هب عافتنإلا

 نفيا



 : اهضعب يفو روكذم ريغ « قبس وأ » اهضعب يف ةفلتخم تاياورلا نأ : ملعا . ههباشي ام
 ركذ اهضعب يفو . « همامعأ هبشأ هؤؤام الع اذإو هلاوخأ دلولا هبشأ اهوام الع اذإ »

 ثنأ اهُّؤاَم اَلَع اذإو ركذ ِهّواَم الع اذإ ١ : اهضعب يفو نيعضوملا يف الع ناكم قبس
 ثيداحألا نوكيو يواّرلا نم كش قبس وأ لاقُي نأب ملعأ هللاو قيفوُتلاف « ىلاعت هللا نذإب
 0 ا دار ماشا كلولا هيشأ )© هلوقو يةثرئالاو ةروكذلا نايا

 "ركام و ١ ةقونالا ةجسن هدا 0« هلا رك سبا ١

 : هنع ىلاعت هللا 50 وبأ (ق) - كلل
 ٌباصأ ٍثيَغ لكَمَك ملعلاو ىَدُهلا َنِم هب هللا يِنعَب ام لثم نإ

 , ريثكلا َبْعُعلاو ًالكلا تتبئأف َءاملا تّلبَق هبط َةقئاَط اَهْنِم ْتَناَكَف « اًضرأ

 تيوب اهني اوبرتن َماَّنلا اهب هللا عفنف َءملا 2 ُبداَجَأ اهْنِب ْتَناَكو

 ُتِيُ الو ًءام ُكسمُت ال ناعبِق يه امّنِإ ىرخأ َةْئاَط اَهْنِب باصأو اوعَّرَزو
 ل * ع

 لقمو مّلعو ملف هب يبنتت ام هل فلو هللا نيج يف قه نم لم كلذ لك
 . هب ٌتليمرا يذلا هللا ىّده لَّبقُي ملو « اًساَر َكِلَذب عفري مل ْنَم

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يننعب ام لثم نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - قر
 يف لمعتسا مث نيتحتفب لّثم اذكو ريظنلا وه ةغللا يف لثملا ( ملعلاو ىدهلا نم هب هلل

 يف ركذ هب هللا ينعب ام ةفص انإ يأ انه ةدارملا يهو ةبارغ اهيف لاح وأ ةفص لك

 ا يكد داما نوحي نار رخو هللا نم ملعلا ةبهوم بلقلا م ىدهلا فراوعلا

 يفخلا هيبشتب نوكي هنأل حيضوتلا ةيابن لثما برض نم ضرغعلا ا رو

 اذه : ليق ( اًضرأ باصأ ثيغ لثمك ) هباتك يف لائمألا ىلاعت هللا رثك اذلو يلجلاب

 هب عفتني ال نمو ةبّيطلا ضرالاب هب عفتني نمو ثيغلاب ملعلا هبش ثيح قرفم هيبشت

 ١ م :
 مدع ل مدع م. افقر تاذا ” وتعل" تانك "يدى راخحب ديما )5'



 . اًسوكنم رثبلا يف عقاولا ريعبلاك يرايتخالا هحبذ ىلع ردقي ال ام لك اذكو اهلكأ لح
 يسنالا هب ىكزي امب ىكزي امنإ لب حبذلا مكح يف ةيشحولاك تسيل ةدبآلا : كلام لاق

 . هيلع ةجح ثيدحلا يفو ةقباّتسلا ةلاحلاب اًرابتعا

 : هنع لام هللا يضر سنأ 0

 امهأ ْنِمَف « ٌرَفصأ ٌقيِقَر ةأرَمْلا َءاَمَو ضي ظيِلَع لجل َءاَم نإ
 0 طا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ربل مل ءا كلاش" لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 معن ) : ل1 نس دة مال ني وب ني تلاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاق ؟ ةأرملا ُملتْحَتْوُ هللا لوسر اي : تلاقو اَهَهْجَو مِلَس ّمأ ترتسف ( ءاملا ِتأَر اذإ

 ةأرملا ءامو ضيبأ ظيلغ لجّرلا ءاَم نإ ) « هّشلا نوكي نْئأ ْنِمف ْمَعن ١ : مالسلا هيلع

 لجرلا ىنَم قل ةهالشلا لاحو بلاغلا رابتعاب فصولا اذه نأ : ملعا ( رفضأ ٌقيِقَر

 اهّوق لضفن ةأرملا ينم م ضَيِبَي دقو عاّمجلا ةرثكب اًرمحمو ضرم ببسب اقيقر نوكي دق

 ليوا بك نت» يوونلا لاق ( هبّشلا هنم نوكي قبس ْوَأ اَلَع امهّيَأ نمف )
 نوثلا رسكو مبملا حتفب امهيأ ينمف : لاقيو فحصي الل اذك هتطبض امّنِإ ةنكاس نون

 ىَلَع اّمأو اَلَع نيئاملا أف ينعي ةدئاز ( امهُيأ نم 0“: هلوق قف( موءاظللا فاس

 رابتعاب نيجوزلا يأ نم يأ امهْيأ نم ىنعمف تابثالإ يف « نم » ةدايز يني ْنَم لوق
 ءام "ٌلجرلا ءاما بلغ نإ ئتعي' ةبلغلا ولغلاب .دازملا ..قببسلا وأ ولعلا قر ودنشلا 0

 ينم قبس نإو سكعلابف سكعلاب ناك نإو اًركذ نوكي هلعلو ههبشيو دلولا عزني ةأرملا
 : يروباسينلا يضاقلا لاق . اًضيأ دلولا هببشأ رخآلا ينم لبق محرلا يف عقو يأ امهدخأ

 ذتلي اذهو نابوذلاو للحتلا قيرط ىلع ندبلا عيمج نم: دري نيجوزلا نم ,دلوتملا ىنملا
 اهبش هبحاص ءاضعأل ةبباشتم ءازجأ نيئاملا نم لك يفو اًضْيَأ هب فعضيو ندبلا عيمج هب

 ىلإ امهنم دحاو لك بذجناف ناّينلا عمتجا اذإ هقبس وأ امهدحأ ةبلغب همامتو مات ريغ

 ا : 74 6 01 ( 11 0 ما ك3 ودعا كتل فا . قا ؟ د للا اوكا ركركللا سيلا



 اوقبس ىتح هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع قلطناف هب تيمس مثاه رفاح مسا كلذ ناكو

 . مهوراغاف ردب ىلإ نيك رشملا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) - [080]
 . «ضمضمتف ءامب اعد مث « اًئب, برش نيح هلاق ؛ اّمَسَد ُهَل نإ ر

 هسي ثيدحلا حرش مح

 ؛ اًمسد هل َنِإ)هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )

 هل ام لك نع 0و ا اول
 شوشي اليك ةيقب هنم مفلا يف ىقبي ام لك نع اذكو ةموسد

 : هنع ىلاعت هللا يضر جيدخ نب غفار نا لا
 . «شحولا دياواك ٌدباوا مئاهُبلا ٍهذهل نإ»

 هس ثيدحلا حرش مح

 لادلا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب ( هنع ىلاعت هللا يضر حدخ نب عفار -
 ةينامث ملسو هيلع ىملاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام : ليق . هنع ةياوّرلا ىلع امنا ةلمهملا

 . ملسمل يقابلاو ةسمخ اهنم هيلع قفتملا ثيداحأ ةينامث نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعبسو
 لاقف هلتقف مهسب لجر هامرف درش ريعب نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لس : لاق
 دارملاو رحبلاو ربلا يف عبرألا مئاوق تاذ ناويح ةميببلا ( ماَهبلا هذهل نإ ) : مالسلا هيلع

 ( شحولا نباواك,) ترفنو تشحوت يتلا يهو ةدبا عمج ( دباوأ ) ةيلهألا انه اهب

 نم ترفن ام : ينعي سانلا نع ىلخ اذإ نيكستلاب شحو ناكم : لاقي حاَحّصلا يفو

 تتامف مهسب تيمر اذإف حبذم هئازجأ عيمجف يشحولا ديصلاك ريصي ةيلهألا تاناويحلا

 .(5533 للا نم ىضيتما له تاب ءوضرولا"تاك راحل | 80

 / (13-) (5-) رانلا تت ءاوض ىلا 0 الا ا كاك" :ملسمو

 7 يا هه يبل ةكرشلا كاك يي واجتبلا#لا لالا
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 . (50) (132) ماظعلا

 اال



 هسي ثيدحلا حرش مح

 نمؤملل نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىموم وبأ - ق )
 نيتزمهب هجوأ ةعبرأ هيفو . فورعم ُولؤللا : يوونلا لاق ( ةؤلول نس اة
 ٌولّوللا نم رّوصتي امّنِإ : تلق نإف . سكعلابو ةيناثلا نود ىلوالا تابثإبو امهفذحبو

 قيرطب اذه : تلق . هوحنو سابرك نم نوكت امّنِإ اهنأل ةميخلا نود رصقلا وأ تيبلا
 : ىلاعت هلوق هريظنو ةؤلؤللاك ءافصلاو ةسافنلا يف ةمّيخلا كلت نوكت ينعي ةراعتسالا

 نأ نانعم: اَمّنِإو ةضفلا./نم :توكت'أل 'ةروراقلا-نّإَق 0 ::ناسنإلا ا 4َّدصَما نا َرراَوَقط
 اهوط ةفّوجُم ةدحاو ) ةّنجلا صاوخ نم اذهو ةّضفلاك اهضايب نوكت ةروراقلا كلت

 ضعب يف درو : تلق نإف . ضرألا نم ءامسلا لوطك اهوط نوكي ينعي ( ءامّسلا يف
 : تلق . عمجلا فيكف اليم نوتس اهضعب يفو . اليم نوثالث اهوط يراخبلا تاياور

 نوتس اهضرع ىوريو ) اهبحاص تاجرد رابتعاب ةمّيخلا كلت عافترا نوكي نأ زوجي
 ةعس نم ينعي ( اًضعب مهضعب ىري الف نمؤملا مييلع فوطي نولهأ اهيف نمؤملل اليم
 .اهمظعويشما ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 001 ةويطأا

 00 دلال ا تك لف رضاع رو ناك ف ةلط ا

 (ِرْدَب ىلإ هجورخُ
 هسد ثيدحلا حرش مدح

 لوسر ثعب ناك ::لاق . هنعا ملسم !ىور ( هنغ' ىلاعت هللا ئضر سنأ تام

 يبنلا ثّدحو ءاجف نايفس يلأ ةلفاق عنص ام رظنيل اًئيع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 لاق ( َةَبلَط اَنَل نإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هثّدح ام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 هبكرم يأ ( هرهظ ناك نمف ) ءيش نم هتبلط ام ماللا رسكب ةبلطلا : يرهوجلا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ةعراسم ىلإ ةراشإ هيفو ( انعم بكريلف اًرضاح )
 ةنيدملاو ةكم نيب رثب مسا وهو ( ردب ىلإ هجورخ دنع هلاق ) اهيلإ جورخلا هئافخإو

 ('2) (5 5230 اديهشلل هلح ,(تاوس بسبب 4 ةراهإلا بادكك ا : ةجدسف ةيدفلا 2 0 03 7 ِ- 2 30 ١ ٠١ ١
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 : لاق . اَهْوأَر ام ٌبر اي هللاو ال : نولوقي : لاق ؟ اَهْوأر له : لوقيف : لاق . ةنجلا

 ىلع يأ ( ابيلع ّدشأ اوناك اهْؤوَأَر مهمأ ْوَل : نولوقي : لاق ؟ اَهْوأر ْوَل فيكف : لرقي

 ؟ نوذوعتي ٌممف ) ىلاعت هللا يأ ( : لاق َةَبْعَر اهيف مظعأو اًبلط اه دشأو اًصْرِج ) ةنجلا
 هللاو ال : نولوقي : لاق ؟ اَهْوَأَر لَهَو : لوقي : لاق . رانلا نِم : نولوقي : لاق

 م دف رم مرر 6 ل ا لا
 : لوقيف : لاق . كنورفغتسيو : اولاق . ةفاخم اَهْنِم دشأو اًراَرِف ابنم ّدشأ اوناك
 مهقاطنتساو هدابع نع ةكئالملا ىلاعت هللا لاؤس نأ : ملعا ( مُهَل تْرَفَغ دق يئأ ىدهشأف

 ٌرلعل راهظإو مهنأش يف مخفت ةيابن مهب ملعأ وهو مهلاوحأبو ركذلا نم هيف مه امب
 ملاع يف مهركذ نآل ةكئالملا حيبست نم ىلعأ مهحيبست نأ ىلع هيبنت هيفو . مهناكم

 لروقي : لاق ) عنام الب ىلاعت هللا ةداهلأل ملا يف ةكيؤمل ركذو عناوملا دوجو عم بيغلا

 نم سيل هنأل ةرفغملا قحتسي ال هنأ هب ديرُي ( مهنم سيل نالف مهيف ٌبر ةكئالملا َنِم كلم

 سنجلل هيف ماللا ( موقلا مه ) : ىلاعت ا هللا "نأ .( : لاق ةجاحل ءاج اهنإ ) نيركالا

 دعب ربخ وأ نايبلل فانثتسا ( مهسيلج ىَقْشَي ال ) ةغلابملا ليبس ىلع رصقلا ىلع لديف
 ىنعملا يف هنوكل ينهذلا دهعلل هيف ماللا لعج اذإ موقلا ةفص نوكي نأ زوجيو ربخ
 تاداعسلا لهأ مهسلاج نمو ةدايسلاب لاني تاداسلا طلاخ نم نأ نايب هيفو . ةركنلاك

 . ةداعسلاب زوفي

 ل هلل يضر ىسوم وبأ تا

 يف اهلوط ةفوحم و ةولْول نم َةمْحَل نا يف نمؤملل نإ

 نولهأ اًهيف نِمّؤملل « اّليِم َنوُيِم - اًهُضرَع : ىوريو - ءامّسسلا
2 © 
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 نيس همك مهمة هيج )عك دهمطإبف تنانا: اهدها ها اهميغتا ةملكروا ةنح باتك :ملسمو

 ا ا ل

 انا



 هدو ثيدحلا ندا يد

 ةكئالم هلل نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 مهنوبلطي ينعي ( ركّذلا لهأ ) فانتتسا وأ لاح ( وُ قرّطلا يف نوفوطي
 َوُهَو بلقلاب 7 ناَعوَت ركذلا : ضايع يضلل لاش مهركذ اوعمتسيو مهوروزيل

 ثيداحألاو بتكلا يناعم :يفؤ: هتاومسو هضرأ يف هتاياو هتافصو هللا لالج يف ركفتلا

 روكذملا ركذلا نم دارملا وهو ناسللاب 7 هلاك ذألا عفرأ عوثلا اذهو هتارابتعا يف

 هلل ةضاوب ]غير ملكا مدني دانيل لبا هيبشااطرو ليلهتلا هنم دارملا سيلو ثيدحلا يف

 ليلو ,خيبصعلا 1/3 واسعا نيدلا مولع سرادتو نينمؤملا ءاعدو نارقلا ةوالتك

 نب لوألا حجر نم ّجتحا بلقلا روضح عم ناسللاب وأ لضفأ بلقلا درجمب امههوحنو

 ناسللا لامعتْساب داز هنإف رثكأ هيف لمعلا نآب يناثلا حجر نم ٌجتحاو لضفأ رّسلا لمع
 اًموق اودجو اذإف ) : ملسم حرش يف اذك ىناثلا وه حيحّصلاو رجأ ةدايز ىضتقاف

 لكاقت يأ ( مكيسديم ىلإ وعلو انسب ةكتالملاب ضمت يدلنا اوفا هزالج
 ( لاق ) ركذلا لْهَأ نم ةعامج اندَجو دق انف مهركذ عاتساو رك.ذلا لهأ ةرايز ل

 . ةلمهملا ءاحلا مضو ءايلا حتفب ( مهنوفحيف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ

 1 ةيقسنا ب هدم لاير هيعااونبلا ل يحتسلاب رانا لوح لاتشالا وه فوفحلا

 قوف مهضعب فقي نأب ( ايِنّذلا ميكرو يركاتلا ةعامج لوح مهتحنجأ نوريدي

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق ءامّسلا ىلإ اوجرع وُقرفت اذاف ) ضعب

 نيأ ْنِم ) ةكئالملا ىلإ ةعجار عمجلا رئامض ( مهنم مهب ملأ َرْهَو مهَيَر مهأسيف )
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( : لاق . ضرألا يف كدابع دنع نم اثج : نولوقيف ؟ متثج

 كنوُحّبسُي : اولاق ؟ ىداَبِع لوقُي ام : مهنم مهب ملغأ َرْهَو مهَبَر مهأسيف ) ملسو هيلع
 يأ /(: لاق !"ةكلئوُدْتميو ٍكنوللهيؤ ) ملا. ختمبا "( كنوذمحبو ٌكنورّبكيو
 يبنلا يأ ( : لاق ؟ يفْوَأَر له ) ىلاعت هللا يأ ( لوقيف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبا

 هللا يأ ( : لوقيف .: لاق . كؤأر اَم هللاو ال : نولوقيف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ينور ول : ينعي لابملا نع لاوس هنأل فيك هيلع لوم ىلوساوج ( يدا د
 اًديجمت كل ّدشأو ةدابع كل ّدشأ اوناك كؤأر ْوَل : نولوقيف : لاق ) مهاح نوكي ام

 كنوُلأْسَي : اولاق ؟ يننولأسي امف ) ىلاعت هللا يأ ( : لوقيف : لاق اًحيبست كل رثكأو
 ف



 ال0 راذلا لف ىف |اهح اميةدحاو ةيخلرا ني ليصخ لدار دبل نينمئملل ةراشب ثيدحلا

 . رارقلا راد يف اهتيقابب كنظ

 : هنع 0 هللا يضر ةريره وبأ فر ا

 ا ام قرططلا يف َنوُوُطَي ةكبالم هل 3

 0 ل لاق 1 ل اوُمْلَ ادد هلل نو كلب اوُدَجَو

 0 لق « ِءامَسلا ىلإ اوجَرع اور اف « ايدل ءاَمّسلا ىلإ ْمهتحنجأ

 َكدابِع دنع نم اًنثج : نولوقيف ؟ مج نبأ نم « ْمهْنِم مهب مّلعَأ وهو مهب
 ؟ يِدابِع لوقي ام : ْمُهنم مهب ٌملعأ وهو مهب ْمُهلاسف : لاق « ضرألا يف

 : لاق , َكَئوُدَجَمُيو كوُللهيو َكنوُدُمَحُيو كئورّبكيو َكَئوُحبسُي : اولاق
 : لوقيف : لاق « َكْوَأَر ام هللاو ال . فووق : لاق ؟ ينْأَر ل : لوقي

 ٌدْشاَو ةَداَبِع كَل ّدشا اوُناك َكْوََر ول : نولوقفا لاق"؟ييؤاز ىناافنكا
 : اولاق ؟ يبوسي اَمَه : نر لاق .احيبست كل رثكاو اًديجمت كل

 بر اي هللاو ال : نال لاق ؟ اَهْوََر لَه : لوقف لاق « ةّنجلا َكَنوُلَسَي

 اقرا يل هر لا ب ول فيكف : لوقي : لاق « اَهْوََر ام

 د لاق « ةّبغر ايف َمظعأو الط اهل ْدَسَأَو ارح اَهيَلَع ُدشَأ اوُناَك

 : لاق ؟ اَهْوَأَر لهو : لوقي : لاق ء را نم َنولوقي : لاق ؟ َنوُدّوعَي
 : لاق ؟ اهوأر ول فيكف : ل لاك هر ام بر اي هللاو ال : نولوقي

 0 ل ا از ام نر

 ا لل ل ترفع نق للا مك ليشاف لوم لاق ١ قل وس

 ُموقلا ْمُه : لاق ٍةحاَسل ءاج امّنِإ مهنم َسْيَل نالف مهيف بر : ِةَكِئالملا نم َكَلَم
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 هسو ثيدحلا حرش مد

 وه ليق . هنع ةياوّرلا ىلع اَقَْنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )

 هل اًيدح نوُرشعو ةينامثو ةئام هنع هاور ام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يلا ىلوم نبا

 : لاق نيثيدحب ملسمو نيثيدحب اهنم يراخبلا درفتا اًيدح رشع ةعست نْيَحيحّصلا يف
 اهنبا نأ هربخيو هوعْلَي لي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تانب ىدحإ نم ءاج

 ةّيردصم نوكي نأ لمتحي امهيف « ام ٠ ( ىَّطغَأ ام ُهلَو ّدححأ ام هلل نإ ) : لاقف تام دق

 فرِصُنلا هلف هكلُم نع ءاطعإلاب جرخي ملف. هكلم وه امّنإ هللا هذخأ ام ينعي ةلوُصْوَمو
 نايب يف هنأل هلبق ءاطعإلا ناك نإو ذخألا مدق امّنِإ هلجأل دحأ نزحي ال نأ ىغبنيف هيف

 نم لك ينعي ( ىّمَسُم لجأب هدنع ءيش لكو ) : هلوقب ىنعملا اذه دْكأ مث ضبق ام
 لك ءيش لكب دارُي نأ زوجيو حارشلا هلاق اذك لَجْوُم رّدقم هللا دنع ءاطعإلاو ذخألا

 دوجوم لك ضبقي لب ةيناويحلا سوفنلا يِوَذ ىلع ارصتقم هضبق سيل ينعي هللا هذخأي ام
 . لجالا نم هل ردق ام ىبتنا اذإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ناملس ا

 َعِْتَو ْمُهن قلخلا محار اهب ةَمْحَر اهم َِمْحَر هام هلل نإ

 . «ةَماَيقلا مْوَيِل نوعّسَتَو

 هسي ثيدحلا حرش مح

 اهنمف ٍةَمْحَر ةئام هلل نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يِضَر َناَمْلَس - م )
 ةيهانتم ريغ هللا ةمحر ( ةمايقلا مْوَيِل نوُعْستَو ةَعْمِتَو مهنيب قلخلا محارتي اَهِب ةمخَر
 نيطسقلا نيب توافّتلا اوُمهفيل ةّمألل بورضم ليثمت هنم دارملا « ةيزجتو ديدحت اهروتعي الف

 دابعلا نيب نوكت يتلا ةقّولاب ةرسفم ريغ هللا ٌّقح يف ةمحّرلا نكل نْيراَّدلا لهأل ةمحسرلا نم
 ةمحر ف لعفلا تافص نم اهلعج نم مهنمف . اهريسفت يف اوفلتخا ءاملعلاف . هيف اهتلاحتسال

 يفف ©ريخلا لاصيإ ةدارإ يهو تاّذلا تافص نم اهلعج نم مهنمو . هماعنإ يه هللا

 1115105 لفض قبل دا . ات هللا هير هعيش ىف ابنايإ " ةيوتلا باك ”ة لل 7

0 
 فييكت الو ليطعت الو فيرحت ريغ نم ىلاعت هلل ةمحرلا ةفص تابثإ باوّصلا : هيبنت (ه)
 . ليوأتلا نم حراشلا هيلإ بهذ امل افالخ ليثمت الو

 ا



 هسود ثيدحلا ردم مدد

 هلل َّنِإ ) هنع يراُخبلا ىور( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خر
 للة اةنموا رع دنع قالا سلم طرا ( نيل تلال

 ةّيفيقوت اهّنكلو قلاخلاك هلاعفأ نم لعف رابتعاب وأ مِلَمْلاَك ةيتوبثلا وأ سوُقلاك ةيبلسلا
 ريدقعب :بتتفت. وأ ديكو ت“وأ نإ! مسا »نما لكلا "لذب ( ادخاو الإاةقاط )'ءاملطلا نضع دنع

 نأ ناعجلال او "نيفستوا ةجيل وأ :نيعبساوا ةعشل ا طفلا يف, نالبعاي الفلا هرك ذا امّنإو (نيغأ
 ْمُكْعَجَر اذإ ةَعْبَسَو ْجَحْلآ يف ماي ةثالث 8 : ىلاعت هلوق هريظنو وأ ينعمب واولا نوكي

 لاتحاو طخلا سابتلا عفَدِل ةلماك ةزشع كلتا هلوقو ١95[ : ةرقبلا] 4 ةلِياَك ةَرْشَع كلت

 لمعو ءاَمْمألا هذه حب مايقلا قاطأ نم ينعي ( اَهاصحأ ْنَم ) وأ ىتَمب , واولا نوكي نأ

 لاق اَذِإ ىلاعت هللا نم رّشلاو ريخلا نأ ملعو قازّرلا لاق اذإ قزّرلاب قثو نأب اهاضتقمب

 هانعم ليقو ءامسألا رئاس اذه ىلعو ةرضملا ىلع ربصو ةعفنملا ىلع ركشو عفاّنلا راّضلا
 لاثرا . اصدلخإ) اكربت ةيلكأ ةنلك اهل نر ال ليقو .اهقدصإو اينانه لا
 الل 2و ىرمخألا ةياورإ فيعمل ١ دوظ | وه انهو اهظفحلا عب دارك ىلا

 رادقملا اذه يف ةرصحنم ىلاعت هللا ءاَمْسَأ نأ نظيالو ( ةنجلا لعبد ) ءاَهاصخ مَ ناَكَم

 ءاج امل ءامسألا رّهشا يه ءاَمْسَألا ِهِذْهَو نيعستو ةعستل ةفص ءاهاصحأ ْنَمو هلوق نأل

 كَسافن هب اتْيُمَس» مما 'لكب !كلأْسأ ),.:: علسو هيلع ىلاعتا هللا للص. يبنلا ءاعد. يف
 بغل مْلِع يف هب ترّتأتسا وأ كقلح ْنِم اح ُهَتْمْلَع زأ كباتك يف ُهَقَْرنَأ أ
 . ( كدنع

 : هنع ىللاعت هللا يضر دياز. نب ةناسأ 2قر - مما
 اع

 و

 0 ل جاب ةدثع ءىش لك را, ىطعا اع ه1 لا هلل نأ)

 1 7-5 ءديازص لالا رد“ دا موك 1 هاا و ا 0
 هيلع هلهأ حاخحب _كعبب تيما بدعي هنورع 0 7 كف ان 0 اجلا احلا © ىكاراحمل [ 5

 هير
1 51 247 5 2 3 

 هد اا( 0 تت داع تاتش كاي 3 تاكا :ملسمو



 هد ثيدحلا حرش مح

 لجر ناك لاق . هنع ملسم ىور ( هنع .ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ - م )

 يف هبكرت اًرامح تيرتشا ول هل ليقف هيف ةالص ُهْنَع توفيال ناكو دجسملا نم دعبأ
 اذإ ِلْمُأ ىلإو دجسملا ىلإ يام _لبتكوبنأ ديزأ ينإ : لاقف ءاضمرلا ينو ءاملظلا

 باوُكلا نم كباسح يف هتلعج ام يأ ( تْبَسَحْا اَم كَل ْنإ ) مالسلا هيلع لاقف تعجر

 ( هلأ يف وجريو بكري الو مالسلا هيلع يبثلا دجسم ىلإ يشمي ناك لجرل هلاق )
 ىلع ةلالد هيفو (ًارجأ) هتوطخ انه هب دارملاو ءيشلا مسر نم يقب ام نيتحتفب رثألا

 رفا ءاجاوث نم .بيضتلاا نك .ناكأ .انيفاةيناضلا ناك ةلل |١

 0ك : : هنع ىللاعت هللا يضر رباج 20

 نا اوُداَرا ْدَقَو رباج ِطَمَرِل ُهلاَف ؛ ةَجَرَد ٍةَوْطحت لكب كَل نإ »
 . « دجسملا نم اوبر مقترم رعد

 هس ثيدحلا حرش مك

 لك ْمُكل َّنِإ ) هنع ملسم ىتور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج - 6
 ةعيفر ةلزنم يأ ( ٌةََجَرَذ ) نيمدقلا نيب ام مّضلابو ردصم ءاخلا حتفب يهو ( ٍةَوطح

 . ( ٍدِحْسَملا َنِم اوُبرَقَيَف ْمُهَتوُيب اوعي نأ اوُدارأ دقو رباج طهرل : هلاق )

 ش : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ (خ) - [5/4]
 لخد اناا هما انا لاا "قلبا اتم يقللاو نإ »

2 ٠ 
 نمل )

  1لدحا | ٌ ان 1 ا ١ داو 1 0 1 دا ل
  0نال دلع اسف 1 اهنع 3 رح انكقأ تانأ 25:22" ره ما 8" كح يا كش اخد . ولسه ٠١ )

  0 0تى

 يملا
  8 1ءيحلا ب 1 5 - 0 -

 | علا ١ داحا»و ريع همس هئام الك نان 3 تأ ععالل هشاحت ء ينك )٠ ١-0 ) .

 اب- ىياعت هللا ىلإ هج وتو اهايضتقم اسمعه اهصمحب يه اهاصح

 دثعشلاو ف اننعجح 3 معك نامكا اهاضحختاا تبعما ل ) ١١ موف ارق



 َ نلاقي 8 وه ها 2 هل اا 1 0 ل

 ةرّشبملا ةرشَعلا دحأ وهو ( ريبْزلا يِراَوَحَو ) اًصِلْخُم اًرصات يئا ( ايِراَوَح يبن لكل
 ىلإ هبسنو مالسلا هيلع هافطصا صالخالا بابسأ مكحأ امل وهو نينس نامت نبا ملْسأ

 4 صاصتخالا

 ا هللا يضر سنأ اك

 كك قاف يتوعد كفا كو 2 ةَوْعَد ل لكل نإ»

 ما
 هبي ثيدحلا حرش مح

 ( ٌةَوْعَو يبن لكل نإ ) هنع ةياوّرلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 اوتو رادلا هذه يف ِءيش ىلإ يبت لك اهفرص دقو اهتباجإ اًنقيتم ءاعّذلا نم ا
 يّنِإَو ) امهريغو ايندلا لهأ كالهإ لأس مالّنسلا هيلع حوُو كلملا ل[ مالّسلا هْيَع

 نم مهل اهفرصأ نأل يأ ( ةّماَيقلا َمْوَي يمل ةَعاَفْش ) اهتْرَحَّذا يأ ( تَّوْعَد ثأأبتحا

 ةَوْعَّدلا كلتو هلوصح يضتقي ءيشلا ءاتخا, تلق نإفر .. ةرخالا» ىف ةعافشلا ت0

 كب دل ىاويك سعي راوش و سر دع

 ةرحالا قا رعد نأ نينو ايندلا ف ةباجتيلا) ةوعدلا كلتا وعدت نآلا نيب مالسلا فذ

 يابطل ةاعبالا»قلاذ ىمسف ةرحالاق.ةوعدلا ناجت

 مدع 1اعت هللا يضر بعك نب يبأ 00

 0 د تبسم ام كل نإ ٠

 1 ؟) ةباجتسم ةروعدرل كلا كلا كنا : تاوعدلا هناك : ىفاحلا ا

 0 1 0 ك1 هع ع افشلا ةوعد ُةُّديَع يبنلا « ءاضتا با : ناعالا فاتك 5

 تير حالا ل اطل ةزتك اضف كابا الاصل يضل سو ادا الملا ببال : سليما 00

 نوكم 00
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 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ ديس ا
 ع 000 - 2 0 2

 ةّديَبع وبا ةمالا اهتيا ايما نإ اما ما لك نإ»

 . (رحاّرَجلا نبا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نم عوق مدق :[لاقارب هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق

 اال عا يامل اجر انعم ىحبأ ١ اولاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلإ نما لهأ

 تن! مالا هيل لاق حارجلا نب ةدِيَبُع يبأ دي مالسلا هيلع ذخأف ةنسسلاو مالسإلا

 وه يضاقلا لاق ( ةّمألا اه انتيمأ َّنِإَو ) هيلع اًدمتعمو ةقث يأ ( اًئيمأ ِمأ لكِ

 ( حاّرجلا نب َةَدْيَيُع وبأ ) صاصتخالا ىلع اًبوصنم نوكي نأ حصفألاو ءادنلا ىلع عفرلاب

 تناك نإو ةنامألا : يوونلا لاق ."هذج حارجلاو7+ حئارجلا نب هللا دبع نب رماع”ةمسا

 اهتبلغل اهب هفيصوتب مالسلا هيلع هصيصخت نكل ةباحصلا نم هريغ نيبو هنيب ةكرتشم

 ام ىلإ هقلابا هيفا ةيلاغ“ هتامأألا لركل هضيلصع٠ ١ يدمرتلا لاقو < متين[ ذبشلا ذب

 ملا درهشملا دخلا ةدينع وبأ © ”ليق . ةريغ ةنامأ للع هيلاخ ةخناك كيئاما نال

 . ةنجلاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (ق) - [570]

 . (ريبزلا يراوحو « اِراَوَح رع نإ»

 هج تثيبجلا ريت لعق

 1 لا 0 يا ق)

 نا مالسلا هيلع لاقف . ميرا ذابت ارنا رك ربخي ينيتاي نمار: قدنخلا موي

 ىضر رح نب ةديبع ل فانها لان 2 يبن تاحصا لئاضف ا قفراخسلا 550

 .: 01/4: ) هد اهنلا

 دنعاا هلأ اخر 211156 ا !انانفف دفاع ةيباكتملا نانا تاك :ملسمو

0 

 1 ل ال ةعيدصلا لصف نا ةاهحجلا تاعك اا - 7

 0 20 و ل ركب را هحص رئاضف 0 كتابا :!ةناحبشا لئاضف تاتك :ملسمو

 ايلا



 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ميبنلا ناك تاق اهنع ةياوّرلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق

 هرجز ىلإ هباحصأ دصقف هيلع ظلغأف هنيد بلط يف هاضاقتف لجرل اًئويدم مالسلا هيلع

 ينعي ندا اَنُه قحاب دارملا ( اَلاَقَم ٌقحلا بجاّصل نإ ) « هوُعَد ١ : مالسلا هيلع لاقف

 رها) هيلع كافي 1| ىلإ هيفاريو يكبر نأ هلق هلطامف يد همي لع ناك

 :."لافملاب دارملا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر معا (ك) ل

 ناَمْثْعِل ُهَلاق ؛ ُهَمْهَسَو اًرْذَب َدهُش ْنمِم ٍلَجَر رخآا كلل نإ»
 ظ نال

 00 ل

 رجأ كل َّنِإ ) هنع يراخبلا ىتور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 هفلخ نيح ( نافع نب ناؤعل هلاق . همهسو ) ردب ةوزغ يأ ( اًردب دهش نّمم لجر

 ةضيرم مالسلا هيلع هللا لوسر تب ةّيَقُر يهو هتجوز نوكل ردب ةوزغ يف هبحصتسي ملو

 لوصح اأو رذعل ناك هفلخت نألف هل رجألا لوصح اّمأ . ةمينغلا نم اًمهس هاطعأف
 ركل نسال ةيعارلا "لوس ل ثم نألا ماوس“ ارم انها + يباطخلا لاقف هل مهّنسلا

 ردب ةوزغ رضحي مل نَّمم رفن ةثالثل ىطْعَأ مالسلا هيلع هَّنأ يدقاولا ركذو . ةمينغلا
 لوسر امهثعب ناك ديز نب ديعسو هللا ديبع نب ةحلط نارخآلاو ناهع مهدحأ اًمهس

 ١ شيرف, يع ري ناهشكي مالسلا هلع

 يو يس رقلا ورمع ع َكاَفَع 0 تدائع تقانم 007|0 8 ةباحشصلا لئاضف كانك 3 يراخبلا جي 7

 ١5(0. ما /ل) ةنغا هللا

0011 



 هبش ةداع ءايشألا يف فّرصُتلا.نم«رّسبا ذجاو رش 'يفردابعلا فرست ناك املواد
 ىلع ةلالد ثيدحلا يفو اًميهفت ٍدحاو يف دبعلا فّرصتب بولقلا عيمج يف هللا فّرصت
 . ءاجّرلاو فؤوَحلا نيب نوكي نأ يغبني نمؤملا نأ

 : هنع 3 هللا يضر ةبعش نب ةريغملا 6 ل

 َدُمَعم لع َبَذَك ْنَم , ٍدحأ ىلع ٍبِذَكَك َسِل لع اًبِذَك نإ

 . (ِراّنلا َّنِم ُهَدَعَقَم أديل

 ْ ب يدخل حجت ص
 اًبذك نإ ) هنع ةياوّرلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - ق )

 هديل هيلع قيل 1 ةردكبلا ىنعب (كحأ قعر لاثلا رسكي ع بلكت 000
 يحوي مالسلا هيلع يشل ىلع يذلا نأل هللايئلع بذكلا ىوس بذكلا عاوإ

 يضر ةباحصلا نم موق هرك كلذلو ماكحألاو ةعيرّشلا داسفإو مالسإلا دعاوق مده ىَلِإ
 نم نيعباتلا نم ضعب فاخو ناصقتلاو ةدايزلا نم افوخ ِثيدحلا راثكإ مبنع .ىلاعت هللا
 د ها لك ىبيذكللا, + لاقو يباحّصلا ىلإ هفقوأف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر

 : يأ ( ٍراَّثلا َنِم هدعقم ْأَربلَف اَدّمَعَتُم لع بَّذَك ْنَم ) لوُسّرلا ىلع بذكلا نم

 ةغيصب هريبعتف اهنم هدعقم أّوبتي ىّلاعَت هللا نإف :. ىنعي . ربحت هانعمو رمأ هظفلف . ذِخَتيل
 ثيداحألا نم دجوي ملو ةباحصلا نم نائئام ثيدحلا اذه ىور : ليق . ةناهإلل رمآلا

 اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع فر ل 011

 : كل وحلا بحاصل نإ»

 1 0( ل اع ةحابشلا م دركي م تاك 3 زئانجا تاك يراخبلا 2-3 35

 هلال 2 0 /
 50 (5) هكوع حا ىوسر لعام دكلا طلخا تاب: هيفملل :ملسمو

 0-00 0 ص اطيل ناب ةلاططل» احا ا ءاخبلا |

 كا 0 مح )و . هله ١ بح سنضقف اكيلس شننستس نها لا ةاقاسما تاك :ملسمو

 :011) 1111 ءاشل

 ١١م ( ١)راهزألا قرابم 1711



 ا اهينع (لاعت هللا يضر صاعلا نب درع كدا نبيع 9 د اق

 ِبْلَقَك ِنَمْحّرلا .عباصأ ْنِم ِنْيَعَبْص نيب اهلك ْمَدآ 1 نإ»

 0 هءاشي 00 هفرصي دحاو

 تحض هثيدحلا حرش مح

 . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب , ورمع نب هللا دبع ا

 قالطإك هباشتم ىلاعت هلا ىلع عبصإلا قالطإ ( نيعبْصإ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ )

 بلقلا نأ كلذو ناتيعاّدلا نيعبصإلا نيتاه نم دارملا : لاق هليوأت زّوج نمو . ديلا
 ل | اعاد تزلج دع الإ ايعدحأ خلا ليمرالو رفكلاو ناميإلا ىلإب:ليمم نال خاص

 لاق نأ ميت وزن ياشب يسحب نيتسادلا كانت, بولعلا تلقي قطاف نادينا يح

 ننال لاُي مك ّماَت راَدِتقاب سولقلا يييلقت ىلع رداق ىلاعت هللا نأ هانعم ليثمت هنإ

 : نيدلا رصان مامإلا لاق ( نمحّرلا معباصأ نم 0,0... ادبقي فارصتلا لإ مردا نرحل

 0 هّنأ هدابع ىلع هتمحر لاك نم ىلاعت هللا 7 ناعشإا نم رلا ىلإ عباصألا ةفاضإ يف

 نأ اج راخلا وضع ملف رعت هتكتالم نم دجا لإ كلذ لكي تو بولقلا ا
 عباصأ نم نْيعبصإ نيب بولقلا نإ » : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ ةياور يف ءاج دق

 ةدئاز ةدئافب نيتياورلا ىذدخإ راعشإ مدع نأل رظن هرظن يفو هركذ ام متي الف « هلل

 عيمج يف هللا فرصتي ينعي ( ءاَشَي ثيح هفرصي دحاو بلقك ) ىرخالا راعشإ يناني ال
 يف ؟دجأ فرصتك هانعم وأ بلق نع بلق هلغشي ال دحاو. بلق يف هفّرصتك بولقلا

 : ملغا . كدحأ ىلإ دئاع ىّتْعَملا اَذَه ىَلَع هفرصي يف عوفزرَملا ريمّضلاو دحاو بلق
 د, يلعلا يف فقرصتلا ردقي ل ديعلا نال نضرقلا لييس» لع وكلما هب م

 5 110 0١( 5 ) ءاش فنك كارلقلا ناعت هللا افي اردصصت ه0 رد 0 900 |[ 5

 0 :اولاقو ثيدحلا 00 اونعأ ثيح كلكتلا هتبثأو هلاق ام انه نه .باراقلا 0 00



 : هنع ىلاعت هللا يضر نس ,(ق) - 54
 ةفارتخا نأ تدان يلإو « ٍةَسيِصُم ةَيِصُمَو ةُيلِهاَجِ ٍدْهَع ُثيِدَح اًشْيَرُف نإ

 لوسرب اوعج تو يدا سانلا ٌعجرَي نأ ناوطرت اَمأ . مُهَمئَناَو

 010 اصنألا تكلس ان ساّثلا كلّس ول ' 2 ىلإ هللا

 . «ِراّصنألا تعم مكمل

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 هيلع يبنلا ناك : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 كّدختف' لبإ ةئامد شيزف نط الاجر: ىطعل .ناكو ناك موي تزاوقت لاومأ مسقي مالسلا

 انكي و"اذككو نا ل ا هللا رفغي : اولاق راصن لا نكلاب ركان

 ( ٍدْهَع ثيدج اًشْيَرُق نإ ) : لاق هللا لوسرل كلذ ركذ املف مهئامد نم رطقت انفويسو

 مهبراقأ كالهإو مهرايد نم مهؤالجإ اهنم دارملاو ( ةّبِصُم 2 ةَبيصمَو ةيلهاجب ) نامز ديدج : يأ

 امأ ْمُهَفْلاتَأو ) ةيطع مهيطعأو مهفحتأ يأ اه ريجأ نأ تدرأ ينإو ) ردب موي

 ةيناّثلاو ةّيربخ ىلوألا نوكل هلبق امع هلصف ىفنلل امو ماهفتسالل هيف ةزمهلا ( َنْوّضَْرَ
 ول مُكتوُيُب ىلإ ) هئاضرب يأ ( هللا ٍلوُسَرِب اوُعِجرتو اَئُدلاِب ساّثلا عجزَي نأ ) ةّيبلط
 تكلكل نم نمل عير كاملا يكن ينط ٌراصلألا ٍتَكَلسَو اًيِداَو ساثلا كَلَس

 ا لاقي © بهذملاو يلا اَنُه يداولاب 1 يباطخلا لاق ( ٍراّصئألا َبْعِش َبغِش

 ةليبقلا كلتب هتبحم لاك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىَلَص لا راهظإ هب دارملاو داو قاانأو داو

 . ةميتغلا نم ءاشي امب ةحلصمل ءاشي نم مامآلا رايتخا زاوج هيفو . ةعباتملاو مهب ءادتقالا ال

 . (71/17/8) :راصنألا بقانم باب :راصنألا بقانم باتك :يراخبلا - م3

 )٠١١59( هناميإ يوق نم ربصتو مالسإلا ىلع مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ باب :ةاكزلا باتك : ملسمو
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 : هنع اكاعتا هيلا يضر يردخلا ديعس و قر خلا

 جشال هلاق ؛ ةانالاو ملجلا رانيا تكنيك تقاورا

 . (سيقلا دبع

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 قافتالا ةمالع انهه فنصملا مقر ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق )

 ةلباقملا ةخسنلا يف دجو هنال خسانلا نم وهس هنإ لاقي ال . ملسم هب درفنا امم ثيدحلاو

 ةنيدملا ىلإ هموق عم ّجَّشَأ لصو امل : لاق . ةفحتلا بحاص هلاق اذك اذك فنصملا ةخسنل

 اهعمجف مهلاحر دنع ماقأو ّجّشأ ردابي لو مالسلا هيلع يبنلا ءاقل ىلإ اوردابف ةعيابملل

 ل لبقأ مث هبايث نسحأ سبلو لاقعلاب هتقان ّدشو

 لاف . : اولاق ( 0 ١ لع نر ا مالسلا هيلع لاقف هبناج ل

 ا را لطب يع لاطمأ دزح ل رطل لزرو# ' كلإ الرز 1

 نيعوفرم ايور ( ةانألاو ملحلا : هللا امهبحُي نيتلصخل َكيِف نإ ) « تقدص » : مالسلا

 هيخارتو هلاجعتسا مدع انه هب دارملاو ملاظلا ةأفاكم ريخأت ءاحلا رسكب ملحلا نييوصِيمو

 هرظن ةدوج هب دارملاو زاقولاو تبنتلا وهن ةانقلا نزو ىلع ةانألاو . هحاصم يف رظني ىتح
 ّجشأل هلاق ) ِهِلَمَع ةّحِص ىَّلَع لاد هنإف لاق يذلا هلوق ىلإ ةراخإ هنإف تفارعلا ف

 جتفب خسنلا ضعب يفو ةليبق يهو ”سيقلادبع سيئر ناك وُهَو .ةفاضإلاب ( سيقلا دبع
 ّجشأل ينعي فاضملا فذح ىلع هنم الدب سيقلادبع نوكيف فرصنم ريغ هنأ ىلع ّجشأ

 ىلاعت هللا لص يبنلا هاّمسو ههجو يف تناك ةّجشل ّجشأ هما ناك ليق سيقلادبع سيئر

 ندخل قلت

 حرب ناعالا نم يملا اك اي ناحالا باح .:يراخبلا "95

 لا هنا كرا يل هلم رو نلعب هللاب تاكالاي رف1ا باب, ىفزعالا | تناتكا .علسمو

 ! فشنلاو (؟ ا /) ةعلب م نم هغيلتو ٠ دففح ه . هنع لاؤسلاو هيلإ ءاعدلاو

 2 50 د-اب- ولسم رع عمال نا ولاسمهف لا ككل 0 تردخلا لصأو
١ 

 انا



 : هنع قات هللا يضر هيلا قر تا ذقن

 . «ءامّسلا موجُت ٍدَّدَعِب قيرابألااةّنلِم ىيطؤع يف نإ

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 نم يِضْوَح يف نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر

 ةنئاك افورظ ينعي هل ةفص اهرورحجم عم تعقو نايبلل نمو فوذحم نإ مُسإ ( قيرابألا

 نم ةرثكلا ةياغ ىلإ ةراشإ اذه يضاقلا لاق ( ءامّسلا موجن ددعب ) قيرابألا سنج نم
 اون ل سدس اشم نبال ضن

 هيلع هلأ يور 6 ءامسلا موج نم اذدع رثكأ لب يناوألا تللتل هبال موج 0١
 قفايعلا هب ربتخأ ا « ءافسلا موجن نم رثكأ هتينآل هديب يسفن يذلاو ( : :لاق ماسلا

 موي ضْوَح يبن لكل : ليق . اًعرش الو القع كلذ نع عنام الو همالك يف اًدكُْم
 . هتمأ ردقو هتبتر ردق ّلع ةمايقلا

 : اهنع ىللاعت هللا يضازو ةيميامب 00 لا
 كسا نق

 . «ةَركبلا لوا قاّيرَت اَهْنِإَو ًءافش هئلاشلا 2 لع يف نإ

 ؛ ص يدها حرش ماها

 ةيلاعلا ةوجع يف نإ ) . اهبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 مومسلا ءاود ِءاَّثلا ناكم ءاطلاو لاّدلابو . اهمضو ءاتلا رسكب وهو ( قايرت اهنإو ءافش

 برضي رمّتلا نم عون ةوجعلا . حبصلا تقو ينعي ةيفرظلا ىلع بوصنم ( ةركبلا لوأ )
 طئاوحلا نم ناك ام ةيلاعلا : يوونلا لاق . مالسلا هيلع يبْنلا سرغ نم داوسلا ىلإ

 ىرخألا ةهلا "يه ةلفاسلاو ادجن لب ام ةنيدملل ايلعلا ةهجلا نم تارامغلاو ىرآلاو
 لاّيْمَأ ةينامث اهدعبأو ةنيدملا نم لاّيْمَأ ةثالث ةيلاعلا ىَنْدأو : ىضاقلا لاق . ةماهت لي امم

 . مالسلا هيلع يبْنلا ىلإ ههجو ضوفي امم ركذلاب ةيلاعلاو ةوجعلا صيصخت

 :.("5387) نضوحلا ف باب :قاقرلا بابك :يراخبلا (١

 "ا ل يف هتافص و 2 ان صضوح كتاسا ثناب : لئاضفلا 1 ملسمو

 01 55) 0١٠4 ) ةتيدماا ره انطق تاب 1 انو بناتك ملم |"

 ١ «قاي رت ابنإ مألا 1 4 تيا ىف

١ 



 00 فرخ اشل) : ةلقيدملل ىلسو مناع تلات هنا لمص ىبلا .لاقف .ملسو هيلع
 ةالصلا هيلع لاقف مهلحاور فرعأ ,نكلو نيمشلتم اوناكإ مهتإف ال لاق (« مهنم

 ِءاش نإ مهب كا مهئابا امام تاع ينربخأ هللا نإ ١ : مالسلاو

 وبلا ايفل ليك نيقفانملا رمأ يف ةفيذح نوعجاري ساّنلا ناك همث نمف « حاصلا َدْنِ هلل

 مهريهشت نم ةنتفلا جيب الكل ةموؤشملا ةئفلا هذه رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 نولعخديال ينعي ( طاّيخلا مس يف لمجلا جلي ىَّتح اهحير نودجي الو ةّئلا نوُلحديال )
 مهنم ةينامث ) لاَحُم لاحم اب قلعملاو لاك ةربالا ةبقث يف لمجلا لوخد نآل هااكي] قمل

 ءاتب «مهتفكت» يورو . ةيناثلا فاكلا فذحب يور . مهرش كنم عفدي ينعي (ْمُهَكيِفْك

 ( َةلْيَيُدلا ) مهرتستو مهروبق يف مهعمجت ينعي رتسلاو عمجلا وهو تفكلا نم قوف ةانثم

 دال دش معا سال
 ةغلابملل حابصملا ةلعش وهو جارّتسلاب اهنع ربع ةليبدلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نم

 ثدحي ينعي ( مهروُدص نم ) رهظي يأ مجلا مضب ( مجني ىَّنح مهفاتكأ يف رهظي )
 . مهلتقيف مهرودص نم اهترارح رهظي حارج مهفاتكأ يف

 نابسلاب ملساولرلا ندا
 : اًباذَكَو اًريبم فيِقث فيَقُث يف نأ »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف َّنأ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ - م

 نكي مل جاجحلا وه ليق . مظعتلل هنيونت اكلهم يأ ( اًريِبُم ) ةليبق مسا وهو ( فيقث
 هبورح يف لتق ام ىوس' رفن فلأ نيرشعو ةئام لتق هنأ يور . هلثم دحأ كالهإلا يف

 ليربج نأ هاوعد ةامج نمو نيباذكلا حبقأ ناك ديبع ينأ نب راتخلا وه ليق ( اًباّذكو )

 تعقو ةلبقتسملا تاّسْغملا نع رابخإ ةثبيدجلا يفو يحولاب هاب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ملسو هيلع ىملاعت هللا ىلص يبنلا ربخأ اك

 .(55593) (١د:-د) اهريبمو فيقث باذك ركذ باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - ع"5.]

 اقرا



 هس ثيدحلا حرش مدح

 انك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوُعْسَم نبا - قر
 انعجر املف انيلع ٌدريف ةالصلا يف وهو ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملسن

 هتالص ىضق اذإ ىتح َ دري ملف'ةةللطلا يف وهوةيلغ فشلت ةنيدلل الإ ةشبقل لسا ٠

 ع يم ركألا راب الخ يف افشل علا يل ذو لاق مدا لع

 لعاقلا ىنعمب نوكي نأ زوجي اهنوكسو نيغلا ْمّضِ لْغّشلاو . متنا ملل يطيق نيون وأ
 دا م لكم

01001 

 : ةبعش كش ؛ هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح وأ رامع (عز) ل

 َنوُدجَي اَلَو « َهّنَجلا َنوُلدَي ال اًمفانم َرَشَع يّ يتمأ يف نإو

 مُهُكيِفك ؛ ْمُهْنِم ةَاَمَت ١ طاّيجْا مس يف لَمَجْلا جلي ىَّنَح « اَهَحيِ

 نم َّمجْنَي ىَتَح ْمِهِفاَكأ يف ُرَهْظَي ِراَا ني ٌجاَريم «٠ ليدل
 . (مهروّدص

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 ةضرتعم ةلمج هذه ( ةبعش كلش هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح وأ راّمع - م)
 نأ يف كش هنأ ىنعي ثيدحلا "انه ةاور“لحا وهو" نيعباتلا نم ةبعش ٍفلؤملا لو

 ةفاذح و هيل نع زاخو مان ةيلط قطن هلا "لل شلل ةرخاراتع هز 0

 ( اًقفانم رشع ينلا يِّمأ يف نإ ) هنع ملسم ىجَوَر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع
 ةوزغ نم هعجرم ةبقعلا ةليل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لتق اودصق نيذلا مهو

 موقلاو ةينثلا قيرط ةفيذحو راّمع عم ملسو هيلع ىملاعت هللا لص يّبّنلا ذخأ نيح كوبت
 انف لولا ورا زا راش يع كج تل ايلا
 اورصبأ نيح هللا مهفّوخف ْمُهَّدرَي نأ ةفيّذخ رمأ هئارو نم موقلا ةفشخ هللا لوسر َعِمس
 ىلاعت هللا ىلص بلا ةفيذح كردأف ساّنلا اوطلاخ ىَّبح مهباقعأ ىلع نيعرسم اوعجرف

 100 .)-(/امعم)ا مهماكحأو ةيققانملابتافص..باعك : (علطم اج |[ ©1519
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 يك تيدا حرش مح

 ةنجلا يف َّنِإ ) . هنع ىراخبلا ىتور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ( هليبس يف نيدهاجملل هللا اهَّدعأ ) ةاقرملا ةجردلابو ةرثكلا انه ةئاملاب دارملا ( ةجرد ةئام

 امهنيب ام نيتجرد لك ) مهبر ةاضرمل مهسفنأ اودهاج ل وأ جاجحلا وأ ةازغلا مهو

 نوكيف اًيونعم نوكي نأو اًيروص نوكي نأ زوجي تافتلا اذهو ( ضرألاو ءامسلا نيب اك
 اوهتأس اذإف ) هنود نمم ةجرد عفرأ نوكي ىلاعت هللا ىلإ برقألاف ةبترملا ةجردلا نم دارملا
 ( ةنجلا طسوأ هنإف ) راثلا فانصأل عماج ةنجلا يف ناَتْسُب وهو ( سْؤَدرفلا هولأساف هللا
 طسوألا نإاف ةيرك تناوعنلا نإ ىلع ةلالد هيف : ليق ( ةنجلا ىلعأو ) اهفرشأ ينعي

 مامإلا لاق . شرعلا تحت تاومسلا قوف ةئجلا نإ ايررك تاك اذار الار ل 0-0

 يوَتْعَملا رخآلابو يّسحلا امهدحأب دارأ هَّنَأ ىلعألاو طسوألا نيب عمجلا يف ةتكنلا : يبيطلا

 شرع هقوفو) هب نيس ادي راو حا ا وك 00 نأ لمع م لرقاو

 فيان يتق ةعنفا حت هليمأ يكفل سوا نانا عينج قوب هنأ ىلع لديوان و نول

 نسا ٍرْيَغ ٍءاّم نِم راه اهي :ىلاعت هلوق يف ةروك ذم ,ةعبرأ يهو ( ةنجلا راجنأ) ِيئاَتلا

 يالربع ا مَ ريغتَي مل نيل نم ران

 يف ءاملا عبط عبرأ هعئابطو دحاو يراجلا : ليق . ةنجلا راهنأ لوصأ اهنم دارملا 16 : دمح]
 طاشنلا يف رمخلا عبطو ةوالحلاو ءافشلا يف لسعلا عبطو ةيبرتلا يف نبللا عبطو ةايحلا داجيإ

 . نيرينلا راثا حرش يف اذك هيناعم رابتعاب هعمج نوكيف

 : هنع ىلاعت هللا -- دوعسم نبا ق١ - هل

 . «الْغشل ٍةالصلا ىف نإو

 5 3 جل ! 1-1 ل نا امي 0 : 1 3 "ل
 . ١ ١) ل ١ 35 رامخص تك م ااخمل 7 020 هال . ةالصصلا 3 لمعت ا هناك ع يكراخبلا ["د48]

 .٠ 8 َ , ا - / 7 1 1 5 5

 ا ام عشت 1 ةداصلا اه داحلا ارك ابأب : ةاللامصلا ءعيضاوم ٠» دحاسمنا تاك :ملسمو
 5 0 هس ,

 . (514) (ه م هنحابإ "نم

7 



 هللاو : ْمُهوُلهَأ ْمُهَل ُلوُقيَف « اَلاَمَجَو انس اوُداَدْزا دَقَو ْمهيِلْهَأ ىلإ

 رات اور قا : ف راكم نفل رن دج ندب

 ١ تلاد لنه اًنَّدَعَب

 هسي ثيدحلا حرش مح

 وهو ( اًقوسل ةنجلا يف َّنِإ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 دقو هيف ةنجلا لها عمجي عمجم انه هب دارملاو حصفأ ثينأتلاو ثنؤيو ركذي فورعم

 نوذخأيف رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال امب ةكئالملا هب تفح
 لك رادقم يف ينعي ( ةعمج لك اهنوتأي ) ذاذتلالا نم عون اذهو ءارش الب نوهتشي ام

 اهصخ : ىضاقلا لاق . ةلبقلا لباقت ةهج نيشلا حتفب ( لامشلا خر ببتف ) عوبسأ

 يأ ( وفحتف ) يتقاسلا باحسلا هب نوجري اوناكو برعلا دنع رطملا ير اههّنأل ركذلاب

 الامجو اًنْسُح نودادزيف ) رطعلا عاونأ ينعي ( مهبايثو مههوجو يف ) حيرلا كلت رثنت
 مهيلهأ نسح ةدايز ببس ام : ليق نإف ( الامجو اًنسح اودادزا دقو مهيلهأ ىلإ نوعجريف
 دقلا هللاو 'يهولَهأ مهل"لوقيف') بلعأو مهلملشي ًاماع بوبحلا نكي "نأ َرْوْجِيأ؟ انلق
 ردقب نوكي مهسح ةدايز : ليق ( الامجو اًنْسُح ) انتقرافم دعب يأ ( اندعب متددزا
 ىلع انتبث مهللا ( الامجو انسخ اندعب متددزا دقل هللاو متنأو : نولوقيف ) مهتانسح

 . متعنلا كلذ ىلإ لوضولل انقفوو ميقتسملا طارصلا

 . : هنع ىلاعت مل يضر ةريره وبأ يب للقسلا
 لك هليبسس يف َنيِدِهاَجُملل هللا ع َةِجَرَد ةئام ةَنَجْلا يف نإ»

 هللا اوم اذإف ٠ ,ضزألاو ء ءاموبلا نين افك لمهام ٍنيَمَجرَد

 ضرع ةقوف ور لقتكلا نلعاوقتجلا ريس ُةّنإف « نسور ولاا
 07 وب ع .ه

 : (دّنَجلا 0 ركَفَت هنم و 2. نمحرلا

 علا 2 رعلا بار وهل و. ءامأ لع هشرع ناك وان باي: اديحرتلا بانك : يراخللا اولا
 ْ - ا

 ادا ا لاا نوكي «ّ طس والا اف ةيرك تااوقسلا نا ىلع ةلذد تردجلا 6 كل ليف ' - 0 , ا ١ ه5 م د ا 3 0 : ٠١ و

 ا 5
72 

 ا 20 10 ١ ودام مله
 : سارعلا تح تاومسلا ىف هنخا ناو ايرث

 اسال



 ملول هيلع ؛ىلاعت« هللا لض"نمغ»ةمأ نيعئادشلابا دازررانأ اوضه ليقا:؛ ماونطلا يركن

 برقألا نكل ةّمألا هذه الإ نا لخدي ال هانعمف ناضمر مهمايصل نيمئاّص اوُمس

 اوُلحتَد اذإف مهرْيَغ دحأ هنم لخدي ال نوموقيف نومئاّصلا َنْأ ُلاَقُي ) لّوَألا هجولا

 : اهنع ىللاعت هللا 7 يردخلا كيس لي فر 2-7

 ةئام ٌعيِرّسلا ردا ل عاش ناعما رسل | هك نجلا يف نإ»

 . «اًهْعْطَمَي ام ماع

 ا قصار كيدتحلا حرش مح

 0 ه2 ارا لع كنك ونعأ ناعت هلا يضر ردا خس ا
 يروا ٌداَج لا بكارلا لوعفم بصتنلاب ( َداَوَجلا بكارلا ريس د ٌةَرَجَش ةّنجلا يف

 ديجلا قباسلا سرفلا هب ينعي يرهوجلا هلاق اذك داّوَج َوُهَف 0 ةدوج ُْدَوَجَي

 هيرج دشيل حيردتلا ىلع هفلع للقي ىذلا بوكرملا وهو ةددشملا مملا حتفب ( رَّمّضْملا )

 بكارلا عطقي ال ينعي ريسي لعاف نم لاح ةلمجلا ( اهعطقي ام ماع ةئام عيرّسلا )

 ىلاعت هللا ةردق مظع نايب هيفو . ةرجشلا كلت ناصغأ اهرتسي ىتلا عضاوملا روكذملا

 . ةنحلا عاستاو

 هنع 07 هللا ا سنأ 9 ل ل

 0 1 0100 0 0 1 مهِهوُجَو يف وُيْحَتف

 00د انيراختالل» فشلا نيف ) كانا 0 فاففارلا] اضاسعكا 015 لع راختللا [م”ه د

 ى تك ل روسي هرجس هنخا ٌَّ نا كتنان ٠ اهلهاو اهميعن دلعلا هقص ٠ ةنخا تاك :ملسمو

 )/7585١(. اهعطصقيال هاع ةئام اهلض

 م ايف ن دلاَعي امو 5 ا قاوم ف كنان : : ما ٠ 6 5, 0 : هنا كن الا 2 1 3 (7 5

 دب 017 اما "عنا

 انكار



 ناولخعدي رامكلاءارقفو ةنس ةتاسلطخ مهكلا السي 4: للخطيب قل اوللاو اًهيرح نيعبرأب ءايبنألا
 يف قبسلا نأ فرعت نأ كل يغبني نكلو « ماع ةئامسمخب مهئاينغأ دعب رانلا
 نيذلاك رأت نم ضعب نوكي دق لب رمت نم ىلع تاجرّدلا عفر مزلتسي ال لوخدلا
 هللا دبع نأ يكح . لوخدلا يف هقبس نمم ةجرد عفرأ تاريخلا هوجو يف مهملام اوقفنأ
 ءارقف نم انسلأ : لاق ,نأب لجر: هلأس امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورهع نإ

 مقا سلم قرلا؟ لاق“: مم قا + اهيلإ يوان فارما اقللا + "لامف ؟ ل
 .'كولملا نم تأ“ اقف: "مداح" ل انإف“:: لاق+:“ ءاينعالا نه تنأ"“لاقف جفن 3 لاك

 : هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (ق) - [504]

 موي نومئاضلا هنم لحد ُناّيملا هل لاق اب ةنجلا يف نإ»

 ؟:ن ومنا 0 0  مهريغ ٌدحأ هن لخدي ال « ةمايقلا

 لحمدي ْمَلق قلع اولخد اَِإَف « ْمُهْريغدَحُأ هب لخدي ال َنوُموُقيف

 : يم هنم

 : هد ثيدحلا حرش مدح

 يف ْنِإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)
 مسال ةفص دعب ةفص ةلمجلا هذه ( نومئاصلا هنم لخدي نايّرلا هل لاقي اًباب ةنجلا

 بعت اولمحت امل مهو ىىَرَقَّتلا ىلع ىئوقتو مهسفنأ رسكدتل موّصلا نورثكي نيذلا مهو نإ
 : ةنجلا نم مهنكمت لبق شطعلا نم نامألاو يّرلا هيف بابي اوصخخ مهمايص يف شطعلا

 نأ ؛ وهو رخآ ثيدح يف ءاج : : ليق نإف ( مهريغ دحأ هنم لخدي ال ةمايقلا موي )

 ُدَهْساَو هل كيرش ال ُهدْحَو هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهشَأ لاق مث ءوُضْولا َنسحأف أّضو ْنَم

 ُهَل ثحتف َنِرهَطتُملا َنِم ينلعجلاو َنيِباوتلا نم ينلعجا هللا ٌٍةلوُسَرَو ُهدْبَع امسك

 نأ اروي -: ابلق . امهنيب عمجلا امف « َءاش باب يأ ْنِم ُلتدَي ةنجلا باب َةَنامَ

 نم نكي مل نإ نايرلا باب لوخد نع ءوضولا بيقع لئاقلا كلذ ةيشم هللا فرصي

 0 ا يف :ءمئاصلل كايرلإ كتانزرت هموصلا تانك كر ءاخبلا ةيسفكا

 مك ؟/()9 هر مايصلا كضف تاب : !فايعلا باتك :ملسمو

 ا



 م فلعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نيا ا
 00 ةلكأ باّتكلا ٍلْهَأ .مايطَو انياَيصن نيالا قصتوفاو

 هسي ثيدحلا حرش مك

 يِبضَر رمعل رصم حتف ُهّنِإ ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع - م )
 ؛ اًكيدح نوثالثو ةعست ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام « هنع ىلاعت هللا

 نانا اقف انهالت ملطيمو را يدع يراعتتلا ادنزا كيداكلا هيي كيسلملاا ىلإ

 ( ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام ) لصاف ىنعمب ةلمهملا داصلا نوكسب (َّلْصَق

 ةدواعم مهل لحت مل ناك اومان اذإ باتكلا لهأ نأ ينعي ( ٌرحّسلا ) ةمقللا يه ةزمهلا مضب

 . ةمعنلا كلتل ركشلا انيلعف ةلكألا كلت انل هللا حابأف برشلاو لكألا

 "ا ميرعأا ىلاعت هللا يضر نوال ىرمع نب هللا دبع لا
 ٍةنَجلا ىلإ ةَماَيقلا ّمْوَي ًءاينغألا م َنيِرِجاَُملا ا نإ

 . «افيرح 0

 هي ثيدحلا حرش مح

 هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا ورمع نب هللا دبع - م )
 ةنس يأ ( افيرخ نيعبرأب ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي ءاينغألا نوقبسي نيرجاهملا ءارقف نإ )
 «!ماط تاع ينسب ءايتعألا لبق هنا ءازقفلا, زحاشيبو رجا اةيدحأ قا ءاجلابق < لفافات
 دهاَزلا ريقفلاو ةنس نيعبرأب ينغلا ىلع مدقتي صيرحلا ريقفلا : لعن : ءانيننيب يف رعلا لوف

 .ةافاثمنا القا ديادحتلا أل. ريثكتلا افيرخخ» نيعبرأب' ذارملا لوقن يأ ةئامسمخم' هيلع مّدَقتي

 نوكيا كيما انه !.ض اخ انما نوكي »نأ "لنسح ةتاطسعلا هيف" ركذ ئذلا لوقت وا

 توق يف ركذ . ةقافلا ىلع ربّصلا ىلإ اًبيغرت لوخدلا قبس نامز يف هداز دق عراشلا

 دعب ةنجلا لخدي » مالسلاو ةالصلا هيلع يِبَنلا ناميلس نأ ةياورلا يف ءاج دق : بولقلا

 1 بابحتساو» .ب ةناحتسا دك انو روحسلا لضف كانا: ءايصلا فاك * اهله [("ه'ك]

 . (6 6 355 رصفلا ليجعت و

 7051( 2 افلا نهال كاك ١ كما - 9
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةمرخم نب روسملا (ق) - ["51]
 مول ناو . اَهنيِد يف نفت نأ فوخئأ ينو ينم ٌءزج ةمطاَ نإ

 0 9 لجأ 0 4 .الالح ا

 هس تي مدح

 هللا يضر يلع بطخ : لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمرخم نب روسملا - ق)
 ينم ءزج ةمطاف نإ ) : لاق مالسلا هيلع يبنلا هعمس املف لهج يلأ تنب هنع ىلاعت

 اهفرع ةريغ طرفل قحلا نع ليملاو ةنتفلا اهبيصت يأ ( اهنيد يف نتفت نأ فّوختأ يو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل اهيبأ ةوادعل وأ اهجوز يف اهترض ةكرشب ةمطاف نم

 ةحابإ ىلإ ةراشإ هيفو ( ًالالح ُمّرَعَأ تسل ىلإ ) ةملسم اهسفن يف ييِه تناك نإو
 ْوُدَع تسبو هللا لوسر تدب عمججت ال هللاو نكلو اًمارح لجأ الو ) تنبلا كلت حاكن

 عمجلا نع يبنلا امَّنِإ حاكنلاب لجر تحت امهنوك هنم دارملا ( اًدبأ اًدحاو اًناكم هللا

 ةمطاف ءاذيإ ببسب هئاذيإ ىلإ يدوي امّيُر هنألو هتنب ىلع ةنتفلا فوخ نم رم امل امهنيب
 هصئاصخ نم اذهو احابم هلئظأ ناك انو مارت ماسر اهيا لاعت هللا ىلص يبنلا ءاذيإو

 «ٍةَرْخآلاَو اينُّدلا يف هللا ُمُهنَعَل هلال وو هللا 97 ايزل نإ : ىلاعت هللا :لاق

 امهّنأ هللا لضف نم ملعا هانعم لب امهعمج نع يهّنلا هب دارملا سيل ليق [ه7 : بازحألا]

 لمتحي : يوونلا لاقو . عيبرلا ةينث رسكتال هللاو : رضْنلا نب سنأ لاق اك ناعمجت ال
 كحل بلس عبس لاهإ ذل" يود غاخأ, تدبل» نعلن ناوكيو انهم مج :نيرجقلوب لا أذل

 . حاكنلا تامرحم ةلمج نم امهنيب عمجلا نوكيف هميرحت نع تكسأ مل ائيش مّرح اذإف هللا

 بح 1 '

 يا ردا دام "؟شاك' محلا" يضارفا"" تاك : يراخبلا اا درا

 1 0 ٠١ ١

 ماسلا و ةذاقلا هلع رحلات ١ هلمضصاف» ان انضفر كانا :سياحتملا .ناتابضف ناك :ملسمو

 مث نقلل

 ل



 ةنكم هللا يناطعأ يأ ( هنم هللا يننكمأف ) هللا لوسر ىلع هعطق ناك تيرفعلا ماتها
 ىلعو ةالصلا يف ليلقلا لمعلا زاوج ىلع ليلد هيفو ( هتذخاف ) هيلع ةردقو هذخأ نم

 ءابلا رسكب ( هطبرأ نأ تدرأو ) ِهّسسَمِب ةالصلا لطبي الو ةسجن ريغ هنيع ناطيَشلا نأ

 لابب اههاعفأ نم سيل ام روطخب لطبتال ةالّصلا نأ ىلع ةلالد هيفو . هدا ل“ اهبضو

 هيلإ اورظنتو اوحبصت ىتح دجسملا يراوس نم ) ةناوتسإ يأ ( ةيراس ىلإ ) يّلصملا
 ْنِم ٍدَحَأل يغبنيال اكْلُم يل بهو يل رفغا بر ناميلس يخأ ةوعد تركذف مكلك
 هتددرف ) ةوعد نم لدب وأ يل رفغا ٌبر يهو يأ فوذحم أدتبم ربخ ىدانملا ( يِدْعَب
 اذه نم مهفي : تلق نإف . هب صتخم ماتلا ريخستلا نأل اًدورطم اُليلَذ يأ ( اًئساخ
 ركذت هنأ قباسلا ثيدحلا نمو هذخأ دعب ناميلس ةوعد ركذت مالّسسلا هيلع هنأ ثيدحلا

 لع ناكل وعد امو نيقواو اردن نيييدنللا' نأل ةاقاثما الد : ك2 نانا الق

 ناكأ لازألا,/نف/ريدقتلا ألا لب' ةلهجلا اهنيهاوت 7 الخبل « نكي ىللق هب" رشا اكلم مالسلا
 ريغلا نع يفّنلا ال كلملا مظع هنم هدوصقم نأل وأ هل اقباطم لأسي نأ هللا همهأف اذك

 الول » : مالسلا هيلع هلوق هجولا اذه بساني ال نكل هريغل سيل لام نالفل لاقي اك
 . © ناميلكم انيخأ ةوعد

 يع كاع هللا يضر ةشئاع كل و

 . ل ُماَني الو لاما ينْيَع نإ»

 هسص ثيدحلا جرب يد

 ماوضصر اي تلقر. :تلاق . اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 « ٍناَماَنت َيَئْيَع ْنِإ ) « ةشئاع ايد : مالسلا هيلع لاقف كمفب تخفنف رتوت نأ لبق تمن هللا

 . ثدحلا نم همصعت هبلق ةظقي نأ نايب هيفو ( يِبْلَق ماني الو

 ؛ (121.537) هريغو ناضمر يف ليللاب هُْوَع يبنلا .مايق باب .: دجبعلا بايك .: يراخبلا - [#ه]

 تدخلا عم ههنع عا نإ لعبا, ١ كلف ةظفيري نأ تيدا فو

 ا



 نسبا ةيور راوتج تيما يو (ةيياملا لهأ نادلو هب عليو ديت رهو قانولا اة
 « مُهئْوَرت ال ثيَح ْنِم هليبقَو وه كر ُهَّنِإ 8 : ىلاعت هلوق اّمأو نيّيمدآلا ضعبل
 نأ لمتحي ةفيطل ماسجأ نجلا يرزاملا مامإلا لاق . بلاغلا ىلع لومحمف [17 : فارعألا]

 بعللا تأتي ىتح هيلع ناك ام ىلإ دوعي نأ نم عنمي مث اهعم هطبر نكمي ةروصب روصتي
 اذه : تلق نإف زئاج ةالصلا يف ريغلا باطخ نأ ىلع ةلالد « كنعلأ » : هلوق يفو هب

 لاق اذهو « ساّنلا مالك نم ءيش ابيف حلصيال ةالّصلا ْنِإ ١ : مالسلا هيلع هلوقل فلاخم
 دقو مالكلا ميرحت لبق ناك ثيدحلا اذه : تلق . مالسلا درب ةالصلا لطبت روهمجلا

 ةنيدملاب دارُي : تلق . ةنيدملاب اذهو ةكمب ناك هميرحت : تلق نإف . يوونلا هلاق اذك خيسن
 لاقي وأ ةكم لوانتيف ةلدألا نيب اًعمج مالسلا هيلع يبنلا ةنيدمال يوغللا موهفملا ثيدحلا يف
 ىلؤأ يلوقلا ليلدلاو ثيدحلا ولو: هلوق. عدملا .عبادز مالسلا هيلع يبنلا لمع لمع زاوجلا ليلد

 .:لاوصألا يف نيبم وهاك لمعلاب عض راغتا |ذ]

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0 ةقادجلا
 , ةالّصلا َلَع َعْطقَيِل ةَحِراَبلا ع َتْلَقت نجلا َنِم اًيِرفِع نإ

 يِراَوَس نم ٍةَيِراَس ىلإ ةطيزأ نأ ُتْدَرأَو هئدخأف ُهْنِم هلا 4

 ع ةوعّد ُترَكَذَف ْمكلك هيلإ | لا ضال

 ؛ يِدَْب ْنِب ٍدَحَأل يغبيال اَكلُم يل ْبَهَو يل رفغا ّبَر َناميلُس
 مريم 2

 »2 اما هتددرف

 صح ثيدحلا حرش مح

 ( اًيرفع نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 عطقيل ةحرابلا يَلَع ) ضرعت يأ ماللا ديدشتب ( تلفت نجلا نم ) ركنملا ثيبخلا وهو
 بلاغ نآل حيرصلا ىلع « َلَع » وهو حيرصلا ريغلا لوعفملا مدق امّنِإ ( ةالصلا يَّلَع

 . (5515) دجسملا ف طظبري جرغلا ها ريسألا باب : ةالضلا باتك 7 يراكبلا اا

 ةالصلا ءانثا يف ناطيشلا نعل زاوج باب : ةالضلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسمو
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 نذأتسا مث ةلاحلا كلت يف وهو هتجاح هيلإ ىضقف رمع ءاج مث فرصناف هتجاح هيلإ

 « ِكبايث ِكِيَلَع يعمجأ » : يل لاقف هبايث هيلع ىّوسف مالسلا هيلع يبنلا سلجف ناهع
 ناثع.نإ ) : مالسلا هيلع لاقف.؟ ناثع نذأتسا نيح. تظفحت ل هللا لوسراي : تلقف

 ( ةلاحلا كلت ىلع هل تنذأ نإ تيشخ يّنِإو ) ءايحلا نم ليعف نزو ىلع ( يِبَح لجر

 قلعتم وهو غلبيال نأ نم يأ ( يلإ غليبال نأ ) تيشخ وهو فوذحم طرشلا باوج

 . هتجاح ءاضق يف يأ ( هتجاح يف ) تيشخب

 : .هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا ونبأ م سكت

 2 يهجو ف ُهلَعجَيِل ٍراَث ْنِم باهي َءاَج َسيِلنِإ هللا ردع نإ
 ١ هه ا رت

 ةنعلتا كلتعلا 1: من « ٍتاّرَم َتآلَث كنم هللاب ُدوُعَأ : ُتْلَقَ
 21 ال

 الو ُهلاَو هدأ ُتْدَرَأ مك « ٍتارَم َتآلَث رخأَتسَي مَ « مَا هللا

 وم حّبصال مالّسلا هْيَلَع نامل ا وعد

 3 ةكدملا ٍلْهَأ

 هس ثيدحملا حرش مح

 لوسي اننيبا لاق... .ىتع ملسمب جور( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - م )

 هللا ةنعلب كنعلأ » :لاق مث © كنم هللاب ذوعأ » : لوقي هانعمس يلصي مالسلا هيلع هللا

 دق هللا لوسراي اَنلق ةالّصلا نم غرف اًملف ايش لوانتي هناك هدي طسيفن اتاك

 هيلع لاقف كدي تطسب كانيأرو كلذ لبق كنم هعمسن مل اًئيش ةالصلا ين لوقت كانعمس

 ( ران نم باهشب ءاج ) لدب وأ هل نايب فطع بصنلاب ( سيلبإ هللا ٌرُدَع نإ ) مالسلا
 كنعلأ تلق مث تاّرم ثالث كنم هللاب ذوعأ تلقف يهجو يف هلعجيل ) اهنم ةلعشب يأ

 نيلعفلا عزانت ىلع بلق وأ رخأتسي مل هيف لماعلا (تاَّرَم ثالث رخأتسي ملف ةماتلا هللا ةنعلب

 هذخأ تدرأ مث ) تارملاب ةديقم ريغ ةنعللا نأل ديعبف كنعلأ هيف لماعلا حارشلا هلاق امو
 هتلعجو سيلبإ تذخأل ينعي ( اًقثوم حبصأل مالسلا هيلع ناميلس انيخأ ةوعد الول هللاو

 « ةالصلا ءانثا قى ناطسخلا 0-0 زاوج تاب : ةالصلا عضاوم و نحال تاك ل [9 هل

 "10 يكل ةالصلا ىف ايلقلا انعلا زاوجو .هنم ذوعتلاو

 م



 (ةنثم هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط َّنِإ ) وهو دحاوب ملسمو ةئالثب اهنم يراخببلا
 هقفلل ةمالع راص امّنِإ ( ههقف نم ) ةمالع يأ نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكو ميملا حتفب

 وه ام ىلإ ةيانعلا فرصيف امل ةئطوت ةبطخلاو تاّذلاب ةدوصقم ةالصلا نأ ملعي هيقفا أل

 يبنلا نأ يور امل فلاخم اذه : تلق نإف . ( ةبطخلا اورصقأو ةالصلا اوليطأف ) مهألا

 ! © يغتضلاو 'هقتللا مهيف نإف قفخيلف لئانلاب# كدحأ ىلضااذإا» ': لاق :مالئسلا) يلع
 ثيحب اهليوطتال ةبطخلا ىلإ ةبسنلاب ةالصلا مامإلا لوطي نأ انه ةلاطالاب دارملا : تلق

 سانلا: ىلع (قُشَي 9

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع .نبابا(ق), 28
 ا ا م مايا د ب اول

 : (« ءاروشاع ةيضرف خسنو ناضمر

 : هسجد ثيدحلا حرش مح

 ءاروشاع نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 : امهنع ىلاعت هللا يضر هقئاجر ناجي ا
 كلت ىَلَع ُهَل ُتنِوأ ْنِإ ُتيشحت يّنِإَو « يسمح لُجَر َناَمْْع نإ

 4 هيحاح ىف ىلإ مليت لل لل ءاةلاحلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 : تلاق . امهنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو ناهثع - م )
 ىضقف هل نذأف طرم يف اًمجطضم يعم ناك وهو مالسلا هيلع يبنلا نع ركبوبأ نذاتسا

 هه 5 ١ م - 2 : : -
 وحينع اد اونما قيال ابءااي 38 فاي 5 ةرقبلا هر وس : مع كن هلع او 3 ىراخاتلا الا 0 ]
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 ١٠م (١)راهزألا قرابم نطلب



 9 م هللا ضر. ةطعلاغ ف١ 0

 ا اس اروح معلا هلزع هم يتلا َمْوَي هللا َدْنِع ساّنلا رش نإ

 سانلا رش نإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 لجر وا اولا يفو (هريخ ايندب بالا مروا موي هللا دنع

 0 مرو رشا هايس و اس ل

 بهذأ نم نأل مدقت اميف اذه لخدي -* فلق . قيفوتلا امف هريغ ايندب نرخ تهدأ

 دك در عاشر يأ لع مدقأ ةيلع مدقأ نمف نشأ شحف اذ نييك 0 ا ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رام 8 ل

 اوليِطاَف « ِههَقِف ْنِم هتيم هتيطخ 2 ٌرَصِقَو ٍلجّرلا ٍةالَص َلوُط نإ

 200 للا ا وتصل

 هسد ثيدحلا حرش مد

 نيترجهلا رجاه هّنِإ ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رامع - م )
 هيلع ناكو نوكرشملا هقرحأ ةكمب اوبْذُع نيذلا نيفعضتسملا نم ناكو نيتلبقلا ىلإ لصو

 ىلص يبنلا نع هاور ام « رامع ىلع اًمالسو اًدرب ينوك راناي ١» : لوقي مالسلاو ةالصلا

 درفنا ثيداحأ ةسمخ نيحيحّصلا يف هل جرخأ اًئيدح نوُتسو نانثا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 (37/5) معنوبأو )١١53( باهشلا دنسم قروكاصملاو ف كا هجرخأ - [544]
 هدانسإو اعوفرم ةريره ْى نع بشوح نب رهش نع (ا/ت-13) ريبكلا يف يناربطلا و

 هللا اقع فئصما ءاه وأ نم انه تيدا اذه داريإو» هظفح ءوسل رهش قعلشل كفيعَض

 . هنع

 . (5ا/) (855)  ةبطخلاو . ةالصلا فيفخخ باب .: ةعمجلا باتك ؛: ملسم -ا 55

 أ
 ف

 أ 5 . و كا 6 0

 . هل هنكم وهف ء اع نوزع شا لك و لجرلاب هقفا نع فرعي امم, كلذ نأ يأ .: "ةنعم
 تكا يي

 3-0 0 30/9)) ةيازغلا» .. لج رلازيةقف : ناع هب. لدتسيإ امم اذه .نا .هانعم .: ديبع وبا اق
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 اذكرو انلك قس قا تيلقبتللاا لاول اياتيلق, ل را ولن انالمزف هيل[ طيسلا واتا الرق
 موي هللا دنع ةلزنم سانلا رش نإ ) « ةشئاع اي » : مالسلا هيلع لاقف هل تحرشنا مث

 ةزواجم وهو ( هيشحف ءاقثا ساّنلا ) هفاخ يأ اهحتفو ءارلا رسكب ( هقرف نم ةمايقلا
 اًرارشو اًرش لجر اي تررش لاقي اًردصم ءيجي رّشلا نأ : ملعا . العفو ًالوق دحلا
 يف اّلِإ رشأ لاقي الو فيضأ اذإ ليضفتلل ءيجيو رارشو رارشأ هعمجو رش نالف لاقي وأ
 ليضفتلا نآل سانلا رارش رش هريدقت فوذحم فاضملا انهو حاحصلا يف اذك ةيدر ةغل

 نالف لاقي لاك ٌرشب سيل مهلك سانلا نأ رهاظو هيف سانلا كارتشا يضتقي رشلا يف

 ضرعتلا سانلا كرت يأ ( هكرت نم ىوريو ) سانلا ءامرك مركأ هنم دارملاو سانلا مركأ
 نوكي نأ مزليف « سانلا ّرش نإ » هلوق يف ماع سانلا : تلق نإف . هرش نم اًفوخ هل

 ارا لو نلزو ناظر * كلها فاك ]0 ةلرقم ىلدا هدف نمار ىذلا

 : ىلاعت هللا لاق م مهيشخف نم ىَقّتُي ءادعأ مهلك رافكلا نأل رفاكلاو ملسملا لوانتي ماع

 4 ِءوُنسلاب مُهتتيسلاَو ْمُهَيِدنأ ْمُكِيلِإ اوُطُسْييَو ًءاَدعأ ْمُكَل اوثوكي مكوفقْي نإ »
 ىسانلا بشل 'ينوك *يف !رفاكلل اكنراشب#ا هشحف. نم: ىقتي يذلا نيلتسملا نوضح ا
 نوك عم قداص وهو ملعلا ءايشألا' نسحأ لاقي م اًرش.هنم دشأ رفاكلا نوكي نأ هتياغ
 ٌئبنلا هلاق ام ةبيغ نكي ملأ : ليق نإف . اهضعب نم نسحأ يعرشلا ملعلاك هدارفأ ضعب

 ناك ليق لجرلا كلذ نآل ؛ ال : انلق . لجرلا كلذ ةبيغ يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةالصلا !هيلعةنآل' املا ناك 'ول”اذك ون وي اًرفاك "ناك هنأ لمتحف نيلصل لباني

 لجرلا كلذ يضاقلا لاق . هنع اوزرحتيل ساّثلل هنيبف هلاح ةوبنلا رونب فرع مالسلاو

 اًريسأ هب ءيجو نيّدترملا عم هدعب ٌدترا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا هفصو اك رهظ
 !؟ىطافلل ةيغ هدفا لاتخأا غوت ١ رفا ناك هأل وابل كاكت ما تقر كل 0



 ل هللا يضر رذ وبأ 7 لب

 نع اوُدِرباف لا دعشا اًذإف : َمْنَهَج ,حْيف ْنِم ّرحلا د نإ »

 0 ٍةالصلا

 هو ثيدحلا حرش مدح

 نم رجلا ةَّدش نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - قر

 سمشلا رح ةَّدش نإ ينعي هيبشتلا جرخم مالكلا اذه جرخ يباطخلا لاق ( منهج حيف
 يأ ( ةالصلا نع اودربأف رحلا ّدتشا اذإف ) اهورذحاف منهج ّرح ةدشك فيصلا يف

 رخؤت نأ ال رحلا ةدش راسكنا ىلإ رخؤت نأ اهداربإ نم دارملا اهتقو لَّوأ نع نيزواحم
 هنإ ليقف ةعمجلا داربإ امأو . اًضيأ يعفاشلا كنعو اندنع' ةنيس ”رهظلا "ذا رب[ 215 ل

 . هماقم موقتو رهظلا تقو يف ىدؤت اهنأل اهوانتي ثيدحلا يف ةالصلا ظفل نأل عورشم
 ىرخأ ةياور يف ءاجام ليلدب رهظلا يف درو داربإلا نأل عورشمب سيل روهمجلا لاقو
 سيل هجو لك نم هلصال فلخلا ةقفاومو دهعلل ةالصلا يف ماللاو « رهظلاب اودربأ »

 . ةفالخلل طرشب

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [845]

 ًءاقتا ُساّنلا هقرف ْنَم مقا مودا هليداللم سلتا

 ا ىوريو د

 نذاتسا تلاق . اهنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 هيلع لخد املف « ةريشعلا نبا سئبلف هل اونذئا ١ : لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلع لجر

 7 (61555) رح لا ةدش يف رهظلاب داربالا تاب: 5 اككلا تيقاوم تاك © ىراكبلا 0

 رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسمو

 )5١5( )١854(. هقيرط يف رحلا هلانيو ةعامج ىلإ يضمي نم
 206 ت4 داما لهأ بايتغا نم زوجي ام باب : للا تاكا ىراحتللا - الا

 . (75) (5391) هشحف يقتي نم ةارادم باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو
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 هسج ثيدحلا حرش مد

 يبنلا رمأ : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع اقفّْنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 مهاجهف ةحاور نبا ىلإ لسرأف هوجه نيح شيرق وجبهب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 نب ناّسح ىلإ لسرأ مث هوجه اًضيأ ضري ملف كلام نب بعك ىلإ لسرأف ضري ملف

 مهنيرفأل قحلاب كثعب يذلاو لوقي وهو هكرحي لعجف هناسل جرخأ هيلع لخد املف تبا
 لجعتال» : مالسلا هيلع لاقف دلجلا قيزمتك مهضارعأ نقزمأل ينعي ميدألا يرف يناسلب

 هاتأف © يبسن كل صخلي ىتح اًيسن مهيف يل نإو مهباسنأب شيرق ملعأ ركب ابأ نإف
 قحلاب كثعب يذلاو ركبوبأ كبسن يل نّيِب دق هللا لوسراي : لاقف عجر مث ناّسح
 نإ ) مالسلا هيلع لاقف عزنُت ينعي نيجعلا نم ةرعشلا لست اك مهنم كبسن نصلخأل
 ' لا ماس لع اع ءاسنالا ناي نك هنأل هب مس ليئاربج ينعي ( سدقلا َحوُر

 ةفص : سدقلا وال( فيرشتلل هيلإ حورلا ةفاضإو ىلاعت هللا وهو سدقملا ىنعمب : سدقلا

 الكلف ناك نل اهل هامش دابر لع ايت" فيكي الإبن
 ىنعم ديزيف اهيلإ اًبوسنم نوكي ةفصلا ىلإ فوصوملا فيضأ اذإف فوصوملا ىلإ اًبوسنم
 نوكي نأ زوجي باوصلا كمهليو باوجلاب كدمي ينعي ( كديؤي لازيال ) صاصتخالا

 هيلع يبنلا هحدم دنع ناّسح ناعأ مالسلا هيلع ليربج نأ يور رابخإ وأ ءاعد اذه

 نيملسملا نع كعفد ةدم ينعي ( هلوسرو هللا نع تحفان ام ) انيب نيعبسب مالسلا

 مالسلا هيلع يبنلا نأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع يور . نيكرشملا ىلع مهتيوقتو

 هيلع هللا لوسر وجهي ناك نم وجب هيلع موقيف دجسملا يف اربنم ناسحل عضي ناك
 : هللا لوسر نع حفان نيح هتايبأ نمو مالسلا

 ءازجلا كاذ يف هللا دنعو هنع تبجاف اًدمحم توجه

 داتا لم ايوا 1نيأك ” ني (انناابخ ترا

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل 2يضرعو يتدلاوو يلأ نإف
 ناسح شاع يوونلا لاق ( تباث نب ناّسحل هلاق ) ملسم حيحص يف روكذم اهادع امو

 مهنم دحاو لك ةئثالثلا هؤابا شاعو مالسألا يف نيتسو ةيلهاجلا يف ةنس نيتس تباث نبا

 .ةنسا ؛نيرشلعو" ةثام



 ملف هل يذلا هيلإ ثعبأ اًبكرم دجأ نأ تدهج يلإو كب يضرف اًديهش هللاب ىفك

 يف ةبشخلا تلخخد يأ ( هيف تجو ىتح رحبلا يف اهب ىمرف اهكتعدوتسا ينإو ردقأ
 جرخي اًبكرم سمتلي ) فرصنا ردصم ىلإ ةراشإ ( كلذ يف وهو فرصنا مث ) رحبلا
 ةفص وأ فانيتسا وهو بكرملا كلذب ضرقملا دلب ىلإ ضرقتسملا جرخي يأ ( هدلب ىلإ
 اذإ ( ةبشخلاب اذإف هلامب ءاج دق اًبكرم لعل رظني هفلسأ ناك يذلا لجرلا جرخف )

 اًممج يأ هل لوعفم ( اًبطح هلهأل اهذخأف لاملا اهيف يتلا ) ةدئاز هيف ءابلاو ةأجافملل
 هتعمج اذإ تبطتحاو تبطح لاقي فورعم بطحلا : يرهوجلا لاق . بطحلل

 ناك يذلا مدق مث ةفيحصلاو لاملا ايف دجو ) راشنملاب اهعطق يأ ( اهرشن املف )

 ناك يذلا ماقم ضرقتسملا مدق ينعي فوذحم هيلإ فاضملاو لعافب سيل لوصوملا( هفلسأ
 لك يف فيرعتلا فرحب فاضملا فيرعت نويفوكلا زّوج ( رانيد فلألاب أف ) هفلسأ
 بلط يف اًدهاج تلزام هللاو : لاقو ) محل ليلد ثيدحلاو هدودعم ىلإ فاضم ددع

 لبق يأ ( يذلا لبق اًيكرم تدجو امف كلامب ) نأريدقتب ءايلا حتفب ( كيتآل بكرم

 اًبكرم دجأ مل يفأ كربخأ لاق ءيشب يلإ تفعب تنك له لاق هيف تيتأ ) يذلا تقولا

 ناك دقو ىلب لاؤسلا اذه باوج يف لقي مل مل : تلق نإف . ( هيف تئج يذلا لبق

 الك أهثعب ,لعجاف هضرقم ىلإ لضت مل :ةبشخلا نأ.هنظ .نأل :.تلق . ةبشخلاب'نفلآلا ثعب
 فلألاب فرصناف ةبشخلاو تفعب يذلا كنع ىدأ دق هللا نإف لاق ) ىلب لقي لو ثعب
 تارفصا:ةريغ ىلإ اعلا, نمو .هافك هللا لع لكوت نم نأ, ءىبتيا ثيدحلا (اًدشاو رانيد

 . لاملا يف زوفلل ليهأتلاو لاحلا حالصإل قيفوتلا هللا لأسن . هافك

 ' ابعأ ىلاعت هللا ينخر ةشئاع (ق)

 ثا ع لا اع كلل لاي ل سدا لا
 .1 تناك نب ناسحل هلاق

 (5 430 ةنح هللا ادضا اتاك ٠١ نلكسح- ١ انابضفا كنان 7 ةباحيصلا ائناضق تك |[ ك1



 قاما انهيَم هديجلو اهني اثلف ؛اًبطَح هلهأل اهّدَحأف لاملا ايف يتلا ةبشخلاب

 ُتلزام هللاو : لاقو'« ٍرانيِد فلألاب قاف « هفلسأ ناك يذلا َمِدَق مث ةفيَحصلاو

 ُتينَأ يذلا لبق اًبكرم ٌتدجو امف كلامب كينآل بكرم ٍبَلَط يف اًدِاَج

 اكرم دجأ مل ينأ كربخأ : لاق يتلا لا ديس علا لاق هيف

 ةبشخلا يف َتفعب يذلا َكْنَع ىّدُأ ْدَق هللا إف : لاق « هيف تعج يذلا لبق

 :(يادشا)* ؟انيف فلل فرصناف

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 ينب نم ًالجر نأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريرهوبأ - خ )
 : لاقف رانيد فلأ ) اًضرق هيطعي يأ ( هفلسي نأ ليئارسإ ينب ضعب لأس ليئارسإ
 0 اها نأ ع اًديهش هللاب ىفك : لاقف مهدهشأ ءادهشلاب ينتيإ

 ىَمَسُم لجأ ىلإ هيلإ اهعفدف تقدص : لاق ًاليفك هللاب ىفك : لاق ليفكلاب يَ

 7 هفلاخو كلام دنع عورشم وهو دام ناك ضرقلا كلذ نأ ىلع دياب ادع

 ةضواعمو يبصلاو يصولاك عربتلا كلميال نم هكلميال ىتح ءادتبالا يف ةلصو ةراعإ هنأل
 ثيدحلا نع اوباجأو . ابر وهو ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب ريصي ليجأتلابف ءاهتنالا يف

 سو درسا رس جت 0
 يف ْمُكَتلصْأَلَو ا ىلاعت,دلوقب يف 5 ل قمم يبخ ؛يلريربغشو يا حا
 مادقي هبكري ). ةنيغسآ يأ ( اًيكرف سقلا مث هتجاح .ىضقف) 1 !؛ هز « لْخنلا عوُذُج

 لعاف نم لاح وهو هضرقأ نم ىلع ضرقتسملا مدقي يأ مودقلا نم لادلا حتفب ( هيلع
 ةولصلا مقا » : ىلاعت هلوق يف م تقولا ىنعمب هيف ماللا ( هلجأ يذلا لجألل ) بكري

 يهوأ نم ىنعمب لجألا ىلإ تقولا ةفاضإو الاوز تقو يأ 004 : ءارسإل] 4 سمّشلآ ٍكوُلُدِ
 لف ر أل فاول انجب نان دنع سن اسر لع فا

 هلاح مالعال اًباتك يأ( ةفيحصو رانيد فلأ ابيف لخدأف اهرقنف ةبشخ ذخأف اًبكرم دجي
 هاوسو هحلصأ يأ ةددشملا مجلابو ةمجعملا ىازلاب ( اهعضوم ججز مث هبحاص ىلإ هنم )

 نالف نم تفلست يْنَأ ملعت كنإ مهللا لاقف رحبلا ىلإ ىنأ مث ) ءاملا لخدي الئل ريقلاب

 تلقف اًديهش ينلأسف كب يضرف ًاليفك هللاب ىفك تلقف ًاليفك ينلأسف رانيد فلأ
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 نوفجلا كيرحت ءارلا نوكسب ( فرطلا ردابف ) هرذب عرز يأ ( رذبو ) لجرلا يأ
 هداصح يأ ( هداصحتساو ) هقوس ىلع عرزلا مايق يأ ( هؤاوتساو هتابن ) رظنلا يف

 نبا اي ) كبولطم ذخ يأ ( كنود هللا لوقيف لابجلا لاثمأ ) هعاتجا يأ ( هريوكتو )

 لوبجم ةعانقلا ةلق ىلع يمدآلا نأ ىلع ةلالد : ثيدحلا ينو ( ءيش كعبشيال هنإف مدآ

 . لوزتال اًدبأ هنع ةفصلا هذه نأو

 : هنع 8 هللا يضر ةريره وبأ 6
 هلي نأ ليئارسإ يني ضب لأس ليئارسإ يني نم اَلُجَر نإ ٠

 : لاق « اًديهش هللاب ىفك : لاق مهُدهشأ ء ءادهشلاب ينتيإ : َلاَقَق ء رانيد فلآ
 لجأ ىلإ هل اَهَمََدَف َتفَدَص : لاق « ًاليفك هللاب ىفك : لاق « ليفكلاب ينتآف

 هيلع ْمَدَقَي ُهّبكري : اًبكْرَم نسمتلا مث ُهَتَجاَح ىّضَقَف ٍرْخَبْلا يف جَرَحَف « ىّمَسم
 فلأ اهيف لخدأف اهرَقَت ,ةيشح دف اًيكرم ْذجَي ْمَلَف « ُهَلُجَأ يِذْلا ٍلَجألل

200 
  لاساوتبا الإ هين“ ييتلمإلا حقك ل ساب هس

 ا كرش انيبح يانكر كلب نط

 د ا وماما يمس

 جوي اًبكرم سقي َكِلَذ يف وهو فرصنا مث « هيف ْتَجَلَو ىّتَح ٍرحبلا يف
 اًذإَك هلام َءاَج' دق اًبكرم لْعَل رظني ةفلْسأ 0 :

 . (5551) اهريغو نادبالاب نويدلاو ضرقلا يف ةلافكلا باب : ةلافكلا باتك : يراخبلا - [*4]
 ل وهو هحلصاو رمنلا عضوم ىوس 0 6 يناصخلا لاق : اهعضوم ججز 5 1 2 : -َ 1 ءااعد 0 .

 2 هر دل 2 . - | فه 534

 بئاجعلا نم مهريغو ليئارسإ ينب يف ناك امع ثدحتلا : دئاوفلا نم ثيدحلا يفو
 هيف و هسسفنب تبتاكلا ةءادب هيف و هب وكر زاوجو رحبشلا َُ ةراجتلا هيفو ةربعلاو ظاعتالل

 هلك تا دحص ,ةاركا كدا غي هيكل افضفا هفااو امن ١ ىيكلاكلطت6؛ ؛ شللادكف وراوخلا د
 54 ا - 327 بن تت 34 21017- و . 70 ب - .

0 7 : 
 . هلنوعو ةهرصنب هللا افحت
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 هربخ كلو ةدئاز نمو أدتبم ةمعن : يضاقلا لاقو . ةاكشملا حرش يف اذك اهيفوتستو

 اهظفحت : اهبرت ىنعمو « هترايز ىلع ةيعاد ةمعن كل له يأ فوذحم لاحب قلعتم هيلعو
 بصنلاب ريغ ( لجو زغع هللا يف هتببحأ ينأ ريغ ال : لاق ) اهركش ىلع مايقلاب اهديزتستو

 ينإف : لاق ) هللا ءاضر بلط يف هايإ يتبحم اّلِإ هقرائز ىلإ ةيعاد يل سيل يأ ءانثتسا

 . ( هيف هتببحأ اك كلبحأ دق ) لوسرب قلعتم رورجناو راجلا ( هللا نأب كيلإ هللا لوسر

 7 يلا هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [559]
 تسلا : هل لاقف رمل. يه اير نذانيا ةنهلا لخأ نمار دو

 عرس عَنْ نا ٌبِحأ نحل ىلب ,: لاق, ؟ ,تيهتشا,,اَميف
 لاثمأ ُهريِوكَتَو ُهَداصحتساو هواوتيساو ُهتابَن قفرّطلا ,ٌرداَبف « َرْذَيَو

 : ميش َكُعِبْحُي ال هن مدان ولا يوكل وم شا لوكش تيزرخد

 هسد ثيدحلا حرش مد

 نم الجر نإ ) هنع ىراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 اميف تسلوأ ) لجّرلا كلذل بّرلا يأ ( هل لاقف عررلا يف هّبر نذأتسا ةنجلا لهأ

 فودحم واولاب هيلع فطع امو سيل دعب ام ريرقتل هيف ةزمهلاو واولا حتفب ( تيهتشا
 ( عرسأف عرزأ نأ بحأ ينكلو ىلب : لاق ) تيبتشا اميف تسيلو ةمعن يف نكت ملأ يأ

 ءارك :«تابيىلب يذلا بابلا وهو:- )5١( تاب : ةعرازملاو ثرحلا ,باتك : يراختلا575[<”7]
 0 2١ هتان فرطلا» رداب"ا , ١١ (57 مز هضفلاو تهذلاب 5-0

 لمتكاو ج حضن 2 يأ . هءاوتسا

 كافدةهككاف هذه ها هنم ردذبلا كلذ . اعرز ريخلا خرز 0 'دي ا هريوكت
0 0 

 يف هنا هربخاف عارزلا يف هبر لج رلا اذه ندا ملكا ليق نإف : هللا همح ر مقلا با
0 

 دقو عزب هينع ب فاك ذاق, ة دس راع ورخ وا هر شيطأا حرار عين هن داتا يلغي ايف هنع ةينغ

 ديخااورألا داك نبت مس سوق

 روتكبلا نديفي هلو ندي ميلا ضرار ع نزلا فوض ردد انتعار اا لحجر كابل ىئارخلبلل

 ءمجلاو هيردتلاو دصحخلاو علملا هه هلك هوما .ز راج ه خرزلا ءاوتساو كلذ نيب نكي مو

 7 1 . تألقي 5 ١ ريب

 ايندلا روما دم ةنجلا يق ىبتشاام لك هنأ ع 7 «رتصبلا»ةحن ردق "الإ ميوكتلاو

 00 حتفلا : نكم
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 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ىنأر الجر ْنِإ ) . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 لعجف هفخ لجرلا ذخأف شطعلا نم ) ةوادن هيف يذلا بارتلا وهو ( ىرغلا لكأي اًبلك
 هباثأو هلمع هللا لبق ينعي ( هل هللا ركشف هاورأ ىتح ) هفخب بلكلل يأ ( هب هل فرغي

 ىلإ عنص نإو عيضي ال لق نإو هللا دنع ربلا نأ ىلع ليلد هيفو ( ةنجلا هلخدأف ) هيف
 *”هيضو وأ يرش

 : هنع 0 هللا يضر ةريره 5 0 [؟"4”7]

 هتِجَرذَم ىَلَع هللا َدصْرَف ١ ىَرخأ ِةيرَق يف ُهَل احتأ َراَر اَلْجَر نإ

 يفإ يب احنأ كير : َلاَق ؟ ُديرت َنْأ : لاق . ِهْيَلَع نايا اكل

 ريغال : لاَق ؟ ابن ٍةَمِْ ْنِم ِْيَلَع ء كَل لَه : لاق ةئرقلا هذه

 ني ةقريكإفاطاب هل وشو يترك: لاَق  ْلَجَو ْرَع هللا يف ُهئَبحأ يأ

 : هيفا ةككوسا "اك «ىرتخأ هيما

 هو ثيدحلا حرش مدد

 امأ راز الْجَر نأ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اًراجم وأ ةقيقح احنأ نوكي نأ نم ّمعأ وهو هريخا ةرايز دارأ ينعي ( ىرخأ ةيرق يف هل

 ؟ ديرت نيأ لاق هيلع قأ اًملف اكلم ) هتقيرط ىلع ايه يأ ( هتجردم ىلع هللا دصرأف )
 قباطم ريغ باوجلاو دصقملا نع لاؤسلا : تلق نإف ( ةيرقلا هذه يف يل احنأ ديرأ : لاق

 مهأ اهنوكل هيخأ ةرايز مّدق كفي هدوصقمو هدصقمل نايب باوجلا اذه يف : تلق هل

 له ينعي ( ةمعن نم هيلع كل له : لاق ) هدوصقم نع لئاسلاك لئاسلا هلعجو هدنع

 اهكلمت يأ ءابلا ديدشتو ءارلا مضب ( اهُبرت ) ةيويندلا معنلا نم هيلع بجاو قح كل

 هدنع ركذي يذلا هانعم ليق ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم روكشلاو هنع يضر يأ :هل هللا ركشف (ه)
 . (307/1١)حتف ركل م ليلملاب يضارل ١! ليقو . هباوث مش فعاضيف هدابع امع نم ايلملا

 . 70.( 159560 هللا ُط بحلا لضف 1ع باب : بادالاو ةلصلا و ربلا اك : ملسم - مصل
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 منا اهقاو هباولبرأ اذن مكفايدرم نم يتبل ينكر تاي

 هعبصاب لاقف تحصنو تيدأو تغلب دق كنأ دهشن هن اولاق ) مويلا كلذ يف يأ ( نولئاق

 لاق لعاف نم لاح وهو اهب ريشُي يأ ( ءامسلا ىلإ اهعفري ) اهب راشأ يأ ( ةبابسلا
 قوف ةانثملا ءاتلاب فاكلا دعب هانطبض : يوونلا لاق ( سائلا ىلإ اهتكنيو ) هعبصإ نم وأ

 مهللا ) باوصلا وه اذه ليق هلامأ اذإ ءانإلا بكن نم ةدحوملا ءابلاب يورو اهب ريشي يأ

 . تارم ثالث هلاق ( دّهشا مهللا دّهشا مهللا دّهشا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةيراصنألا رماث تنب ةلوخ ير تالا
 َءْوَي ٌراّثلا ,ْمُهلف' « ٌقَح ريب هللا لاَم ىف .نوُضْوحَي الاجر نإ»

 (ِةَمايَقلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةمجعملا ءاخلاب ةلوخ ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةيراصنالا رماث تنب ةلوخ - خ )

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هتور ام بلطملادبع نب ةزمح ةجوز تناك ليق . ةثلثملا ءاثلاب رماثو

 لام يف َنوُضََّرْخَتَي ًالاجر ْنِإ ) ثيدحلا اذهب يراخبلا اهنم درفنا ثيداحأ ةينامث ملسو هيلع

 هليصحت يف سيباتلا ( قح ريغب ) هيف ضوختلاو لاملا تيبو ةاكزلاو ةمينغلا وهو ( هللا
 . ( ةمايقلا موي رانلا مهلف ) هللا هاضري ال امب هذخأ وأ

 9 : هنع ىلاعت هللا يعز داي وبأ تل طنا
 ةفح جلا َدحَأَف « شطَلا َنِم ىرثلا لأ الك ىَأَ اًلُجَر نإ

 . هةّنجلا ُهَلَكْدَاَف ُهَل هللا رَكَشَف « ُهاَوْرأ ىَّبَح هب ُهَل ُفِرْكَي لَعَجف

 #« لوسرللو هَسْمْح هلل نفذ :!كلاعت هللا :لوق. تاب. الاب للا بضع كانك يضراشللا كيرلا

 )5١١8(. كلذ مسق لونبولل يزكي

 ةمسقلاب نوكي نأ نم معأ وهو لطابلاب نيملسملا لام يف نوفرصتي يأ : نوضوختب ٠
 هقح ,ريغي _اكيش, لاملا نم. اوذخأي, نأ :ةالولا _عدر. دئاوفلا نما:ثيدحلا فو. 7: اهرتخبو

 ..حمف )١١9/5( هلهأ نم هوعنمي وأ
 )١295(4. ناسنألا رعش هب لسغي يذلا ءاملا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - ع"“1]
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 ( ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو ) مالسالا دعب هيلع ذخاٌؤي الف هتلطبأو هنع توفع

 لتقلا نم هنع ردص امب همالسإ دعب لتاق ىلع ةرافك الو ةيد الو صاصق ال ةكورتم يأ

 ةعيير نبا مد ) انل ةقحتسملا ءامّدلا نم يأ ( انئامد نم عضأ مد لَو َّنِإو ) هتيلهاج يف
 رثظ ةعيبر نبال ناك .ىنعي ( دعس ينب يف ) داّضلا حتفب ( اعضرتسم ناك ثراحلا نبا

 موزطملا دبع نب كرام نب .ةعيبرتا, نب, نماجإل اوجو .: .يووتلاب لاقي ادعس نبا يف هعضاو
 ليذه ةليبق عم دعس ينب برح يف رجح هباصاف تويبلا نيب وبحي اًريغص الفط ناكو
 مد عضوب ةيلهاجلا ءامد عضو يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا أدب ( ليذه هتلتقف )

 ( عضأ ابر لّوأو عوضوم ةيلهاجلا ابرو ) نيعماسلا بولق يف نكمأ نوكيل هبيرق
 انابر نم لدب وهو ( ساّبع ابر انابر ) فوذحم هيلإ دئاعلاو ابر ةفص يهو كرتأ يأ
 ةلدأر نال ليدأ-ال/ لاخلا ننآو كغ دئاز وه: امان ةاازملا (هلك عوض وم: ةنافأ للظللاه بع كباز

 هللا اوقئاف ) م٠7 : ةرتبلا] 4ْمُكاَوْمَأ ُسسوُمُر ْمُكَلَه ْمُتب نو : ىلاعت هلوقل كورتم ريغ
 يف هللا اوقتا ينعي ردقملا رمألا ىلع فطع واولاب « اوقتاو » : ةياور ينو ( ِءاَسّنلا يف
 دهع ام وهو هدهعب يأ ( هللا نامأب نهومتذخأ مكنإف ) ءاسنلا ين اوقتاو ءامدلا ةحابتسا

 هرمأب يأ ( هللا ةملكب َنُهَجورف متللحتساو ) نبيلع ةقفشلاو نهب قفرلا نم جاوزألا ىلإ
 متضقن نإ ىنعي [+ : ءاسنا] «مكل َباَط اَم اوُحكلاَل : لافت :طفرع وع ا

 ( َنضوُي ال نأ ) نهيلع مكقوقح نم يأ ( نِْلَع مككلو ) نع مكنم مقتني هللادهع
 دحأل نذَأي ال نأ ينعي ( هنوهركت اًدحأ مكشرف ) لاعفألا باب نم ءاطلا دعب ةزمهب

 دحأ لك عم مارح هنأل انزلا نع ةيانك شرفلا ءيطو سيلو نبيلع هلوخد نوهركت نم
 هيلع هنأ عم برَّضلا نود مجرلا ن م تاكل كللط تاركا نك ول هتالوا ال هن اح

 ريغ اًبرض نهوبرضاف ) روكذملا ءاطيإلا يأ ( كلذ نلعف ناف ) : : لاق مالسلاو ةالصلا

 نهتوسكو نهقزر مكيلع نفو ) حراج ريغ يأ ةلمهملا ءاح ابو ءارلا ديدشتب ( حربم
 نل ام مكيف تكررت دقو ) املاح بجؤوم“ ىلع ريتقت الو فارسإ الي يأ ( فورعملاب
 هانعم وأ هب متلمع اذإ يأ ( هب ْمُكْدصَعْعا نإ ) مكيف هايإ يكرت دعب يأ ( هدعب اوُلضت

 فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب ( هللا باتك ) هب لمعلاو مكيف تكرت امب كسمتا دعب : الضم

 نارقلا نأشل ميخفت ماهبإلا دعب ريسفتلا يفو هل نايب فطع وأ « ام ٠ نع لدب بصنلابو
 تلسرأ ام تغلب دق وهو ردقم ىلع فطع لوهجملا ءانب ىلع ( ينع نولأست متنأو )
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 : هنع ىلاعت هللا مر: رياجلا (ما دج 010399 ]
 ىف اذه كوي ةَمْرْحكا كيل مارح ْمُكلاَوْماَ ْمكَءاَمِد نإ»

 يمدَق تخت ةُيلِاَجْلا رثأ نم ءىش لك الأ ءاّده ْمكِدَلَب يف : اذه مكرهش

 مَ اَنئمِد ْنِم ُعَضَأ 1 لو ناو وشم جالا ُءاَمِدَو « ٌعوُضْوَم
 اَبرَو « لْيَذُه ُهتلَقَه ٍدْغَس يني يف اًعِضْرتْسُم َناَك ِثراَحْلا ِنْب َةعيبَر نبا
 ّعوضْوَم ُهّنإَف بِلَطُمْلا ٍدْبَع نْب ساّبَع ابر عَضأ اً لْوأَو ٌعوُضْوَم يهاب

 ٌنَهَجوُرف مكللَْتساَو هللا ِناَمأ ّنُهوُمئذححأ ْمُكنَِف ءاسنلا يف هللا اوُّناَ اف هلك
 كلذ َنلَعف نه « ُهَئوُهَرْكَت اًدَحأ ْمُكَشْرُف َِطوُي ال نأ نيل ْمُكَلَو هلا ِةَملَك

 , ٍفوْرْعَمْلاِب نُهتوسك و ٌنهفزر ْمُكَيَلَع َّنُهَلَو ١ ,حّربم ريغ اًبرَض هوب رضاف
 نواس منو هللا باَك ب ْمكْدَصمْما نإ هدعب اولض نأ ام مكيف ُتكرت ذَقَو

 « َتْحَصنَو َتِيَدأَو تلي ذَ ما كلتا اببختان ولف ؟ نواف مَ اف , يل

 مهلا انهن ْدَهْشا مُهَللا : ساثلا ىلإ اهُتْكْنيَو ءاَمّسسلا ىلإ اًهْعَف قف ري ةيابتنلا هِعَبصإب 6

 «دهْسا للا روك

 هس ثيدحلا حرش مح

 يبنلا بطخ امل : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 مكءامد نإ ) : لاق يداولا نطبب ةفرع موي عادولا ةبطخخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مكضعب ىلع مارح مكضعب لاومأو مكضعب ءامد نإ ينعي ( مكيلع ٌمارح مكلاومأو

 وهو ( اذه مرهش يف ) ةفرع موي وهو ( اذه مكموي ةمرحك ) مايألا هذه ريغ ين
 رحُتلا ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص يبنلا دكأ ةكم وهو ( اذه مكدلب يف ) ةجحلا وذ

 تامرحما ّدشأ نم تناك ةكمب جحلا مايأ يف لاومألا بلسو ءامّدلا ةقارإ نأل هييششلا ليلو

 نم ءيش لك الأ ) اوفلأ مَع اورجزنيل هوجو نم مرح اب هجو نم مرحما هبشف مهدنع
 ءيشلاك ردهو لطاب ينعي ( عوضوم ) ءايلا ديدشتب ( يمدق تحت ةيلهاجلا رمأ
 دقف تايانجلا نم مالسإلا لبق مدحأ هلعف ءيش لك : ىنعملا . مدقلا تحت عوضوملا

 0 الا” انور 2 يبنلا ةجح باب : جحا باتك : ملسم - [975]
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يلا رب مل هنأل اًلسرم ناورم نعو
 هعم هنباو اهمدقف ةنيدملا ىلإ هّدرف ناثع يلو ىتح اهب لزي ملف فئاطلا ىلإ هابأ ىفن امل

 ( ليخ يف ) ةنيدملاو ةكم نيب عضوم مسا ةمجعملا نيغلاب ( مممغلاب ديلولا نب دلاخ نإ)
 وهو ودعلا لاح علطيل ثعيي يذلا وهو ( ةعيلط شيرقل ) ليخ. تاذ .ةعامج ف يأ
 ةهج .ريسلا يف اوبهذا ينعي ( نيميبا تاذ اوذخف ) « ممغلاب ٠.يف دلاخ ريمص نع لاح

 80 ورع عضارم) ءابلاا كفيفحسي هو .( ةميدملا | نمز: هلاق,ر ودملا ا نعراوزانعتاف نما
 . رافَسالا يف رذحتلا ىلع هيبنت ثيدحلا يفو . ةكم

 : هنع ىلاعت هللا يمر ةريره 8 “ف كة

 ال لسع إلا لك ناك ْمالّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع َدّواَد نإو

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 يبنلا ( دواد نإ ) هنع ىراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةالصلا هيلع دواد نأ يور ( هدي لمع نم اّلِإ لكأي ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع )

 دواد ةيشب انفيكاطعزعي ال ملم. لاسيو هرمأ يف ساّنلا سسجتي ناك هتفالخ يف مالسلاو

 دواد-لجرلا معن '0: لاقف هلأسف دواد هيلإ مدقتف يمدآ ةروص يف اكلم هللا ثعبف مكيف

 عيراتلا١ ةيينط هللا "هملخف كاملا تيب "نع هينغي, نأ ,هبرا لسفر: لاملا تيب نم لكأي كأ لإ
 ءاملعلا ةماع دنع هلايعو هسفنل بجاو ةيافكلا ردقب وهو بسكلا ىلع ضيرحت هيفو

 لاغتشالا اوهرك سانلا ضعبو . رثاكتلاو رخفلا هب دري مل اذإ حابم وهف هيلع داز امو

 : انلق [4: : تايرانلا) ِنوُدبعَيِ الإ َسنإلاَو نجلا تفلح اًمَو : ىلاعت هلوقل بسكلاب
 ةضورفملا اهب : دارملاف اهتقيقح ىلع تناك نئلو بسسككلا يفانت ال يهو ةفرعملا ةدابعلاب دارملا

 ,اهتاقؤإلا قرغتست ال اهنأل هل ةيفاُّم ريغ اًضيأ يهو

 7 070 هلمعو . اجحرلا كعك كنان : ع ويبل ويبلا باتك : يراخبلا - ع5*9]

 هلع كاب ذا اعقب ةدنقيو نويكي لك اوخملا لعلف دواد هللا يبنل ةليضف ثيدحلا يف

 0 هكا 6 ةدلصلا

 انااا



 هسد ثيدحلا حرش مد

 يبا بلط : تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)

 لاقف ضئاح يّنِإ : تلقف دجسملا نم ةرمخلا ةلوانم ينم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 نم ةعفدلا يهو ءاحلا حتفب ةاورلا رثكأ هاور ( كتضيح نإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هلاق . كدي يف تسيل ) ضئاحلا مزلت ىتلا ةلاحلا يهو ةسلجلاك ءاحلا رسكب يورو مدلا

 يضر ةشئاع نأ امهدحأ . نيتياورلا ىلع ءانب نيبيجوتب ثيدحلا اذه نوثدحملا هجو ( اه

 ىلاعت هللا! لص :لوسرلاو اهيف اًضيأ ةرمخلاو اهترجَح يف نوكي. نأ لمتحي اهنغ ىلاعتإ هللا

 فعس نم ةلومعملا :ةريغصلا ةداجسلا يهو ةرمخلا اهنم بلط املف دجسملا يف ملسو هيلع

 تسيل ينعي ثيدحلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف دجسملا يف اهدي لاخذ نب تفاخ لخنلا

 . دجسملا يف ينيلوانتو ةرمخلا يذخأت نأ كل زوجيف ايف ضيح ال اهنأل تسمن كدي

 اههالك نكي ١ نأ "لمتحي ابنت .ىلاغت هللا ىضر: 'ةشئاغو هلع لؤسرلا "نأأ امينا

 : تلاق ةرمخلا اهنم مالسلاو ةالصلا هيلع بلط املف دجسملا يف ةرمخلاو ةرجحلا يف

 تسيل كتضيح ءيجمو كتلاح نإ ىنعي ثيدحلا مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقف ضئاح يفإ
 زاوج اذه ىلع مزلي : ليق نإف هنم ةرمخلا ينيلوانو دجسملا يلخداف كرايتخاو كتردقب

 . مرحملل حيجرُّتلاو رخا ليلدب تبثت هتمرح : انلق دجسملا يف ضئاحلا لوخد

 : مكحلا نب تدرك 3 هنع يتاح هللا يضر ةمرخم نب روسملا ( نا لا

 ٌتاذ اوذُحَف ةعيلط اير ل يف ممغلاب 2 َكلاحت نإ»

 4 (ةّيبيَدَحْلا َنَمَر ُهلاَق دعا

 نيسلا نوكسو ميما رسكب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمرخم نب روسملا - خ )
 ةلمهملا ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميلا حتفب ةمرخمو .واولا حتفو ةلمهملا

 3 اا روسملا نع يراخبلا ج رخأ فاكلاو ةلمهملا ع تاورمو ) |

 برخلا لقا عمو ةحلاضملا و" ةاهجلا يف  طورشلا كاب م: طورشلا باك : يراخبل ةضيدا © هسا 9 0 مهلا مال ٠ ا 0 ُ هكا 6 ٍِ ١ *ا| - 5 2 1 574

 اا يبا ا اير اط علا ناقل
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 لمجأ اهنإف ةزمح ةئبا بطخت الأ : هل ليق نيح مالسلاو ةالّصلا هيلع هلاق ةعاضرلا

 . عاضرلا نم هيخأ تنب جوزتي نأ زوجي ال لجرلا نأ نايب هيفو ( شيرق ةاتف

 , هنع ىللاعت هللا يضر ناعلا نب ةفيذح 2 -

 ل يَِّاَ 4 ِنَدَع نم 2 حا يِيض وح نإ

 ص نال ُوُدَي امك اجرا ُهْنَع ُدوذأل

 هسد ثيدحلا حرش مح

 يضوح 2 ا سلا يراسل
 نم ) نملا رحب ' يلب امم ماشلاب ةدلب تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةزمهلا حتفب ةب ( ةليأ نم دعبأل

 ريركتب ةليأ نم لدب ندع نم : حراش لاق . نا ا ل

 رار فاق رةباتلاو ا دعب اب. ةيلطخرا والا | ملل نه نأ راكشملا حرش يف ركذ لماعلا
 ديزأ يضؤح نيب ام دعب : ىنعملا ندع نم ةليأ دعب نم دعبأل يضوح نإ ينعي فوذحم

 يضوح نع عفدأل يأ ( هنع دوذأل ينإ هديب يسفن .يذلاو ) ندع نم ةليأ دعب نم

 م11 لما ةمألا هذه. ريغ مب ةازيا نأ" روج وا راقكلا "نعي ادهعلل' "هيف -ماللا "لاجل )
 اهظفل نم اهل دحاو ال لبإلا ( هضوح نع ةييرغلا لبإلا لجرلا دوذي اك ) ةقباسلا

 ليش آلاب.نيغل «ثضاك اذإ اهظفل نم اهل دحاو ال ىتلا عومجلا ءامسأ نأل ةثنؤم يهو

 . حاحّصلا يف اذك مزال اهل ثينآتلاف

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع 0
 . هاَهل هلاق ؛ كِدَي يف ْثَسِيل ِكتَضْيَح نإ»

 (؟54) ءوضولا يف ليجتحتلا و ةرغلا ةلاظإ ؛ تابختسا“ باب : ةزاهطلا“”باتك يس

0 : 

 )١١(. (583) دحاو فاحل يف ضئاحلا عم عاجطضالا باب : ضيحلا باتك : ملسم - [587]
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 ايفا هللا يام راةةنوملولا (30
 ١ « يِبَقلَي مله ََلِيْللا يناَقلُي نأ يِنَّدَعَو ناك َليِئاَربج إو

 . «ينقلخا اَم

 كسو ثيدحلا حرش مح

 تنب ةنوميم نينمؤملا مأ نع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةنوميه - م )
 يبنلا نع هتور ام اهدعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا جوزتي مل : ليق ثراحلا ىبأ

 ملسم درفنا رشع ةثالث نيحيحصلا يف اهل اًئيدح نوعبسو ةتس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اًئيزح اًموي هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا حبصأ : تلاق . دحاوب يراخبلاو ةسمخب اهنم

 ليئاربج نإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هببس نع هتلاسف مويلا كلذ يف اًبرطضم
 ينعي (ينفلخأ ام هللاو ) هيبنت فرح وهو ( امأ ينقلي ملف ةليللا يناقلي نأ يندعو ناك
 ملسو' هيلع ىللاعت هللا ىلص يبنلا ركذت مث تقولا اذه ريغ يف طق ليئاربج ينفلخي مل

 ىَسْمَأ املف هناكم حضنف ءام هديب ذخأ مث هجارخإب رمأف هطاطسف تحت بلك ورج نأ

 نيب ا لاق « ةحرابلا يِناَقلَت نأ يّتدعَو ُتنك دق ١ : هل لاقف ليئاربج هيقل

 . بلك هيف اب لخدن

 كك

 :انيع لايت"! يضرتةملباا ماكر

 ا قال ايبرط تلال ةعاضرلا نم يحال
 هيب ماب هر 1 كج ليق

 هو ثيدحلا حرش حهح

 نم ىخأ ةزم“ 0! ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - م )

 هيفاام“ دافعا" طوف تناوتللا ةروص زيوضت معرخ باب :-فنيزلاو ٌسابللا بناتك": للسا" 000

 ةالوض دق" اثير نلخفي)ال مدلسلا لييلع -ةكندلملا_ناو نقال سنلا يت 5 قرارا

 .(85) (١٠١5د) بلك الو
 7 ا ةعاض رلا نم خألا ةئبأا كر باب : حاضرلا تانك" :٠ كال مربلا

 ا بلطملادبع 1 8 ره وت كطخخ و ا 0

 9١م (  ١)راهزألا قرابم اكيح



 ةريثك هلاثمأو 0١ : تمر ةَجْعَت َنوُعْسِتَو ٌعْسَت ُهَل يخأ اذه نإإ : مالسلاو ةالّصلا هيلع
 نسحلا دلجلاو نسحلا نوللا ) فاطعتسالاو مسقلل هيف ءابلا ( كاطعأ يذلاب كلأسأ )

 ( ةريثك قوقحلا : لاقف يرفس يف هيلع غابتأ ) كلأسأ لوعفم وهو ( اًريعب لاملاو
 نكت ملأ كفرعأ ينأك ) ناشلل ريمضلا ( هنإ هل لاقف ) ةريثك جئاوحلاو تانؤملا ينعي
 لاملا اذه ينعي ( هللا كاطعأف ) لاح كرذقيو صربأ ةفص ( اًريقف سانلا كرذقي صربأ
 اذه تثرو ينعي ضفاخلا عزنب بصن ( رباك نع ارباك لاملا اذه تثرو امغنإ لاقف )

 ةيلك لفارشلل نكشر أ (ابذاكلا تنك“ نإ :لاقف) رجلا ليبكا نعبد اوه: ةثروو ةريبكا !نعالاخل

 بذكلا نإ ريوصتو خيبوُتلا دصقل كلملا دنع هب اًعوطقم ناك هبذك نأ عم اذإ نود نإ

 ىلإ هللا كريصف ) ريدقتلاو ضرفلا داعب لفل نزكي ال نأ هع مالو اكن لح ف

 نينا ناوكيول ري لظجنإو ءاغلا, لاوخد ناعبباذنهلف ءاعدلاينعم/(قر اذهل,« تكا اه

 هتروص يف عرقألا ىنأو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ) هللا كريص دقف

 عرقألا يأ ( هيلع درو ) صربألل يأ ( اذهل لاق ام لثم ) عرقألل لئاسلا يأ ( هل لاقف
 قوقحلا : هلوقب لئاسلا اذه ىلع صربألا درك يأ ( اذه ىلع در ام لثم ) لئاسلا ىلع
 مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق تنك ام ىلإ هللا كرّيصف اًبذاك تنك نإ : لاقف ) ةريثك

 لابحلا يب تعطقنا ليبس نباو نيكسم لجر : لاقف هتئيهو هتروص يف ىّمعألا ىتأف )
 ةاش كرصب كيلع ّدر يذلاب كلأسأ كب مث هللاب اَّلِإ مويلا يل غالب الف يرفس يف

 عدو تئش ام ذخف يرصب ىلإ هللا درف ىمعأ تنك دق : لاقف يرفس يف اهب غلبتأ

 هبلطت ءيش نع كعنمب كيلع قشأ ال ينعي ( اًئيش مويلا كدهجأ ال هللاوف تئش ام
 ( ءيشب مويلا كدمحأ ال : ىوريو ) اًئيش ةفص ةلمجلا ( هلل هتذختا ) يلام نم هذخأتو
 ملسم حيحص يف رهشألا : يووُتلا لاق ( هلل هتذخأ ) هيلإ جاتحي امم ءيش كرتب يأ
 كلام كسمأ : لاقف ) ( كدّمحأ ال. ) : ةياور يراخبلا ينو ( كدّهجأ ال ) : ةياور

 ( كيبحاص ىلع ) بضغ يأ ءاخلا رسكب ( طخسو كنع هللا يضر دقف متيلتبا امنإف
 ماعنإلا يلو ركش نمو مقنلا دشأ قحتسا معنلاب ثّدحتلا كرت نُم نأ ىلإ ريشي ثيدحلا
 . ماركالا غلبأ قحتسا
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 رهشأ ةرشع اهلمح نيح نم اهيلع ىتأ ىتلا يهو دملابو نيعلا مضب ( ءارشع ةقان )
 اًربخ نوكي نأ لمتحيو هل ءاعد اذهو ةكرب كاطعأ يأ ( ابيف كل هللا كراب : لاقف )

 ؟ كيلإ بحأ ءىش يأ : لاقف عرقألا ىتأف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ( لاق )
 يطعأو هنع بهذف هحسمف سانلا ينرذق دق يذلا اذه ىنع بهذيو نسح رعش : لاق

 ةرقب يطعأف رقبلا : لاق ؟ كيلإ بحأ لاملا يتأف ) كلملا يأ ( لاق اًئسح اًرعش

 لاق ..ثانإلل الإ نوكي ال تعن اذه نأل ةلماح لقي مل امإ لبح يأ ( الماح

 ام اهرسكبو ةرجش سأر ىلع وأ نطب يف ناك ام ء هن را تيكسلا نبا

 يبنلا يأ ( لاق اهيف كل هللا كراب : لاقف ) حاحصلا يف اذك سأر وأ رهظ ىلع ناك

 نأ : لاق ؟ كيلا ّبحأ ءيش يتأ : لاقف ىمعألا ىتأف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 درف هحسمف : لاق سانلا هب ) ءارلا حضفو ةزمهلا مضب ( رصبأف يرصب يلإ هللا دري
 ( اذلاو ةاش يطعأف . منغلا : لاق ؟ كيلإ ّبحأ لاملا يتأف : لاقف . هرصب هيلإ هللا

 ةرقبلاو ةقانلا كلت جاتنإب عرقألاو صربألا ىلوت ينعي ( ناذه جتنأف ) الماح يأ

 اججاتن ةقانلا تجتن لاقي : يرهوجلا لاق نكل ةياوّرلا اذكه امهجاتن ليصحتب الغتشاو

 وهو ( اذه دلوو ) اًليلق الإ اهجتنأ لاقي الو ايتن اهلهأ اهجتن دقو لوهجملا ةغيصب
 ىتح اهجلاعف اهتدالو رضح اذإ ماللا ديدشتب ةاشلا لجرلا دلو : لاقي ىمعألا ىلإ ةراشإ
 منغلا نم داو اذهو رقبلا نم ٍداو اذهو لبإلا نم ٍذاو اذه ناكف ) دلولا اهبنم نيبت

 ( هتنيهو هتروص يف صربألا ىنأ هْنِإ مث ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق
 يتلا ضربألا ةرؤصل قا كلللا ىأ هانعم وأ مرا اا اح ىتلا هتروص يف ىقأ ينعي

 ( لابحلا يب تعطقنا دق نيكسم ) لجر انأ ينعي ( لجر لاقف ) هبلقل اقيقرت ابيلع ناك
 بابسأ عطقناو عطقناو تزجع هانعم ببّسسلا هب دارملاو نسرلا وهو لبح عمج ءاحلاب يهو

 لاط هانعم لبج عمج وهو مجلاب ( لاّججلا ) : يراخبلا خسن ضعب ينو . يتشيعم
 ال ينعي ( هللاب الإ مويلا يل غالب الف يرفس يف ) يتجاح غولب نع تدعقو ىرفس
 يف ةبترملل هذه مثو كب نيعتسأ مث يأ ( كب مث ) هللاب الإ ءيشب ىدوصقم مويلا غلبأ
 فاصنال هركذ امنإو هيف ة لطبم هنإ ملعي مالكلا اذه لئاق نأل رابخالل اذه سيلو لزنتلا

 دوادل ةكئالملا تلاقو «يّنَر اَذَهط : مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ لاق اك همصخ
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 « اذهل لاق ام لْثِم : ُهَل َلاَقف هتَروُص يف عل 0 َلاَق ؛ َتْنَك ام ىَلإ هللا

 ام ىَلِإ هللا كريَصَق اًيِذاَك تنك نإ : لاقف « اذه ىَلَع ٌدَر ام لغم ِهْيلَع دَرَو

 « ليبس ُنباو ٌنيكْسسم َلُجَر : َلاَقف فيهو ِهَتَروُص يف ىَمعألا ىَئَ هلا
- 

 كلانسأ « كيب مث هللب الإ مويا يل حا الف يرفس يف لابحلا يب ْثمَطَملا

 ا . َلاَقَف « يِرَمَس يف اهب ُعّلبأ ًةاش ةلَرَصَب َكِيلَع ُدَر يذلاب

 ايش ويلا َكُدَهجَأ ال هللاوف تعيش ام ْعَدَو تعش ام ذُخَف يِرَصَب ييلإ هلل ٌدرَ
 208 اناقنب حرك ةدحلا 0 ممويلا كاش 4 ىوريو ا ةكدختا|

 . «كِيَبِحاَص ىَلَع طخّسَو َكْنَع هللا يضر ْدَقَف « مُيِلُتبا اًمّنِإف َكَلاَم كيلع

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 يف ةثالث نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىملاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( عرقأو ) ضايب عضوم هندب يف ىذلا وهو ْنِإ مسإ نم لدب ( صربأ ليئارسإ ينب
 نإ ربخ ةلمجلا مهربتخي يأ ( مييلتي نأ هللا دارأف ىمعأو ) هسأر رعش بهذ ىذلا وهو

 ردقي اهربخ يف ءافلا لوخد زوجي مل نمو ةفوصوم ةركن اهمسإ نوكل ءافلا اهيلع لخد
 مهملتبي نأ دارأف ةربع مهنأش يف لعجي نأ هللا دارأ ليئارسإ ينب يف ةثالث نأ ينعي ربخلا

 نسح نول : لاق ؟ كيلإ ّبحأ ءيش يتأ : لاقف صربألا ىتأف اكلم مييلإ هللا ثعبف )
 حراش هلاق اذك نسح نول : هلوق ىلع فطع ناريدقتب بصنلاب ( بهذيو نسح دلجو

 ينع ) هارت نأ نم ريحت ىديعُملاب عّمْست : هلوقك ردصملا ىنعمب عفرلاب وه : يبيطلا لاقو
 مالسلا هيلع ىبنلا يأ ( لاق سانلا ) ينهرك يأ ةمجعملا لاذلا رسكب ( يلرذق دق يذلا

 ( لاق انسح اًدلجو انسح اول ) لوهجلا ءانب ىلع ( يلوعأو هرذق هنع بهدف هحسمف )

 نب قحسإ كلش .رقبلا : لاق وأ . لبإلا : لاق ؟ كيلإ ّبحأ لاملا يتأف ) كلملا يأ

 رقبلا بلط وأ لبإلا بلط صربألا نأ يف كلش ينعي ( ثيدحلا !ذه هاور دحأ هللا دبع
 رخآلا لاقو ) يلإ بحأ لبإلا يأ ( لبإلا امهدحأ لاق عرقألا وأ صربألا نإ الأ )

 ,بلط يف امهنم دحاو لك درفنا عرقألا وأ صربألا نأ يف قحسإ كشي مل ىنعي ( رقبلا
 لبإلا بلطي نأ ريدقت ىلع صربألا يأ ( ىطعأف ) امبيلك بلطي ملو رقبلا وأ لبإلا

 الامل



 ا هللا يضر ةريره وبأ (ف)
 من5 رأف « ىَمْعََو عرفأو صرب ليئارسسإ يني يف نال نإ»

 « كيلإ ٌبحأ ٍءيلش يأ : َلاَمَف « َصَربألا ىئاف اكلم ْمهيلِإ هللا َتَعَبَ ٠ . يال

 : لاق « ُساَّنلا يِنَرِذَف دق يِذَلا يِنَع ُبَمْذَيو ٌنَسَح ٌدَلِجَو ٌَسَح نول : لاق

 ىف لاق ؛ اًنْسَح اًدلجو اًنَسَح اول يطغأو « ُهْرَذَق نع بهذه ُهَحَسمَف

 دحأ هللا دبع ْنْب ٌئحسإ كش - رَمَبلا َلاَق وأ ىلبإلا : لاق كيلا يحل ىلا

 مقالا لاقو لبالا ا ا َعرقألا 38 قمل 5 الإ - ثيادحلا )انهما

 عرقألا ىف : لاق ؛ اًهيِه َكَل هللا كراب : لاقف ٠ َءاَرَُع فان ىطغأف « رقبل
 يِذْلا اًذه يّنَع ُبِحْذُيو ٌسح رعش : نانو قل ل لاقف

 لاملا أف : لاق اًئسَح اًرعَش يطغأو ُهْنَع َبَهَذَه ُهحَسَمَف « انا يردد

 : لاق ؛ اهيف كَل هللا كراب : اقف الا ٌَرَقَب يطغأف رقبلا لا
 ؛ يصب يك هللا دري نأ : لاو اكلنا اجا عشب يادي لاق سعالا

 الامل ف « ةرمت إل ةزف عصف : لق ؛ نا برس

 اذهل ناكف « اذه ل ٍناذه جين اًدلاو ةاَش ُاَطْعاف 'متْعلا : لاق ؟ َكِيَلِإ

 ىئا هّنإ مث : لاَق . متكلا َنِم ٍداَو اَذدِهلَو « رََبلا َنم داَو اَذهَِو لبإلا نيم داو
 لاَبجلا يب ْتعَطَقنا دق ٌنيِكْسِم : لُجَر َلاَقف ؛ هينيَو ِهتَروص يف َصَربأل
 َنوُللا كاّطعأ يذّلاب َكّنأسأ « كب م ؛ هللاب الإ مويلا ينل َعاََب اَلَف يِرَمَس يف

 «ةريثك قوقحلا : لاقف «يرفَس يف هيَ مَ اري لاملاو َنسحلا دلجلاَو نعل

 د دز طاع ميال ٠ ] لاقف

 كاَرّيَصَق اًبِذاَك تنك نإ : ٌلاَقَف « رباك ْنَع اًرباَك للملا اذه كنر دامت لات

 ايئارسإ ينب ف اعل عرقأو 085 كيدح نان : ءايبنألا تتاككا :.يراختتلا _ ])١15148[

00 

 )١٠١(. (5955) : قئاقرلاو دهزلا باتك :ملسمو
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 ُناَذَأ مُكنَرْكَي ال ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةالّصلل نكي مل لالب ناذأ نأ مهنع
 . ( مكمئا هِبَتْنَيَو مكمئاص رَحَستَيَو مكمئاق عجطضيل َنذؤوُي هَّنإف لالب

 تكيثتك اك هللا يك دوعسم نبا قاب بل

 , ملعلا اَهْيَف ٌعفريَو « لهَجلا ايف ُلَْي اما ٍةَعسلا يَدَي نيب نإ

 . «لثَملا ٌُجَرَهلاو « ُجَرَهلا اَهيِف ٌرُثكيَو

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 ىدي نيب نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّنِإ ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - قر
 ( ملعلا هيف عفريو ) ملعلاب لاغتشالا نع عناوملا هب ينعي ( لهجلا اهيف لزني اًماَّيَأ ةعاّسسلا
 وكي نأ اروجي ( لتقلا جرفاو ) ءارلا نوكسب ( جرهلا ايف رثكيو ) ءاملعلا ضب
 يللا فاو يوارلا نم اًريتسفت توخي نأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لوقا

 . ةينادلا مانألا (كللت رم رجم لبق. ةينيدلا مولعلا افا 0

 : هنع ىلاعت, هللا يح ةرعع ب رباج 0 تن سلسل

 . (ُمُهورَدَحاَف 59 ةعاسلا يدي 0 نإ»

 هس ثيدحلا حرش مح

 يدي نيب نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب رباج - م
 مريع ةعدبلاو ةلطابلا'اؤهألا هاو ةقونطوللا كلذاحألاب 11145 2( نيياذك ةغانلا

 حيحص يف روكذم ريغ اذه ( مهورذحاف ) سيبلتلاو بذكلا يف سيلبإك اوناك نمم
 . رباج لوق هنإ ليقو . هريغ تاياور ضعب يف ءاج نكل ملسم

 ل 7 ابا الزب نتفلا روهظ كتابا تفل تاك !: راتبا

 نامزلا رخا يف نتفلاو لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عقرر باب : ملعلا باتك :ملسمو
0 

 ةضلنا د5 الو الو نقع عاطل مافتح كيفان :؛ فريقا طاش فلا تاك: هليشم 0

)2001 
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 نأل لاتحالا هجو ىلع نجلا نم هنوك لاح يأ نايبلل هيف نمو ءىش نع لاخ مهنمو
 بدنلا ىلع ناذيإلا نم رمأ ةزمملا دمب ( هوفؤآف ) ةيحلا لكشتي افيطل اًمبسج هنوكل نجلا

 ُكلأْسَن لتي نأ ودنا كيذا يف يور ام ىلع ناذيالا ةفصو | ةفصو ( تام ثالث )

 رهظ يأ ( مكل ادب نإف ) « انيِذّوُ الب نأ اذواق نب نانيلم - كيلع اذنسأ "يذلا انوش

 لكو ناذيالإب هباهذ مدعو هدرمت اًناطيش هامس ( ناطيش وه اغاف هولتقاف كلذ دعب )

 ريغ تاّيح نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا ينو اًناطيش ىّمَسِي ةباّدلاو سنالاو نجلا نم درمتم

 نالتقي ةنيدملا تايح نم نيتيفطلا وذو رتبألا : موق لاق نكل ناذيإ ريغ نم لتقت ةنيدملا
 نأ ملعا . مكحلا اذه نع امهانثتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل ناذيإ ريغ نم

 رئاس نود ناذيالاب ةنيدملا تاّيح صيصخت و ماوحلا لاكشأ نيب نم ةّيحلا لكش صيصخت
 ىلإ هملع ضوفي امم تاّرم ثالثب هصيصختو ناذيإلاب مهررض عافدنا هجوو تايحلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع عراشلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [575]
 اا 1 ا ند او رشاو الكف ليلب ندم ًالالب نإد

 بسم ثيدحلا حرش مح

 يبنلل ناك : تلاق . ابنخأ ةيلورللا لع اعنتابم راهنع لاعت هللا نينعو نناع ق)

 نئاوإ لكلب ةَنَدَوَي ناك لالبو موتكم مأ نباو لالب نائْذوُم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نيش, تحبصأ هل لاقيوقداصلا ,نجفلا علظي' ىسج نذوي ال ناكو ىفعأ ناك موكل

 اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نا ) : لاقو امييناذأب طوني ام مالسلاو ةالصلا هيلع
 ناذألا زاوج ىلع فسوي وبأو كلامو يعفاشلا هب لدتسا ( موتكم مأ نبا نذؤي ىتح

 باوجلاو . تاولصلا رئاس ىلع اًسايق هللا همحر ةفينح وبأ مهفلاخو هلوخد لبق حبصلل

 2(: هزريغي رم هل ناك اذإ دمع ناذأ تان ناذألا بانك :٠ نعراخيلا < 00

 نأو . رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب باب : مايصلا باتك :ملسمو

 نم ماكحالا هب قلعتت يذلا رجفلا ةفص نايبو . رجفلا علطي ىتح هريغو لكالا هل
 رركم (*8) )٠١95( كلذ ريغو حبصلا ةالص تقو لوخدو . موصلا يف لوخدلا

 الذل



 : هنع ىللاعت هللا يضر دنا لج كاجسقتلا 000

 يِلْغَي را ْنِم ناكاًرش لو نالت ُهل ْنَم « اًباَذَع ِراَثلا ٍلهأ َنَوْهَأ نإ

 هن دَشأ اذحأ نأ ىرُي اَم , لَجرِملا يِلْعَي اَمَك ُهْعاَمد اَمُهنِ
 هرقل

 1 «اًياَذَع ين هّنإو 5 اًناَذَع

 كسح ثيدحلا حرش مدد

 نإ ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا - قر
 لعنلا ريس كارّشلا ( ناكارشو نالعن هل نم اًباذع ) مهرسيأ يأ ( رانلا لهأ نوهأ

 مثلا حفورملا ريكي( لجارملا يلغي م" هغامد امبم يلغي ران, نمر, مدقلازاهظ لع يذلا
 يأ ةيفان هيف امو ءايلا مضب ىري ( اًباذع هنم دشأ اًدحأ نأ ىري ام ) ساحن نم ردق

 واولا ( اًباذع مهنوهأل ةنإو نيانعا اي ورتع يم كنا هياذع نأ هيفا بدعم كلذ ند ال

 . راربالا عم انلعجو هنم هللا انذاعا راّثلا لهأ باذع توافتب حيرصت هيفو لاحلل هيف

 5 هللا يصر يردنخلا ديعس وبأ امك ا

 ل هوذا يش مهم متي اذإف 0 ْلَق انج كر نإ»

 0 وه امئإف ُةولتقاف كلذ لح كل اَذَب نإ ع ِتاَرَم

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ناك : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - م )

 نأ دصقف تيبلا جراخ هتأرماب وه اذإف اًموي هلزنم نأ سرعب دهع ثيدح ىتف اّنم

 يا ا ع ايت مح يع اذني ليت كير .يف ام رصبأ تالاف رح راح
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف اًئوم عرسأ ناك امهُيأ ردي ملف اًعيرص ىتفلا رخف

 هلك عي( اكيشأ ميس ميار اذاف اوملسأ لق انج "ةنيدملب نإ ) : لاقف مليو 117

 . 053501 راتلاو ةنحلا ةفحص تاب ا: قاقرلا تاتكا : يىراختتلا - 5

 : متمكن( اعزب اياننع  رانلا اوزهأ» نوهأ بابا: نامالا تاك :ولسمو

 1 7 نب اه ريغاو . تاايخخلا « لن. ةتباتاأ :: مالزلا ا باتكا : هلم رح 825

 : «ءايأ ةثالثا» : (ملسم» يف و
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 يضاملل لاقي دادضألا نم وهو روبغلا نم ةدحوملا ءابلاب ( رباغلا ) يّرُّدلا بكوكلا

 ىري ذئكنيحو 0 3 راشتنا دعب ( قفالا يف ) يتابلا انه هب دارملاو رباغ يقابلاو

 ةكاكرل ةفيعض ةياورلا هذهو طوقسلا وهو اروبعلا نم'ةزيشاب ووو ؟ ءوضأ بكوكلا
 ةنجلا يف فرغلا لهأو دحاو دعب دحاو الإ 0 قفألا يف طقاشلا ٍبكوكلا نأل ينعملا

 . رهاظلا وهو يراخبلا ةياور وه اذه قفألا يف هيبشّتلا بساني الف اهلهأ عيمج مهاري
 ءادتبال انهه نم يضاقلا لاقو : يووّنلا هلاق اذك قفألا كا مشمس ةطاض# لا ل
 را اني لوألا لوقلا نأل ناكيكر امهالك : لوقأ . ةياغلا ءاهتنال موق لاقو ةياغلا

 نم نوكي نأ هجولا لب امل لوانتم ثيدحلا يف قفألاو سكعلاب يناثلاو برغملا نود

 هيف يقب يذلا عضوملل اًنايب نوكي وأ قفألا نم اًبيرق يأ ةفوذحم لاحب اقلعتم قفألا

 كلذك فرغلا لهأ ىري ينعي ( مهنيبام لضافتل برغملا وأ قرشملا نم ) بكوكلا
 اهغليبال ءايبنالا لزانم كلت هللا لوسراي اولاق ) مهاوس نم ىلع مهتاجرد ديازتل
 فدذح ىلع حراش لاق لاجر اهغلبي ينعي ( لاجر هديب يسفن يذلاو ىلب : لاق ؟ مهريغ

 هبارعإب هيلإ فاضملا برعأو فاضملا فذحف لاجر لزانم لزانملا كلت ينعي فاضملا

 اهغلبي ىلب هانعمف يفنلا باجيإب ةصتخم ىلب نأل ىَلْوَأ لوألا هجولا نأ نطفتملل ىفخيال نكل
 مسقلا نرق امّنِإو مظعتلل هنيونتف ةيلوجرلا يف ءالمكو ةبتّرلا يف ءامظع لاجر مهو مهريغ

 هللاب اونما ) نيعماسلا داعبتسا نم ءايبنالا لزانمب نينمؤملا لوصو يف امل مهريغ غولبيب

 هذه ينمؤم نم ءايبنالا لخادم َنيلخاّدلا نا ىلإ ةراشإو ةراشب هيفو ( نيلسرملا اوقدصو
 لسرلا عيمج قيدصتو ( نيِلسْرُملا اوقَّدَصو ) : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ةمألا
 ُداَبِعَول : لاق هليزنت يف هللا مهفصو نيذّلا مهو مألا نم مهلبق نمم ال مهنم ردص امن

 َنْوَرْجُي كيلوا : هلوق ىلإ (>+ : داقرفلز ُئاَنْوَه ضزألا ىَلَع َنوُشْمَي َنيِذّلا نَمْحَرلا
 . [75 : ناقرفلا] «اوُرَبص اَمِب قرع
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 ناَوعيِشَو نانا هل يذلا ةنجلا له ىذأ» ل مالسلا هيلع هنأ وزر ال ءةيدحتتلل اال

 لدي هيلإ ةينثنلا ريمض عاجرإو نيتنثاب ىنثملا ديكأت. : لوقأ . « مواحت فلأ نوُناَمَنَو ةَجْؤَز
 دعبال لوقي هنأ هنا رفغب ذل دنت يدلاوو يخيش ناكو ةينينثالا ىنعم دوصقملا نأ ىلع

 محللا ءارو نم امهقوس خم ىري نأب ناتفوصوم ناتجوز مهنم ءىرما لكل نوكي نأ يف

 نيعلا روحلا نم ةريثك مهنم لكل لصحي نأ ينانُي ال اذهو امبتفاطل ةياغ نع ةيانك وهو
 روهشملاو اندالب خسن عيمج يف اذكه ( بزعأ ةنجلا يف امو ) ةياغلا هذه ىلإ ةغلابلا ريغلا

 عيمج يف يضاقلا لاقو يوونلا هلاق اذك هل ةجوز ال نم وهو فلأ ريغب بزع ةغللا يف
 سيلو فلأآلاب هاور هنإف ىرذعلا الإ فلألا ريغب «بزع ةّنَجلا يف اَمَو» اوور ةاورلا

32 
 ع

 : هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ فر ىلا
 نوعارتت امك مهِتوُف ْنِم فعلا له ن ْوَءاَرَتَيِ ةّنَجْلا لْغأ نإ 0

 | دوا اس م ور ارك
 اَهُملي ا ءايبنألا ُلاَنَم ل لوسراي : اولاق « مهَنِب اَم

 ا

 اوقّدصو هللاب اوُنَما لاخي مارس ب كي بك كافل « مهريغ

 يق لس رمل

 منيح كيالحلاا حرش مدح

 نإ ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 ةعيفرلا لزانملا باحصأ اهلهأ نم دارملا ةفرغ عمج ( فرغلا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ

 نم ) نيطلتخملل ينال نيدصتقملل اهطساوأو نيسباسلل اهيلاعأ تاقبط ةنحلا ليق

 لهأ رئاسو فرغلا لهأ نيب دعابّتلا ىري ينعي ( تْرّذلا بكوكلا نوءارتت اك مهقوف
 ةءاضإ ةنجلا لهأل نوئيضي مهنأو ضرألا يف نمو بكاوكلا نيب يلرملا دعاصلاك ةنجلا

 مق هذا ةقولخ لابمأو اة ةفصا ىفبفاخا ام تاب .:/قلخلا ءدب/ بانك يرراخيلا تا [855]

 ىري 5 فرغلا لهأ ةنجلا لهأ يئارت باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك :ملسمو

 ,(ادحرو رجلا ): ءاشملا قا نكوكلا
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 ةبادلا جورخ وأ ةياور يف تءاجام هديؤي وأ ىنعمب انهه واولا لعل نييعتلا ىلع لوأب

 لاق ( اًيرق) ةيقب اهنم تيقب دقو اهبقع ىلع يأ ةزمهلا حتفب ( اهرثأ ىلع ىرخألاف )
 لوعفم ىنعمب يذلا ليعفب ههيبشت ىلع هركذ امنإ ةفاضالا يف ةبسنلا نع زييمت هنأ حراش

 هاويملض ىلإ داشنإلا“ نب -حاراشلا» حينشللا اهيفءنظفاإو. ئقيقحي»ريعا ىرتجألا كيلي انأالاوأ
 ذإ زييفلا ىلإ جاتحي ىتح ةبسنلا يف ماهبإ ال : لوقأو . يقيقحلا نيبو هنيب نذإ قرف الف

 فوذحم ردصمل ةفص نوكي نأ يل هجولا لب . ب ىلع ءيش نوك
 اا لاول اهرثإ ىلع لصحت ىرخألاف ينعي هلبق امل اًديكأت

 : هنع ىلاعت هلا 3 ةريره وبأ م لا
 يِتْلاَو « رْذبلا َهلْيل ِرَمَقلا ا ةير 0

 ْمُهْنِم ٍءىرْملا لكل ءاَمّسسلا يف يرد بك وك ءَوْضَأ ىَلَع اَهيِلت
 هلا قاع مخللا 0 ِناَئَْما ناتو

 هيلع تاغ

 اه تردحملا حرش مدح

 لخدت ةرمز لوأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - م )
 نوكت مهبيقع لخدت يتلا ةرمزلا يأ ( اَهيِلث يتلاو ردبلا ةليا رمقلا ةروص ىلع ةنجلا
 ىلإ بوسنم نيتددشملا ءايلاو ءارلابو اهرسكو لادلا مضب ( يْرُذ بكوك ءوضأ ىلع )
 ْخُم ىرُي ناتنثا ناتجوز مهنم ءىرما لكل ءامسلا يف ) بقاثلا ىنعمب لمعتسم ردلا
 ةينثتلا . ةاكشملا حرش يف ركذ اذك ( محللا ءارو نم ) قاس عمج وهو ( امهقوس
 (4 : كلمل) © نيئّرك َرصَبلا عجزا مث 9 : ىلاعت هلوق يف اك ريثكتلل ناتجوز يف

 ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ باب : اهلهأو اهميعن ةفصو نبل كاك مما لإ[

 )١1(. (58595) مهجاوزاو مهتافصو «. ردبلا ةليل رمقلا
 . ةعامج : ةرمز ه

 و

 ع لاو ديد رد يرو
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 قلطأ ةيرام هل لاقي اًئيعم اًنيبال روّصلاب اًشوقنم اًنيِب هربق ىلع اونب حلاّصلا مهيف تام اذإ
 ايا را ليايط رجا, طفل هاجم ف. ىشبلو مها دبع ملوك :نابلعاب, اًدجسا هيلغ

 00 ندلع يعرب كفل زملا نإ ديعبف رقشتاع لوق قأ ةعقارور ةيردكلا عنف عج نإ
 ىلإ ةجاح الف ةنيبم ةشئاع لوق يف تركذ ةسينك نأ عم روكذملا ريغلا يوارلا ظفل

 اهرب

 امهنع ىللاعت هللا يضر مصاخلا نب ورمع نب هللادبع 6 قل 1

 00 اَهِبِرْعَم س قلسمحلا - اجر تايآلا ل نإ

 اهِتّبِجاَص نق يتلا كوفام !نامهياو نوب حبسا شالا اهلك هيدا
 راي اَه رثألا ىلع , ىرخ الاف

 هسح ثيدحلا حرش مح

 َّنِإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع - م )
 نم سمشلا عولط) زييمت اًروهظ يأ ( اًجورخ ) ةعاسلا تامالع يأ ( تايآلا لوأ

 تقول لاقي فرظ اهحتفو داضلا مضب ( ىحض ساّنلا ىلع ةبادلا جورخو اهبرغم
 اهعافترا تقولو رصقلاب ىحض هيف سمّششلا قرشت تقولو ةوحض سمّششلا عولط دعب
 كليب نم ل را رعبلا مر لك لس داق يرهوجلا هلاق اذك دملاب ءاحض ىلعالا

 هللا ةاص انين ةثعبر اطواق راييرقر لع (ةلاد :تارامآ رامإ قتبايالا, : ابلغ را هلقز تيقاو تايآ

 نم ثيدحلا يف ةروكذملا تايآلاو اهعوقو ىلع ةلاد ةيلانتم تارامأ وأ ملسو هيلع ىلاعت

 نآل لاجّدلا اًجورخ اهلوأ نأ رمع نب هللادبع ىورام اذه ضراعي لاقيال . مسقلا اذه

 عماج يف اذك ةحّصلا يف نيثيدحلا يواست ةضراعملا طرش نمو اهل ةحص ال ةياوّرلا هذه

 لك ىنعم رابتعاب يأ ريكذتت ةدئاز انه ام ( اهتبحاص لبق تناَكاَم اَمُهُّيَأو ) : لوصألا
 سيل سمشلا عولط نآب رعُشُم لوقلا اذهو ةمالع هنوك رابتعاب تناك ثينأتو امبنم

 3 ضرالا ف هثكمو لاجدلا جورخ ف كابا: ةعاشلا طارشاو نتفلا تانك 1 كم [؟٠30]

 مهتدابعو سانلا رارش ءاقبو .ناميالاو ريخلا لهأ باهذو . هايإ هلتقو ىسيع لوزنو
 ١0 1 )«يرععلا ىف نم ثعبو نارروصلا ىف خفنلاو . ناثوالا
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 اذه خيشلا مقر ةفحتلا بحاص لاق . بّضلا لكأ نع مالسلاو ةالّصلا هيلع لكس
 دس وبأ هج رخأ امّنإو ملسم حيحص يف روكذم ريغ هنكل «ق» ةمالعب ثيدحلا

 َبيِضَغ وا ّنَع مل هللا َنإ) : ديعس يبأ نع ملسم حيحص يف روكذملاو ةعيدو نب تباث ةياور
 اهنم اذه لعل يرذأ الف ضرألا يف نوُبدَي باَوَد مهْحَسَمَف ليئاّرنسا ينب نم نس ىلع

 ةلاحيلظأو ا ةفيسؤبأ نيهذب الكا ق.:افللعلا افلح . .فانغ ىهلا الو زهلك )0

 . هقفلا هعضوم لئالدلا نايبو هوركم ريغ هنأ ىلإ دمحأو كلامو يعفاّشلاو هوركم هنأ ىلإ

 ا هللا 00 ميتاج مف خخ 6/0

 ١ اذن نادل لق ندد كايا نرسل افلا كيفن اور تمر ١ نين

 . « ةيرام اهل لاقي ناك ةشبحلاب ةسينك ينعي ؛ ِةماّيقلا موي

 هو ثيدحلا 800

 00 اهنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 ليش وأب ير هسكو هدنع نركذ هئاسن ضعب تناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هسأر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا فرق اهيف :نيواطيو اب جبل توكرتاو يوك
 هفيصوت ( حاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ ) ةشبحلا لهأ ىلإ ةراشإ ( كئلوأ نإ ) : لاقف
 يأ ( روّصلا كيتب هيف اوروصو اًدجسم هربق ىلع اونب تامف ) مهمعز ىلع حالّصلاب
 اذكو ثنؤملل باطخ كيتو كئلوآ يف ةروسكملا فاكلاو مبيف نينئاكلا نيحلاّصلا روص

 لاقي ناك ةشبحلاب ةسينك ينعي ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ) : هلوق يف

 اًدجسم ظفل نأل هلحم ين عقي مل هنكل فلؤملا لوق ينعي ةظفل نإ : لوقأ ( ةيرام اه
 مهنأ مهتداع نم هنأب ربخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نأل اهب رسفي نأ حلصيال

 دجاسم اهناكم ذختيو ةيلهاجلا يك رشم روبق شبنت له باب :ةالصلا باتك : يراخبلا - [814]

 . قلل

 كا تاب .: ةالقلا عضاوم و دجاسملا باتك ميسم و

 ويلا ) /(2 راك

 ففي



 رونو ىلاعت هللا يضر شيق. تيا تقطاف مقدم" ا

 ا بأ الإ يِقِلطْناَف « َنوُلَوألا َنورِجاَهُملا اًهيِتأَي كايرف 1 نإ ((

 َنيج اََ لاق ؛ كري ْمَل كرامي تْعَضَو اذِإ كّنِإَف ىَمعألا موتك

 دل تلح منج جو رنع وبا اهتز ز ماهتلط ذقو ةدقكاانلالا لآ

 تر ١ تر لكلا حرش كك

 هتور ام ليق . اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع هللا يضر سيق ةنب ةمطاف - ق )
 ثيداحأ ةعبرأ نيحيحّصلا يف اهل اًثيدح نوثالثو ةعبرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 ناكم يف يتيب ناكو اثالث يجوز ينقلط تلاق . ةئالثب ملسم درفناو هيلع قفتم اهدحأ

 عضوم ىلإ ةلقنلا يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يل صحخرف هيف دتعا نأ ٌتْفْحَف لاخ
 هيلع لاقف هنع مالسلاو ةالصلا هيلع عجر مث كيرش مأ تيب يف دتعأ نأ ينرمأف رخا

 مه ليقو ةيبيدحلا ةعيب لهأ مهو ( نولَّوألا نورجاهملا اهيتاي كيرش ّمأ نإ ): مالسلا
 اذإ كنإف ىمغألا موتكم مأ نبا ىلإ يقلطناف ) اًردب اودهشو نيتلبقلا اوُلص يذلا
 اهجوز اهقلط دقو دتعت نأ تدارأ نيح ) ةمطافل يأ ( اهل هلاق كري مل كرامخ تعضو

 ةدتعملا نأ ىلع. لدي ثيدحلا . ثالغلاب ةتوتبم تراص يأ ( ةتبلا صفخ نب ورمعوبأ

 . فافعلاو حالّصلا اهتمزالمو فاشكنالا نع اهسفن ةنايصب ةرومأم

 : هنع ىلاعت هللا هع ا

 كاف با ودا 8 فينا نا يمي كا ع نإ »

 فحل تيدا حرش مج

 ينب نم َهَّمُأ نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - قر

 نيح هلاق تخسم هلوقل ناث لوعفم بصَتلاب ( باوّدلا يأ يردأ الف تخسم ليئارسإ

 )3595١(. سيق تنب ةمطاف ةصق باب : قالطلا باتك : يراخبلا - "10

 . (6 21 (1 5: اه ةقفناال .اًنالث ةقلظملا باب : قالطلا باتك : ملسمو

 . د10 105 ه1 تكلا ةحابإ) كان : حئابدلاو ديصلا تاعك : ملسم 2 الا

 . (5د3/5) «فارشألا ةفحت لا عجلار ..:يراختبلا نود ملسم ؛هب درفناب امنإ ثيدحلاو

 ا



 .لةضإفسع

 هسيو ثيدحلا حرش مح

 متيوادت ام لثمأ نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 هللا ىلص يبنلا فرع َةنّيَعَتم صاخشأ اّمإ ثيدحلاب نوبطاخماو هعفنأو هلضفأ يأ ( هب
 نوكيف ةماع وأ مهل حّلضأ طسقلا نأب مهملعأف مهتجزمأ ىضتقم ملسو هيلع ىلاعت
 نوكي مضلاب طسقلا ( ّيِرْحَبلا طْسقلاو ةماجحلا ) تقو نود تقو بسحب ةيلثمألا

 . ءاسفنلا هب رخبتت رحبلا ريقاقع نم وهو هنم ضيبألا وهو دوجأ يرحبلاف اًيدنهو اًيرحب

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (قراست 99

 1 ا اا

 ايل 000 ايم 0 يول نم ةلاصلا

 . ؛ َكِلَذب اهل رت

 ( ايِعَب َةأَرْما نإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - ق )
 يوتسي لعاف ىنعمب ناك اذإ ًالوعف نأل ةيغب لقي مل امَّنإو تلعاف اًيوغب هلضأ ةيناز يأ

 فاط لاقي . اهوح رودي يأ ( رئبب فيطي راح موي يف اًبلك تأر ) ثنؤملاو ركذملا هيف
 نم هناسل ) جرخأ يأ نيتلمهملا نيعلاو لادلاب ( علدأ دق ) هلوح راد اذإ فاطأو هب
 ( هتقثوأف اهفخ تعزنف يراخبلا لاق اهل رفغف ) اهفخب يأ ( اهقومب هل تعزنف شطعلا
 نارفغ ىلع لدي ثيدحلا ( كلذب اهل رفغف ءاملا نم هل تعزنف اهرامخب ) هتمكحأ يأ

 قحتسي ءادغلا ىلإ اًجاتحم معطأ نم نأ ىلعو ةنّسلا لهأ بهذم وهو ةبوت ريغ نم ةريبكلا
 . ءارجلاو ةبوثملا

 رعت 'نانيلاويأ  انثدح كباب" :"ةايبألا لبا ١١ !ئااؤلا 2 0

 . )١984( (؟1:148) ةرحلا لتق مير باب : مالسلا باتك : ملسمو
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 داوسلابو بحتسم ةرفُصلاو ةرمحلاب ةأرماو لجرلل بيّشلا باضخ نأ اهحصأ : لاؤقأ
 نوكيل ةازغلا نم كلذ لعف نم اًمأو ةازغلا ريغ قح يف اذه طيحنلا بحاص لاق . مارح

 اوبضخ نيسحلاو نسحلاو ناهثع نأ يور ام لعل مارح ريغف نيزتلل ال ودعلا نيع يف بيهأ
 . ةنيزلل ال ةباهملل ناك داوسلاب مهاحل

 :..امهنعإ .ىلاعت هللا يضر رمع نيإ (قريح[1916)
 انهدح رجا َءاَيرج َنِيِب امك هكيسات َنيِب ام اضوح ْمُكَماَم نإ »

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( مكمامأ نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقَفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 مث ةنكاس ءار مث ةحوتفم مجب ( ءابرج نيب اك هيتيحان نيبام اضوح ) رشحملا يف نئغي

 ءاّرلا مضو ةمجعملا لاذلا نوكسو ةزمحلا حتفب ( حرذأو ) ةدودمم فلأ مث ةدحوم ءاب

 كلذ ضرع ةفاسم ينعي لايل ةثالث ةريسم امهنيب ماّشلاب ناتيرق امه نيتلمهملا ءاحلاهو

 لهأ دنع لّوؤم ريغ هرهاظ ىلع ضوحلا يضاقلا لاق .امهنيب يتلا ةفاسملاك ضوحلا

 اًمكو 00 ليف ترق سرف هب ناهالو لمتلا رتاوش هدو ل

 يضوخ» : رمع نبا ثيدح يفو اةْكَمَو ةّليأ نيب اك : رخآ ىو «ةئيِدّملاو ءاَعْنَض َنْيَب

 را رع ىلع رمل تسلا نا دبع الف . قيفوتلا امف «رْهش ريم

 ديدحتلل سيلف رهشب ريدقتلا امو هيا" مالا دعبل قيما ةفرعم فالتخا بسحب

 ؛ريبللا ف ؟سانلا"لاوخلا لفالخال 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ فر - 161

 هي يا ل ةءاجسلا هب ْمَتيَواَدَت اَم لكما نإ

 . كالا ) قضوا "3 يانا: قاقرلا# فاتك "5+ قراحبلا - [" 1

 ] يجز 53 او يباشع رسول ايا ري اح نب ا لا ا :ملسمو

 : (3595) ءادلا نم ةماجحللتا باب : بطلا باتك : يراخبلا - [*6]

 .((55) (١تالال) ةماجحلا ةرجا لح باب : ةاقاسملا باتك :ملسمو
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 هيغل هللا يضر ئسابيلا دو ل (قرج 7349

 ٍداَهِجْلاَو مالسإلا ىَلَ ْنِكلَو اَهلْهَأِل ْتّضَم ْدَق ةَرجهلا نإ ١
 اولا

 هبي ثيدحملا حرش مد

 00 رمل ضب يع شا يطور السلا دولت نب عفا <
 هل جرخي مل ثيداحأ ةسمخ هع يِبّلا نع هاور ام ليق . ةلمهملا نيعلابو ةمجعملا
 يخأ عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تيتأ لاق .ثيدحلا اذه ىوس نيحيحّصلا يف

 ( ةرجهلا نإ ) مالسلاو ةالّصلا هيلع لاقف ةرجحلا ىلع انعياب : انلقف ةكم حتف دعب دلاج

 اهل ىلاعت هللا هقفو نل تلصح يأ ( اهلهأل تضم دق ) ةلضافلا ةبجاولا :ةرجلا يأ

 مالسإلا ىلع مكعيابأ نكل ينعي ( ريخلاو داهجلاو مالسإلا ىلع نكلو ) حتفلا لبق
 . ةمايقلا موي ىلإ نوكي نأ يغبني امم كلت نإف ريخلا لاعفأ رئاسو داهجلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ند ل
 ك8 ْمُهوُفِلاَخَف نوُعِبصَي ل ىّراصنلاو دوبهلا نإ »

 هس ثيدحلا هم مدح

 دوييلا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - خ )
 ناتغل اهحتفو ءابلا مضب وهو .مهروعشو مهاحل يأ ( نوغبصيال ىراصنلاو
 يور امل اذكب اندّيق امنإو داوسب سيل امم هوحنو ءانحلاب ماحل اوغبصا يأ ( مهوفلاخف )

 ياست ' يف ئوؤنلا" لاق 6“ داوسللا اًوليَعملو :نيعلا اريح د لاق" ملكنلا لعبا

 ::(55017/) كيللا لاقاوا بان : يراغملا تانك :يىراكللا < 000

 . (85) )*١85( . مالسالا ىلع ةكم حتف دعب ةعيابملا باب : ةرامإلا باتك : ملسمو
 7 و 0

 " ىزراصتلاو خوييلا !وفلاتيو ىموختو عال 5 ريش اني اتا نتا
 ةارملاو ل اج رمل تشلا) تاضخ 00 لاوقأ 5 يف : هللا همحر يوونلا لاق

 . اهرا «مارح داو وسلاب ه تبحتسم, ةرفصلاو ةرمحلاب

 8١م (  ١)راهزألا قرابم "ا



 تيملاب داري نأ زوجي ةاكشملا حرش يف يبيطلا لاق . رمع نبا هيوار ملسم .باتك يف هنيعب

 : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئ ةشئاع ”تاوز ال »زفاكلا

 «قرخ ا نزواقزا اك زك الو © : تلاقو « هِلْهَأ ِءاَكْبب اًناَذَع رفاكلا ىَلَع ُديِزَي هللا نإ

 باتكلا مومع صصخيال دحاولا ربخلا : لوقأو . نونمؤملا اهيأ مكنأش يف 54 : ماعنألا]

 . ةيآلا مومع هتفلاخم هابتشا هيفف ةشئاع هتور امو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0
 شلال اهبل ٌبّذَعُي ًالاراثلا نإ »

 دح ال لح حو

 عب رانا د1 ا ير ا ا

 ١ 1 دنع لاخلا هللا يضر 0 0 ا

 ٍةالَص يف اوُلاَرت ْمَل ْمُكَنِإَو ءاوُماَو الص ْدَق َساَّنلا نإ »
 . ( ةالّصلا 0

 هني ثيدحلا حرش مد

 اا :لاق ٠ دج ملل ىو مت لاعت هلا يصور شتا سرع

 0 ةوبنلا رونب را 0 اولص دق ) مهريغ نم وأ

 ةالّصلا باوث زارحإ يف مهمأو ريخأتلا ةليضفل نايب اذه ( ةالصلا مترظتنا ام ةالص يف

 ١) < عميدولا باي يداها ىلإ 2. سايل )1324(.
 ] - ]511١ار اله هكانر ءاضعلا تنقذ باير : ةالضلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم 1

00 
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 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ انيك
 اذإ مهِلاَعِن ع 0 عملا نإ »

 ة. اوقف

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 يف َعيْضو اذإ تيملا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 ةايح ىلع ةلالد هيف ( اوفرصنا اذإ مهاعن ) قد توص ينعي ( عرق عمسيل هنا هربق

 هيفف ؟ال وأ حوّرلا ةداعإب كلذ لهو ةداع عنتمم ةايحلا نودب ساسحإلا نأل ربقلا يف تيملا

 يشملا زاوج ىلعو كلذ يف ةفينح وبأ فقوتو كلذب لوقي نم مهنمف : ءاملعلا فالتخا
 يشي الجر ىأر ملسؤو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ يور ام امأو . روبقلا نيب. لاعّتلاُب

 نيغوبدم ريغ اناك امهنأ ىلع لومحمف امهعلخي نأ هرمأف نيلعن يف روبقلا نيب

 'اميع لاكن دللا يطر رمت نبا 00000 91
 . ( يحلا ء ءاَكْبب ا تنل نإ»

 تم ثيدحلا حرش مح

 بذعيل تيملا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 قبس امل اًقفاوم هب تيملا.ةيصو ىلعو ةحايثلا ىلع ءاكبلا لمحي .هتليبق يأ ( يحلا ءاكبب
 بسن خيشلا نأ : ملعا . ثيدحلا ههيَلَع حين ْنَم» ثيدح يف لوألا بابلا يف هنايب

 هتدجوو ملسم دارفأ يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف روكذم وهو يراخبلا ىلإ ثيدحلا

 رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [708])
 . (97) هنم ذوعتلاو . ربقلا باذع تابثإو ٠ هيلع

 1 ( قفخ 0 0 يفو

 ' 01551 عقحلا] ىلع ةحاينلا نم هركي ام باب : زئانجلا تانك: ىئراخسللا <”

 دارملا نأ نإ كيهد نمو ةمايقلا موي نوكي باذعلا اذه نأ رخآ ثيدح يف درو ه لقو

 ةمايقلا موي باذعلا 'نأب ككَع هلوق نآلا ليواتلا اذه هفعسي الق يوتملا ملا باذهلا
 0 ىنعم دافأ
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 نع ربخي نم وهو نهاك عمج ( ناهكلا ىلإ ) ةيفخلاب هملعت يأ ( هيحوتف هعمستف )
 اًضعب مهضعب بكري نيطايشلا نأ مهقارتسا ةئيه ليق بيغلا ةفرعم يعَّديو لبقتسملا

 رخآلا ىلإ هيقلي وه مث هتحت نم ىلإ هيقليف مالكلا مهقوف نم عمسيف اينّذلا ءامّسلا ىلإ
 قرحت نم مهنمو هلتقت نم مهنمف اًدبَأ ءىطخت الف بكاوكلاب نومريف نهاكلا ىلإ ىتح
 نوبذكيف ) هكردي نأ لبق هاقلأ امّيَرَو هيقلي نأ لبق باهّشلا هكردأ اَمّيَرَو هئازجأ ضعب

 ةكئالملا نم ةعومسملا تاملكلا عم يأ ىنعملا رابتعاب عمّسلا ىلإ هيف ريمضلا ( اهعم

 رهظ امف ( مهسفنأ دنع نم ) امهيف لاذلا نوكسو اهرسكو فاكلا حتفب ( ةبذك ةئام )

 . هولاق ام مسق نم وهف هبذك رهظ امو ةكئالملا نم ٌعِمس ام مسق نم وهف هقدص

 ةةضييلاعتبمشلا: يضر رباح ولا 71

 ؛ ا ةّراتجلا 27 اذإف 2 ٌعَرْف 00 نإ»

 هسو ثيدحلا حرش مح

 اه ماقف ةزانج تّرم : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر رباج - م)

 لاقف ةيدوبي اهّنِإ هللا لوسر اي انلقف هعم انمقو مالّسلاو ةالّصلا هيلع هللا لوسر

 ( اوموقف ةزانجلا مييأر اذإف ) عزف وذ يأ ( ٌعَرَف توملا نإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع
 يور امل خوسنم مايقلا ضايع يضاقلا لاق .تيملا ليجبتال توملا ليوم ماقلا ةلع نوكي

 . هكرت مث ةزانجلا ةيؤر دنع موقي هْيَع يبنلا ناك لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع

 هدوعقو بدّنلل مايقلاب رمألا نوكيف بحتسم لب خوسنم ريغ هنأ راتخما : يووُنلا لاقو
 امنإ خسنلا نأل اذه لثم يف خسُنلا ىوعد ٌحِصَي الو زاوجلا نايبل مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 . نكمم انههو عمجلا رذعت اذإ نوكي

 . (,78) )95٠( ةزانجلل مايقلا باب : زئانجلا باتك : ملسم - [.017]
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 هنم لدب وأ ةحدام ةفص وأ نيطسقملل ةفشاك ةفص ( نولدعي نيذلا ) 9اهليوأت يف

 اميفو يأ ( مهيلهأو ) ءاضق وأ ةرامإ وأ ةفالخ نم اودّلقت اميف يأ ( مهمكح يف

 ءامإو ديبع وأ دالوأو جاوزأ نم لهألا رسف ريسفت يأ ىلع قوقحلا نم هيلع هلهأل بجي
 طسوتمل رمألا نع ةرابع لدعلا : نيققحما ضعب لاق . عومجملا وأ باحصأو براقأ وأ

 ( اوُلَو امو ) ءايشألا عيمج يف ةياعّرلا بجاو رمأ كلذو طيرفّتلاو طارفإلا يفرط نيب
 فقو وأ ةقدص وأ مبتي ىلع رظنلا نم ةيالو هل اميف يأ ةيالولا نم مولعملا ةغيصب فيفختلاب

 اولعج يأ لوهجملا ءانب ىلع ماللا ديدشتب اولو يورو . لعاف اويلو هلصأ . كلذ وحن وأ
 تا

 ١ 7 .ةاغييلاميرتطان يضر ةشتاع ضربا

 0 ركذَتف « ٌباَحَّسلا وهو دايتلا ظلت ةَكئالَملا نإو

 ىلإ هيحوتف دا ٌعمسلا نيطاشلا قرتنش : ان يف

 ! ع مهيمفنا دنع نمي ةيذك, ةئامإ اهَعَم' نويدكيي ع َنَهَكلا

 هسد ثيدحلا حرش مح

 ةرسؤعيالا فرع عرايا كرز انج اعرف قفار هعمل 2

 هيلع يبنلا نم اًريسفت اذه نوكي نأ زوجي ( باحسلا وهو ) نيعلا حتفب ا

 (يضق رمألا ركذتف ) ءامسلا نع زاحجم باحسلا : يبيطلا لاق . يوارلا نم وأ مالسلا

 لشي امججلا لكك : ىلاعت هلوق يف رامحلاك ةركنلاك ىنعملا يف وهو رمألا ةفص
 ةيفخلاب نوعمتسي ينعي ( نيطايشلا قرتستف ءامسلا يف ) [0 : ةعمجلا] 4 ٌراَمْسُأ

 ثداوحلا نم نوكيس امب ضعب عم مهضعب ةكئالملا مالك نم عومسملا يأ ( ( عمسلا )

 رهاظ فالحخ هنأل العو لج هللا تافصل ليوأتلا زاوج مدع باوصلا : : هيبنت (*)

 . حيحص ليلد هيلع سيلو فلسلا ةقي ةقيرط فالخو صوصتنلا

 ناقيلي ىلاعت هلل ناتيقيقح نادي امهف ليثمتا وأ هيبشتلا ىلاعت هلل نيديلا ةفص تايثإ نم مزليالو
 . هب

 ...(73100037)  ةكئالملا ا ةركذ اجاب : ئلخلا" خدب /كتاكك : يراخلا - 6

50 



 تس ثيدحلا حرش مدح

 ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - ق )
 باوثلا اهب بلطي يأ ( اهبستحي وهو ةقفن هلهأ ىلع قفنأ اذإ ملسملا نإ ) هنع ةياورلا

 نوكت ال ةبرقلا ةين نع لفغ نم نأ اهبستحي وهو : هلوق نم مهفُي ( ةقدص هل تناك )
 . نادبألا لامعأ نم لايعلا ىلع ةقفنلاو لالحلا بسك : ليق . هل ةقدص هتقفن

 :«امبنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (م) - [705]

 رتل ا را موا وع ةلاقتع َريطِسَقمْلا نِإ)

 امو ويل مه ف تا علا دع كال اًنلِكَو

 . «اولَو

 هسد ثيدحلا حرش مح

 َّنِإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - م)
 «َنيِطِسِفُمْلا بحي هللا ْنِإ اوُطيِسْقاَوظ : ىلاعت هللا لاق نيلداعلا يأ ( نيطسقملا
 4اًبطَح مّئَهَجِل اوُناَكَف َنوُطِساَقلا امو : ىلاعت هللا لاق رئاجلا طساقلاو [4 : تارجحلا

 ةيدنعلا هذهو نوبرقم ينعي نإ ربخ ( هللا دنع ) بلسلل طسقأ يف ةزمهلاو [ ٠١ : نجلا]

 ةفص ( رون نم ) لاح وأ ربخ دعب ربخ ( ربانم ىلع ) ناكم ةيدنع ال ةناكم ةيدنع
 تزيكيبتأو ةقيقق- ةيتارون ماسجأ نم ربانم ىلع اونوكي نأ لمتحي : يضاقلا لاق . ربانم

 هيلا قاتم“ مط ايأل وأ لوألا “نعللا“ تلق .ةعيفرلا لزانملا نع ةيانك ربانملا

 نايب لخادَّتلا ىلع لاح دعب لاح وأ ربانملل ىرخأ ةفص يهو ( نمحرلا نيمي نع )
 نابل نتا نى وكيت ين رع درعا ةاششللا "نيك صااؤذاولا نأكل لكخ دنع صحف( ولا

 تسيلو ةحراج تسيل ىلاعت هنيمي نأ ىلإ ةراشإ ةضرتعم ةلمج ( نيمي هيدي اتلكو ) هدنع
 بهذم ىلع اذه صقن ريغ نم ةلماكلا ةردقلا هل لب راسيلاب لباقملا نيمبلا سنج نم

 ملكتن الو اهب نمؤن لوقي هزوجي مل نمو نيملكتملا رثكأ مهو هباشتملا ليوأت زوج نم

 قفرلا ىلع ثحلاو . رئاجلا ةبوقعو « لداعلا مامآلا هليضف باب : ةرامآلا تاك < ملسم - [.6]
 )١8(. (851/١ا/) مييلع ةقشملا لاخدإ نع يبنلاو ةيعرلاب
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 يضر لا نا نك د - [؟8 : ةبوتلا] ا 00 0 هلوق

 ضال جسما لأ ال ىلإ ٠ لاق مالسلا هيلع هنأ ور ان :تلق نإف . ةغلابملا ىلع

 لدا كاكلا كوتشي !موليفملاب لد: اهيلع 3 اهيلع:لد:تإ .: تلق امهتساجن ىلع لدي.« بُيجِلاَلَو

 . ىلوأ وهف قوطنملاب اهمدع ىلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - 5 ٠[

 . «ِناَطْيَش وروما نف لشن اريل نإ»

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر ىأر : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ىلإ جرخ مث هتجاح ىضقف بنيز هتأرما أف هتبجعأف ةأرما ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ةليمجلا ةأرملا هبش هتفص يف ينعي ( ناطيش ةروص يف لبقث ةأرملا نإ ) : لاقف هباحصأ

 اهتاهج عيمج نم اهتيؤر نأ عم اههلابقإ ركذ امنإ لالضإلاو ةسوسولا ةفص يف ناطّيشلاب
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لعف امنإ رثكأ اهابقإ يف لالضإلا نوكل داسفلل ةيعاد

 هتأرما عقاويلف ةيبنجأ ةأرغإ ةيؤريا ةتوهش تكرخت .اذإ مهتمااًدحاو نا .ىلإ محل اًدإشرإ كلَ
 . هبلقل اًعمجو هتوهشل اًعفد هتيراج وأ

 0 ل ل 53

 هَل ناك « اَهُبَتحَي وُهَو َةَقَقت هلْهَأ ىَلَع قفلأ اَذإ َملسُملا نإ
 سص سدس

0 

 قاياانأ ىلإ م, هسفن»يف ؛تغقوف:هيةأرما ىار.”نَم كدت باب“ 9 -اكنلا يباتك -: ملشم 7

 . (4) )*.١5( اهعقاويف هتيراج وأ هتأرما
 لالضالاو ةس وس ولا هفص يف ناطيشلاب. ةليمجلا ةأرملا هبش هتفص ف يأ» : يوانملا لاق ه

 هدي دلتا ةزهيخلاا ناكل ناطينلل# ملل ةءاغأ همعتو' ةوهتشلا_زيتج“ اي وز بأ بغي

 . (9859/5) ضيفلا «هبابسأو

 .(3د) ةبسحلاو ةينلاب "خلا نأ ءاج ام باب * باميلا انك : يراخبلا - ['" نك ]

 401 2 ورلاو نيب لع ة ةقدصلا و ةقفنلا لضف ىفاب : ةاكرلا باتك :ملسمو

.)144( 
7" 1/ 



 هسد ثيدحلا حرش مح

 01 تا اجامل لت و نا» هايج بنايووفر
 اعاق نوكي نأ يغبني ىلصملا بلق نأ ىلإ ةراشإ ! هيفو (هبرا يحاني امناف ةالصلا يف

 "12 افافتسلا هنأل ةلبقلا يقيل | هقازب يقلي ال يأ ( هيدي نيب نقزيي الف ) هللا ركذل

 ءيجي نعو .هنيمب يف ام ىلع نقزيي ال يأ ( هنيمي نع الو ) ةهجلا كلت مهظعتب قيلي الف
 ةكئالم ىلع ةيزم مهو ةمحّرلا ةكئالم اهيف نأل اهل اًفيرشت ىرهوجلا هلاق اذك ىلع ىنعمب
 بتاك ىَلَع ٌريِمأ تاتسحلا ُبِتاَك ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو باذعلا
 تحت هراسي نع نكلو ) هريغو دجسملا يف ماع يبنل انها 7" ئواوتلا لاق ( كانا

 هبوث يف اّلِإ قزيي ال دجسملا يف ىلصملا نأل دجسملا ريغب صقخم مكحلا اذهو ( هيمدق

 0 لاق « اهُنفَد اهُتراَفَكَف ةئيطعع دجُْسَملا يف ُقاَربلا » : مالّسسلا هيلع هلوقل

 نأب نكمي مل اذإ امأو هراسي نع قاصبلا نكمأ اذإ اًيهنم نوكي امنإ هنيمب نع قاصبلا

 نانسلا] ناكنرغا آل ىياولا "و و نع نضارزبلا هله هلق سقلفا 2[

 . ةالّصلا لطي ال

 : هنع ىلاغت هللا يضر ةريره وبأ 0000
 0 رس نإ»

 هسج ثيدحلا حرش مح

 تيقل : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ل ا يل

 ١ لاق تف يتلمس هياتم ع رعبا ”تكلدتاناف زم ىبح هع

 1 او را ا اكو اهل اا

 هنيع ريصي ال يأ مجلا حتفب ( سجني ال نمؤملا نإ ) « هللا َناَحْبس » : مالّسلا هيلع

 تراص هنيع نأ همعزو ةراهط ريغ ىلع انأو ةريره يبأ لوقل اًدر ثيدحلا نوكيف ةسجن

 اّمأو كلذك رفاكلا لب نمملاب صتخم ريغ مكحلا اذهو ةزئاج ريغ هتطلاخمو ةسجن

 . 01410 ريجحيالا ىلسبملا تاو و بسملا ريق عونا : لسغلا | :يراخبلا - [م.57]

 ناكل در حيال ىلسملا نأ لع ليلدلا باب: ضيحلا تاك :يلسعو

 اكل



 : هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ 9 هبا

 . قَماَيَقلا موي م. ؟# الو ءاَدهش نورتو كي كل اعلا نإو 5

 هسد ثيدحلا حرش هج

 ( نيناعللا نإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - م)
 نونوكي ال ) هللا ةمحر نع دعبلاب ملسملل ءاعّدلا انه هب دارملاو . درطلا ةغللا يف نعللا

 ةبتّولا هذه نع نومرحيف مهيلإ ةلاسّرلا اوغلب مهلصر نأب ةفلاسلا مألا ىلع يأ ( ءادهش

 ( ءاعفش الو ) مهنعل راثكإ ببسب نينمؤملل ءادعأ مهنوكل ةمألا هذهب ةصتخلا ةفيرشلا

 ( ةمايقلا موي ) ةفأّرلا نع ممرات ولخ نيصاعلا مهناوخإ يف ءاعفش اًضيأ نونوكي ال يأ
 ريك نمل وه امّنِإ مذلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ريثكتلا ةغيصب نيناعللا ركذ يف يوونلا لاق

 ةالصلا هيلع هنأ نم ثيدحلا يف درو ام اّمأو . نيترم وأ ةرم هنع ردصي نمل ال نعللا هنم

 رجزلل وه امّنِإف مهريغو ابرلا لكاو رمخلا براشو ةمشاولاو ةلصاولا نعل مالسلاو
 مهلا :١ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنكل ءاعدلا دصق ىلع هنأ ملس نئلو ءاعّدلا دصقل ال

 ا اقل موب ةيقوادل ةراقك اهلعجاف متدلج وأ ةجمل نينمومْلا اف بضخ 2 انآ امّنإ

 نم ناك امو هقحتسم ريغ يف ناك ام تيدا كرم ةارلا ىلإ كلذك سيل هريغ نعلو

 . هقحتسم يف عقو دقف عراشلا

 " ةض) اجت هللا يعود نسنأ (قؤا 1

 َنْيِب نفر الف أ ُهْيَر يِجاَتي اَمّنإف ٍةالّصلا يِف ناك اذإ ولا نإ
© > 

 ا تل ير ا

 يكل 0 ) اهريغ و باو هدلا 0 نع لا تانإ 8# تايلألاو 0 ربلا تاعك لصف - ]: ٠)

 هنأل اًئاعل نوكي نأ نمؤملل يغبني الف هللا ةمحر نم درطلا يضتقي ءقي نعللا نأل : هيبنت (»)

 . نعللا قحتسي ال نم نعلي دق

 / 4215 يريسلا ههدق تح وأ هراشي نع قيل تبان" ةالبصلا تاك : يراشلا * 00

 327 ككمعتملا 5 قاصبلا نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دكااشللا بانك :ملسمو

 .(د4) (دد١١) اهريغو ةالصلا
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 : امهنع ىللاعت هللا يضر سابع نبا 00000

 ”انحلا نينيسد ايعيباب رع نايتس مكر افال ارغاد

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اون هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 اما » : هل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف رمخ ةيوار ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ

 لف هللا .لوبجار هلي لاقي مسح .اًناتينإ] لجيرلا انف م لاق (دلفم ب لا نايس

 ةلاقلا هلع نلاقنإ "رابغ و نإ هرم لاق مرداس مر ملسو هيلع ىلاعت هللا

 بهذ ىتح ةيوارلا مف لجرلا حتفف ( اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ ) : مالسلاو
 ُهْنَدَواَرَو : ىلاعت هلوق يف اك ريرقتلا ةدايزل ًالوصوم هيلإ دنسملا ركذ امنإو . اهيف ام

 : تلق نإف رورجملا ريمضلل ريسفت ( رمخلا ينعي ) [+ : سريا ِكاَهتْنَب يف َوُه ىلا
 30ه دا وت اقام دولا ميل م

 عيبلا وهو لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو اقلطم روكذم تيدا كالا تلق . يملا

 ىلع اهعيب مرحيف اهبرش ةمرحل اًئراقم ردص هنإ لاقي وأ . ليكوتلاب ال ةرشابملاب

 . يمذلا عيب جرخيف اهتمرحب نيبطاخمب اوسيل رافكلاو اهبرش مرحي نم
 :ءاامهع,ريلاعت هللا يضر ةملس مأ (ب) 2 [سجنال

 قانا ماهو ديزل اَمّنإف ةكاقلا ءانإب الف ترسلي يذلا نإ»

 ا

 : ان(  تيدحلا حرش مح

 تديسب يتلا, لإ و اينع ةياوزلا ىلع اهقنا( .اهنع ىلاعت هللا سس دلع ماو و

 تيدَخ قال |وألا بابلا يف هحرش مدقت ( منهج ران هنطب يف رجرجي امنإف ةضفلا ءانإ يف

 . ( ةّضِف وأ ٍبَهَذ نم ءانإ يف َبِرَش ْنَم »

 كر ١( تاكا رمخلا عيب < رخ هضاب : ةافاكلا 0 0 594

 < 6 ب هسة اسك 1 للا عراشبا تعا
 كارشلا 5 ةضفلاو بهذلا يفاوأ كاسم عار تاب: ةنيزلاو سابللا باتك :ملسمو

 : 0( اذن د نا تنل ءاسنلاو لاج رلا ع 3 هريغع و

 ا



 : هنع ىلاعت هللا ريض ييردتبا ديعس 2 0 ةننف

 انلو كلب بأ : نولوقيف « نجلا لأ اي: نجلا لهل ا هللا نإ»

 رك لَه لوقيف نا يف 1 لاو َكيَدَعَس و

 ةهرث ه مره ةه

 ادَحأ طغت ْمَل ام اَقيَطْعَأ دَقَو ٌبَر اي ىضرت ال اَنَل اَمَو : نولوقيف

 اول قفا َكِلذ ْنِم لضفأ ْمكيِطعَأ الآ : لوقيف « َكِقَلَح ْنِم

 طارتملو لكل حاجا: نوفل . كلذ ْنِب لّضفأ ءينش ينو بر ا

 00 ْمِكتلَع لع تااتخلم

 مت تيردجلا حرش مج

 نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 ةماقإ كرمأ لاثتمال مقن يأ ( انبر كيبل : نولوقيف ةنجلا لهأ اي : ةنجلا لهأل لوقي هللا
 بلطن ينعي ةناعالإ ىنعمب وهو داعسالا ىنعمب دعسلا : يرهوجلا لاق ( كيدعسو ) ةريثك

 ركذي مل امنإو كتردق يف يأ ( كيدي يف هلك ريخلاو ) داعسإ دعب اًداعسإ كنم

 نولوقيف متيْضَر له لوقيف ) بدألل ةياعر اًحيرص ىلاعت هللا ىلإ بسني ال هنأل رّشلا
 نوكي ماهفتسالاف فرظلا يف ريمَّتصلا نم لاح يهو ( ىضرن ال ) انل ءيش يأ ( انل امو
 مكيطعأ الأ : لوقيف كقلخ نم اًدحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو براي ) مهاضر ريرقتل

 يف براي لاق امّنِإو ( كلذ نم لضفأ ءيش يتأو بر اي : نولوقيف كلذ نم لضفأ
 لك لوق كلذ نأ ىلإ ةراشإ هلبق اًروكذم عمجلا نوك عم انبر اي لقي ملو نيعضوملا

 لغ !لدأ ليعنإ و لك نع مالكلا نإف اوتكس ةفئاطو اوبلكت: مينط:ةفئاطا نأل نأ

 طخسأ الف ) ناضر مكيلع لزنأ يأ ( يناوضر مكيلع لجأ لوقيف ) ءاضرلا لوصح
 يهاوَتلاو مالا ةفلاخم بجوم د | نال ليتل "كك "لاك امنإو ( اًدبأ هدعب مكيلع

 لضفأ ةيناحورلا :تاداعسلا نأ .ىلع ةلالد ثيدحلا يفو طخس' الف _ةنجلا يف فيلكت الو

 !ءاقيلاه كاوضْرلا تفرش ؟ولاث نيذلا ءادعسلا كقلوأ,نمرهللا المح ]هلال ١

 ةنجلا لهأ جدع ناوضرلا لالحإ فان 50 ها ةفصو 11 0 3

 - 6 ن9 اعبأ ١ مبهيلع طخسي الف

 ار



 نأ زوجي ( لاؤسلا ةرثكو ) اًضيأ عونمم هليلق نأل ةرثكلا ذيق ىلإ ةجاح ال اذه ىلعف
 ( لاملا ةعاضإو ) هينعي ال اًمع ناسنالا لاؤس هب داري ناو سائلا لاومأ لاوس هب ةازد

 وتعب لاعت هللا يني ردم 07 ابا

 3ي/ ةوارملا“هبز مهضيو ٠ ماا باَتكلا اَذَهِب عفرُي هللا نإ»

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 باتكلا اذهب عفري هللا نإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )
 ( نيرخآ هب عضيو ) هاضتقمب لمعو هب نما نم مهو ماوقأ ةجرد نارقلاب يأ ( اًماوقأ
 ىثنألاو لعفأ ىلع مسا وهو نيئيشلا دحأ حتفلاب رخآلا : يرهوجلا لاق . ءاخلا حتفب
 نآرقلاب طحي يأ ةفصلا يف اّلِإ نوكي ال اذك نم لعفأ نأل ةفّصلا ىنعم هيف نأ اّلِإ ىرخأ

 . هاياصو ظفحي ملو هنع ضرعأ نم مهو نيرخا اًماوقأ

 : يع ايلات هلا ياسر ازعل نبا كام نيا مانع لا
 . هايد يفا _نئالا نوبذعي قدا دعي هللا نإ»

 هجا افي دفا حرش مح

 ةلمهملا ءاحلا رسكب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر مازح نب مكح نب ماشه - م )
 ةتس مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام ةباحّصلا ءالضف نم ناك : ليق . ةمجعملا يازلابو

 ( ايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا نإ ) : وهو دحاوب اهنم ملسم درفنا ثيداحأ

 . قح ريغب يأ

 لضفو . هملعيو نارقلاب موقي نم لضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [19]
 1 167 اهتملغؤ بايب ؟لمفف اةزيشىأاعف نفا ةقكحلا لغم نف

 مكنم اونما نيذلا هللا عفري# : ىلاعت هلوق كلذ قادصمو : نارقلا وه : باتكلا

 . «تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو
 د عا افلا كينع 1 والغلا دضولا ماب ناكاوالا و ةلشلانارلا باك : ىلع - سفرا

 )١١8(.

 لأ



 20 ال < تاع نشر رشا مرسلا ل ل ل
 . لاوسلا ةَرثكَو , لاقَو ليق مكل هَرْكَيَو ؛ مكرما هللا هالو ْنَم

 . « ِلاَمْلا ةَعاضِإَو

 فضح تيدا حرش مدح

 مكل ىضري هللا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - م )
 مزلتسي ءيشلاب اضّرلا نال ثالث نع م اهنيو ثالئب مرماي ينعي ( اثالث مكل هركيو اثالث

 امنإ ةهاركلا يف مالكلا اذكو ةيانك نوكيف هب ءاضّرلا مزلتسي ءيشلاب رمألاو هب رمألا
 لك ةدئاق' نأ ىلإ ةراشإ ميكنم .هركيو/هكنعي ىضرت الهي مل [نيحضاوإلا يف م0

 ريسفتلل هيف ءافلا ( يضريف . اثالث مكل طخسيو ىوريو ) هدابع ىلإ ةعجار نيرمآلا نم
 لاق مك نارقلا وهو ( هللا لبحب اومصتعت نأو ائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل )

 اب ءادجتالاو هتاياب كسمّتلا وه ماصتعالاو «"نيتملا هللا ليح نارقلا :"٠ مالسلا هلع

 يف قرفت ريغ نم يأ ( اًعيمج ) هب ءافولا هماصتعابو هللا دهع هللا لبحب داري نأ زوجيو
 اذه اوقرفتت ال يأ نيئاثلا ىدحإ فذدخت ( اوقرفت الو ) هللا لبح نم لاح وهو كلل

 دوهيلا فلتخا م ماصتعالا كلذ يف اوفلتخت ال نأ يأ اومصتعت ىٍلع فطع ىفن

 اوهضتعا تعي ا: رمألا ينعم بختار نم هليقرامر نوكي نأ لع ىبمنادنأ| لاقي وأ ىاذ |

 ( مكرمأ هللا هالو نم اوحصانت نأو ) اوكرشت الو : هلوق يف مالكلا اذكو اوقرفت الو
 مهتفلاخم كرتو مهلاوقأ عابتا مهتحصانمب دارملاو . ءارمألا مهو كرمأ يلاو هللا هلعج نم يأ
 مهتفلاخم نأب اًراعشإ نيلَوألا يف لغف م اوفلاخت' الو : هلؤقب انه دك وي ل امإو مهل ءاغذلاو

 هب ينعي نيردصم انوكي نأ زوجي ( لاقو ليق مكل هركيو ) ةيصعمب اورمأ اذإ ةزئاج
 ركذ هب دارُيو نييضام انوكي نأو بولقلا يسقت اهّنإف باوث دصقو ةرورض الب ةلواقملا

 أب ريغ نم انك ةنسلا لهاو اذك كامكللا لاق لاقي نأ لثم'نيدلا ىف ةجضالا

 لاق . ظفللا ليوات ىلع هركي يللوعفم العج امنإو هعمس نم اهب دلقيو ىوقالا وه ام

 هب ثدحتي ام مكل هركي ينعي باوجلا يف ليقو ءادتبالا يف لاق كا

 : يبيطلا لاق . اًباوصو اًريخ ممل يدجي ال ام اًباوجو ءادتبا مهمالك نم نوسلاجتملا

 ىفك ٠ : مالسلا هيلع هلوقل ةرثعلا نم اهعم نمؤي ال يتلا ةرثكلاب اذه ديقي نأ نم دبال

 اتا بويع نع سسجلا 'امبتم ذارملا ليف © عمتي ام لكل تدب نأ اننا
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 ىلع ابنك 1 ءالؤزمأ : ٌداهشألا اوف َنوَقِفاَنُملاو نورفاكلا

 أ يلاطلا "ف ثا" هل الاد هور

 جس مدخلا حرش مدح

 يفْدُي هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 ياء كلذ نع لاكل ىلاعت “هللا نال ةفاسم, كرقال فمارك تارقا هيرفي يل( نقولا
 ىنعمب كيرحّنلاب وهو ( ُهَفَنُك هيلع عضيف ) جراخلا يف دهع ال ذإ ةركنلاك ىنعملا يف
 لهأ نيب يزخلا نع هنوصو هيلع هتيانع راهظإ هدبع ىلع هفنك هللا عضو ىنعمو بناجلا
 : لوقيو هرتسيو ) ليثمت اذهو هتنايص دارأ اذإ لجر ىلع هبوث فنك عضي نمك فقوملا
 ( هبونذب هررق اذإ ىتح بر يأ معن : لوقيف ؟ اذك بنذ فرعتأ اذك بنذ فرعتأ
 يأ ( كله هنأ ) هتاذ يف هللا ملع يأ ( هسفن يف ىأرو ) اهب افرتعمو اّرِقُم هلعج يأ
 ( كيلع اهترتس لاق ) لاحلل هيف واولاو نمؤملل ىأر يف ريمّضلا نوكي نأ زوجيو نمؤملا
 مبدقت ( مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف ) هللا لاق اذام لاق نمع باوج فانئتسا اذه

 كيلغأ اهارجبم انآ, لقي مل اهنإو هللا, الإ فئموي اهرفغيال بونذلا نأل عصيشخللا ديف, انا

 نمؤملا يأ لوهجملا ءانب ىلع ( ىطعيف ) اضيأ دبعلا نم باستكاب ناك اينّدلا يف رّسلا نأل
 ( داهشألا لوقيف نوقفانملاو نورفاكلا امأو ) يناثلا هلوعفم بصّتلاب ( هتانسح باتك )

 كورضاحلا مهو بحاص عمج وهو بحص عمج باحصأك ديغايلا هج وعيوب ل

 اوبذك نيذلا ) نيقفانلاو نيرفاكلا ىلإ ةراشإ( ءالؤه ) نينمؤملاو ةكئالملاو ءايبنالا نم
 . ( نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ مهبر ىلع

 : هنع ىلاعت هلا يصر ةريرهوبأ 6

 : ورب نبا انا وجل هَرْكَيَو ءاَنالَث ْمُكَل ىَضَرَي هللا نإ

 هبا اوكرشُت الو ُهوُدبْعت نأ ْمُكل ىَضْرَيَف ٠ نان ْمُكَل طخْسَيَو

 معسل لع ل ل

 دف نع كارلو هسا نع نع لئاسملا ةرتك رع ىبلا نايا: هيفا باك ١ ملجم - 530
 )١9/١8( )٠١(. تاهو

 ار



 هس ثيدحلا حرش مدح

 بحي هللا نإ ) : هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 هيف ةقنخنملا ةرخبالا عفدني هب ذإ غامّدلا ةفخو ماسملا حاتفنا وهو هببس ينعي ( ساطعلا

 ( بؤاختلا هركيو ) دمحلا هبيقع نسف ةمعن عراشلا هَّدع اذهو ةعاطلا ىلع هبحاص نيعيف
 ةعاطلا نع هبحاص عنميف لسكلا ىلإ هليمو ءادغلا ةرثكو ندبلا لقث وهو هببس ينعي

 نزو ىلع ةزمهلاب بؤائّتلا . طق يبن بءاثت ام : ليقو . مظكلا هيف عراشلا نس اذهو

 ضعب يف درو امو دصق ريغ نم مفلا هنم حتفني سفنت وهو يرهوجلا هلاق اذك لعافّتلا

 ملسم لك ىلع قحف هللا دمحف سطع اذإف ) ديدسب سيلف واولاب بوانتلا : خستلا
 نم عمسي لو ديمحتلاب رهجي م اذإ ٌللطاعلا نآب 'َراَعَسِإ هيفو .. هيل ا

 اظن" طلح ةلمملا نيسلاب وأ ةمجعملا نيشلاب ( هتمشي نأ ) تيمّشتلا قحتسي "يال

 نيع ضرف تيمشتلا نأب راَعشإ « مِلْسسُم لك ىَلَع ٌقَحَف :  هلوق يفو . ةكربلاو ريخلاب
 ةّنْس هنأ يعفاشلا لاقو . مالّنسلا درك ةيافك ضرف هنأ ىلع نورثكألاو ضعب بهذ هيلإو

 لسَتمَي نأ ملم لك ىَلَع قع :٠ مالسلا هيلع هلوق يف اك بدّنلا ىلع ثيدحلا لمحو
 هبحاص هتمهش اذإو هللا ةمعن هركشل تيِمْشّتلاب سطاعلا قحتسا امإو « ماي ةَعْبَس لك يف

 سلجم يف سطاعلا دمحو ساطعلا رركت اذإو بولقلل افيلأت ةرفغملاب سطاعلا هل وعدي
 ار ا سا ا كلا يغبني اولاق دحاو

 :الاميتلع "ملا يجرب ل (ف) يلا كبل

 ففرغتا : لوقيو هرّتسَيو « ُهَقََك ِهيلَع مضيف « َنمؤملا ِنْدُي هللا ن١

 د 1 < لوف اذك َبْنذ فِرْعَتَأ ءاذك بنَ

 َكيلَع اهرتس : لاق ٠ « كله هنأ هيسفت يف ىأرو « ِهيونُذب ةَررق اذإ
 ن1 هنا اك لطلاب كل اهدغأ نا اينَّدلا يف

 ©نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الآ ف لجو زع هللا لوق باب : ملاظملا باتك : يراخبلا - [ع54*]

 06 ا

 .(ت7) (؟ا/54) هلتق رثك نإو . لتاقلا ةبوت لوبق باب : ةبوتلا باتك :ملسمو

 «ه4



 قيال دل حرش مهح

 ا ا يضر ةشئاع - ق )

 ةاحلا ااولاق دويل ١ سر اطق بنعم اعب قا يضر ةيعاناغلا تشمل ا كلا ناك سالب

 كلاعب )ا ملداعا هالسلاوب ةالكصلا ةيلعأ دكر دعب كليلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يأ: نيادعس (١ كراجات كرا

 , ا يفتيلا لي علا يررقتلا فلعل كلتا لك قرر زعا ذباب هل

 1 سس يس
 هللا نإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م)

 نم وهو واولا نم ةبولقم هؤات . ةياقولا نم ليعف وهو ( يتلا دبعلا بحي لجو زع
 َعَدَي ىَّتَح نيِقّتملا ةَجَرَد لُجّرلا غال ٠ : مالسلا هيلع لاق بونذلا تال

 دارللا ليف ٠ سفنلا ىنغ هل نم هب دارملا ( ينغلا ) ( لاب هبكاثم ا

 دارملاو ةمجعملا ءاخلاب ( يفخلا ) . كلذ ىف دعب ال :حراشلا خيشلا لاق . لاملا ىنغ هب

 . ءافعضلا محري نم وهو ةلمهملا ءاحلاب يورو . ةدابعلل سانلا نع لزتعي نم انه هب

 ' : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (عالات كرجل
 كيلع نقطع نإ كم وك ةركوو ؛ َسساطعلا ٌبحُي هللا نإ»

 لا( ن١ نيك" 5569 قئاقرلاو دهرلا باتك : ملسم - 0

 . ءايرلا ةيشخ ءافخ يف لمعلا لمعي د فدل يفخلا

 ا ىلع هدي عضيلف توءاثت اذإ كان :!ندألا ناكل يراخبلا ا نيالا

 ىلع هركلا ةفص تابثإ اذكو لجو زع هلل بحلا ةفص تابثإ ثيدحلا ينو : هيينت (ه)
 نأ ثيح هللا دمحيو سطعي هاخأ عم اذإ ملسملا تيمشت بوجو هيفو . هتاذب قيلي ام

 قحتسي ال هدنع نم عمسي ملو ديمحتلاب رهجي مل اذإ سطاعلا نأب راعشإ ثيدحلا يف
 1 تيمحسلا
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 : هنع 0 هلل يضر 7 وبأ 6 0

 : «ُهْتَضِبَق الإ اهناادوب دو واهل وورو نودع كولو اي

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 احُجير ثعبي هللا َّنِإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 مهحاورأ ضبق يف نينمؤملاب قفرلا ىلإ ةراشإ فيصوّنلا اذه يفو ( ريرحلا نم نيلأ نميا نم
 ىوريو ) لقثلا هب نزوي ام لاقثملاو . اهنزو يأ (ةبح لاقثم هبلق يف اًدحأ عدت الف)
 ريخلا لامعأ نم هتارمث هب دارملاو .( نامل نم. لجا ةرغص يعود ناكم يأ ( ةرذ
 عامجالاب هيف ةلخاد ريغ تادابعلا لفاون نآل ناصقنلاو ةدايزلل لباق ريغ ناميإلاف الإو

 يعفاشلا دنع انموم نوكي ال اهنم اًئيش كرت ولف ناصقنلاو ةدايزلا لبقت ال ضئارفلاو
 قا ىأ ( هعضبق الإ ) اصقان اًبمّوِم,نوكي نإ ال لكلا ءامتنا مرات ءركلا 00

 : تلق . قيفوتلا امف ماشلا لبق نم اًحير : ىرخأ ةياور يف ءاج : تلق نإف هحور
 دحأ نم ًاهؤدبم ةدحاو نوكي نأو ةيناميو ةيماش نيحير ةضباقلا حيرلا نوكي نأ زوجي

 موقت آل ةعاسلا نأ لع لدي ثيدجحلا : تلف نإفيرشتيو رخآلاب لصت م 00 |

 ينمأ نم َةَفئاَط لاَرَي ال 7+:  مالسلاو. ةالصلا هيلع هلوقل فلاخُم اذهو رافكلا ىلع ذل
 ىلإ « ةمايقلا موي ىلإ » : هلوق نم دارملا : تلق « ِةماَيِقلا لا موي ىلإ حلا ىَلَع َنيرِهاَط

 . ةنيللا ُيّرلا مهضبقي كلذ دنعو هنم بيرق تقو

 اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع (ف)

 . هلك ا نإ»

 ءيش هبلق يف نم ضبقت ةمايقلا برق نوكت يتلا مْيرلا يف باب : ناميإلا باتك : ملسم - [189]

 ..ن1م5) 110 ناميآلا نم

 . 554 ةلك ىرمالا بيف :ققرلا بأي ب يتدألا باك : يراتلا 00
 كلا تاب : ةكاشلا تاك :ملسمو

 .نيد و

 مهيلع دري فيك و . ءالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يب

 7١م  (١)راهزألا قرابم ؟ها/



 ءاضّرلا مدعو ءحلملا ءاملعلاب لخبلا زاوج ىلع ةلالد هيفو ( راصنألل هلاق )

 . مهتقرافمب

 : هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا ىبسوم وبأ 0000
 اهلا دي طْسِنيَو « راَهلا ٌءيِسُم َبوُكيِل للاب دي طمس هللا نإ

 .ءاهب رغم ْنِم ٌسمتلا َعلْطت ٍِ ريل يشسوك

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 هدي طسيي هللا ْنِإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىموم وبأ - م)

 خيشلا لاق ( ليللا ءيسم بوتيل راهنلاب هدي طسبيو راهنلا ءيسم بوتيل ليللاب
 راهنلا ءيسملو ليللا ءيسمل هللا دوجي ينعي . دوجلا نع ةيانك ديلا طسب : يدابالكلا

 ىَلَع ريمأ نيمبا ٌبِحاَص » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور اك بوتيل لاهمالاب
 حام لاق ةكيس لمع اذإو اهلاكتا نعال كيك ةتلخ ذعلا"لمحت اذإو لامعا لا
 مل نإو هيَلَع بكي مل رفغتسا نإف اهلا نم تاَعاّس َعْبَس هّْنَع كَسمُيَف كسْمأ نيِميلا

 توكل« ةلوطلا" كيان ريغ“ لكل "نفك اهلا "لإ أ ©" ةدحاو تينت" بق رعت
 تو لع“ ٌرصأ "هلأ "زابتحابنابنلا" ىلإ: ةتفاضإف' ليللا"ءئلسم هب داري 'نأ الإ نابنلا' ءييشُم
 هانعم لاقُي وأ . ليللا ءيسم بوتيل : هلوق يف ىنعملا اذكو بتي ملو راهثلا يف ليللا
 را ا اًنح نوكيل نارفغلاب بئاتلا قلل هللا دوجي

 بناقل“ وعالي هللا نأ ينعي ةداعلا يف هيلإ هدي طسبي ءيشلا بلاط نأل بنطلا نع

 ىتح) قباسلا ليواتلا "ىلع الإ ناهنلا اءىلسم 'باوتيل هيساني ال لوقلا اذه' ىلعفأ ةبوثلا الإ

 . ( ابرغم نم سمشلا علطت

 ةيؤتلا و: توناللا )تر ركت »نإ و. 67 تونذلا نم ةيوتلا لاوبق كتاب: ةيوتلا)كتاتك : لسا[

 . معلا (1 قر

 اًمالخ هلالجو هتاذب قيلي ام ىلع ىلاعتو كرابت برلل ديلا تابثإ ثيدحلا يفو : هبينت (ه)
 . حراشلا هيلإ بهذ يذلا ليوأتلل
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 ىلا ليل 0 هللا يضر هللا دبع نب رباج 1 هيي

 ؛ مائْصألاو ريزنخلاو ةَنيَملاو ٍرمَحلا عيب ' ام ةلوسو هللا نإ»

 : 0 وهو .حتفلا ٌماَع ُهَلاَق

 4هسج ثيدحلا حرش مح

 نإ ) هع, ةئاورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج - قر

 ( ةكمب وهو حتفلا ماع هلاق . مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رم 5 را هلل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0
 1 «راصنألل هلاق 0 هكر هك هريس هللا نإ»

 هس مما عريش هد

 كاقلملا ف لاقت هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق

 ( نما َرُهَق نايفس يبأ َراَد لحد ْنَم ٠ : ةكم.جتف ,عوي ملسو هيلع ىلاعت للا لنص يبنلا

 اضيع يف ةنعر ويترتب ةفار هتلخأ دقق كج را امإإ : ضعبل مهضعب راصنألا تلاق

 اذك وردك تلق ملف: راصنألا شعم اير», : لاقف مهلوقب, حولا هيلع لرش اه سلا

 دارم زيلإ (كترجاهي ينعي « مكيلإو هللا ىلإ ثررجِلَه هلوسرَو. للادبع نيد | ٠
١ 

 : لب كفي ينعي ( مكُت 1 0 : يثري كاد ٠ هال زك ز6 كف رافال نعي 4 يكل امم ةتبامملاوا 2 احم اخاف نك هللا

 انلق ام هللاو : هللا لوسر اي : اولاق « هيف نوُنوُمَتو نويحت اك م دلَب يف توُماو ىيحأ »
 ١ َ و 3 200 0

 هللا نا ١) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف انريغ هلوسرو هللا يف انكراشي ناب الخب الإ

 حشلا ىوعد نم نولوقت اميف مكر اذتعا نالبقي يأ ( مكنارذعيو مكناقدصي هلوسرو

 . (5555) مانصالاو ةتيملا عين باب : عويبلا باتك : يراخبلاب ب([45]

 )١581( انخالا ريرتككاو , هتيملا ه رمخلا عيب ميرخ كانا 1 ةافالسملاا تاتكك :ملسمو حز عأ 1 كك لكألو , ةكملا و 3 1 3 : ةأف ' 9

0 

 : (85) وا ةكم حتف باب :..ريسلاو 'ذاهجلا..باتك ,: ملسم - م 7]

 )١95/٠١(. «فارشألا ةفخ» عجار ٠ يراخبلا نود ىلسم ىب درفلا اقإ كيد

 "هده



 حا تف نال حرش مح

 كحضيل هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 هللا و"( كربلا فلخعتطلا لاح تسال "اًراخع اهؤاضار اهكطسط  لط«فازملا ( نيلجروا نم

 وبلا ةكلالل سلجم داري تأ زوج 2 يووتلا لاقي ا امر عون هعابتتساو ىلاعت

 ىدع ( نيلجر ىلإ هللا كحضي : ىوريو ) اًراجم هللا ىلإ هداتْسِإ نوكيو امهحور ضبقب
 را تاب رصاص ادع لقيا سبل يت سس

 بوي مث ةنجلا حليف اذه. لعمي,», "لاق, ؟ هللا,لوسر اي. كلذ»فيكو : اولاق ثيدحلا

 خيّشلا لاق 0 اا ىلإ هيِدِهَيَم حالا لعل

 باحسلا كحض لاقي هدبع ىلع ةمحرلا راردإ كحضلا ىنعم نوكي نأ زوجي : يدابالكلا

 . "هؤام بص اذإ

 0 0 هلل يصر ىبوم وبأ فر 0
 0 ارق مث ؛ هي ْمَل هدأ ادق ؛ .ملاظلل يلمُيل هلل نإ»

 ا ا نإ ةملاط يهو ىرقلا 0 اذإ كا 0

 2 دوق

 هي ثيدحلا حرش مدح

 يلعيب هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )

 ساس ا
 د ملا دك وتولي رحابلا بنصب 0

 13ر6 ضو نرش نما نأ فرش ع اذإ را أرق مث) هلل

 لل ماظل نيعوز موللملل ةيلسل كيدحلا قو مم: دبر .«ةيده يأ نأ

 هلاهمإب رتغي

 *0.. ةملاظ يبطل [راقلا ا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذك و وه باب. : ريشفتلا باتك : يراخبلا - [؟3]

 دة (١

 1 12 مايفروا) فكظلا :عرخ ثان: بادالاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو
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 يأ ( رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤيلا هللا نإ آلا : ةدابسلاو ةالّصلا هيلع لاقف هعجو

 هملعل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو ءاير هلاتق ناكو اَمفاَنُم ناك لجرلا كلذ نإف رفاكلا

 : نيملسملا رئاسل”هقافن نيت ههببفتر/ لج [اهلف ريما اما مهن انتى كل ١ ١

 : ,هنع م اعت هللا ا ا (م) ا[

 َبَرْشَي وأ اَْيَلَع هَدمْحَيف ةلكألا لكي نا ِدَِْلا ٍنَع ىَضريل هللا َنإ»

 . «اًهِيِلَع ُه 01 ةبرشلا

 كج ثيدحلا حرش مدح

 ىضريل هللا نإ ) : هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ - م )
 لكألا نم ةرملا ةزمهلا حتفب ( ةلكألا ) لكأي نأل يأ ةزمهلا حتفب ( لكأي نأ دبعلا نع

 امنإ ( اهيلع هدمحيف ةبرّتشلا برشي وأ اهيلع هدمحيف ) ىرهوجلا هلاق اذك عبشي ىتح
 نم مث هيلع ركّشلا قحتسي ًاليلق ناك نإو برشلا وأ لكألا نأب اًراعشإ ةرملا ءانبب ىتأ

 نوكي اليك هؤاسلج غرفي مل اذإ لكألا نم غارفلا دنع دمحلاب هتوص عفري ال نأ ةنسلا
0 

 مع لات لثقا يضر ديره هءلبا (ق) - [144]

 كك هللا ُكَحْضَي - ىوريو -4 ِنيلُجَر نم ُكِحْضَيَ هللا نإ»
0 

 . (ةنَجلا ٍنالخدي مث هَّبحاص نهرا

 دعب ىلاعت هللا دمح بابحقسا باب : رافغتسإلاو ةبوتلاو.ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - 55]

 64 19 رل
 لتقيو دعب ددسيف ملسي مث ملسملا لتقي رفاكلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [584]

1 

 )-١89( ةنحلا نالخدي رخآلا اههدحأ لتقي نيلج رلا نايب باب : ةرامآلا باتك :ملسمو

7 

 ثفيرحت .ريغ نم ,هل .هتانثإ !بجيف لافتا هللا قلكمضلا ةفض.انيانثإ ركبنا فلا“ :ةيكح

 ىلاعت هللاب قيلي يقيقح كحض وهو . ليثمت الو فييكت الو ليطعت الو

 كرا ١



 عقي ىتح خسملاب نيلعفلا دحأ هيجوت نم دبالف رخل ىلا كيالستا«وك قناني األ
 لاؤسلا ىلع اًدئاز هنوك عم هبيجوت ىلع مالّسلاو ةالّصلا هيلع هباوج : لوقأو . اًباوج
 كلاهلاو مهل لسّتلا توبث ةقيقحلا يف يفنملا نأل كلا ةدارالا ىلع مقتسي ال ةدئاف الب

 ءيشب بذعملا نذل ةياثلا ةدازالا للعب اذكولا فنيا نفيكفا لشتلا وع زارصو الا ةنلكلاب
 ملف طحقلاب اوبذع شيرقو امهريغو لُمقلاو دارجلاب اوبْذُع ثيح ليئا رساايبك اعلا

 كالهالا نم دارملا نوكيف يوارلا كش ىلع اذه لمحي نأ يدنع هجولاف مهلسن عطقني

 لبق يأ ( كلذ لبق اوناك ريزانخلاو ةدرقلا إو ١ هنلعالا ٌرشلا ةئيرشب خسملا باذعلا وأ

 يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ينأ نع ملسم ىور : ع
 رأفلا اّلِإ اهارأ الو تلعف ام ىردي ال ليئارسإ ينب نم ةمأ تدقف ) : لاق ُهّْيَ
 اذهو ( ُهْبَبِرَس ةاشلا نابلأ اهل َعِبْضو اذإو هبرشت مل لبإلا نابلأ اه َعِْو اذإ مررنا

 0 تيدا نط "لق 7 امم قيهولا امه خوسمملا لسن نم راقلاا نأ لع ل

 مزجي مل اذهو لسانتي مل خوسمملا نأ ملعي مل نيح هلاق مالّسلاو ةالصلا هيلع هنأ 0
 امن ندم نقلا ندينس هقازش غدرا كيد ورم او اهتطار أراها ران مار كد

 : امهنع ىلاعت هللا 1 ل ل وبأ "كاس ةيألا
 : «رجافلا لجرلاب َنيّدلا اذه ل هللا ثإ»

 ملا مضب وهو ( امهنع ىلاعت هللا يضر نرقم نب نامعنلاو ةريره وبأ - خ )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع نامعن هاور ام : ليق . ةددشملا ءارلا رسكو فاقلا حتفو

 ىشلا لاك 7 لاق - تيدحلا اذهب ىراخبلاو دحا وب ملسم ام درفلا ثيداحا هما لسو

 نم اذه » : مالسالا يعدي ناك لجرل لاق ربيخ ةوزغ يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هللا ىلص يبنلا هلاق امل اوبجعتف لاتقلا دشأ لِجّرلا لتاق لاّتقلا رضح املف « راّثلا لهأ

 ةدش نم هسفن لتق حارجلا هب ترثك املف اوباتري نأ اوداكو هقَح يف ملسو هيلع ىلاعت

 . )١515"( رجافلا لجرلاب نيدلا ديؤي هللا نإ كنان": داهجلاا كاعكأ : ىراخكلا "10

 هسفن اع 320 ناوأ فت“ ناشنآلا )زنق. رحت ظلغ نايب تاب : نامآلا تاتكا :ملسمو
 . ازا م1007 طلظل ةوشتافلا نول لغوي ال هناو رانلا يف هبأ تدلع" ءىسب
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 هس تيدحلا ل رك د

 ردم يِخَنلا ةيا تلزن امل تلاق . ا ا اس ا م
 © اَيْندلا لا نق كج ل 1 هيأ اي : ىلاعت هلوق يهو

 هللا ترتخاف دال ع لك ليو ل تا 0 [؟2 :بازحألا] ةيآلا

 مالسلا هيلع لاقف . تلق يذلاب كئاسن نه, ةأرما ربختال نأ كلاسأ تلق مث هلوسرو

 ريغلا ىلع رسعلا وهو تنعلل اًبلاط يأ نونلا ديدشتب ( اًننَعُم يننعبي مل هللا نإ )

 . ( اَرسَيُم اَمّلَعُم يشعب نكلو اًمعتم الو )

 ا هللا 0 ترحل نبا و [1

 و ٌلَعَجف اًمْوَق ْبّذَعُي وأ امو كِل ْم لَجَو َّزَع هللا نإ

 . هكللو لبق. اوناك ريراتحلاو وعل نإَو

 كح ةكئالخحلا حرش مق

 ع - ١

 ا يا

 زع هللا نإ ) : مالسلا هيلع لاقف ؟ ال مأ اوُحيِسُم موق نم ريزانخلاو ةدرقلا نأ مالسلا

 وه ام ىلإ ةروص ليوحت خسملا ( الّسن مه لعجف اًموق بذعي وأ اًموق كلب مل لجو
 نا ىلإ ةراشإ اًموق ظفل ريركت : حراشلا خيشلا لاق . كرم اهلا اال

 نإو . خسملاب بيذعتلا ناك ةيلكلاب مادعإلا كالهإلاب ديرأ نإف نييذعملا ريغ نيكللملا

 ١( 4189 ةينلاب الإ اقالط نوكيا ١ ةناتمأا نحت نأ نايب تاب": ىالطلا بامكأ : مليش "0

 : رباج كيد نم حالا

 فمح الو بيرت ال . اهريغو قارررالاو رراجإإلا' أ ناب كباب : يدقلا تاك ! ل ا
 | 0157 نمل" نيف اانح

 . «لعجيف» : «ملسم» يف و
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 اهل ار ءاربكأب  ةيلعلا كتيرط ع: خصع "تقلا ينحت نإ )' اناكمةهقوف».نأ الا.كارإلا

 اهاّيإ مهلينل بضغلا نم مهطسق نم رثكأ ةمحرلا نم قلخلا طسق نأ ىري الأ
 تراك لإ ماعلا اوف رب طفيلكاتلا» ملقا نأ و :قاقختسالاب الإ هبضع 'نولانيالو كقاقحتسسما الب

 انتقزرو انام انتقلخ انهلإ . مهتبوت لبقيو مهقزري لب هوصع اذإ مهيلع ةبوقعلا لجعيالو
 لا ولو افا تامّتصلا< كاوا كا ا ىلع ةقباس ةمحرلا ليق اًناحجم انمح راف اًناجم

 نعل ذأ كازا زئاقلا اذه : لغلا ريبخغلا نع ةالضف كايشألا نم شادو اناسمح) كب

 راماع ور هجر ميرشن زك :تجبسو اير »ا :. ىلاعت هلوقامتمو ةمحر ةداججإ نأل ,رويظلا
 ةعدق ١ ات 'هتافيض للك منآل تاوبعلا قرد اد

 ك2 للاغت هلل 3 ةثلئاع, 7[

 ) عل ةراجلا رع نأ ا ! هللا 5 0

 ل حرش مدح

 ءاطغ تذخأ تلاق . اهنع ةياوّرلا ىلع اَمْمّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 هبذج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هار املف بابلا ىلع هترتسف طسبلا نم عون وهو
 ةهارك ىلع ةلالد هيفو ( نيطلاو ةراجحلا رتسن نأ انرمأي مل هللا نإ ) لاقف هكته ىتح

 ميرحت ةهارك ةيعفاشلا ضعب لاقو . رطبلل نكي مل نإ هيزنت ةهارك بايَّنلاب ناطيحلا رتس
 لعلي عكيرخلا 300 زي لهو دنع رس راى ديالك مكلتسلاو ةكذلصلا لع هك نأل

 هيلع هكته اّمأو الالخ نوكي نأ زاوجل اًركنم هنوك هنم مزليالو هب رومأم ريغ هنوك

 . ههزنت ةياغو هتبترم ولعل نوكي نأ زوجيف ريدقتلا اذه ىلع مالسلاو ةالّصلا

 .(3155 5) "و وءاصتلا نم ءارط .ءام باب.: سشائللا تاكا : يراختلا 71

 هيف ام ذاخلا ميرحخ و . ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك :ملسمو
 ةروص هيف اتيب نولخديال مالسلا مهيلع ةكئالملا نأو . هوخو شرفلاب ةنبتمم ريغ ةروص
 ّْ د71 او لك الا

 هلل ظفللا و ليم دنع تيددلا لضآو

 )1ك



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ )1
 . « اًرطب ُهَراَزِإ د َنَم ىلإ ل هللا نإ»

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 ( رظنيال هللا ْنِإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 فطللا رظن هب دارُي نأ زوجيو رجزلا ىلع وا ٌلحَتْسُملا ىلع الومحم نوكيف ةمحّرلا رظن يأ
 لاق مالسلا هيلع هنأ يور امل نيبعكلا نم هلازنإ هب دارملا ( هرازإ رجي نم ىلإ ) ةيانعلاو
 نكي م نإ هّرَج نأ هنم مهفي ربكلل يأ ( اًرطب ) « راّثلا يفف نيَبْعكلا نم لفُسأ ام

 ةجاحلا ىلع داز ام لك اذك ءاملعلا لاق . هيزنت ةهارك هوركم هنكل اًماَرَح نوكيال ربكلل

 ال لاق املو كاجرلا حر ىف ثيديلبات كل موركمفا ةعسلاو لريطفلا سابللا يف ةداتعملا
- 

 . اًعارذ نهلويذ ءاخرإ يف نمل نذإلا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع ّحص دقف 2

 : هنع ىلاعت هللا يصر ةريره ويأ 1 5 [ اال

 ردا هذإ ه1 هقوفا ةدفيلا ابدت 0

 يبضغ تكفا

 مص ةيردقتا حرش مح

 ىضق امل هللا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبا - خ )

 ( هشرع قوف ) يلزالا هملع يف تبث يأ ( هدنع بتك ) تاقولخملا ردق يا ( قلخلا

 زيح نع اًعوفرم قلخلا عيمج نع اروتسم هتنونيك ملعأ هللاو شرعلا قوف هنوك ىنعم

 (2784) ءاليخلا نم هب وت رج نم اك سابللا كاكا : يراخبلا - [ة]

 هيلإ هؤاخرا زوجي ام دح نايبو . ءاليخ بوثلا رج ميرحت باب : سابللا باتك :ملسمو
 .(28) (" 0 حت ا

 © مظعلا شرعلا بر وهو عاملا ىلع هش رع ناك و بايد ديح وتلا هن يراخبلا ت2 550

 * ميكو

 فص تابثإلو حوتارعلا“ تاب هيلو ةياذملا نرخ كلو قرار ردع دفاجر كيتا نا
 ىلاعتو كرابت برلا ولع تابثإو هب قيلي ام ىلع ىلاعت هلل بضغلاو ةمحرلا
 . ]1١0[ مقر ثيدح ىلع انقيلعت يف بضغلا ةفص ىلع مالكلا عجار :هيبنت ()
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 الو رظمري/ اةلبإا يمالعل هل رع وإيملأوا كيلا نم لك لمع ةكئالملا عفرت ينعي ( ليللا لمع
 لسن مكهلتلا اق قالا نينم ْوملا لامعأ هللا لبقي هانعم وأ رخآلا لمع هيلإ مضني ىتح

 هل لمع نمل هلوبق نُسُحو هاعد نمل هتباجإ ليجعت هيفو . ليلا لبق مهرابن ينو راهّتل
 رونب بنجتحم وه: ىنعي هللا دهاشيال مل. لاق نفع باوج 'فانعسا:( رونلا هباجح )
 اللا فيك هريغ ىف باجل مفأر وه ام هباجبح ناك رم نآل دهاشر داق هنطل

 هع لالا ةيرما هيه دارآ :.انلف,. ةلرتعملل ةجتح ةيفوو نونموملااواريالا نأ مرآ : لق نات

 نم باجح اذ ءيشلا نوك نأ : ملعا . ةيبوبرلا ةبترمب ىري امّنِإو اهب ىريال هللاو

 ةحيحّصلا ةياورلا يف ءاج دقو دابعلا ىلإ ةبسنلاب هنا هليوأتف هب قيلي الف مسجلا فاصوأ
 بجح ينعي . لغشلا نع ةرابع رانلا نوكي نأ زوجي يدابالكلا لاق «راثلا ُهباَجِح »
 هناطلسو هتبيه مه نابف باجحلا اذه فشك ول مهتاجاحو مهتاوذب مهلغشي هنع قلخلا
 باجحلا كلذ فشكيال مل لاق نمع باوج مب فيتا راد دي

 مذ يأ ( دهجو ريةيظعلالعبو ةحسس عيجر ءايلاو نيسلا مضب , ( تاحبس تقرحأل )

 ىيتنا اهرصارملاو و كا اعتر هلل مملع يارد رئصب ىف نع ريمضلا ( هقلخ نم هرصب هيلإ يهتنا ام

 لاك كك 2 نيباجملا كك ىلا ىبعي . هي رطرحم ىلاعت هريصإ نإ فراش

 . اونفو هتبيه نم هتاقولخم عيمج لحمضال

 : هنع ىلاعت هللا َيضو ةريره وبأ م

 مكب ولف للا رظنُي نك و « ْمُكاَوْمَأَو ْمكِرَوص ىلإ ظني آل هللا نإ

 اا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىلإ رظنيال هللا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - مر
 رظني نكلو ) تاريخلا نع ةيراعلا ( مكلاومأو ) ةيضرملا ريسلا نع هرج

 . ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ىتلا ( مكلامعأو ) ىوقتلا عضوم يه ىتلا ( مكبولق ىلإ

 همدو هرامتحاو هلذخ و ملقا ملظ 0 تاب ُ بادالاو ةلصلاو ربلا ا 0 0- ا

 ' لاق ا ل
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 هنأ ىلإ ة اراشإ ءنإ» نود «اذإ» ركذ ينو 6 كرتي مل اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب) عئارشلا

 موقلا سأرو سأر عمج نيونتلاو ةزمهلا مضب ( اًسوُؤُر سائلا ذختا ) جيردتلاب ةلاحم ال نئاك
 ىلع ( اولئسف اُلاَهَج ) ناحيحص امهالكو سيئر عمج دملاب هءاسؤر» يورو مهريبك

 ( اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفآف ) اًسوؤر ىلإ عجار هريمض لوهجملا ءانب

 ىلاعت هلل يضر يرعشألا ىموم وبأ (م) - [17]
 ا! هنن يل طال طفح. مي ذأ هلي الز مني ال هللا نإ

 ام ابق راقتلا 0 ا

0 

 ههجَو ةدناحب ملا 6 0 وا هباجح لْجللا

 و

35 
 نإ

 01 ا

١ 0 
 هللا ْنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ - م )

 ىلاعتي هللاو زجع هنأل هنع مونلا عوقو ةلاحتسال نايب اذه ( ماني نأ هل يغبنيالو مانيال
 نازيم عفريو ضفخن هللا 0 . نازيملا طسقلاب دارملا ( هعفريو طسقلا ضفخحَي ) هنع

 طفح تاريملا مدي "مك ءاشي مل اهوتكُيو ءاشي نمل اهللقي هيلإ ةعفترملا ذاعلا لاا

 ليقو: + هريثكت,هعفرأو,هليلقت هيضفخ قزّرلا هبيدارملا ليقو: . ليثمت اذهو ىرخأ عفريو ةرات
 ةبلغب .ةرات هعفريو ملهأوأ روما بلح _نضرألا يف! :لدغلا*صقني معي» 'للشلا ب دال
 عفري ىلاعت هللا نأ ينعي . طسقلاب عفريو طنسقلاب ضفخي هانعم لاقي وأ . هلهأو لدعلا

 لاقي نأ روجيو . ماظ ال "كداع" كلذ يف ىلاعت هللاو نيصاعلا هب ]تضخ و لل

 يف هيلإ دئاعلا ريمضلابو روجلا روكذملا طسقلاب داريو روحلاو لدعلا يف كرتشم طسقلا
 سايلاب ةرخاالا فو باتعلا وه صعبا ايندلا ف روحلا له ُك اها مضي يسعي : لدعلا هعف ري

٠-7 

 دعلا لهأ عفريو باذعلاو

 لوهجملا ةغيص ىلع ( هيل

 عفري ) ليزجلا باونلاب ةرخآلا يفو ليمجلا ركذلاب - ف
 لبق راهنلا لمعو راهنلا لمع لبق ليللا لمع ) هنزخم ىل

 ِك

 يأ

 هباجح : هلوق ثوب ٠ هاني 8 هللا لإ ا عجادسللا هيلع ةلاوق( ف باب ٍ ناميالا اهباعك# : يلطتسا خل 7

 05 بج انيك. نع رفع مفقك لويز لل
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 «:ناذ رن هللا ىضر ةساع يدل 1

 ( لاو سف ل

 اة ف كالا حرش تف

 لق ينبتلا أ .كلاقرزإاء ابدعي ملمس عوز( اهنع., ىلاعت اللا !يضرو,ةشئاع هو
 هيلع لاقف ١ يناقلا يآ ايا كيلعر ماسلا .::قلاقف دوبلا ,كم» سانراملسماو هيلع لاتقل

 هللا نإ ) : مالسلاو ةالّصلا هيلع لاقف اقفاوعف مهوق تيطفف,ووكيلعا مال تا

 : افيع ىراعت هللا يبصر نصاعلا نب ىرمع نب هللادبع قا 1
 لصق نحل وا الا نم, هعرش .اعارخا ملعلا م

 اًسوؤر ُنماَنلا دخت ملاَع كي مل اذإ ىَتَح ءاملعلا ضبقب ملعلا

 لا ولت ود اواخر" لجل "رول رق نام ارش الابل
 ( 2 ل - 2

 0 ا لي دقا ا يتو ماعلا نس وربع اسال
 . هلعف ىلع مَّدقم قلطم لوعفم اًعازتنا ( هعزتني اًعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ ) هنع

 نوكي نا زوجيو . هتفص هعرتنيو هظفل ريغ نم ملعب افاسم كلر نوكي نأ زوجيو
 كلو | اه ردم نم نا مالا خه ريلاف ع لاح رى صل نر يدك
 هللا © : ىلاعت هلوق يف 5 ميظعتلا ةدايزل رمضملا عضوم رهظملا عضو ( ملعلا ضبق

 6 0 ها صالخإلا| 4 ٌدَحا هللآ َوُه لق © : 0

 ايل

 لا كناي ١ ءمالكفلا كانك 5:7 لكفلا - | 11

101 - 

 ]١074[ - ملعلا ضبقي فيك باب : ملعلا باتك : يراخبلا )٠

 كاطارلا ردا ف فلا لهجخلا روهظو هضبقو ملعلا عفر تنانو ا ملعلا تاكا :ملسمو

1 0 007 

5 0 : 
 هكدلع دز ةقركا "01ه داسلاب كادكلا لما ءاذكبا نا 15
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 لومحم هّنأل « ةانقرخ قرخ' نَمَو هانقرغ قرغ ْنَم ٠ مالسلاو ةالّصلا هيلع هلوقل ضراعم
2 - 

 . ةسايسلا ىلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) - [10]
 0 00 - 1 2 : 5 3 ١

 كلذ ةكردا 6 انرلا“ قب . ةطخ نعد“ ليال كل نتا هللا

 0 لو طنا نال ارو « لا نيتيعلا اًنِزف ٠ ةَلاَحَم آل

 0 دلل ريع ادور ا يزل 7

 هج ثيدحلا حرش مدد

 بتك هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 نإ ينعي هظح نم لاح هرورجم عم وهو 0

 ردمي ابم ىتل كا" ىاوقلا هاطعأو انَز لا نم ةدل دجمي اهب يتل ساوحلا مدا نبال قلع لاق

 نان ناسا اند اع يف زيدللا-يحاخ عاجلا فرك روان

 نيعلا انرفزكغأا ءدان كيا صل" لام“ لاق رمع !كئاؤخ فافطلا اهواك شاظألا

 (ييدتو ) نئاكلا «ىدخلا تانغ اه 1 ع رت افلا قطنلا كأسللا"هكأوَؤ رظثلا

 عا كلذ قدصي جرفلاو ) هنود تافحللا ا 3 ناكيا اذا دادس لع ف قطعا

 هكرت هبيذكت ىنعمو ( هبذكي وأ ) عامجلا وهو ساوحلا هيلإ وعدتو سفنلا هانمتت ام
 عظاوتلا ناف'هممتع' لع نسيل اذه نأ" ولعال . .راخم 'ةلالا "لإ طه لاس[ وا

 لع هنا" يك لاقي 57 همومع كرا شفا لمتخو هتامدقم و انزلا 0 دومهوصعم

 انزلا نع هلضفب هللا همصع نمف هنم هتامدقمو انَّزلا سفن رودص مدا ينب نم درف لك

 هنع ردص صاوخلا مهو اًضيأ انَغ همصع نمو ةرهاظلا هتامدهم ع ء يش هنع ردص

 هلوق هديؤي 0 ةنطابلا هتامدقم نم ءيش هتلبج ىضتقمب ةلاخمأل

 1 هيلع بوتكملا هظح ىنعي « ةلاحَم ال كلذ“ َكَرْدأ :٠ مالسلاوةالّتصِلاأ هيلع

 . (55955) جرفلا نود حراوجلا انز باب : ناذئتسالا باتك : يراخبلا - [[71]

 . )5١( (551/) هريغو انزلا نم هظح مدا نبا ىلع رّدق باب : ردقلا باتك :ملسمو
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 الك تلقيه يعل تدك امن ف :ييكنجا هللادبعب لاقفا قوحترلاا ماا دمَحمَو

 : هللادبع لاقف ؟مالكلا اذه تلق تنأ : هل لاق. ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلإ
 انريبك و .انخيش ا. هللادبع راطبألا نر رضخ "دم /لاقف' تذاكر اديز كو هتلق اب هللاو
 0 لو وامن نقر ةياالملا . لول تلا جف ولا مليان لوس رار اين يالغلا ااك اطعم
 لاقف ينذأ مالسلاو ةالصلا هيلع هكا وسو نينا )ا نيقفانملا رب ةاز سن ل اعت هللا لزنأ الو

 .ا سكاي

 :هنعاقلاعت ملا لحرب[ سوامىب دادس (م 0١

 مك اَذِإ . ٍءيش لك ىَلَع ناَسحنإلا بنك ىَلاعَت هللا نإ

 ك1 ل تينا ينل كييك منَ َذِإَو  َةَلْيَملا ونسخ
 . (ُهَتَحيِبَذ خيل واب ةكرشلا

 هاور ام ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سوأ نب دادش - م)
 اه ا نايدج ا نيخيحصلا قودل اًنيييحانوبيمخ ,ملسو هيلع ىلاعت هللا, لص ىلا

 عون فاقلا رسكب ( ةلتقلا اونسحأف مالتق اذإف ) ءيش لك يف هب مرمأ يأ يف ىنعمب
 هلو ىف شل انببع ةيبعوعاللملا كرات ل اتقي م اًدَح وأ اًصاّصق لتقلا انه وهو لتقلا نم
 اهلقأو قرطلا لهشتا رايتخا اهيف ناسحالاو كلذ ريغ دَح عرشلا يف ل اتق ال ذإ دمحأو

 كدا نه نم قنثتسمف مجرلاب نصحلا يا زلاو بلّصلاب قيرّطلا عاطق ل اتق امأ و . اًماليإ

 ( هترفش كدحأ دحيلو حبذلا اونسحأف متكبذ اذإو ) عراّتشلا نمردرو انيق ودعتلا نال

 يأ ( هتحيبذ حريلو ) اهرارمإ يف لجعيلو ةداح اهلعجيل يأ مظعلا نيكسلا يهو
 اذه لاقي ال . حبذلا يف ناسحإلل نايبلاك نالعفلا ناذهو دربتو حيرتست ىتح اهكرتيل

 ةرفعلا يدق ( هلكت نامعابإ) رمألا بابا : :كئابذلا» للعلا تاك: كلسم 5100
 - ب 2 6 7 9 0 - 5 أ

 .(دال) (955١د)

 ال



 ديدشتب ( اهأرب دق هللا نإ ) ::مالسلاو ةالّصلا هيلع لاقف' كلذ هركف اهدنع مشاه

 اذه ( .ءامسأ :ينعي) ركب .يبأ ثلق ىلع 'رطخ امم يأ ( كلذ نم ) ةئيرب اهلعج يأ ءارلا
 ةأرها ) رين مغصتلا ةغيص | لج ةلمهملا مليعلاب(  سيئطع ثيب ؤ!ًانعازب فهكينانلا ريغتطلا رجلا

 ةشبحلا ىلإ هعم ترجاه بلاط يبأ نب رفعج ةجوز تناك ليق ( هنع هللا يضر ركب يبأ

 ىلاعت هلا م ب يأ دعب هنع ىللاعت هللا يضر يلعو . رفعج دعب ركبوبأ اهجورزتف

 . نيحلاص اناك اذإ ةيبنجالا عم نيلجرلا ولخ زاوج هيفو . هنع

 ::هنعا نلاعت "هللا, يضر“ عقرأ“نب :ديزا(قال - (107]
 لق 2ع نيقفاتملاب ةزاوغس ؛كللزت ةيكيسلا هلاك كففيص ةقرشا ناد

 ِ 0 20007 ١

 ىلع اوقفنت ال : يبا نب هللادبع لوقب ُهُيَع هللا لوسر ربخا ناك
 ةنيدملا ىلإ انعجر نكل : هلوقو ء اوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم
 لا د لا نام « رحال ١ ستحل

 اس "ثيدتحلا حرش مدح

 هاور ام ليق . هنع ةياورل || ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر مقرأ نب ديز - ق)

 دّرفنا. رشغ انثا لسع لل نيل دلل لحب نهاد سا

 ناب اع تداول ين ثيدحلا يأ ( هل هلاق كقدص دق هللا نإ ) ةتسب ملسمو نيثيدحب يراخبلا

 را ع ا ياس سجس

 ب يل م 1 ديس

 لوقب يف ءابلا رورحم ىلع فطع رجلاب ( هلوقو ) اوقرفتي يأ ( اوضفني ىتح هللا لوسر
 لوسر لذأل 0 نج رخل ةديدملا ل كام نوح

 لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ# : هلوق باب : ريسفتلا باتك :يراخبلا -

 "ل مهماكحأو نيقفانملا تافص تاك :ملسمو
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 امم دلما جرش مهن

 لاق هنع يراخبلا ىور( هنع ىلاعت هللا يضر يعبر نب ثراحلا ةداتقوبأ - خ )
 انا نينا رخخلا وكر هباجبمأ" عم رفسايف 'ملشاو “هيلع ىاعت دللا ناض بنل انك

 ١ ىكجاورأ لبق هللا نإ راا+ مالنا[: ةالطلابةيلغا لاقف "سنتا ّرخ“الإب ميظتمأ امن

 ىلا نورا نص يفمكا مئانلا نألا منيع قيدارالا , ةكرتلاو..سحلا بلل نع را اوقلو
 ( ةالصلاب سانلا نذأف مق لالباي ءاش نيح مكيلع اهدرو ءاش نيح ) هنع امهبالسنا

 ةنع تافآاضيكا :١ ليف" نفس . اه ناذألا تابثإو ةتئافلا ءاضق بوجو ىلع لدي اذهو

 : نيهجوب هنع كينج ) ابق ُماَنْياَل و ىانيغ هانت الر ين هالاببلا ةيلع لاق دقو رجفلا

 هيبتا !كاالاك ااهنالا ١ طبتم ءاذلإ/ تايلسحلا كلر دق ناك مالسلا هيلع سبلت نأ امهدحأ

 هكاردإ مدع يفاني الف تمان دق يهو نيعلاب كردي امث رجفل عولط انههو امهريغو مشلاو

 الله مان ايها دج ١] ناتلاجر مالتسلا هيلع مل ناوكيرب ناو و يناثلا وو. قبلك هش عولطلا

 قفلحم !قنانلا# كاوحلا يوونلا اق رثكألا ىه هذهو ابيف مانيال رحل . هبلق

 ا ةيييدافلا يقرشلا نآلا ًيكعي ومالا زيك را رز لوقا . لوألا يه ليسا محا
- 2 

 و

 دكان ىّنِإف كفومتشلا اومتأ ع نلاف مالا ةيلعا هنا دوا مسالا ةطساو الب ءايشالا

 كيقلاامز دو : اقر ملل فالصلا هيلع هنا يووربب امي يناثلا بباوجلا ديوي /( يريط فلخ

 ليم يتلا "لونا, اعف ةءارإاي 'وكحلا اذه .ءالعإ هيف, اهتبإ ةبكحت , لعل « اهلثم ةموت ىلَع

 ”" مللش و هيلع لاعتا هللا

 :اهينع ىاعت هللا ىضيرا صاعلا نإ و نب هللادبع ل ل

 تت تنالسحلا حرش 7-2

 دع _ملسم_ ور (.لمينع .ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمعنب هفادبع - عر
 اىنب نم ارزقنا ءازف ءاشأ فصار العا اخد دان ىل انفناشلا يضر ركبوبأ ريحا 2 لاق

 ::(9592) (؟ 0١/):ابيلع نوحخدلاو لاب ةولح اءارعيرت كلاب الفلا" كانك(. لدم" 555
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 300 اهعدسن بر ملا نذل ملس و هيلع ىلاعت هللا للص يبنلا ههركف تارغي و اهمسا ناكو

 ب ريب اهتيمست امأو نقدا اتاك 200 ةباط اهامس . ىلاعت هللا نأ نيبف ّح ملا :ئم
 نيقفانملا لوق رابتعابف /٠؟ : بازحألا © مكل َماَقَمال َبِرْثَي لْها اي #* : ىلاعت هلوق يف أ ىلا ا 1 . ا 2 0 1 :

 . ةباطب ةيمستلا لبق ةيآلا لوزن نوكي وأ

 هنع" ىلاعت ' هللا ئضر سنا (قز < 001

 , تح هج دا يدر هادم ل ع 1 2 هر 677 8 2

 . 26 بكري نا هرَماَو « ينَعل هّسفن اذه بيذعت نع هللا نإ »

 اص يبنلا ىار لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا- ق)
 ىلا

 : اولاق « اذه لاَباَم » : لاقف امهيلع اثكتم هينبا نيب يشمي اًحيِش ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نأ هرمأو ئنغل هسفن اذه بيذعت نع هللا نإ ) : لاقف هللا تيب ىلإ يشمي نأ رذن

 لَعَج ةقشملا كلت لمحتتم'نإل' ضينصختلل نليقو . ماتهالل نورا راف مد ل

 ظالم كفار ىدنطملاو ٠ هل رصف فوكو اذه نعل يع اخ ذنلا نأ دقتغا هناك

 يعفاشلاو هيلع امد ملول ةالصلا هيلع هنأ ثيدحلا يف ركذي لو هلوعفم هسفنو

 همحر يعفاشلا يلوق دحأ وهو هللا همحر ةفينح وبأ لاقو هيلع َمَدال لاقو هرهاظب لمع
 همزتلا ا“ هئاق و ةدعتب ا تيجاولا 9 اًضقن '؟حتدا_هنالد مدا يلع

 ا 1 و ًَء 000 ََ

 011 لا تولع هدر كاش نيك كلارا بل هلال
 0 < 4 1 ٍ و

 6 ةالّصلاب سانلا لذاف مق 100

١ 

 ىلإ يشملا رذن نم باب : ديصلا ءازج باتك .: يراخيبلا - [1717]

 دن( عال ةبكلا لل يشع 00 نم باب : رذنلا باتك :ملسمو

 .(595) تقولا باهذ دعب ناذألا باباي ةالصلا :تيقاروتمإ باتك .:  ىراخسلا 75 85

 ةبعكلا )١855( .

 ١ قرابم الأزهار)١ (  م١7



 : هنع ىللاعت هللا يضر تاياؤت 556 ١)2(

 كك وألا اهيراغتاو هتاراحتم تيارت نياوألاب ل ئوؤاشل ذإ

 ( ضرألا يل ىوز هللا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناآبوث - م )

 يف سمشلا عولط فالتخا رابتعاب امهعمج ( اهبراغمو اهقراشم تيارف ) اهعمج يا
 1 هده افاست لإ عراشإلا ىفلاب "بلشر اوكا ركل» ابو بع راه يلا[ افاقأعلا

 وسار" لع همالسو' هللا تاولصف عقو اذكهو لامشلاو بونجلا ىتهج يف امم رثكأ امييف

 ىلاعت هللا اك دبل اعكإو نفالا “ةضعت عمج لعل . ىوهلا نع قطنيال يذلا قداضلا

 كلم غلبيسو ) هتمأ ةرثكب هللا نم هريشبتل ناك ليثفلاو لييختلا ليبس ىلع ملسو هيلع

 ضيعبتلل اهنم يف نمو قارغتسالل ضرألا يف ماللا : حراش لاق ( اهنم يل يوز ام يتمأ
 ًالدب ةيضيعبتلا نم لعجت نأ روجي الو اهئازجأ عيمج غلبي مل هما كرولا يفت د هنكل

 اًدهاشم ناك اذإ بابلا قلغا ليق اذإ م5 يجراخلا دهعلل اهيف ماللا لب فرح هنال ىوز ام

 ضرألا' عيمج 'عمج“ لع ليلد الو: نييبتلل ايف نمو

 ::هنع .ىلاخت رهللاا, يضر ةرعس نم رياح (عإ ©” مان

 : ب هياط ةئيدسلا .ىّمس شار قلل

 بر ثيدحلا حرش مدح

 هاور ام ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب رباج - م)

 ةسمخ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعبرأو ةتسو ةئام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع

 (ةباط ةنيدملا' ىمس هللا نإ ) ملسمل ابيقابو نائيدح اهم هيلع قفتملا اًئيدح نورشعو

 (5883) ضعبب مهضعب ةمالا هذه كاله باب : ةعاسلا طار دلو ختفلا باتك :٠ 'علسم#[7553]

2009 

 )535١(. (١؟83) اهرارش يفنت ةنيدملا نايب : .جحلا تاكا كما

16 



 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - 543

 ىَلَع يِطْحُي ال اَم ٍقْفّرلا ىَلَع يِطُْيَو قفل بحي ٌقيِفَر هللا َنِإ ١
 هيو

 هم ثيدحلا حرش مدح

 بحي قيفر هللا نإ ) اهبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م
 مالعس لقوا .ءاطعي كضفي قر ناس بر زي هه ام الا ايل اور ا

 00 لا لايقل تاو عل اولا نكي ةذابعير فروا اك

 قفرلا ىلع يطعي ىلاعت هللا نأ ينعي : . لوألا ىنعملا يوقي قفرلا دض وهو ( فنعلا ىلع

 ىلع يطعيال امو ) فنعلا ىلع يطعيال ام .ضارغألاو بلاطملا نم وأ باوثلا نم
 يطعيال ام هلوق دعب هركذ امنإو ةنسحلا لاصخلا نم قفرلا ىوس ام ىلع يأ ( هاوس ام
 قيفرلا!قالطإ زوجيال : حارشلا ضعب لاق ,. :بايثسألا عفنأ قفرلا نأ ىلع لديل فئعلا لع
 يارا ودل هيف الور لشن كلذ نقي دمج ور ىل تأليف ايبءاعشلا نفي لاهالي ا

 ىالطإلازاوجلا مدعا كلا... همالكا انه ىلإ! ةيمسالا: ال نزايجالا جوا راع كد رينا
 علا نأ. ىف نواؤتياجملاب فيلتحلل ئرواملا ماملالا هلاق ام, هجيضوت يقال 0

 هبدمف ال .مأ هبا هيلعير ءالنلاو# ىلياعتر هللا ةيمست نوجت له داحألا نارا را

 اذه نذل هعمل ارم يس حاولا ريغ زلاج كلذ المعلا بلا نم انهي نأ 00

 باوصلا يضاقلا لاقو . هب عوطقم صن هب دري نأ كلا هللا ىلع داقتعالا باب نم

 ك5
 . فروخ

 . (977) (؟597) قفرلا لضف باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - 4]

 . هللا نإ ةشئاع اي» : «ملسمو» يفو

 حيحّصلا ثيدحلا اذه ل ايلدب , ىنسحلا هللا ءامسأ نم مسا قيفرلا نأ باوصلا :هيبنق -(*)

 ءاوس ةعيرشلا باوبأ لك ىف داحألا 1 ذحألا بوجي ور لع ةفطاقلا ةلدألا تلد دقو

 رصتخم عجار فلسلا اهفرعيال ةعدب امهنيب قيرفتلا نأو تايلمعلا وأ تايداقتعالا ىف ناك

 . (485) ص مقلا نبال ةلسرملا قعاوصلا

 ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ (قرنج علاش

 34 78 !إ 200 اهنس6 ل 2 هي و ل #0 ا 3
 ديقلا كلذ اراك اق هك اه و ابدل ةبب ادبع ريخ هللا نإ

 . (« هللا لد اه

 هبسو ثيدحلا حرش مدح
 . 1 0 ع ّ
 لاق . هنع ةياورلا ىلع افا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق )

 لوسر ضرم ٌدتشا نيح نوكبي راصنالا نم موق هيف سلجمب هنع هللا يضر سابعلا رم
 لوسر عم انسلجم انركذ اولاق مكيكبي ام مهل لاقف . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 هربخلاف ملس و هيلع ىلاعت هللا :ىلص هللا لوسر ىلع هنع هللا يضر, سابعلا:لجبدف, ليَع هللا
 ربتملا[كعص». جررخ و. درب 'ةيشاحب هسار, ملسوا هيلع يلاعت هللا للص اهنبا لور[ ابن

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرايتخا ببسب اونزحي الك مهيلع رمالا ماهبإل هركن امنإ هسفن هب

 عاتمو رمعلا نم ءاشام هيطعي نأ نيب يأ ( ايندلا نيب ) اهيلإ لاقتنالاو ةرخآلا يف ام

 راتخاف ) ايلعلا تاجردلا ا وح اذاالف» هنبا بيع اهيا يب يلا :(هدنع اهم نيوز ةلخدلا

 ىحرأ ركيوبا الإ وسلا وهو ربما نأ ءارقلا) نم فيفي . لاو زهاب آه ديعلا كلذ |

 قع | رعب ريحا اذه ١ نآلا : قلع 1 ءاضاكمأ رس انكاب اس كانيانك لاقفا قكبف هنعاا زا
 ةالصلا هيلع لاق هنأ ابنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع تور امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلاب

 امغإ مهرييخ : لوف . (ريخغ م ةنحلا نم هدعمم ىري ىَبِح يبن شضبمعي ١ 5 مالسلا و

 ملعا للا و اريحا ةدئاففالةعوطمما"تناك اذإ"امأ وا يلعتلاب ةبوتكما مشاجلا تناك اذإ' كيفي

 يف ام ىلع ايندلا نوراتخيال اوناك مبنأ مولعمو مهاضر بلطو مهبولق بييطتو مهماركإ
3 

 : نوكيال هناب ملعلا عم يمأو يبأ كادف لاقي ا ةرخآلا

 .(55"14) دجسملا يف رمملاو ةخوخلا باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - [7”5]

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب 9 لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف اك :ملسمو

0 1 . 

 ١



 امادقباال] ريرقتلا .'ايبس ؛لع' ماهفتلسالل_ هيف“ ةزمفلاتشزلل «ياظخلا اذه( َنْيَضارلا مآ

 ىلاعت هللا يأ ( لاق . ىلب : تلاق ؟ كعطق نم عطقأو كلصو نم لصأ نأ ) ةيفانلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ) كل لصح يبابسلا مكذلل يت ل

 هذه اوؤرقا ةمحرلا عطقب محرلا عطاق قاقحتسا قادصم متكش ٠ نإ ينعي ( مت

 نآرقلا نع مضرعأ نإ مكنم عقوتيأ ينعي ( 4 ْمُيلَوت نإ ْمُيسَع لَهَف » ) : ةيآلا
 ( «ضزألا يف أوُدِمْفُت نأ 8) مهيلع مترمأتو سانلا رومأ متيلوت نإ هانعم وأ هماكحأو
 ماهفتسالا ىنعم ام :تلق نإف . ١ :دمعر ( 4(ْمُكَماَحْرأ ًأوُعْطَقُتَول ) ىسع ربخ وهو
 نم لك مكل لوقي نأب ءاقحأ مكنأ هانعم :تلق . نوكي امو ناك امب ملاع ىلاعت هللاو
 ضرألا ين داسفإلا لياخم مكنم هتدهاشمل متيسع لهف ناميإلا يف م داقتعا ةواخخر تا

 ْمُهّمَصْأَق هلآ ُمُهَنَعَل َنيِذلا ا مهنيبا ماحرألا ٍعطاقو نيدسفملا ىلإ ةراشإ | (4كنلؤأ 2م

 1 نكشنب :دمعر 4 اَهّلاَمقَ بوُلُق ىَلَع م َنآَرَقْلآ نو رّبَدَحَي دلَقأ ْمُهَراَصْب ىمْعَأَو

 : اننعر ىملاعتر هللا, يضر, ةشئاح عر 0

 مهئاَبا بالصأ يف ْمُهَو اَهَل ْمُهقَلَح « الم ِةَنَجلِل قلت هللا نإ

 راهب هكا ل قلو يلاكوقللا 4 الما دا

 بحب ثيدحلا حرش مع

 ةنجلل قلخ هللا نإ ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 الا نش نم ردا ا نيع ينعي ( مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ ًالهأ

 اهقلخ ًالهأ رانلل قلخو ) سانلا مهف ىلإ برقأ هنأل ءابالا بالصاب لزألا 030

 . ( مهئابآ بالصأ يف مهو مه

 لافطأ, توم مكحو « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب : ردقلا باتك : ملسم - 55173

 . )١5571( )1١”( نيملسملا لافطأو رافكلا

 . ىلاعتو كرابت برلا ملع قفو ىلع قباسلا ردقلا تابثإ ثيدحلا يفو ه

 الل



 نافل طا يبا را 2 0

 ا يل عرف اَذإ ىَّتَح , قلخلا داش
 5 انضر 0 معن : لاق 1 نم كب ذئاعلا ماعم اذه

 َكاَذَف : لاق . ىلب : تلاق , ِكَعَطَف ْنَم ْعَطقْأَو , ِكَلَصَو ْنَم لبصأ
 5 لهف» ملح ذإ ارت د ع هلل لوسر لق مل « كل

 كبلوأ . مك نكمل رام ضزألا يف ١ وسفن نأ
 نإ

 كلوت نإ
 كانا نانا القأ , ْمُهَراَصْبأ ىَمْعَأَو ْمُهّمصأَف هللا ُمُهَعَ َنيِذَّلا

 0 ل 0 ا 0 ل

 قلخ هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَممّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - قر
 اذإ ىتح ) مهدوجو تقو هيلع مهام ىلع قباسلا هملع يف تاقولخملا ردق يأ ( قلخلا
 يف ريمضلا ريكذتو ليثمتا قيرطب انه روكذم غارفلاو مهءاضق متأ ينعي ( مهنم غرف
 دجوأ ىنعمب ناك نإ قلخ حراشلا خيشل هلا"لاق ."ةهرغ لع ولتعلا لل ل 0

 لغشلا دعب يقيقحلا غارفلا نأل فعضلا نم هيف ام ىفختال نكل هتقيقح ىلع غارفلاف

 هبر ملكت كلم مايق اهمايقب دارملا ( تلاقف محرلا تماق ) : عنتم ىلاعت هللا ىلع وهو

 00001 ا در للا نم انج زفت نأ نيتح ءافيردتلا ندر ا

 ا ا لم دف نا لطي كال هكلت سدا سل

 نمر ,كب ذئاعلا ,ماقم اذه ), ىبلقب تئبشتو كتبحم كماقف. كتبحم عطقأ نأ تدرا

 ( معن لاق ) يتعيطق نم كب ذيعتسملا ماقم اذه يماقم يأ فوذحم ةفص اذه ( ةعيطقلا

 اًربخ وأ ناك اًماهفتسا قبس امل ررقم باجيإ فرح معنو . هللا ىلإ دئاع لاق ريمض

 هللا مالك اولدبي نأ نوديري# : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع571]

 .(/ه05١)

 )١5514( اهتعيطق ميرحتو « محرلا ةلص باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو

 )١9(.
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 يبص يفوت امل تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)
 روفصع هل ىبوط تلقف هتزانج ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يعدف راصنألا نم

 قلخ هللا نأ ) « ةشئاع اي كلذ ريغ وأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةنجلا ريفاصع نم
 راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسالل هيف ةزمهلا( ًالهأ هذهو ًالهأ هذه قلخف رانلا قلخو ةنجلا
 ءاملعلا عمجأ : يوونلا لاق . هب مزجلا ريغ حلاو تلق ام نيدقتعتأ ينعي لاحلل هيف واولاو

 0 ع َنيِذَلاَو » : ىلاعت هلوقل ةنجلا لهأ نم نينمؤملا لافطأ نأ ىلع

 ريغصلا لمشي ةماع مهتيرذ نورسفملا لاق ع١ : روطلا] 4 مهب اذهل ٍتاَميِإِب

 اميين ةلاعإلا يفز مخ نيسباتا مهتيرذ نينمؤملا ءابا ناميإ ببسب انقحلأ ةيالا ىنعمف ريبكلاو

 هلع انوله ات سيالا ناك هذ[ ؟تدافطستلا يف اًراغص اوناك نإ اًمكح وأ اًرابك اوناك نإ

 اكسمتم هب دتعي ال نمم ضعب هيف فقوتو ةنجلا يف مهرورس متيل مهئابآ ىلعو مهيلع

 لوخدب نيغم ىلع مكحلا نعءاهاهن مالَسلاَو ةالصلا هيلع“ هنآب اهنع ٍبيَجأ : ثيدتلا.اذجب

 لمتحي ثيدحلا اذه رودص نآب وأ . عونمم رابكلا نم نيعم ىلع هب مكحلا نأ اك ةنجلا

 هر لوك رسللا ؟نافطأ نو ةلركد نتسنلا لاننا "قو رقاق ليو
 هيلع ىلاعت هللا قت" ىبتلا«نآل“"ةنجلا "يف"جبنإ نورت "ناقو 'مهئابال. اعبت'ةزاثلاب يف" بتال

 لوسر اي اولاق سانلا دالوأ هلوحو ةنجلا يف ليلخلا مهاربإ هايؤر يف ىأر هنأ ربخأ ملسو

 ىلا لوقو“ يزاخبلا *ةاور 4 قيكرشملا ثالواو“ف لاق نيك رشملا ط0

 هيلإ هجوتي مل رفاكلا دلوو ٠١[ :ءارسإل) © اُلوُسَر َثَعْب ىَّتَح َنيِبْذَعُم اًنك اَمَو »
 يف يثرملا نأب تاليلدلا عفدي نأ نكميو رانلا لهأ نم نوكي الف لَسَرلا ةّثعَبَو فيلكتلا

 نأبو كلذك ةينانجللا ةأشنلا يف اونوكي نأ هنم مزلي الف ةيخزربلا ةأشنلا يف ناك مانملا
 ةرخآلا باذع يفن هنم مزليالو ايندلا يف لاصفتسالا باذع ةيآلا يف باذعلا نم دارملا

 تفرتو ؟قاّرعألا“ ف“ اًوئوكي نأ زاوجل ةنجلا لهأ نه اونوكي نأ مزلي الف لا |
 . رهاظلا وهو ةفئاط هيف
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 ال ا عا ميلا هللا اق) و ايمأ هقركي هت يشل نا لطم ىدلع (نراعت منيا نم
 ( 5 2و 0 اهدا 1 9 ى ب

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نم نذإ اذهو ( هاش يبأل اوبتكا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلل 1 فيل ع انا هلا راع ابق لوألا ىفيانع يبا فاكاي ردسملا فيلتك لسزو هيلع

 هر نوفا دس ملف

 :اونع ؟نلاعلا ا سر دعس زا

 فيض تل ل ع ا كإ»

 . اع الور تري رالف

 جيدا حرش مهن

 دا مسايتالومو ارو وبس وسم أ
 ضعب كافرا ةنمس ىلع والا با دقو الغو دتشا اذإ بنعلا ءام نم ينلل مس

 ب و رو را امعلا 0 رماخ ا

 1 تال امل ٌرْمَحْلا امن اوم َنيِذْلا اهيأ ايا : ىلاعت هلوق يهو

 يطا اهنم ُهَدْنِعَو) 94٠ : ةدئاملا] 276 01 6 وبنَتِجاَف ناطْيَشلا لمع م

 ىللع اهرصق ل اذ والا هو نذل يقل" ليق «( ْعِمْياَلَو برْشَي الف

 ا ليتل يقوم انكم ٠+ىماوب ع اذ كليم اا ويم هخفلا'هعيلا لاو وعبو ندخل
 قلاع ركل اشاراطم طبل" كادي كلسيلا' تلاانلا»# اتالطتتسللاب ارباع اب ا رابخبإلا" قالو

 حالفلا ءاجر عبارلاو . اهميرحت نايب ين غلبأ اذهو بوجولل رمألاو اهنع بانتجالاب هرمأ
 .اهنع بانتجالاب

 اع ىلاعت هللا يضر هع 0 [

 دا اانا ل لف رع ضخ ل ا

 0 الم

 . (59) )١514( رمخلا عيب ميرحت باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - [؟159]

 لافطأ توم مكحو « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب : ردقلا باتك : ملسم - ع3

 . (70) (؟5715) نيملسملا لافطأو رافكلا
 هلا ذأ نيردتال وأ» ظفلب : «ملسم» يفو
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 ولع ارضقلاب“ الحلا ”هاهالخ *يييأالوةلاوز“ ىف“ ءاكج هنألا هنم"بطاراوع ام"كوشلاب لال
 0 كي 2 5 5 0

 نإف . اهفرعي نمل يأ ( دشنمل الإ ) اهتطقل يا ( اهتطقاس لحتالو ) ًالكلا نم بطر
 ةطقل لب هب صتخم ريغ مكحلا اذهو مرحلاب ةصتخملا لاصخلا نايب يف ثيدحلا : تلق

 مرحلا ةطقل نأ هوتي نم ِمَّهَو عفدل : تلق . انهه هداريإ هجو امف اذك اهمكح لحلا

 رابتعاب اليتق هامس لوتقم يأ ( ليتق هل لتق نمو ) اهبترجش عطقيال م الصا كلمتال
 و 0 : 3 5 َ 35

 لتقي امنإف الإو ( : فسويز اَرمحَح ريصغا يناَرا ينإإ» نارقلا يف ءاج اك هيلإ لوؤي ام

 لئاقلا يلولا يأ مولعملا ءانب ىلع (ىدفُي نأ امإ نيرظنلا ريخب وهف ) لوتقملا ال يحلا
 "هب 'هتلثقا يأ ( ليققلاب ) لئاقلا :تدقأ لاقي ةعراتملا"فرخ كتقب'( ديقيا نأ" اعإ) )

 هلو ةيدلا يهو ءادق ولا ءاش نإو لتاقلا لتقف ءاش نإ ريخم ع لوتقملا 0 ينعي

 ىلإ كلامو ةفينحوبأ بهذو يعفاشلا يلوق دحأ وهو ءاش نيرمألا يأ ىلع لتاقلا رابجإ
 اولمحو هبجوم ينعي «دوق دمعلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طقف صاصقلا هبجوم نأ

 لتاقلا ءاضْوَإ نأ ةعبلا يللولا'افيقيال ئتعيإ .' نيليلدلا نيت”اقيفوت لتاقلاءاضر, لع كرلاملا

 ةحئارلا ةبيط ةشيشح يهو ( رخذإللا الإ سابعلا لاقف ) هل اًريخ نوكي دق ةيدلا رايتخاب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاقف انتويبو انروبق يف هلعجم انإف هللا لوسراي )
 مرحلا تابن لك نأ وهو صنلا ةلالدب موهفملا مكحلا نع ءانثتسا اذهو ( رخذإلا الإ )
 مرحلا يف تبنام ىلإ فورصم يبنا انؤاملع لاق . الصتم ءانثتسالا نوكيف هعطق زوجيال

 ., لمع ةكراشم لب هيف. كبن اميف مرخلا ىلإ ةبستلا لاك نآل نويمذآلا هتبنتسي ام نود ةسفنب

 ةلأسم دنع رظحلا نم رخذالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ءانثتسا هجو ام : تلق نإف

 هيحوي وأ ةلاحلا كلت يف هيلإ ىلاعت هللا يحوب نوكي نأ زوجي ءانثتسالا نإ : تلق . سابعلا

 داهتجالاب ناك مالسلا هيلع هءانثتسا نآب وأ هانثتساف رخذالا ءانثتسا دحأ بلط نإ اهلبق هيلإ

 نش نابعلا ةقبسف ركحذالا ىتستي نأ دارأ ناك ملسو هيلع ىلاطت هللا ل 1

 انهه وكلا“ ر دقي كلا 10 'طاستمالا لاضفلا زوجا ل129 ة دعب اةمالك هال

 دعب ءاهب هاشوبأ يوونلا لاق ( هاشوبأ ماقف ) رخذإلا الإ هتابن عطقيال ينعي ءانثتسالا يف

 لاقف نملا لهأ نم لجر ) هتينكب فورعم وه امنإو همسا فرعيال ءاتلاب لاقي الو فلألا
 يبنلا ىلإ ةباتكلا دابسإو . ثيدحلا اذه 1 بكي ناب رم ىنعي ( هللا لوسراي و31
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 000 اَهدْيَص 0 ٍدَحأ لجل آل لاو

 يحل د كيا ايوا 0 ِنيِرطَملا ٍرْيَحِب

 اووف و فهرس ال] زد رجال“ 007

 1 لم 0 وا
 00000 ل ا را ١ هلا؟ل رس راو ل كا وو 7 1 وو
 0 هاش

 قدح اهللار نإا دفع ةياوأرلا عما رتكنإلب هلعريلاعت هلل يصر ةريرعوبالا ن1

 راصتخالا هجو لع ليفلا ةصق :( نينموملاو ةلوسر .ايلع طلسو ليفلاؤدكل 2

 ةكم نم جاجحلا هوجو اهيلإ فرصيل ءاعنصب ةسينك ىنب نملا كلم ةهربأ نأ رعاه ا

 املك و لكلا مدقم ناك مظع ليف هيفو ليف فلأ هعم ناك و اهبرخيل ةبعكلا ىلإ جرخف

 هللا لسرأ كلذك مهانيبف لوره ىرخأ ةهج ىلإ هوهجو اذإو كرب مرحلا ىلإ هوهجو
 اوكلهف ةراجحلا مهيلع ىقلاف هيلجر يف نارجحو هراقنم يف رجح رئاط لكل اًريط ميلإ

 ناك دحأل لحت نل اهنإو ) ليجسلا ةروس يف ريسفتلا علاطيلف ةصقلا طسب دارأ نمف

 ةقارإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هل لحأ ام ليق ( راهن نم ةعاس يل تلحأ اهنإو يلبق

 هريغو ديصلا نم اهيف تامرحملا عيمج ناك ليقو . حتفلل اهيلإ ةجاتحمنا يه ابنأل طقف ءامدلا

 حص امل مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ اهمرح هللا اهفرش ةكم نأ : ملعا . ثيدحلا قالطإل

 0 ىلإ ةكم مرح مهاربإ كإ لاق 1 ملسو هيلع ىلاعت هللا للص يبنلا ع

 تا طمقسلا» ولعت مولر !هتلابعع رعب كينيا او نإ ة, د للاق ءالسلاب هيلع هناي ونامل ١ ةنيدملا

 رفني الف يدعب دحأل لحتال اهنإو ) همرحيس ميهاربإ نا ظوفحملا حوللا يف هتباتك هب دارملاف .
 دعبيال هانعم ليقو . دايطصالاب هل ضرعتيال يأ لوهجملا ةغيص ىلع ءافلا ديدشتب ( اهديص

 هنوك عم هعطق زجي مل اذإف عطقيال يأ ( اهكوش ىلتخيالو ) ناك هجو يأب هعضوم نع

 . يبنلا ىنعمب يفنل ةلا اذهو اهعطق زوجيال اهيف تابن داكن تاير صنلا ةلالدب هنم مهفي ايذوم

 الذ



 يوونلا هلاق اذك ةنسح بتكي هللا فوخ اهنع عطق نإو ةيناث ةيصعم تبتك اهلمع نإو

 . هيلع ركنت فيكف اهخسنب يبلاحصلا صن دق : تلق نإف . ملسم حيحص حرش يف
 هيل نركب لعيانك الك عطب قسنملا لق داراك لزصألا يعض اي
 ىلاعت هللا لص يبنلا نع هلقني ىتح تبثي تينيتالا هنأ قلع نا قفا ا

 كانا سدد نوكي نأ لاتحال ملسو هيلع

 #« ٌدَحا هللا وه لق # لَعَجف « ءاَرجا ةثالث نا رقلا اَرَج هللا نإ ١ 00000 ا 0 رد الا مدع 1
 - وع:ه

 < 6 ري

 داو اوزعلا ءاَرَجا ْنِم اءزج

 بج ثيدحلا حرش مهن

 ( نارقلا أزج هللا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - م
 كدحأ هللا وه لقا لعجف ءازجأ ةثالث ) همسق ىنعمب ةمجعملا يازلا ديدشتب وهو
 نأ ينعي . باوثلا رابتعاب نوكي نأ روج أءزج اوك هلو" ('نارقلا ءارجأ نف"اًءْرج

 هلاق اذك مل وم ديب اناا 0 تتاوت ةروصشلا هلق غر ات

 وه لق ©و هلأ تلافتما,"ءاكسأ ”طقق ءاخأ هكا اع نارملا نإ فو |

 للا هله للا 4 د( هللأ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره سبأ نقلا

 نايريفل بْؤُمْلاو ُهَلوُسو اَهْيَلَع طَلَسَو ريل كَم ْنَع َسْبَح هللا نإ

 هر انهت نعمة عابس لمت بلاهتإو أ نيك تاك اينعألا الا اينإلو

 )8١١( «دحأ هللا وه لق# ةءارق لضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - 101
75 : 

 .(4*54) ةكم لهأ ةطقل فرعت فيك باب : ةطقللا باتك : يراخبلا - ]١54[

 دشنمل الإ اهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باب : جحلا باتك :ملسمو

 . (5147) )١585( ماودلا ىلع
 ني



 زواجت هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - ق )

 يرورض : نيعون ىلع هنع زواجتملا سفنلا ثيدح نا : ملعا . حئابقلا نم مهبولق

 عونلا ثيدحلا يف هب دارملاو دصقب عمتي ما وهوا راسحاوا . نوصل ري ص مالا

 ىقيي الف هنع ولخلا عانتمال هيلع رصي مل اذإ مألا عيمج نع وفعم ل اوألا ع وعلا كاد يياخلا

 ع اقرت" اسأل هذه نع يناثلا عونلا ىفع امنإو ةدئاف (« ا مالسلا هيلع هلوقل

 فوذحم اهؤازجو ةيطرش هذه امو ( هب لمعت وأ هب ملكتت ل ام ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ا يام لعجو هيلع رصأ امب ىرايتخالا حيباصملا حاّرش ضعب رّسفو قبس ام ةنيرقب

 0 ى سقفنلا "تيدخ' نأ كع ليلد'ةيفو ' هجوألا وهام عمستسو ةدملل « هبا ملكتن

 سال ةنلعب ةئارفا زلط ولو "طبت هللا "يف "ةسفن كد الا 2 املك

 كاتب هدرا ر ةكاضلا هلع كرا ودا فلا لان رك نأ وكف هتارمأ رطل ل
 ا ا ام ل نم عون ةباتكلاو « هب لمشت ةا"هبا اك 1 ام )

2 

 ترا كيلا < و ان"راللا 03 011 ىلاتت لرمل قا دل
 ةباحصلا نم هريغو سابع نبا نع ياو تلق 500 6

 اهخسنف اهقيطنال اولاقو كلذ ةباحصلا ىلع دتشا تلزن امل ةيآلا هذه نأ مبنع هللا يضر

 نكل . حارشلا هلاق اذك 0+ : ةرغبا © اَهَعْسو الإ اسفن هنآ فلكي ال © : هلوقب هللا

 مرعب ةذخاؤملا ىلع ةلاد صوصنلا نأل ةخاوسسم ةلومعم ةيآلا هذه نأ ىلع نيققحما

 ه1 َنيِذَلا ىف ٌَسِجاَفْلا ع . دعت نر ل نإ 09: ىلاعتا هلوق اتم ١ بلعلا

 1: تارجخا ١4 من ّنَظلا َضْعَب نإ :/!ىلاعت ٠ هلوق وب م رس 8 وبلا تادع

 هيلع هلوق وهو رخآلا ثيدحلاو نتملا ثيدح امأو ..ربكلاو دسحلا ميرحت ىلع عامجإلاو
 اهلمع نإو امك لككل الف ةعيسب ىدبع مها اذإ 0: ىلاغت اهللا نع ةياكح مالسلاو ةالضلا

 300 ا رس و فعل ا رس لل
 اذاا انآ ؟ ُييليلدلا نبأ اعمج هيلع: سننلا نيطوت اريغ نما روطتللا مجرم لغ» نال ومخِالمف

 ةيسا مرطلا اًذهر نكح هللا كوخ ريغ عطاق اهنع عطق نافإ م ا ةيطنب ىلع هسفن نطو

 م



 : هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا هلأ خر - 7

 8-52 : ركل لاقَو . تْبَذك : مكلف ْمكيلِإ يبتعَب هلل نإ »

 ؟ « يبحاص ع ةزكرا ل هلام َه هيسفنب يناساوو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اًسلاج تنك لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلاوبأ - خ )

 نيبو ينيب ناك لامخ يلمف ارمشتم ركض يقف كسه لح كل ىلص يبنلا دنع

 تلبقأف يلع ىنأف يل وفعي نأ فيلاسف تين, م بتضطلا يف هيلإ كح باف 1 رمع

 ىف هلعف ىلع مدن رمع نإ مث ٠ اثالث ركب ابأ اي كلل هللا رفغي ١ مالسلا هيلع لاقف كيلإ

 مكيلإ يضعب هللا نإ ) مالسلا هيلع لاقف مالسلا هيلع ىبنلا أف هدجي ملف ركب ىنأ لزنم
 ةزمهلا نم ةبولقم هواو . ينكراش يأ ( يناساوو تقدص ركبوبأ لاقو تبذك“ ملقف

 ا( ناوي رخا كيدح ىاءاج دقو اما قي ةفيعض ةعلااساو ىرهوملا 0٠

 يل نوكرات متنأ لهف ) هنيد ةرصن يف هلذبب ( هلامو ) ةرطاخلا يف اهعاقيإب (هسفنب)
 ركب ابأ نأ يور كلذ بجوي ام هنم أدب نإو هوذؤت الو يلجأل هوكرتا ينعي ( يبحاص

 ليقا نمإ كرتلا بلط ىلع لدأ « نوك رات متنا لهف.» هلوق . ثيدحلا اذه دس 00

 . يناعملا ملع يف نيبم وه © نوكرتت متنأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ (ق) - [1557]
 ٠ مآ اَم اَهَسفلأ هب ْتَنّدَح اّمَع يِّمأل ٌرَواَجَ هللا نإ 0

| 

 2 0 ل 0

 «اًعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأاي لقط باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [10ه]
 مملح

 بصاونلاو ضفاورلا هللا لتاقف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأل ةليضف ثيدحلا ينو ه
 . قيدصلا لئاضف نم هريغو ثيدحلا اذه اوأرق امأ

 . (07579) قالغألا يف قالطلا باب : قالطلا باتك : يراخبلا - ع["57]

 رقتست مل اذإ بلقلاب رطاوخلاو سفنلا ثيدح نع هللا زواجت باب : ناميإلا باتك :ملسمو

079 00 . 
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 0 هللا لا 94 0
3 0 

 م تيدا حرش مد

 نأ ينرمأ هللا نإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 ثيدحلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ (هلاق «اورفك نيذلا نكي ملإ» كيلع أرقأ

 هعامس. عم هنع ىلاعت هللا يضر. يبأ ىلع ةءارقلاب رمألا يف ةمكحلا ليق ( بعك نب يبأل )
 الأ ناب ااع ناك ىلاعت هللا نأ وه اًريثك ملسو هيلع لاعتب هللا ليم ىلا 06

 01 1 را ةيلعا لان كنا 2 انا هيك اخت نوكيو هنع ا
 لاعت هللا ىضو ات أ ناك وو كلذ ةمالا نتسيل ملعتلا ءاداو ةءارقلا لادا لعيعلع

 نا قوز". ملي( هيلع ىلإ !اعي ادثلا اصارمتلا لوشر دع ىلع نارقلارءمج يومنا دع

 ( ٍناَّمِسَو ) يّبأ ( لاقف ) يلع اناضقأو يبأ انأرقأ لوقي ناك هنع ىلاعت هللا يضر رمع
 ينامسو اًحيرص هللا ينركذ له ىنعي . ماهفتسالا فرح عم ردقم لعف ىلع فوطعم اذه

 او وأ هباداو ةءارقلا رمأب هايإ هللا ةيمست نم اًحرفو اًجاهتبا يِبأ يأ ( ىكبف معن لاق )
 8ك دال هررللا له ضخصت ىوولا لاق . ةمعللا كلت كش ماق عا كل

 تقولا ناكو بلقلا ريهطتو صالخإالاو هعورفو نيدلا لوصأ نم ةريثك دعاوقل ةعماج

 دوببلا ءاملع :ىم 1 يلا تانكلا لهأ ةصق ةصق اهيف نذل رهظملا لاقو . راصتخالا ىضتقي

 . مهعم هللا باطخو باتكلا لهأ لاح ملعيل

 ه (5/09) هنع هللا يضر بعك نب يلأ بقانم باب : رانطنألا ةكيقانم كانك: !فراخبلا تب 71

 راصنألا نم ةعامجو بعك نب يلأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك :ملسمو
 . )١77( (,/99) مهنع ىلاعت هللا يضر

 ١1



 امبنع يراخبلا ىور ( مهنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأو رمع نبا - خ )
 ميركلا نب ميركلا نإ ) : لاقف سانلا مركأ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لئس الاق

 . هةهبز ا : . م 6
 ل ودب هناداثلا يث نبا بتك . هب دمحي ام لكل عماج مسا مركلا يجركلا نب مرت ا

 ني قحسإ نب بوقعي نب قشتؤي 1”تاضلا كي ع وقول" اي بدكي نأ هيلو 000

 نسحو ةوبنلا فرش نيلسرم ءايبنأ. ةثالث نبا هنوك عم فسوي يف عمتجا /مهاربإ

 ةكنا اخ ل فاو ياللا ةظييابفلال ف "انالعلا سيمو رتل هللا ساي كل

 ... اذه“ نم رك

 ىلاعت هللا يضر عقسألا إب 'ةلئاو" عمال" بلا حا

 ىفطصاو «:ليِعاَمْسإن ِدَّلَو نومي انك فاطم ل 3 رع هللا نإ ٠

 يِناَمَطْصاَو « مِشاَه يِنَي شيق ْنِم ىَفْطْصاَو « ةَئاَتِك ْنِم اًشْيَرق
 . 4( مشاه ىف ١ م

 س١

 ا ا لا حرش مهن

 عقسالاو . ةثلثملا ءاثلا رسك كب ةلثاو ( هنع ىلاعت هللا يضر عقسألا نب ةلثاو - م )

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا 6 هاورام 5 ةفصلا لها 0 هنإ ليق ٠ فاقلاو ةلييفللا كويل

 رخآلاو يراخبلل امهدحأ ناثيدح نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوسمخو ةتس ملسو هيلع
 ل كلا كاف دع فاكلا رسكب يهو ( ةنانك ىفطصا لجو زع هللا نإ) وهو ملسمل

 شيرق ابأ نأل ( ةنانك نم اًشيرق ىفطصاو ليعمسإ دلو نم ) وهو ةميزخ نب ةنانك
 وهو فانمدبع نبا وه مشاهو ( مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو ) اذه ةنانك نب رضن
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اًدّمحم نأل ( مشاه ينب نم ينافطصاو ) اذه رضن دالوأ نم

 لئابقلا هذه يف ءافطصالاو ةيريخلا ىنعمو ..اذه مشاه نب'بلطملاةنعا )000

 "هديا" تمس راطلا كيسان ولسا 0
 ةوبنلا لبق هيلع رجحلا ملستو « ِهَُع يبنلا بسن لضف باب : لئاضفلا باتك : ملسم - [761]
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 لل ين نيمعلا مب فارملا لعلو هسار ةيصان يأ ( ناطيشلا نرق علطي ) هل نايب

 الملل لوقا قيلت نساطرلا دا ور د رعبا ثيددح ر ف ءاساك كاسل .ةعارإ
 هللا ىلص يبنلا نم هتعمس ثيدح اذه باتكلا اذه فلؤم يناغصلا لاق ) هنايب ٍقأيسو

 . ( قرشملا ىلإ ريشي وهو هلاق مانلا يف ملسو هيلع ىلاعت

 00 هللا "يضر .حسأ 20
 و يا ا اهب 0 ةيح يك اذا َرفاَكلا نإ ١

 لا تمم ا ع 10 اي

 . « ِهِتَعاط ىلع

 كبس ثيدحلا حرش مدت

 ةنسح لمع اذإ رفاكلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 ةلكألا ءاطلا مضب يهو يناثلا هلوعفم بصنلاب ( ةمعط ) لوهجملا ةغيص ىلع ( اهب معطأ

 يف بيصنب هتنسخ يزاجي ينعي . ةمعط ةفص « ايندلا نم ز ظل انييع, ابنا ذازملا ركل

 ا راس هس ا

 حص امل اهيلع باثي نورخا لاقو ..اهدوجو دنع ناميإلا وهو لوبقلا طرش مادعنال

 0 مس يلا ة رفاكلا :ملسأ,اذإ 0(: لاق. هلس و هيلعا ىلاعت هللا لص ع

 هر وا ل

 . ( هتعاط ىلع ايندلا يف اًقزر هبقعيو

 مهنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوباو رمع نبا حل ل
 وه و و 2 ءدىه 5 5 5

 نب همسي 0 ميركلا نب مسرحا ميركلا نب يرحل نإ

 5 ميهاربإ 0 قاحسإ ب 0

 ايندلا يف هتانسحب نمؤملا ءازج باب : مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك : ملسم - [551]

 . (55) (5808) ايندلا يف رفاكلا تانسح ليجعتو « ةرخآلاو
 «توملا بوقعي رضح ذإ ءادهش متنك مأ#» باب : ءايبنألا ثيداحأ باتك : يراخبلا - [1517]

(-089 . 
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 هج ثيدحلا حرش مهن

 ىنعم ام : تلق نإف . ( اًرفاك عبط ) داضلا رسك و ءاخلا حتفب ( رضخلا هلتق يذلا

 5 طعلاب اك11 *ؤو 1/6 راطقلا بظل الكور ايلف در ةالسلا« هيا لاق يزل

 [ىلب] مهوق ةرطفلاب داري وأ هتلبج يف اًيقش هنوك يفانيال كلذو مالسإلا لوبقل هدادعتسا
 نين وع '0ا بأ“ ناك دال يوؤنلا لاق 10: 5تبرمألاو 14 كيري .هئينسلا ف ها لات

 ناكل غلب ول مالغلا كلذ نأ ملعأ هللاو هانعم نأب هليوأت بجيف اًضيأ اًنمؤم وه نوكي

 ( اًرفكو انايغط ) امييشغ يأ ( هيوبأ قهرأل شاع ولو ) لاحلا يف رفاك هنأ ال اًرفاك
 نأ لع هبح تهل "هاتي وأ ةعينص ءاوسو هقوقعب امبتبجل اًنارفك و "اميلع انا

 هلتق فيكف لاحلا يف هلتق حيبيال لاملا يف دحأ رفك فوخ : تلق نإف . ايغطيف هاعبتي

 ملع اذه لوقن وا مهعرش ىف كلذ زوجي نأ زوجي : تلق . هيوبا رفك نم افوخ رضخلا
 ريغ رخا برشم هلو [ : فهكلا) # اّملِع اَنُدَل نِم ُهاَنْملَعَو #* : ىلاعت لاق م يّنُد
 كلكفب رتل لف ىف ةمكحلا ناّييرثيدحلا ينو .. هتيفيكي كش اله مالا ىلا

 . هنع راذتعالا ضرعم,. لاحت

 : "ميغ اغلا هللا يضر رمع نبا قرا

 . « ناطيَشلا نرق ٌعلطُي ثْيح ْنِم اًنهه ةئْبفلا نإ »
 لبا 3 : : هنآ
 مَع ىبنلا م ه دورس ثيدح اده ١ : باتكلا اده فلؤم ىناغصلا لاق

 . ©« قرشملا ىلإ ريشي وهو هلاق مانملا يف

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ةنتفلا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 ( ثيح نم ) قرشملا ىلإ ةراشإ وهو ( انهه ) نيملسملا نيب فالتخالاو بورحلا ىأ

 . )7١95( ناثوألا اودبعي ىتح نامزلا رييغت باب : نقفلا باتك : يراخبلا - [؟60]
 انرق علطي ثيح نم قرشملا نم ةنتفلا باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك :ملسمو
 . (45) )79٠.65( ناطيشلا

  78قرابم الأزهار)١ (  م١6



 000 ل ا يادلاو قررشملا نبا اما امصاخلا يذلا نعبلا نم رمق دعنا "سعي
 قص  هعامس لجرلا نوكيل اًدحاو:اًناسلو نيِنذأ ىلاعت هللا قلخ' : "مك لاق .' مالكلا
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 * ةكع «/اذخازل هنا كاطع ااوبااو ةورع اوبك مر 16

 امبنع ةياورلا ىلع اَقَْنا ( مهنع ىلاعت هللا يضر سابع نباو ةريره وبأ - ق )
 هدورو ببس.. بابلا اذه لوأ ىف هنايب مدقت . قح اهتباصإ نإ يأ ( قح نيعلا 3

 هنلغأ لاغتستلا نطق وبلا ةيفأر يقارب وأ ترويع ىلاعت» للا يضرتس نعال رار

 نيكسخاو نسحلا » إلا ا ا م

 علا لوألا نيعلا م دارملا 7 قخح عل ا تإ نك هعلاب افلص لعخملا ا . لا ) نيعلا اهيدباصا

 كل ١ ها اللا فرك د ادي ملا علا"!اينرإ ١ سطات كات ا

 اوألا وه هجولاو لتقي ءادلا اذه نأ يأ ردقلا لمجلاو ربقلا لجرلا
0 : 

 للاعير هللا يضر «بنعكت رب ايبا( ل

 0 ا َشاَع ْوَلَو « اراك عبط ريضخلا ُهلمَق يذلا العلا َنإ

0 0 

 . )154٠0!50( قح نيعلا باب : بطلا باتك : يراخبلا - ع؟ 547

 )5١41( )5١(. يقرلاو ضرملاو بطلا باب : مالسلا باتك : ملسمو

 لافطأ توم مكحو « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب : ردقلا باتك : ملسم - [[44]

 . (59) (؟551) نيملسملا لافطأو رافكلا

 7 «فارشألا ةفحت» عجارو «يراخبلا» يف سيل ثيدحلاو ه

1 



 هج  تيادخملا ترتسم مح

 ملكتيل دبعلا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 يقليال) ابب هللا ىضري امث ابنوك لاح يأ ( هللا ناوضر نم ) سنجلل هيف ماللا ( ةملكلاب

 لاح فاقلا رسكو ءايلا ضب عراضملا . اهتبقاعل تفتليالو هبلق اه رضحيال يأ ( الاب اه
 )"انت طاح نع ,انابلافلابلا عفو "اهخسمت 'ةهسنلا رك و ١ ءلكتا 0

 يقليال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإو ) ابب ملكتملا قحتسي اذام لاق ىمع

 لكبيل دبقلا نأ قتلا لضاحلا(  هتاهجر اهو ةملكلا كلبه طغتسي يأ.( هب قويت الاغا

 هنظيال رشب ملكتي امّيٌرَو اهب هنم هللا ىضريف ةليلج هللا دنع يهو ةليلق ابنظي ريخ ةملكب
 . :ملكتلا“:نيغ «ركفتلاو.ةريذتلا .ةاغ +تلخا هيفو-!اياذعمي وك شلال "ايو

 ب اعت هللا يضر ديعس وبأ (م) - 1407 . هنع

 ٍقرمْلا نيب ام دعب الا يف اَهب لي ٍةَمِلكلاب ملكت دعا نإ ٠
 اذا ع لاَ

 م نيودكلا جرش محلا

 ةملكلاب ملكتيل دبعلا َّنِإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعسوبأ -م )

 ىلع رانلا ةفص وأ . دعبأ الوزن يأ فوذحم ردصم ةفص وهو ( دعبأ رانلا يف اهب لزني
 . ةكلص فرظلاو ةلوصوم هام ( تنرغملاو قرشملا نيثت"اه ) ةدئازاديف ماللا لوك لإ

 (5988) رانلا يف اهب يوب ةملكلاب ملكتلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - 1417
55 . 
 عزج يف نوكي دقف لعفو لوق لك دنع ربدتلاو لمأتلاب كيلع» : يلازغلا مامإلا لاق

 ريخلا ىلإ سانلل ةوعدو اًركشو اًدمح هبسحتو ضحم ءاير يف نوكتو الاهتباو اًعرضت هنظتف
 يف نوكتف تابوقعلا عضوم يف ميظعلا تاوثلا بسحتو تاعاطلاب يصاعملا هللا ىلع دعتف

 ريدقلا ضيف ؛رارقلا سئبو رانلا يف ةعقوم رابجلل ةبضغم ةحيبق ةلفغو عينش رورغ
51/0" . 
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 02 و را 0 6 ع لكلا 7 اعز َّ ا 27

 يىدذهي روجعل - نإَو « ٍروُجفْلا ب بلا تا د دلص تحس

 ل 1 تسل 4 ل 2 2
 ) ياك للا نع محلل يل 1 "ضر ناو ترانا

 نس تن كلا حرش ل

 ( قدّصلا ْنِإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 وهو ( ربلا ىلإ ) هبحاص لصوي يأ ( يده ) عقاولا يف ام قافو ىلع رابخإلا وهو
 0 نإو هيلا ىلإ يدم بلا تاور تاتيشلا, نغ تابع الازو تلال لا

 بذكلا ْنإو ) ةغلابملل لادلا ديدشتو داصلا رسكب « اَقيَدِص َبَتْكُي ىَّبَح قدصيل

 0 رولا كاطم ررجفلا ساو
 فدعا هوا اع تح هيقرق رارمتسالل تيدكييلا# قدح انضو ناعرانضصللا ( اًباذك هللا

 ةدحاا قاعب هللا خضر ةريره وبا (60)

 71 ِ 2 8 2 9 3 31 0 2 اكو َ

 هعفري الاب اهل يقلي ال هللا ناوضر نم َةَملكلاب ملكَتُيل ٌدبعلا نإ ٠

 ' يقلي ال هللا ٍطَخَّس ْنِم ِةَمِلكلاب ملكتيل َدَبَعلا نِإَو . ٍتاجَرَد اهب هللا
 . '(منهج يف اهب يوهي الاب اهل

 هلضفو قدصلا نسحو بذكلا حبق باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا هناك :ملسمو 3

 5 هنا : ةيقلثم

 لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « ناسللا ظفح باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - ع[47]
 . (514178) «ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام : ىلاعت هلوقو ,. تمصيل وأ اًريخ

 : ةدئاف ١)

 ظفح ىلع ثح ثيدحلا اذه يف : يوونلا لاق : )511/1١( «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 مرتب كرو يلب ذأ لاو امي يبدج .تاياتطوب ذأ ديرأ نإ يضيف يناس

 انكر



 كيس 2 حامي #3 يرهلا ند د نو ا 2

14 

 هعم ةرم هانرضح انإو هلبق هنم ل "هان 1 ملسو هيلع ىلاعت هللا نص يبنلا عم اًماعط

 .اهديب ذخأف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لبق هللا ةيمست الب لكأت ةيواج تأدبف

 هب دارأ ( ناطيشلا نإ: ) : لاقف “هديب مالسلاو' ةالصلا هيلع ذخاف اهله يبارعأ'أذب' مث

 انرضح اذإ انك لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - م )

 وها ابدا ىلا" م3 شلا و ةؤنيملا اينتولل ا فيوز باج منذ كايسخرلا نها
 ايوتليتل-هلغجتلا نب هلل“ انتقتعيا' يأ"( ماعظلا# ل ختي ) 0اماطيت' نبيع“ ةياراشلاآَلي
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 ةكربلا رييطت هب دارملا ليقو . هيلع مرحما ءيشلاك ريصيف هنع ةعنام ناوكت هيما نالهللإ

 ١ ا رو رو 5 6 ف 0 و انطق باوتكلا غماودلا "لاق. يذابالاكللا» يشل“ هلاق انك بركات .نتقيدلا لال

 هليحتسيال نلقعلاو هب دراو امل َّضتلا نال ةقيقخ الكا ناطيشلا توكيو:هرهاظ لع تيدخلا

 0 دحا هيف خارشي مم امو َخ ورشلا دعب هيلع هللا مسا رك نذ يا ف وذخاوق

 هيلا لصأ لصح 0 نم لب ااه” ىععم نإ 7 لإ راشإ هيف ةلكاشسللا نى نالكشلا

 ةك راتلا ةيراجلا فانا خل اهب لحتسيل ةيراجلا هذبب ءاج هنإو ) ىعفاشلا صن هبو
 06 ِ 2 .٠ .٠ .٠

 يسفن ىذلاو هديب تذخاف هب لحتسيل يبارعالا اذهب ءاجف اهديب تدخاف ) ةيمستلا

 عم يدي يف ) ناطيشلا دي يأ ( هدي نإ ) هتردق-دي يف يسفن يدلا هللاو يأ ( هديب
 عم خسنلا ضعت قو قارعألا 5ك نع اهدي ركلب ىفتك اف ةيراجلا دي يكا ( اهدي 1 1 . : 5 ل : 5 5 ا : 0

 ر ٠ -1١ 2 14 كك - - . .٠ 02 ل 4 014 لإء الع هينيو هريغ عمسيل ةيمستلاب زهجي نا بحتسي لايق رهاظلا وهازنظا ا

 رك كي كا يسن نم 0 مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل هئانثا ىف ىمسي ماعطلا 223 تناك
- 

3 3 0 2 ٠ 
 م 5 . : | | - سا

|| || | ١ . - 

 يدمرتلاو دواد وبا هاور « هرخخاو هل وا هللا مسب لقيلف ماعصلا ا 2 هللا .

 : منع اع هللا يضر دوعسم نبا (ئث) - [1155]
 و

 120 ل 020 ب ها ا ه2 هو 3 32002

 قدصيل لجرلا نإَو « ِةنجلا ىلإ يِدهُي ربلا نإو « ربلا ىلإ يدهي قدصلا نإ »

 اونوكو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأاي 8 : ىلاعت هللا لوق باب : بدألا باتك : يراخبلا - 0545]
 5 . (50914) ©نيقداصلا عم ْ

 فش



 2 هك للاعتا هللا" خر" نضفا ( قالا 705

 00 ملا ىَرَجَم مذا 00 نم ي رَجَي ٌكاطسعلا نإ (

 ةيفص تءاج لاق : هنع ةياورلا ىلع اَمفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - قر

 كتاف 2 ؟عاب ذيع قكووسحلا» لقاك لف درر دوش“ اسال ةظ# 3

 راصنالا نم نالجر ٌرَم دجسملا باب اغلب املف اهعم ملس و هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ماقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا امه لاقف اعرسأو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ىلع املسف

 ا مالسلاو ةالصلا هيلع لاف هللا ناكجتا ةلاقق (ةتفنع اانعإ مكس لع » ملس و

 ف ناظيشلا كفلْقَي اي داعم هتمتت ( مدلا ىرحجم مدا نبا نم يرجي ناطيّتشلا

 نأ اك هب ساسحإ ريغ نم ءاضعألا يف يرجي ناطيشلا ديك نأ ىنعملا « اكلبتف اًئيش امكبولق

 0 مادام هس وس ويف ناسنالا ُّع دل ناطقا 000-5 أ "ل ير مدلا

 ذل كجم حج هاطيملا نألاورطاظ هيل ةقإ ة فوق لاقأو* نع عدلا نارك كشللالا7
 م رشا ةارعألا مفرح ناك ذب انننكلا ل اك ذز انيطللا' نأ: ةطفلا جرا اال

 ندبلا يف ذفانلا

 : هنع ىلاعت هللا "يضر ةفيذح (م),- ]١44[

 هنااومع هيلع بتنا ملم ا ركذي ال نأ داعطلا اكتم ناطتعلا نإ
 اذهب ًءاجف ٠ اًهديب ُتْذَحاَف , اهب لجَتسَيل ةَيِراَجْلا هذه ءاَج

 نق هدي نإ! ادي 5 ديب سفن يذلا هديب ٌتْذأَف هب كس 3 ألا

 2 لل اهدي مه قىدت

 دجسملا باب ىلإ هجئاوحل فكتعملا جرخي له باب : فاكتعالا .باتك : يراخبلا - ع” 8

0 

 ةجوز تناكو ةأرماب اًيلاخ يؤر نمل بحتسي هنأ نايب باب : مالسلا باتك :ملسمو

 . (37) (؟175١) هب ءوسلا نظ عفديل ةنالف هه لوقي نأ هل اًمرحم وأ

 . )7١1١57( )٠١7( امهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادآ باب : ةبرشألا باتك : ملسم - [558]

 ؛”اهلكاي يتلا ةمقللا"يف' دبعلا كراشيا يأ :لحتسي

516 



 3 , اعد 5 5

 ! نفتعلال| قنا ١ سافل ماسلا ينحت أ" ازا" 337 نلفت

 3 ع 57 كيك 5 د 0

 ا مهنيب سيرحت 2 نحلو

 ١ هيب اح يس 3 'ّ ءايب تر لا مدح

 سيا دق ناطيشلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج 0

 ناميالا نيب .ةقيرافلا يه. ةالبصلا نال نليمملابب مبدع نع . نوبموملا تا ( تولصملا هدلهب لا

 اك لاع ل ايلا ايعاو متوكل ,ناظيشلا لإ انيس ماغارببهلا  يددابكب ان جرا 0
 ١  23 1 5د : 20

 هدضلا كيعي .هوبارتاكر وب 6غ بن مومو «يزفاطيشلا ديعت او هسباانركتا م زرعها ربإل 0 اك

 راحبلا 5 مراخلا كللت ا لو بع كا ٠ الإ تدع م كانمع"و ة. دضبلا ميك اننا

 ل مهريع ه هاك ولا يعنام نم هعامج انف نقر دقو اذه محتل 2 ايلف نإف

 3 ل1 دادمإام (ناهيشلا 7 بيارزا نياكي كاف قيولتيخملا كدترد عااسلا و ةالضلا ميلع "لع 1
 أ

03 
|] 

- 0 

 اخ ان ةؤاضلا اع ن:سمئادلا" تيلصملاب دارملا ها. هغوهلعم مغ ةعامجلا كلت ةاانسش
 8 ى 521 يك ِ 3 2 ١ سى دع . د 52

 نكلو رآ|- الا ذكي 2” ءذاش 911نال رك ذئاب هب رعلا ةريرج .ضصحخ يارعتسالل هلا 0
 3 ف

 فلا اع لمك ناكل ةلرعإ ةفعإ نبأ ريغ ناطيشلا نحل ينعي ( مهنيب شي هلا يف

 مدل 0 , :" ُ ١

 ٍِ محلا 2 1 7 هيلا 7

 مه نيف بالكلا نيب ءارغإلا وهرب (شيرحسلا جرت 000 ٠ ٍ 9 3-3 .وبا 3 2 3

 ةنتفل هايارس هثعبو « ناطيشلا شيرحت باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم - 417]

 . (15) )58١5( اًئيرق ناسنإ لك عم نأو . سانلا

 . سانلا نيب ةعيقولا : شيرحتلا ه

 ايلا



 1 0 : ا 0 ا ِ ! ١
 + همح ةياغلا ل اوحي ديف نيكللا ةذلص ابم تايب اكل فحل ةاليصألا 0 ةلصتف ا ع ا خازن كبلف

 ١ دكت - 9 - 2 -_ - - ١

 د واو درا مناخ لإ ةرمر هرم فالصلا دعي ىءاقدلا دعمنا هيرمألا

 دلال ا 2 7 ١

 ك د / 2 اوس 1

 كا نيرشع و اعشت لوحي ره ا |(

 6 ار ال ل
_- 

 ل دل ىلا الا هلع لس اور 0 هنع ىلاعت هللا يضر رباَج 00

 ليقف نيرشعو ةعستا-ابص قييلغأ احادقامئاسن_ مااانيعما!رهش أ لسا هيلع ىلاعم اهلل

 نوكي رهشلا ناار :, هتاليلاوةالبصلاهفيلع لاف 'نييزيشع و لسا انحنيصأ اهئإ هللا ل وسر اب

 :بثالث فرعلا يف ناك ناو تاقوالا ضعب ىف ىنعي ( نيرشعو اًعست
 س١

 م ايف اذه :ىعو

 نم ارهش ردن نمو كللد نم رثكأا هم زلي 0 نيرشع و ع ناك و هنيعب رهس موص ردن

 ..نيتالاث لاك ا هيلعفا نيعت رع

 :. هنيعا ىلاعت هللا ”ئبصر نياجسا(م) 221

 ناكَم نوكي ىتَح َبَهذ « ٍةالصلاب ءاَدْنلا ٌعِمَّس اذإ ناطيشلا نإ » 2 4 لا ل ا

 2 ءاح هرلا

 اح ثيدحلا حرش محل

 ءادنلا عمس اذإ ناطيشلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 امبتيب ةنيدملا نم ةبيرق ةدلب دملاب ىهو ( ءاحورلا ناكم نوكي ىتح بهذ ةالصلاب

 توص ءادن عمسي عل ناطيشلا: بهذي اغإ ايوا را هوسف !اذكك ةليمر ان 0

 0 كاكا
- 

 . )١50994()53١( نهرييختو ءاسنلا لازتعاو ءاليالا يف باب : قالطلا باتك : ملسم - [؟40]

 . )١5( (؟8/) هعامس دنع ناطيشلا برهو ناذألا ليضف باب : ةالصلا باتك : ملسم - [141]

 ا



 نم سمشلا عولطو ) مهجورخو مهفصو عمستس سانلا نم فنص . امهيف ةزمهلاب
 لحرت ) اهضرأ ىصقأ اهرعقو . نمبلاب ةنيدم يهو ( ندع رعق نم جرخت رانو اهبرغم
 يبنلا يأ ( ركذي ملو ) هيف مالكلا يتأيسو اولحتري نأ ىلع مهلمحت يأ ( سانلا

 يأ ( هريغ يف يهو ةرشاعلا ثيدحلا اذه يف ) يوارلا وأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 . ( ميرم نبا ىسيع لوزن ) ثيدحلا اذه ريغ يف ةرشاعلا ةيآلا كلت

 : هنع ىلاعت هللا ىصر ةهبعش 0 ةريغملا («ق) - ظفتحا

 0 ٍنافيسكني ال , هللا ٍتاَيا ْنِم ٍِناَنيا َرَمَملاَو َسْمّشلا نإ ٠
 1-02 1 هللا اوُعْداَف 34 اذإف , هتايحل الو 0

 تح :كتيدلخلا حرش مر

 لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - ق)

 هتومل تفسكنا اولاقف ايار يدرما تيدا نبا: مهاربإ "عام مويا ماعلا ل

 ا ا فوفي ( هللا تايا نم نائبا رهنقلاو سمتخلا: نإ. مدلل دابا ل 'اقف

 مآ" تلق نإف : (٠ هتايهلل لو دحأ تول نافسكييال:) نحا“ثيدحلا فرو اةكا

 عفد : تلق . ءامظعلا نا يطع ثول اهفاسكبا» خه وحن نإككوت هنااا

 متيأر. يأ ( امهومتيأر اذبافاز ريش ةدالول عقي فاسكنالا ن أ مبنم مه وتي ناك مدعو

 ناذهو فشكتت يأ ( ىلجتت ىتح اوُلصو هللا اوعداف ) فاضلا فدح ىلع امهفاسكنا

 ةداعلا قراخ وه 9 ةدهاشم'  كنع 2 ةنلا نذل ءاعدلاب زمأ امئاو : تن انحعتس نل نالرألا

 وه اذه ةباجإلا ىلإ برقأ نوكيف ايلعلا ةرضحلا ىلإ ةهجوتمو ايندلا نع ةضرعم نوكت
 12 لذي مده > تلق تاق تارازملاو* ةفيرشلا نكامالا يف تاوعدلا ةباجتسا قالا

 عورشم ريغ اهراركتو ةرم ةالصلاب سمشلا لجنت مل اذإ فوسكلا ةالص راركت

 . )”*٠١4( سمشلا فوسك يف ةالصلا باب : فوسكلا ةالص باتك : يراخبلا - (]

 ةعماج ةالصلا : فوسكلا ةالصب ءادنلا ركذ باب : فوسكلا ةالص باتك : ملسمو

010750 

 انقذو



 ' دنع ىلاعت هللا "بضرب اراقتلا »انشا .ةفيذح .(م) - موز

 .ءا ا ٌرْشَع 0 نوت ا ةَعاّسسلا نإ ١

 « بَرَعْلا ةريزجي فلست 2 فلو «٠ ٍقِرْمَملاب
 ؛ ُجوُجْأَمَو جوجو مر هاكر « َناَّدلاَو

 لَحرت َنَدَع ٍرْغف ْنِم ُجَرْخَت ْرائَو « اَهيِرَْم ْنِم سْمّشلا ٌعوُلْطَو
 لئلا فانه ةزهئاعلا تيدجلا اذه قووكذت هلو قاتلا

 . َميرَم نبا ىَسيِع

 اح تيدحلا حرش مدح

 . رسكو ةزمهلا حتفب ديسأ ( هنع ىلاعت هللا يضر ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح - م )
 ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ليق . ةمجعملا نيغلا رسكب يرافغلاو . ةلمهملا نيسلا

 تقول مسا ا ابل ل ل ل ير اسر

 نارك يح لوكيل )"طع ما اهي ثاحب ةفيفحت ةعاس اون ال الع يفتن ةمايللا هلا

 ( قرشملاب فخ )ا دج وت ىنعع ةماث نيعضوملا ف نوكت . تامالغ أل( تانآ رثغ

 برغملاب فسخو ) ابيف هتبوبيغو ضرألا ىف هباهذ ناكملا فسخ . رشع نم لدب وهو

 نمباو ةمامباو ةنيدملاو ةكم كلام نع يكح ام ىلع يهو ( برعلا ةريزبجب فسخو
 نم اشيرف كاما مع ةرابع وه هنع ىلاعت هللا 0 نبا لاق ( ناخدلاو )

 ةالصلا هيلع هنأل هتقيقح ىلع وه ةفيذح لاقو . ناخّدلاك مهل ءاوهملا ىري ىتح طحقلا

 نمؤملاو ةليلو اًموي نيعبرأ ثكمي برغملاو قرشملا نيب ام المي » : لاقف هنع لم مالسلاو
 تقو يف امهنم لك عقي نأب امهنيب عمجلا نكميو « ناركسلاك رفاكلاو موكزملاك ريصي

 يحاون رثكأ عطقي حايس هنإف ريسلا وأ رحسلا وهو لجدلا نم ذوخأم ( لاجدلاو )
 ( ضرألا ةبادو ) رخآ ثيدح يف هجورخو هفصو نايب يتأيس . ليلق نامز يف ضرألا
 توفيالو بلاط اهكرديال ناميلس متاخو ىبوم .اصع اهعم اًعارذ نوتس اهوط نأ يور

 ( جوجأمو جوجأيو ) متاخلاب رفاكلا فنأ مطختو اصعلاب نمؤملا هجو ولجتف براه ابنع

 . (50) ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا يف باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - [4]

 لح



 هسي ثيدحلا حرش مح

 ( نامزلا ْنِإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمّنِإ ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - ق )
 داع ينعي ( ضرألاو تاومسلا هنا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق ) ةنسلا انه هب دارأ

 برعلا نأ هركذ ببس ضرألاو تاومسلا قلخ موي اهيلع رهشألا هللا عضو يتلا ةئيهلا ىلإ
 هل ضرعتي مل هدلو لتاق مهنم دخاو يقل ول ىتح مرحلا رهشألا مير نودقتعي اوناك

 ةرورض مهل عقو اذإ مهنكل مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا مههاربإ ةلمب كلذ يف نيكسمتم
 اًيدانم اورمأو ةيلكلابا اهالخشسا” هج دكالسلالا هريغا» لإ مولا ريظغألااركذب اقل ١

 مرحملا يف براحن انإ كلذب اونع انرخأ يأ رفص ىلإ مرحما انآسن انإ الأ لئابقلا يف يداني
 ىلإ رفص نم مرحملا نولقني ىرخأ ةجاح مهل ضرع اذإو رفص يف هلدب برحلا كرتنو
 هعضوم ىلإ ةجحلا وذ لصو ىتح رهش ىلإ رهش نم جحلا نورخؤي اوناكو لوألا عيبر
 اذ نأ ملعأف ةفرعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بطخف عادولا ةجح ماع

 ةنسلا ) ةيلهاجلا لهاك رهشب اًرهش هولّدبُت الو هيف جحلا اولعجاف هعضوم ىلإ لصو ةجحلا

 نولعجي اوناك مهنإف ءيسنلا رمأ لاطبإو هلبق امل ديكأت مالكلا اذه ( اًرهش رشع انثا
 مارح عمج نيتمضب ( مرح ةعبرأ اهنم ) اًرهش رشع ةئثالث نيتنس لك نم ىلوألا ةنسلا
 . امهرسكو ءاحلاو فاقلا حتف امبيف زاج ( ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ةثالث )

 فطع اذه ( رضم بجرو مرخملاو ) رسكلا ةجحلا ينو حتفلا ةدعقلا يف روهشملا نكل
 ةمجعملا داضلا فيفختو ميلا مضب يهو رضم ىلإ هتفاضإو تايلاوتم ةثالث هلوق ىلع
 فصو امنإ ( نابعشو ىدامج نيب ىذلا ) هايإ اًميظعت دشأ مهنوكل ةليبق مسا ةحوتفلا

 هنوستشيا اوناك ام“ الإ املي يذلا وه مارا كج ر نأ نايل وأ ديك اعلل "ىلا هل

 قدام يرق للا" لاق نير نابعشو "يصبر قومسي وا ءىبشلا تاس 00
 . روهشلا ءامسأ نم لادلا حتفب
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 هس ثيدحلا حرش مج

 يهو ( ةعاضرلا نإ ) اهنع ىراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع - خ )

 نيبيرقلا نيب عمجلاو حكانتلا نم ( ةدالولا مرحت ام ميرحت ) عاضرإلا ىنعمب مسا
 . هقفلا هعضوم هنع ىنثتسا امو مكحلا اذه ليصفتو . امهريغو

 . اا ا ىلاعت هللا يضر ةملس مأ )م١ 0 [ 117

 1 ا هَعبَن َضبِق اذِإ حولا نإ 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 كونتر حنون وحلا. اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ - م )

 هضمغأف اًحوتفم هرصب يقب دقو تام نيح ةملس يبأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هلل

 ضباق ىلإ رظني ينعي ( رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا ْنِإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 سس سل

 ٠0 - "هيع اع , هللا يبهر «ةركب 0 (ق) :

  0ضْألاو تاومسلا هللا قت موي بم رادسا ِدَق َنامّرلا نإ «

 اذ تاياوبفتسك اقفل ةعبنأ' ارنيقالا[ نينا" عكا الفلا دشن

 ىَداَمُج َنْيَب يذلا ٌرْضُم ُبَجَرَو ُمّرَحُملاو ِةَّججلا وذو ِةَدْعَفلا
 دل نايعتشو

 07151 رضح اذإ « هل ءاعدلاو تيملا ضامغإ يف باب : زئانجلا باتك : ملسم 0

 . )44٠١5( عادولا ةجح باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [ع5707]

 )١516( لاومألاو ضارغألاو ءامدلا ميرحت ظيلغت باب : ةماسقلا باتك : ملسم
4 

 ان



 لامعألا نأ نايب هيفو ( ةنجلا لهأ لمعب هلمع هل متخي مث رانلا لهأ لمعب ليوطلا نمزلا
 . اهيلع هلامعأ رخآ نوكي نأ ءاجرا كانسحلا لع نموملا' ماديا نأ 'يعبنيف ١- متاوككاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ (خ) -[774]
 0 ه- ًَّص 20 5 3 هاا 0 0 -

 .٠ -  5 8 >07و ١  350 7صر وو 7 ا ©

 نمو .هتلصو كلصَو نَم : هللا لاف «نمحرلا نم ةنجش ّمحّرلا نإ»

 مو ك4 0

 هيو ثيدحلا حرش مد

 يأ ( َمِجَرلا َّنِإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 نم ) ةلخادتم ةرجش قورع ةمجعملا نيشلا ىف ثالثلا تاكرحلاب يهو ( ةنجش ) ةبارقلا

 قورعلا لخادتك هيف ةلخادتمو نمحرلا مسا ىف ةدوجوم محرلا فورح ينعي ( نمحرلا
 محرلل باطخ رسكلاب ( كلصو نم هللا لاقف ) ةمحرلا وهو دحاو لصأ نم امهنوكل
 . هنع تضرعأ ىنعي ( هتعطق كعطق نمو ) ةمحّرلاب يأ ( هتلصو )

 ]١75[  060اننع (كاعت هللا يضر ةشئاع <

 . « ةّدآلولا ُمّرَحُت ام ُمّرَحُت ةعاضرلا نإ

 .(55486) هللا هاش لصو نم باب : بدألا :باتك' :: يراختبلا "+ مسج 54]

 ©« لالإب ! تح رلا هلص نؤكد ةرمح 5 نبا لاق» :(غا 0١ 8/١ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 : عماجلا ىتعملاو . ءاعدلابو . هجولا ةقالطبو . ررضلا عفدبو . ةجاحلا ىلع نوعلابو
 رمتسي امنإ اذهو . ةقاطلا بسحب رشلا نم نكمأ ام عفدو . ريخلا نم نكمأ ام لاصيإ
 يه هللا يف .مبتعطاقمف اًراجف وأ اًرافك اوناك نإف . ةماقتسا لهأ محرلا لهأ ناك اذإ

 مهفلخت ببسب كلذ نأ اورصأ اذإ مهمالعإ مث . مهظعو يف دهجلا كلذب طرشب . مهتلص

 قيرطلا ىلإ اودوعي نأ بيغلا رهظب مه ءاعدلاب مهتلص كلذ عم طقسيالو . قحلا نع
 . عيل «ىلثل ١ انلل

 عاضرلا نم مرحيو : «مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو» باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - [775]

 . (500959) بسنلا نم مرحي ام

 اكدر



 مدعل فلخأف ) هءافو لبقتسملا يف يأ ( دعوو بذكف ) ىضم اميف ءادألا نع هريصقت
 . ( نامومذم امهالكو هنم هنكمت

 : هنع ىلاعت هللا يصر دوعسم نبا )ع 1 مضل

 نك 0 ليزك وو لب ديطو سكي تح ىتح قّدصَيل لجرلا نإ ١

92000007 

 كد تيدا حرش مح

 قدصيل لجرلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 دكر "الصبي انو ناعراضملا) (اَبأذك بحي ىتح بذكيو اَهيَّدِص َبَتْكُي ىتح
 ةنسلأ ىف هؤاقلإ وأ ىلعألا الملا يف هراهظإ اًباذك وأ اًقيدَص هنوك ةباتكي كارلا | دسار

 . ةقباس ءيش لك ةباتكف لإ مهبولقو سانلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 06 ]11

 هل ُمكْحُي مث « ِةّنَجْلا لهأ ٍلمَعب َليوُطلا َنَمَزلا لَمْعيل لْجَرلا نإ
- 34 

 عب ليوّطلا َنَمّزلا لَمْعَبل َلُجَرلا َنِإَو ءٍراَثا لأ ٍلمَعِب ُلَمَ
 . 0 ذجلا لها لمعي هلمع هل تي تلا عا

 : هسو ثيدحلا حرش مح

 لمعيل لجرلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لمعيل لجرلا نإو . رانلا لهأ لمعب هلمع هل متخي مث ةنجلا لهأ لمعب ليوطلا نمزلا

 . قدصلا نسحو . بذكلا حبق باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملمس

05 
 . هيما صتخلل فنصملا نأك و الوطم : «لسم» قو

 . هل ةّيجس حبصي ىتح قدصلا ىلع مواديو هلعفو هلوق يف قدصي نأ : قدصيل

 هلجاو هقزر ةباتكو ؛ همأ انطلاقا“ يمدالا قلخللا» ةيفْيك  تاي..: :ردقلا#ةةناجك-» لسه [05]

 ! (11)10 05121019 هتداعسو هت وءامش و . هلمعو

1 

 هلضف



 ءظء 0002 ه0 لد وا هر 2 3
 . « ءابرعلل ىبوطف « اَدب امك دوعيسو « ابيرغ اَدَب َنيِّدلا نإ »

 هبسو ثيدحلا حرش مح

 ةزمهلاب ( أدب نيدلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ - م )

 يف بيرغلاك ناك مالسإلا ينعي ( أدب اك دوعيسو اًيرغ ) هانطبض اذك يوونلا لاق
 ءابرغ اوناك لوألا يف نيدلا' لهأ نأ دارملا وأ . ليلق.الإ هليقي نكي لو لولا

 اذك نوكيسف ءابرغلا شيعتك مهبراقأ نيب مهَشْيَعَت ناكو مهنوطلاخيالو سانلا مهركني

 ليوبتلا ةظحالم نم لوصوملا يف امل اًيرغ دوعيس لقي ملو أدب ا لاق امنإو رخآلا يف
 مسا وه وأ . اهلبق ام مضل ءايلا نع ةبلقنم هواو ىفلزك باط نم ردصم ( ىبوطف )

 ببس وه لب مهيلع ةصقنم سيل ءابرغ نيدلا لها نوك ينعي ( ءابرغلل ) ةنجلا يف ةرجش
 .ةرخالا ىف

 :ايلع ىملاعت هللا ىضر ةشئاع (ق) ت00
 ا كلاس 2 - - 2 َ

 مدعل ؛ فلخاف َدَعَوَو . بذكف ثّدَح « ٌمرغ اذإ لجرلا نإ

 . 4 نام ومدم اهلك وا. هه وجم

 هيو ثيدحلا حرش مج

 لوسرل ليق تلاق . اهنع ةياورلا ىلع اَمفَتِإ ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ةالصلا هيلع لاف مرغملا نم هذيعتست ام رثكأ ام : ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 ف راذتعالل ملكت ىنعي ( ثّدح ) نيد همزل يا ( مرغ اذإ لجرلا نا ) : مالسلاو

 نيب 0 هنإو ٠ ابيرغ د وعيس و ابيرغ أدب مالسالا نأ كافر ناميالا اخ 1 ملسم 7 ( "نب

 : نا

 1 «اًبيرغ مالاساإلا آدب» : 0هلشفا 5

 ا مكاني لبق ءاهقلا هفاكإو ناذألا اك ٍ يتراخبلا جي[ ل ]

 (3 5 )م اصلا ف" هتف داعم ام :كياي ري: ةداضلا عضاومو لج افسار اكو :ملسمو

00 

١ 



 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعل هدعب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا ركذ امب رفظي مل نكلو

 يأ ( هلا ) مارملا لوصحل مالكلا ركذ نع هدعب ىنغتسا مالسالا يف هلوخد ىأر امل

 داضلاب دامض ( ىدزألا دامض هءاج نيح ) ثيدحلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 جيل 0 لبق !اسو اعد لاقت اللا للطا ىبنلل افيدص ناك نجار سا اهي فككز ةيحخلا
 اوناك ةكم ءاهفس نأ يور ام هئيحم ببس «ةءونشدزا» مهل لاقي نما يف ةليبق نم ناكو
 نينا اوناكا عمالا هيف:دغبالو' “نوح اهلساو' هيلع (ىلاعت» هللا. للط هللا لول .نؤلوقي

 ناكو ةكم دامض مدق املو . مهايإ هتفلاخم اًنونجم هنومسي لقاع مبيف ناك اذإ نيناجملاو

 هاناك كدي اع هفسي ,شارارعل اة كي والم .لعتإلا اذه .عيبتأ لولا, هل .اولاق ضو "سرد

 هذه نم ) هيف ثفنو ةءارقب ءاد نم جلاعأ يأ فاقلا رسكب ( يقرأ ىفإ دمحم اي لاقف )

 نجلا ىنعمب انه جيرلا : ىسوم وبأ لاق . نجلا سم نم ةلصاحلا ةلعلا نم ينعي ( جيرلا
 يأ ( كل لهف ءاش ْنَم ىدي ىلع يفشي هللا نإو ) ميرلاك نوري ال مهنال اهب اومّس
 اود ىلإ ةحباج /كلالف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ياا (2) 0[

 فيك رِظاَنف اًهيِف مكفلختسم هللا نإَو , ةريضطخ ةولخ اًيْنَدلا نإ » ا 7ك 9 ا م ََ 7 0 0 اطل 7
 و

 :4 زل فلمعت

 1 تيا حرش مح

 ةولح ايندلا نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 اررطخما ملغانلا وطننا ايمشتا لزارعلا 'نألا'ةرلطفتللا اهلفصو امنإو ١١ ةنلسخ ضي (اةريضخ

 اهنسحب سانلا نتتفي ةرازغ اهنوك نايب هيفو . اهاوز ةعرس يف تاورضخلاب اههبشتل وأ
 مكلاومأ نأ ينعي ايندلا يف ءافلخ مكلعاج يأ ( اهيف مكفلختسم هللا نإو ) اهمعطو

 ءالكولا ةلزنمب اهيف فرصتلا يف مكلعج ىلاعت هلل يه امنإو مكل ةقيقحلا يف يه تسيل
 مكلبق ناك نمم ءافلخ مكلعاج هانعم ليق . نوفرصتت يأ ( نولمعت فيك رظانف )
 . مهام يف نوربدتتو مهلاحب نوربتعت له رظانف ىايإ مبيديأ يف ام ىطعأو

 رتكأو © ءارقفلا ةنيلا لهآ رتكأ باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - [9؟5]
 كلا لسا را 20559 099721 ءاسلابا ةسفلا ناس وأ. ءانبلا رانا لهآ

"0١ 



 بلقلاب تيمس ( بلقلا يهو الأ ) تاركنملا يف هتالا لامعتساب ( هلك دسجلا دسف )

 . تابالقنالا ىلع ةلماحلا ةفلتخما رطاوخلا لحم ابنأل

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (م) - [174]
 ل ا 2 رار اا سس ©

 هَل ٌليضُم الف هللا ِهِدهَي ْنَم « ُْئيععسَتَو ُهُدَمْحَت هلل َدْمَحْلا نإ

 3 هللا الإ هلإ آل نال شه ا رجل هل وطال لاسر اك

 ص000 نيشحتنم نأو « ُهَل كيش اّ
 - 5 0 ١

 هذه نم يقرا ر !"امجتا ا كاع 3 ُكدرَألا دام ها

 رام 1 ل لون فعن يزل مب عتيل نإ كلتا

 هي ثيدحلا حرش مح

 هلل دمحلا نإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 "02 وئارم رنأل هلق اهع ملصق: نونحلا نمر نإ منوسسب ام ىصلخت لس

 ىلع ربصلا ىلع يأ ( هنيعتسنو ) ةغالبلا بسانيال ةيمسالا ىلع ةيلعفلا فطعو . دمجلا

 ةيادهلا نأ نيب ال ( هل يداه الف لِلْضُي نمو هل ٌلِبضُم الف هللا ِهِدْهَي نم ) ءاهفسلا ءاذيإ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اًيدتهم مالسلاو ةالصلا هيلع هنوك قيرط نيب هللا نم ةلالضلاو
 عري ال مالسلا هيلع .هنأب :ضيرعت_هيفو ( هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ الإ |

 هلوقب هتبترم نيب هبر ةبترم نيب امدعبو . لوبقلا ىلع نوعأ وهو هسفنل هاري ام اّلِإ هريغل
 هسفن ىلع ةداهشلا مهوت نعاْؤّربت هيف ةداهشلا ظفل كرت ( هلوسرو هدبع اًدمحم نأو )

 . هللا نمف هل لصح ام نأو هزجع ىلإ ةراشإ ةلاسرلا ىلع ةيدوبعلا مدق . ناكمإلا ردقب

 دعأ لاقف هبلق يح ةايحلا ءام اهنم رطقي يتلا تاملكلا هذه عم امل اًدامض نأ يور

 كعيابأ كدي تاه ةمكحلاو ملعلا طسو ينعي . رحبلا سوماق تغلب دقف كتاملك يلع

 اًدامض ىواد فيك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةمكح لاك ىلإ رظنأ مالساإلا ىلع

 رخاآ باطخ ىلإ هللا ديمحت دعب عورش اذه ( دعب امأ ) تالاهجلا نونج نم هافشو

 ..(55) (م52) ةبطخلاو ةالصلا قيفخخ باب : ةعمجلا باتك :.هلسم 2 )1

  5قرابم الأزهار)١ (  م١4



 مخ ثيدححملا حرش م

 لالحلا نإ ) هنع ةياورلا ىلع اََمَّتِإ ( هنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا - ق )
 هتمرح حضاو اهضعب ينعي ( نّيَب مارحلا نإو ) هلح حضاو ءايشألا ضعب ينعي ( نيب
 امهيليلد نيب اهعوقول ةهبتشم ءايشألا ضعب ينعي ( تاهبتشم امبنيبو ) ةرهاظلا لئالدلاب
 ىقتا نمف ) نودبتجملا ءاملعلا الإ امهنيب زيمبال ينعي ( سانلا نم ريثك َنهملعيال )

 هنيدل أربتسا ) اهيف عرشلا مكح روهظ لبق ةببتشملا رومألا نع هولا اع

 مين م هضرعو مراخابب لك نأ نم” هطايطو هنيد ةءارب يف غلاب ينعي د ( هضرعو

 0 ا ا

 نمو ) ةفعلا ةدايز بلاط هنأك فع نم غلبأ فعتسا [+ :ءاسل] ©« ففْعَتْسِيلف ابنَ
 نأ كشوي ينعي ( مارحلا يف عقو ) كلذ دوعتو اهب ىنأ نم ينعي( تاهبشلا ىف عقو
 ىف لاق م عقي نأ كشوي نود عقو انه لاق امنإو . هميرح لوح هنأل مارحلا يف عقي
 هنأل هدمعتي مل نإو مارحلا فداص :تاببشلا ىطاعت نم نأل عتري نأ كشوي هب هبملا
 هس كعب , قطو ]عاش "فحل نال ابر !يدرشللا بيف اقدار كن نكت ١

 رمل ىلإ قون ياااسللا يوت ىتطلا هع ماو زو يزال قايل
 0 ا ره ياويل

 يعارلاك ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب سوسحم اب لثلا برض يفخ عون هيف ناك املو
 مراحما هيبشت هيفو . يعارلاب تاهبشلا ذخا هبش ( هيف عتري نأ كلشوي ىمحلا لوح ىعري

 ىنعملا ثيح نم ريذحتلا ملسو ىلاعت هللا لص يبنلا دكأ مث هلوح امب تابيشلاو ىمحلاب

 0 0 0 ا ا ال

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا هبن روجفلا ىيلإ هليمب همدعو حالصلا ىلإ بلقلا ليمب عروتلا ناك
 تحرشنا يأ ماللا حتفب ( تحلص اذإ ةغضم دسجلا ىف نإو الأ) : هلوقب ملسو هيلع

 دسجلل ةعوبتم ابمأل تاريخلا يف حراوجلا تلمعتسا يأ ( هلك دسجلا حلص ) ةيادهلاب

 ةلالضلاب تحرشنا يأ ( تدسف اذإو ) ةبتر ةريبك اهنكل ةروص ةريغص تناك نإو يهو

 الن



 : مهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو رمع نبا (ق) - "755

 . (« نزحلا ِضْعَبِب ٌبهذَتَو ء« ضيرملا داّوف مجُت ةتيبلَتلا نإ »

 هس ثيدحلا حرش مهد

 نإ ) امهنع ةياورلا ىلع اقمّتِإ ( مهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو رمع نبا - ق )
 خبطي ام انه هب دارملاو نبللا مهاقس اذإ ءابلا ديدشتب موقلا ديز نبل ردصم يهو ( ةنيبلتلا

 يأ مملا ديدشتو ءاتلا مضب ( مجت ) نبللاب ههبشل كلذب يمس ةلاخنلا وأ ريعشلا ءام نم

 . ( نزحلا ضعبب بهذتو ضيرملا داؤف ) حيرت

 نع" ل اينشيولا يصوت نامعنلا عار شن الا

 , ٌتاهبَْشُم امه ؛ نيب َءاَرَحْلا 3 و طا نإ ١

 هنيدل ا ٍتاَهبَسلا ىَقَّ ا ا 2 ساتلا نم م 0

 يِعاَرلاك ٠ ٍماَرَحلا يف َعَقَو ِتاَهبَشلا يف ّعَقَو نمو ( ِهِيضرِعَو
 ىَنح ِكِلَم لكِ نو الأ روف عي نأ كِشوُي ىتجْا َلوَح ىَعر

 نا كتجما يكول يف َنإَو الأ : ُهُمِراَحَم هللا قمح ناقل

 : هلك ُدَسَحْلا دَسَف ثدسف اَذِإَو هلك ُدَسَجْلا ملص ثَحلَص
 هكا ايميل

 . (3585) ضيرملل ةنيبلتلا باب : بصلا باتك : يراخبلا - [5؟5]

 :(4-) )١510( (ضيرملا داوقلا ةهجب ةنيبلتلا تاياايا مدلسلا7 تاك 02

 ' ف «لسع هيف لعجيو دلازك اا ولا دلوني ان للا ونا ١١يوم

 . ها «ابتقرو اهضايبل نبللاب اهيبشت ةنيبلت تيمس» : هريغو يورغلا لاقو

 . م ؟)ي هنيدلك اريغسا» نم لضف باب: ةناميإلا:باتك :!يراخبلا ا 1
 . 01 1/) 1ه55) تابضلاب كريو لدلحملا ليا (نان © ةاقاسما تاكا ملكت
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو رباج (ق)- ] 1١5[

 | كيذا ةللخذت لل زاوصلا] هيدئانلا كلتا نإ و

 كح ثيدحلا حرش مدح

 تيبلا نإ ) امهنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو رباج - قر
 نولزني نيذلا مهب دارملا ( ةكئالملا هلخدت ال ) حورلا يذ روص يأ ( روصلا هيف يذلا

 نآل وأ هيف ةيهملا روصلا ذاختا نع تيبلا بحاص رجزل مهوخد مدع « ةظفحلا ال ةكربلاب

 1 نك لق نلف ادب هللا: يصع لم ضارخلا لارعاتخلألا ضب اف دسم و تلا
 لوم اضم (هل نولي 39. :ىلاعت, لاق 5 ريوايصتلا لمح, مالسلاو الصلاه طالع نامل
 يف لقعت تناك ءاحلصلاو .ءايبنألا مروص ليثاقئاور ا ,ىرابسر د لشمتو ابرام
 هذه ناب هنع بيجا . مهتدابع وحن اودبعيف سانلا اهاريل ماخرو ساحن نم دجاسملا

 ادام رطل وقرا ولاول راو كاجطب 00
 نأ هجولاو .,يلقع هجبقف ناثوألا ,ةدابعب: هيبشتلاب ةلولعم , تناك نإ هتيهارك , نأل رظن

 . كلذ نم معأ ليثافلا نأل ناويحلا روص نكي مل ام ليثاقتلاب داري

 . هواها ءاشتقلاو "لاجل هيلا ةركي" اميف «ةراجنتلاب كيباب ١ 5ك ويلا كاك« ئاراخسلا ها 509

 ةروص 00 هينا هيف كب ةكئالملا لخدت 2 باب ياو ضابللا تاحك :ملسمو

 ا 000



 هنع ىلاعت هللا 538 0 وبأ 60

 ! ١ اهرشج (ىلآب هيجل زارا لم هل لمعلا للا زر اًميالا نإ »

 يأ ( ناميإلا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 هانعم تاكرحلا هنيع يف يور ةمجعم ياز مث ةزمه دعب ةلمهم ءارب ( زرأيل ) ناميإلا لهأ
 ىلإ نيرجاهملا كلذب دارأ يورحلا لاق ( اهرحج ىلإ ةيحلا زرات اك ةنيدملا ىلإ ) مضني

 اهنطب ىلع اهيشم ةهج نم قشأ اهتكرح نأل ةيحلا مامضناب مهمامضنا هبش امنإو . ةنيدملا
 . ةنيدملا ىلإ مث نهلا ىلإ ةباحصلا ضعب رجاه ىتح ةقشمب لصحت تناك حتفلا لبق ةرجهلاو

 7 ار طوأ. ئورادلا .ةليلإ !ةواشإ" ملضني ؟ناود :ةدجدش !ءفواد «ليفولا “لو اياركل م1

 نامزلا رخآ نع رابخإ اذه ليق . رامحلا توص يف ريفزلاو . دسألا توص يف لمعتسم
 اذإ ةيحلاك جوع الب اهيلإ نومضني مهنأ ىلإ ةراشإ هيبشتلا يفو . ناميإلا لهأ لقي نيح
 صخ ماشلا نم اهنإف ماشلا عيمج ةنيدملاب دارملاو . جوع الب لخدت اهرحج لل! تالا

 ىلص يبنلا ةافو دعب عقو امع اًرابخإ ثيدحلا نوكي نأ زوجيو . اهفرشل ركذلاب ةنيدملا
 ىلإ نينمؤملا مامضنا نم هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ةفالخ يف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 اهرحجا ىإهّيحلا ١ ماقضتاك ا بفرغلا! نم« كالا "نضجبلادترلا يح مهسففال هلا

 . اهسقنلا ةلا
 « (ة 610 تل) ةنيدملا ىلإ زرآي .ناميإلا تاب :: ةنيدللا لئاضف بانك: يراخسلا 50000

 (( 2 اًيرغ (دوعيسو اًيرغ ادب مالسإلا نأ نايبإ باي : ناميإلاباتك 2 لسا
. 1 

 : اهرديج ىلإ ةيحلا نرأت 6 .عمتجيو عضل نامنإلا لهأ نإ يأ : (نرال داعالا ل

 ىلإ تعجر ءيش ايعار اخي ب وناس نللط ندع وس ع سم ا

 يف هتبحن ابيلإ قئاس هسفن نم هل نمؤم لكف « ةنيدملا يف رشتنا ناميإلا كلذك اهرحج
 . هيلع همالسو هللا تاولص انكاش

 ةنيدملا لهأ بهذم ةحص ىلع هيبنت هيف : يبطرقلا لاق» : (45/4) «حتفلا» يف ظفاحلا ل 'اق

 صتخا ملس نإ اذهو ؛ هأ هكلام هاور 5 ةجح مهلمع نأو . عدبلا نم تال

 , دالبلا يف ةباحصلا راشتناو نفل روهظ دعب امأو . نيدشارل 1 ءافلخملاو هع يبنا

 . هأ « كلذ فالخب ةدهاشملاب وهف ارج ملهو « ةيناثلا ةئاملا رخاوأ 0
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 : هنع 0 هللا 5 تلا لا حل ا ا

 0 0 برأ يف مدن خا

 يلا 2

 سصح ثيدحلا حرش مدح

 نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىرعشألا ىموم وبأ - ق)
 طيش لاف يكمل تحاصالك د ناطحف الب رمشأ ىلإ ةبويسنم ةليزق مهو ( ئيرعشألا

 اذإ ) ةبسنلا ءاي فيفختب نورعشأو نونامي نولوقي مهمأل لاق 5 وهف نيرعشألا نإ هباوص
 لق وأ وزغلا يف ) ناك ام اوعمج هلوق ةنيرقب مهضعب داز دارملاو مهداز دفن ىأ ( اولمرأ
 مث دحاو بوث ىف مهدنع ناك ام اوعمجج ةنيدملاب ) يوارلا نم كش ( مهلايع ماعط

 داحتا يف ةغلابملا هب دارملا ( مهنم انأو ينم مهف ةّيوّسلاب دحاو ءانإ يف مهنيب هومستقا

 . مهب ءادتقالا ىلع هيبنتو مهقالخأ مراكم نايب هيفو . ةقيرطلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبا (خ) - [[3]
 0 ء . 7-2 >َ سس تدق هو ٍِ

 اذكَهَو اذكَه لاَملاب لاق ْنَم الإ . نولقالا مه َنيِركالا نإ »

 « اذكَهَو

 يعض تردخملا حرش مدح

 مم راكا نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعع هللا يضر رذ وبأ - خ )
 00 ل ا ل

 . ماقملل اًبسانم لعفلا يف لمعتسي دق لوقلاو

 . (5585) ضورعلاو دبنلاو ماعطلا يف ةكرشلا باب : ةكرشلا بانك + يراخبلا - غ#*؟]
 60. متع للا يضر ةفيرعشألا انظفع اداب ا ءاكفلا | اعضت باتك :ملسمو
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 . (5515) نولقملا مه نورثكملا باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - 573

 2ع



 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ينكاس لقأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر نيصح نب نارمع - م )
 نومدقتملا ةنجلا ينكاس نم ديرأ اذإ نهتاوذ رابتعاب نوكت نأ زوجي ةلقلا ( ءاسنلا ةنجلا

 _.هاتكس نوكيف اريثك ”راثلا يق يسبح ربما ملاي نهابكس رابتعاب توكي تاو

 ريغ ةنجلا يف ىنكسلا نأل اذك انلق امَّنِإو نهلبق لخد نّم ىلإ ةبسنلاب ًاليلق ةنجلا يف
 او ةلقلاب فصوت الف ةيهانتم

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنا (خ) - 3
 ٍُ هاد ٠ 0 ه2

 مهو الإ اًيِداَو الو اًبعش انكلس ام « ِةَنيِدَّملاِب اَمفلَح اًماَوقا نإ »

 عهص ثيدحلا حرش 6

 ةالصلا هيلع لاق : لاقو . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 اًماوقأ ةفص ماللا نوكسب ( انفلخ اًماوقأ نإ ) كوبت ةوزغ نم عجر نيح مالسلاو
 لبجلا ىف قيرط ةمجعملا نيشلا رسكب ( اًيعش ) نإ ربخ ةلمجلا ( انكلس ام ةنيدملاب )

 ةّينانعم مهنوكل باوشلا قاقحتسا يف اننوكراشي ينعي (هيف انعم مهو لإ ًايداو الو)

 نظي الو اتاوذ انعم اوناكل هالولو رذعلل ادع اوفلخت امنإ ينعي فانئتسا ( رذعلا مهسبح ز
 021 نودعافلا ىَلَع نيدهاجملا هللا لَّضَفَو 8 لاق ىلاعت هللا نأل باوثلا يف يواستلا هنم

 . [46 : ءاسنلا] # اًميِظَع

 .(326) 0١1/7 ءاشنلا ةنفلا تايو ( ءانلا 5

 نم نيتاصع جورخ لبق رمالا لوا يف يأ» : ضيفلا (8*5/؟) يوانملا ةمالعلا لاق
 . «ةنحلا ّق لاج رلا نم لقأ ءاكانلا ءانن نأ ىلع هيف ةلالد الف رانلا

 ."(5855) وزغلا نع رّذعلا ةسشبخ نم باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - 711

 ردعلا هعنم اذإ لماعلا رجا هتينب غلبي ءرملا نا هيفو» : (11/5) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 دل و لمعلا 0
 نق 5 7 لل اعل هللا نأل بلاوتلا قف ئاواستلا تيدا اذه. نم ةرظي الا هين

 : 03 |[ يطع اًرجا :يدعاقملا ىلع نيدهامججا هللا
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 بي ىلاغتا اللا" :رلطرت:ضاقو» يأ وبر دعتف/ (ق) "+ ع3

 ىَلَع ْمُرَحُي ْمَل ٍءيش ْنَع لأسم ْنَم « اًمْرُج َنيملسُملا َمَظْعأ نإ

 .«هتلأشم لجأ ْنِم َمُرُحَف سائل
 هس ثيدحلا حرش مح

 نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمّنِإ ( هنع ىلاعت هللا ىضر صاقو يبأ نب دعس - ق)
 اًمرج مرجأ نم مظعأ نإ هانعم . اًمرج نع لاح رورجملاو راجلا ( اًمرج نيملسملا مظعأ

 (هتلأسم لجأ نم مرحف سانلا ىلع مرحي مل ءيش نع لاس نم ) نيملسملا د 5

 نيدلا رمأ نم هيلإ جاتحي اميف نييبتلا هجو ىلع ناك ام امهدحأ نيعون ىلعةلأسملا نأ ملعإ

 تناك ام دعب تمرح ىتح رمخلا رمأ يف ةباحصلا نم هريغو رمع لاؤسك زئاج كلذو

 مل امع لاّؤسلا وهو تنعتلا هجو ىلع ناك ام اميهناثو . هيلإ تفرد جالا نال لكل

 نع اذه لثم يف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا توكسف ةجاح هيلإ تعد الو عقي

 هريظن هريغ ىلع اًظيلغت هببسب نوكيف هل اًظيلغت ناك هنع باجأ نإو هلئاسل عدر هباوج

 ىلص يبنلا هنع ضرعأف هللا لوسراي ماع لكأ هلوقب جحلا بجو نيح عرقألا لاؤس
 تالا وب ةاليصلابهيلعر/ اقف كارم ثا للاخ ناعأ )تخل ليسو هلع لاح

 امب دارملاو « متعطتسا املو :تْبَجاول, معن تلق ول هللاو معن لوقأ نأ كنمؤي اَمَو كحِيَو »

 نيملسملا عيمج ىلإ هتيانج يدعتل رئابكلا مظعأ نم اذه ناك امنإو عونلا اذه ثيدحلا يف

 . هريغ كلذكا 0!

 ] - ]15٠١هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع (مل :
2 20 0 0 

 » اا ةنجلا ينكاس لقا نإ 3

 هينعيال ام فلكتو لاؤسلا ةرثك نم هركي ام باب : ماصتعالا باتك : يراخبلا - ]1١19[
05 

 هيلإ ةرورضال امع هلاؤس راثكإ كرتو ُهُتيَع هريقوت باب : لئاضفلا باتك :ملسمو
 )١١5(. (5858) كلذ وخو . عقيال امو .فيلكت هب قلعتي ال وأ

 -رانلا لهأ رثكأو ءارقفلا ةنخلا لهأ رثكأ باب : رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - ]١٠١[

 يكل



 هنم لدب وأ نإ مسال ةفص لوصوملا ( يلهأ هب ٍناّمَس يذلا دمحم يمسا نإ ) مالسلاو

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا (قو حا

 0 ات ا ف ع 2 2ع ا 3 2
 ع نوروضملا هللا َدنِع ِةَماَيقْلا موي اباذع سانلا دشا نإ »

 ساّنلا ّدشأ نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 ةروصلا لعف نم ىلع لومحم اذه : يوونلا لاق ( نوروصملا هللا دنع ةمايقلا موي اًباذع

 . اًياذع سانلا دشأ نوكي فيكف ةريبك بحاص وهف كلذ دصقي مل نّمف اّلِإو هرفك حبق

 جيولت هللا دنع» 2 هلوق نال ديدبتلا ىلع لمح نأ ىلوالا" كل. لا

 . لمحل, لع فنكلا ذك نركير تاس 0

 ] - ]5١4اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) :
  2 0 - 20ملا 57 2 2 ارو

 » مهل لاقيو « ِةَماَيِقلا َمْوَي َنوُبْذَعي روصلا هذه َباحصا نإ :
1 2 2 

 متقلخ ام اويحا ( .

 ) هذه باحصأ نإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق

 ينعي ( متقلخام ) زيجعتلل رمالا اذه ( اويحأ مه لاقيو ةمايقلا موي نوبذعي روصلا

 مهب ةيرخس هب هنع ربعف قلخلاب مهريوصت هبش متروص .

  - 1073ةمايقلا موي نيروصملا باذع باب : سابللا باتك : يراخبلا )595٠( .

 ةروص الو علك هيف ايي ةكئالملا لخدت آل تبانرا :ةفتيزلاو سابللا باتك :ملسمو
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 ]١14[ - ءاسنلاو لاجرلل هسبل هركي اميف ةراجتلا باب : عويبلا باتك : يراخبلا )5916٠( .
 ةروص الو بلك هيف اًنيب ةكئالملا لخدت ال باب : ةنيزلاو سابللا باتك :ملسمو

  5015.2(ةت)
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 نوكيف ليثقلا ىلع اذه لمحي رخا لاقو . خسانتلا لهأ بهذم اذه ديؤي : حراش

 اهل ) اذه لاثمأ ةيفيكب لغتشنال نأ ىلوألا اًرشب كلملا لثمتك اًريط ةلثمتم مهحاورأ
 ب 2

 000 لا ل ا

 مهيلع هلضف ديزم نع ةرابع وه لب انعالطا سنج نم سيل رخا عون عالطإلا كلذ نأ
 انئش ثيح ةنجلا نم حرسن نحنو يبتشن ءيش يأ : اولاق اًئيش نوهتشت له لاقف )

 نل مهنأ اوأر املف تازرما بالا يجز "كوبتشد لما هلوقاا ىلإ ةزاشإا دلو ( تكالذ لدتا

 يف لتقن ىتح انداسجأ ىف انحاورأ درت *نأ ديرن براي اولاق اولأسي نأ نم اوكرتي

 املا مهمأل ةربتعم ةجاح ينعي ( ةجاح مهل سيل نأ ىأر املف ىرخأ ةرم كليبس

 مظعأ ناك هللا ةيؤر : تلق نإف . لوهجملا ءانب ىلع ( اوكرت ) هللا ةداع فالخ وه ام

 ليمكت لع كلذ, ىف ةفوقوم هللا ةيؤر نوكي نأ زوجي. : تلق . اهويلطي مل علف معنلا

 نإف . دادلعتسإلا, لوصح. تقاؤ“للإ كللذ ةةيلط نع *ةبناولق"' هللا فرصف اه قلي دادتسلا

 ركشلا بجومب مايقلا مالكلا كلذب مهدارم نوكي نأ زوجي : تلق . هوهتشا الهف هريغل

 مهيلع هللا معنأ ىتلا معنلا ةلباقم ىف

 : هنخا ىلاعت هللا يضر" نايوثز(مز 100

 4 يله هب يِنامَس يذلا 11 يميسا نإ

 هس ثيدحلا حرش صح

 يوارلا لاق . هنع ملسم ىور ةثلثملا ءاثلا حتفب ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م )

 اهنم عرصي داكي ةعفد هتعفدف دمحم اي كيلع مالسلا لاقف رافكلا ءاملع نم ربح ءاج

 ةالصلا هيلع لاف هلهأ هب هامس يذلا همساب هوعدن امََّنإ لاق هللا لوسر اي لوقت اله تلقف

 اههتامأ نم قول نلولا نآو ةأوملاو لجبرلا ينم ةفص ناب تاب : ضيقا باك .: لس - م15
' 0 )11 



 : ةنع ىلاغعتتا هللا يضر دوعسم نبا (م) -2ع716]

 اَدَكَه ؛ نجلا رجس يف قلعت ضخ ربط َنيِنيْؤملا حاوَأ نإ

 اك ف مهجا ورا نإ ةياوزلاال كف رعشالو يئشيلقالا/ هركذ
 ْتْيَح َِنَجْلا نم حرتست . شرعا ُةَقلعُم ليِداَتق اَهَل ٍرطحُم ربط
 « َةَعالَطا ُمُهْبَر ْمهْيلِإ َعلطف « ليداتقلا كلت ىلإ يو مث ُتَْءاَش
 اكازب عييتتطت يح نش اعلا اوُلاَق « ؟ اهْيَش َنوُهَتْسَت لَه : ٌلاَمْف

 مََق تار تلف ْمهب كلذ َلَعَمف « انثيش ْتْيَح جلا َنِم حرس
 رت نأ ُديِرُ ٌبَراَي الزلاق اولا نأ و م اوكري ْنَل ْمُهّنأ او

 اهلل طوع ها كربلا سوك تجار سجأ ورقم

 دهر جاف لولا 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نينمؤملا حاورأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )

 ماللا مضب ( قلعت ) رضخأ عمج ( رضخ ) دحاولا ىلع قلطيو رئاط عمج وهو ( ريط
 ( مهحاورأ نإ ةياورلاو . هرصتخاو يشيلقألا هركذ اذكه ةنجلا رجش ىف ) نكست يأ
 دارملا يضاقلا لاق ( رضخ ريط فوج يف ) ثيدحلا قايس هيلع لدي ءادهشلا حاورأ يأ

 انه ىلإ نالا اهنولخديف باسح الب ةنجلا نولخدي نيذلا يشيلقالا ةياور ىلع نينمؤملاب

 ايئرعألا"ةياز رو لاؤزل.هذخ ايم امو ءادهسلا تمول نازي نأ ةةيرألا لكل هما
 ةيسحلا ذئاذللا نم نوبتشي ام اهب اولانيل رويطلا لكايه ءادهشلا حاورأل. هللا لعج ينعي

 لاق +4 + ارم" لو 4 نوفر مهنر لنع ء0"لب 98 اعتب" هلؤق#ل ةاشالا ١

 مبمر دنع ءايحا مبناو « ةنحلا ف ءادهشلا فا كاك سان ةرامآلا فاك :ملسم - [؟5١]

 ا توا ناكر

 . ةنجلا رجش نم لك ات يا ماللا مضب : قلعت

 . هعجارف (١57؟/7) ريدقلا

| 



 هسي ثيدحلا حرش مح

 رانلا لهأ ىفدأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ديعس وبأ - م )

 هغامد ىلغي ران نم نيلعنب ) لعتني لجر يأ (لعتني) لقأ ىنعمب ىندالا . زييمت ( اًباذع
 نيمآلا هماقم ىف اناقبأو نيتملا هفطلب اهنم هللا اناقو اهتدش نايب هيفو ( هيلعن ةرارح نم

 . نيما نيما نيما

 را لا هللا ل ةريره وبأ 00

 د 0 : ُهَل لوقَي نأ « ةنجْا َنِ ا

 هل لوقف « معن : لوقف « تيّتَعَت له : هل لوقيف ١ ىّئمتيو
 ري هس هند ع

 . « ُهَعَم ُهَلْئِمَو ٌتّيَِمَت ام, نإف

 هسد ثيدحلا حرش مح

 ( دعقم ىندأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 لوقي نأ ) نايبلل نمو ( ةنجلا نم مدحأ ) هريسمو هكلسم هبدارملاو دوعقلا عضوم وهو
 رهاظب سيل هنكل نإ ربخ لوقي نأ حراش لاق . كلملا وأ هللا وه لئاقلا ( ىنمتيف نمت هل

 ةلالذب "هل "نآيب لوقي نأ تقود ربخلا نأ هجولا لب ١ همسا لع الم نأ حلصيال هنأل
 ( ىنمتيو ) هعم هلثمو هانمتي ام ةنجلا نم مك دحأ دعقم ىندأ نإ هريدقت . مالكلا قايس

 تيصقتسا له هانعم ( تينمت له هل لوقيف ) ىنتميف نمت ىرخأ ةرم هل لاقي ام دعب ينعي
 نو ءاهفتيم الاف تلاوه هلئاق, نأ يدق نإ امأو كلما ىه هلئأق نأ ردق.نإ ينام

 معن لوقيف ) مولعم هنأل ينقلا سفن نع ماهفتسالا سيل نيبيجوتلا الك ىلعو . ريرقتلل
 ريغ ينمتا : تلق نإف ( هعم هلغمو تينمت ام كل نإف ) كللملا وأ هللا يأ ( هل لوقيف

 لاقي فيكف ًالاحن هل هلوصح ناك نإو ةنجلا عيمج ىنمتي نأ زوجيف ناكمإلاب طورشم
 ثا ا زوجي : تلق هعم هلثمو تينمتام كل ناإف هل

 . هطرش نم ناكمإلاو يجرتلا ىنعمب ينمتا نوكي وأ اودعو اّمع ةنجلا لهأ ةيقب

 ؛” (65 73 ةيؤزرلا قيرظ ةقارعم "تاب" 'ناكيألا بناتك : ملسم ا - [1]

١14 



 امنإ ( انع تيضرف كانيقل دق انأ انيبن انع غلب مهللا اولاق مهنإو اولتق دق مكناوخإ
 ةداعسلا كلتب اوزاف دقف ةداهشلا ةبترم اولان اذإ مهنأ مهنقيتل هللا ءاضر لوصحب اومكح

 . ( كنع انيضرو )

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [517]
 21 طول "موكا لمع ىتما اع فاحش ام مق تأ إو

 هس ثيدحلا حرش 556

 فاخأ ام فوخأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)

 انجهتسم لعفلا ناك امل نكل سايقب سيل وهو لوعفملل ليضفت لعفأ فوخأ ( يتمأ ىلع
 ذايتإ ينعي ( طول موق لمع ) هتغالب لاك نم اذهو هل ةبسانم ةرابعب مالسلا هيلع هركذ
 َنوُنَأَتا# ىلاعت هللا لاق اك ءادتبا نولعافلا مه مهنأل لمعلا اذه مبيلإ فاضأ امنإو روكذلا

 ردك اوناكإ لبق و :٠ نارعألاو كب نيملاَملا نم دحا نم اهب مكفيس ا
 رامحلاو ريزنخلا الإ لمعلا اذه لمعي باودلا نم ءيش سيل نيريس نبا لاقو .ءابرغلا لإ

 لاحت اهلل لص يبنلا نع .اًمهنعا ىافتأ هللا يضار سابعا بأ "نع داود الا ل ننسلا يفو

 لمع هب .«هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول طوق لمع لمعي هومتدجو نّم١ ملسو هيلع

 . نصحم ريغ ناك نإو مجري يطوللا نأ ىلإ لبنح نب دمحأ بهذو هيلوق دحأ يف يعفاشلا

 , :ةهنغ ملاعت هللا يضر ديعس وبأ 9 نيا كنا

 نواة راي راج نما نيلعتي لمعي اًباَدَع راّثلا لْهَأ ىتذأ نإ »

 . « ِهْيَلعَت ٍةَراَرَح

 ةجام نباو )١5431( ننسلا يف يذمرتلاو (587/) دنسملا ين دمحأ هجرخأ ثيدحلا - [517]
 . حيحص ثيدح وهو مه ظفللاو (555')

 !! هنغرهللا اضع ةطمضملا ماه وا نم ملَسمل ثيدحلا وزعو

 21 ور( ؟1نراب اع نانلا لهأ نورها ان وت ناميالا باتك" : ملسما - 1

١ 17/ 



 ني يرد حرش مح

 يأ ( مسا عنخأ نإ ) هنع ملسسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ديدشتو ءاتلا حتفب ( ىّمست ) لجر مسا يأ ( لجر هللا دنع ) ةلذم هرثكأو هحبقأ

 ؛ هانعم ىف ام. اذكو( كالمألا "كلاقا) ملا

 : هنع ىللاعت هللا يضر ا ف د لا

 انيبت انه لب هللا": اول ْمُهنإَو وليف دق ْمُكاَوحإ نإ 1

 ."*غَكْنَع اَنيِضَرَو اّنَع َتْيَضَرَف َكاَنيِقَ

 هَ و
| 
 ا

 بسد ثيدحلا يي

 0 نإ لاق" هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 ةدلللاو نارقلا اوملعي الاجر انعم ثعبا نأ :اولاقف ملشو هيلع ىلا هلا مص 1

 تاردلا نوؤرفي معارج ناج ميق ءارقلا مهل لاقي راصنالا نمي الج كنس ىلإ
 نوبطتحيو دجسملا يف هنوعضيف ءاملاب نيجي راهلاب 8 نوملعتي ليللاب نوسرادتيو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا مهثعبف ءارقفللو ةفّصلا لهأل ماعطلا هب نورتشيو هنوعيبيف

00 

 هذفنأ ىتح حرب هنعطف هفلخ نم سنأ لاخ اًمارح لجر ىأو انع تيضرو كنع انيضرف
 نإ ) هباحصأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مهاقو مهلاح ةبعكلا برو تزف مارح لاقف

 205201 هللا ليبس . يف بكييي نما بام :"ريسلاوةدايجلا !بانك :١ جيراحيسلا < 1

 م1477 (51/19/) ديهشلل ةنجلا ؛توبث ؛باب' :قزامالا باتك :. ملسم

 ملسمل ظمللا

٠ 
4 

98 
97 

 توبثو ءادهشلل ةرهاظ ةليضف هيف )47/1١7 ٠ 18( : ١ ملسم حرش يف يوونلا لاق (0)
 : ءاملعلا لاق «#هنع اوضرو مهنع هللا يضر : ىلاعت هلوقل قفاوم وهو مهو مهنم اضرلا

 الذلكا



 تاضللاف ١ اهيلع ةرجآلا دحأ زاجف ةبضخحم ةيرقب تسيل نارقلاب ةيقرلا نإ لاقي ٠
 . اهيلع ةرجألا ذأ رجي ملف ةبرق هميلعتو « هللا باتك ةيقر ٠ هريدقت فوذحم ثيدحلا يف

 نب كلذل اًئيعتم ملعملا نكي مل اذإ زئاج ميلعتلا ىلع ةرجألا ذخأ ةنسلا حرش يف ركذو

 . نيعت اذإ زئاج ريغو رخا ملاع عضوملا كلذ يف دجوي

 : امهنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباجو نيصح نب نارمع(م) - ]٠١4[

 اذ هيلع ناصف الود وقف كنا ذك كل اخ نإ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباجو نيصح نب نارمع - م )

 رباج ةياور يف هدعب روكذملا نكل ( هيلع اولصف اوموقف تام دق مكل احنأ نإ ) امبنع
 ناكو ةشبحلا كلم ناك وهو يشاجنلا ينعي نارمع ةياور ينو . نيفص انففصف انمقف

 ىلص يبنلا نأ حص دقو . هقحب موقي نّم هترضحب نكي ملو هموق نيب اميف هناميإ متكي
 تعباتت مث هتالص هباحصأ عم ىلصف ماق يشاجنلا تومب ربخأ امل ملسو هيلع ىلاعت هلل

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةزجعم كلذ ناكو هيف ىلص ىذلا مويلا كلذ يف هتومب رابخالا

 يبنلا نأ يورام امأو . ةعامجلا ريثكت لثم ينيد ضرغل زئاج يعنلا نأ ىلع ليلد هيفو
 عجفتلا راهظإ لثم هريغل نوكيام ىلع لومحمف يعنلا نع ىبن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 لمحي اهزوجي مل نمو بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا زوج نّم هب جتحا . تيملا لاح ماظعإو
 نمك ناكف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تعفر يشاجنلا ةزانج نأ ىلع ثيدحلا

 . موقلا نود مامالا هار

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ كول
 . « كآلُمألا كلام كت ءاَرُجَر ؛ هللا دنع مسا عنخ نإ »

 ..(15) ةزانجلا ىلع ريبكتلا ىف .باب + رئابجلا تتاكد لس كا

 10 رف لل 1 كالمألا كلمب يمستلا ميرحت باب : تاورألا تاكا مليم - عاوانا

1 

 ا (ملسما) و

 . (85/5) ةيابنلا عضاخلا ليلذلا عناخلاو اهفصوأو اهذأ يأ : عنخأ

 6 ١



 ىأ ( باتكلا هيلع قبسيف عارذ اّلِإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل

 تارامأ لامعألا نأ نايب هيفو ( اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف ) ةداعسلا باتك

 . ةيادبلا' ىف ردقلا هب :ىرج.ام ىلإ ةياهنلا ىف رومألا ريصم نإف تابجومب تسيلو

 الادب فيا اقع هللا( يضر .؟كرئابعا نا.( را «عسووارار
 وي 20 هاا 9 2 >َ

 .(هللا باّتك ارجا هيلع متدخا ام قحا نإ و»

 هس ثيدحلا حرش مد

 يوارلا لاق . هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا - خ )
 نم مكيف له ءاملا لهأ نم دحاو مهل لاقف غيدل هيف ءامب اوٌرَم ةباحصلا نم اًرفن نأ
 نلقي د اع قا يب | يدخل دعس, بأ قلطناف اين ا دلل
 تذخأاولاقو اوهركف هياحصأ ىلع ةاشلاب آف ًاربف ةحتافلا أرقف هيلع لفتي لعجف ثيدحلا
 هلع ا اعت ىتلا"ليشا هللا لسور فلل اولاق ةنيدملا اومدق املق رجا لاشتا هنلا باك اع

 كسمت ( هللا باتك اًرجأ هيلع متذخأ ام قحأ نإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ملسو
 دمحأو ةفينح وبأ هركنأو . نارقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ىلع كلامو يعفاشلا هب

 اسوق ل /ياشاف | نارققلا دع راعسلعب :/نلاقر هنأ يمك نيااسأ نع كاني <

 نم اسوق تذخأ اهتذخأ نإ » : لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ّيبنلل كلذ تركذف

 بسانم ريغ هنكل باوثلا ىلع هيف رجألا لمحب ثيدحلا نع ضعب . باجأ . اهتددرف « ران
 لع لغم نأ ليمألاو اًرجأ هللا تاكو جلغ, تذدحا مهوقب مهخيبوتو ثيدحلا .قايسل

 دنع مهل لاق يقارلا نأ ىلع :يورام ليلدب موقلا كلذ ىلع اًبجاو ناك فيضلا قح نأ

 ا نام دعس لزرع يس يكل قاري انف انرضيسس لوا تس

 اًرفن نأو : (33/5 97 تاتكلا ةعاقي ةيفرلا ىف طورشلا بايب: بطلا تاك : لئراخبلا 00

 مهل ضرعف « غيدل مهيف ( ءام ىلع لوزن موقب يأ ) ءامب اورم ُهَُّع يبنلا باحصأ نم
 لاف اهيل ءأ نياق لجار اما 0 قا نم مكيف اه - لافف ءاملا لها هاجر

 كلذ اوهركف هباحصأ ىلإ ءاشلاب ءاجف « أريف ءاش ىلع باتكلا ةحتافب أرقف مهنم لجر

 ذخأ « هللا لوسراي : اولاقف ةنيدملا اومدق ىتح « اًرجأ هللا باتك ىلع تذخأ : اولاقو
 . هركذف «٠ اًرجأ هللا باتك ىلع

١: 



 اًموي نيعبرأ ) هريسفتب ملعأ هنأ كشالو عمجلا نم هنأ ىلع لدي « اهعمج كاذف محّرلا

 اًموي نيعبرأ يأ ( كلذ لفم ) دماج ظيلغ مد ةعطق يهو ( ةقلع كلذ يف نوكي مث
 نيعبرأ يأ ( كلذ لثم ) غضمي ام ردق محل ةعطق يهو ( ةغضم كلذ يف نوكي مث )
 نوكي ريوصتلا نأ ىلع لدي اذهو ( حورلا هيف خفنيف كلملا هيلإ هللا لسري مث ) اًموي

 ىلاعتب هللا, لص قبلا نأ نم لس, حيحص يف :تيثاام تلق نإف ؟.تلاغلا شرا ١
 « اهروصف اكلم اهيلإ هللا ثعب ةليل نوعبرأو ناتنث ةفطنلاب رم اذإ ١ : لاق ملسو هيلع

 | عروضا هلوق نم دارت توج ليلا نيعبرألا ىف نوكي ريوصتلا نأ ىلع لدي
 "رمزي نفي ( كاملكميرأب "زهؤيإلاو ةذلط قفعتي زال'هعضلا ليم ةريوتشتلا كالا ل0

 ةقلع نوكت هلوق ىلع فوطعم اذه . ةملك تيِّمُس ةيضق لكو اياضق عبرأ ةباتكب كلملا
 ثلاغلا نيعبرألا يف ةباتكلا نوكي نأ مزلي خفني ىلع افوطعم ناك ول هنأل خفني هلوق ىلع ال
 لاق« حلتماو' هيلع /خاغت ؛شا لص" قينلا *نأن ةفيدخ“ نع لشن“ ورك قالاتك" لو

 يقش بر يأ لوقيف اًموي نيعبرأ محرلا يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كلملا لخدي »
 يور ( هقزر بتكي ) ىناثلا نيعبرألا ىف نوكت ةباتكلا نأ ىلع لدي اذه « ديعس وأ

 عبرأ نع ًالدب نوكي نأ ىلع هلوأ ىف ةراجلا ءابلاب يورو . مولعملاو لوهجملا ةغيص ىلع
 هنمو اهاهتنم ىلعو انه دارملا وهو اهلك ةايحلا ةدم ىلع قلطي وهو ( هلجأو ) تاملك

 رانلا هل تبجو نم وهو ( يقشو هلمعو ) # مهلجأ ءاج اذإف ظ : ىملاعت هلوق
 لاقو . اذك سانلا رثكأ نأل يقش ركذ مدق . ةنجلا هل تبجو نم وهو ( ديعس وأ )

 ةياكح هنع لدعف هلبق ام قفاويل هتداعسو هتواقشو لوقي نأ رهاظلا قح نم ناك يبيطلا

 كلملل هراهظإ ءايشألا هذه بتكب دارملا يضاقلا لاقو . كلملا هبتكيام ةروصل
 ديعسلا نأ نايبل عورش اذه ( هريغ هلإ ال يذلاوف ) كلذ ىلع قباس ىلاعت هؤاضققف اّلإو

 مكدحأ نإ ) رييغت الف يلزألا ريدقتلا يف امأو هيلع علطي اميف اذهو سكعلابو ىقشي دق
 نم اهل ةعنام ريغ ةيفان امو ةبصانلا يه ىتح ( نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل

 فيعض وهو نييفوكلا ضعب بهذم اهسفنب ىتح بصن نكل . يبيطلا هلاق اذك لمعلا

 اذه ( عارذ اّلِإ اهنيبو هنيب ) هلبق ام ىلع اًفوطعم عفرلاب نوكيو ةفطاع اهنأ انه هجولاو
 . ةواقشلا  باتك هيلع بلغي يأ ( باتكلا هيلع قبسيف ) ةنجلا نم هبرق ةياغل. ريونضت

 مدحأ نإو اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف ) دهعلل هيف ماللا . بلغي ىنعم قبسي نمض
  5قرابم الأزهار)١ (  م١7



 هند ثيدحلا حرش مح

 ىلإ مالكلا بحأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م)

 ىلع هلاتشال بحأ راص امنإو . نيقولخملا مالك مالكلاب دارأ (هدمحبو هللا ناحبس هللا

 2: هديمحن و هللا هيزنت

 :نع  ىلاغت هللا يضر دوعسم نبا للا

 يف نوكي مث ًامؤي َنيِعَبَأ ِهْمَأ نطَب يف ُةفلحت ٌعمَجُي ْمُكَدَحَأ نإ

 و

 مث « كلذ لثم ٌةعنضُم كلذ يف نوكي مث . كلذ لئم َةقَلَع كِل

 . تاملك عيري |رمايو , حوزلا هيف حفنيف كلما هيل هللا ليمرُ

 هر ةإ ال يذلوف « ذيع وأ ىو لمَ هلأ هز بك

 اهتيبو هيب نوكي ام ىّتَح َهّنَجْلا لْهأ ٍلَمَعِب لمع ْمُكَدحأ نإ
3 

2 6102: 

 5 هدي ثلا لْهَأ مَع لَمعَيَف ُباّكلاِهيَلَع سَ ٌعاَرذ اّلِإ

 0 لا هيام سام

 7( ايلاف هلا ما عب امم تاكل "دلع

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ نإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّنِإ ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)

 د 0

 00 لوقأ . ءزجلا ةدارإو لكلا ركذ لي نم اهبحر يف يأ ( همأ نطب ى)
 قلخي نأ هللا دارآف ميجرلا ف تعفو اذإ ,ةفطنلا ىلا ؟ نر هنعإ ىلاعك هللا للضرر دوعسم نرا

 يف امد لزنت مث ةليل نيعبرأ ثكمتف ةرعشو ةرفظ لك تحت ةأرملا ةرشب يف رشتنت اهنم

 0 يروا ةكذلللا :رككذا كابر: قلخلا ءدب كاك :٠ ع راتلا - 05290

 هلمعو هلجأو هقزر ةباتكو همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب : ردقلا باتك :ملسمو
 )١(. (؟"17) هتداعسو هتوامشو

 اند



 اك5 اك لوأ ؟كلذ“ةلاق هنأ لإ نقيا هيانكلا وفا + !نيددل لاس ماعد نئالطلا
 نع ةشحولا ةلازإل ةيناثلا ةرملا يف لئاسلا يبأ عم هابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 ] - ]5٠0امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) :
 ١ نمخحّرلا ُدْبَعَو هللا ُدْبَع هللا ىلإ يلج 0 نإ ( .

 تيجو ةففاوعب ىباقأ حرش مدح

 مكئامسأ بحأ نإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )

 ةبوبحا ءامسألا نيب نم هللا ىلإ بحأ نامسالا ناذه راص امنإ ( نمحرلادبعو هللادبع هللا ىلإ

 يذلا هللا ءامسأ العا ىلإ اةفاضإ اهدخلالا نآلداول اديع هنوكو ,ىمسملاو لذا لك هيل هلل
 هتمحر لاك ىلع لاذدلا نم رلا ةمسا ىلإ ةفاضإ رح الل: ةداهشلا ةملك ىف هب ديخاوتلا نضح

 : نيفراعلا ضعب لاق اذه نعو هتقيلخ لكب ةماعلا

 قامسأ /ى رك[ هل اق هدبع . ان الإ, سعدلا ١
 دمحأ « هناش امع هناصو « هناش هللا حلصأ . فيلأتلا اذه قاب 1( تسل

 كنإف ءِاع لضفت يالوم اي , فيطللادبعب ينامس نأ , فينحلا يدلاو مهنأ ام ىلع هللا

 حيبقلا يبنذ تاو « ينع ردص ام ىلإ رظنتالو « فيعض ينإف كاضرب ينوقو « فيطل
 . ضان

 : هنع ىللاعت هللا يضر .رذ ربا م3

 هادا نا ماش يدا نان زال[ 1 كاسل
 مو 1 : . ( هلمحبو هللا كاحبس هللا كا مالكلا تكا

 يا 1 فيدل“ كاع 306 اناوأ راكلا 09 رسما الا ضع او تانك 00 ٠

 ةلم نم ءىش هغلب بلطملادبع نب هللادبع لعل ماركلا: ءاملعلا لاق دقو. كلذ هفعسي الف

 . ملعأ هللاو رييغتلا ىلع هموق عبتاف مهاربإ
 20 ككتدي ام ناو © ةماعلا لان ينكتلا نعي يهنلا بابا: تادالا بانك: ملسمم علال ا

 1 0 ءامسألا

 هدذمخ و هللا كاحبس لضف تان: رافغتسالاو ةبوتلا و ءاعدلاو ركاذلا باك : ملسم 00

45) : 

١04١ 



 00 انزلا يف 0 ا 00 0 اداسف فب نأ

 ٠6 هنع ىلاعت هللا يضر ا لهم اونأ, (ق)ةايا :

 ( نقرا لالظ-تنعَت ل 2 نإ ,

 ه١ كيوفلا حرش مح

 نإ ) هنع ةياوّرلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ - ق )
 فويس هولعي ثيحب لاتقلا ين دهاجملا نوك ينعي ( فويسلا لالظ تحت ةنجلا باوبأ

 هاا عقويس .كاويسلاب_دازللا وأ ةغموةرضاح :انساروبأل ناكير تلا ةسشفار ب اذعلا

 هل اإل جالس رثكأ ايمأل ,فويسلا رك ذأ تارضلا ف لييعلا» نمووتللا عد ةيانك كك

 يف نيجوز قفنأ نم » : ةريره يأ ةياور نم مدقت دق ليق نإف : حراشلا خيشلا لاق
 ايس اذبأ .كاوجعاف رارجأ ويظعأ وا ةفلكلا[لقأ, كلذ و ثيدل و :ةيدللا اهي رد ها غ دمتي لكس

 0 هبوكرمو بكارلا نيجوزلا نم دارملا نوكيف هيف داهجلا لخديف“ معأ هلا
 :. لزوقأرب ىنعملا يف نيبراقتم اراصف فويسلا نم وندلاب نوكي امنإ وهو امهكالهإ

 اسس اسس س0
 !..ةيسارولاب ظاعلكملار هينما لإ اة اجلا يل

 : هنع ىللاعت هللا يضر لسنا (م)" 170355
 ع 2و وا 7 : ا 2

 مص ثيدحلا حرش مج

 رانلا يف كابأآو يأ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر سنا - م)

 املف رانلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هلاس ىوارلا لاق ( يبأ نيأ هلاس لجرل هلاق

 مسوس هنو. 59 دييشلا ةنحلا تابت كنان: ةراقالا/يباتك ء.ملعم 561

 لا «فارشألا ةفحن ) عجار : ىراختلا دود ملسم هب درفنا اغإ ثيدحلاو

 ةعافش هلانت الاوز رانلا ءلق رهف .نقكلا بغا قاما ب نأ نايف كلابكث نافاإلا فلاسكتوت لسماع ا اق
 58 ؛. 2 عامر م 5) نييزقملا ةبارقي هعفت الو

١94 



 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج 06

 و.ءه مهل 3 1 2 لع هليل 2

 ْمُهاْدأَف « هايس ْتَعِيَي مث «ءاَمْلا ىَلَع هش عضي سيلبإ نإ

 اذك  ٌتلَعف 6 لوقف ْمُمُدَحَأ ٌءيِجَي : ةق هتطفأ ةلرل نب

 : ُلوُقيَف مُهُدَحَأ ٌءيِجَي ّمُث « ايش َتْعَنَص اَم : لوقيف «اذكو

 معن : : لوقف هن يني ؛ هاما َنيَو ُهَنْيَي تفر ىّبَح ُهُتكَرَت ام

0 

 هج ثيدحلا حرش مدح

 هشرع عضي سيلبإ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م
 انجل ذهل: :ةيِلَع !هللا هودق نبأب ؛ اًيقليمحب ننوككي نأ زوجي هعضو هير يأ( كافل( ل

 قاوكيا اف هيي ني ريادعملا الكا لغو 'ةايارسا ,نيي نارمأ دانا: هرطع ةادسل اليخت نك
 0 ار

 يف َضْرالَ تاومّسلا“ قلحت يلا: ْوُهَو 8“: ىلاعت هللا لات هنلا يناس

 سناإلا سنج نع هلازتعا ىلإ ةراشإ هيفو 0 : دوهز © ِءاَمْلآ ىَلَع ُهُشْرَع َناَكَو 0

 مهاندأف ) شيجلا نم ةعطق يهو ةيرس عمج ( هايارس ثعبي مث ) ةلقوحلاب هنومجري نيذلا
 ثيدحلا رخا ىلإ اذه ( مهدحأ ءيججي ةنتف مهمظعأ ةلزنم ) سيلبإ نم مهبرقأ يأ ( هنم
 سيلبإ يأ ( لوقيف اذكو اذك تلعف لوقيف ) دعبأ وه نمو هنم برقأ وه نم نايب
 هيف ام ( هتكرت ام لوقيف مهدحأ ءيجي مث ) يفنللامو ميظعتلل هنيونت ( اًئيش تعنص امه )
 برقي يأ ( هنم' هينديف هتأرما نيبو هنيب تقرف ىتخ )"ناسنالا, تكرتاأما يأ ىفلا

 هريخ أدتبم تنأو باجيإ فرح معن ( تنأ معن لوقيف ) هسفن نم يوغملا كلذ سيلبإ
 هنأ ىلع نونلا 'رئسكي :ملعن.:خلطنلا“ لضعف .:اًميظع اعيش“ تحض ثنأيأ", انفاال#
 لاعفأ يف لعافلا رامضإ نأل لوألا وه باوّصلاو . تنأ نوعلا معن : ينعي . حدم لغف

 ةنتفل هايارس ثعبو . ناطيشلا ورع اد مهماكحأو نيقفانملا تافيض كاك ملسم - 1 ٠[

 معن : لوقيو» * هملتسو» يفو ل 1 ائيرق ناسنإ "1 عم نأو . سانلا

 . هلأ

 ليحل



 ]٠٠٠١[  22هنع ' ىلاعت هللا يضر ةءرئاره وب :

 ل ا ل سارع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ) وهو ( مهاربإ نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ
 طحنيام يهو ( ةربغلا هيلع ةمايقلا موي هابأ ىري ) مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا مههاربإ
 ءوسو ههجو داوس هيلع امهنوكب دارملا رابغلا نم عفتري ام يهو ( ةرتقلاو ) رابغلا نم
 . رفاكلا دلاولا عفنيال رخافلا دلولا فرش نأ ىلإ ةراشإ هيفو . هتئيه

 : اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع 0 اج ا سيشل

 0 ع 2 ف ص 2 - 2 2
 . « مصَخلا دلالا هللا ىلإ لاجرلا َّضَعبا نإ »

 لاجرلا ضغبأ نإ ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 رسكب ( مصخلا ) ةديدشلا ةموصخلا وهو ددللا نم ةفص لادلا ديدشتب ( دلألا هللا ىلإ

 دهعلل هيف ماللاو . دلألل اًديكأت مصخلا نوكيف يرهوجلا هلاق اذك ةموصخلا ديدش داصلا
 لاقل لاق تا رمال عاشنإ مراكنإ ةيتمريصح نفاكلا موه هللا عم مصخلا دلألا ينعي
 لعج نأو (77 : نيز # ٌنيبم ميِصحح َوُه اذإف ةفطت نِم ُهاَنَقَلَح انا ناّسنإلا ري ْمْل وا 9

 مصخلا نوكيف مصخلا ىلإ دلآلا ةفاضإب ىورو . رجزلا ىلع ثيدحلا لمحي سنجلل ماللا

 !.تعشا يأ هتمويصخ ينل [ىدذلا, موقت رد داضللا ناك

 1( 217 ©: نوثعبي موي ينرخت الو : تان :اراسفعلا كاكا يراخبلا 0

 اهيلع ذعم وي هوج ول 8 نارقلا رهاظل قفاوم اذهل ت6 -] «حتفلا» 2 ظفاحلا لاق

 الفلا كلر علا" عما راجلا»ةريقلاا نأ ازهطي يانلاف « ةرسهااهانداعر يأ يهز اهقحرتا ةرع
 .. دلع" . «ةباكلا نع نيئاككلا ةازجلا

 2( 2510 © ماصخلا دلأ وهو 12 اغتال لوكا بات": اظملا "فاك يق احيللا ا ا

 1! ترا ة ) مصخملا دلألا 2 باب > كلغ كاك :ملسمو

 /١8



 لضفف' ناسحالا ربأ ناك اذإ هئابحأ .ةلص نأل بألا قح ديكأت ىلإ ةراشإ هيفو . ةدوملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنا (م) - ]١549[

 ِنالّمَكُي نيرئظَل ُهَل نإَو « يذدّنلا يف َتاَم ُهّنِإَو . ينبا َميِهاربإ نإ »

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 تام هنإو ينبا مهاربإ نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 ةالصلا هيلع ركذ امَّنِإ . اًرهش رشع ةينامث نبا ناك ليق . اًعيضر ينعي ( يدنلا يف

 نأ ىلإ ةراشإ هباحصأل امهروهظ عم عاضرلا يف هتومو هنبا ميهاربإ نوك مالسلاو
 عضرت ىتلا يه ةزمهملاب رثظلا ( نيرئظل هل نإو ) امهلجال تناك ةبترملا هذبب هتيصوصخ

 ةياسشلا"لاماكل ناوكي: نأ روج يمنا انههنوكو ةطانطتخ ال“ قرع ]عادل ا

 هعاضر نالمكي ) نارئتظ هل نوكي ةداعلا يف هب ىنتعملا دلولا نإف هتيبرت نسحو مهاربإب

 يف نوكي ةنجلا لهأ نإ » رثألا دورول ةيخزربلا ةأشنلا يف نوكي هنأ ليقو ( ةنجلا يف
 حيرتسي هنأل اهب قلعتم ربقلا نأ رابتعاب ةنجلا يف هلوق نوكيو « ةنس نيثالثو عضب رمع
 هدادمتساو هحور لامكل لحنيال مهاربإ ندب نوكي نأ زوجيف اهلهأ نم ناك نم الوأ هيف

 0 يعول ناقل ردو هخيوتلا زينا هيرشي سؤال جورلا لس
 كد انأو"ةثاوع الكسنماةسنملا' ف اوكي ةنأ ؟ريزحمعلا شاش لاق هتف ا

 ملسألا نكل كلذك سيل اذهو روصلا يف خفنلا دعب اوثعب اذإ نوكي ةنجلا لهأ رمع نم
 . تابباشتملا ار" اهنإ لا

 : ماكر 015

 ما/ ١



 4 نْئتتْلا َقْوَف ٌءاَسن ّنُك ْنَِف » : ىلاعت هلوق يف ليق اك هللا تاملكب ذوعأ هلوقب رسفم
 هلوقل بسانملا ناك - لوقأ . ءاسن هلوقب رسفم مهبم اهب ريمضو ةمات ناك 1١ : ءاسنلا]

 ةياورلا نكل هللا تاملكب امذوعأ الئاق ىنعم ىلع واولا ديدشتب اكذّوعُأ لوقي نأ ذوعي
 ميهاربإ نأ ىنعم ىلع ْدّوَعَتلا ملعي ذوعي هلوق نم داري نآب هبيجوت لعل اهنوكسب تءاج

 هللا تاملكب ذوعأ امهبنم لك لوقيو تاملكلا هذهب ذوعتلا قتحسإو ليعمسإ ملعي ناك
 رشلل ةعماج يأ ( ةمال نيع لك نمو ) مس تاذ لك يهو ( ةماهو ناطيش لك نم )
 اهنإو ةلزنم يأ ةملم ىنعمب ةمال نوكي نأ زوجيو . هعمج اذإ هملي هل نم نويعملا ىلع
 رظن اذإ رظانلا نا نيعلا ةباصإ هجو ليق . ةماهو هلوق لكاشتل ةلعاف نزو ىلع تكيج

 ةلع روظنملا يف هللا ثدحي دق هعنص ةيؤر ىلإو هللا ىلإ عجري ملو هنسحتساو ءيش ىلإ

 رظانلا ذخاٌيف هريغ نم هريغو هللا نم هنا قحما لوقيل هدابعل ءالتبا ةلفغ ىلع هرظن ةيانجب
 نويعملاب لصتت هدنع ةيمس ةوق هنيع نم ثعبني نئاعلا نأب ضعب اههجوو اهببس هنوكل

 هللا ىلص يبنلا يأ ( هلوقي ناك ) تايحلا ضعب يف كلذ لثم ليق اك دسفي وأ كلبيف
 ناك نيح امهنع ىلاعت هللا يضر نيسحلاو نسحلل ) ثيدحلا اذه ملسو هيلع ىلاعت
 . ( امهذوعي

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م).- ]١914[
 :.ءاثنألا ىلع ذأ غب «ويبأ 5و لخأ لجل ليص ويل كَ

 هد ثيدحلا حرش مح

 وهو ( ربلا ربأ نإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )

 لضفأ هنم دارملاو اًراجم هيلإ هتفاضإو هنم ليضفتلا لعفأ ءانبب اًراب ربلا لعج ناسحإلا
 ىنعمب واولا مضب ( هيبأ دو لهأ لجرلا ةلص ) ةقلطملا ةدايزلل انهه ليضفتلا لعفأو ربلا
 رفس وأ تومب نوكت نأ نم معأ ةبيغلاو باغ يأ ءاتلا حتفب ( بألا ىلوت نأ دعب ) ةدوملا
 ءاقبو هل ءاعدلا بسك ىلإ يدؤي كلذ نأل ربأ هدعب هدلاو ءايلوأب ةلصولا ناك امنإو

 امها و 8 ءالاو كيذا ءاقينما هلص لضف تفافر : بادالا ه ةلصلاو ربلا تانك لست - ]١34[

  )55-5١١يوك ْ

 امك



 ) ناد ةملك هلوأ ءاجام 0 لوألا لصفلا

 : امنينغ :ىلاعت هللا "يضر: نمابع نبا "(خ) 1355
 دل  ةبيوولا 2 هيك ىإ ع ايو كد الا 37 ل او

 ِتاّملكب ذوغا . قاَحّسِإَو ليِعاَمْسِإ اهب ْذْوَعُي ناك اًمكابا نإ »

 هلوقُي ناك ؛ ةّمآل نْيَع لك ْنِمَو « ةّماَهَو ٍناَطْيِش لك ْنِم َةّماَّتلا هللا
 0( مدعد لل لاك ليحل امينح ىلاعت مثلا ىضر نيس" شعل

 - يناثلا بابلا -

 تر ةيدخلا حرش م

 دارأ ( امابأ نإ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ضابع نبا
 هبلإ شرق بتاسنأل اذج ناك اعإو مالملاو ةالصلا هيلع“ مهاربإ وهو لعالا كلل 4
 تاملكلا ىنعم مدقت ( ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ قحسإو ليعمسإ اهب ذوعي ناك )

 رخؤم اهب ذوعي هلوق . ريخأتو ميدقت مالكلا يف ليق . ةلوخ ثيدح يف ةمات اهنوكو
 لوقي ناك امابأ نإ ىنعم ىلع ركذلا لبق رامضإلا مزلي الثل هللا تاملكب ذوعأ هلوق نم
 مهبم اهب ريمض لاقي نأ زوجيو . قحسإو ليعمسإ اهب ذوعي حلا ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 يشملا يف نالسنلا ناطر لب للاخ هاو (ةيبول تابو جءايسألا بانك: |يئراجللا ملام
 ؟ 500

 يباطخلا لاق ةكرابملا ليقو ةعفانلا ليقو ةلماكلا ةماتلاب دارملا : ةماتلا هللا تاملك ه

 202 يبنلا نآب جيو . قولخت ريغ هللا مالك نأ لع يدخلا اني لدعي دححأ ن1
 1 فولخمب ديعتسيالا
 ةدحاو ةماشاو نحلاو سناإلا نطانسا هن لخدي ناطيشلا : ةماهو ناطيش 1 نم ه

 . مومسلا ت1

 نونج نم ناسنإلاب ملت ةفاو ءاد لك هب دارملا» : يباطخلا لاق : ةمال نيع لك نمو

 11و

 0م١1
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 1 22 هللا )ئ ا /

 "1 ١ 7 انيك 0 11 / ا 0 ١ 1 . 8 ١

 0 راو مو 0 ا 17 1 05 0 1 ١
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 ب 5 هيلا 17 دارس 5

 0 / قام 0 3



 (َّنإ» ةملك هلوأ ءاح ام يف :

 (ينإ)ةملك هلوأ ءاج ام يف :

 (اَنِإ»ةملك هلوأ ءاج ام ىف

 (هَّنإ١ةملك هلوأ ءاج ام يف :

 امن ةملك هلوأ ءاج ام يف .ش

 (اهنإ*ةملك هلوأ ءاج ام يف .

 (كّنإ)ةملك هلوأ ءاج ام يف :

 (ْمَكَنإ١ةملك هلوأ ءاج ام يف :

 (َنكَنِإ١ةملك هلوأ ءاج ام يف ١

 اَمَّنِإ”ةملك هلوأ ءاج ام يف :



 ودا املاعت هللا يضر ا 0 ل

 هيلإ قلطناف ٠ ٍردَب َمْوَي لاف ؟ ٍلْهَج بأ َعص اَم ان ظني ْنَم ١

 . « ُهْنَع ىلاَعَت هللا يضر ٍدوعسم نبا

 بس .ثيدحلا حرش مدح

 عنص ام انل رظني نم ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 اد ل ةوربخ يعي ( نادي 0 اًحورجم طقس له ينعي ( لهجوبأ
 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا عم ناك : ليق . هيف ةوزغلا تناك عضوم مسا
 ليقو دحاو سف الإ مهعم ناك امو اًرفن رشع ةثالثو ةلام ثالث مولا كلذ يف ركسعل

 دوعسم نبا هيلإ قلطناف ) سرف ةئام مِهْعَمَو لتاقُم فلأ بيرق رافكلا ناكو ناّسَرَ
 ثنا لاقف هيكل لحاف ةطقاشسلا نادل يو هنأ هنع' يور ( ةنع ىلاعت هللا يضر

 . ودعلا رمأ ىلع عالطتسالا ةيعرش هيفو تام ىتح فيسب هبرضف هللا كازخأ لهجوبأ
 لل

 م5303 ليجك (يأز لك ؛فاب ..يداغملا انيناتك“ :ةيراخبلا 57
 هديل 00 ١:١ لهج يبإأ لتقف باب : ريسلا و داهجلا كانك :ملسمو

 الاول



 ]١195( - هنع ىلاعت هللا يضر ناثع (خ) :

 ١ نيِمِلْسُملا ءالدك اًهيِف هولد نوكِيَف ؟ ةموُر ركب يرّتْشَي ْنَم (

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ) اوركنتسا ةنيدملا اومدق امل نيرجاهملا نإ لاق ( هنع ىلاعت هللا يضر ناثع - خ

 لاقف دمب اهنم ةبرقلا عيبي ناكو ةمور هل لاقي نيع رافغ ينب نم لجرل ناكو اهَءاَم
 | ىلا كل اهلا لوسرأب لاق « ةنجبلا يف" يم اهعيب لها» : هل مالشلاو ةلسا

 رثب يرتشي نم ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذ عيطتسأ الف اهريغ نيع يلايعل الو

 هيف نأو ماهفتسالا باوج هنأ ىلع اهبصنب خسنلا ضعب يفو نونلا عنز ( نوكيف ةموز
 نيلسلا ءالدك كييف ةولذ لمحل لبيس ءارشلا نأل ةعسلاب اهراعشإل إدا ةذهو ةراجل

 ف اهصخال و ابنم ءافعشالا ف ةراغل ؛ايوانسم نوكي يأ. نيملسملا ءالدك اف ل1

 نيثالثو ةسمخب اهارتشا هنع ىلاعت هللا يضر ناهع نأ يور . اهفقي ينعي ةيكلملاب مهنيب

 ورز جوري لغو تاياقّسلا فقو زاوج ىلع ثيدحلا لد اهفقوف مهرد فلأ
 نال كيدللا مقرإ تملا نآإ وأ ملعإ» هيف اوس هريغ مم ملح ثيح فقرا

 ظفلو هتياور ضعب يف يذمرّتلا ظفل وه امنإو يراخبلا ظفل سيل اذه نكل « خو

 ؟ةفستلا بحاض هلاقاذك ةلا هلق ةمور رشا رفحا ا ا

 ةزئاج هتيحوو . هتبهو ءاملا ةقدص 1 نم باب : ةاقاسملا تاك : 00 يراخبلا لا

 : (ةميزخ نباو قاستلاو ىدمرتلا هلصو دقو» : (١؟/ه) «حتفلا» 1 ظفاحلا لاق :

 هريغل اًيواسم نوكي نأ ىلع ةنيدملا يف ركب يهو ةمور ركب يرتشي نم : ثيدحلا ىنعمو
 هللا يضر نائع نأ درو دقو اهفقي ينعي ةيكلملاب مهنيب نم اهصخغالو اهنم ءاقتسالا يف
 ىلع ثيدحلا لد دقو . هنع هللا يضر رابكلا هتانسح نم هذهو اهارتشا يذلا وه هنع
 هريغ عم هلعج ثيح فقاولا كلم نع فوقوملا ج وءهرخ عوج تباياقيبلا يو 5
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 نمف اذه ينم ذخأي نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ -م) 03
 الراو لاقل ال يورارلا لاق ادع وقل ريتفت ادع( اكن يبات دع

 هيلع لاق املف انأ لوقي هدي نيملسملا نم لك طسب « اَذَه ينم ذي ْنَم ١ : مالسلاو

 ناك هقح نأ هملعل ( ةناجد وبأ هذخأف ) اورأت هقحب ُدَُحَأي ْنَمَف ٠ : مالّسلاو ةالّصلا

 مجلابو لادلا مضب : ةناجٌُد . هنع هللا يضر لتق ىتح اًريثك هب لتاقف هللا ليبس يف ةلتاقملا

 ..( دحأ موي هلاق ) فلألا دعب نونلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر اركلا مر 1

 - هم هر وص 17 ه3 2 9

 را م يس ار ا ا

 كس ثيدحلا حرش مح

 ةنجلا هلف انع مهدري نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 عم ىقب ىتح اوقرفت مويلا كلذ يف نوملسملا مزبنا مل لاق ( دحأ موي تارم عبس هلاق

 اديطق يلكتفاا+ رقم تاليا وءاواضتألا لم, ةعيس'علشو: هيلع :ىلاعتا هلا عتقا هنا لوم

 ىلاعت هللا يضر ةعبّسلا لتق ىتح ثيدحلا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا رافكلا

 تلشف هديب هاقوو ةحلط ذئموي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم تبثو مهنع
 رسك املو اًعضوم نيرشعو عبرأ يف اًحورحم هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط راصو هاعبصا
 اقل هب عجيب هلمتسا يتلا هيلع ملسو هيلع للاخت هللا لص اهلا لوس دا

 ةرخّصلا ىلإ هلصوأ ىتح هلئاقيو هللا لوسر عضي ناك نيكرشملا نم دحاو كردأ املكو
 سلط ن1 كلناو ةالضصلاب هيلع" لوَقَي ناكو

 ؛ 0١١ (13/43) دخأ ةورغ باب : 'ريسلاو ذاهجلا'باتك : ملتسما خ ع9]

 18٠



 . ةءاجف هلتق ةملس نأ رهاظلانأل: هيلع. جاجتحيا ثيدحلا يفو . لوتقملا زرابي ل اذ
 يديمدلا ةركذأ انك هيلع قظم»لهو :عادم, نمر ثيدملا اذه, جررجأا كفتصلي نإ : ملعا

 . نيحيحصلا نيب عمجلا يف

 : هنتع ىاغت هللا يضر رباج 2 -7

 ا ب رف ورشا عفا ذك يلق فحل | بْعكِل ْنَم

 نب بعكل نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 ارعاش اًيدوبي نيعللا كلذ ناك لاق( هلوسرو ) هءايلوأ يأ ( هللا ىذا دق هنإف فرشألا

 ناكو ةكم قحلو دهعلا ضقن مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دهاع نمم ناكو

 ناّسح غلب املكو رافكلا مهيلع ضّرَحَيَو هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا وجب

 دجي مل اًّملف هلهأ هذبن ىتح هلهأ اجه ةكمب تيب يف هلوزن هنع هللا يضر تباث نبا

 : هانعم . ثيدحلا لاقو همودق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا غلبف ةنيدملا مدق اهيف ىوأم
 اوربك عيقبلا اوغلب املف مهعم ه ةرليعل ادع اوناش نيل هيلرزفت بهدي هلجقلا ناجل

 اودجوف هولتق دق مهنأ فرع مهريبكت عمس املف دجسملا يف ةليللا كلت يلصي ماق دقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف دحتتملا باب دنع ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر

 . ملثق للعا هللا دمحف و هرخرلا نا ١

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنا مزن ا

 الاعا -  20 6 مع هاا ا 50 ل
 هذخاف ؛ افيس ينعي ؟ هقحب ذدخاي نمف ؟ اذه ينم ذخاي نم »
 1 و 1 0 وع

 70210 شألا نب هيعك لتق باب : يزاغملا باتك : يراخالا ا

 '2115) 0104 1 دولا :توغاظ بقر رشا نب بعك لتق باب : داهجلا باتك :ملسمو

 ل مكرر (( 2 كل كو ". ةناحم يأ لئاضف .نم باي. : ةباحصلا ؛لئاضف, باتك ,:: ملسم - (155]
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 :: هلع ىلاجت,اهللا يضر رباجلا (قر 2

 يهل ناومذلا ذك رخو" نطوحللا"ردقْنَم اننّدقَي : جزا نعأ»
 ١. ( برعلا قايم "نما ءام 05

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( انمّدَقَتَي لجر نم ) هنع ةياوّرلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق
 نأ ,ىلإ ةراشإ !انمدقتي نم لقي مل ءامنإو 7 لجر | ةفصانمّدقتيو هربخ لجرو ادم نم

 ردميف ) رادمإلا نم هدعب ءيجيام ىٍبع ضيرحت ةدايز هيفو . لاجرلا لعف نم كلذ

 د دلل لع يلسللال 00 تارتتلل) كاملا امس جارت دلع ردملاب هحلصي يأ ( ضوحلا

 عجري هلمع عفن نأ ىلإ ةراشإ هيقس ىلع هبرش مدق ( انيقسيو ) ردمب ىلع فطع عفرلابو

 هايم نم ءام نم ) برق يأ ( اند نيح لاق ) هيف نوابتيال نأ يغبنيف اًضيأ هسفن ىلإ
 . ( برعلا

 : اننع لاحت هللا يل ةملس,(م 151

 :لولاق 4 ؛ َنيِكِرْشُملا نم اَنْيَع ينعي ؟ لُجّرلا لتق ْنَم ١

 اا لاق«

 هك ردا حرش مح

 لجرلا لتق نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس -م )
 00 ا رش راو سر

 00 اًدهاعم وا ناك 0 ع ١ تم اد لخد اذإ

 ار واللا لاح يولع ا 00

 رشدلا يأ هصق و . ليوطلا رباج تل فترك ا قئاف رثأإف دهزلا كك احح ١ ملت 1 [5

 «فارشألا ةفحت» عجارو . يراخبلا نود ملسم هب درفنا امإ ثيدحلاو .«(*.01)

 نما

 . (ة3) ( 1١13 ؟) !ايكقلا بلس لتاقلا قاقحتتساب باي٠ة:زيشلاو داهجلا ةيتاتك :ملسم -]

١. 



 0 ةيماهفتنمالا نم غ6 ؤادتبا ءاج ام يف : يفاثلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [ع45]

 ْنَمَق |: لاق ؛ انآ : ركبوا لاك ؟ اًمئاَص َمْويلا ْمكْنِم َحبْصَأ ْنم
 معطأ ْنَمَه : لاَق ؛ انأ : ركبوا لاق ؟ راج َمْويلا ْمُكْنِم عب
 َمويلا مكن داع ْنَمَف لاق ؛ انآ : ركبوبا لاق ؟ اًئيِكسِم َموَيلا مكنم

 كل نبا قلع كاد رشأا لانو اهناثألا ركبوبأ لاق ؟ اًضيِرم
 .*0'ةّنَجْلا لعت الإ ءرما يف

 - ةيماهفتسالا نمو -
 اذه دعب“ روك ذملا تيداقتألا“ ف. ةلطانه ننال" نم ,ينأ تفؤدخ" مريخ نو 2

 كسي ثيدحلا حرش مح

 مويلا مكنم حبصأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 نوكتف حابصلا يف لخد : ىنعمب وأ « هربخ : اًمئاصو . راص ىنعمب : حبصأ ( ؟اًمئاص
 ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق . انأ : ركبوبأ لاق ) هريمض نع لاح : اًمئاصو « ةمات
 ىلص يبنلا يأ ( لاق . انأ : ركب وبأ لاق ؟ ةزانج مويلا مككنم عبت نمف ) ملسو هيلع

 ( لاق . انأ : ركبوبأ لاق ؟ ائيكسم مويلا مكنم معطأ نمف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا

 : ركيوبأ لاق ؟ اًضيرم مويلا مكنم داع نمف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ

 ةروكذملا لاصخلا يأ ( نعمتجا ام : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف . انأ

 ( ةنجلا لخد الإ ءىرما يف ) دحاو موي. توك ذملا بنيتوتلا لج هريخو ماضل
 . لوخدلا قلطمل يفكي ناميإلا درجمف اّلِإو ةبساحم الب ةنجلا لخد هانعم : يضاقلا لاق

 هنع هللا يضر .قيدصلا ركب يلأ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [18]

 . ( (١90

 ١ قرابم الأزهار)١ (  م١7



 تلا 2

 000 ا

 ا و او ول ل

 رتس نمو ) هيلع باسحلا ليهستب ( ةرخآلا يفو ) دئادشلا نع هظفحو هقزر عيسوتب
 ناك ام دبعلا نوع يف هللاو ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ) هندب وأ هبويع يأ ( اًملسم

 نوك ةدم يأ ةدملا ىنعمب هذه ام . صيصخّتلا دعب مبمعت اذهو ( هيخأ نوع يف دبعلا

 هدا راو ىلا فاك يذلا !فيبألا /كاؤعيب يف” هللا عيسي ؟ةلوطوم وأ ٠ .هيحنا نوعا دنا

 اًناذيإو قاطو رسما عضوم عضو دبعلا وهو رهظملاو ةدئاز ناك نوكي نأ زوجيو

 نمو : يعاضقلا ةياووو.) قطن زو يدا ىلوأ هللاف هاخأ ناعأ اذإ هزجع عم دبعلا نأ

 . ( هيخأ ىلع رتس

 : هنع ىللاعت هللا يهل رباخ عمر ع
 2 0 مو عَ 2 2612١9

 اهيبا نع طخبام 216 لمشما هنإَف دي رارملا هيل ةّييقلا دعس نما

 . «ليئارسإ

 ت2 .ثيدحلا حرش 0ك

 يهو ( ةينثلا دعصي نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 تاكرحلاب وهو ( رارملا ) نايب فطع وأ اهلبق امم لدب ( ةينث ) لبجلا يف يلاعلا قيرطلا
 لثم يأ ( طح ام هنع طخي هنإف ) ةيبيدحلا دنع ةنيدملاو ةكم نيب عضوم مسا ةئالثلا
 اهبرقل امإ سانلا ىلع اقاش اهدوعص ناك ةينثلا كلت لعل ( ليئارسإ ينب نع ) طح يذلا

 ةغلابملا ةياغ اذهو ليئارسإ ينب نع طح ام هنع طح اذلف اهقيرط ةبوعصل وأ ودعلا نم

 ةميظعلا مهتئيطخ لثم نوكت فيك نمؤملا ةئيطخف الإو دعاّصلا كلذ بونذ طح يف

 . لجعلا اودبعو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم رمأ اوفلاخ نيح
«* * «* 

 )10١5. (527 0 2 ففاتملا تافص تاكا 5 ملسم - [1848]
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 ةبيصم اذ هللا هلعجي يأ اًمولعمو : هوركمل لكلا مسا هو ةبيصم اذ ريصي يأ ًالوهحت

 ىنعمب هنم يف نمو . ريخلا ىلإ دئاع نيريدقّتلا ىلع هنم ريمضو بونذلا نم اهب هرهطيل
 مهاربإ نع ةياكح ىلاعت لاق ا بدألل ةياعر نسحأ ىلوآلا ةياورلا : يبيطلا لاق . لجأل

 . ينضرمأ لقي ملو [40 : ءارعشلا) 4نيِفْشَي َوُهَف ٌتْضِرَم اًدِإَول : مالسلاو ةالصلا هيلع
 دئاع هنم ريمضو . نم ىلإ دوعي هريمضو . لوصولا ىنعمب ةباصالا نم بصي : ليقو

 : زهظأ نوألا" لاو "نا"

 : هيعب ىلاجت للا يضر ,ةريرهب بأ" (ق) - ل

 ١. «نياثلا_ئف؛ ههئقفي اري هي“ هللا دري ْنَم»

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 هللا دري نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 اذ ةيعرّتشلا ماكحألاب اًملاع هلعجي يأ ( نيدلا يف ههقفي ) مخفتلل هريكنت ( اًريخ هب

 . ةليلقلا ظافلألا زم ةريثكلا يناعملا جرختسي ثيحب اهيف ةريصُب

 : ةنعللاعت هللا يضر ةريره وبأ قر 2 لا

 ةرخآلا يِفَو ايدل يف ِهْيَلَع هللا َرَسَي ؛ دع ىلا ا و
 ٍنْوَع يف ِهّللاَو « ةرخآلاَو ايئّدلا يِف هلل هرّدس املس الا

 اكس نو : ييعاضقلا ةباقرو - هيخأ ِنْوَع يف ُدَْلا ناك ام ديلا

 : اهنا 0

 ]١47[ - نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم باب : ملعلا باتك : يراخبلا )7١(.
 نع يبنلا باب : ةاكزلا باتك : ملسم

  - 141ركذلا ىلعو نارقلا ةوالت ىلع عاتجالا لضف باب : ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 . )١195١0/١( يعاضقلل اهشلا ليس عجارو . (58) (51599)

 ةلاسملا 10 ١( )95(.



 هس ثيدحلا حرش مح

 نامرحلا نم ( مرحي نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - م )
 م ىلإ لياعلا "لعاقلا ماقف# ءارتلا هيف رصسملا:”زيمكظلا"امهدحتأ نيلوعفم ىلإ دعتم وهو

 مرحي ) فنعلا دض وهو ةقيقحلا فيرعتل هيف ماللا . يناثلا هلوعفم بصتلاب ( قفرلا )
 ريخلا وهو ينهذلا دهعلل هيف ماللا . ريخلا نم اًمورحم راص يأ لوهجملا ءانب ىلع ( ريخلا
 . تقرلا نمالزاضاملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - ع8

 000000 ا ا و هلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةنجلا لخدي نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ؛ رقتفي ال يأ ةزمهلا حتفب ( سأيي د الو ) ةمعن بيصي يأ نيعلاو ءايلا حتفب ( معني
 00 اس توسع طسومد فارس ل

 امي نولعفَتو مهرماءام اهلا نوتفني ال» ؛ ىلاعت هلوقك ريرقتلل واولاب ءيج امّنِإو هلبق

 ىنفي الو هبايث ) ماللاو ةعراضملا فرح حتفب ( ىلبت ال ) + : ميرحتلا] 1

 . ( هبابش

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - [185]

 . (هْنم ٌبِضِي اريح هب هللا دري ْنَم»

 هس ثيدحلا حرش مج

 هب هللا ٍدِرُي ْنَم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 يود ( ُهْنم ٌبِصُي ) هب اًسبتلم اًريخ يأ هنع لاح رورجملاو راجلاو عيونتلل هنيونت ( اًريَح

 : ىلاعت هلوقو . ةنجلا لهأ معن ماود يف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [85]

 ل ا © ةنجلا مكِلت نأ اودونو#

 هرب[ 1 ةركادرلا ضاوملا ةراقك' نفي ءاج ام. باب :. ىضرملا باتك :٠ يراخييلا - 7

 . «بونذلا نم اهب هرهطيل ةبيصم اذ هلعجي يأ» : (599/5) «ةاقرملا» يف .يراقلا لاق ه

١7: 



 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريغملا خخ ماا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةحاينلا ( ِهْيَلَع حين ْنَم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريغملا - خ )

 اَمِب ) اًعوفرمو اًمورجم يود ( ُبْذَعُي ) حئابقلا لوق عم توصب تيملا ىلع ءاكبلا وه
 ىلع امف اهفذحب يورو . ةيردصم وأ ةلوصوم امف ةراجلا ءابلا تابثإب يور ( ِهْيَلَع حين

 اك افك تلا ليق نإف . هيلع .حونلا دنت يارقيرديشم دلك انيتل هاا 0

 ثيدحلا : انلق [174 : ماعنألا] «ىرخأ ٌرْزو ة ةرِزاَو رار ال وه : ىلاعت لاق دقو هريغ لعفب

 : مهراعشأ يف ءاج دقو ةيلهاجلا لهأ لعفي ناك اك ةحايّتلاب تيملا,ةيصو: لع 03

 ندع 2 انيدبقعلا يلع انش هلخأ ثا, امبولات( كم لك

 ىلع فرشملا هيلع حين نمب انه دارملا : حراش لاق . هريغ لعفب ال هلعفب بذعي ذئنيحف

 همالك انه ىلإ توملا تاركس يف هيلع ةحاينلاب ةدّشلا نم هيلإ لصُي ام هبيذعتبو توملا

 لاقيا نأ روجيو «ةيلع كيف اي هزيقبيف تاذعي» :!ىرجشأ ةياوراف اج منال فيل 17

 يف حئابق كلتو نساحم اهنأ نومعزي ىتلا هفاصوأ ركذب تيملا ىلع نوحوُنَي اوناك مهنإ
 كلذ ريغو «ناوسّنلا عم رْشاَعُم ايو . نادلبلا بَرَحُم اي» : نولوقي اوناك 5 عرّشلا
 .:فاصوألا كلي ب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريرج (م) - [18]
 2 مه و 0 سا ]© 2

 . اريخلا مرحي قفرلا مرحي نم»

 ١453 - تيملا ىلع ةحاينلا نم هركي ام باب : زئانجلا باتك : يراخبلا )١5911١( .

 سانلا نآب هملع عم هكرتن صوي مل وأ هيلع حونلاب ىصوأ نم ىلع لومحم كلذ نإ :هيبنت (0)

 اًئيش اولعفف ءكلع 5 مُهاَهْنَي كا اذإ» م هللادبع لاق اذهو . ةداع هنولعفي

 ماكحأو عجار «ٌباقعلا ينعي مهدنع ٌباذعلاو . ءيبش هيلع نكي مل هتافو َدْعَب كلذ نم

 اف 7 نع يقابلالل ةرئانجلا
 . (74) (؟590) قفّرلا 'لضف باب : بادآلاَو 'ةلضلاو“زبلا" بانك ': 'لشم ل1
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 اصلا ب وق لعفلا سفن دوصقملا نأل مزاللا ةلزنم يسن لزن حراشلا خيشلا لاق

 لكأف ) اًرطفم نوكي لكأف هريغ يسن ول ىتح اًقلطم نايسّنلا لوصح ال هموص نايسن
 يفو ( ُهَمْوَص ّمتْْلَف ) لعفلا لوصح دوصقملا نأل مزاللا ةلزنم نالعفلا لزن ( برش وأ
 امّنِإف ) اًرهاظ هنكر تاوفل مامتإلاب هرمأ امّنِإو رطفي مل هنأ ىلإ ةراشإ هيلإ موّصلا ةفاضإ
 اور هاوس صنوبر تبست ل همر جيضارو دش دعا[ ءاهمل اكل
 رطفي مل يبمانلا عامج نأ عم برّثثلاو لكألا ركذ امنإو . لعف هنم دجوي مل هَّنأك ىتح
 ءاضقلا هيلعو يباّنلا رطفي : كلام لاقو ثيدحلاب ءاملعلا رثكأ لمع امه ود هتردنل اًضيأ

 ايلا يل اتاني هلوق ياهو وصلا رة ويس: مايزةنلع وفم دم امتد لا كوت ل
 . اًضيأ ةرافكلا هيلع دمحأ لاقو هب ةذخاؤملا مدعو مثالا عفر ىلع

 :” نعال هلل يضر ةشئاع (ق) - [81]

 0 تاشيملاب شقوت (نفاا)

 كس ثيدحلا حرش مدح

 شقو ْنَم ) اهنع ةياورلا ىلع اقفتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 رد ا رك ينس ا طناف صوب م نب لما الا
 هيف ال بيذعتلا وه ةشقانملا سفن نأ ,امعدحا ناينعم هل : ىضاقلا لاق ( بذع ) هنع

 وهف باسحلا يف ملاّسسلا امأ حيحصلا وه اذهو باذعلا لإ ضم دل يناثلاو خيبوتلا نم

 فوسفإل ىلاعت هلوق نم دارملا وهو هباسح يف يصقتسي الو هلمع هيلع ضرع يذلا
 . [2 : قاقشنالا ا َريِسَي اًباسِح ٌبَساَحي

 4 تدل 0 هفاثسلا# هقون كاب كي قافرلا تارا © ئراجبلا - عاركأا]

 . (734) (58075) باسحلا تابثإ باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك :ملسمو
 ١ا/



 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةيملسلا كح تب“ ةلوخ (م) - 11783
 8 0 019 ّك ا ءءء 7 2 4 هم نم 8

 رش نم تاماتلا هللا تاّمِلكب ذوعا : لاق مث « الزنم لَرَت ْنَم»

 .يقللذ هلزنم نم لوبتيم تسلا شاف لضور مل قلب

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 تبهو ىتلا يه ليق ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةيملسلا مكح تب ةلوخ - م)

 هتور ام . ةلضاف ةحلاص ةأرما تناكو لوق يف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلل اهسفن

 ثيدحلا اذهب اهنم ملسم درفنا اًئيدح رشع ةسمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 ليقو . هئايبنأ ىلع ةلزنملا هبتك ىهو ( هللا ِتاَمِلَكِب ذوُغأ : َلاَق ّمث ًالزْنَم َلَزَن ْنَم )
 ةّرعب ذوغأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف اهب ةذاعتسإلا ءاج دقو هللا تافص اهب دارملا

 لزن يذلا ناكملاب نمألا صيصخت ىنعمو ( كلذ هلزنم نم لحتري ىتح ءيش هّرضي مل

 : 'عاواتتلا" ىلإ "ضوفي 'امت لاحترالا  ناَمز ىلإ هذادتمابو هيف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) - ]١8٠١[

 1 ا لا عع و ا نا ا هلل ل سر
 همعطا اَمنِإف « هّموص متيلف « برش وا لكاف مئاص ٌوِهَو يسن ْنَم»

 . (« هاَقَسَو هللا

 هس ثيدحلا حرش هد

 وهو يسن نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 دعب امو“ خاص بوه اهلوق“ ةنيرقبا هموص وهو .فوذحم يسن لوعفم (ملد

 ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - [117/4]

 5 (تاا م هريغ و ءاقشلا كردو

 )١93(.. .اًيسان/ برش ل لكأ اذإ مئاصلا, ناب. : ماونطلا بانك :3يزالا اك 0

 1( ةعامجو هبرشو يبسانلا لكأ باب : مايصلا تاك :ملسمو
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 ١ كولا اكللذ 'نييعتأ نألو تفي لام. هلثمزجألا ممل بنتك رخخآ تقو يف هلعفف ديف
 عيمجو هيف هلعف دايتعاب ناك امَّنإو هتيوفتب ءاضق نوكي ىتح عرّشلا نييعتب نكي مل هفظو

 دجوي نيدباعلا بزح نال ركذلاب ليللا صيصخت اذه ىلعف ءاوس هيلإ ةبسنلاب تاقوالا

 ناك درالا ( يراشاالاف «عسم تقو هنالف زهظلاو. رجفلا نيام صيصختا كار الاكرم
 ةعونمم قالطإلا ىلع هيف ةيّنلا ةحص : لوقأ هيف موصلا ةين ٌحِصْي اذهو ليللا ةلمج نم
 مويلا رثكأ  ةفداصمل ئىربكلا ةوجحّضلا وهو مويلا فصن لبق تدجو اذإ ّحِصَي امنإ.لب

 نكي نأ يتقي اك, يف ,هيبشتلا كفاك نب تلقي, نإف ليللا ةلمجت نما تناك هنأل الوتملا
 تلاد كاست تالا ةيطتلا الامال كاين هانم تلق كلذك يلو صفت خ ردا

 نييعتلا ناك ولو ءاضق هعوقوب اصقنم تيوفتلا نوكي ىتح عرّشلا نييعتب نكي ملا تقولا
 . اهيبشت نوكي رذنلا قيرطب

 :. انع ,ىلاغت هللا يضر ةشئاع (خ) - [114]

 اللا يتلا نأ للا نمو 2 ةيوبلف هللا يعي نا ردك
 . ( هِصعَي

 هس ثيدحلا حرش مدح

 عيطُي نأ َرَذن ْنَم) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خا
 ةبجاوب تسيل ام انه هللا ةعاط نم دارملا ( ِهِصْعَي الف هللا ىِصْعَي نأ َرَّذ ْنَمَو ُهْعِطْيلَف هللا

 امينا ةدلطمملا ةياالرل ا هيبمالا*اقم دافشين داهالج ايلا باع :ضيرشلا ةوؤسم زدت ١
 . كلذك اسيل امهو هافرط ىوتسا ام حابملا ذإ نيحابم ريغ

 01 ةعاطلا ُِف رذنلا باب : روذنلاو ناعالا تا : يراخبلا -- 1 ١]

 اذإ هب ءافولا كرت نع يبنلا يفو ةعاط يف ناك اذإ رذنلا ءافوب رمالا يف حرص ثيدحلاو

 . ةييضعم/ق كاك
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م)- [ ] ١17

 اوس ةكلصم اارو 2 ةقدلصل كتلللا ( شنو حف نك

 . « اَهِقوُبَعَ

 ( ةحنم حنم نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 انه اهب دارملاو ةعفنملاو ةبقرلا يفو هريغو ناويحلا يف نوكت يهو ةيطع يأ ميلا رسكب
 ةلمجلا ( ةقدصب تدغ ) كيلع اهدري مث اهبلحي كريغ اهيطعت ةاشلا وأ ةقانلاك نبللا ةحنم

 ةقدصب ةسبتلم هل ةحنملا كلت تدغ هريدقت فوذحم هيلإ عجاَرلا ريمّضلاو نم ربخ

 لوأو راهنلا لوأ يف يأ ةيفرظلا ىلع نابوصنم ( اهقوبغو اهحوبص ةقدصب تحارو )
 فوذحم نم ربخو ةحنمل ةفص تدغ ليق . ةيلدبلا ىلع نارورجم امه يضاقلا لاق . ليللا

 : هتع“ ىلاعت هللا يضر رملع (مو ل

 رْجَفلا ٍةالّص ِنْيَب ام ُهَرَقف « ُهنِم ٍِءيش ْنَع وأ « ِهبْرَج ْنَع َمائ ْنَم ١

 لياربللا َنِم 178 امك هل ا , ٍرْهَظلا ةالصو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نع ) لفغ ينعي ( مان نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )
 نع وأ ) ليللا نم ةالص وأ ةءارق نم هسفن ىلع ءرملا هفظوي ام ءاحلا رسكب ( هبزح

 بتك رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب ام هأرقف ) هبزح نم ضعب نع يأ ( هنم ءيش
 هلعفي ناك يذلا تقولا نع هنم ضعب وأ هبزح تاف نم ينعي ( ليللا نم هأرق امناك هل

 ..(17/4) ١ ك1 ا ةحيتملا  لبضف“ بابن : ةاكازلا باتك روي" لا

 . (اةحينم) : ا(املسم» يف و

 41 ل
 ./ (91 1/83 ةيابفلا- ١ هرولاك ةقالمص واب ةفارق نم هنقت لع ازا فليقل لما في
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 كح ثيدحلا حرش مجد

 تام نم ) هنع ةياورلا ىلع اقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)
 اذك ىلاعت هلل الغم يأ نونلا رسكب ( ادن هللا نود نم ) لاحلل هيف واولا ( وعدي وهو
 مُهّنِإ : تلق نإف فلاخلا لثملل الإ دّنلا لاَقُيال ؛ فاشكلا بحاص لاق يرهوجلا لاق
 مهلاخ كيبشأ ةهلا اهومسامل :: تلق' هللا فلاخت .اهنأ نومعززي الو مهمانصأ نومظعي اوناك

 بلاط وأ كيلا لبيس لع كلذ فيا ليتفز ملا ةفلاخت نلع«ةرئاق اهل دقحي نما لاك
 هلامعتسا زوجيف نوسرملا فنألل عوضوم هنإف نسرملاك اًراجم لثملا قلطم يف هلامعتسا
 هيانك وهف لوخدلا ظفلب رافكلا قح يف ءاج ام لك ليق ( رانلا لخد ) فنأ لك يف
 . مهيف نايوابستم ا 0 الا 7

 : هنع ىلاعت هللا يضر نائثع (م)- ] 5/١١[

 2 1 0 م 2-70
 رع تاما . « ةنجلا لحد « هللا الإ َهلإ هنا ملعي

 هس ثيدحلا حرش مد

 هنأ ملعي وهو تام نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناهثع - م )

 نم لاق نم ىلع در ملعي هلوق ينو ( ةنجلا لخد ) اًمزج هدقتعي يأ ( هللا الإ هلإ ال

 ليلد هيفو يضاقلا لاق . امهدقتعي مل نإو ةنجلا لخدي نيتداهّتشلا رهظُم نأ ةئجرملا ةالغ

 ماكحتألا ءارجإ طرش رارقإلا نأل قطثلا نودب عفان هلوسرو هللا قيدصت درحم نأ ىري نمل

 يديرتاملا روصنم يبأ خيشلاو هللا همحر ةفينح يبأ نعٌيورملا وهو نوققحملا بهذ هيلإو
 ةلاسرو حيشلا هركد اوك نيكل( طم له انهو .يرعشألا نكي الا عطا لا

 + ملعلا تحت 'ةلخعاد اًمكح .ةروكذم ملسو هيلغا لاكت هللا لف الور

 الكف هيلا اخف رفا لع تام نس نأ لع ريلذلا صاب . نامدا ا ظا5: هلمس ما
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 موُصَي آل 9 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب نيلدتسم هوعنم نوقابلاو ميدقلا هلوق ين يعفاشلاو

 هنع معطأ اذا: تببملا ن قاف هنع ماهل ثيدحلا يف مايّصلا اولكاوو دحأ شا

 اندنع زوجي امنإ هنع ماعطالا نأ اّلإ هنع ماص ّيلولا نأك راصف هتمذ نم موّصلا طقس

 هذه يف ربتعملاو . رطفلا ةقدص يف 5 ماعطلا رادقمو اًملطم يع امهدنعو هاصوأ اذإ

 , هيشألا ىه (ذعو. شرالا قو س ةيونصعلا لقو. ةباقلل خلط

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - ع7١]

 لعام. وزني بفن تدحي ملو ءرخت ملو تاع نك و

 3 (« قافن ْنِم

 هس ثيدحلا حرش مدح

 زغي ملو تامه نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ليقو ٠ اًيزاغ تنك ينتيلاي هسفن يف لقي ملا يأ دارفإلل: هنيونت ( وزغب هسفن ثدحي ملو

 : ىللاعت هللا لاق م هتلا دادعإ رهاظلا يف اهتمالعو هل جورخلا ةدارإ هب سفنلا ثيدحت ىنعم

 ةعطق ىلع يأ ( ةبعش ىلع تام ) 4+ : ةبوتلاز © َةّدُع ُهَل اوُدَعَأَل َجوُرُخلآ اوُداَرأ ْوَلَو »

 نيِفلَحَتُملا نيقفانملا هبشأ دقف ةفصلا هذه ىلع تام نم ينعي ( قافن نم ) ليوبتلل اهنيونت

 رهاظلاو ملسو هيلع ىملاعت هللا ىلص يبنلا نمزب اًصوصخم ناك مكحلا اذه ليق داهجلا نع

 . ماعلا

 هنع .ىلاعت هللا. يضر دوغسم نبا! (ق)“- 35

 و الشك اذهل قارون وفك و كلام بو

 )١91١( وزغلاب هسفن ثدحي ملو ٠ زغي ملو. تام :نهمذ.بلاب : ةرامالا باتك : ملسم لا 5

(156). 
 . «هسفن هب ثدحي ملو) : (ملسم» يفو

 «اًدادنأ هللا. .نود نم .ذختي نم سانلا نمو باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا اخ [174]
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 اكرشم تام نمو ةنلا لخد اعيش هللاب كرشي ال" تام نم بأب ؟ناجإلا با: لل

 . يراخبلا ظفل ىلع فنصملا دمتعاو )١5١( (97) رانلا لخد
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 80ا كسيفرم لاا مرشفلا يحاكي فار طيبا امع" كاسم[ دسنألا هبا'هللا الاي 1

 .:انابحلألا» ميطجا ق:ةيلغ

 : :هنعا ىلاعت هللا يضر ردا 21 لا

 درا نو م دنكلا لمتد ايس بردي بلا وب تاق لعد

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( يتمأ نم تام نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذوبأ - خ )
 ةباجإلا ةمأ مهو نينمؤملا ىلع ىرخأو ةوعدلا ةمأ مهو سانلا ةفاك ىلع ةرات قلطت يهو

 ىنز نإو ةنجلا لخد ) لاحلل ةلمجلا هذه ( اًئيش هللاب كرشيال ) انه ةدارملا يه ةيناثلاو

 لهأ بهذم وهو ةنجلا لخدي نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلالد هيفو ( قرس نإو
 مل نإ ةنخلا لخبدي الف رفكلاو 'ناميالا نيب هنأ مهوق يف ةلرتعملا لع ةجح نوكيف ةنسلا

 . رانلا يف دّلَخُم رفاك هنأ مهوق يف جراوخلا ىلعو اهنم بتي

 :انع (1اعت هللا يضر ةشئاع (ف) - [١ا/7]

 .ا0 41و هلغ ما كل ءاتص هناعو بال نم

 كسح ثيدحلا حرش مدح

 هيلعو تام نم ) اهنع ةياورلا ىلع اقفتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 رخل كي يل ابو هل مر رجا .ثوسألا زاج ىنعي ( هيلو هنع ماص مايص

 1 ا وز تاما فر بنا :نوئاجللا باك © ىيراختلا 0

 عوطقم وهف ةنجلا كرشم ريغ تام نم لوخد امأ » : (417/5) : يوونلا لاق : هيبغت («)

 ناك "لإ 0 الوااةنبلا لك د اهيلعاارصم' تام ةريبك بحاص كي مل نإ ركل اهناهل

 الرا هرج د هع هللا اقع كاف ١ ةعيتشملا تن رهف انيلع اريعم كلاما ريك يسار
 له ١ «ةنحلا لخدأو رانلا ص جرخأ مش ع رانلا 8 ودل الإو

 ]١77[ - موص هيلعو تام نم باب : موصلا باتك .: يراخببلا )؟١5675( .

 ا ا لا 1120 كلا م مايصلا ءاضق باب : مايصلا باتك :ملسمو

 ال



 : هنع ىللاعت هللا ئصضز رباج !(م). جملا

 ْسيلَف ًاراَزإ ذجُي ْمَل ْنَمَو « نيم نلف نيلغت ذجَي ْمَل ْنَم
 . « ليوارس

 7: كتيدحلا حرش مدح

 سبليلف نيلعن دجي ل نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 زوجيال نوقابلا لاقو امهعطق نودب نيفخلا سبل مرحملل زاج لاقو دمحأ هب لمع ( نيفخ
 0 لا ا ل ول

 (اراذإ دجي مل نمو ) « نيَّبْعَكلا نم « لكسأ امو تاق ل ىرخأ ةياور يف مالسلاو ةالصلا

 1 ا ا ل ةرابع هلبق اميفو انه نم
 هيلع هلوقل ةرورضلا دنع هب رزتيو هقشي نأ الإ ليوارسلا سبل مرحملل وخال هللا هز

 ناليلد هيف درو اذإو « ليوارّسسلا الو مئاَّمَعلا الو صييمهلا اوُسسَبلَت آل ٠ : مالسلاو ةالّصلا
 . طايتحالل ىلوأ مرحماب لمعلاف

 ]١7١[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) :

  2 501 0ا 5 2 3 2

 دال اجت سلف ع لومار نر ل للا 0

  2و ةبارشو .

 ) لوق عدي مل نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ - خ

 سيلف ) شحاوفلا نم روزلا ىضتقمب يأ ( هب لمعلاو ) مئاصلا نع ةرابع نم ( روزلا

 نرسح مدع نع ةجاحلا يفنب ىّنك ( هبارشو هماعط ) كرتي يأ ( عدي نأ يف ةجاح هلل

  (00ضرغلا لحي ل اذإو ةرامألا سفنلا رهقو ةوهشلا ربسك موضلا نم شل

  ]1 1جرحت نايبو . حابيال امو . ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب : جحا باتك : ملسم ل

 .(3) )3!١١( هيلع بيطلا

 .0052(5) موصلا يف هب لمعلاو رورلا لوق عدي مل نم باب : موضلا بلاتك : قيراتتلا الا
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 ركاب لكلا ةركو ءابلاق كالا اهراخ "ق :ةركي» تحلل ينبع نآل وكلا للف اب

 رّوصَتُم ريغ هتقيقحب سمغلا لاقي نأ زوجيو ءاملعلا قفتا هيلعو مرح اب مالسلا هيلع هبيبشتل
 فايا نأ زينت نم هلع !انفإو عئاتلارثغ هنأل' اهريغ' يف الو لكلا 'ةلاختا يالا هللا اف
 َنوُعِداَحُي 9 : ىللاعت هلوق يف فاشكلا بحاص لاق اك امهدحأ دارملاو نيئيش ىلإ لعفلا

 ةوقل كلذو هوجولا دحأ ىلع اونما نيذلا نوعداخُي هانعم (4 : ةرتبل) 4 أوُنما َنيِذَّلاَو هلل
 محللا ركذ محللاب مَّدلا صاصتخا ةوقل انه اذكو مهعم هللا ركذ هللاب نينمْوملا صاصتخا

 ناساس كولم لوأ كباب نب ريشدرأ نب روباش وهو هعضاو نأ هتمرح ببس ليق . هعم

 نيثالثب نيثالثلا صوخشلاو ةعبرألا لوصفلاب يعابرلا مسقتلاو ضرألا هجوب هتعقر هبش
 ةثالثلا باعكلاو ةنسلا روهشب ةيرشع ينثالا تويبلاو راهنلاو ليللاب ضايبلاو داوّسلاو اًموي
 ايه ناسنإلا ىعسي يتلا ضارغألاب لاصخلاو هيلعو ناسنإلل اميف ةيوامسلا ةلضفألا

 نا داركتسملا نموا( نسب ءابطع فن تخلد وكي تاب ؟كلخلي خرمف :بسكلاب اذ شلل
 . قامت دلل

 ”' هنعأ ىلاغت هللا يضر رباج (مز) - 01

 لرمي هللا يقل ْنَمَو « َهََجْلا َلَحَد ايش هب ُكلِرسُي ال هللا يل ْنَم ١

 6 َراثَلا ل هب

 هس ثيدحلا حرش مج

 كرشي ال هللا يقل نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)

 نمو ) هروهظل هنم دبال هنأ عم ةوبنلاب فارتعالا هعم لقي مل امّنِإو ( ةنجلا لخد ائيش هب
 . ( رانلا لخد هب كرشي هللا يقل

 اكرشم تام نمو ةنجلا لخد ايش هللاب كارشيإ, ال! تام نم كاب : نامالا"باتك : ءلسم -- 5
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 ]١55[ - هنع ىلاعت هللا يضر رمع (ق) :

 ردع الاب ىف كسل ول ايلا هبرف ااريرختللا سبأ نك ( +

 هبسص ثيدحلا حرش مدح

 لل رديع _علسأ ليق ٠ هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق)

 كامبل لغأ رشبتس انارمأ ةرشع ىدلخلا و لا ني ل لا نم سيخ ةنم هلع هلا

 اًئيدح نوثالثو ةعبسو ةئام سمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاورام . همالسأاب

 ا ل

 م تي هللا ايوا قيم .( رح ل] ف .ةسبلب مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم ١

 . ( رمخلا ترش

 : ؛هنع .ىلاعت .هللا "يضر .بيصحلا نب. .ةديرب. (م):+1530]

 لا محل يف ُهَدَي َسَمَْع نَمَك َوُهَف « ٍريِشَدرَّلاب َبِجَل ْنَم ١
 . ( ِهِمَّدُو

 كسي ثيدحلا حرش مح

 بعل نم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر بيصحلا نب ةديرب - م)
 هانعم (ريشودرن» همحا ليقو برعم يمجع ليق فورعم بعل مسا-وهو ( ريشدرنلاب

 دارملا ليق ف ( همدو ريزتحلا مح يف هدي )بلا حتفب ( سمغ نمك وهف ) ولح مهل ىلع

 هنم زوجي ام ردقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل باب : سابللا باتك : يراخبلا - [155]
(5855). 

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك :ملسمو

 ىلع هوحن و ملعلا ةحابإو . ءاسّنلل هتحابإو لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو . ءاسنلاو

 .يا) عوق ج ة)(عئباطأابميارأ (لعا اريل اينكرقلاا
 )1١(2. 0574 'ريشدرتلاب بعللا جرحت باب. : رعشلا يراه تايد اا

 («غبص اعاكف» ة (ملسم» 3

 هيلع ةمادق نبا ا ا لع فلسلا قفتا"دقاوا 57 1/5 يوان لاق

 .؛عارت :نع ولخي الو عامجإلا
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 11 ل تقال ىلإ ىحؤأ ىملاعت هللا نأ ةياوّرلا يف ءاج دقو هتمبلخ يف هسفنب

 اوك بلجن مركأ :هميلإ قع وأن ةيوُشَم ةاقه. لني هيكل واكب ا وكيع اقل تد فرج

 اظسلا مارك نأ ملَعَو هيف رّيَحَتَف مركأ هيلإ ىحْوأَف ًالَمَج هلَعَجَف « مركأ : هيبلإلا

 ناك ماو زب كيتشن كنألا )ا هيلإ ىَحْوأَف هس مهَمَدَحَف ماعّطلا ةرثك يف سيل

 امهبوجو ىلع نيرمألا نيذبب ضعب لدتسا ( هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 ةاساوملا نوك تقو مالسالا ءادتبا ىلع ثيدحلا اولمحو بدنلل امهّنا ىلإ ءاهقفلا بهذو

 . ( تمصيل وأ اًريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ) ةبجاو

 : هنع ىللاعت هللا يضر 5م ونا قر

 لا مح ؛ محررا

 كس ثيدحلا حرش مد

 يبنلا لّبق لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 لعافلا ءانب ىلع ( ْمَحْري ال نم ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف مهنم اًدحاو تلّبق ام

 ةلوصوم نم نوكي نأ ىلع نيعوفرم نالعفلا يور . لوهجملا ءانب ىلع ( ْمَحْرُي ال )
 دالوالا ,لغ ةلقفتللا «نلتوآلا ةمجسرلا قم دارنا نأا نوح ةيطرشإ نكي ا لعإ نمو

 مزاللا ةلزنم لزنم انه يدعتملاو معأ داري نأو يواّرلا ةياكح نم هلبق ام ةنيرقب طقف

 ةنيرقب صوصخم لوعفمب قلعت امع ةيانك نوكي نأ زوجيو ةمحرلا لهأ نم نوكيال نم يأ
 ًالوأم هنع هللا,تمحر يفن نوكيف 6 هللا همح ري ال سانلا مسرد ال نما : ري

 . رخاتي لب نيقباسلا نيزئافلا عم نوكيال ا

 ١ < هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باب : بدألا تاتكا .: يراحبلا )/5991( .

 كلذ لضفو هعضاوتو 2 لايعلاو كاتتضلل 2 هنمح ر باب 3 لئاضفلا كاكا :ملسمو
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 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاورام ةيواعمل اهيف اًيضاق راصو قشمد نكس مث ةرجّشلا تحت

 نمؤي ناك نم ) اذه امهدحأ نيثيدحب اهنم ملسم درفنا اًثيدح رشع دحأ ملسو هيلع

 الفم الإ ) ابرلا هيف ام ةعيابم يف يأ نونلا ديدشتب ( نذخأي الف رخآلا مويلاو هللاب

 ةلثامملا طوقس امأو لجألا ىف وأ ردقلا ىف نوكت نأ نم معأ ةلضافملا نع ٌيهن هيفو ( لفمب

 . « ءاَوّس اهيِدَرَو اهَدْيَج » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب فرع ةدوجلا ىف

 ]١573[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) :

 يح ثيدحملا حرش مح

 نمؤي ناك نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 مويلاو هللاب نمؤي مل هنأك عطاقلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( همحر لصيلف رخآلا مويلاو هللاب
 . ةعيطقلا ىلع ةبترتملا ةبوقعلا ةّديش نم هفوحت مدعل رخآلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ع54١]

 ناك ْنَمَو . هفيض ممركيلف رخالا موَيلاَو هللاب 0 ناك نخل

 هللاب ُنِمْوَي تاك نمو ا مِرْكَيلَف 0 رس هللاب نوي

 عج ثيدحلا جروس تح

 نمؤي ناك نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 مايقلاو هارق ليجعتو هجولا ةقالطب هيِقَلَت هماركإ ليق ( هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب

 ..(ت1 ريب نايسشعلا» لح .بابرأ: د الويك ::يراخلا ١

 هراج .ذؤي الق رخآلا,.عويلاو+ هللاب نسوي (ناك نم ,مباب :دبدألا وساتك (سكيراخسلا 00

(5018). 
 نعاالا تقلقلا غورل ل "َفيَِضلاَ "ناجل! ءازكاإ لع ها ناميالا باتك ةيللسبا]

 . (95) (537) ناميإلا نم هلك كلذ نوكو « ريخلا

 ١١م - ( ١)راهزألا قرابم 1



 هسص ثيدحلا حرش هج

 اًيلصم مكنم ناك نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ةراشإ يلصملا ىلإ اهضيوفت يفو .نورثكالا لمع هبو ( اًعبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا دعب
 نأ يود ال تاعكر تس اهدعب يلصي هللا همحر نفيس وين ةباي لاق و .ةنعلا ب ايما ل

 ىلؤا نيليلدلاب لمعلاو اًريثك نيتعكر ةعمجلا دعب ىلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 . لعفلا ةياكحب لمعلا نم ىلوأ هب لمعلاو يلوق ليلد ثيدحلا : انلق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [1]
 17 هم م« خخ 2 -0 0 ٠ 7 لك نك

 ريَحب ملكتيلف ارما دهس اذإف . رخالا موُيلاَو هللاب نِمٌوِي ناك ْنَم »
 20 » 1 3 1 و َء

 ١ . 4 كتيكشتل ىلإ

 هللاب نمؤي ناك نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 باسحلا هيلإ رخأ هنآل وأ ايندلا مايأ نع هرخاتل هب هفصو ةمايقلا موي يأ ( رخآلا مويلاو

 اعيش رصخ يأ (ارمآ الهش اذاف"را لاوغألاو ”لاؤحالا نر هيف قيدفت ب تان

 هيفو ( تكسيل وأ ) هيلع بائي مالك وهو ( ريخب ملكتيلف ) امهريغو ريبدتلاو ةرواشملاك
 ةالّصلا هيلع لاق دقو حانجلا وأ هوركملا ىلإ هرارجنا نم افوخ حابملا مالكلا كرت بابحتسا

 ١ 4 هيِنْعُي اَلاَم كرت ءرملا مالم سس" نم "9" اوي عالاقل

 :.هنع»ب ىلاعت» هللا, ىيضرر قيبع نب ةةلاضف :(م)ر < 13
 0 2 م 6 هداك و 2 ل 00

 . (« لثمب الثم الإ نذخاي الف رخالا مويلاو هللاب نِمْوي ناك نم »

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( هنع ىلاعت هللا يضر ديبع نبا ) ةمجعملا داضلابو ءافلا حتفب ( ةلاضف - م )

 عياب نمم ناك هنإ ليق . تحت ةانثملا ءايلا اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب
 أ

 د (7) ءانسلاب هيحولا كاب : عاضرلا باتك : ملسم - ]١51[

 .(55) بهذو زرخ ابيف ةدالقلا عيب باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - ]١5[

0 



 هسي ثيدحلا حرش مح

 نم ناك هنإ/ليق . هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركبوبأ - ق )

 نوثالثو نانثاو ةئام مالسلا هيلع هنع هاور ام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يلاوم

 حدم لاق . دحاوب ملسمو ةسمخب يراخبلا درفنا رشع ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدح
 ناك نم ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا دنع الجر لجر

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو . هحدم نم دبال ةلاح يف يأ حتفلاب ( ةلاحم ال هاخأ اًحئام مكنم

 « حبذ دقف حّدم ْنَم ١ : ليق اذه نعو هيلإ ةيعاد ريغ نم كرتي نأ يغبني مومذم حدلملا
 امهريغو حداملا ىلإ عفنلا هلاصيإ وأ ريخلل حودمملا طيشنتك هيلإ ةحلصم تعد نإ مث
 بسحأ لقيلف ) هلوقب حودمملاو حداملل قثوأ اقيرط مالسلاو ةالصلا هيلع نّيب دقف

 ملاعلا وهو هلامعأ ىلع هيزاجم يأ ( هبيسح هللاو ) نظلا ىنعمب نابسحلا نم وهو ( اًالف
 دنع هئاكزب الو دحأ ىوقتب عطقأ ال ينعي ( اًدحأ هللا ىلع ىكزأ الو ) هلاح ةقيقحب

 لأ ةكيت_لغ موج نم إل ةبلظلا يعم هيسضتل لعب هافع اع يشيل 0

 اذك نوكيا لوقل ديك انءاذهو ( هيسحأ ) هضرتم ىف هيلع شلع هناا 0 7

 اقوصوم هنوك يأ ( هنم كلذ 'ملعير تاك نإ ):مدقتملا هيننيحلأل نان )لوغشل انك

 نابسحلا ليق نإف حراشلا خيشلا لاق ..لقيلف هلوق ةنيرقب .فوذحم هؤازج هحدم امب

 اًعفد نظلا ىنعمب انهه ملعلا تلق امهعمج هجو امف موزجا يف ملعلاو نونظملا يف لمعتسي
 نلطل ىنعم مزكلا عيعم لغلا 'قوك ف ,ناب .ةافانم ال : لوقأو ةمالكإ انه ىلإ . نانا

 حودمملا يف دوجوم هلاقام نأ مزجي ناك نإ حداملا نأل حدملا ةصخر يف قييضَتلا وهو

 . هحدمي ال اًمزاج هل نكي مل نإو هل لوقملا رتغي الئثل نيقيلا هجو ىلع هحدم يف لوقي ال

 : هيع لاح للا ضر مرير بارك#) 100
 . « اًعَبْرا اَهَدْعَب لصُيلف ٍةَعمجلا َدْعَب اًيلصم مكنم ناك نَم » را 6 ويا و ا اها 2 5 0 ه

 "نا ةعمجلا دعب ةالصلا تتانإ د ةعفجلا تاعك . ملسم 7
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 : امهنع ىللاعت هللا بطر ربا, ىلإ تدي, ءامسإ ( غزا لنا هذ

 لسا كيش شو ,ءافباوشإ لع قيل, 1 عله هعمب ناك نما
 لل عده

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 يه ليق . اهنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ركب يأ تنب ءامسأ - م
 للم ىنلا نع هتوروام . ةكمب اميدق تملبسأ . اهنع ىلاعت هللا سطر ةشئاع نم

 يراخبلل نورشعو نانثا نيحيحّصلا ىف اهل اًئيدح نوسمخو ةينامث ملسو هيلع ىلاعت هللا

 اًمتمتم ناكو عادولا ةجح ماع ةكم ِهُّدْيَع يِبَنلا مدق تلاق . ةعبرأ ملسملو ةسمخ اهنم

 لاقف قسي مل مهضعبو قاس مهضعب مالسلا هيلع هعم نوعتمتملا ناك و َيْذَهلا هعم قاس

 مقيل يأ ءايلا مضب ( همارحإ ىلع مقيلف ) قاسو (ٌّيْذَه هعم ناك نم ) : مالسلا هيلع

 0 اا دعم رحاب مول لتامر ا يضل 0
 لمع ثيدحلابو جحلاب لبيل مث ةرمعلا لاعفأ دعب للحيل يأ ماللا رسكو ءايلا حتفب
 هعم قاس ءاوس ةزمعلا لاعفأ نم هغارف دعب لحي نأ مرحملل يعفاشلا لاقؤا ةفينح اين

 . سي مل وأ َيْذَهلا

 : هنع ىلاعت ىلا يضر ركل (قرا-

 ١ دلك هكسشإ بيات هتلاشإل اسال سماع ر كتم كاك ع١
 تلا, 849 ذك |ةيئلنا ادا .شن كول قارا الو 1( ةقيبسما لانو

 ما ل كابل نتنر . قغيلاو كيبلاب "اطال مزولزام راب حدب اراك ب د0
 )١١555( )١91١(. للحتلا كرتو

 نهضعب ءاسنلا ليدعت : باب يلي يذلا وهو )١5( باب : تاداهشلا باتك : يراخبلا - ]١159[

 511010 انضعب

 فيخو 2, طارفإ هيف ناك اذإ حدملا نع يبنلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك :٠ لشفاو

 :(58) (5:60)' خاودمملا ىلغ ةنتف هنم

 ب/١0



 ةدارإ ملعي يأ ( نذؤي ىتح هعيبي نأ هل سيلف ) هبيصن عيب نيكيرّشلا دحأ دارآف ( لخن
 نإو ) هارتشا هءارش ءاش نإ يأ ( ذخأ يضر نإف ) عيبلا ديري هنأ ( هكيرش ) اهعيب
 ٌقَحَأ وُهَف هنذْؤُي ملو َعاَب اذإف » : ثيدحلا رخاو هرتشي مل هأشي مل نإ يأ ( كرت هرك
 ضرألل اًعبات ناك ام ثيدحلا يف لْخّتلا نم دارملا نأ هنم ملعف ةعفشلاب هذخأي يأ « هب

 ةلقعلا""كوبت رعت ةلالد"اقلطتا كيركتلا# كد 85و زانعلا ي”تبح انا( فلا
 : ملعا.هيلع ةّبح ثيدحلاو تبثت ال دمحأ لاقو روهمجلا بهذم وهو ملسملا ىلع يمذلل

 هكيرش همالعإ لبق هعيب هركي ينعي ةهاركلا ىلع لومحم وهو يّنلا ىنعمب هيف يفنلا نأ
 كلها نإف ررضصت ل دقو كيرشلا ررض مهوت رابتعاب هحبق نأل ةيبيزنت ةهارك هذهو

 ىنعمب انه لالحلا : انلق هتمرخ ىلع لدت يهو ؛ عيب 2 نأ هل ليدل يار

 هافرط ىوتسا ام حابملا نأل ىنعملا اذه إن نو يل

 . كرتلا حجار هوركملاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر رخال دفعا مدمج ىلا

 ْنَمَو « هَل َرْهَط ال ْنَم ىَلَع هب ْدُعَلَف « ٍرْهَظ لْضَف ُهَعَم َناَك ْنَم ١
 ,.4 ةلافواو دال“ :ريح قلع ليز ميلا واوا لاس

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 هعم ناك نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىردخلا ديعسوبأ - م )

 نم ىلع ) ةيدعتلل هيف ءابلا ( هب دعيلف ) هتجاح نع دئاز ىوق لبإ يأ ( رهظ لضف
 دوع الب لصحي دق وهو هرهظ ىلع هباكرإب هنيعيو لجارلا يساوي نأ هب دارملا ( هل رهظال
 هتاساومو._ءاقفرلا نع .رخاتلا هل: بكرم الما لاح فر بلاغلا7 نآلا داوظلاب 30000
 ناسحالا هب دارأ ( هل داز ال نم ىلع هب دعيلف داز نم لضف هل ناك نمو ) دوعلاب لصحت

 . ةلكاشملل وأ انركذ ال دوعلابا دنع رغما

 )١4(. (١ا/؟م) لاملا_ لوصفب .ةاناؤملا بابحتسا باب : ةطقللا كانك : ملسم - ع161]

 ها/ ١



 هسي ثيدحلا حرش مح

 يف ناك نم ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 لاق . هتجاح ءاضق يف يأ ( هتجاح يف هللا ناك ) هتجاح ءاضق يف يأ ( هيخأ ةجاح

 تت را ايكو انبلع ماا نك رحت امئاد ام ميبالا ل رخل سيشل ا جرا

 ملاعب نأ ايمو مانو ةدئاروبووبرفاكلا نط (ناكربوحت ,راتتس ىنخمب قي وزامتال اير را

 [يتعيلبلل !نآلا6..نوعتس و, تنعم نع .ةيانك ىلوألا « ناك » نأ.يل رهظي يذلاو . ركشل اف لكل

 ىنعمب ةيناثلا « ناك »و موزلملا ةدارإو مزاللا ركذ نوكيف اهيف نوكلا مزلتسي ةجاحلا يف

 :لوقأ هتجاح هللا ىضق هيخأ ةجاح يف ىعس نم ينعي ةلكاشملل ناك ظفلب ركذ يضق

 لوألا نوك نايب ضرغلا انههو ناك نم ال نئارقلا نم نامهفي امّنِإ عاطقنالاو رارمتسالا

 ةجاح ىضق نم لقي مل امنإو الف الإو ببسملا رركت ببّسلا رركت نإف طقف يناثلل اًببس
 ةركلاؤزردب قالسابلل اليا علب لبق م "نديلوأ هللا وهران دجال ءانطق ذاب اراغشإ هك

 يف هققحتب ماتهالا دتشي امم هنا ىلإ ةراشإ ( نوكي » نود ( ناك » ظفل نايتإ يفو هيف

 نوكلاو يرهوجلا هلاق اذك بسكلاب لمعلا وه يعّسلا نأ ىلع هنسُح ةياغل يضاملا نامزلا

 ملفا ممعتلاو ةيانكلاب ماعلا صيصخت ىلإ ةيعاد ةيآف اهيف يعّسلا نم معأ ةجاحلا يف

 . دابعلل عفنأو دارملل

 ]١1557[ ل 0
 ٠ لل تل ني لخت أ ٍةَعْبَر يف كرش ُهَل ناك ْنَم
 ل اور ل ضر ناك 1 ا و

 هي ثيدحلا حرش مح

 يف رحل لولا لورنما شع قاس رفا كيب ماك

 بيصن يأ نيشلا رسكب ١) وأ ) لزنم يأ ةدحوملا ءابلا نوكسو ءارلا حتفب ( ةعبر يف

 ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف مسقي مل ام ةعفشلا باب : ةعفشلا باتك : يراخبلا - ]١55[

 ل تفل

 . هل ظفللاو . )١5048( )#**١ . ١854( ةعفشلا باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو
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 لا ها نيحيحصلا يف هل جرخأ ثيداحأ ةينامث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 ناك يوارلا لاق ( ثلاثب بهذيلف نينثا ماعط هدنع ناك نم ) اذه اهدحأ اهيلع قفتم

 لوقيو ةباحصلا ىلع ءارقف مهنوكل ةفّصلا باحصأ عزوي ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا
 مهنع فعّضلا ليزيو ةثالثلا يدغي نينثالا ماعط هانعم يدابالكلا خيشلا لاقو . ثيدحلا

 اينّدلا ِق 2 قلبا مكر ثكأ ( : مالسلاو ةالّصلا هيلع لاق [؟ مومذم 2 مهعستلل هنا ال

 ةالصلا هيلع لاق ا؟ ءادغ نوكي نأ ماعّطلا نم دوصقملاو « ةَماَقلا موي اًعوُج مكّلوُطأ

 ةاعطلا ءافرطلا“نظعب "لاك اذه لغو 6 هبل ناديي تلذاكا مدا قرأ اسحب 2

 هلم كلت غيم يف ةرابتلا يورتلا“ لاق“. نآفنإلا هلم نال نانلنإلا مخ ذآ 020

 قفاوملا وه اذه يضاقلا لاق تناك بهذيلف يراَخُبلا حيحص يف عقوو ةثالثب بهذيلف

 ةثالث مامت يف بهذيلف هريدقت اضيأ هجو هل ملسم يف يذلاو : تلق. ثيدحلا قاّيسِل

 ىلعف مايأ ةعبرأ مامت يف يأ « مايا ةعّبْرا يف اهَتاَوقأ اهيف رّدقَو 9 : ىلاعت هلوق ين ليق اك
 ةعبرأ ماعط هدنع ناك نمو ) هابتشا هيلع اقَّْتا امم ثيدحلا اذه فنصملا جارخإ يف اذه

 0 ماعط نوكي ةثالثلل اًيفاك نينثالا ماعط ل

 روكذلا لوقلا و ار سا ةالاللو لع وأ ينعي

 ماَعْطو يا يفكي نيننالا ماَعَط ( ملسم حيحص تاياور ف ءاج لق : تلف 0

 ءايعفا نم فاليجالا اذه اشني' نآ وزوجي ا: تلك, ..قيفوتلا ,اهفءاو ,ةينامّتلا فت ة000

 . يدغتلا بتارم توافتو مهتلقو ءارقفلا ةرثك بسحب ماقملا

 3 10 َء ا ه

 . « هتجاحح يف هللا ناك « هيخا ٍةَجاَح يف ناك نم »

 : 144 ؟)ر هطلسي+ الو: للبسملا هلشملابهلظُي الا كتاب. اظملا ٌثباثك (يقراكيلا" 1

 ..(ه4) (؟ةر:ؤ ملظلا'نيرحت باب: ؛ثادآلاو ةلصلاوا ربلا "بانك: ايلشلا

 رشاعتلا نسحو « نواعّتلا ىلع ضح ثيدحلا قود: (١١ا//ه) جقفلا يف هيفا لاق

 دارأ و هوخأ اًنالف انا نم نأو . تاعاطلا سنج ا اهنا نأ هيك ل

 3 هأ «كتَ 1 مالسالا ةوحا
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 هن !لاغت دقلا يضر ينهجلا دبعم نب ةربس عمر

 يركر كيدخلا حرش مدح

 ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةربس - م )

 مجلا مضب ( ينهجلا ) ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو مملا حتفب ( دبعم نبا )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام ليق . ةليبق يهو ةنيهج ىلإ بوسنم ءاهلا حتفو
 هذه نم ءيش هدنع ناك نم ) ثيدحلا اذهب هنع ملسم درفنا اًئيدح رشع ةعست ملسو

 افدحف اهب عيامتت يأ خيستلا عينج ف عقو'اذكه لوهجملا ءاتب' ىلع ( عتمتت ياللا ءاسنلا

 ةعتملا حاكن نأ ملعا ( اهليبس لخيلف ) رشابت ىنعمب عتمتت لاقي وأ هيلع مالكلا ةلالدل اهب

 موي ٌمّرُح مث ربيخ لبق ًالالح ناك هنأ : يوونلا لاق . نيعم لجأ ىلإ ةأرملا جوزت وه

 ةراتخما ةياورلا وه اذه اًدَبَوُم اًميرحت مماّيأ ةثالث دعب مرح مث ةكم حتف موي حيبأ مث ربيخ

 حاكنلا اذه ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ ماكحالا ماكحا حراش لاقو . هيف ةفلتخملا تاياورلا يف

 نفوس نيو سجل عر مو يالا ا فص دا
 . اطخف هزاوج نم كللاَم نع ةيفنحل ١ ضعب هاكح امو [؟ 15 : ءاسنلا]

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلادبع (ق) - ]١55[

 الل هلتع ناك "مو ١ لاك نهذيلف حبلا ءاعط ةكنعا دا رم
 2 5 3 ا 1 ه هر َء

 "لاق امك وا :”لاقف, ؛ سداسي. سفاخحب بهذيلف ةكبرا

 عسي ثيدحلا حرش مج

 ةيبيدحلا ماع ملسأ هنا ليق ( امهنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلادبع - ق )
 نع" هاوازأتلا ركب يأ دلو .نسأ ناك :نمترلا دبع ةطْيَع أ ىَِنلا هامسف :ةبعكلا دبع اهمسا اكو

 )١505( )١9( ... خسن مث حيبأ هنأ نايبو ةعتملا حاكن باب : حاكنلا باتك : ملسم - ع55١]

 .(505) لهالاو فيضلا عم رمسلا باب : ةالصلا تيقاوم بتاتكبيب ىراشنلا ]7 1

 : مو 0 هان براثلا» كة ضف و فيصلا هلاك ا كانا: ةيرشإلا "بانك ؟ةلسمو
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 هس ثيدحلا حرش مد

 فلحيلف افلاح ناك نم ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع هللا يضر رمع نبا - خ )
 يبن هيفو . هيبأب فلحي وهو امهنع هللا يضر رمع نبا كردأ امل هلق ( تمصيل وأ هللاب
 ىلاعت هللاب ةصتخم ةمظعلاو هب فولحملا مظعت ةياغ يضتقي فلحلا نآل هللا ريغب فلحلا نع

 امهوحنو سمشلاو رجفلاك هتاقولخم ضعبب هللا مسق اّمأو . هريغ هب يهاضي الف ةقيقح

 هقدص بناج حيجرتل نوكي امنإ دبعلا نم ناضاول تال بد ردرلا رامضإلا ىلعف

 ةداع ىرجم ىلع همالك يف تعقو امنإو اعشق قاتم قناه يكل عراك عيل ا ل

 . هتاقولخم نم ءاشام فرشل اُهيبنت هدابع

 :' هنع ىلاعت' هللا يضر كلام نب كيل قف

 هبي ثيدحلا حرش مح

 ناك نم ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ - ق)
 ىلع ةفينحوبأ هب لدتسا . هتيحضأ يأ ( دعيلف ) ديعلا ةالص يأ ( ةالصلا لبق حبذ

 دعب اهتقوو ةنس اهنإ : ييعفاشلا لاقو . رصملا يف ةالّصْلا دعب اهتقوو ةبجاو ةيحضألا نأ
 تلق نإف حراشلا خيشلا لَك © هيلع ةجح ثيدحلاو الوأ مامإلا لتس 0 عافترا

 مويلا يف هللا ديئلجر ةلقيلعلا يأسنعا ميلا زوجيأ يناثلا مويلا ىلإ رذعل ةالصلا تافعأ الزل

 طلو ماكس انبيحاروو فلا 1 رد دل افوكنال كيلف نايت لوألا
 اذإ مامالا طيحملا يف ركذ ام. هنع تاف فيك : لوقأ . هريغ ىلع الو هزاوج ىلع لقنب

 ةالص تتاف نإف لاوُّزلا تقو ىلإ ةيحضّنلا اورخؤي نأ يغبني ديعلا موي ةالصلا رت
 ةالّصلا ىلإ مامالا جرخ ولو مويلا اذه يف ةيحضتتلا مه تزاج اًدمع وأ اًوهس مامالا

 ةالّصلا تقو تاف هنأل هأزجأ مامإلا يّلصي نأ لبق هيف ىّحض نمف دغلا دعب وأ دغلا يف

 ضل كد |

 ]١1[ -- رحنلا موي محللا نم ىبهتشيام باب :يحاضألا باتك : يراخبلا )55149( .

 ارك ةااكاب : يحاضألا باتك : ملسمو 10 116 (1
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 ًاليلقف ًاليلق ناك نإو اًريثك هلمع نم ذخْؤي اًديدش هملظ ناك نإ ينعي ( هتملظم ردقب

 هبحاص تآيس نم ذخأ تانسح هل نكي مل نإو ) هللا ىلإ ةضوفم امهرادقم ةفرعمو

 نأو ار ريف ييحم نآي لامعألا سفن ذونجأملا نوكي نأ لمتحي ( هيلع لمحف

 قانيرماده تلك نق بيسملا قلع رستم اقالطإ قيلاو مسيل اوت الخ دع ال

 ةقيقحلا اريارطلا تل معلا «ىرخأ َز َرْزو ةَرِزاَو ُرِزَت اَلَو 9» : ىلاعت هلوق

 ةيآلا ىتغيف ,لدجلل_ اًعيقحت هل. اميفحت (مولظملا ثاعيم نمد وباغإو#ةملظا ررؤي رجم

 8 حالا يف هب ذخا وبال كرزو كنع لمحأ 1 لاق ول اًدحاو نأ

 * هن هللا يضر ةريره وبا (قإ) - 15

 نأ نإَق "ا ايد يا 0

 سا نال

 بعص ثيدحلا حرش مك

 هل تناك نم ) هنع ةياورلا ىلع امفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هوخأ يأ ( ىبأ نإف ) اب عفتنيل يأ ( هاخأ ) اهطعيل يأ ( اهحنجب وأ اهعرزيلف ضرأ
 كسميلف ) ةحنملاو عرزلا نم ضرألا يجاص نبأ نإ. : هايغم لبق نب ةيراحلا لزق

 . قلخلل عفنلا بابحتسا هيفو . َخييبوّنلل يناثلا هجولا ىلع رمألا نوكيف ( هضرأ

 : امهنع هللا يضر رمع نبا (خ) - [151]
 1 ا ا

 اضعب مهضعب اوي هيَع يبنلا باحصأ نم ناك ام باب -:'ةعرازملا باتك + يزاخبلا - ع1 ه.و

 75291 ةزغفلاف ةعارزلا يف

 ..هلاحل) )١2525( مولا ءارك تاب : عويبلا باتك : ملسمو

 . (551794) ؟ فلحتسي فيك باب : تاداهشلا باتك : يراخبلا - ع6ه١1]
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلصم يف دجسملا فكوف ءامسلا ترطمأ دق ةليللا كلت

 ردقلا ةليل ىلاعت هللا ىفخأ امنإو ا لوقلا اذهو ملسو

 . ناضمر نم ييلايللا يثاب اوكرتو اهميظعتب اوفتكال اه وفر :ىللا, اوبل

 ]١59[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) :
 لحلف ء ءيش وأ هيضرِع ْنِم هيخأل ةملظم ُهدْنِع ثلاك ْنَم
 ا ا رار همام نار

0 
 كسي ثيدحلا حرش مدح

 هدنع تناك نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - خ )
 ملظلا ةملظملا برغملا يفو . حاحصلا يف اذك ملاظلا هذخأ ام مسا ماللا رسكب ( ةملظم

 0 ل
 00و ةسفت نم ةنالصت ياللا ةبتاج لخالا صرع ىباعلا فك
 هلا اهل ذعاع طاع نارا سستكا اج جيشانط (2يا ١

 ضرع صقن نأل ضرعلا ريغ يف ملسملاب ناقحلم نمأتسملاو يمّذلاو هب عافتنإلا نم
 نم بلطيل يأ ( هنم هللحتيلف ) زوجي نأ ىلوأ رفاكلا ضرع صقنف زئاج هتبيغب قسافلا
 يأ ( مهرد الو رانيد نوكيال نأ لبق نم ) ايندلا ةايح هب دارأ ( مويلا ) هلح هيخأ

 للختلا "نأ لإ" ةزاشإ .هيفاو "هيف ناد وياال مهردلاو زاثتلا"نآل ةمايقلا و 010
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع يورام امأو : ا لاق” هريغبو لدبي نوكيا

 اًذإ هانعمفاع هترافك  هنأق ُهَل رْفْكَتسيلَف هاخأ كدا تاتغا اذإ1 : لاق هلا لو اد

 اذه ( حلاص لمع هل ناك نإ ) هيضرتسي نأ هيلعف غلب اذإف هتبيغ ربخ باتغملا غلبي مل

 هنم ذخأ ) كانه مهرد الو رانيد نكي مل اذإ لاحلا فيكف لاق نمع باوج فانيتسا

 نيس له ااهللخفا لجرلا" دتع ةملظم .هل. .تناكب نم-.كاب : ملاظملا نبات :!يبراشبلا ب 0075

 .(؟1549) ؟ هُيملظَم



 رق ا لا هيلا يكول هاوس را اناا ل لل

 ةادغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ : تلاق . يراخبلل نايقابلاو اذه وهو هيلع
 اًمئاص حبصأ ناك نم ) "ثيدحلا اذهب ةنيدملا لوح ىتلا يراصنألاىرق لإ ءاروشاع

 موص ضرف ام دعب هلاق مالّسلاو ةذلتفلا هيلع هنأ بوجولل رمألا اذهو ( هموص متيلف

 كاسمإ نأل بابحتسالل رمألا اذهو ( هموي ةيقب ميلف اًرطفم حبصأ ناك نمو ) ءاروشاع
 سفنب رومام وهف اًرطفم الو اًمئاصال حبصي نم وهو رخا مسق انهو بيِداَّتلل مويلا ةيقب
 6ك | ظفلفا مويلا لاوا اندطر نإ تيدا ليق. ...اركذ رام اًمولعم هتوكل هايس كرت مولصلا

 : دئازا يخف هئانأ هن ل كرولا

 : هن اعت هللا ىضر يالثكلا ديعس وبا (0) 015

 هللا ودها يلإف  ِهِفَكَتُْم ىلإ غجريلف فكتعا ناك ْنْم »

 "ا ا

 عج تيدحلا حرش مدح

 لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)

 دكا اند تناك "الف" طسيوألا .ركعلا لسور ملل لل نا لس سلا ل

 نأك نه الر: لاقف ملتمو هيلع (ىلاعتا هللا .كصا: ىبتلا, انيتاف اتوب, ىلإ اهاسمي انلقنا نيرتخو
 هذه تيأر ينإف ) فاكتعالا عضوم فاكلا حتفب وهو ( هفكتعم ىلإ عجريلف فكتعا

 يضارزاالا هيف اهوبلظافاابديستاف ةريجألا ,رشعلاب يف: اعرب يتعل ,نادقلا هليل يآ ( ةلئللا

 . اًدجاس ينوك لاح يسفن ترصبأ هانعم : حراش لاق . اًدجاس ىنتملع يأ ( دجسأ

 لؤوغفملاو لعافلا نيب غمجلاو بولقلا لاعفأ.نم.نوكيال اذه ىلع تيأر نأل فيعض هنكل
 هللا لوسر «تنطلا © دعس لاق"(: ناظر: لام" ىف ايت ت عن سلا "طش رت

 تناكو نيرشعو دحأ ةحيبص نيطلاو ءاملا رثأ هتهبج ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 01 رار ل سلا نق ىلا" هليل .لساخلا ناب ءابرلقلا للك طف تاك ىايراقلا 01|
 : 0 10010 كابعش زاربتشا' ماو باب : مايصلا بتاعك :ملسمو
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 هنأ ملع اذإ هكسمي الو ابلاغ هكولمم ةءارب دقتعي ىلوملا نأل بنلاغلا لي !مظنوررا
 .وباو

 : هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ (ق) - ]١47[

 9_1 2 و 8-2 6226 2 ه

 . « هاتفك ٍةليل يف ٍةرقّبلا ةَروس رخا نم ِنيئَيالاب ارق نم »

 هس ثيدحلا حرش مح

 ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسموبأ - ق )

 نما اهنم ناتيآلاو ةدئاز ءابلا ( ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب أرق نم ) هنع ةياورلا
 ىنعمب وأ ىنغأ ىنعمب ىفك نم ءافلا فيفختب ( هاتفك ةليل ىف ) ٍةروسلا رخا ىلإ لوسرلا

 . لوسرلاو بتكلاب

 ]١41[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ءارفع نبا ذوعم تنب عيبرلا (ق) :
 و 10112 ع2 ريل هر يس وك 0-2 2 ه

 ) اًرطفم َحًَبصا ناك نمو « هُموص متيلف امئاص حصا ناك نم

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةغيص ىلع ةمجعملا لاذلابو واولا ديدشتب ( ذوعم تنب ) اهدعب ةلمهملا نيعلابو م

 فرعي ناكو ذوعم مأ ءافلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب يهو ( ءارفع نبا ) لعافلا مسا

 ]١55[ - ةفيلخ ىنثدح باب : يزاغملا باتك : يراخبلا )١48-1٠( .

 ةرقبلا ةروس متاوخو ةحنافلا لضف باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو

 ةرقبلا ,رخا نم نيتيآلا ةءارق' لع ثحلاو )8١4( )155( .
 ]١417[ - نايبصلا موص باب : موصلا باتك : يراخبلا )١95٠0( .

 هموص ةيقب ا ءاروشاع يف لكأ نم باب : مايصلا باتك : ملسمو )١١55(
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 اك



 يف اهلتق نمو ) ةبرضلا لوأ يف ةلصاحلا ةنسحلا نم لقأ نوكي ةنّسَح يأ ةدئاز هيف

 نوكي نأ لمتحي اذكو اذك هلوق ( ةيناثلا نودل ةنسح اذكو اذك هلف ةئلاثلا ةبرّضلا

 هللا لص ىبنلا ظفل نوكي نأو اهنع اذكو اذكب ينكف ةيمكلا يسن هنأك ىواّرلا ظفل

 ْنَم » !ةدغ "ىاغت هللا“ يضر# باجل ثيدحلا يفأ هع نكمل" نيب دقو هلال ةيزع ا

 ركل يودسنلاكلا فو“ نوغبتةناثلا”يقوةدنسخ ةئازب "هل ففببك هب ذرعا لوأ قلة غ آخ
 اعود كلاب ايري ذأ !كارأ ولف فؤلطم'اهماذعإ“نأل "رجا رص انف نرقألا 6 ان

 هيلَع هلأ ١ كيرش مأ نع هحيحص يف يراخبلا ىور . دوصقملا اهلتق تافو تبره
 ةالّصلا هيلع ميهاربإ ىلع ارا خفت تناَك ٠ : َلاَقَو ةْغّرَولا لْثقب َرَمَأ ٍمالّسلاو ةالّصلا

 ااا لع ا نا اانانا ردع تيدا اذه لعل ( راثلا"ف يّ نيج مالّتسلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 2 مز مير

 الا موا نرخ يافا اعرب َوْهَو ةكولمم فذق ْنَم ١

 الل مك نأ الإ

 فذق نم ) هنع ةياورلا ىلع امفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ا عجار لاق ريمضو لاحلل هيف واولا ( لاق امث ءيرب وهو ) انّزلاب هامر يأ ( هكولمم
 طرش نأل دلجي الف ايندلا يف امو . ةرخآلا يف هدح برض يأ ( ةمايقلا موي دلج ) نم
 هنا الإ هريغ كولمم فذق ول اذكو نصحمب سيل دبعلاو فوذقملا ناسحإ فذقلا دح

 فذاقلا لاق ام كولمملا نوكي نأ الإ يأ ( لاق أك نوكي نأ الإ ) هكولمم نود هيف رذعي
 هايأي ءىرب وهو هلوق نأل لكشم ءاتتسالا "اذه: ييطلا لاق .. ةرخآلا "يف دلجي الق

 زارتحالل سيل ءيرب رو نأ : ملعا . هيف اًداص هنوكل دلجي الف هدقتعا اي ال
 لاق أ" نوكي نأ الإ املا لالا ريع 201 كتافسعا و رك كفن لل

 .(58هم)/ديبعلا فذدق,.باب ,: دودحلا ببث اتك١»: ىراخيلا - 1

 10 اع قرزلاب هك ولمم فذق نم ىلع ظيلغتلا باب : ناميألا كاك :ملسمو
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 :لمابع ::ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع خر لق

 ْنِم ُدَجوُت اًهَحيِر َنِإَو « ِهّنَجلا ةحْئاَر ْحَرَي ْمَل « اًدِهاَعُم لقق ْنَم ١
َ 1 

 . ( اماع َنيعبرا ٍةَريِسُم

 ١ فض ثيدحلا حرش مح

 يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع - خ )
 ةئامعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاورام اظفاح اًملاع ناك هنإ ليق . هنع

 نم ) نيرشعب ملسمو ةيناكب يراخبلا درفنا نوعبرأو ةسمخ نيحيحصلا يف هل ثيدح

 . هريغ وأ ناك اًيّمِذ برحلا كرت ىلع مامإلا عم دهاع نم ءاحلا رسكب ( اًدهاعم لتق

 اهمضو ةعراضملا فرح حتفب ىور ( حري مل ) مامإلا هدهاع نم وهو ءاهلا حتفب يورو
 ةحئار ) ءيش ةحئار دجو اذإ ري حارأو َحارَو جيري حار لاقي اهرسك و ءارلا حتفو

 حير نادجو مدع ( اًماع نيعبرأ ةريسم نم دجوت ) لاحلل هيف واولا ( اهحير نإو ةنجلا
 اهحير دجي ةنجلا لخد نم لاقي نأ زوجيو لحتْسُملاب لوؤيف اهوخد مدع نع ةيانك ةنجلا
 . ةحئارلا كلت نم مرحي اًدهاَعُم لتق نمو هنم حيرتسيف ةقيقح فقوملا يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م)» - ]١54[
 11 َِ 32 1 1 هنا جلاب مَ 0 22-2 .٠

 00 ل لد اكان امل ايش اوال

 اهلَتق ْنَمَو . ىلوألا ِنوُدِل ةئَسَح اذكَو اذك ُهَلف ةَيناَثلا ةَبًرضلا يف

 0 ةيباثلا نودل ةتنيخ ذك و ذك هلا, ةكلاثلا ةيرضلا ف

 ( ةغزو لتق نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اذك هلف ةبرض لوأ يف ) اهريبك صربأ ماسو ةبيود نيتمجعملا نيغلاو ىازلا حتفب يه
 ماللا ( ىلوألا نودل ةنسح اذكو اذك هلف ةيناثلا ةبرضلا يف اهلتق نمو ةنسح اذكو

 ؛ (؟575١5) مرج ريغب اًدهاعم تق نم مثإ .باب'.: ةعداؤملاو ةيزجلا' باتك : يراخبلا - ع 3

 :2(5١(:)45؟150). غزولا لتق بابحتسا باب : مالسلا باتك : ملسم - ]١54[
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 نوكيو ساَّنلا يف رثكي ضرم هنأ نوققحا هلاق يذلا حيحّصلاو نوعاّطلا وه ليقف رصقلاو
 ءاقستسالاو لاهسالاك نطبلا ءاد يف يأ ( نطبلا يف تام نمو ديهش وهف ) اًدحاو اًعون

 ةثالث ءادهشلا نأ ملعا ( ديهش وهف ) ءارلا رسكب ( قرغ نمو ديهش وهف ) امهريغو
 مو كرر الا نأ ظاشبا ةاهجلا قايل وتقملا ةرخالاو ايندلا مكح ي:كييش, ارنا

 ةرخالا مكح يف ديهشو . هقفلا يف فرع ام ىلع ةيد هلتقب بجت ملو اًملظ ملسملا هلتق

 . لوتقملا ادعام ثيدحلا يف نيروكذملاك لوألا مسقلا باوث لثامي ل نإو باوّتلا وهو

 انا تااندلا مكح يف ديهشور. تاتوملا هله ةدشل ءادهشلا بناوث يلا 0 |

 . ةمينغلا يف لغ دق وأ اَربْدُم برحلا يف لتق نمك هباوث لمكيال نكلو لسغلا

 ::هنع : ىلاعت هللا يضر ةداتق وبأ (ق).- ع3 45
 و 217 ا داوي

 ( هبلس هلف َهَنْيَب هيلع هل اليتق لتق َنَم
6. 

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( اليتق لتق نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةداتق وبأ - قر
 ( هبلس هلف ةنيب ) هلتق ىلع يأ ( هيلع هل ) هيلإ لوؤيام رابتعاب اليتق هامس نينح ماع هلاق
 ناك اماّمأو هيدي نيب داقي بينجو بكرمو حالسو بايث نم هعمو ليتقلا ىلع ام وهو
 هللا همحر يعفاشلا لدتسا يووّتلا هلاق اذك بلسب سيلف ىرخأ ةباد ىلع همالغ عم

 لاقو . يبصلاو دبعلاو ةأرملك هل مهسال نمم ناك نإو لتاقلل بلّتسلا نأ ىلع ثيدحلاب

 لومحم ثيدحلاو هب مامإلا لفني مل اذإ لتاقلل نوكيال ةمينغ بلّسلا هللا همحر ةفينح وبأ
 هب تباظام الإ كليتق بلتس "رم كل شيلا 77: زخا ثيادخ نيا هنيب ااًعمجلا ,ليفنتلا قع

 هلف اليتق لتق نمو « بالسألا سمخي مل نم باب : سمخلا ضرف باتك : يراخبلا - ع3]

 01 12 ةيلس

 نكس نعل (١ا١751) ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب : داهجلا باتك :ملسمو

 ا



 ءايلاو ةمجعملا نيشلابو . تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ماللا رسكو فاقلا نوكسو ةزمهلا

 . ( ردقلا ةليل مقي نم ) اهدعب ةددشملا

 ]١40[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
 ٌديِهش َوُهَف ِهِلاَم ةيذ شما ( .

 عكسي ثيدحلا حرش مح

 ) هلام نود لتق نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ - م (
 ديهش وهف ) نونلا ناكم واولا مدقف برقلا وهو وندلا نم هنم بيرق ناكم يف يأ (

 كلام باحصأ ضعب لاقو . رثك وأ كلذ لق قح ريغب لاملا دصاق ةلتاقم زاوج هيفو

 هلهأو هسفن نع عفادلا مكح اذكو مهيلع ةجح هقالطإب ثيدحلاو ًاليلق بلط نإ زوجيال

 .اًديهش كف

 هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [ع41] :

 ١ وهف هلل ليبسس يف َتاَم ْنَمَو « ٌديهَش َوُهَف هللا ليبتس يف لق ْنَم
 ٍنطَبلا يف تام ْنَمَو ؛ ٌديهش وهف ٍنوُعاَطلا يف تاَم ْنَمَو « ٌديهش

 ٌديِهُس وهف قرغ ْنَمَو « ٌديِهَش َوْهَف « .

 هم ثيدحلا حرش مد

 ) ليبس يف لتق نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 راجلا اذه ( نوعاطلا يف تام نمو ديهش وهف هللا ليبس يف تام نمو ديهش وهف هللا
 كل ( : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ةيسلا ءاب تع نوكي وأ لاح رورو

 اج حوف وترا ريووتلا لاق يبس يأ يطير رم قا

 ناك ىلح "ريغت/ ةزيغا لام“ لتعأ "دلطق نم" لغ ؟ليلذلا ثماب“*نامعألا “بناتك ؟ يبل

 .(5865) 01١50 2.1 ةمحا ىف ملا ردهم" دككافلا

 ]١51[ - ءادهشلا نايب باب : ةرامالا باتك : ملسم )١91١5( )١565(.

 6 ١ قرابم الأزهار)١( م٠١



 2 5 را ا تو ا ل ا 0 00 2
 تئج امبو يب اونمْوي ىتخح ّسانلا لتاقا نا ترما 7 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا

 و سلبا ودع نايلعرا» لك ل مُهَءاَمِد يِّنِم اوُمّصَع قلافا/ ئلعق ما هلك هب

 "عطار لفي امر ككذنبا ءاقتكا امرك ذي( لااا وو اعر جلا, ةذاهشلاااديق .نالقيو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - ]١54[

 اا را ليسا هل رمح 0 اناسيحاو اناميا ناضمر ماق نما

 فنحيو تيدجلا حرش مح

 ( ناضمر ماق نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 يأ «( اًناميإ ) اهيف حيوارتلا ىّدأ هانعم وأ اًريدقت ردقلا ةليل ريغ ةدابعلاب هيلايل ىبحأ يأ

 هلا لرعفملا اميعأ لع وأ ةيلاثيإا لعلم صتارا:اصالسبإ يأ. اًياسعحاو | 1 سد

 :! ( مبنذ نمو مردقت ام هلا نفخر

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0(

 ل وي يلا يع ا او نامي ننيتملا هليل ملك

 - ِهبلَذ ْنم مّدَقَت ام ُهَلَرِفغ اَباَسِتحاَو اًناَميِإ َناَضَمَر َماّص ْنَمَو
 ا ردا هلل َُ نمرمأ يضيلادألا ةياورو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ردقلا ةليل ماق نم )هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 نإف ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو اًناميإ ) ناضمر مايق نع ةدرجم اهايحأ يأ

 بيغرتلا هب دارملا لعل : تلق . اهؤايحإ روصتي فيكف ةمولعم ريغ ردقلا ةليل : تلق

 هيلايل رئاس ءايحإل زاوم اهئايحإ درجمو ابيف ةيفخم اهنأل رخآ هجوب ناضمر يلايل ءايحإ ىلع
 مضب ( يشيلقألا ةياورو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو اناميإ ناضمر ماص نمو )

 . (*”0/) ناميإلا نم ناضمر مايق عوطت باب : ناميإلا باتك : يراخبلا - [154]
 | )١9٠01١(. ةينو اًباستحاو اًناميإ ناضمر ماص نم باب : موصلا باتك + يدراكحتفلا خخ 55
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 اهل اًيحام ليلهتلاو رحبلا دبز رادقم تائيسلل اًّيحام حيبسُتلا لعج : تلق نإف ( رحبلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو هنم لضفأ حيبستلا نوكي نأ هنم مزليف امولعم اًرادقم

 قتعبو باقر رشع قتع ليلهّتلا ةلباقم يف ركذ : تلق « هللا الإ هلإ اَل ركذلا لضفأ ٠

 اهلك بونذلا وحم دعب اّلِإ نوكيال كلذو راّثلا نم هب قتعي هنأل هاياطخ عيمج رفكي ةبقر

 . امهريغو ناطيشلا نم زرج يف هنوكو باقرلا يتاب قتع هيلع لضفيو

 : هنع ىلاعت هللا يضر مشا نب قراط (م) - ع177]

 هلام َمْرَح « هللا ٍنوُد ْنِم ُدَبْعُي اًمب رفكَو « هللا الإ َهَلِإ آل لاق ْنَم »
 .. رسللا ىلع ةياييج و ضادند و

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رسكب قراط . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر مشا نب قراط - م)

 ل ل ع جملا حول نيس سلا ميال ا

 "ا ف تركك ا لوبا دعاس يجر نك
 7 نا الإ امط ضرعّتلا يأ ( همدو هلام مرح ) هنأشب اماتها هلبق ام هماهفنا عم

1110000000 
 + لاق نس .هلوقا لع تنرم عرج ىلوق و شرور نفل هيف حراشلا خيشلل لل
 نود نم دبعُي امب هبلقب ركنأ نم ينعي . رفكو هلوق ىلع بترم هللا ىلع هباسحو هلوقو

 اوال هولا ةياقل واب نكل.. .همرزلك انه لا هللا الإ هياوث لع ردقي ال كلل لا

 اذه ضايع يضاقلا دان الا سم باسل ةرابعلا هذه نآل ةق

 مكحي اهولاق اذإف ديحوتلا ةملك ىلإ الر نوعدي مه:ال نيدحوملا ريغ قح يف تيدحلا

 مهدادتراب فعلا تبيمعبو اهبف اهوا نإف ىرخألا ةداهشلاب ند مْ مهمالسإب

 يور الل نيتداهشلا دعب الإ 0 مالسإب مكحيال هنا ديدس .ريغ.هنكل همالك للا

 ليزا هللا الإ هلإ ال اولوقي محمي لإ سانلا لاتقب علا تاب ادع ناميالا تكاتك : ملسم -

1 

1 



 منج قامبر هلا: يبصر مروره عب فر كلا
 1كم لل "هله مريرتل الا ةدخو ' للان الإ هللا لاق, نها

 تناك ٍةَّرَم ةئام مي وني عصا كمل ليرات
 هلام ُهْنَع ْتْيِحُمَو ِةَئَسَح نام ُهَل ْتَبِيكَو , باَهِر ٍرْشَع َلْذَع ُهَل

 « يسمي ىَّبَح كلذ ُهَمْوَي ِناَطِيَشلا َنِ َنِم زج ُهَل ْتَناَكَو « يس
 ْنَمَو « هن رثكأ َلَِع لَو الإ هب َءاَج اّمِم لضفأب دَحأ تأ مل

 ا « ورم ةئام موي يف هِدِمَحِبَو هللا ناسا لاق

 للا لحسلاب كبور لولا تراك 1

 هلإ ال لاق نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 ةئام موي يف ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 رشع قتع باوث يأ ( باقر رشع ) لثملا ىنعمب نيعلا رسكب ( لدع هل تناك ةرم

 قتعأ رشع لك "اذإ روكاذملا لطلبتلل ىبساللمتف كد "ليف "نإفا هر 0 ل
 ثيدحلا لعجي : انلق هجولا امف باقر رشع ةئام ناك اذإ ثيدحلا اذه ينو باقر عبرأ

 : ملسم حرش يف يوونلا لاق . باوَّنلا يف ديزي نأ عراشللو دورولا يف اًرخاتم قباسلا
 نخل ال ىلا نودللا نم طلانماو اذنه. نسيلو باوشلا صارل ايل دار ولو ةئاما 0

 را ضنا نكلل/ ةيلاوتم يع قار ةيلاوتم :نوكتررنأ, نم معا, موبلا ىف ةلاملا هذهوراهنزو

 هل تبتكو ) هرابن عيمج يف ازرح نوكتل راها لوأ يف نوكت نأو ةيلاوتم نوكت نأ
 ىسمي ىتح كلذ هموي ناطيّششلا نم اًزرح هل تناكو ةئيس ةئام هنع تيحمو ةنسح ةئام

 انسحلا نم ناك لمع يأب ( هنم رثكأ لمع لجر الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ تأي مو
 دبز لثم تناك ولو هاياطخ تطح ةرم ةئام موي يف هدمحبو هللا ناحبس لاق نمو )

 01 0 هدولج وه سيلبإ ةفص تاب 5 قلخلا ءدب كانك يراخبلا 5 مرسلا

 ءاعدلاو حيبستلااو ليلبتلا لضف دانا: رافغتسالاو ةبوتل ١١ ءاعدلاو ركذلا كاكا : ملاسم و

 : ملل هماَتب ظفللاو 00 0 50

 ك١



 هادم اق رتتم اكلي حلا ئأ'ةالتاو تاازلرو ا! فاقت نيف لالا مودم واو لا
 لضفأب ةمايقلا موي دحأ تأي مل ةرم ةئام ) هدمحب أدتبأو هريدقت ةدئاز ريغ يه لاقي وأ
 يذلا ثيدحلا يف ليلهتلا يف لاق هنأل هب هاند امّنِإو حيبستلا باوث نم يأ ( هب ءاج ام

 ناثيدحلا عفادتيف « ُهْنِ رثكأب لِمَع لُجَر الإ هب َءاَج اّمِم لضفأب ٌدَحأ ِتأَي مل ٠ هدعب

 حيبسُّتلا نم دئازلا ناك ءاوس ( هيلع داز وأ لاق ام لثم لاق دحأ اّلِإ ) انلق امب قيفوتلاو

 اًيئاج نوكيال لاق ام لثمب :لئاقلاو .ءانثتسالا مقتسيإ فيك : تلق نإف . هريغ نم ىأ

 لحل الإ هلثمب وأ هي ءاج امم .لضفاب دحأ تاي مل ريدقتلا > تلق هب ءاج ان ل

 : لاعب" هلومك ةراولار للعم هيلع :ذاز “وأ ملوك يف وأ لوصت وا هيل أر الاف م ١

 لجر نكل ينعي عطقنم ءانثتسالا لوقن وأ (147 : تفاصلا] © َنوُديِزَي وأ فلا ِةَئأم ٠»
 . هنع لضفأب قأي هناف هلع حازب وأ ميواسمب قأي هتاف هلاظأ 30

 فيلعا كلاعت نا" يضل" ءافسألا »ليوا وب( 8

 0 تل ل تلت ا هدو هللا اَِّإ هلال لاك

 د اك هاما عر قطبا مرارا
 ا طعاما ولد نقر يت يتسم

 ا تيدا حرش مدح

 نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا بويأ وبأ - ق)
 ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال لاق

 دحاولل لاقي فورعم واولا حتفب ( هدلو نم سفلأ ةعبرأ قتعأ نمك ناك تاّرم رشع

 مالّسسلاو ةالّصلا امهيلع ليلخلا ميهاربإ نبا وهو ( ليعامسإ ) حاحّصلا يف اذك عمجلاو
 . برعلا ابأ هنوكلو هفرشل ركذلاب هدلو ّصخُم

 01:42 ”"ليلبتلا' "انطق ران ""تاوغاللا"باتك 72 يراخللا 0

 ءاعدلاو يبست ليلبتلا لضف | رافغتسالاو» ةبوتلا و ءاعدلاو لا تا :ملسمو

1 
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 ؛ همقأ » ىنعم « هئعبا ١ نيمضتب ةيفرظلا ىلع اًماقم باصتنا . عْفَشُتَف عفْشَتو ىَطْمُتم

 هل نايب فطع وأ ماقم نم لدب ( هتدعو يذلا ) دومحم ماقم اذ هثعبا : ينعي لاح وأ

 دف ملاك ةاكللا كح ىف لوضوملا نوكي وأ املع؛اد ومحح اماقم نوكي نأ لع هل ةقط را

 [؛ : ةحتافلا] # ْمِهْيَلَع بوُضْعَملا ٍرْيَغ 9 فاشكلا بحاص لاق . ينهذلا دهعلا مالب

 تلح ) يِّبسَي مدل ىلع ْرُمأ دقلو : هلوقك وهف هيف نيبعتال لوصوملا نأل نيذلل فصو
 : هلل «يِبَضَع ْمُكيَلَع لِجْيَف » : ىلاعت هلوق يف ليق 5 تبجو ينعي ( يتعافش هل

 اهّنأل لحلا نم ال لوزنلا ىنعمب لولحلا نم هنأ ليقو . يرهوجلا هلاق اذك بجي يأ 4١
 : تلق نإف ( ةمايقلا موي ) هئاعدل ةازاجم يتعافشب قحتسا ينعي كلذ لبق ةمّرحم نكت مل

 حيحّصلا يف تبث : تلق . لئاقلا ةليضف امف نينمؤملل ةمايقلا موي مالّسسلا هيلع هتعافش

 مهضعب . اهيف نوتوافّتم نونمؤملاو ىَّتش قرط ىلع نوكت مالسلاو ةالّصلا هيلع هتعافش نأ

 . رانلا لوخد مدعل هِتعافش ىف مهضعبو . باسح الب ةنجلا لوخدل هتعافش يف لحدي

 مهضعبو . تاجرّدلا عفرل هتعافش يف مهضعبو . رانلا نم جارخإلل هتعافش يف مهضعبو

 ردقلا اذهو لئاقلل ةلزان نوكت هتعافش نأ ثيدحلا نم موهفملاو هتعافش يف لحديال

 : هنأ نضوقم ةملعتا ةتعاقست نكت لوا اسر "يار عع ل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ]١75[
 1 عار هاما تساو نلف يا تي ا

 لاَق ٌدحأ الإ « هب َءاَج امم لّضفأب ٍةَماَيِقْلا موي َدَحأ ِتأَي مَ ةّرم

 ” 011غ كار[ 51" لاغ اما لغم

 هس ثيدحلا حرش مح

 نيح لاق نم ) هنع ةياورلا ىلع اَمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 حّبسا يأ هرامضإ بجاو لعفب بوصنم ردصم ( هللا ناحبس ىسمي نيحو حبصي

 . )51٠05( حيبستلا لضف باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - ]١74[

 ءاعدلاو حيبستلا و ليلبتلا لضف كيان: رافغتسالاو هب وتلاو ءاعدلاو كالا كاك :ملسمو

 ؟, هل "ةةظفللا و 15070550
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 بم ثيدحلا حرش مدح

 لاق نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 ىلع فوطعم اذه ( دهشأ انأو ) هناذا يأ فوذحم انه فاضملا ( نذؤملا عمسي نيح

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ) يوقّتلا ديفي انأ ميدقت دهشأ انأو دهشت تنأ ينعي . ردقم

 ليق هناك فانكسا اذه ايو هللاب تيضر هلوسرو هدبع اًدمحم نأ هل كيرش ال

 لمتحي ( هبنذ هل رفغ ايد مالسإلابو ًالوسر دمحمبو ) تيضر لاقف كتداهش ببس ام

 +٠ هل عاعد لاوكيا لآ و ةرئاكصلا» بنادلاب دا كانوا 1 ناب اذه نر

 76 ا كل يضر هللادبع نب نباح (جزي - 100

 عَةّماتلا ٍةوعَّدلا هذه بر هُهللا : هلادكلا 3 : يس لاقل يك

 ما 0 2 َةلِكضَمْلاَو ةلّيساولا اكشم بو 5 ةمئاقلا ٍةالّصلاَو

 تالا + موي يفانك ذل كلخ ؛ ُهّنْدَعَو يذلا 0

 ع تيدنملا حرش مدح

 لاق نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج - خ )
 اهفصو ( ةماتلا ) ناذألا يأ ( ةوعدلا هذه بر مهللا ) ناذألا يأ ( ءادنلا عمسي نيح

 اهفصو «( ةمئاقلا ةالصلاو ) خسنلا نم ةنما اهنال وا ةباجالا بلط يف اهمامتل ةماتلاب

 طعا يأ.( تا ةمئاق ىه نوكيف اهتماقإب اذ اهعأل وأ ةمايقلا موي ىلإ اهئاقبل ةمئاقلاب

 ةّنجلا يف ةلزَْم » : اهنأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا اهرّسف ( ةليسولا اًدمحم )
 اًماقم هنعباو ةليضفلاو ) « كلذ نوكل نأ ل انو هللا ِداَبَع ني دلع الإ يعقل

 نأ نسم طين: للعت علو (ىف" عاشو ةيلع لاطا هنا“ لشي ضال دوغ ولا نشر ا

 يف امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ع4 : ءارمإل) © اًدوُمْحّم اًماَقَم َكْبَر َكَنعِبي
 لست قئالخلا عيمج ىلع فرشتو نورخالاو نولوألا ديف كذمحي اًماقم يأ نرد

 ١0 - ءادنلا اننع ءاعدلا "باب :"ناذألا تاتك : يتراخيلا )11514( .
 ]( لاَ اهنأل ةتاولضلا+ تاقوأ ف ءاَغّدلا لع ضْلا كيدحلا يف : بلهملا لاق : ةدئاف

 ىراتلا حتف) ملعأ هللاو ةباجالا ءاجر 00 4

5216 



 امنع ,ىلاعت هللا يضر ةزيهتاوبأ خرا 00

 نرسل ل رع يا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ريخ انأ لاق نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - خ )

 سنوي مأ مسا 0 لة تقب قوق هاتان اكل كبح ادا ع
 حجر نم ينعي لئاقلا ىلإ عجار انأ ظفل لوصألا عماج يف اذك مالّنسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع هربص ةلق نم هللا ىكح ام لجأل مالّنسلاو ةالّصلا هيلع سنوي ىلع رّصلا يف هسفن
 بحاصك نكت الو 8 : ملسو هيلع ىلاغت هللا لص هللا لوسرل ىلاعت لاق ىتح هموق ىذأ

 اذه نأل رفكلا نع هب ينك رفك يأ ( بذك دقف ) ةيآلا [ 4م : ملقل] « ٍتوُحْلآ
 ىلإ اًعجار نوكيو وه عقوم اًعقاو انأ ظفل نوكي نأ لمتحيو . رفكلل واسم بذكلا

 دك دقفر ةوينلا يف سنوي لع يتلضف نه ينقل ٠ ٍ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا

 لضافّتلا امّنإو اهيف لضافت ال 00 ءيش ةوبنلا نأل اهيف نوواستم هي نأل

 مُهْنِم ضَْب ىَلَع ْحُهَضْعَب انف لسُرلا كلت ا : ىلاعت هللا لاق 5 تاجرّدلا رابتعاب اهيف

 ىلاعت هللا نأل ركذلاب سنوي صحخ [ 20 ةرقبلا ) 4 ٍتاَجَرَد ْمُهَضَْب َعهَرَو هللآ ملك ْن

 4 ريت لل تل, نظف ل ىلاعت هلوقك هتبتر طاطحنا مهوت فاصوأب هفصو

 . [1 50 :٠ «تافاضلا] 4 نوح ِكلفلا 0 يب ذإ 9 : هلوقو (410 : ءايبنألا]

 : هنع ىلاعت هللا 7 9 0

 هللا تر 0 دبع 0 لأ ) 2 نرخ ةداو

 الا 0 كلر رفع ؟ اكد ”مداسألاباو "© الوتر المحمل ولا"

 نوراهو سنويو - هلوق ىلإ - كيلإ انيحوأ انإإ» باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ]١71[
 . (10514) ©ناميلسو

 ىلع لصي مث هعمس دنع نذؤملا لوق لثم لوقلاتاوحاسا كابا ةيدالتكلا» باكيا ملسم - ]١9[

 .(18) مرا ةليسولا هلءشا لأسي مث ةكعا ىنلا

١8 



 نوكي نأ نم ٌمعأ فشكلا اذهو ريقحّتلل اهنيونتو مغلا ةدش وهو ( ةبرك ) فشك يأ

 ( ةبرك هنع هللا ٍجّرف ايندلا برك نم ) هتراشإ وأ هيأرب تناك ولو هتدعاسمب وأ هلام
 برك نآل هب ديق ( ةمايقلا موي برك نم ) ميظعلا هللا فطل بجوم ىلع مظعّتلل اهون

 .ااهعم .ركذي ىتك "برك عسل "اهتاك مزعألا برك (بنس |4١ ٠0

 : هنع ىلاعت هللا يضر ولا كرا (يقت)

 هب ثيدحلا حرش مدح

 نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىرعشألا ىسوم وبأ - قر
 وهف ) ىلعألا ثينأت ىهو ( ايلعلا ىه ) هللا الإ هلإ ال لوق ىهو ( هللا ةملك نوكتل لتاق
 ليبس يف سيلف اينَّدلل لتاق نم نأ هنم مهفيف صاصتخالا ديفي وه ميدقت ( هللا ليبس يف

 0 يدلل | ال, تاق ل ملعا . ةازغلا باوث هل نوكي الو ةقيقحلا يف هللا

 وهو رو مف عجرملا نأل ءالعإلل لداقملا كح ف وهذ ةملعلا ءالعإ هلابب رول

 هللا ىلص يتلا اهيلإ بْعَر ال صالخإلل اًلخع ةنجلا لجأل لاتقلا ناك ولو ىلاعت هللا اضر

 اوُموق ١ : ردب ةوزغ يف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور داهجلا يف ملسو هيلع ىلاعت
 ناك يتلا تارمّتلا ةباحّصلا نم ٌدِجاَو ىقلاف « ىضرالاو .تاومسلا اهنا 00

 ىّتَح نيكرشملا عم لئاَقف ةليوط ةايَجَل اهّنإ يقارمت لكآ ىّتَح انأ تييح نعل لاقو اهلكأي
 يف عورشلا ةعاسب هتنراقم طرتشي له دصقلا اذه نأ وهو رخآ ثحب انل يقب « لتق
 نأ » حيحّصلا يف تبث هنأل فاك يناثلا دصقلا لوقنف هيلإ هجوتلا دنع يفكي وأ لاتقلا

 « سّرَفلا كلذ نعسْيَو لكأَيَو بَرشَي اَم رادقم باوُن ُهَلَ هب وعي نأل اسر َسسَبَح ْنَم
 لاتقلا لوأ نألو ةمودعم كرحتيو هلمرُيو همعطي تقو لك يف هب وعلا ةين نأ لاحلاو
 . ماكحالا ماكحا حرش يف اذك . اجرح ناكل هيف اًطْرَش دصقلا ناك ولو ةشهد لاح

 . )58٠١( ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [10]

 هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب : ةرامآلا باتك : ملسمو

10 ) 012 

 اا



 6 5 218 ها 1 ' د 0 32

 ىا ءامسلا هتباصا : لاق (« ماعطلا َبحاّصاَي اذَهاَم ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اللب
 2 لل ا 8 تا لا 2 00 2
 . (« سانلا هاري ىتح ماعطلا قوف هَتلَعَج الفا ١ : لاق هللا لوسَر اي رطَملا

 ١  6ليام الها رز اةقئاكت ع يظل ا ةفلاور مناك !

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ةالص هتتاف نم ) هنع ملسم ىور ( امبنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)
 يف ءاج هنال دمعلاب اهتوف هب داري نأ .رهظألا نكل .اقلطم اهتوف هب دارملا ليق ( رصعلا

 يراخبلا ةياور ١» اطيب ال ناداطي فوقي قعمايوازتلاااللأق ( هتتاف نم » ناكم (« َكَرَت ْنَم

 لوهجم ا ءانب ىلع ( رتو امناككف ) سمشلا بورغ تقو اهيلصي نأ ليقو راتخلا اهتقو يف
 زييمت وأ هلهأ يف : يأ عسوتلا ىلع رتول ناث لوعفم بصّنلاب ( هلاَمَو هلهأ ) صقن : يأ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هبش لهألا ةفص صقتنلا نوكي ذئنيحف هعفرب ىورو
 يف باوثلا تئافف الإو مهفتلل هلامو هلهأ عاض نم نارسُحب رصعلا هتاف نم نارسخُم

 لوف فودنجك هلبغ وف !ىمإ هرانحلا كيل, ماقعلع كيق و لاملاو«لهألا يطقاق ع رت ؟االالا

 ؛ امهباهذ

 [ 0هنع ىلاعت هللا يضر ةريبوه "وبا" (م) :

 ٠٠ ايزك هلع هلل جرف ءايثُدلا برك ْنِم ةَبْزْك هبحأ ْنَع َجّرف نم
 ِةَماَقلا موي كاكا زوي «

 ) هيخأ نع جرف ْنَم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م (

 ١ رصعلا ةالص تيوفت لق ظيلغتلا كتاب -  ةالتصلا عضاومو دجاسملا تاكا : ملسم دج

2) 

 ركذلا لعو نارقلا ةوالت ىلع عاتجالا لضف ىان : ءاعدلاو رك ذلا كراغك : ملسم 0 م!

 7 نمّؤم َنَع سفن نم» هدنعو 2( ةرجا كاتو

 اني



 المع لمع نم ) ابنع ةياورلا ىلع امفتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 . ٌدودرم : يأ ( در وهف ) اننيدل افلاخم ًالعف ثدحأ ينعي ( انرمأ هيلع سيل

 ]١773[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) :

 ل اع 21 لا ا 2 0 هو 16 2 كرا 1 2

 املك الزب ةنَجلا يف هل هللا َدَعا « َحاَر وا ٍدجسملا ىلإ اًدغ نم »
 َء -

 ! ©. خارتاوا ادغ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( دجسملا ىلإ ادغ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 : يأ ( هللا َّدعأ ) لاوزلا دعب هيلإ بهذ : يأ ( حار وأ ) ةادغلا يف هيلإ بهذ : يأ

 اومدقي نأ سانلا ةداع ينعي فيّضلل ًاّيبيام اهنوكسو يازلا مضب ( ًالزن ةنجلا يف هل ) ايه

 ادغ املك ) نينسحملا رجأ عيِضُي الو نيمركألا مركأ هنأل ةنجلا نم هرجأ هيطعي راهن وأ

 . كلذ ىلع هدايتعا حار وأ دجسملا ىلإ ادغ هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي اذهو ( حار وأ

 : مهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو رمع نبا (م) - 170

 تت ثيدحلا حرش ح

 نم ) امهنع ملسم ىور ( مهنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأو رمع نبا - م )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هلاق ةريرهوبأ لاق ( انم سيلف ) انل اًريخ دري مل : يأ ( انشغ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هعباصأ تلانف اهيف هدي لخداف ماعط ةربص ىلع ّرم نيح ملسو

 عفرتو اياطخلا هب ىحمت ةالصلا ىلإ يشملا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - |[

 .(؟5865) (5595) تاجردلا هب

 1 هاف قلنيلف ا اندسبعا نقم + !ياقيع قبلا نشا بنأب" ناجالا كاكت مكر
 2 ا

2200 



 ا هللا 0 ةشئاع الا

 هسد ثيدحلا حرش مح

 تسيل اًضرأ رمع نم ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 نذإ نكل اهكلمي : يأ ضرألا كلتب ( اهب قحأ وهف ) هل ةكولمم ريغ : يأ ( دحأل
 نيجتحم دمحأو يعفاشلاو هابحاص هفلاخو - هللا همحر - ةفينح يلأ دنع هل طرش مامالا

 ٌكياطاطالالا«عرادلل .سيكاوبمالشللاو, ةلصلا فيلَعر هلوق.ننألا نع تاجا ةيدط اننا
 ةاراتخإ رهط رع. يروا( هلع ئلطُملا ؟لمجييف :نذإلا :طارتشا  لعأ كيبل اهقيما نبق

 هنآلاكلِمّتلل| فاك يغ.. مالعالل ةحئابملا/ضزرألا يف ةزراجمللانيضنابوهو ريعحللا .نأا لإ

 . ةرامعب سيل

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - ع١؟]
 2 رك 0 ا انزل 7ر7

 .( در وهف اًرما هيلع سيل المع لمع نم »

 . 056 هارت انضر انا نا كاب "7 ةحاراوملاو  ةنررللا باتك .: ئراخببلا - 111

 لكسال دلع كلم ملف ليال ر) ىلإ دمعي ناك ءايح لاب اضرأ رمعا نم دارملا

 برق اهيف تناك ءاوس هكلم كلذب ريصتق ءانبلا وأ سرغلا وأ عرزلا وأ يقسلاب اهييحيف
 نع و . رؤهفجا لوق وه اذهو نذأي م مأ للد يا ماعألا نذأ اعاونس كعب نارمعلا نم

 نارمعلا اهابام برقلا طال و «سردأبف قللاظ نعو اًقلطم مامالا نذإ نم دبال ةفينح ا

 ١9/8 - ١١(. حتفلا) هوحنو يعر نم ةجاح هيلإ
 : ملسم اهجرخأو . (595/4) هحيحص يف يراخبلا اهقلع : ظفللا اذهب ةياورلا هذه - [115]

 ” ١( ١ ا رومألا ترانلخا درو ةلطابلا ماكحألا ضفقن بابا: هيلا كاكا

 هنم ا اًذه نر مرا هرمز :٠ طفلف ناجيشلا الغ قفا 5 0 امأ

 وهف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب : حلصلا باتك : ضراشبلا اههيرخلا 157 ل

 . (1 19100 تود

 07!رلر نومألا تانك هور زا ةلطابلا ماكحألاكطقن» يباب ': ةيضقألا#ابناسكا# كبيس
 ١90(.

0 



 هس ثيدحلا حرش مدح

 . هيلع ضرع نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 هنم دارملا نوكي نأ يدنع لمتحي يضاقلا لاق فورعم حيَرلا بيط تبن وهو ( ناحير
 ناحيرلا : لوقأو « ٌبيِ ِهْيَلَع َضِرُع ْنَم ٠ : دواد ينأ ةياور يف عقو دقو هلك بيلا
 ةيعاد ةيآف امهنيب ةافانم ال هيف عقو امب لومعم نيثيدحلا نم لكف ماع بيطلاو صاخ

 دخلا هداوفأ لم يفوق انهن ناكر ارم فاوملا :نآلل ! هس يع اغا: لع ةداؤإلا انه انآ
 ل1 للرد ثميح داداه فانأيإ ءاجين ةلاققي الذإ اقلك -درف*طأدبيطلا ادا رفأا نرش اكل ١ ٠

 يوونلا لاق . روهشملا حيصفلا ىلع لادلا عفرب (هدري الف ) ناك درف يأ ناويحلا دارفأ

 ءاذلا اذا !اهلبق ةموقلب ضال ب كوت اءاحلا ةحاض ضلت اعلا لادلابنأل هج عام الا

 ةيناثلا مملا حتفب ( لمحما فيفخ هنإاف ) ركذملا ءاه هلخد موزجم فعاضم لك يف اذكو

 اذه نأ ملعا ( حيرلا بيط ) ةنملا ليلق هانعم ليقو لمحلا فيفخ ينعي يميم ردصم

 دال ةعقأت ةليلق ةيده هنأل هذ ري ال نينعملا نأل انم ضعبب لب ةلعلا مات 030
 . اهدرب ىدهلملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع (م) - ]١7[

 هب ثيدحلا حرش مح

 نع هاور ام ليق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م )
 رشع ةعبسأ(نيحيحتمملا : يف هل, اكيدعي .نونيصخو, ةينيمخ :لسو هيلع ىلاعت ىلا لسا ىلا

 مث ) مهسلا ىمر : يأ ( ىمرلا ملع نم ) ةعستب ملسمو ثيدحب اهنم يراخبلا درفنا
 رثؤي الف ملعلا ةبترم نع ةيخارتم كرّثلا ةبترم ىنعي ةبترلا يف يخارتلل انه مث ةملك ( هكرت

 سيلف ) اًضيأ ةئسلل اك رات نوكي ملغلا بيقع كراتلا نال نامرلا يف يححارتلل تس ٠

 .,انتنم لماع نه :قاا

 هدقشت | 2 هملع نم مذو «. هيلع ثحلاو يمرلا لضف باب : ةرامإلا تاك : ملسم - ,(انشوللا]

 1 «ىصع دق وأ» ةدايزب : (ملسم» فا 115 05

 ارنا



 هسج ثيدحلا حرش مح

 لوسر ىلوم وه ليق « هنع ةياورلا ىلع امنا (هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - ق )
 اًنيدخ.؛نورشعو 'ةينامثو ةئام مالسلا هيلع 'هنع هاور ام .ملسو .هيلع ,ىلاعت. هللا لص هللا

 ىهو ( عجري ىتح ةنجلا ةفرخ يف لزي مل اًضيرم داع نم ) ةرشعب ملسم اهنم درفنا
 ببس ضيرملا ةدايع ينعي رمثلا نم ينتجي ام ةلمهملا ِءاَّرلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب

 . اهيف فرتخي هناك ثيحب اهفراخمو ةنجلل

 ]١11[ - هنع ىلاعت هللا يضر سنا (م) :

 ع 2 0 ا ره هد قواد 142 ه2

 » اذكه َوِهَو انا ِةَماّيقلا موي َءاَج « اًعلَبَت ىتح نيتيراج لاع ْنَم ,
 ل ا

 هعباصا مضو ( .

 ينعي ( نيتيراج لاع نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ -م)
 يأ ( اغلبت ىتح ) اهريغو ةوسكو توق نم امهحلاصم ةياعرب ماقو نيتريغص ىبر نم
 هربخو هيلع فوطعم وهو ًادتبم انأ ( اذكه وهو انأ ةمايقلا موي ءاج ) نيتغلاب اريصت

 ءاج هريدقت ريخاتو ميدقت هيف ليقو يل اًبحاصم ءاج يأ واو'ريغب لاج ةلمجلاو اذكه
 مردقأ هيلع .كوطعم.اناؤ :هل كيك ان اوه .ةملك,و نم ىلإ دوعي ا ريماقحأ اجلا فأ لالا انا

 ينعي يواّزلا مالك نم اذه ( هعباصأ مضو ) ةلصخلا كلت يف ًالصأ هنوكل وأ هفّرَشِل انأ
 مل رمد كيذا شيلا ايف ثيداط افعأ ,مللسو هيلع افق تنأ] لبحر يسال

 ]١71[ < هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :

1 7 
 .حيرلا ( .

 ١11 - تناسلا" ىلإ نإسخألا ليضف باي © تادالاو هلصلابإ' ربلا/ تلاتك - ملم )5193(
01 

 ]١51[ - يطلا كيط ْظأ هنأ و ل ككلسملا لامعتسا باب : اهريغو بدألا 5 ظافلألا باتك : ملسم 0
 ا بيطلاو نامي رلا 37 ةهارك و

 اقل



 : امهنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعمو سنأ (م) - [114]
 ماها ا م و هوز -ِ 0 دا مح . الصوم 07

 . ( هبصت مل ولو , اهيطعا اقداص ةداهشلا بلط نم »

 ذاعم امهنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعمو سنأ - م )
 اًئيدح نوسمخو ةعبسو ةئام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام ليق مضلاب

 نوكي نأ يأ ( ةداهشلا بلط نم ) ثيداحأ ةثالثب يراخبلاو ثيدحب اهنم ملسم درفنا

 دئاغ هذ -سنلا) رامعتلا ,كوهجما اني اخر (كييطعأ اقداص ) لعت هللا ليبس لا
 - ةداهشلا يأ ( هبصت مل ولو ) ةداهشلا باوث بلاطلا ىطعأ ينعي ةداهّشلل زرابلاو نمل

 :انلغ خاعتا هللا "نضر انيز خب ديعللا مقرر ا
 ٍء 5 وس 3 2 3 ا ل ا

 . (« َنييضرا عبس نم هللا هقوط .« ضرالا َنِم ٍربش َديِق ملظ نم »

 ملظ نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفثا.( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ديعس © قاد

 اًملظ هذخأ ام هللا لعج يأ ( هللا هقوط ضرألا نم ربش ) ردق يأ فاقلا رسكب ( ديق

 ضألا نم دحأ ْنَم ٠ ثيدح يف هيلع مالكلا مّدقت ( نيضرأ عبس نم ) هيلع قوطلاك

 .( ةقح شب |(

 :؛ةلحد كلاعتا:هليا“ليضار ا نابناوتا (ه )اخ م

 . « َمِجرُي ىَنَح ِةّنَجلا ٍةفرخ يف لَزَي مل اضيرَم َداَع ْنَم»

 15 2“ ىلاعت هللا ليس "ف 'ةداهشلا "بلط ٌتابحتششسا "كلاب "00 ةرامالا "باك لو كلا

 * تدر

 205510 كر رمل اعيش ىلع و باب : ملاظملا باتك : يراخبلا - ]١19[

 0 0015:) 131:3 اهريغو ضرالا بصخو ملظلا يرحم بلاي : ةاقالسلا ناك
 حلو )1١(« (55548) ضيرملا ةدايع ل ايف ىنابان ةتادالاو ةلصلاو ربلا باتك .: ملسم - 153

 الا شألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري

١١ 



 : تا ايدج جرس مح

 روص نم ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 هبذعم هللا نإف ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةنيرقب حورلا يذ ةروص اهب دارأ ( ةروص
 لب مارح اهريوصت نا ىلع لدي اذه ( اًدبأ اهيف خفانب سيلو حورل اهيف خفني ىتح
 لَّوؤُم دولخلاو اهيف اًدلاخ منهج هؤازجف لتقلا يف ركذ هنأل لتقلا يف امم مظعأ هيف ديعولا

 فعل كمال رام ييانعلا يغب امنأل كلل3 مقتسي ال انهو ةنئسلا» لهأ دي هلا م
 ريوصت امأو دبؤملا باذعلا هقاقحتسا ىلع وأ لحتسملا ىلع ًالومحم نوكيف اهيف حوّل

 سأبال ليقو ينعيال امب لاغتشا هنأ ثيح نم اًموركم ناك نإو هيف صخرف هل حورال ام

 ]١١0[ - امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) :
 ا ا 20 200 ا ا را

 » هترافك نإف « همطل وأ « ِهَتاَي مل اذح هل امالغ َبّرَض نم

 ُهَقِتِعي ( .

 مح تلا دخلا حرش مدح

 اًمالغ برض نم ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )

 هترافك نإف ) فكلا نطابب ههجو برض يأ ( همطل وأ ) اهلعفي مل ةيانج ىلع ءازج
 قاتعإلا نأ ىلع اوعمجأ يضاقلا لاق هقاتعإب وحمي برّضلا كلذ مثِإ ينعي ( هقتعي نأ
 اغادتو قاتعألا نجأ غلبالا قاغعإلا لانه لجأ نكل .بودنم اوهئاغإوب كلذل بجاو 2

 مالّسلاو ةالّصلا هيلع صحتر دقف اوبنذأ اذإ اّمأو اوبنذي مل اذإ كيلامملاب ققر ثيدحلا يفو

 . ةدايزلا ردقب ذخاؤي هيلع داز ىتمو مهمثإ ردقب مهيدأت يف

 . )5١( هدبع مطل نم ةرافك و . كيلامملا ةبحص باب : ناميالا باتك : ملسم- [ت

 ىلاعت هللا قح يف اًريصقت شغي مل ام هنع وفعلا بلطو مداخلا ىلإ ناسحالا ثيدحلا يفو
: 0 
 . هيَ هلوسر قح وا



 يأ ( اًمئان ىَّلص نمو مهاقلا رجأ فصن هلف اًدعاق ىَّلص نمو لضفأ وهف اًمئاق ىَّلص
 ىلع هتردق عم اًدعاق لفنتملا ىلع لومحم ثيدحلا ( دعاقلا رجأ فصن هلف ) اًعجطضم

 اًمئاق ها هباوث ٍدنوكي مايقلا نع زجعلا عم اًدعاق لفنتلا نأل 28١ هاندّيق امنإو مايقلا

 هيراناضطاو كمن طنأل دلو ديلا جانا لن طلاع دوج 1 ةنهرع يوونلا لاق

 ناك اذهو اًمئاق هباوثك :ةباوث نوكي ماعلا ا مالسلاو ةالّصلا هيلع

 يذلا ضيرملا ينعي روذعملا ضرتفملا ىلع لومحم هنأ ليقو مالسلا هيلع هصئاصخ نم

 ن1 ادت كك شت ايم وتلا كلك زم تمارس مال
 م مايقلا ىلع ةردقلا عم اًدعاق ضرفلا ةالصو اذهب حطيت طي 3 تلك نإ

 ا با و يدحلارجتلاب يف ديف تلق“. باوتلا ضعي لراس ا
 ويربال اذه نآل رظن :هيف + جواشلا|خيشلا لاق ارذعنوكي ضوملا دايز كرش
 ةميزعلاب نيعألا مم فصلا ىلع سيل ةصخرلاب دخلا رجأو ةِصخرلاو ةعرعلا ل

 رظانلا ٌمكح نيأ نمف"تفعضلا غلبم غلي ةلغلف اًباوث رثكأ ةميرعلاب لخآلا نأ تبثأ: لوقو

 . فصُتلا لع ىلا

 :!اًمينع ىلاعت" هللا يضر "نابع نبا( - 3
 َسِيَلَو َحوُرلا اَهبف حني ىَّنَح ُهْذَعُم هللا ْنإَف . ةروُص َرّوَص ْنَم ٠

 "1 ادب اَهيف .خفاتب

 كلذ نم هركي امو“. ,حور اهيف سيل يتلا”ريواثشتلا عيب باب :.ع ويبلا باتك : 'يراخبلا - ١17[

0 . 

 تر كا لبا اء 5 400007 - دبا "< يع اش
 هللا ناف . 2 هلوق ةنيرقب حورلا تاذ ةروصلا انه ةروصلاب 2 دارا :ةدئاف (م)

 نا" لع لدت ةريخالا ةلمجلاو ؛ . اهيف خفانب سيلو حورلا ايف خفني ىتح هبذعم

 اًدلاخ منهج هؤازج لتقلا يف ركذ هنال لتقلا يف امم مظعا هيف ديعولا لب مارح اهريوصت

 كثاذعلا' رع 'هنآلا اعللذ ةقيفيالا"انيهاو ”ةنثلللا7 اه دنع ةداملا "لوط "لام دولخلاو اف
 ا ل سرا 7 1 5 7 : لكي رع ا

 باذعلا قفاقحتسا ىلع وا لحتبسملا لع الومحم اوكي ابيف حورلا جفن وهو نحميال امب

 . دبوملا

 4م (  ١)راهزألا قرابم (١



 ' ادع ىلاعت هناا قينازإ ةيييحتاعأب (مر) 19014

 4كسد ثيدحلا حرش مدح

 يبأ تنب ةلمر يهو اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةبيبح مأ - م
 اًئيدح نوثالثو ةسمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يللا نع هتوَر ام ليق نينم رم ناعم
 ىليصر نمور (ناثيدحي . ملسملو_ نافيا اتم هبات قفتملا .كييداجلا ةعيرأ نيحيحّصلا يف امل

 ىلع اهتياور نم فنصملا رصتقا اًروجت ةعكرلا ابن انتم دازأر(قدجشاةرشع يتنث موي يف

 نيتَعكرَو رهظلا لبق اًعَبْرَأ » ةدجس هلوق دعب هحيحص يف داز ملسم نكلو ردقلا اذه

 كلذكو ٠ رجَفلا لبق نيَتَعكَرَو ءاشِعلا دعب نيَمَعكَرَو بِرْغَملا َدْعَب 327710

 نآل اًضيأدزلثللا ايف :ةدوجبولاب ةنكنلا نأيعمو ع وي قا لاق:لفإو ا هعماجلا يق يالماركلا وحر ١>

 دي 0000 (0

 رجآ فطن ُهَلف ًادِعاق ىّلص ْنَمَو , لضفأ َوُهَف ًامئاَق ىَّلَص ْن .مه ))

 ل دفعا ا عر لح اعلا ا ِمَئاَقلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نيصخو نيعلا رسكب نارمع ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - خ )
 ةباحّصلا ءالضف نم يوارلا ناك ليق هنع يراخبلا ىور نيتلمهملا داّصلا حتفو ءاحلا مضب
 نري و, ملام فاسو يلع ل اغت هنلاب للا ىبنلا ' نزغا ةاور لما اهم كنام نأ ىلإ ةرصتلاب وكس

 نم ) ةعستب ملسمو ةعبراب يراخبلا درفنا اًئيدح نورشعو دحأ نيحيحّصلا يف هل اًنيدح

 ضلئارفلا لبق ةبتارلا نئسلا لضف باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ]4:١١[

 ):٠١1(. نهددع نايبو . نهدعبو

 0011113 :ءاعالاب دعاقلا ةالثخ تاب: ةراصلاا ريكفتا فاك - ىراجبلا 0
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 مالسإباقكسيوبد :ىلامتاالا مهرإ_ جب ةقيسايونأ ثيدجلاوب لمعأ .رمياتأ ليمتاك ل

 ةالملا هيلع هلوقب ةليغاويتداهتسلال قلاب حج .يمفاشيلاب هي مكجم موب ةعاسجب لصد

 ةنونسملا ةالّصلا : انلق « هللا الإ هلا:الا ارو قم لتس نوال لبا نأ تر ١ مالسلاو

 . هيلإ ةراشإ « انتالص » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفو نيتداهشلا نع ولخن ال

 : هنا ةللاعت هللا يضر ةرذوف .وُيأ (م) خلا اقبال

 ل لاعب هلا ا

 هس ثيدحلا حرش مح

 يلع ىَّلص نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ( اًرشع هْيَلَع ىلاعت هللا ىّلص ) ةرم يل اعد نم ينعي ءاعدلا نينمؤملا نم ةالصلا ( ةدحاو

 نع ةرابع يهو ةمحّرلا هللا نم ةالّصلا . « اًرْشَع ةكئالملا ِهيَلَع تلَص » : ةياور يفو

 رشع هاطعأ وأ هتائيطخ رشع هللا رفك ينعي تاجرّدلا ءاطعإ نع وأ تائيطخلا وح
 ةليسولا بلط مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ءاعّدلا ضعب لاق ريثكتلل انه ددعلا ليق تاجرد
 ل لا دطعإ امأو وفلم رخأت امو هيف نم عدقتاام.نأل ةلصاح ىهاذإ 0

 .هيلع هتمأ صرح اذلاو عاعدلاب اطاواشم وكب[ 0

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - ]١١[

 21 قرط نزف تلاحلا تر راب

 تكد ثيدحلا حرش مج

 يف ىلص نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 فرط لك قليلف يأ ( هيفرط نيب فلاخيلف ) طيخم ريغ عساو بوث يف ىنعي ( بوث
 تاوميف' هاف وح ةينوحا هلاسمإ نأ :ةتالوغا كافكا ناب سايل رجالا هظاعلالا هللا

 هقلاخي لا ول ىتح دمحأ دنع باوجوللاو انالتغ بابحتسالل هيف رمألا. ديلا: عضو, ةّثسا هن
 فشكتني االإو فلاخي الو هطسو نم هدشي اقيض بوثلا ناك نإو هدنع هتالص حصت مل

 . هتروع

 , 013 (5450) دهتشتلا دعب يع ىلا لع اع ةالصلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - 2015]

 . )٠-5( هيقتاع ىلع لعجيلف دحاولا بوثلا يف ىلص ذإ باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - ٠١
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 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 2(

 َكلذف انيس | لكي ؛ انتل لبقَتساَو ء انئالص ىَلَص ْنَم ١

 يف هللا ارالفحت لقا «هلوسر ةَمْذَو هللا دان لا ميئسملا

 4 هتَمَذ

 نص |ةيدحلا حرش مدح

 ( انتالص ىلص نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 تائيشا ,يف .اهنإف' مهريغو دوبيلا ةالص نع هب اًرارتحا ركذلاب انتالص صخ انتالضك ا يأ

 0 تادابعلا لك كرتو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نأل وأ انتالصك تسلل

 رق تكلل ديك ف تاو ورا هلع هللا راب كسلا نيرا 00 لا
 ايطارااكب 'هلظورشم "اضالثط "أوم ةركذااهنإ"(!اهلبقا لبفتساو ١ ةنهاللا

 توبثو ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت تقو ثيدحلا رودص لاّحال هيلع سانلل
 مهتالص هباشت انتالص نأ ب ال ريب 8 يشأ فرعأ هنال وأ مهس وفن نق دوما

 وه هجولاو جحلا اهلابقتسا نم دارملا ليقو كلذك تسيل انتلبقو اهامعأ نم ريثك يف

 05137 ةلوقبا ةداغ هنغأ هريثي امر هيفع "ةاايعا ريغ نعال يع اهو ك1
 كي ال ةاذإ. لؤشتملا ىنعم "ئانلا' ليعفلا .اكولك اي'آل ةوببلا نآل انتحوبدم, يأ( اضخبت

 "ني ن1 تن دس دل انا ارم ريغ" كيناثلاا انهو ءاتلال هياتب نبت را ههلصرا

 9 دارأ ( ملسملا كلذف ) اًمسا هتروريص ىلإ ثنؤمل ةفص هنوك نم لقنو ةبلغلاب اًمسا

 قفانملاو صلخملا لوانتيف هلام الو همد حابتسيال نب نامألا نر ا
 افطع نوكيفالوسرلا ةمذ وه هللا ةمذ ( هلوسر ةمذو ) هنامأ يأ ('هللا ةمذ هلا ىذلا)
 نيتمذلا ركذ يف نأل وأ مظعتلل نوكي هللا ىلإ اهتفاضإب ىلوألا ركذف ىلوألل اًريسفت ةيناثلا
 هلل هيف ريمضلا ( هتمذ يف هللا اورفخت الف ) ىتذألاب هل ضرعُتلا نع عانتمالا ىلع اح

 يف هللا دهع اوليزت ال : ىنعملا . دهعلا مضلاب وهو ةرفخلا ةلازإ رافخإلا . ملسملل وأ

 ]١١١[ - ةلبقلا لابقتسا لضف باب : ةالصلا باتك : يراخبلا )998١١( :

 نيدلا راعش رهظأ نمف . رهاظلا ىلع ةلومحم سانلا رومأ نأ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو
 . )191/1١( حتفلا . كلذ فالخ هنم رهظي مل ام هلهأ ماكحأ هيلع تيرجأ
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 ران يف ههجو ىلع هبكي مث ) براه هنم توفي ال ذإ هللا هكردي هدهعب مايقلاو هقح

 دعتم هيئالث نأل رداونلا نم اذهو ههجو ىلع وه بكاف هعرص اذإ هبك لاقي ( منهج

 . مزال هيعابرو

 ]٠٠١[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) :

 ا ل 0000 0 - 20 2 8 ه 00

 » جاذدخ يه جاّدخ يهف « ٍنارقلا ماي اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم

 : ٠ جاي يه
 تعجح تثيدحملا حرش مح

 مل ةالص ىلص نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 تيمس اك ةوالتلا يف نارقلا لوأ اهنآل اهب تيّمُس ةحتافلا ةروسب يأ ( نارقلا ماب ابيف أرقي

 فاضي روسلا رئاس نأل وأ ةنونيكلا يف ىرقلا نم اهوح ام لوأ اهنأل ىرقلا مأب ةكم
 نآرقلا لصأ اهنأل وأ روسلا نم ءيش ىلإ ىه فاضتالو ةالصلا يف ةروسلا هذه ىلإ
 ديعولاو دعولاو يملاو 9 هللا ىلع ءانثلا نم ًالامجإ ةينارقلا دصاقملا ىلع اهلاتشا رابتعاب

 نع َّهَن ءيشلاب رمألا يفو ةروسلا لوأ يف ةرّدَمُم لق نالف يمّنلاو رمألا امأ . م
 دقيعولا ,امأو.. ع : ةئافلا]'# ْمُهْيَلَع ٌتْمَعْلأ » : هلوق يفف دعولاو ةصقلا امأو .ه

 يه جادخ يه جادخ يهف ) (0 : ةغافلا) © ْمِهْيَلَع بوُضْعَملا ٍرَْغ 0

 تجدخ ردصم ةمجعملا ءاخلا رسكب جادخلا . ديكاتلل تارم ثالث اهركذ | جادخ

 اذا ةقللا تجح] لاعبو قلخلا ماث.ناكت ناو جاتتلا ناوأ لبق اهدلو تقل اذإ ةقانلا

 كاصقن تاذ هتالصف : هانعم . يرهوجلا هلأاق اأذك . . فمات همانأ ناك نإو اًصقان هتدلو

 ردصملاب اهفصو. ةصقان ىنعمب ةجيدخ يأ لعافلا ىنعمب ردصملا وأ فاضملا فذح ىلع

 ةضافلا نودب دوجت ةدلصلا لآ ىف ىلاشتا هللا همحر ةفيسح ىلإ ةجح كيرلا 4|
 : اهنودب هو ىلاعت هللا همح ر يعفاشلا لاقو هدبع ناضقتلا عم

 نسي م ادإ هنإو . ةعكر لك يف ةخافلا ةءارق بوجو تاب :٠ :ةةلتشلا تاك ملسم - 3 1

 :ن(افر [ فرز اهرخ نم ىلر سنع امرا ايبلس هيلا ةحتافلا

10 



 ( هلك ليللا ىلص امنأكف ) ةعامجب ءاشعلا ةالص ىلإ ةمضنم ينعي ( ةعامج يف حبصلا ىلص
 نأ زوجي ةاكشملا حرش يف ركذ هفصن لفاون ةلزنمب تراص ليللا يفرط نم لك ةالصف
 نم حيباصملا يف ركذام : لوقأ هلك ليللا مايق ةلزنمب ةدرفنم ةعامجب حبصلا ةالص لعجي

 مايقك ناك ةعاّمج يف ءاّشعلا ىَلَص ْنَم ٠ : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ

 7 كوالا هولا لاكي هينهلإل "مايك" ناك رجفلاو ءاشعلا نلكص ْنِمَو هلل

 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 00

 نم هللا ْمُكَتبطَي الف هللا ِةمِذ يف َوُه .حبصلا ةالَص ىَّلَص ْنَم ٠

 را نام : هكرذُي ءيشب هيمو ْنم ُهْبلْطَي ْنَمُّنِإَف ١ ٍءيشب هم

 . « َمنَهَج ران يف ِهِهْجَو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مضب بدنج هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب بدنج - م )
 ةثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام ليق اهمضو ةلمهملا لاّدلا حتفو مجل
 دق دس تار هير لال اتيدا«ردعب ا ستايل

 ةرخآلاو اينّدلا ىف هنامأ يف يأ ( هللا ةمذ يف وهف ) صالخإب يأ ( حّصلا ةالص ىّلَص

 انف نآل حبصلا ةالصا ك5 اعاوأ ديحوتلا اهملكب :تنثا'ىذلا نامالا ريغ ناقل اذهو

 هللا مكبلطي الفار نامألا تحن لحدي نأ قحتسيف ناعإلا صلاخ الإ اهبظاوبال ءاع
 رةيناب را ةهمد 1 )ا يا افردخ فاضملاو لجألا شم 0 ( ءيشت هيد

 بجوُي اًّمع يِهّنلا هب دارملا نكل هللا ةبلاطم نع ىبن هرهاظ ءيش نع لاح رورجملاو راجلا

 ىلع اذه حبصلا ةالص كرت وه وأ حبصلا ىلص نمل هوركمب ضرعتلا وهو هللا ةبلاطُم
 ناكل ةمدلل هيوم اا اكيخ م ةراضلا نب هيمذ, نم هلوقر ف ةمدلاب تا لآ

 هيف نكعسلا ري ريمضلا ( هبلطي نم ) نآشلل هيف ريمضلا (هنإف) حبصلا ةالص اوعيضت ال

 يف طرف امب ةذخاؤملل هللا هبلطي نم ينعي ( هكردي ءيشب هتمذ نم ) نمل زرابلاو هلل

 ةعامج ُّظ حبصلاو ءاشعلا ةالص لضف ابا“ ةالصلا عضاوم و كحاكشلا كاك : ملسم 2[ از دار

110 : 
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 ( افيرخ نيعبس ) ةتبلا هيلإ لصيال رادقملا اذهب هودع نع اًديعب ناك نم نأل غلبأ نوكيل

 غاوللا َكلقو ؛هنأل لوصفلا نم هيغ انوذ اه هب "بع لكلا داراو خرجا 5 ذكر

 ؛ :شيعلا 'ةقاس ل ونضتخلالا نازل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبسوم وبا (ق) - ]٠١17[

 اين ف ُلَحَد هير كم

 هس ثيدحلا حرش مح

 ىلص نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)
 مزالو رضعلاو رجفلا هالو ىف ايالص للص زم ينعي يشعلاو هادا ات

 لقاثتلاو لغاشتلا تفو امهدوكل امييلع ثح امو ( ةنجلا الخد )"راتخا تقولا ف امهءادإ

 ."ةتدابع لساكت نم اًنوصو هتغاط "نع اًنوع هللا :لأسن''اًبلاغ امهريغ ىغئار امهاعار نمو

 ]٠١4, - هنع ىلاعت هللا يضر ناهع (م) :
 ١ ْنَمَو «لّْلا فْضِن مَ اَمئاَكَف ٍةَعاَمَج يف َءاَشِْلا ىَلص ْنَم

  6يامل اوزللا ثالعم كاك عطس فشلا لل

 هي ثيدحلا حرش مدح
 ) ةعامج يف ءاشعلا ىلص نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناثع - م (

 نمو ) ليللا فصن ىلإ تادابعلاب لغتشا ينعي ( ليللا فصن ماق امنأكف ) مهعم ينعي

 ير رجفلا ةالص لضف باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - غ17١٠]

 ةظفاحماو رصعل و حبصلا يلالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو

 .(؟١7ه) (””7ه) امييلع

 هاش اوت يدوب كلت دوا هدإا لاقل ارجعلاو ديما الام ا للا
 : (ه؟/؟١ «حتفلا» رجلا ةروس بهذتو ءاوشا يطَت هروح هاف رط امه هو )ع راكلا درت و

 هعامح ف حبصلا و ءاتمعلا ةالص لضف باب * ةالضلا عضاومو لح اسما كانك 3 ملسم ]١١8[

 71 ا نا

 اال



 قدح اذاه مايآ تلبي زوجي الو, مايأ ةعسءانمص ا: لاقي + اسيرربط ' مايألا اركذ مدعلا انه
 نع ةيلاخلا ةنسلا يأ ( رهدلا مايصك ناك ) ةغللا لهأ هلاق اذك ناهجولا زاج مايألا

 تس موص ةهارك كلام نع ىكح هنع يبنم اهموص نأل قيرشتلا مايأو ديعلا يموي

 دا نارام رونا دور يدا نيفين الكفو نافكلا يشير رع ارد هب تليصتم ىلا ل

 « ضَهْنَي الف لاوس نِم ايس هَعَبَْأَو َناَضَمَر َماص ْنَم ١ : يهو واولاب ىرخأ ةياور يف
 ةتسسلا مايص نوكي نإ .|ضفألا ليفي رطقلا موي.لابصيغب ؟كفتم لايعتالاو كي الل ثيدحلا

 عابتإلا ةليضف تلصح ام رهّشلا لئاوأ نع اهرخأ وأ اهقرف نإف رطفلا موي بيقع ةيلاوتُم
 اهنا ةرعب ناضمارف اهلاثمأ ريكعي ةيسحلا نأل رهّدلا مايصك كلذ ناك امعإ حارشلا لاق

 هجبوا يرردأ الي ةدبسلا هرهيتلا, م اودازأ..مينأ |ههمالكم رم مهفل ل وقأا يره ةحلملا)

 رهّدلا نأ هابحاصو ةفينح وبأ عمجأو دبألل لاقي رهَّدلا ىرهوجلا حاحص يفو مهمهف

 مهريرقت ىلع ةدئاف الب ىقبي ركذلاب ناضمرو لاوش صيصختو رمعلل نوكي ماللاب فرعملا

 نم إظ ىضتقمب ةنس مايصك نوكي ناك رهش يأ الماك اًرهشو مايأ ةّنس ماص نم نأل

 رهّدلا لمحي نأ ملعأ هللاو يل حئاللاو : ماعنألا] 4 اهلاكما ُرْسَع ُهَلَف ةَئَسَحْلاب َءاَج

 بيقع هعوقول ماعطلا ىلإ هيف ةبغرلا دتشي نامز هنال لاوش رهش صصخ امنإو دبالا ىنعمب

 اذه صيصختو رثكأو لجأ هباوث نوكي رسكأ سفنلل هنوكل هيف موّصلاو مايّصلا رهش
 . عراّشلا ىلإ هملع ضوفم ددعلا

 ]٠١5[ - هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبا (ق) :

 َنيِعْبَس ٍراَّثلا نَع ُهَهْجَو هللا َدّعَب ء هللا ليبس يف اًمْوَي ماض ْنَم»

 افيرخ «( .

 ) اًموي ماص نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق

 ليثقلا قيرطب هتيجنت نع رّبع اهنع هللا هاجن يأ ( رانلا نع ههجو هللا دعب هللا ليبس يف

 ]٠١7[ - هللا ليبس يف موصلا لضف باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا )58140( .
 تيوبفت لاو ,ىريض الب" ةيقيطي كمي هللا ليبليت/ لف مايلطلا» ار ضف تاب, ماكعلا كناتك بلبن

 قخ )١١59( )١48(.

 الل



 نم هيف انحف :  ىلاعت هللا لاق 5 حورلا خفن نم ثدح هنأل وأ حورلاك ناكف

 هنأل هسفن ىلإ هللا هفاضأ مالسلا هيلع ليئاربج ناك خفانلا ليق[ ٠؟ : ميرحتلا ] # اَنِحَوُر

 امهنم ةدحاو لك ةدارإل وأ ردصم هنأل قحلا ظفل درفأ ( قح رانلاو ةنجلاو ) هرمأب ناك

 دي و ايلا وأ ائيس ناك لمع يأ ىلع ينعي ( لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ )

 نأل الماع ردقي نأ زوجيال هيف نحن اميفو الكا يأ هلكأ ىلع ائالف تيأر وحن لاح

 انطاقعلاو ؛نلاوبلا خرم هله. .بتشامي'امتانهحدعشم اذالقيف“:[ل وكلا" عنق :كتطا>هريظإ اجلا
 يااذعلا ةلربع دوك اما" لاب تعاريف اهنا لل ةكابكلا ا ميبلار اقفل نامبإلا ىلع تام نم ينعي

 روصتيال ةاكشملا حرش يف يبيطلا مامإلا لاقو ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ ضوفمف هدعب وأ
 : تلق نإف ةبوقعلا ءافيتسا لبق لخد اذإ الإ ةبوتلا لبق تام يذلا يصاعلا قح يف اذه

 ةايعطم موالبلا تيت لق ازاعلا# لباب نيطماؤملا 0 تا رحل نأ نيحدسنلا# كيركوحاا

 00 لوخدلا دعب مهنع وفعي نأ زاوجل رانلا لوخد مدع مزلتسي ال وهو وفعلا
 عيمجلا نع وفعلا بجاولا لب ةمألا نم دّحأ:رانلاب تدعي نأ“انالتع متحب سيلف باذعلا

 . [ + : رمزلا ) # اًعيِمَج َبوُندلا ٌرِفْعَي هللا نإ اذ ':”ناق: كين ىلاعت هدغولا لاول

 ]٠١,[ - امهنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأو ةريره وبأ (م) :

 لاّوش ْنِم. انيس ُهَعَبنأ َّمُث َناَضَمَر َماص ْنَم» ٠ ماّيصك , ناك
 ٍرْهَّدلا « .

 عسد ثيدحلا حرش مح

 ) ليق امبنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأو ةريره وبأ - م
  0ىلاعت هللا لص ىبنلا نع ءاوزرام دحز نإ دلال هسا هتيلك هيلع بلع ف0

 يراخبلا درفنا رشع ةثالث نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوسمخو ةسمخو ةئام ملسو هيلع

 ركذ مايأ تس يأ ( لاوش نم اتس هعبتأ مث ناضمر ماص نم ) ةسمخب ملسمو ثيدحب

 ءاهلا:فدخ + .يوونلا لاق مايألالع-مهامعتسا' يف:اهتيبلباوا يلايللا رابمخاباةتسا نرد ا

 نانشمرلا اعابنإ ا لاوشا» نم 'مايأ.!ةنشا عوض كايعتشسا باج اصلا كانك :١ كس اك ل
 "ا ا
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 دهش نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع - م )

 أر امل اب بذعي ال يأ ( رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ناب ةي] نام و ابذاضع كضعبة نأ ثلع ةلاذلا !عطوصتلل كلا تيدا ذه ذآ ءانلللا

 نورخا لاقو , تامف'هرفك نع بات.نم قّجح يف اذها:: مهضعي لاق مبنيب قيقوتلا اويلط

 لل] داعم : ىلا هضمرا يرضبلا . رسحلا, لاقو ؟"ضئارفلا (لورت ابقي يد ا اذه

 كرلكلاا جرحت .ءعرحلاب دار. نأ يرقالاو ( اهضئارفو. اهفحر ىدأو ةحلكلا هذه ذل

 :!.هنعو لاك هللا يضر 0 زرع م1

 م َنَو « هَل كيِرش ال ُهَدْحَو هللا اّلِإ هلإ ا نأ َدهَش ْنَم»

 ىلإ اَهاَلا هتملكو ِهلوسَرَو هللا دبع ىسِبِ نأ« َُلوُسَرَو هدب

 ع ةنيكلا هللا هال ا راَثلاَو لاو ع هنم ٌحورو ميرم

 . 0 لَمَعلا نم ناك اَم

 هكسح ثيدحلا حرش مدح

 ىلع هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع - ق)

 يف روكذملا نكل ( هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم ) خيشلا هركذام

 تعقو ملسم خسن نأ لمتحي « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق نم :٠ هحرشو ملسم حيحص

 اًضيرعت ركذلاب هّصحت ( هلوسرو هللادبع ىسيع نأو هلوسرو هدبع اًدمحم نأو ) ةفلتخم
 ةغلابم ةملك هامس ( هتملكو ) مهدئاقع فالتخا ىلع رفكلا للم عيمج جرخي هبو ىراصنلل

 اناقلاب "بأ غانم ةملكلاب تاك هنأ: وأ اًميظعت هللا الإ افضل هناؤأ ريع ىف ملكت كل

 تاومألا هب ىّيْحأ ىلاعت هنأل اًحور هامّس ( هنم حورو ) اهملإ اهلصوأ يأ ( ميرم ىلإ

 اولوقت الو مكنيد يف اولغتال باتكلا لهأ اي : هلوق باب : ءايبألا بانك تن يراغبلاب < نسل
 1 1 و

 . (”495): . ©قخلا الإ هللا ىلع

 مرج وه ةنج لا 0 هيف كاش ريغ وهو ناميالاب هللا يمل ل باب : ناميالا فانك 3 ملسم

 . (548(1)57) رانلا: نلع

1 



 و كم 100 - ا - دي للا 8 5 3 >َ ًَء

 امّنِإ اًملظ ىَماَتيلا لاَوْما نولكاَي َنيِذَلا نإ 95 : ىلاعت لاق ام اهلل اًببس هنوكل ةغلابم اًران
 7 مع 1

 د اههنانإ لامعتسا ةمرح_ لع لدي كيش« : ءاسلا ) © اَراَث ْمهنوْطُب يف َنوُلكَأي

 .. لاك رلا كود ءانسيتلل زئاجف امهب يلحتلا

 ٠١7 - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 » ْنَمَو « طاَريِق ُهَلَ اَهْيَلَع َلصُي ىّنَح َةَراَتَجلا دهش نم 0

5 

 000 لات 4 نلالطاقلا او. ليل 47 ناساف هلق
 ( نْيَميِظَعلا نْيلَبَجلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 دهش نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 وهو تيملا حتفلابو ريرسلا رسكلاب : ليقو . هريرس وأ تيملا رسكلاو حتفلاب ( ةزانجلا

 مولعملا ءانب ىلع يأ ( اهيلع ىلصي ىتح ) لفسألل لفسألاو ىلعألل ىلعألا مهلوق ىنعم
 درو امل هب َتدّيق امنإ اهيلع ىلص امدعب ةزانجلا رضح ينعي ( اهدهش نمو طاريق هلف )

 ىلع ( نفذت ىتح ) « اهعبتي مث اهِمَلَع ىَلَصَو ةّراَتجلا َدِهَش ْنَم ١ ملسم تاياور ضعب يف

 اذهو ( نيميظعلا نيلبَجلا لثم لاق ناطاريقلا امو : ليق ٍناَطارق ُهَلَقف ) لوهجملا ءانب
 يال ل ملسم ةياور يف ءاج دقو مخفتلل اًميهفت ميسحلا مسجلاب ىنعملل هيبشت
 نراك ىلإ لسراف امهنع ىلاعت هللا ىضو رمع نبال ركذ تيدل اهلا 00

 يف انطرف ,دقل. : مع نبا لاقف .ةريره وبأ قدص : تلاقف اهاَسي اهنع لاعت هللا يضر

 . ةريثك طيرارق

 «: ةلعارل اك اذولا يضر ياسا مر ب

 ياض ل

 00 مال لا ل نيل نارام الإ هلك نا

 للعلا عياع

 .ث(11705) نفدت'!ىتنخا رظتنا نم باب : .رئاتجلا بابك : يراخبلا - 1٠6

 .(57) (515) اهعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف باب : زئانجلا باتك : ملسمو
 اًعطق ةنجلا ناخد: ذديحوتلا ىلع: ثامن نم نأ ىلع ليلدلا باب .:' نامتألا باتك : ملسم - 0# |

- 050 
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 ]٠٠١,[ - هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ (م) :
 ا ا زا ةاققس كنا ذيقلاا ترقب "ك1 1

0 

 ا ا“ ا

 ) برش نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىردخلا ديعس وبأ - م
 يأ ( ادرف اًيبز هبرشيلف مكنم ) امهوحن وأ بيبز وأ رمت هيف َيقلأ ءام وهو ( ذيبنلا :

 ظفل يفو . ( اًدرف اًرسب وأ اًدرف ارت وأ ) طولخم ريغ اًدرفنم اًنيبز هيف ىقلملا نوك لاح
 تام رهز ديشي مل نإو "راج ربع ةديالا نم ظيلخللا ترش نأ ىلإ ةرانإ ا

 طيلخلا برش نع ىبن مالسلا ةيلع ىبنلا نأ ةداتق نع يور امبو هب الالدتسا دحلاو كلا

 كال لحس اذإ ةيرشب "ساب ال : اسما لاقو « ةذح لع دحاو لك س1

 ةّدشلا ىلع لومحمف طيلخلا برش نع يبنلا نم درو امو اًطولخم لح اًدرفنم لح ام .

 ]٠١1,[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ (م) :
 ١ ٍةَضِي ْوَأ بَهَذ ْنِم ِءانإ يف برش ْنَم ١ هدطَب يف ُرِجْرَجُي امنِإَف

 مليح اال 76

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ) نع هتور ام : ليق . امنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - م
 ةعست نيحيحصلا يف اه اًئيدح نوعبسو ةينامثو ةئامثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 بهذ نم ءانإ يف برش نم ) رشع ةثالثب ملسمو ةثالثب يراخبلا درفنا نورشعو
 عمسي توص انه هب دارملاو هترجنح يف ريعبلا توص ةرجرجلا ( رجرجي اهنإف ةضف وأ

 يف ةروهشملا ةياورلا ( منهج نم اًران هنطب يف ) ءاملا هعرجت دنع ناسنإلا قلح يف ١ (اًران

 هنم بورشملا لعج امّنِإ اًيدعتمو اًمزال ءيجي رجرجي ظفل نأ ىلع هعفرب يورو بصنلا
  1ا ول سيو ل دوو تنعم نتا وول نقاش

 ب هريغو  تيراكلا نق نيعدلا ا وأ لامْعتْسا ”ميرحت باب: ةنيزلاو سابللا باتك :"ملشم - [(13

 . (؟) ءاسنلاو لاجرلا ىلع

١١18 



 نم ريسفت ينعي هلوق . مرحما نم عساتلا وهو ءاعوسات هب قحلأ دقو هريغ دملاب ءالوعاف
 املف ااًبجاو ءارئشاع ماوس ناك :٠ "ليق»#"ةملطيلا ف ززابلا يفصلل اضنلطملا وا 0 |

 مايالا رئاسك راصف هتيضرف هب خستناو ثيدحلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ناضمر ضرف
 ..زاوجلا قس ف

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (خ) - 99]
 و4 اذا اذ اهيا لينا ائدلا يف َرْمَحْلا َبِرَش ْنَم ١
 3 ورجالا لاف

 عسي ثيدحلا حرش مدح

 برش نم ) امبنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ)
 نأ ىلإ ةراشإ « مث : ةملك فو تام ىتح ( ايندلا يف ابنم بتي مل مث ايندلا يفارمَحلا

 ينعي ( ةرخآلا يف ) فيفختلابو ءاحلا مضب ( اهمرح ) اهلوبق يناني ال ةبوتلا يف يخارتلا
 برش اهلخد نم نال اهوخد مدع نع ةرابع اذه : ليق . ةنجلا رمخ نم اًمورحم لعج

 اهتوهش ىسني نأب عقاولا يف ًامورحم لعج : ليقو « لحتسملاب ثيدحلا لّرؤيف اهرمخ نم
 هلوق ةلالدب ةنجلا لهأل ةلصاح معنلا نم ىهتشي ام نآل اهركذ نإو اهيهتشي ال ناب وأ

 نم هنامرحل مظع صقن اذهو [ ١ : تاطفر # فكششا(ل هتك اهيز' كلوب 00

 . ةنجلا معن فرشأ

 . (5215) © رسيم لاو رمخلا امنإو» ىلاعت هللا لاق ثان : ةبرشالا باتك : يراخبلا - [4]

 1مم 7 ا را وكتسيلا لك نأ ةنابيواجاب : ةبرشالا باتك : ملسمو

 1 6 ا لفلان ]ع لدي ديكو امحي ثيدحلا اذه :ةدئاف ()

ةبوتل ا نأ ىلع عامجألاو صنلا لد دقو عنامل
 كارلا اذه يف م ديعول | فوحل" ٠م ةعنام 

 نذأي نم ةعافشو نيملسملا ءاعدو ةرفكملا بئاصملاو ةيحاملا تانسحلا اًضيأ هقوحل نم عنميو

 ناسا ثييدحلا مظن ثيدحلا اذهو هسفن ىلإ نيمحارلا محرا ةعافش و هيف ةعافشلا يف هل هللا

 باطخا نب رمع ثيدح نم هيلع قفتم «ةرخالا يف هسبلي ملد ايندلا يف ريرح لا سبل نم»

 1 جا تال ض) حاورالا يداح عجارو . كلام نب نتننأو

١4 
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 ه 0 ما رو هدر

 اهب لِهَع ْنَم ُرْجَأَو هرجأ ُهَلَف « ٌةئَسَح هنن 0

 ا ا ودل نمر جتا ل ب 0: ل
 1 © سس ل 51

 ٍدْعَب ْنِم اهب لِمَع ْنَم رْزِوَو هرْرو ِْيَلَع ناك ةئيس هس مالشسإلا

 . « ٌءيَش ْمِهِراَرْوأ ْنِم َصَقْنَي نأ ٍرْيَغ ْنِم

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 لبق ملسأ ليق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب ريرج - م )
 ثيدح ةئام مالسلا هيلع هنع هاور ام اًموي نيعبراب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا توم

 يف نس نم ) ةتسب ملسمو دحاوب يراخبلا درفنا اًنيدح. رشع ةسمخ نيحيحّصلا ىف هل
 ةقيرطب ىتأ نم ينعي قيرطلا وهو نيتحتفب نئسلا نم ةذوخأم يهو ( ةنسح ةنس مالسإلا

 لثمو : يأ ( اهب لمع نم رجأو ) هلمع رجأ : يأ ( هرجأ هلف ) اهيف هب ىدتقُي ةّيضرم
 اًعفد هب ديق . اهنس نم تامث دعب نم يأ ( هدعب نم ) ةقيرطلا كلتب لمع نم رجأ
 ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم ) اًّيح ماد ام هل بتكي رجألا كلذ نأ مهوتي امل
 لمع نم رزوو ) هلمع رزو : يأ ( هرزو هيلع ناك ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو
 . ( ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم ) ةئيّنسلا ةقيرطلا كلتب : يأ ( اهب

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [94]

 . « ءاروشاع موي ينعي ؛ ةرطفيلف َءاش ْنَمَو . ُهْمصَيلف َءاش ْنَم »

 نمو همصيلف ءاش نم ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 مهمالك يف سيلو مرحما نم رشاعلا مويلا وه دملاب ( ءاروشاع موي ينعي ؛ هرطفياف ءاش

 اناوأع ةييط ا ةملك 3 هرم. قشيبولا», هقدضلا ا اعااشقلا [تاب ١ :يقاكلا تلابك 44 - 9417

 0ك 0( 2 10 : ناكل 0 تاك

 . )١١5( ءاروشاع موي موض باب : مايصلا باتك : ملسم - [848]

 نارا



 007 ا

12 

 : هنع ىللاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس (م) - [45]

 نب لَك فيّسلااَنيَلَع لس ْنَم ٠
 هج ثيدحلا حرش مدح

 ناك : ليق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - م )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام الجار سانلا عجتشأ ناكو ةرجّشلا تحت عياب نمم

 نم ) ةعستب ملسمو ةسمخب يراخبلا درفنا نوثالث نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعست ملسو

 . انتنس لماع نم يأ ( انه سيلف ) انرارضإل هدمغ نم جرخأ يأ ( فيسلا انيلع لس

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - 8573

 لا اَهّدَر ال : لقي , ٍدِجْمْلا يف ٌهَلاَض ٌدْشنَي اَلجَر ْعِمس ْنَم ٠

 276 الهلا نبت مل لجاسملا تاع كيلإ

 مسك , كياشلتا حرش مدح

 ( دشني الجر عم نَم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نإف كيلإ هللا اهّدر ال لقيلف دجسملا يف ةلاض ) توصلا عفرب بلطي يأ نيشلا مضب

 ءاعدلل اليلعت دجاسملا نإف هلوق نوكي نأ زوجي ةلاضلا نادشنل يأ ( اذهل نبت مل دجاسملا

 ةيهارك هنم فرعي لقيلف هلوقل ًاليلعت نوكي نأو لقيلف هلوقل ًالوقم عومجملا نوكيو هيلع
 ةفينح وبأ هزوجو هيف يملعلا ثحبلا كلام هرك ىتح هلجأل دجسملا نبي مل رمأ لك
 يضاقلا سولج نورخأتملا نسحتساو مهعمجم دجسملا َنأل سانلا هيلإ جاتحي امم هريغو
 . تادابعلا فرشأ نم .قحلاب ًءاضقلا نأل عماجلا يف

 (95) هانم سيلف حالسلا انيلع لمح نم» : هع يبن 1! ىف يما“: نامالا# بدك ناك

 ٠
 | ٠ دجشملا يف ةلاضلا. دشن نع !ئبنلا باب .: ةالضلا عضاومو“ دجااسملا :تاتك :ملسفأ - 9453

 . 5 (هن) ”دشاعلا عمت نم هلوقي امو

 01 كلفلعالا («ملسما 2
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 ديزأ ال هدبي يسفن يذلاو ) لجرلا يأ ( لاقف ناضمر موصتو ) لفاونلاب برقتلا نم
 فيك : تلق نإف . ( هنم صقنأ الو أدبأ ائيش ) :ضئارفلا نم ركذ ام يأ ( اذه ىلع
 اهتيعرش لبق نوكي نأ نكمي : تلق ؟ ِهّلَع ّيبنلا هركني ملو لفاونلا كرت ىلع فلح
 هانعم وأ هنم صقنأ الو هغيلبت يف عمسأ ام ىلع ديزأ ال هاسمف اذفو ناك ىلا لاك ١

 د ا ع هوو هجر اهي لمعلا ىف (ضفنأ الو لاوسلا اذه لعذر

 ةنجلا لهأ نم هنآب مالسلاو ةالصلا هيلع همزج اّمَأو باتكلا: يف: لوألا. ثييدنللا يرق نو
 لع تومي نلجترلا نأ يحولاب' مالّسلاو .ةالّصلا هِللع هملعلفا:متاوخلاب 'لامعألا نأ عم

 . اهلخديو حالّصلا

 ظ : امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وباو رذ وبا (خ) - [54]

 ا اهيرط هي هل هللا ليش" . ًامْلِع هيف ُسِمَتلَي ًاقيرط َكَلَس ْنَم ١
 "7 نجلا

 هبهسح ثيدحلا حرش مدح

 : ليق . امهنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو رذ وبأ - خ )
 يبنلا نع هاور ام « مالسإلا يف اًسماخو ةباحّصلا مالعأ نم ناك , بدنج همسا رذ وبأ

 نوثالثو ةثالث نيحيحصلا يف هل « اًئيدح نونامثو دحاو ناتئام ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 وهو ( سمعلي اقيرط كلس نم ) رشع ةعستب ملسمو « نيثيدحب يراخبلا درفنا « اًئيدح

 ةلصوملا يه اهنأل ةيعرشلا مولعلا نم ملع لك لوانتيل ةركن ( اًملع هيف ) ةفص وأ لاح
 مولعلا كلت ليصحت يف اهنم دبال ام اهنال اهمكح يف نوكت ةيبرعلا مولعلا لعل ةنجلا ىلإ
 اًقيرط ) قيرطلا ىلإ وأ سمتاي وأ كلس هيلع لد ام ىلإ دئاع ريمضلا ( هب هل هللا لّهس )
 قيرط هللا ليهست نأ ىنعم ىلع صيصختلل وأ ماّهالل اقيرط ىلع هب ميدقت ( ةنجلا ىلإ
 لا لاكا نقيل ماسالا“ مهر كلتللا افا ل ا

 لعو «"نارقلا ةوالت ىلع عاتجألا لضف باب : ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم هخيرخأ - [96]
 نم امهدحأ دنع دجويالو هنع هلا يضر ةريره 00 نم 1١( 27113 رك كلا

 . ملعلا باتك )7١/١( اقلعم الإ يراخبلا حيحص يف دجوي ال ثيدحلاو ذا قرط

 نبالأ « اًملع هيف سمدلي اًميرط كلس نمّيف ءادردلا يأ ثيدح حرش » ىلع انقيلعت عجارو

 . اجر

1 



 وذ َناَك ْنِإَو » : اوي وع ب رعردص دعبول نسا

 ؟..: : ةرقبلا] © ْمُكَل ريت اوُقَّدَصَ نا ٍةَرَشيم ىلإ ةارل ٍةَريَسَع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) < 8

 ؛ « اذه ىلإ رظنَيلف ٍةنَجلا لها ْنِم ٍلْجَر ىلإ ٌرظني نا هرس ْنَم »

 00 اعوام كيدي اذ طع قاع جل دانس الا ديرلالناو

 ولا ورب سيال ل

 هديب يت يذلا“ لاقف « َناضَمَر ُموُصَنِو ٠ ةضورفُملا ةاكرلا
5 

 . هنعمل الق يدنا اورد لك ل

 كسي ثيدحلا حرش مدد

 ا و ع كلوا لح نبت (ةخي نات طا يصر ةريره لإ 07
 لمع ىلع يَّلُد : لاق لجرل هلاق . اذه ىلإ رظنيلف ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني
 تلخد ) لوسرلا هلوقي امب لمعلاب لئاسلا مزجل «نإ» نود « اذإ ١» ركذ ( هتلمع اذإ

 لاعفألا اذكو هللا دبعا يأ ءاشنإلا ىنعمب ربخ ( هللا دبعت ) لوسرلا يأ ( لاق ةنجلا

 كلذ يأ فوذحم أدتبم ربخ نوكيف يديعملاب عمستك ردصملا ليوأت يف وه وأ هدعب يتلا
 ديحوتلا نأ روهظل اهنم دبال هنأ عم ًالوسر هنوك ةداهش ركذي مل امنإو هللا دحوت نأ لمعلا

 ةتلاسوب ارم لاك لئاسللا "نأ هجلغل -: :ليقو 1 اهازكذ“ نغ هع« هاكتف)اينوولت نقلا ١

 هلبق امل ديكأت ( ًائيش هب كرشت ال ) ًالصأ هنوكو هفرشل نوكي ديحوّتلا ركذ اذه ىلعف
 ىوه فالخ ىلع فلكملا لعف وهو ىحالطصالا اهانعم يف ةلمعتسم ةدابعلا لاَقُي وأ

 ( ةبوتكملا ةالصلا ميقتو ) ءايرلا نع ريذحت هب كرشت ال : هلوقو هبرل اًميظعت هسفن

 ةاكزلا يّدؤتو ) ريخألا هجولا ىلع ةدابعلل ًاليصفت نوكي هدعب ام عم اذهو ةضورفملا يأ
 بوبحم لاملا نأل اهيلع اًبيغرت ةضورفم الإ نوكت ال اهنأ عم اهب ةاكزلا ديق ( ةضورفملا
 رثكأ ضئارفلاب برقتلاو اًعربت لاملا ءاطعإ ىلع قلطت دق ةاكزلا نأل وأ هب حشت ةعيبطلاو

 . (١؟910/) ةاكزلا توجو باب 2" ةاك رلا"ساتك :!راكللا - ا

 )١5( )١5(. ةنجلا هب لخدي يذلا ناميالا كانب كنان ناميالا كانك 4 لش

 8م  (١)راهزألا قرابم نا



 ةايحلل عبات هنأل هب هنع ربع لجألا انه هب دارملاو ءيَّشلا مسر نم ىقب ام كيرحتلاب وهو
 ةبارقلا تيُمُسس مث نطبلا يف دلولا ءاعو لصألا ين محرلا . ءاحلا رسكب ( همحر لصيلف )
 كرت اهاندأو « هرسعو لصاولا رسي رابتعاب تاجرد ةلّصلل : يووّنلا لاق . اًمحر

 مسي مل هيلع ردقي ام كرت نمو مالّسلاب ناك ولو مالكلاب هلصوو هبيرق نع ةرجاهملا

 . مرحم محر يذ لك ةبارق يه : موق لاق اهتلص بجي ىتلا محرلا يف اوفلتخا الصاو
 قار اضل لاحبآلاي»ذ ليف: نإف. !:ةزيغا ل2 ناك مربع بيرق, لك, ةئاررقا ىلا # كورت قاقو

 ناي بكل, فيدل حبو دابق ايل ع ةلادلا « وطزونصتلاب ا قصتنا ا رو دل

 همر نالفإ لصو.»نإ بتكي 5 طورّشلا ىلع ةفقوتم ظوفحما حوللايف بتكت,دقاءايشألا
 كا لا قلل ينس وا بس كوسم تلا سووسلاو نؤسمف خلو هس ل

 رهظيام ىلإ ةبسنلاب اذه نكلو ع؟9 : دعرل] # ُتِبْنيَو ُءاَشَياَم هللا وُحْمَي 9 : ىلاعت
 لاقيا وأ ةدايزالو هيف وح الاذإ:ىلزألا هللا ملع.ىلإ ةبسنلاب ال ظوفحملا حوللا يف ةكئالملل
 رابط :كيدملا) لقيا وأ: قالا نوَهو. ةدعب ليمجلابهزكذ.ءاقياو فقالار قا ةكزربلا هع دارا

 قزر يف هب طسبي ءيش ناك ول ىنعي ةغلابلا قيرطب محّرلا ةليص ىلع ثحلا ضرعم يف
 :.ةمكاجع مل قلعت اذإب لاا قطره انور اةلبقلا تاكلي ار

 : هنع“ ىلاعت هللا يضر ةداتق وب مر

 ا ل 7 اك 26 هم 2 6 8 5و 202 ه

 « ٍريسعم نع سفنيلف ةَمايقلا موي برك نم هللا هيجني نا هريس نم »
 »ع

 ع تردحلا حرش مدح

 هيجني نأ هّّرس نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةدانق وبأ - م )
 مغ يهو ةبرك عمج ءارلا حتفو فاكلا مضب ( برك نم ) ةاجن اذ هلعجي يأ ( هللا
 ةبركلا ىنعمب وهو ءارلا نوكسو فاكلا حتفب خسنلا ضعب يفو هتدشل سفنلا ذخأي
 نويدم نع نيّدلا ةبلاطم رخؤيل يأ ( رسعم نع سفنيلف ةمايقلا موي ) يرهوجلا هلاق اذك

 11 مولا ناكنا لضف باب : ةاقاسملا باثتك : ملسم - 417]

 اناا



 تاديمحّتلاو تاحيبسّتلا : يأ ( كلتف نيثالثو انالث ) ربكأ هللا : لاق يأ ( هللا ربكو

 ( ةئاملا مامث ١) حبس نم لدب لوسرلا ظفل وهو ( لاق نوعستو ةعست ) تاريبكتلاو

 نم دارملاف لاقل هب لوعفم وأ لاق هيف لماعلاو ةئاملا مامت تقو يف : يأ فرظ بصنلاب

 حصف لدب وأ هل نايب فطع هدعب ام نأل ةلمج ىنعملا يف وهو ةئاملا هب متي ام ةئاملا ماه

 وهو ) هربخ هدعب ام وأ ًادتبم نوكي نأ ىلع مامت عفر زوجي : ليق لوقلا لوقم هنوك
 لوقعلا يوذ ين فرصتلا معي مملا مضب وهو ( كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال

 ( ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو ) ءالقعلا ريغب صخي اهرسكب كلملاو مهريغو

 ىلوأ لوألا هجولا نكل لوسرلا ىلإ دئاع هريمضو يوارلل نوكي لاق ظفل اذه ىلعو
 روكذملا ليلهتلا ةئاملا مامت عقو اذإ طرّششلا ىلع بترتي امّنِإ روكذملا ءازجلا نيهجؤَتلا ىلعو

 ةاخا واح ةهجبو لج قاعيااماوبعوت (',سحببلا ديو الفم تناكأ نإ هائاطخ سل

 نأ مزلي ىدارف اَّلِإ لكلا الصب عك بلوق ياما دالرأ  نانيبنأل هابتشا انه ىل حال : لوقأ

 رسعتم اذهو هتاولص نم ةدحاو ةالص ربد يف حيبستلا اذه تاف اذإ ءازجلا لصحي ال

 هتالص 0 ربد نأل اذكف عومجملا لكلا هنم دارأ نإو هيلإ فيغرشلل بسانم ريغو

 بترتم ءازجلا اذه نأ ىنعم ىلع مبمعتلا هنم داري نأ زوجي لاقي نأ نكميو هل مولعم ريغ

 . ةدحاو ةالص يف نوكي هبترت نأ ال حيبستلا اذه ةبوتكم ةالص لك ربد يف لوقي نمل

 : هنع ىلاعت هللا يضر كنا (ق

 لصيف ٠ ِهِرثأ يف ُهَل اسنيو « هقزر يف ُهَل طسي نأ ُهّرس ْنَم ٠

 . 4 ةمحا

 2 م 11 تالا د ني 2 52 4 .ً؟ :
 طَسبي نا هرّس ْنَم ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا - ق )

 ( هرثأ يف ) رخؤي : يأ ءايلا مضو ةزمهلاب( هل اسنيو ) هقزر رثكي يأ ( هقزر يف هل

 ا قازارلا ف اطشبلا كفا ا ىلا كانك ::ينراشللا ل

 . )3١( (؟ت تا/) اهتعيطق ميرو محرلا ةلص باب : َباَدآلاَو ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو
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 وا ام اولا وعم ماموسو املا ركب

 .٠ : ةبوتلا ] © َنيِنِيمْحُمْل رخأ ْعيِضُي اَل ل هنأو ( +. : ءاسلا ) © اَهْفِعاَضُي َةَنَسَح

 لا ا ولاول ا ورسا

 ةراسلال ماد اناا ذل اةنيفضت ةدايز نع هضارعإ ةلوبق مدع نم اذار نلاقي انأ

 كللاتكا اشو ةلايضأ :ناوكيف' ةيدلا دام سرك "ناوكيا تأ :لمكي نامل

 دقتعا نم»قح ىف اذه اولاق ريثكتلل انه ددعلا ركذ : ليق . عراشلا ىلإ هملع نطوفي وأ

 ف ركاذا اماامقحتلي الخ, ,بتئانتكتلا وأب متهئاويعسألا تللاس» نط .امأور نهاكلاو .فارعلا قدص

 لل هلل نيعبرا ةالض ةئم ليفت ل اًنهاك قدم نمو: رخآ تيدح يردي كال
 اك رفك دقق اًنهإك قدم م١ : مدلسلاو ةؤلصلا هيلع هلوقل تلا اذه ت1

 د 35 نركينماكلا قاسم ار اعلا نا يضر ن1 عضال كلت "0220
 نوعمتسي ام هيلإ نوقلي نجلا نأ وأ هللا نم مهلم هنأ دقتعا اذإ اّمأو بيغلاب ملاع هنأ دقتعا

 . اًرفك نوكي الف اذه نم هقدصف ةكئالملا نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [30]
 نال هللا دمَحَو « َنيِآلََو اًالَن ةالص لك ربد يف هللا َحّبس ْنَم ٠

 مان لاك نوشسيور ةعنببا كلش ب نيزالاو انزلاق كلو ب نيثاللو

 ديحسلا لور للقتال هلكت ا[ هيجي ورمل الاب ةلإ رال وهو  ةثالي

 دبل الكم انناكتانإوسراظك هلا ترفخملا نلدقزو نوب لك دلع غو
 د را

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 يأ ( هللا حّبس نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 > ور ل | انذيق ةيرتكملا نع ةغارف نكيقع . يأ( ةالص ل ريد ف ر هللا ناخب ناك
 نيثالثو اًمالث ) هلل دمحلا : لاق يأ ( هللا دمحو نيثالثو اًمالث ) رخا ثيدح ىف ديقلا اذه

 (65:7) ... ةاللصلا دعب ركادلا/تابكتتساب كان ةالصلا عضاوم و دجاسملا باتك : ملسما - [840]
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 لاومألا وأ ةلأسملا : يأ ( يه امنإف ) جايتحالل ال هلام رثكتل يأ هل لوعفم ( ًارثكت )

 هللا ام ناركير نإ, زوجمو .ةغلابملل از الط ءاغإ رانلاث كياقعلل لبس يعطل

 بذعيف ران نم حئافص نوكي هلام نأ ةاكزلا عنام يف تبث اك هب بذعي ةقيقح ارمج

 هناعأ هنأل مثأي نأ سايقلا ناكف هلاحب اًملاع هل عفادلا مكح امأو نارفك وهو هللا ةمعن

 خيبوت اذه ( رثكتسيل وأ هنم لقتسيلف ) ينغلل ةبهلا يف مثإ الو ةبه لعجي هنكل مارحلا ىلع
 . .نلاوتسلا» فلا لك ال مزين يوق هل ”فاك نين يدساللللا لال

 : امنع ىلاعت هللا يضر ديبع يلا تنب ةيفص (م)- 65 ]
 7-2 20 ا 7 ل دم د # كرد

 . « ةليل نيِعَبرا ةالص هل لّبقث مل « افارغ لاس نَم »

 كسي ثيدحلا حرش مح

 هحيحص يف ملسم جرخأ ( اهنع ىلاعت هللا يضر ديبع يبأ تنب ةيفص - م

 ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع ةجوز يهو ةيفقثلا ديبع يلأ تنب ةيفص ثيدح نم
 ا 13و رو نخر لاو هع تديباو ملثنلاو ةدلكش "هر دا ا

 يور دقو لسرم ثيدحلا اذه ( افارع لاس نم ) مهنع هللا يضر رمع نباو ةصفحو

 قورسملا نم ىفخأ امب ربخي نم فارعلا . امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع اًعوفرم
 نهاكلا فارعلا : حاحصلا ينو . لبقتسملا يف نوكي امب ربخي نم نهاكلاو ةلاضلا ناكمو

 نم ترعلا ةداع قع اًيرخ ةلْيلا رك ةاءاإ مويا: يأ( ةليلا نيعبوأ ةالتشفل لقت ل

 لوبق مدع ىنعم : يوولا لاق . ةليللا يف لالحلا ةيؤرل باسحلا يف يلايللا مهلامعتسا
 اهنوك :نآل ةئرجم ريغ اهنأ ال ةبوصغملا ضرألا يف. ةالصلاك اهيف هل باوث ال هلآ ةئالللا

 ّصخأ لوبقلاف اهيلع باوثلا بترت وه ةلوبقم اهنوكو رمألل اهتقباطم نع ةرابع ةئزحم

 نكت مل ول فارعلا نع لئاّسسلا ةالص نأ ىلع معألا يفن هيفن نم مزلي الف ءازجإلا نم
 : لوقأ همالك انه ىلإ عامجالاب كلذك سيلو اًموي نيعبرأ ةالص ءاضق هيلع بجول ةئزح

 . )١١5( (55*.) ناهكلا نايتإو. ةناهكلا ميرحت . باب ': مالسلا باتك ::ملسم - اي 8]
 "5 ني" عيش ات هلاك افارع لأ فلا 3 (ملسما يفد
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 مت تيردجللا حرش مح

 يف ينآر نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهوبأ - ق )
 ناطيشلا نإف ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع لدي يلاثم ىأر دقف يأ ( ينار دقف مانملا
 1 كيرالا الك هتايح يف ةفورعملا هتفص ىلع هار اذإ اذه : يضاقلا لاق ( يب لثمعي ال

 هتغيص الع تناك «ءاؤس عا مدل وا ظسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةيقرخلا --

 ميلا ةازتغللاطيلعا لانة ينالوا لف يرملا رذأألا ةيحننلا/ لضيبأ هاري نفك اهويغاللا

.- 

 : ( يبروص ف لثمجا ١١

 هس ثيدحلا حرش مدد

 ةريره يأ ثيدح نم يراخبلاو ملسم قمنا ينعي ( يتروص يف لغمعي ال - خ )
 ةياور يف هللا همحر يراخبلا درفناو .« « يب لثمتي ال :٠ ظفل ىلع هنع ىلاعت هللا يضر

 . « يتروص يف لثمتي ال ١ ظفل ىلع ةريره يبأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [84]

 هن لِقَمسَيلَك ١ رْخَج يه اَمنِإَ . ًارثكت ْمُهَلاَوْمأ َاَّنلا لس ْنَم ١

 هك

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ساَّنلا لأس نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م

 70534957 :  ماتملا ف ذ هلع يبنلا د6 ثناب : راعتلا كاكا : يراجللا 6

 ع يل لا لوق باب : ايؤرلا باتك : ملسمو
 2 ل 011 لا ا نما

 ا و 1 ا فافلل ةلاشلإوةهارك تاب: ةاكزلا باتك : ملسم [84]

 .0ريكتسلا ولر اهل ار كا اعزفن :ةكضص د

 8م٠١



 اًقلطم ينار نم هانعم لاقو ظفللا بناج ربتعا ضعبو مانملا يف مالّنسلاو ةالّصلا هيلع يبنلا

 ..«قنحلا دوس | ىلا

 ا 1 3 يضر ةريره 2 و 2

 وول نار د َةَظَمَيلا

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 يف ينآر نم ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هانعم هرصع لها هب دارملا : ليق . مونلا فالخ فاقلا حتفب ( ةظقيلا يف يناريسف مانملا

 دارملا : ليقو . ةظقيلا يف هتيؤرو ةرجهلا هللا هقزر رجاه نكي ملو مانملا يف ينار نم

 هتيؤربو « اوُهَبَتنا اوُناَم اذإف ٌّماَيْن ُساّنلا » : مالسلا هيلع لاق 5 ةرخآلا راد ةظقي ةظقيلاب

 نم كش اذه ( ةظقيلا يف ينار امنأكل وأ ) هنم برقلاب ةصاخلا ةيؤرلا اهيف مالّنسلا هيلع
 نمع باوج فانعسا اذه ( يب ناطيشلا لثمتي ال ) يسحب يلايخ هيبشت وهو يوارلا

 لب مالّسلاو ةالّصلا هيلع انيبنب صتخم ريغ مكحلا اذه نأ : ملعا . تلاد بسال

 هبتشي المل ةظقيلاو مونلا يف مهروصب ناطيشلا رهظي نأ نم نوموصعم ءايبنألا عيمج

 ىري اهزوج نم دنعو نورثكألا اهزوجي ملف مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر امأو لطابلاب قحلا

 فاروس اه. قمل ذإ هللاتاذ ليغ قرملا كلذ نألا نت, ة ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) - [85]

 اه ب مت ال .تاطتشلا ينافي روب ىنار نزمف مادملاب يف اريل

 (599) مانملا يف هلع ىبلا ىأر نم باب : ريبعتلا باتك : يراخبلا - [8]

 0 هلا لوف كنان : ان ورلا "تاكا 8

 1 ا ل دقف مانملا يف .ينار ن

 . (54345) مانملا يف هُقوَع يبنلا ىأر نم باب : ريبعتلا باتك ا ... 28

 : يع ىلا لوح كابر ايزل 7 كراش <: لل

 دعا 1 01 «ينار دمف مانملا َّق ياو نا

 /١١



 طقسي ال وهو لعافلا نع رارضإلا عفدل ركلما اع نييللا ناب الاصل اذه موق عنمو

 وهو رخآلا بجاولا هنع طقسي ال هبو هيلع اًبجاو كرت هنأ هتياغ ركنملا يهاّنلا لعفب

 بجاو هب رمألاف اًبجاو ناك نإف هب رومأملل عبات فورعملاب رمألا : ءاملعلا لاق يبنلا

 نأ اهنم طئارش هبوجولف ركنملا نع ُيهنلا اّمأو بدنف اًبدن ناك نإو ةيافكلا هجو ىلع

 بلغي نأ اهنمو هنع ٌيهنلا ال عقاولا ىلع مّدلا وعلا وللا نال اما هنع ٌئهنملان وكي ال

 اعلان الجر هلاك ان دع ايراد (فالشل انين ةيراشلا ريا ذأ وح ةلعفي هلا هل ٠
 هاراك ا انستما هتاركتم يف انعيأ هنع وتمت اكيزي الو ةرضم هقحتلي آل هابث انإ هنا هنا 1

 فعضأ ) بلقلاب راكنإلا يأ ( كلذو ) ثبع ال رثؤم هيبن نأ هنظ ىلع بلغي نأ اهنمو
 7 فاشل, هيلإ ب بهذ اه ضفنيو ديري .نامإلا نأ لعب لدي اذه : تلق ناك . ( تناعرا

 بلقلاب راكنإلاو ناميإلا تارمث فعضأ هانعم : تلق . ةيفنحلا دنع هليوأت امف - هللا همحر

 املا كللذك شيلو .هئافتناب, نامبالا نم ,جيرتم ال .نأ'مرل «كلذك ناك ىل : تلت نافاس

 كرا تلق ؛( لد يت ناسيإلا نم كلداعارو سلوا : تار لا ل ١
 . مودعملاك ناميإلا ناك تفتنا اذإ ةفيعضلاو ةيوقلا تارمثلا نأ هب

 : امهنع ىلاعت هللا يضر يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأو ديعس وبأ (20 خخ

 "3 ّنَحْلا 17 ْدَقَف تأ ْنَم »

 بسد ثيدحلا حرش مح

 ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأو ديعس وبأ - خ )
 نوعبسو ةئام مالسلاو. ةالصلا هيلع يبنلا نع ةداتق وبا هاور ام ليق . امهنع يراخبلا

 . ةيناثب ملسمو نيثيدحب .يراخببلا درفتا اًيدح نورشعو دحلا نيحيحتصلا فال اكد

 ( يفار نم ) ةددشملا ءايلاو ةلمهملا نيعلابو ةدحوملا ءابلا نوكسو ءارلا رسكب يعبر
 ناطيّشلا اهب بعلي ىتلا ايِؤّرلا ال ةقداّصلا ايْؤَرلا : يأ ( قحلا ىأر دقف ) مانملا يف : يأ

 1 0: 7 5 هييتالر/ ل 0 ١
 ىار هنأ صق نم باوج يف هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا هني رعب مانملاب ةيؤرلا انديف اعإ

 راسا 0 يار هانا هلع يبنلا أ م بابا : ريبغبلا تاك :(قراحسبلا - 00

 7 ا «عانملا ف 0 نم» : 2 لا لوق ترن اي ورا كراك ملسم و

 (١ ظفللاو ةداتف يأ ترد ص

 الامل



 ل رّبَعُت ملام ايورلا» : لاق مالسلاو ةالّصلا هيلع هنأ يور دقو للخ هيف امب ربعي اليك

 . (عقت

 :..هنع-!ىلاعت هللا يضر. ٍديعس وبأ مر < 800

 نِإَف « ِهاَسِلف ْعِطَمسَي ْمَل نه « ِهدّيب هيل اًركْنم ْمكْنِم ىاَر ْنَم»

 . «ِناَميإلا 90 َكِلْذَو « ِهِبلَقِبَف ْعِطَتْسَي ْمْل

 تح بيدا ,عرصلا بصخ

 نع هاور ام : ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 رشع دخأو ةئام نيحيحّصلا يف هل اًئيدح نوعبسو ةئامو فلأ مالّنسلاو ةالّصلا هيلع يبنلا

 وهو ( اًركنم مكنم ىأر نم ) نيعبسو نينثاب ملسمو رشع ةتسب يراخبلا درفنا اًئيدح

 ( عطتسي مل نإف هديب هريغيلف ) هدض فورعملاو لعف وأ لوق نم هللا ءاضر هيف سيل ام
 لوقلاب هريغيلف ينعي ( هناسلبف ) هنم ىوقأ هلعاف نوكل ديلاب ةلازإلا ىلع ردقي مل نإ يأ

 الو هبلقب ههركيلف هانعم ( هبلقبف ) لوقلاب عنملا ىلع ردقي مل يأ ( عطتسي مل نإف )
 ىئوقأ ! هنوكل ديلاب :نييغُتلاجءدق 'امنإ تلقلاب ةروضتي ال. رييغتلا_ نآل-مبلقب ؛هريغيلف ةلفركرانقي

 بولطملا ليصحت ىلإ برقأ نوكيل لوقلاب عنملا مدقي نأ يغبنيف لمعلا يف اّمأو عنملا يف

 اريايلل .لوقلاب_ هتيم نإو نسحأ نوكي نيلأ نوكي ام لوقلاب عفدلا يف مث هيلع اقفر

 لكلا نم هاركرضي ال لكسفلا مكيلعا ىلاعت هلوقل فلاخم ثيدحلا : تلق نإف ديلاب

 هب متفلك ام متلعف اذإ مكدسفلا اومرلا ةياآلا ىنعم : تملق١ 1505 : ةدئال] 4# مثيدَتهأ اذإ

 رمأ نمف ركنملا نع يهَّنلاو فورعملاب رمألا نم هب فلك اميف ٌمريغ ريصقت مرضي ال

 هار ام نأ ملع نمب صتخم ثيدحلا اذه : ليق . هرضي ال بطاخنلا هب لثتمب ملو ىمنو
 ف ايئاَج قوكيو' هلهذم قف اركنم اعيش ىأري امر لهاتلا نآلا لعافلا لإ[ بسلا را

 : ىلاعت هلوق يف لخدي اليك ركنملا لعفي ال نمب اًضيأ صتخم ليقو لعاقلا

 [44 : ةرقبلا] «َنولقعت ذلفأ باكل نول معاو حيل وتس ٌربلاب سايل نورمان

 7 (25) 00) .١ كاك لا نم ؟ركدملا رع يبذلا كوك .نايب باب :ناميالا باتك : هلسم ”[| |
- 
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 انف هللا يضر سايع نبا (ق) - [2]

 1 52 ةريمأ نم يع نما

 1 (ةّيِلِهاَج همسيمف اا به عاملا

 م م م

 قّراف ْنَم ُهّنِإَف « ِهِيلَع

 هس ثيدحلا حرش هح

 نم ىأر نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 ( ةيلهاج هحيمف تامف اًريش ةعامجلا قراف نم هنإف هيلع ربصيلف ههركي ائيش هريمأ

 رشثلا فلا ال ام ناك ءاوس ريمألا نع هركي اف لغ ريصلاو ةعامجلا مورل نوجو هكر
 2 5 3 ١ 21 3 : ع

 مح ريغب اسفن ىلتق اذإ الإ انزلاك هفلاخي وأ
99 - 

 : امهنع ىلاعت هلا 0 سابع نبا (ق) - [85]
 1 يوك 1 عرطو 1 0 ورا عحتم

 بيحب تتيح حرش مح

 هلاق اذك نيودّتلاب ىؤر اهعمجو مانملا يف ةيؤرلا ن ديون الب ىللعف كزو ىلع يهو ( ايؤر

 ىلاعت هللا لاق !؟ ءابلا مضب ( هل اَهَرْبْعَأ ) اهيف اهار ام لقيل يأ ( اهصقيلف ) يرهوجلا

 ربخأو اهرسفأ يأ ليعفتل ةحأا نم نوكي نأ روج و [47 : فسوي] نورت اي ورلل سك نإ

 فايعسألا لع اهَفَر روحو رمالا قاَوَخ ءازلا نوكسي وهو اككرما هيلإ لودي اه رتخآي

 ليواتلاب اًملاع نوكي نأ يغبني اهربعي نم نأل مييلع اقافشإ ( هباحصأل هلوقي ناك )

 6-2 هقلا 1 ع
 اابخ ورحت 0 نى ادعت لورتساا . لع 5-- لوقف بنىاآد نعل باح يفراحس ع ]8١[

 07٠١55١(

 لد ١ حفلا , وهض دنع ىملسل هعامح هم رداع بتاج ٠ دل ةرامال باح 0 يلسف و

 .(هد) )١853( هةعامجملا ةقراقم ٠ ةعاطل 0 ىجو يح جب ىحوه +« لاح 3
 بن ا: < 2 2 - -

 : م 5
 م, تتيح اذإ رباع لوأل ايّؤرلا ري مل نم باب : ريبعتلا بانك :> ئراخبلا - [87]

 ١ - رب

 : 07 (5555) اي ةرلا 1 ل بان : ايةور تان7©ن» وليس ف

 2 يراحبلا دنع ةدايزلا حدده دج مت ا 6 ولسه هي هر يه عرج كضلل ديد تبيدخ اده ه

١١ 



 هسو ثيدحلا حرش مج

 ( ىده ىلإ اعد نم ) هنع ملسم ىور (هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 لخديف ريقحلاو مظعلا لوانتي هقالطإب وهو ةحلاّصلا لامعألا نم هب يدتبي ام للاى

 نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ) نيملسملا قيرط نم ىنذألا ةطامإ ىلإ ىعد نم هيف
 نمل ةلصتخ "دما ' لإ ءاعدلا توكل رجالا 'كلذب "ىدهلا "ىلا ئعاذلا ئحكلا ااهنإ ( هنن

 (اًئيش مهروجأ نم ) ناك ردصم ىلإ ةراشإ وهو ( كلذ صقني ال ) ءايبنألا لاصخ
 ىلإ هّمضو عباتلا رجأ نم صيقتّتلاب الثم نوكي امّنِإ ىعاّدلا رجأ نأ مهوتي امل عفد اذه

 صقني ال هعبت نم ماثا لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ) يعاّدلا رجأ
 ىنعملا رابتعاب نم ىلإ عجار مهماثاو مهروجأ يف عمجلا ريمضو ( ائيش مهماثا نم كلذ
 يهو ةدحاو ةئيسل نوكي نأ مزلي هوعبتاف ةلالض ىلإ ةعامج دحاو اعد اذإ : تلق نإف

 ةدحاو ةعفد ةعامجلا ةوعد نأل ةددعتم ثينعملا قاةدعدلا كلت ةيعلقا ةريثك ماثا ةوعدلا

 . اهداحا نم لكل ةوعد

 مع اخت هللا يضر يراصنالا دوعسم نبا (م) ل

 - ًَ و وج 5 وكر - 5

 . « هلِعاف رجا لثم هلف ريح ىلع لّد َنَم »

 بج ثيدحلا حرش د

 ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنالا ) ورمع نب ةبقع ( دوعسم نبا - م )
 نيحيحصلا يف هل ناثيدحو ثيدح ةئام مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام : ليق . هنع ملسم

 لثم هلف ريخ ىلع لد نم ) ةعستب ملسمو دحاوب يراخبلا درفنا اًئيدح رشع ةعبس

 . رهاظ هانعم ( هلعاف رجأ

 هفالخ و « هريغو بوكرمب هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب :,ةرامإلا, باتك : ملسم - []
 ا اكل ريغ هلهأ ِق

0 



 در عا هيام لإ قا 3 كار

 انين ل

 : هنع ىللاعت هللا ا ةريره وبا (ف) - [,/4]

 ا ريق عوشلا لا نلكَو 40 ١ َوُهَف نايف يبأ َراَد لحمد ْنَم ١

 ١ كب تقيم سلاف كارلا ريف هلال ىلع

 هسج ثيدحلا حرش مدد

 راد لخد نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ناك هنأل لوقلا اذهب مالسلاو ةالصلا هيلع يبَنلا همركأ امنإ : ليق ( نما وهف نايفس يبأ

 حالسلا ىقلأ نمو ) كلذ لثمب هازاجف ا نايفس أ راد لحخدف ةكمب يذوأ اذإ

 ةكم حتف هنأ ىلع ةلالد هيفو ( ةكم حتف موي هلاق . نمآ وهف هباب قلغأ نمو نما وهف

 كاف ١+٠ فاعلا "لاق !علتشلا يف"ال' نهقلا يف "لمقتل انإ نما ظفل'"نآلا ةونع ناك
 نيمااغلا نيب اهمسق الو اهلاومأ حبتسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ليلدب اًحلص

 . هيلع ةجح ثيدحلاو

 : هنع نلاعتريمللا, يضر ةريرغ وبآ ( 0

 عبث ْنَم روجأ لم ٍرخألا َنِم ُهَل َناَك «ىَدُه ىَلِإ اَعَد ْنَم

 هيِلَع ا ٍةلالَّض ىَلِإ اَعَد ْنَمَو . ايما رولا نم كلذ ُصقني ال

 4( انيس كهماتا نم من رم مرو يا حا 0

 ةكم حتف باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم يف 7 انإو : «يراخبلا)» ف سيل تيدحلا - 3

 81/1 و تيرمألاا هنو عجارو .(85) )١78(

 ةلالض وا ىده ىلإ اعد نمو « ةئيس وأ ةنسح ةئس نس نم باب : ملعلا باتك : ملسم - [9]
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 : هنع هللا يضر ةريره وبأ (م) - [71]
 ةعيطلام قلاع ””كلاتق "عاجلا قراقؤ"" اماهعاطلا" وار 2 رْشموْلا»
 ىَلِإ وُعدَي وأ « ٍةيصَعِل ُبَضَْي ةّيمُع َياَر تخت لئاَف ْنَمَو « ٌةيِهاَج

 ينم ىَلَع جرحت ْنَمَو « ياها قف ليف « ةبصَع صني أ ةَيصَع

 يِذِل يفي الو « اًهِنِمْوُم ْنِم ىَشاَحَتَي الو اَهَرِجاَفَو اَهّرَي ُبِرْضَي
 1( هلم تيسلاو يمر نسلق وااهديك

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ةعاطلا نم جرخ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 زوجيو قبس امل نايبلك نوكيف هركسعو مامإلا يأ ( ةعامجلا قرافو ) مامإلا ةعاط يأ

 ( ةتيم تام تامف ) ضفاورلاك ةعامجب ةالصلا كرت ينعي ةالصلا ةعامج مهب دارُي نأ

 ةلاحلا كلت ىلع تام اذإف ايغاب راص ىنعي ةتيم ةفص يهو ( ةيلهاج ) عونلل ميلا رسكب
 لب اريمأ نوعيطي ال اوناك مهنأ ةهج نم ابيلع ةيلهاجلا لهأ تومي اك ةلالضلا ىلع تام
 ( ةيمع ةيار تحت لتاق نمو ) فيعّضلا لكأي مهنم يوقلا ناكو ةهافس كلذ نودعي
 ةيمعو .نيتفئاطلا يأ قحملا' نآب"ةفرعم الو .ةريصب' ريغ نم اهلهألتاقي "ىلا ةيارلا ىفو

 لالضلا يهو ىمعلا نم ةيلعف نزو ىلع نيتدّدشملا ءايلاو مملابو اهمضبو نيعلا رسكب

 ( ةبصعل ) فانكسا وأ لاح وهو ( بضغي ) اههجو نيبتي ال ةيمجعأ يه : يي ووتلا لاك

 وعدي وأ ) ةبصعلا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا يهو ةيبصعل : خسنلا ضعب يفو بصعت يأ
 رسكب يهو ( ةيلهاج هتلتقف لتقف ) هل لوعفم بصنلاب .(ةَبصع رصني وأ ةبصع ىلإ
 درجمل نوكت مهتلتاقم نأل ةيلهاجلا لهأ ةلتقك هتلتق ئنعي. فوذحم ادتبم ربخ عونلل تفاقلا

 قيرطلا عاطق مهيلع نيجراخلابو ةوعدلا ةمأ مهب دارملا ( يتمأ ىلع جرخ نمو ) بصعتلا
 يفي الو اهنمؤم نم ) ىلابي ال يأ ( ىشاحتي الو اهرجافو ) ءابلا حتفب ( اهرب برضي )
 نايبلاك ناتلمجلا ناتاهو مهلتقو مهلاومأ ذخأب ةمذلا لهأ دهع ضقني ىنعي ( اهدهع يذل

 . نتفلا روهظ دنع نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [الال]
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 ب ثيدحلا حرش مح

 لمح نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( مهنع هللا يضر ةريره وبأو رمع نبا - ق )
 ديدحلا ةلا نم برحلل دعأ ام وهو حالسلاب يأ ضفاخلا عزنب بوصنم ( حالسلا انيلع
 بأ( انك لقر رانلاال اييلع هيلوك لاح يأ الاجر ايلعلو لمح لوعفم نكد نإ دا

 . انتنس لماع

 هلع 0 5 0-3 لع 1 0000

 ل ليلا 0 الط ا 4 - ل رار موق

 . ( للا كلذَو

 هيو ثيدحلا حرش مدح

 رخا نم موقي ال نأ فاخ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر رباج - م )

 رتولا لصيل يأ ( هلوأ رتويلف ) ةدئاز وأ « يف » ىنعمب وأ ضيعبتلل هيف « نم »و ( ليللا
 ةفينح وبأ هيلإ بهذ 5 هبوجو ىلع لدي توفلا فوخ دنع راتيإلاب هرمأو ليللا لوأ يف

 ( ةدوهشم ليللا رخا ةالص نإف ليللا رخا رتويلف هرخا موقي نأ عمط نمو )
 . ( لضفأ كلذو ) ةمحرلا ةكئالم اهرضحت يأ

 ابيناكا فكن عصرا سئعا زعن هزيل. قلع سلا كرف تاب ٠ نايل نباتا اوديو دم

 ا ا

 لقا ملسماب قييم (نال و انعقيازطل .اًعيعم سيل ,وأ .ىباسقيررط نع سيل, يأ )امر نسيلف
 «حتفلا» هلتق وأ هلاتق ةدارإل هيلع حالسلا لمحب هبعري نأ ال . هنود لتاقيو هرصني نأ ملسملا
0 

 يبنلا لوق باب :"قباسلا ردصملا يف طقف « ملسم » دنع وهف : ةريره يأ ثيدح امو

 "000 ل ل سيلف انشغ نم ٠ هع

 يرراخبلا#:ةاضيأ نيموم يبا ثيدح نم امشدنع وهو . ( م هةر لاز شألا ةفحت» عجارو

 راديو يلع ورر ملم و بالا ١ يو
 ين ويلف ليللا رخام .م موقيالا ن نا فرح نما كانا : اهرضقو,نيزفاسملا ةالصا:باتك : ملسفما -_ (7]

 ه0 1 ]1 ةزرضرر هلوأ



 نوكي ثيدجلا ةياور ىلعو امهيف لصألا وه اذه ةفالظ]ا' لع كقيي«ريفكتلاو لركل

 ثنحلا ىلع هميدقت زوجي ال موّصلاب ريفكتلا نآل لاملاب ًاديقم ريفكتلاو ةحابإلل ريفكتلا رمأ
 دصقيل « رفكيل ١ ىنعم نوكي وأ واولا ىنعمب ثيدحلا ىف مث نوكتف اًضيأ ىعفاشلا دنع
 نم ىلوأ 8 "مالا عا ليصل فاحت كتاكيت را نأ عم نيتياورلا نيب اقيفوت ةرافكلا

 . نيترم هباكترا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - [/5]

 هلإ الا + لهيلفم . "قرعلاو , تنكالاب .ةفلح ىف نات يلح نم
 . (« هللا ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 لاقف فلح نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 لقيلف ) نيمنص امسا امهو ( ىزعلاو ) ديدشتلاب ىورو فيفختلاب ( تاللاب هفلح يف
 ازتامار اللا كيا يلو للا فزع ركل انيس مللت" ناك نإ "برش نإ انوا اذألا ااا
 لكلا افادت اني مسي 0 "نانط لاب "طلال "نأ" كفا: "ةيللريعل "فاح ناك اذا للا

 ؟يقلا نارك "ا ؟انكلا ارم القمل لعاب وأ قاف لاا قال ارامك يعي ا
 ا : كلامو يعفاشلا لاقو . كلذك مانصألاب فلحلاو اًروزو لوقلا نم اًركنم

 ةبجاو تناك ولو ةرافك هيف ركذي مل مالسلا هيلع هنأل ثيدحلا رهاظب نيججتحُم هيف

 '"اهركقل

 : مهنع هللا يضر ةريره وباو رمع نبا (ق) - [725]

 . (« اّنم يلف حالّسلا اَنْيَلَع اَمَح ْنَه »

 بم م1 كر ةللاب كتل ل "باج :ةروشملاو نافارا + بلاك

 .:(4)+(1(07/)/ اللا ؟فكفلح نم كاب: نامعألا باتك : ملسمو

 للخت نمو عتق يبنلا»لوق «باب :نتفلا. بانك :«ياراخببلا'هجرحأا + ارملع' با ثيدتسا مآل حلا
 0 . )7١070( «انم سيلف حالسلا انيلع
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 ءابلاو امهدحأ كرتب نوكي امنإ ءيشب ءيش لادبتساو ثعب نيح ًادمحم مهقيدصت نم

 ىلإ ) ءاشترالاو سؤرتلاك ( اليلق اَنث ) : كلذك ةيآلا يفو كورتملا لخدي لامعتسالا يف
 0 مه بيصن ال يأ 4 مُهَل قالَ ال َكِيَلوُأ 8 : ىلاعت هلوق وهو ( ةيآلا رخآ

 يأ : 4 مهيكزي الو ]ف ةناهتسالا نع زاجم وهو ةمحرلا رظن يأ 4 مهيلإ رظني الو )
 0 ليق عا : اربع لآ © ملأ ٌباَذَع مُهَلَو 9 بونذلا نم مهرهطي ال

 له : مه لاقف نيراتمم رعجشلا لي فيرشألا نب ٍ_ بعك ىلإ اوؤاج دوبيلا نم ةعامج نأش

 ؟ييبكااو يرش نأ تمنه دق :لاقاا.د معن :اولاق ؟ هللا لوشار لجارلا اذه نأ/نونلكا

 هتفص ريغ هتفص اوبتكف اوقلطناف انيلع هبش هلعل : اولاقف . اًريثك اًريخ هللا مكمرحف
 يأ مهرامف حرفف انل تعُت يذلا تعنلاب وه سيلو انطلغ دق : اولاقو هيلإ اوعجر مث

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [7]

 ْنَع رفكيلف ٠ اَهْنِم اري اَهَريَغ ىتأَرَف «نيِمَي ىَلَع فَلَح ْنَم»
 0 ري وه يدلا لست 000

 ىلع فلح نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ازاجم هيلع مسقملا وه انهه هب دارملا نكل هيلع مسقملاو هب مسقملا عومجم وهو ( نيمي
 هدلاو ملكتي ال نأ فلح اذإ ام « اهنم اًريخ اهريغ ىأرف ) ضعبلا ةدارإو لكلا ركذ

 ل را ا مك هنيع نع رفكيلف )

 ةحيحص ىرخأ ةياور يف ءاج هنأل ةفينح وبأ اهعنمو ثيدحلا رهاظب ًاكسمت يعفاشلا

 نوكي اهمف,نمألا نأل,ىلوأ ,ةياورلا,هذهب كّسمّتلاو « رفَكُيِل مث ريح وُه يِذَّلاِب تيه ٠

 آي ل عاف ا اه ريغ ايفو اسع (فلط نم بدن تنايبا 4 تاعألا باتك : ملسم - عا/"]

 )0-١55( )١5(. هنيمي نع رفكيو .ريخ وه يذلا
 كلنا فمات وك فاذت فارشألا ةفحت عجارو يراغبيلا هوري ملو
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 رهاظ ( لاق اك وهف ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةنيرقب يناثلا ىنعملا انهه هب دارملاو
 لمع هبو رفكي لعفف يدوب انأف اذك لعفأ نإ لاق ول اًملسم نأ ىلع ّلدي ثيدحلا
 يضاملاب هقلع ْنِإ اّمأو ديدهُتلا ىلع: ثيدحلا اولمحف رفكي ال : ةّيفنحلا لاقو ةيغفاشلا

00 
 هنكل نيمب هنأ ملعي ناك نإ رفكي ال هنأ حيحّصلاو . 0 يفز ني

 لمحم وهو رفكلاب َيِضَر هنأل رفكي فلحلاب رفكي هنأ هدنع ناك نإو اًسومغ نوكي
 . رثكألا دنع ثيدحلا

 : هنع ىلاعت هللا يصر دوعسم نبا (قالوخ ا

 هيلع َوُهَو هللا يقل , ِهَفَح رعب مِلْسُم ٍءىرْما ٍلاَم ىلَع فلَخ ْنَم ١

 ادعم مالنا ِْيَلَع هللا ُلوُسَراَنيلع أر مث : هللا دبع لاق « َناَبْضَع

 0 هللا دهعي نورتشي_ نيا نإ لَجَو َّرَع هللا باّتِك ْنِم

 م سدا رولا فر لا يخل ىلإ « 4 اليلق آنَمَن

 صح ثيدحلا حرش مدح

 فلح نم ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 يقافتا ملسملاب هدييقت هسفن نع هعفدي وأ هذخأي نأ لجأل يأ ( ملسم ءىرما لاه ىلع

 أرق مث : هللا دبع لاق ) ”هنع ضرْعُم يأ ( نابضغ هيلع وهو هللا يقل هقح ريغب )
 باتك نم ) ثيدحلا قدص ىلع لدي ام يأ ( هقادصم مالسلا هيلع هللا لوسر انيلع

 دهع ام يأ ( هللا دهعب ) نوكرتيو نولدبتسي يأ ( نورتشي نيذلا نإ : لجو زع هللا

 هيلع اوفلح امب يأ ( مهناميأو ) لوسرلا تعن راهظإ نم ليجنإلاو ةاروتلا يف مهلإ هللا

 . ©مبءامياو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ#© ىلاعت هللا لوق تاب : ناميالا باتك : يراخبلا"- 3

 8 ا

 0011 رانلاب ةرجاف لىميب جلاد قحت عطتقا نم ديع و تنال 3 ناميألا تاك 3 ملسم و

 0 هل ظفللاو فلفل نع

 . ليواتلا اذه ىلع درلل ء [40] مقر ثيدح ىلع قيلعتلا عجار : هيبنت (ه)
 ٠م  (١)راهزألا قرابم 4/



  - 7٠هنع ىلاعت هللا" يضر ءادردلا وبأ (م) :
 تمل 2 و 0 اي 2 2 7 را طق

 نثق َنِم ٌميصع . فهكلا ٍةَروس لوا ْنِم ٍتاّيا َرْشَع ظففح ْنَه »
 . « ٍلاَجَّدلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هقيبكت ,ربتشا ,::ليق'هتع :ملسم.:ئورإ ( ةمع. ىلاعت هللا ئضر'.ءادردلا وبأ - م)

 ةئام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام قشمدب تام اًملاع اًهيقف ناك رميوع همساو

 ثان ايم ييراخيبلا درفنا ايدج رع اةيسمج ,نيحايحصلاقالدل ااكيالحا نوه د اة

 : ملسمل ةياور يفو ( فهكلا ةروس لوأ نم تايا رشع ظفح نم ) ةعستب ملسمو
 نوكت نأ زوجيو دهعلل هيف ماللا ( لاجدلا ةنتف نم مصع ) فهكلا ةروس رخآ نم

 ه0 نبل قيما ةقاوب نسيبلتلاو_بدذكلا هم .نثكي نمر لالالا نال برضا

 .[ قلع تتش وا .هلدع!نح_ ائمتفعغا, ميلللاو نول نام

 كبسو ثيدحلا حرش صح

 عياب نمم ناك هنإ : ليق . هنع ةياورلا ىلع امتنا ( كاحضلا نب تباث - ق)

 نيحيحصلا يف هل « اًئيدح رشع ةعبرأ مالسلا هيلع يبنلا نع هاور امو ةرجشلا تحت

 ةفص رجلاب ( مالسإلا ريغ ةلمم فلح نم ) رخالاب درفنا ملسمو اذه امهدحأ ناثيدح

 ضعب لاخدإب هب مسقلا وه ةقيقح ءيشلاب فلحلا فلح ريمض نم لاح ( اًبذاك ) ةللل

 نيملاك كرتلا وأ لعفلا ىلإ اًيعاد هنوكل اًراجم ربلا لجأل قيلعتلا ىلع قلطي دقو هيلع هفورح

 ] - ]7٠0ةفهكلا ةروِس اضف باب : اهرصق و نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم ٠ ا 55(
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 دي( 6 1/) ىغللاو تتائسلا ىرك د ا كدا تاكا ئراحتلا - 1]

 شل سيفا نايكي ع نو ديس” ناسنالا نتعي عرق طلعنا باتل 21 ناعالا اهاتك السلا
 مااا و ..) ةلموما فنا الإ محلا اخذي اذا ةناوإ لا راثلا ىف اتساع

15 



 ض فيلحلا حرش مح

 امهنع ملسم ىور ( امهنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملاو بدنج نب ةرمس - م )
 : ليق . اهمضو لادلا حتفو مجلا مضب بدنجو ملا مضو ةلمهملا نيسلا حتفب ةرمس
 نورشعو ةئالثو ةئام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام ةرصبلا يلو ناك ةرمس

 هاور امو ةعبراب ملسمو ثيدحب يراخبلا درفنا ثيداحأ ةعبس نيحيحصلا يف هل اًئيدح

 نانثا ملسملو « يراخبلل رشع انثا : نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو ةتسو ةئام ةريغملا

 ىنعمب ءارلا حتفو ءايلا مضب ىري لاحلل هيف واولا (ىرُي وهو ثيدحب ينع ثَّدح نم )

 فاكلا رسكب ( بذك هنأ ) امهب لومعم نيتياورلا الكو ملعي ىنعمب امهحتفبو نظي
 ىنعمب ردصملا وأ فاضملا فذح ىلع بذك وذ ىنعمب لاذلا رسكو اهحتفب اذكو ردصم

 ةغيصبو هنع لقانلاو ىرتفملا رابتعاب ةينثتلا ةغيص ىلع يور ( نيبذاكلا دحأ وهف ) لعافلا
 اًحيحص ناك نإ: رظني ثيذح ةياور دارأ. نم نأ : ملعا .ةلقنلا ةرثك رابتعاب عمجلا

 "211 را لوقو تلعب ضناكينإ واادكب لمآ را اذنك تلا كزتسر «لاقس ل وقي نا
 0 د ىلو ملا لوسر نع يور لاقو هيبداك هنا نظ وأ يلعااذإ اماوإ ٠)

 وهو هلوق يفو هتيرف رشن ىلع يرتفملا ناعأ هنأل نيبذاكلا ةلمج يف جردنمف عوضوم
 هيلع يبنلا ىلإ ثيدحلا ةبسن يف بذاك هنأ نظي مل وأ ملعي مل اذإ هنأ ىلع ةلالد ىري

 . بذاك هنا نظ وا هريغ ملع نإو هتياور يف هيلع مثإ الف مالسلاو ةالصلا

 :"اهبع'طللا ىتطر تانغ زا

 "4 ةّنَجلا هلق ( ةلماو] ركب رفع َنَم »

 4هسو ثيدحلا حرش مح

 مضب ( ةمور رئب رفح نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ناثع - خ )
 صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ اهيلإ ركب ةفاضإو ةنيدملا يف ركب واولا نوكسو ةلمهملا ءارلا

 . اهفقوو اهارتشا ناثع نأ يور ( ةنجلا هلف ) اهفقوو اهحالصإ اهرفحب دارأ

 نيملسملا ءالد لثم هسفنل طرتشا وأ اًنضرأىفقو اذإ :بناب *«اياضولا كراتك ::«ينافبلا ب 1
 . (01/ا/4
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 هس ثيدحلا حرش مح

 ملف هلل جح نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 نأ يور امل ءاسنلا دنع عامجلا مالك ملكتي ملو لوقلا نم شحفي مل يأ ( ثفري
 : دشنا امل امهنع هللا يضر سابع نبا

 اهلييملا "كن ريطلا :قدضي نإ ', ., اسيمه :ءاينب . نيشمب , نيهأو

 ( قسفي ملو ) ءاسنلا روضح يف نوكي ام ثفرلا : لاقف ؟ مرحم تنأو ثفرتأ : هل ليق
 اًضيأ هنع ايهنم ناكو لادجلا ركذ كرت مل : تلق نإف . ةماقتسالا دح نع جرخي مل يأ

 فالتخالا هب ديرأ نإو قسفلا يف لخاد وهف ءاقفرلا عم ةموصخلا هب ديرأ نإ : تلق
 ناك هلعلف ةقرشب .نؤئاقي فازلا' رئايبوا عازل 'رهشاملاب نقي ناك اًشيرقأ 100 فقل

 ىلإ جتحي ملف اذه رودص لبق ةفرع ىلإ فوقولا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا درب ًاعفترم
 ليق هدعب يتلا ةلمجلا ىلإ فاضم حتفلا ىلع ينبم موي ( همأ هتدلو مويك عجر ) هركذ

 نوكيو هل عوضوملا هانعم هنم داري نأ زوجيو هربخ مويك هلوقو راض نعم انهاوسلا

 نيكل بونذلا نم هولخ يف هتدالو مويب هموي اًهباشم هنطو ىلإ عجر ينعي ًالاح مويك
 ىنعمب عجر نوكي نأ زوجيو هقالطإ لطبيف ثيدحلا يف ركذ اما يكملا جرخي اذه ىلع

 ولخلا يف هيبشّتلا نوكيف مهنع رفغت ال دابعلا قوقح : حراش لاق . جحلا لاعفأ نع غرف

 ملام "تعي نأ ةفرع ةيشع اعد مالبللاو ةالصلا هيلع ىبنلا نا يورام نكل اهو ٠0

 ولخلا يف هيبسَتلا نأ ىلع لدي اًرشبتسم كحضف هتوعد بيجتسا ىتح هيف دجو جاجحلا

 : بونذلا لك

 : امهنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملاو بدنج نب ةرمس (م) - [154]

 ا 2 ل1 وي لاس 7 #ك نا هر
 لخا| وهف تدك" هنا ىري وهو ٍثيدحب ينع ثدح نم»

 . « َنيِبِذاَكلا

 كيذكلا نم ريدحتلاو نيباذكلا كرتو تاقثلا ن :مع هيا ورلا بوجو باب : ةمدقملا يف : ملسم - ["14]

 . )1/١( هيَ هللا لوسر ىلع
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 ص ثيدتملا حرش مح

 ( ةرسعلا شيج زهج نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر نافع - خ )

 بكرملاو دازلا ةلقو رحلا دادتشا نامز يف تناك اهنآل هب يمس كوبت ةوزغ شيج وهو

 ىلإ ثعب ثيدحلا اذه عمس امل نافع نأ يور ( ةنجلا هلف ) هرفس زاهج ةئيبت هزيهجتو
 ”ارسلاو ةداصلا و لعبا يلا د عف ةيديلنو تالسن واه هيستالا تامر ا
 ؛. 0, اتصلعغاء امو" تازرسا ام( نامثع ابك هللاءوفغ 2:.لوقيو ره ]|

 : ,هنع ىلاعت هللا ,ىيضرر دلاخ ني ديوب( |

 يف ايِزاَغ فلحت ْنَمَو اَرَع ذَقَف هللا ليبس يف اًيزاَغ َرُهَج ْنَم »

  هةازغ نق رب ايل

 زّهج نم ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دلاخ نب ديز - ق )
 فرط لمس ةفاشم لاهو 4 ورغلا رجلا كا لضخا يأ مار نفقا هللا ليسا

 فخ نمو ) نيع ضرف داهجلا راص نامز يف ناك اذإ ميقتسي امنإ اذه نكل . هنع وزغلا
 ليلق ديق اذهو ( ريخب هلهأ يف ) هرومأ ةياعرب هدعب اًمئاقو هل افلخ راص يأ ( اًيزاغ

 ثيدحلا رودص ناك نإ هتمذ نع داهجلا طقس يأ ( ازغ دقف ) ليزج ىنعمل عماج
 . وزغلا باوث هل لصح هانعمف هيف نكي مل نإو نيع ضرف هيف داهجلا ناك نمز يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) - [61]

 ومب او 1 2 ضر كيلا 2 0 9 8 ع تاي 2002 نول ل ا 8

 . ( هما هندلو مويك عَجَر . قسفي ملو .« ثفري ملف هلل جح نم »

 . (785) ريخب هفلخ وأ اًيزاغ زهج نم لضف باب : ريسلاو .داهجلا باتك .: يراختبلا <

 فاق وأ عر اوك ع هللا ليس ىف لعزافلا ةناعإ لضف باب : ةرامالا باتك : ملسمو

 .(١؟5) )١1895( ريخب هلهأ يف
 ها ةييمح 1 تإو سلا قف ةلغم ملأ ١ : نابحلا با لاق 6 3

 )١3535١(. : روربملا جحلا لضف باب : جحلا باتك : يراخبلا -17557]

 .(؟58) (١؟0٠3) ةفرع مويو ةرمعلاو جحلا لضف يف باب : جحلا باتك : ملسمو
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 كسي ثيدحلا حرش مح

 لكوت نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - خ )
 وهو ( هييحل نيب امو ) انزلا نم جرفلا وهو ( هيلجر نيب ام ةظفاحمب ) لفكت يأ ( يل
 نوك نأ ملعا . ةيحللا تبنم ماللا حتفب ىحللاو مالكلا حبقو مارحلا لكأ نم مفلا
 انئاعب لي عفنإو ةظفاحملا هذه بلاط ' هنأ» قابتغاب».كلب لالمكتم# مولنزلاووأةالضلا هيلع لولا
 ( ةنجلاب هل تلكوت ) هل عفان لولدملا ءادتهاو يداها وه مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل هيلإ
 رسام وعل :: قيزغلا ين ثيدحلا يف ثيدحلا اذه لثم ءاج دقو اهوخدب تنمض يأ

 راالا فةلدلاونطبلا كلفيقلافاشللا لقللا ٠ نرثلاب رعو وقف ينو وس تل بع

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [54]

 ميو تي اكتم حاج ا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ةعمجلا مكنم ءاج نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق )

 بهذو بوجولل رمالا نال ةعمجلا موي لسغلا بوجو ىلإ كلام بهذ ( لستغيلف

 وكم ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ِبدّنلا ىلع رمألا اولمحو هبابحتسا ىلإ روهمجلا

 . « لضفا وهف لستغا نمو تمعنو اهبف ةعمجلا موي

 : هنع هللا يضر ناثع (خ) - [65]

 ديد سلا فلخب  ةييشل عراب سيم

 . (81ا/ا/ل) ةعمجلا موي لسغلا لضف تان 2 ةعمدلا كاكا“ يراخبلا تب

 .(؟) (8454) : ةعمجلا باتك : ملسمو

 ال5 ادم قيشفلا طرعشا أ لريروأ اضرإ نزف لإ بناح :اياضولاوبا 7 نام لجلا . [5]

 0101 املسملا
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 : لاقف اضوت هنع ىلاعت هللا يضر ناهع نأ يور امل دحاو انه وحنلاو لثملا ىنعم نأل

 هنع ربع لص يأ ( عكرف ماق مث ) اذه يلوضو لثمب بنوت هلع شاب لوس 11

 ( هسفن امهيف ثدحيال ) ةلفان وأ تناك ةضيرف ( نيتعكر ) ةلكاشملل اًراجم عكر ظفلب
 الاجو ها اون رسلمبتلا اميي«بلظي/ال هانطم وأ .ئبيطلااذعلاق مدك_هلللع. ف كحلملا ك0

 ىلإ ةراشإ ثدحي : ظفل يفو ةالصلاب قلعتيال امم ءيش ثيدح كرت هب دارملا : ىضاقلا

 حراش لاقو طقاس هنأل دصق ريغ نم رطاخلا يف عقي امم ال بستكي امم ثيدحلا كلذ نأ
 قلعتي اميف عوفدم رسعلا .نآل .معأ سفنلا ثيدح لعجي نأ نكمي : ماكحالا ماكحا

 صوصخم لمع ىلع صوصخم باوث بترت يضتقي هنأل كلذك سيل ثيدحلاو فيلاكتلاب
 نمل لصاح ةيلكلاب ثدحتلا كرت معن . فذ الإ و. هباوث لصح لمعلا كللذ ريش 0

 ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ) ايلعلا ةرضحلا ىلإ هجوتو ايندلا لغاوش نع ضرعأ

 نارفغ ليق نإف : حراشلا خيشلا لاق ( اثالث اثالث أضوت نيح هلاق ) رئاغصلا نم يأ

 ةالصلا عم ءوضولا ىلع بترت انههو ءوضولا درحم ىلع بترتم مدقتملا ثيدحلا يف اياطخلا
 جورخ ىلع لدي ال هاياطخ تجرخ هلوق وأ باوجلاف همدعك .هب ةالصلا نارتقا نوكيف

 صيصخت اذه : لوقأ . تقو نود تقو ىلإ وأ هموي ىلإ ةبسنلاب نوكيف مدقت ام عيمج

 لاخت كفار ةالاقو ًاضوت نافع نأ ملسم تاياور ضعب يف ءاج هنأ عم هيلع ليلد ال

 فيكف ؛ ِيَذ ْنم مّدَقَت ام ُهَل َرِفع اذه اَضْوَت ْنَم ٠ : لاقو قوضو لثم أضوت هع هلا
 رودسلا فا ايدك اتم" هن وك ,لخ مدقتملا ةيدخلا "محي نأ ذجولا لب همويء ايا ن1 ١

 لع الرا امال وتدل "رم ملفت ام كارفع' ناك 'نآب ماللاو ةالصلا هيلع 0

 . هلضف ديزمل ءوضولا درجم ىلع اًبترتم هللا هلعج مث ةالّصلا عم ءوضولا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (خ)- ] 5١

 ُتْلُكَوت « ِهْييخَل َنْيَب اَمَو « ِهّيَلْجِ َنْيب ام ِةَظَفاَحُمِب ين لُكَوَت ْنَم ١
 ل جلاب هل

 . «ةظفاحمب» هدنع سيلو )58٠037( شحاوفلا كرن لضف باب : دودحلا باتك : يراخبلا - [5]
 نمف « هجرفو هناسل ايندلا يف ءرملا ىلع ءالبلا مظعأ نأ ىلع ثيدحلا لد»: لاطب نبا لاق

 3 2( حتفلا «رسلا مظعا قو امهرش قو
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 اهتشطب ةئيطخ لك هيدي نم جرخ هيدي لسغ اذإف ءاملا عم هنيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك

 تكاسلا لمتحي مل ملف ءوضولا ءاضعأ بونذ روفغملا نا ىلع لدي ثيدحلا رخا ىلإ « هادي
 دنع نوكي دسجلا عيمج نارفغف نالومعم امهيلك نال هيلإ ةجاح ال : انلق قطانلا ىلع

 دوجو ىلإ ةراشإ ءوضولا نسحاف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفو ةيمستلاب ءيضوتلا
 هلع نال فر افهيلغ هاذي ةيملستلا مدع لدع توحي ءوضولا اضع تارمعو هقاذ ا

 ركذي مل نإو هلك هدسج هب رهط هئوضو لوأ هللا ركذ نم » : لاق مالسلاو ةالصلا
 . ( ءوضولا عضاوم الإ رهطي مل هللا

 : هنع ىلاعت هللا يضر 1 بأ (خ) لاا

 "0 نوط لا نسر لس ا

 كس ثيدحلا حرش مح

 ًاضوت نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 رتولا ( رتويلف ) ىجنتسا يأ ( رمجتسا نمو ) سفنلاب هفنأ يف ام جرخيل يأ ( رثنتسيلف
 . جوزلا دض
 : هلع "خم اعت اهلا" ضار "ناوخا (قزا 200

 تالا مكر عكر َماَق مث ءاَّذه يِئوُضْو ٌوْخَن اَضْوَت ْنَم ١
 0 ا ل

1 

 "ا

 هبسد ثيدحلا حرش مح

 ينلوضو وحن اضوت نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ناهع -

 ركل ومو للاع اال دحأ كوضو نأل ينونطو لدم لقي امنإ : حراش هلاق امو ( اذه

 فيعضف رياغتلا هجو ريغ هجو لك نم كارتشالا يضتقت ةلثامملا ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 . )١5١( ءوضولا يف راثنتسالا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [51]
 . )١1( (؟؟!)رامجتسالاو راثيإلا باب : ةراهطلا باتك : ملسمو

 )١59(. اندلاع انهن ءوضولا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - ع3

 1010 01 هلاكو ءوضولا ةهفص باب : ةراهطلا ا : ملسمو
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 ةثالثأ ةَداَيْزَو ىرخألا ةعرمفلا نيو هيي ام ُهَل رفغ

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 نسحأف ًاضوت نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةصوصخخا ءاضعألا لسغ اهّمضبو هب اضوتي يذلا ءاملا واولا حتفب ءوضولا ( ءوضولا

 ةبطخلا يأ ( عمتساف ةعمجلا ىتأ مث ) هباداو هننسو هضئارف ةاعارمب هلكإ ءوضولا ناسحإو

 : هدعبل ةبطخلا عمتسي مل نإو توكسلا همزلي : روهمجلا لاق تكس يأ ( تصنأو )

 ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ ) همزلي ال : هيلوق دحأ يف ىعفاشلاو دمحأ لاقو

 ةثالث بونذ هل رفغ يأ : فاضملا ريدقتب لوصوملا ىلع ففطع اذه ( مايأ ةثالث ةدايزو

 ريدقت يف هنال اهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم مايأ ةثالث ىلإ ةدايز ةفاضإو ةدئاز مايأ

 ( اغل دقف ىصحلا سم -نمو ) لعافلا ىنعمب ردصملا نوكي نأ ىلع ةدايز مايأ ةثالثو
 اًضيأ هنع يبنم ثبعلا عاونأ نم سملا ريغ نأ ىلع ةلالد هيفو باوصلا نع لام يأ

 . ةبطخلا ىلع نوكي نأ يغبني حراوجلاو بلقلا لابقإ نأ ىلإ ةراشإو

 : هنع ىلاعت هلا يضر ناب( مل 07
 0-1  ةدسع نم ُهاَياَطَح تجرح َءوُضْوْلا َنَسْحَأَ ع ا

 نإ أ يو

 0 ٍهِراَمْظأ تحت نم جرحن

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 ءوضولا نسحاف اضوت نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناثع - م )

 اسجأب تسيل اهنأل اهئارْفَع نع راجت .اهجورخو رئاغصلا اب بدازملا ( ةاياطخ تجر
 عفدل ديكأت اذهو ( هرافظأ تحت نم جرخت ىتح ) هندب عيمج نم يأ ( هدسج نم )
 نم ملسم هاور ام : ليق نِإف ءوضولا هبيصي ام هدسج نم دازكلا نأ مهوتي نم مهو
 هايح م نم 2 رحت ههجو لسغف ملسملا دبعلا اضوت اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 . (59) (؟55) ٍءوضولا ءام عم اياطخخلا :جورخا,فاي..: ةراهطظلا بايك : ملي < عال
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 ناحيسوو هلل هلل ُدْمَحْلا «ريِدق ٍءيش لك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحلا ُهَلَو ُكلُملا
 يب رفع مُهّللا لاق مث ٠ هللا الإ وف الَو لوح الَو ربْكأ هللو هل

 اذا ةلظاقع :كل]بفاا للص و تاكها وك: نإَفَ بهل اهديجكسأ اك اغا و -

 بس ثيدحلا حرش مدح

 ءابلا فيفختو نيعلا مضب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع - 2

 اًيضاق ماشلا ىلإ هنع ىلاعت هللا يضر رمع ههجو ِهُيَع هللا لوسرل اًبيقن ناك نإ : لبق

 يف هل جرخأ اًئيدح نونامثو دحاوو ةئام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام

 هنع يراخبلا ىور نيثيدحب ملسمو نيثيدحب يراخبلا درفنا ثيداحا ةرشع نيحيحصلا

 نم ظقيتسا اذإ ليللا نم راعت لاقي هنأل ملكلا عماوج نم اذه ( ليللا نم راعت نم )
 يللا بحأف اًبلاغ مالك عم نوكت ةظقيلا هذهو حاحصلا ين اذك ...توص عم همون

 اكلي اللا لذا ةلجلؤي لج دا علت مالكلا كلذ نوكي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 لتقل هيكذما هل كليرش هلا ادمن يامي أهلا ادّلإ دلال قاقفورا كتل | هانا

 لوح الو ربكأ هللاو هللا ناحبسو هلل دمحلا ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل)

 اذك هللا ةنوعمب الإ ةعاطلا ىلع ةوق الو ةيصعملا نع فارصنا ال هانعم (هللاب الإ ةوق الو

 ءاعدب يأ ( اعد وأ يل رفغا مهللا : لاق مث ) هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع ىكح

 ةزؤلكالللاةطاوررتشلا/فاع#كيفزرتم مازدا ااناخ» (.هل هييخيسملا نال زمغابعو يللا هلوقأ قي ردا

 راعتملا عدي ملا ىلو. ءاعدلا+ اذه:ريغ ْيف..ةتباث ةيلاتحالا نأل. ةينيقيلا ةباجتسإلاا اهب ؛دارملاو

 آضوت نإف ) هل ضرعتي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنكل باوث هل ناك ركذلا اذه دعب

 ةالصلا ىلع ةبترتم ةينيقيلا ةيلوبقملا هذهو ةلفان وأ تناك ةضيرف ( هتالص تلبق ىلصو
 : اهلبق ال ةيقيملا

 : هنع ىلاعت هلا يضر ةريره بأ" (م) - [8]
 ل ا | ا د م 7-1 ارا لا لا ل ال

 . تصناو عمتساف ةعمجلا ىنا مث . عوضولا نسحاف اضوت 0 (

 7 001 (م51/) ةبطخلا ف تدفن عمتسا نم لضف باب 1 ةعمجلا| تاتكأ 3 ملسم - [ه9]
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 ناك نإو ةقدصلا يف ةيبرتلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ركذ امّنِإ ( لبجلا لثم نوكت
 جوحأ ةلفان وأ تناك ةضيرف ةقدصلا نأ ىلإ ةراشإ هلوبقب اًضيأ ديزي تادابعلا نم اهريغ

 . لاومألا عبطلا بح ببسب اهيف ةصيقن توبثل ىلاعت هللا ةيبرت ىلإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - 01

 ةَضيِرَف يبضقتل هللا توي ْنِم تيب ىلإ ىَضَم مث هت / يف َرُهْطَت ْنَم ١
 0 وما يالا مهاد ةاكوطخل "تناك هللا ٍضِئاَرف ْنِم

 . « َةَجَرَد ُعَفرت

 هبي ثيدحلا حرش مج

 ديدشتب ( رهطت نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ىلإ ) ىشم يأ ( ىضم مث هتيب يف ) ةراهطلا يف فلكتلا ىلع هتلالدل ةغلابم هيفو اخ
 ةعامجلا عم ءادألا هب دارملاو يدؤيل يأ ( يضقيل ) دجاسملا اهب دارأ ( هللا تويب نم تيب

 ةقيقح اًضيأ ءادألا يف لمعتسي ءاضقلاو رخآ ثيدح يف هيلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هتراشال

 0 1 قبلا ] 4« ضزألا ف أو رِِشَتناَف ةولصلا يضم اًذِإف : اعيش |

 تناك ) هتيب يف ىلصي نأ بحتسي اهريغ نأب راعشإ هيفو ( هللا ضئارف نم ةضيرف )
 انههو كلذ لعف اهحتفبو يشاملا مدق نيب ام ءاخلا مضب يهو ةوطخ ةينثت ( هاتوطخ

 ًادتبم وأ هاتوطخ نم لدب يهو ( امهادحإ ) يشاملا لعف اهنم دارملا نأل ءاخلا ةحوتفم

 ثيدحلا اذه يفو ( ةجرد عفرت ىرخألاو ةئيطخ ) تناك ربخ ةلمجلاو ( طحت ) هربخ
 . بكارلل ال يشاملل ءازجلا اذه نا ىلإ ةراشإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع 2

 ودا علا ل ل م

 عفرتو اياطخلا هب ىحمت ةالصلا ىلإ يشملا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [517]
 1 5 فار طلال

 . ")١355( لصف“ لْيللا 'نم تراعت" نم ليضف" "كتاب: كجتبَتلا ؟كناتك ": يراخلا "800

 /ا/



 ديج عون وهو زييقلا لع بصن ( ةوجع ) اًحابص اهلكأ يأ ( تارمت عبسب حبصت
 توبثل ركذلاب عونلا اذه صيصخت ( رحس الو مس مويلا كلذ هرضي مل ) رملا نم
 كلذل ءافش نوكي نأب ِهُلَِع هئاعدل وأ ُهَتْيَع ىبنلا اهفرع رحّسسلاو مّنسلا عفدل هيف ةيصاخ
 : ءاَّدلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [57]
 اللا هه لبقي الو بيط بسك ْنِم ٍةرمت لْذَعِب قَّدِصَت ْنَم ١

 يئري اَمَك اهبحاصل اهّيري مث « هنيميي البق ىلاعت هلل ّنإَف -
 *ي لبحلا لثم, نوكت د يوان دك لما

 هسيد ثيدحلا حرش مدد

 قَّدصت نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 لالخ بوسكم يأ ( بيط بسك نم ةرمت ) لثملا ىنعمب رسكلاو حتفلاب ( لدعب
 ىلاعت هللا نإف ) ءازجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةلمج هذه ( بيطلا الإ هللا لبقي الو )
 ليا يضلل كرا انأل ةقديملا' كلت ©ةلوبك نصحت يي دعو فكل قتي

 : رعاشلا لاق ا ةداعلا .يف نيعلاب

 اكلات هيف (اضفدغت ملعب هرؤ' ٠ ا سيوراجلا ىريدوعخ لا ول يلا

 لقثي ىتح اهديزيو اهتاذ مظعي يأ : ليقو اهرجأ فعضي ينعي (اهبحاصل اهيبري مث )
 ماللا مضو ءافلا حتفب ( هولف ) مهفتلا ةدايزل ليثمت اذه ( مدحأ يبري مك ) نازيملا يف

 ىتح ) ةنئيب ةدايز ديزي هنال لثملا برض يف ركذلاب هصخ ريغصلا رهملا : واولا ديدشتو

 . ( 2 كعيط, بشكو كه ةفدنلا» ضار ٠> ةاكرزلا (تابكك :١ «يىراخلا لا 30

 (75) )٠١١5( اهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب : ةاكزلا باتك : ملسمو
 . ةهوحنب

 قئاللا اهانعم ةقيقحو اهرهاظ ىلع صوصنلا هذه ءارجإ كلذ يف فلسلا بهذم : هيبنت ()

 ةقيرط فالخاو:لصوصنلا»هاظ :فالخف اهلين امأ ليثمتالوبنييكت# ازغرمأ لجو عا هب
 . حيحص ليلد هيلع سيلو هةفلبللا

 م1



 ناك نإو ةقدصلا يف ةيبرتلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ركذ امَّنِإ ( لبجلا لثم نوكت
 جوحأ ةلفان وأ تناك ةضيرف ةقدصلا نأ ىلإ ةراشإ هلوبقب اًضيأ ديزي تادابعلا نم اهريغ

 . لاومالا عبطلا بح ببسب اهيف ةصيقن توبثل ىلاعت هللا ةيبرت ىلإ

 : هنع ىلاعت هللا يضرب ,ةريزم وبأ (م) - [00]

 ةضيِرَف يضقتيل هللا توُيُي ْنِم تبي ىلإ ىضَم مث هت / يف َرّهطَت ْنَم ١
 قليلا دل ل د اًمُهاَدْحِإ : نس وعلا ناو ٍضْئاَرف ْنِم

 7( ردا مقار

 هس ثيدحلا حرش مج

 ديدشتب ( رهطت نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ىلإ ) ىشم يأ ( ىضم مث هتيب يف ) ةراهطلا يف فلكتلا ىلع هتلالدل ةغلابم هيفو اهل

 ةعامجلا عم ءادآلا هب دارملاو يدؤيل يأ ( يضقيل ) دجاسملا اهب دارأ ( هللا تويب نم تيب

 ةقيقح اًضيأ ءادألا يف لمعتسي ءاضقلاو رخا ثيدح يف هيلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هتراشإل

 , 1+ قعدت ] 5 ف وي هيلا نوصي اَذِإف : (!اعتررمتلا لاق

 تناك ) هتيب يف ىلصي نأ بحتسي اهريغ نأب راعشإ هيفو ( هللا ضئارف نم ةضيرف )
 انههو كلذ لعف اهحتفبو يشاملا مدق نيب ام ءاخلا مضب يهو ةوطخ ةينثت ( هاتوطخ

 ًادتبم وأ ةاتوطخ..نم لدب يهو ( امهادحإ ) يشاملا لعف اهنم دارملا نأل تاب ةح وتفم

 ثيدحلا اذه ينو ( ةجرد عفرت ىرخألاو ةئيطخخ ) تناك ربخ ةلمجلاو ( طحت ) هربخ
 . بكارلل ال يشاملل ءازجلا اذه نا ىلإ ةراشإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع 2

 د كن نرللا ل ل

 عفرت و اياطخلا هب ىحم ةالصلا ىلإ يشملا تان ةالصلا عضاومو لح اسما كاك : ملسم - [دا/]

31010)) 7 

 2 ( 8 ا تا للصف ليللا نم راعت نم لضف ضل دجبتلا هاك“ : يراخبلا - 0

 /ع/



 ديج عون وهو زييقلا ىلع بصن ( ةوجع ) اًحابص اهلكأ يأ ( تارمت عبسب حبصت

 توبتل نكدلاب عونلا اذه صيصخت ( رحس الو مس مويلا كلذ هرضي مل ) رملا نم

 الا لا لا ا ا

 «كوادكلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [57]
 ينل الإ هليل نايم .ًالود- بيط بسك ْنِم ٍةرت لعب َقَّدَصَت ْنَم ١

 يري اَمَك اًهبحاصل اهيّيري مث «ونيميب اَهلّبقتي ىلاعت هللا َنِإَف -
 "يل ليلا لم نوكلا ىح يكل اك لا

 هسد ثيدحلا حرش مح

 قّدصت نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ
 لالخ بوسكم يأ ( بيط بسك نم ةرمت ) لثملا ىنعمب رسكلاو حتفلاب ( لدعب
 ىلاعت هللا نإف ) ءازجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةلمج هذه ( بيطلا الإ ها

 ىقلتي يضرملا ءيشلا نأل ةقدصلا كلت ©0هلوبق نسح نع ةيانك اذهو (هنيميب اهلبقتي
 : رعاشلا لاق 5 ةداعلا يف نيعلاب

 اكلامش“ يف اسهدعب. ئنلعجت الف ياو“ وريم ويلا اول ال

 لقثي ىتح اهديزيو اهتاذ مظعي يأ : ليقو اهرجأ فعضي ينعي (اهبحاصل اهيبري مث )
 ماللا مضو ءافلا حتفب ( هولف ) ميهفنلا ةدايزل ليثمت اذه ( 5 دخأ يري اك ),ناريلا ف

 ىتح ) ةنيب ةدايز ديزي هنال لثلا برض يف ركذلاب هصخ ريغصلا رهملا : واولا ديدشتو

 )1٠١(. بيط بسك نم ةقدصلا باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا - [55]
 (35) )٠١١5( اهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 قئاللا اهانعم ةقيقح و اهرهاظ ىلع صوصنلا هذه ءارجإ كلذ يف فلسلا بهذم : هيبنت (+)

 ةقيرط فالخو صوصنلا رهاظ فالخف اهليوأت امأ ليثمت الو فييكت رغ نم لجو زع هب
 . حيحص ليلد هيلع سيلو فلسلا

 م1



 هي ثيدحلا حرش مح

 داصلا حتفو ءاحلا مضب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر بيصحلا نب ةديرب - ق
 ةئام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام : ليق . هنع ةياورلا ىلع اقفنا نيتلمهملا

 نيثيدحب اهنم يراخبلا درفنا اًثيدح رشع ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوتسو ةعبسو
 باوث صقن ينعي ( هلمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم ) اًئيدح رشع دحاب ملل

 ابن لمع يقب هتتاف اذإف رابنلا نضئارف“ فاح رصعلا ةالص فأل ماورلا كلذ

 . ديدهّتلل نوكي نالطبلا وهو طوبحلاب هريبعتف هباوث لمكي ال

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس (ق) - 0

0 . 6 

 د كرا َكِلَذ 0 ِتاَرَمَت عبسي َحَّبصَت ْنَم »

 ا

 نم ) هنع ةياورلا ىلع اَمَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ىلأ نب دعس - ق )
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 ولج هدفا كو هللا ناك ةيبشتلاراجمل هنأ انتم ةالط«لاوأ"ةارذمملا يتضايق
 يانلا تقولا/ كلذ يف لمعلا ناضقن ظبحلاب دارملا ليقو ٠ طبحي نأ داك .ةانعم .ليقو. هلمع

 نم رجأ ىلع لصحي ال يأ ةصاخ ةالصلا لمعلاب دارملا نأكف « هللا ىلإ لامعألا هيف عفرت

 هعافتنا لطبي يأ لاطبالا طبحلاب دارملا ليقو . ذكنيح اهلمع هل عفتري الو رصعلا ىلص

 ببسي يذلا ايندلا لمع ثيدحلا يف لمعلاب دارملا ليقو . هب عفتني مث ام تقو يف هلمعب

 حتفلا يف ظفاحلا دال ل هب عفتني ال نأ ىنعمب ؛ ةالصلا كرت هب لاغتشالا

 لاقادعم !كوق تاللياواتلاةدعت بارقاوا +١١ لاوقالاةاذهأ 'درربس “نأ: دعب(

 . «ملعا هللاو دارم ريغ هرهاظو ديدشلا رجزلا جرخم جرخ كلذ نإ ا د : ٍ ل لا رع قى ع وح قللدا

 . (5155) رحسلل ةوجعلاب ءاودلا باب : بطلا باتك : يراخبلا

 : (1 هم( 2227 هنيدملا رمت لضف باب 0 تاك : ملسمو

 تارمت عبسب حبصتلا هليضفو . اهبتوجعو ةنيدملا رمت ةليضف ثيدحلا اذه قو : يىووتلا لاق

 عراشلا اهملع يتلا رومالا نم . عبسلا ددعو . اهريغ نود ةنيدملا ةوجع صيصخن و « هنم

 دادعاك اذهو .ابيف ةمكحلاو اهلضف داقتعاو اهب ناميالا بجيف ؛ اهتمكح ملعن الو

 . ءاهريغو ةاك زلا بصنو تاولصلا

/0 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (تزنع

 هيف ىّدرَتَي مََهَج ٍرائ يف َوهَف . ةسفن لعق لَبَج ْنِم ىدرَت ْنَم
2 

 )نأ ماس ها

 او ا مسا نر سلا

 يقارع 21

 اا ا عر ل رع

 هسو ثيدحلا حرش مح

 اا أ ( ىدرتا نم ز هنعا ملسم ىذا ( نعت حلاعت هللا يضر ةريزعااوبا 8

 ( أدبأ اهيف ًادلخم ًادلاخ اهيف ىّدرتي منهج ران ىف وهف هسفن لتقف لبج نم ) هسفن

 للاعت هللا كل "كتاذعلا ذب (قحتشم هلغاق نأ ثايب العون ا ب تلا

 دلخلاب هديكوتو ةدملا لوط دولخلاب دارملا وأ راثلا ف ةنلخعال ملسملا نأ ريخألا لضفت

 هسفن لتقف امس ) عرجتي ةلهم يف برش يأ ( ىّسحَت نمو ) ديدشتلل نوكي ديبأتلاو
 ةديدحب هسفن لتق نمو اًَدبأ اهيف اًدلخم اًدلاخ منهج ران يف هاّسحتي هدي يف هّمسف

 امنإ ( منهج ران يف هنطب يف ) نعطي يأ ةزمهلاو مبجلاب ( اهب ًاجوتي هدي يف هتديدحف
 . قّبَس امب ءافتكا اًدبأ اهيف اًدلخم اًدلاخ انه لقي مل

 : ةيع اا هللا يضر بيصحلا نب ةديرب (ق)

 ميدقت عم )١٠١9( )١73( ....هسفن ناسنالا لتق مير طلغ باب : ناميإلا باتك : ملسم - [0]

 . نتملا يف ريخأتو

 - (557) رضعلا كرتا نما باب: ةالقلا تيفاوم باتك : يراخبلا - [8]

 . 55/7 فا هال هع نارا علم ىو يذل

 : يذمرتلا حرش يف يبرعلا نب ركبوبا يضاقلا لاق ٠
 دبح» نب تاتييمللا ةيعو  كافقإلا يفكلا|طابخإنوهاو ةطاقنا ليست ملل باعتازخفلاو

 086 - )ع 2 ع .٠ 82-3 يني .

 ةاجنلا لصمت نأ ىلإ ابيلع اهناحجر دنع تانسحلاب عافتنإلل ىصاعملا طابحإ وهو ةنزاوم

 9 . ها «ةتانسح ءزج هيلإ عجريف

1 



 نأ مزلي الف ففرشلا يف دجسملا لثامي اًميب يأ ( ةنجلا يف هلثم هل هللا ىنب ) ؛ كتارا

 قرد و ايف ةابعلا لابتعأب ايذدلا يف تجاسملا "فرش, لاف ةدحتسم فرشلا هيما
 ناك م دجسملا ينعي ءانبلا مظع يف هلثام : ليقو ىرخأ ةهج نم نوكي تيبلا كلذ

 ءازج يطعت يتلا تويبلا رئاس نم عفرأ نوكي تيبلا كلذ اذكف تويبلا رئاس نم عفرأ
 هلوق نيبو هنيب اقيفوت دجسملا رادبقم لاثما ةرشع نوكي تيبلا كلذ : ليق دجسملا ريغل

 كوكي انآ روجيو" :٠٠ ماسالا + اهلاثمأ رشع" هلف ةنسحلاب اج لماولا (ل
 دلما ابنه الك ةنجلا 'ىف كح ةالغع ل ةركيو بلا كلذ فصول نانا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [57]
 لع تلا, تاهيورخم لم ركعتان ولطف عفا نك

 ا

 عجر يأ ( بات نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اهوبق مدع امأو هتبوت لبق يأ ( هيلع هللا بات اهبرغم نم سمشلا عولط لبق ) هبنذ نع
 دنع همدع ىلع دز الأ دبع ديقملا مكحلا نأل هنم موهفم ريغف برغملا نم عولطلا دعب

 عطقنتال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو لا :فييدح نم موهفم ليرديقلا يللا 00

 اهوبقب عّطَقُي رفكلا نم ةحيحصلا ةبوّتلا نأ ملعا « اهبرْعَم نم سمّشنلا علطت ىنَح ةبوّنل
 ةنسلا لهأ دنعو مهدنع هللا ىلع بجاو ةبوتلا لوبق نأل ةلزتعملا دنع هريغ نم اذكو

 ةبوتلا حصي : يوونلا لاق ًالضفو اًمرك اهلبقي ىللعت هنأ نظي لب هب عطقي ال ةعامجلاو

 نع بات نم اذكو ةعامجلاو ةّسملا لهأ دنع رخآ بنذ ىلع ًاّرصم ناك نإو بنذ نم

 امييف ةلرتعملل لفالخ متبوت لطبت ىملو يناثلا بنذلا كلذ بكر هيلإ داع 0

 0 ردا نانكعمم لاو رافغتسالا بابحتسا باب : ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - [51]

 4( ةفنه

 . «علطت» : ملسم يفو ه

 اذذلا



 : هنا كلاغت هللا يضر ناهع (ق) - [ه١1]

 ل ل دل كاب الو ب للا دا

 الا

 كس ثيدحلا حرش مدد

 لارا لمار ركع قنادر ىلع لادا تح يلام ملل يضر تاي ديف
 رادلا دفنا ايدج سعر ةنس نيجساللا ىفرفل «ياكدحت نووعبارإو ةنيم و ةثام عيبتلا

 د ف واس اسال انس ل بنس ةنيح مل
 نهكي ملم لن دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهملا هللا نعل » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 عب ام جرخي اذهو ( هللا هجو هب يغتبي ) ىلاعت هللا ريغل اًدبعم ىنب ام عازسحإلا و هد

 نش هنوكف نيملسملا دياغم نم ءدفراعتملا اوه ام دحسملا مر طارلا نا رك ءاير

 : حراتشلا خيشلا لاق ٠ هلبق امل ةدكؤم لاح هللا هجو هب يغتبي : هلوقو ءايرلا جارخإل

 كلذ تاجرد ىلعأ ىلإ ةراشإ هيفو هللا تاذ هب بلطي هللا هجو هب يغتبي : هلوق ىنعم

 ءاغتبا امأو رانلا نم ةاجنلا َ ةنجلاب زوفلا هضرغ نوكي نأ حدقي ال هلل ىَنب : هلوق نإف

 وهو ينابلل ةبولطم نوكي فيك ىلاعت هتاذ : لوقأو . ءيش لك نم مظعأف ىلاعت ههجو
 دبعل ىلاعت هللا ىلجتي دق : خياشملا لاق . معن هؤاضر بولطملا امنإو لوصحلا ةلوقعم ريغ

 ىاغت اهلا تافصب'اةفلضنم هشفن ديعلا ىريف هاوه عينج نع ىتفو هاوس امع هللا

 رثكأ ناك ماقم يف ردص امّيسال قيحس ثيدحلا نم ًادارم هنوكو قيقد ىنعملا اذه نكل
 0 ءاسر اشللس | مع ىح ,لاعت هسا هجبو ءافسبا نأ لا ماسالا

 نب ديعسل لاق. مالسلاو ةالضلا هيلع ئبنلا نأ قراشملا يف روكٍذم رخا تي“

 را ىلا كارا راهب يفتت هنفل نفح تإاذ صاقو

 0591 انجسم ا ىنب نم نباب :( ةالصلا تاتك < :يئراخلا 8

 (35) ابيلع ثحلاو دجاسملا ءانب لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو
 )١15(.

 نم ادي ناك هس يذلا دجسملا ىلع همسا بتك نم» : يزوجلا نبا لاق : ةدئاف ()

 ١ (هاؤه/١١) >-تفلا عجار ها (« صاللخاللا
 6غ 2 7 ِ

 اهلل



 دب عفرلاب ( باب ةنزخ لك ةنجلا ةنزخ هاعد ) ريخلا هردجو ىف يأ ( هللا ليبس يف )
 ةبغرو هل مظعت باب لك نم مهتوعدف ريثكتلل باب نيونتو لكلا لدب ةنجلا ةنزخ نم
 لكل اذكو . « ةّنجلا ىلإ ُهْنِم َنْوَعْنُي اَباَب َنيِقّدصَتُملل نإ ١ : حيحصلا يف تبث هنأل هيلإ

 ممخرت ماللا مضب لفو ءادن فرح يأ ( لف يأ ) باب لامعألا باحصأ نم فنص
 ءادتلا ثايب: يف :نالف يف ةغل ؟ لف“: تليقو, اديفا نوهت" ةثحأ لع سايقلا قالع نلا

 4 ْمكَءاَدَهُش َّمَلَه ل : ىلاعت هلوق يف م ايّدعتم ءيجي لعف مسا ( مله ) مخرَّتلا نودب
 ىلاعت هللا يضر ركب وبأ لاقف ) لاعت هانعم ثيدحلا اذه يف ام اًمزالو ( 1٠١ : ماعنألا]

 كاله ال يأ ( هيلع ىوت ال يذلا ) نم ىلإ ةراشإ وهو ( كاذ هللا لوسر اي : هنع
 اذه ةنجلا ةنزخ هاعّد نمم يأ ( مهنم نوكت نأ وجرأل ينإ : ُهُتَع هللا لوسر لاق )

 هن لاكن هللا :يتطر ركباوبأو جلا , ئلعم ام .*تلق' ىإف“ . يكل هكا 3بكاب ام
 مزاع البنأ طبي نامعألا باؤت نأ ىلإ اكنذب اها. تلق .ازيطوز, قنات 7
 . اهتيلوبقم مافخ هيل! لضوي نأ جاري" لإ هب

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (خ) - [00]
 نام ةيراجاف فيد ملل كاكا

 هلق كر لال رتجاكم

 0 ا ل يرانا وراي امس (لايوشاب يتاربتاعسرباو
 يدوبملاو دوت اذإ ىنارصٌتلا نأ ىلعو لتقت ةدترملا نأ ىلع يعفاشلا هب جتحا ( هولتقاف
 هلع يتلا نأل لتقت ال .ةدترملا : انتمئأ لاقو هيلع ناك ام ىلإ دعي مل نإ لتقي رصتت اذإ

 دوعلا ىلع ربجي ال دترا اذإ ملسملا ريغ اذكو بوتت نأ ىلإ سبحت لب ءاسنلا لتق نع ىمن

 همومع ىلع ىرجي امم سيل تيذحلا نأ ىلع ةدحاو ةّلِم هلك رفكلا نأ ىلع ءانب لتقي الو

 5 عامجإلاب لعقي ال منع اذإ رفاكلا نأل

 .1511(1 لي احشا اهم ةدوطلاو ١افتوملا كح + كباب : نيدترملا ةباتتسلا باتك“ : .ياراخبلا - 87

 "م (  ١)راهزألا قرابم م١



 ىلع ىنعملا اذكو هتيامحو هفنك يف يأ نالف لظ يف نالف لاقي 5 فقوملا هراكم نم
 بيرقتلا ناكمب هنأ بيرقتلل شرعلا ىلإ هتفاضإف شرعلا ىلإ ريمّضلا عجري نأسف

 لهأ نيب لمشيو دومعلاك رون شرعلا نم أشني ليق اك هنم هتمالع روهظل وأ ةماركلاو
 نصرا نم كعم#ا اذك  نارفغلا دمعت نم' ىنعملا وه اذهو هتيامح هللا لي نم رشا

 ؛ هنارفقب فلا هدمع عيدتاسا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [59]
 ١ باب ةئرحع لك نجلا رح ُهاَعَد هللا ليبتس يف ِنْيَجْوَر ملأ ْنَم :

 ات ا م كسر ايصال 1
571/ ٍِ 1 1 

4 0 
 هس ثيدحلا حرش مدح

 قفنأ نم ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ا ا ل تولوا سارق وأ رانيدو مهرد ءاطعإك نيفنص يأ ( نيجوز
 كافل لع نللس جورلا ١ ةفرعي نبا لاق ةمتالا ) 4 نالت اجاَوْزَأ ْمُشكَو ل: ىلاعت

 لوسر اي ليق هنأ ىور امل انه دارملا وه اذهو رخخا عم جوز هنأل امهنم دحاو ىلعو
 هنم داري نأ لمتحي : ةاكشملا حراش لاق « َناَدّبَع وأ ناَسَرَف » : لاق ؟ ناجوزلا ام هللا

 ؛ : كلما ] # ِنْيَئْرَك َرَصَْلا عجزا مث 8 : ىلاعت هلوق وحن هب دوعّتلاو قافنإلا ةرثك

 ف ل اع 1 ةقفنلا لضف باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [443

 م0 ١( 0 لامعأو ةقدصلا عمج نم باب .: ةاك زلا باتك : ملسمو

 يلصملا رجا ىطعي دهاجملا نال لامعالا لضفا داهجلا نا ثيدحلا اذه يف» : بلهملا لاق

 اذِهإ ف رك د نفث 0 نيمئاصلل كابالا كاب نال كالد لعفي مم نإو قدصتملاو مئاصلاو

 هيلز نا ةييعشلا لابل 2فأ لاملا نيلق قاف نو اهلك, تكاوبألا كلتا نلف عدي نأ, كيدحلا

 55/5 حتنفلا



 اسس سفح 0

 00 رح

 هسيو ثيدحلا حرش مدح

 هناف ابلك كلسسمأ د نم ) هنع ةياورلا ىلع اقَمّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هكاّسُمإب هرجأ صقني الف ( ةيشام وأ ثرح بلك الإ طاربق هلمع نم موي لك صقني

 هكاسمإ اًمأو « ٍدِيَص ُبلك الإ : ىرخأ ةياور يف ءاج هنأل دْيَص بلك اذكو امهلجأل

 هذه ىلع اًسايق زوجي هنأ حضصألاو نسما ان دورا »وب اولا نوي ا

 اذك هزاوج حصألاو هريغو عرّزلل هتيبرتو ورجلا ءانتقا يف اوفلتخاو ةجاحلا ةلعل ةثالّثلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [44]
 موي هش هِشرَع لظ تخئ هللا ُهلَظأ « هَل عَضَو ْوأ ًاريسغُم ظنا ْنَم ١

 4 ِهَلِظ الإ لظ آل

 تح ةيدحلا حرش مدح

 ( ارسعم رظنأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هشرع ّلظ تحت هللا هلظأ ) هل هنيد نع طح يأ ( هل عضو وأ ) اًريقف اًويدم لهمأ يأ

 لظ هب دارملا : ليق . شرعلا داو ىلاعت هلل ىلإ عجار هريمض ( هّلظ الإ لظ ال موي
 ةءامكلاو ةماركبلا هبا فارملا لاَقُي نا هنم ىوقألاو كلم ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإو ةنجلا

 .70 + ز:ترغافلل ثيلكلا انتقل“ كابن“: دراما اتا : كر لا

 .(59) (١ةالد) بالكلا لعق رمالا تان : .ةاقانإملا. باتك :١ ملسم و

 (5 0 رشم ملا يأ ةصقو 7 ليوطلا رباج كة كتابا: قئاقرلا : دهرا هتاك ملسم ١ [؟8]

 .(ا/5)

 لق زنك« وةللق يف هللا هلظأو: كِيِسَم دنع و

74, 



 للا هردطي' ملا بصل نيج انهيتبال ني اب مل ل

100 

 هس ثيدحلا حرش مدح

 عبس لكأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م)
 ةيذدللاو كوسا ة راجح تاذا نصرا ةيطالا نال. ةنيدملا" رام نم :يأ (انتألا نيب ام تار

 هيلع يبنلا ءاعد لوصول ( يسمي ىتح مس هرضي مل حبصي نيح ) نيتبال نيب تعقو

 ل 0 امم مسلاو عبسلا صيصخت امأو ةك ربلاب ةنيدملا نا نإ مالسلا

 . عراشلا

 : امهنع هللا يضر ةريره وباو سنا (ق) - [55]

 را انام نير الفرو رسل“ فنش نا

 لكأ نم ) امهنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر ةريره وبأو سنأ - ق)
 ىقبي ام ةغللا يفو ناصغأو قاس هلام فرعلا يف رجّشلاو موَّنلا يأ ( ةرجشلا هذه نم

 الك ىلعو ءاتّشلا»يف هنم سبي ام فيّصلا يف تبنيو عطق اذإ فلخيو .ضرألا يف هلصا

 . ( اندجسم نبرقي الف ) زاجم موثلا ىلع رجّتلا قالطإ نيلوقلا
 .. 1 51 1011501 كدا ل ل كلو ا ا
 : نشا تيد اا ركل

 . (885) . ثاركلاو لصبلاو ءينلا موثلا يف ءاجام باب : ناذألا باتك : يراخبلا هاورف
 نارك للا ةليطب 0 مولا لكن نع باب' :.قاللصلا) شاول دحاتلا ناك“ لسمو

 00 6 راو

 : ةريره يبأ ثيدح امأو
 0 أ ذيع وأ اهوث لكأ,نم نع باب: ةالضلا علطاوم و دجاسملا ياك : ملسم هاورف

 : هةر فل علا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو . )7١( (555) . اهوحن وأ

,/ 



 روهمجلا لاقو ةفاضالا هذه ةنيرقب مالّسلا هيلع يبنلا دجسمب صاخ يبنلا اذه ليق ةغلابم
 ةفاضإلا نوكتف « دجاسملا نبرقي الف » : رخا ثيدح يف مالسلا هيلع هلوقل ماع هنإ

 ىئّذأتي امم ىتّذأتت ةكئالملا نإف ) يهو ةّلعلا نآلو اننلم .لهز دحيم ردت وأ ةسبالملل

 اا توما ةحتالملاب دارا مكشلا سم دا اس يف دجوت ةماع ( مدا ونب هنم

 هنأو حئاوّرلا هذه نم 0 ىنعم و تاقوألا عيمج ف ناسناإلل نومزالملا ل تادابعلا

 لدي ليلعتلا اذهو عراّشلا ىلإ هملع ضوفي امم ةئيبخلا ح 'اورلا لككب ماع وأ اهب صوصخم
 موهفملا نكل ةكئالملا لحم هنأل ناسنإلا نع ايلاخ ناك نإو دجسملا لخدي ال هنأ ىلع

 اننا دقي لك ةرستسللا هله نري لكا» نرد لاق مالسلا, هيلطأ اهلا ١
 اًيلاخ ناك اذإ هلوخد زوجيف مدا ينب يذات عنملا ةلع نأ ىلع « موَّنلا جرب انيذؤي الو

 ملعأ هللاو ةلقتسم لع امبنم لك نوكي نأ نكمي ذإ نيتلعلا نيب , ينانث ال لاقي نأ نكميو

 | محا دلل ةيم دافي امام : هلوق' فو" . اينما نسانلا يذأتب نوكي ةكئالملا يذل لاثيارا

 فوصوملا ءيشلاب قلعتملا مكحلا نأل هيلإ ةراشإ رصخأ هنوك عم اهنم لوقي نأ نود
 زوجي اذه ىلعف ءاهفسلا تبنتجاو ءامكحلا تبحص : ليق اذإ ام هل اًببس هفصو نوكي

 لع موق ساق . نسانلا ,يذأت_ىافتناب ةكيتالملا يدات ءافسال اًيلاج ناك اذإ دس ١

 . هريغو رخبلاك ةهيرك ةحئار هعم نم موثلا لكأ ىلعو سانلا عماجم رئاس دجاسملا

 : هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج (ق) - [44]
 رق 2ع ؟ يفزع م 2 1 1 0. 0 ها

 4 هةر

 كس ثيدحلا حرش مح

 الصب وأ اًموث لكأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر رباج - قر

 هلبق امل ديكأت ( هتيب يف دعقيلو ) يواّرلا نم كش اذه ( اندجسم لزتعيل وأ انلزتعيلف

 اهوخ وأ لطب 0 امر 7 نه هضاب نكمل 1 دحاشملا باتك : ملسمو

00770 . 

 ا/ا/



 ةهج نم : يأ . زييمت ( اًعرز ) « ْنَم » ىلإ دئاع « هنع » يف ريمَّضلاو هعفني ال يأ

 هيشاومو هعرض تاذ ةسارح ةهج نم هعفني ال يأ ( اًعرض الو ) هعرز هظفح

 يضاملا هلمع رجأ نم يأ ( هلمع نم ) مزال انههو اًيّدعتمو اًمزال ءيجي وهو ( صقن )
 0 ل يلا سلا لش نال 10 لع ارم ثيدحلا نوكيف

 كلل ريح فعسملا هلمع رجا نم لق وهل دلل بهذم وه لب ةعامجلاو

 اللا 2171 مك بكي الو هلمع ارت يف هلضف ديزم نم صقتن اذإ ىلاعت هللا نأل

 لبج لثم باوَّنلا باب يف طاريقلا ليق قناد فصن لصألا يف وهو ( طاريق موي لك )
 اذه تاياور ضعب يف حص : ليق نإف . هللا دنع مولعم راظقم ابهه هب 00

 نوكي نأ زوجي :'انلق"؟ امهنيب قيفوتلا امف ( ناطاربق موي لك هلَمَع نم صقت ٠ : ثيدحلا
 عضاوملا فالتخاب وأ رخآلا نم ىذا انتا امهرجا نيعون رابتعاب نيتياورلا فالتخا

 نينامزلا رابتعاب هنأ لاقي وأ امهريغ يف طاريقلاو امهلضفل ةكمو ةنيدملا يف ناطاريقلا نوكيف

 يلكاشل ىكل اهب عيتفلا ةرثكل عازب لصقني باللكلا نع ميباتتجا مدع ىار الع راشلا نإ

 . نيطاريق صقنب مهيلع ظلغ اهعم نولكأي اوناك مهنا

 اا هر لاا اير

 ل نا علا رقي الف َتاَركْلاَو َموُتلاَو لَصِْلا لَكأ ْنَم ٠
 76 َءَدا 0 هنم داك ردد ا

 كح ثيدحلا حرش مدح

 لّصبلا لكأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج - م )
 حاحص يفو اندجسم نم يأ ( اندجسم ) ءارلا مضب ( نبرقي الف ثاركلاو موغلاو
 نوكي اذه ىلعف هنم توند اذإ اًنابرق اهحتفب هبرقي ءارلا رسكب هتبرق لاقي يرهوجلا

 ةلرقا نع ىيح امن .دعسملا روصح نع ىؤتلا هب دارملا نم ريدقت ىلإ جاع عشار

 اترك واهلي ءاموهتيزكأ نم يبن باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : لسم - 45و

 . (04) (574) اهوحن وأ
 يلا حئاورلا نع دجاسملا نوص ثيدحلا ىفو

70 



 سايإو ةزمهلا مضب ةمامأ ( هنع هللا يضر يثراحلا ةبلعث نب سايإ ةمامأ وبأ - م )

 هاور ام ليق ةلمهملا نيعلا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب ةبلعثو تحت نم ةانثم ءاي مث اهرسكب

 ٌّقَح َعَّطَتْلا ِنَم ) وهو ثيدحلا اذه هنع هدحو ملسم ىور نائثيدح ُهَُيَع يبنلا نع

 امهريغو ةجوّرلا بيصنو فذقلا ّدحك لامب سيل امل لوانتم همومعب اذهو ( ءيرما

 نوما بلل( ملا ةعيرشلاب“ نييطاحا دن أل. دياب ةدليتتت. :١» ضايع يضاقلا“ لاق 4# للا |
 ةياغ راب صلوا ىفاكالا قح ننزب +: ليف للسملا"يف 6 هياوكتظا» ذا زفاكلا نك لا

 رفاكلاو) هلال نع وفعيف هناجر عقرب ءارجلا موي مولظملا ملللملا "هلا ضاري ناكل ١

 اًبعص رمألا نوكيف مولظملا بونذ نم هيلع لمحي نأ ىلإ جاتحيف كلذ هل حلصي ال

 ةراشإ هيفو ( ةنجلا هيلع مّرحو راّثلا هل هللا بجوأ دقف ) بذاكلا هفلحب يأ ( هنيميب )
 نم قبس امم فرع هليواتو الّوؤم ناك نإو اهبكترمل ليوبتو ةميرجلا هذه ميظعت ىلإ
 ًاريسي ًائيش ) هقح يأ ( ناك نإو لجر هل لاقف ) « هيبأ ٍرْيَغ ىلإ ىَعَّذا ْنَم » : ثيدح

 حتفلاب يهو ( كارأ نم ) نصغ ةعطق وهو ( ابيضق ناك نإو : لاق هللا لوسر اي
 . كاونشهلا  ةرجست

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريهز يلا نب نايفس (ق) - [57]

 اا زكام اولا

 مسح كيياللا حرش مدح

 ىلع ةمجعملا ياَّزلا مضب وهو ( هنع هللا يضر ريهز يبأ نب نايفس - ق
 يف هل جرخأ ثيداحأ ةسمخ مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام : ليق . ريغصتتلا ةغيص

 , 0552, ثرحللا بلكلا..ءانتقا“ ثاب.2:ةعرارملا كانك < يراقب" <

 هيما 1 باللكلا لتمب رمألا ثان :٠ ةافاشملا"ةراك# ملسمو
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 رجحو تحت نم ةانثملا ءايلاب لياو ( هنع ىلاعت هللا يضر رجُح نب لياو - م)
 نع هاور ام : ليق هنع ملسم ىور ةلمهملا ءارلابو مججلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب
 اًضرأ ) ذخأ يأ (عطققا نم ) . ةعبسب اهنم ملسم درفنا اًئيدح نوعبسو دحأ هُكَع يبنلا
 هللا بضغ انرسف امّنِإو ”هبذعمو هنع ضرعم يأ ( نابضغ هيلع وهو هللا يقل اًملظ

 لك اذكو اهبسانم ىلع لمحف هللا ىلع ةليجتسُم يهو ةيناسفن ةيفيك بضغلا نأل اذكب
 00و اهروخو ةريقلاو ةجراو سس فلك ةناقتلا تايفيكلا نم لا

 كات ناعما هنأ عم يصاعلا ان. انها رك للاب كلضفلا ضخ هب .لاعت هقاسسا روس
 هريغ ةمسق يف عمط ىتح هيلع بضغو هللا ةمسقب ضري مل حملاظلا نال صاع لك ىلع

 ظ . لثملاب يزوُجف

 : هنع هللا يضر يئراحلا ةبلعث نب سايإ ةمامأ وبأ (م) - [41]
 َراَثلا هَل هللا 0 قع ديف خل

 را رس ا لا را لج هل لال اق تن ةنلا دلع اناا
 0( كا نم ايف ناك ناو : كام نا

23 

 . رئابكلا نم -

 نميز هتان يف :كفلسلا كهذه ره ا ىلاغت د يملا ةقص نانا فاذشلا "هيبتا 6و

 لوق امأو هللاب قيلي ىقيقح بضغ وهو . ليثمت الو فييكت الو ليطعتالو فيرحت ريغ
 ةريغلاو ةمحرلاو حرفلاك ةيناسفنلا تايفيكلا نم هللا ىلع قلطأ ام لك اذك و» : اًضيأ حراشلا

 اهريغو تافصلا هذه ثابثإ ذإ اًضيا هيلع دودرمف « نإ ... اهبساني امب لوؤي اهريغو

 نيميظع نيروذحم نع يلختلا هنم مزلي اهتابثإ نإ لب نيقولخما تافصك نوكت' نأ 'مزلتسيال

 : كسكشلا “قالا و لقف) : امه دحأ

 0 نا ا 3
 : (5 5١ ص انقيمحتب نيميثع نبال لنملا دعاوقملا عجارو

 )١71( رانلاب ةرجاف نيميب ملسم قح عطتقا نم ديعو باب : ناميالا باتك : ملسم - [41]

00 . 

7: 



 موي لستغا نم ) ةثالث ملسمو ةعبرأ اهنم يراخبلا جرخأ اًنيدح نوتس كيم يسللا ١

 سم وأ َنِهَّذا مث ) هنع سنّدلا ةلازإ يف غلاب يأ ( رهط نم عاطتسا امب رّهطتو ةعمجلا
 كلذ زوجي نم دنع ةدئاز وأ ضيعبّشلل هيف « نم ١و هتحئارب هراَج ىذأتي الع ( بيط نم

 هريتلا : ريهطُتلاو « ةراهّطلا لجأل عاطتسا امب حيبق لك نع هّزنت : ينعي بجوملا يف

 ( نيبثا نيب قّرفُي ملف َحاَر مث ) . سنّدلا فالخ : روهّطلاو , حيبق لك نعو مثإلا نع
 017 ل أ ةعمجلا لإ ريكبلا نع ةياكإ وك ليقو ةميمناب امهنيب ةفلاخما عقوي ملا يأ

 يطختلا حبق : ليق . امهنيب روبعلاب امهباقر طختي مل هانعم وأ نينراقتُم نيبراقتُم نينثا نيب
 هللاخلا ةمالقتلا فوفصلا عطاوم يف مدققتلا .قلعت اذإ امأ حيحص ضرغ هب قلع 5

 ىلصف ) حبق الف عضاوملا كلت مدقتي ملو ءيجملا يف مّدقت نم رجزلو باوّنلا ةدايز زارحإل
 لما ا شا ع ل الا لفاوتلا نه.هل رده يأ( ةلاوشش

 نأ يغَبْنَي مامإلا نآب ناذيإ هيفو 0م جرخ اذإ مث ) يرهوجلا هلاق اذك مكحلاو

 ارا قعد )نوال الك هناشل امي طع ربما ةحوميص (ليق الاخ انا ١

 رفغ) هيف نسح ال ؤإ توكتملا .قلطتم ال. ةبطخلا عاتسال هتوكشااهب. دارأ ( تلقنأ)

 لضفو ثيدحلا اذه يف ردقي نأ يغبني ( ىرخألا ةعمجلا ن نيبو هنيب ) مّدقت ( اه هل

 نأ يرق قباسلا دنع لاعب مللا ضر ةريرقت نا انيدحل اقاوم كر 00

 قطاّتلا ىلع لمحي تكاسلاو اتيكاس ثيدحللا اذهو"قطان هنع ىلاغتهللا ئضر .ةريره نإ

 زوجي ذإ ناملس ثيدح نع رخاتم ةريره يبأ ثيدح لاقي وأ ةدحاو ةيضق يف اناك اذإ

 ةبسّنلاب ثيدحلا اذه لاقي وأ هنم المضَمت عراتشلا داز مث مايأ ةعبس ًالوأ ءازجلا نوكي نأ

 انكي يل نار ديشلاباو رارلاو بيرلو ا
 َّس : و

 : هنع ىلاعت هللا يضر رجح نب لياو م

 1 م - 8 رس زا 0 90 2 مده

 . « ناّبضغ ِهْيلَع ْوْهَو هللا يقل املظ اًضرا َعطَتقا نم »

 )/١1( رانلاب ةرجاف نيميب ملسم ىح عطتقا نم ديعو باب : ناميالا تانك :١ 2ةلسما ا[

 )5١8(.
 ا ل ار وعلا

 - ريك ىو لمهج ا رانا ف اهيحام تاعت انآلا ليقو ساوفعلا نيهان نإببلا ذه "كيف" ]

17 



 امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو ) ةفورعم اهرسكو لادلا حتفب يهو ( ةجاجد

 ةروكذملا تاعاّسلا نوكتف لاوزلا دعب يشملا وه : حاوّرلا : كلام لاق ( ةضيب بّرق

 يلا طتسالل لإ ركسلا#ب لكاشلا لاق م-ةفيظللا اهباعاينلا لما لاهل كيال
 دارملا نوكي اذه ىلعف : حراش هلاق امو لاوّزلا لبق ريسلا ىلع ثيدحلا يف حاوّرلا لمحيف

 ياك ال كك ؟كلانك" نايا ىل اهنألا ورود ازتاقاةيموعتلللا كئاغاتللا لرد ىف: كاع ١
 ذا ا كل بي راسنا ةليلداشللا" ىرال ءريلا*٠ سف كب نكي اظل هت لا

 ماسقأ ةسمخ ةبطخلا تقو ىلإ مويلا كلذ رجف نم عراشلا ردقي نأ زوجي لاقُي نأ هجولا
 هعتلل»لإ' قالا ناكل نا كدلق "و وا“ كيرعتلا "هج زن نغ ةعانلا يت" 7"

 عم اهرخا يف ىنأ نمم لضفأ لركن" لوا نأ ني ا

 ةندب نم لمكاباط وأ" اجلا ل ةناكب تركي نأ نومي: تلقا .ةةثيثلا 1 ا

 ( ةكئالملا ترضح مامإلا جرخ اذإف ) ةندبلا لصأ يف اكرتشا نإو عت

 توعمتسي ) معلا ويصح و هلا اع مهو ؟ةعطلا رض نما ابار املا لا
 يو ا تلا شروع مل

 . عاتسالا دعب هنوسكي !!ليقو © الامان ل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ناميلس (خ) - [89]
 نها منا « ٍرِهْط نم عاطتسا ام َرَهَطتَو ةعْمُجلا َمْوَي لَسَتْا ِنَم ٠

 رتب ب

 ةَعمجلا َنْيَبَو هيب اَم هل رِفغ ء تصلنا ُماَمِإلا جرح اذإ مث ءهل

 1( كنا

 ناّملتس ناك + ليق هت يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا ىضر ناملس - خ )
 هاور ام . هقتعأف هارتشاف ةنيدملا مالّسسلاو ةالّضصلا هيلع يبنلا مدق امل ملسأ اًدبع يسرافلا

 43١(4. ل ةعمحلا"موي نينثا, نيب قرقي ال باب :.ةعمجلا تاكا: يراخبلا 2
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 نوكي نأ زوجي ( + : ءابسلا] © ءاّشَي ْنَمِل كلذ َنوُد اَم ُرِفْميَو هب كرْشُي نأ ُرِعَي ل
 كي ةريبكلا ال قاري غيغا فقدادطي نإو هللا ءاشي نمم ثيدحلا يف ركذ اك ةعمجلا يَلصُم

 ةروكذملا لوول امازغا بكرم روك ذملا ءازجلا نأ لع ةلالد ثيدحلا يفو ثايحلا ول

 ةعمجلا نايتإ فطعل ةالصلل َنوُئْسَم لسغلا نأ ىلعو ءيش اهنم صقن اذإ لّصْحَي الف

 . هيلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [54]
 َبّرَ اَمناَكَف َحاَر مث ٠ ِةََنَجْلا لْسُع ٍةَعْمْجلا َمْوَي لَسمْعا ِنَم ٠

 َحاَر ْنَمَو « ةَرقَب َبَرَ اَمئاَكَف ِةَنَلا ةَعّسلا يف َحاَر ْنَمَو « َهَنَدَب
 عسا يف َحاَر ْنَمَو , َنرْفأ اشك تَرَ اَماَكَم لَا ة 00

 اَمّنَكف ةَسِماخْلا ةَعّسلا يف َحاَر ْنَمَو « ةَجاَجَد بَ ام ةعيأرلا

 ناوعضتسَي ةَكْئالَملا 00 هدم ُماَمإِلا َّجَرَح اَذإَف اد َبَرَق

 14 رك ذا

 لستغا نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 هيفو ةقيقح ةبانجلا لسغ هب دارملا : ليقو ةبانجلا لسُعك يأ ( ةبانجلا لسغ ةعمجلا موي

 لوألا هجولاو هرصب ىلع ضغأ نوكيل ةعمجلا ةليل هتجوز ةعقاوم بابحتسا ىلإ ةراشإ
 : ءارلا ديدشتب ( برق امنأكف ) اهلخدف ةعمجلا ىلإ ىشم يأ ( حار مث ) ىلوأ
 ةعاسلا يف حار نمو ) ةرقبلا ةلباقم يف اهعوقول لبإلا اهنم دارأ ( ةندب ) قدصت يأ

 را انيك بول امناكف ةنلاغلا ةعاسلا يف حار نمو ' ةرقن برق امنأكف ةيناثلا

 برق امنأكف ةعبارلا ةعاّسلا يف حار نمو ) هب عفتنم هنرق نأل هب هفصو اًنرق مظعأ يأ

 . )8/١( ةعمجلا لضف باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - ["8]

 )٠١(. (0-83) ةعمجلا موي كاوسلاوب بيطلا باب : ةعمجلا باتك : ملسمو
 اهصخو اهندب مضعل كلذب تيم منغلاو رقبلاو لبالا نم ةدحاولا ىلع عقي : ةندبلا

 | ١ 52 ءارددكل - ١ , ١
 . كللذت تيداخألا حجرصتل قافتالاب لبآلا انه دارملاو لباآلاب ةعامج
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ربج نب نمحرلادبع ِسْبَع وبأ (خ) - [87]
 2 3 9 2 ف _ لل لا 0

 (« رانلا ىلَع هللا هّمرخ « هللا ليبس يف هاّمّدَق ثرّبغا ْنَم

 بسيد ثيدحلا حرش مدح

 نمحرلادبع ) ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ( سبع وبأ - خ )
 هنع يراخبلا ىور ةدحوملا ءابلا نوكسو ميلا حتفب ( هنع ىلاعت هللا يضر ربج نبا
 هب دارأ رابغ يئاذ اتراص يأ «( هامدق تربغأ نم ) ثيدحلا اذه ىوس ىور ام ليق

 ملعلا بلط ليبس لوانتيف هللا ءاضر اهيف بلطي قيرط يف يأ ( هللا ليبس يف ) يشملا
 . ( رانلا ىلع هللا همّرح ) امهريغو ةعامجلا ةالص روضحو

 : هنع ىلاعت هللا ا 0 وبا( مؤ تعا مكالل
 ََس ًء 2 1 2 21

 ىتح مكمل مث ع هل َرَّدق اَم ءاَصَق ا ا 0 لسا ِنَم 0

 ىّرخألا ةَعْمُجل نيو هيي ام هَل رفع هم لص ع يطع * نم عرفي
 1 ماي ها اصف 1

 هسي ثيدحلا حرش مح

 ىتأ مث لستغا نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 روكذم وهو بيطخلا يأ ( غرفي ىتح تصنأ مث ) لفاوّنلا نم ( هل ردق ام ىلصف ةعمجلا
 ( هنيب ام هل رفغ هعم يّلصي مث هتبطخ نه ) ةبطخلاو ةعمجلا , ركذ , ةنيرقب امكح

 لضفو ىرخألا ةعمجلا نيبو ) ةعمجلا هيف ىلص يذلا تقولا نيب ةنئاكلا بونذلا يأ
 مايأ ةثالث بونذو ينعي هيف فاضملا ميكس هنب اي لع يلع لا وهو ( مايأ ةثالث

 تاولّصلا نوكل دجوت مل نإو تدجو نإ رئاغصلا وه روفغملا لآ : ملعا العال

 هلوق مومعل رئابكلا نم رفغي نأ انوجر نبنيب ال تارفكم ناومز ىلإ ناضمرو سمخلا
 هللا نإ # : ىلاعت هلوقلو ١١4[ : دوه ] # تائيّسلا فدي هياكل كذا" ىلاغت

 .. (42/) ةعمجلا ىلإ نشملا, تاب +: ةعمجلا+ باتكر يراحبلا - مكر

 . (55) (8851) : ةبطخلا يف تصنأو عمتسا نم لضف باب : ةعمجلا باتك : ملسم - [*103]
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 ًادبع قتعأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 هلام يف ) هقتعأ نم ىلع دبعلا يأ ( هيلع موق ) هيف اكرتشم اًدبع يأ ( رخآ نيبو هنيب
 فق ةلمرللا هل“ةتباثلا هتمئيق رم" دار ال وأ ضميت يأ ططسل و: كوكل 320
 مث ) اهيف وهو ردقم اهيلإ دئاعلا ريمضلاو اهنع ةدكٌؤم لاح وأ اهل نايب وأ لدع ةميقل

 : تلق نإف . نم ىلإ دئاع ناك يفو هيلع يف ريمضلا ( اًرسوم ناك نإ هلام يف هيلع قتع

 هلكت ل قاعإلا نسفنب .لصاح هنأ لاكلاو هقرفت نع دبعلا قع رخأت ضقت اما

 لدت هيلع ةظفلو . هدّيس ىلع لاملا مازلإ عم دبعلا قتعب مكحي هيلع قتع ىنعم : تلق

 :.هنع للاعت هللا ىيضرءنباج قو - 0
 ا د وعم ةضيداو ندولا الب اوك كر

 6 0 رتل "ببي

 . ( رمعا نمل يهو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 الجر رمعأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق)

 رسكب ( هبقعلو هل ) رمعلا ةدم ءيشلا كيلمت هانعم رمعال قلطم لوعفم وهو ( ىرمع
 ب نأ ووصل نارورحللا تاريميصلا مللو كللوو ميلاف لأ ولسا

 ناذه ( هقح هلوق عطق دقف ) يتئرو ىلإ وأ لإ تداع تم اذإف راَّدلا هذه كلت عا

 نوكي يأ لوهجملا ءانب ىلع ( رمعأ نمل يهو ) اهرمعأ يتلا يف يأ ( اهيف ) نمل ناريمضلا
 راّدلا عفانل كيلمت روصلا عيمج يف : ىرمعلا كلام لاق . هبقعلو هل بهو نمل اكلم

 "عاملا خيا

 . ةبقرلاو ىرمعلا يف ليق ام باب : ةبهلا تانك : ىراخبلا 027

 . هل ظفللاو (؟357 لا هور كاع معلا "كتابت: ابل كاك ايلتس
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 قتعأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 وهو ليعف نزو ىلع « اصيقش » خسّنلا ضعب ينو . بيصنلا نيشلا رسكب ( اًصقش
 هصالخ هيلعف ) اصقان وأ اًمات نوكي نأ نم معأ وهو ( هكولمم نم ) بيصنلا اًضيأ

 هلع نع رخ 01! نيصت ةميق ءاذاب كولمملا كلذ صلخت“ نأ قتعملا لع ايا ةلاقا

 ةيلام نوكل دبعلا ةياعس زوج لب هصالخ هيلع مزلي مل ثيح ةفينح يبأ ىلع ةجح هيفو

 غبص يف جيلا هاقلأ اذإ بوثك رايتخا هيف هل نكي مل نإو هدنع ةبستحم رخآلا بيصن

 لوقل عفد اًضيأ هيفو « هغبص نم صقن ام ةميق نمضي نأ بوُنلا بحاص ىلعف هريغ

 ىلع رخآلا بيصن ىقيي : ا تل
 ةييرق ضعب ثرو ول. اًدحإو نأ هنم_مهفيف .رايتخالا يضتقي قتعأ ةغيص نأ ملعا .

 ا ا

 هجئاوح ىوس رخآلا بيصن ةميق ىواسي اميف : هنم دارملا نكل لاملا قلطمل يفن هرهاظ

 مث ) اهيلع دازي الو طسولا ةميق نم صقني ال يأ ( لدع ةميق كولمملا موق ) ةيلصألا
 قوقشم ريغ ) رخآلا بيصن ةميق ةياعسب دبعلا بلوط يأ لوهجملا ءانب ىلع ( ىعستسا
 قبس اميف لقي مل امنإو لدع هموق .امب ةدايزلاب هيلع قشي ال دبعلا نوك لاح يأ ( هيلع

 ةروص نع امهفنم هنوكل قتعملا راسي ةروص يف هنم دبال ميوقتلا نأ عم كولمملا موق

 ررض عفدل هراسي يف تبثيف كولمملا ررض عفدل ناك ةروصلا هذه يف ميوقتلا نال هراسعإ
 . تللاخلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [84]
 لعبا ةمفميلاع بيورِسيلَع .موقوب زكا سوؤبو اهكإيا ادزقلا,لوتغأد نتدأ

 0 ل ناك نإ هلام ليي هلع تع من طش 1

 : ل55 زي ءاكشخلا زب فما لقا سيلا قام رارتبع ققعا لدا تاب' : ىضعلا :باتكا: :يراخبلا <[

 :' هي« (١1ةبواوزر, ء دبع يف. هل اك رش قتعأ نم ؛تاب : ناميألا تاعك ملسمو
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 يف ةغلاّبُملا ىلع لومحم ثيدحلاف ىلوأ رظنلابف هنيع أقف قحتسي :سي ال هنذإ ريغب هريغ تيب لخد

 رجلا

 : هنع ىلاعت هللا "يضر ةريره اوبأ ق) ا مم#]

 ال ا ايرإ اهتم برأ لكي هلا قطا ءةنسوسب دن تعا

 ( راّثلا

 ةبقر قتعأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىجنأ يأ ( هللا قتعأ ) تاّذلا لك نع هب ربعُي امم يهو قّنُعلا لصأ رخؤم ةبقّرلا ( ةنمؤم

 برإلا ( رانلا نم هنم اًبرإ اهنم برإ لكب ) ةلكاشُملل قاتعإلا ظفلب هركذ امنِإ هللا
 ءاطعألا لمك فانحإ باحتسا تيابحلا قو ؟ىصعلا : كارلا لوكسو ملا
 قلو الا نالاو رك دلا نك للا نعي نأ يعينا: :ضعب لاقءاذج سعر للا

 . فالخ الب لضف هيف ناك نإو ةبترملا هذهبب سيل رفاكلا قاتعإ نأ ىلع لدي ةنمّوملاب ةبقّرلا

 : منع لاغت اهلل يضر ةريره وبأ (مق) تلال
 نكي إف « هلام ْنِم صلحت ِهيلَعَف دك وُلْمَم ْنِم اًصقيش تأ ْنَم ١

 ( هيلع ٍقوَقْشَم رع 00 لا 0 ل6 ةسيو كالت 2 1

 . )١5١1( هلضفو قتعلا باب : قتعلا باتك : يراخبلا - ع 7]

 عجارو هل ظفللاو 8١ ( )5١( قتعلا لضف باب : قتعلا بانك: هقلسم اةنجرخأو

 . (5.0ه/9) فارشآلا ةفحت

 . )١58/7( عجار ناجرملاو ُولُوللا يف هدروي مل ثيدحلاو

 ١ 2513 ١101 لدغ ةميقب ةكرشلا "نيب ءانخالا ميوقت باب : ةكرشلا باتك : ينراخيلل < 73

 . (") )“١5٠( دبعلا ةياعس ركذ باب : قتعلا باتك : ملسمو

 دبعإيف هل: اكرش. ىتعأ نم ناي !: ناميألا بانك يف" ةظفلو ةدتسب ملسمايف ارزكما وهو

12075 "627 
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 يس منال دو ادبج وبأ :(م) نعلن
 ْنَمَو هللا ىصَع دَقَف يِناَصَع ْنَمَو , هللا َعاَطأ ذَقَف يَِعاطأ ْنَم ٠

 7 0 اع اذنن اياتمل طش نمو"! عيدعاطا دفع يئريمأ حاط

 دقف ينعاطأ نم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ىهني اذلو رماي ال مالّسسلاو ةالّصلا هيلع هنأل ( هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا عاطأ

 ( يناصع دقف يريمأ ىصع نمو ينعاطأ دقف يريمأ عاطأ نمو ) ىّهتو هللا رمأ امب الإ
 ؛.غاللا ااهيلع.' هلب: قفاوسي مريصأ, نآلل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [؟1]
506 

 حلا يلب ياش ا ل اير ملل تل ل ملل
ٍ- 

 راو

 . ( ةنيع

 تيب يف ٌعلطا نم رو الب ل رس
 ريغ بابلا ناكو ةَوك وأ باب كش نم تيب يف رظني نأ هب دارملا ( ْمِهِنْذإ ريغب ٍمْرَق

 نامض هنع طقسأو يعفاشلا ثيدحلاب لمع ( ُهَْيع ْأوُوَقْفَي نأ مه لح دقف ) حوتفم

 اًتللطمز كاملا هنأ هيلوق تلشأو وجيب علف .هرجز نأ لعب. .اهاقفراذإ .هدنع اذه لق نا

 اًزهرور [لاوحنمللا قاوف_.نيل نطبلا نألا نامضلا هيلع .:(ةفيدح بأ ,لاقو ثيذحلا قالطال

 : ةيصعملا يف اهميرحت و . ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [+0]
001/١( ١9( 

 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونما نيذلا اهيأاي ف : لوقي ىلاعت هللا نأل كلذو ه
 .قايسللا ةراوس.: لالا 4: كتم رهالا

 ا(45) (؟3161/) : هريغ. تيب ف رظنلا, ترحم باب : بادآلا باتك : ملسم ع0

 كاقا كفو قح. ريغب تيبلا لهأ هلعا ئدعتا هلال ضاضق الواملا هيدا هنأ نيبت لب

 . لئاصلا ودعلا عفد باب نم اذه ءاملعلا
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 ثيدحلا : تلق . ىرتشملا عاصو عئابلا عاص ناعاص هيف ىرجي ىتح ماعطلا عيب نع

 لجر نم هيلإ خلسبملا :ىرتشإ ؛اذإ ام هو: ملسلا, هباي. يف ,نيتقفصلا عانجا ىلع لوم

 ارغب تعليما (امجلا يعاضبر الإ حست ال هناي عنلا لثلا ضررا ا

 . ديدجلا عيبلاك وهو ل تا ضخ احلا هيلإ ملسملا ءارش امههدحأ ليكلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا (ق) - []

 .". اعاتن اهدا ة ريل 1"اهذزلا ةلفكشم ةاصا+قرقتلا هلك

 ىرتشا نم ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 يرتشملا نظيف اهعرض مظعي ىتح اًمايأ بلحت ال ةبولح يهو ءافلا ديدشتب ( ةلفحم ةاش

 هب اهدري نأ يرتشمللو اهيف بيع ةلفحم اهنوك نا ىلإ ةراشإ هيفو ( اهَّدرف ) ةنوبل اهنأ
 اهنبل نم اضوع اعاص اهعم دريلف اهبلحي نأ دعب اهدر اذإ ىنعي ةكفمسا ا

 درو هدر عنتما هزيمت مدعلف اًعيبم ناك هضعبو يرتشملا كلم يف ثدح نبللا ضعب نأل

 لعج اك هترثكو نبللا هلق ىلإ رظن ريغ نم ةموصخلل اعطق ًاعاص عراّتشلا بجوأف هتميق

 تبث امل رمت نم نوكي دودرملا : موق لاق سفنألا تْواَفَت عم لبإلا نم ةئام سفنلا ةيد
 كلذ ف ؟ريتعملا "ناو 'لاقؤؤر « نمت نم اغاَمط ٠و *:لاق“مالثنلاو ةالمصلا "ةيلعأ هلال
 اقلط ك5 3*نإإو ةلفخاو معوق كبلاغ ةتوكل نكّذلاب' نما: ضيفو” للا تاتا لا

 لطوعي اال يمدالا نبل لال ةيزاحلا نبل اذك و هتساجتتل انيك لك وي الام “لل 30 3 ١
 رايخلا تبثأو اهيف ثيدحلاب يعفاشلا لمع ماكحألا ماكحا حارش يف اذك : اةداغ ةنع

 ةلاكتم هلال تيب التعلا الل ويتم خي دش راوعأال 2 اةاسر هديصط
 ىىَدَمْعا ام ٍلْئِمِب ِهْيَلَع ًاوُدَتْعاَف ْمُكَيَلَع ىتدَتْغا نَّمَف 9 : ىلاعت هلوق نم دافتسملا لصألل
 ناك هنأالاعُي وأ نيعلا تاوف دنع ةميقلا وأ لثملا باجتإ رهو! ] "11 ا

 .ررسمملا يف اذك سن مث كلذ لاثمأ تالماعملا ف روج لاب ارا 2

 . ةلفحم لكو منغلاو رقبلاو لبإلا لفحي ال نأ عئابلل يبنلا باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [19]
 0 هيلا عل

 . يراخبلل ظفللاو )١5١8( )١5( بلجلا يقلت ميرحت باب : عويبلا باتك : ملسمو

 6م (  ١)راهزألا قرابم 60



 هو ثيدحلا حرش مدح

 ىلإ راشأ نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 لح اهنألا ادق, ةلارعتام ير (.ةدييحب > هنكاس )فب يمذلاوا ملطملا.هيسأ ١ يأ فيخأ

 دعبلاب هيلع وعدت ينعي ( هنعلت ةكئالملا ناف ) « ةديدحب » ناكم (« حالسب ) ةياور يف

 : مالسلاو ةالّصلا هيلع هلوقل مارح وهو هتراشإب املسم فّوحخ هنأل رمألا لوأ ةنجلا نع
 حّرص ام هلتقيف حالّنسلا هقبسي دق هنأل وأ « ايمِذ وأ ًاملْسُم وري نأ ملْسُمِل ُلِحَي ال١

 ْنم عوني ناطيّتشلا َلََل يِرْدَي ال هنإف هيخأ ىلإ مكُدَحأ ٌريِشُي ال ٠ : ملسم ةياور يف هب

 اّلزاه ناك نإو ينعي ( همأو هيبأل ) هيلإ ر ايبا ماجا نرخ ىأ م هاخخأ ناك تاور اذنك

 . ابلاغ هيخأ لتق دصقي ال قيقّشلا ع ديالا نالطاعت ةلبإ ولك ٠ :هلوضيويعت كل

 و سمار

 ب ثيدحلا حرش مدح

 ( 6 فرتشأ نم دنع ام يور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريرظ وبا مو

 نأل تاعورذملا نود تانوزوملا يف مكحلا اذكو ( هْلاَْكَي ىتح هعبي الف ) ةلياكم ىنعي

 ةفينح 7 دنع 1 ل 34 ىيرتشملل 0 0 5

 مالا وم توكل ا

 كلل زل هلا ءاركشالا ديفا نما بهقي هنأ. ملعأ ١. اقاقتا عقاو. ماحتتلا ذيق نأ هنم لعق اس

 هبهو ول هنأ هعبي الف هلوق نمو ليكلا لبق هعيبي نأ هل زاج امهريغ رأ اثباريغ الأ ةيهب ل

 ليككلا اطرتشرب اللف) ةفرزاحب ناك ىلإ هناال_ ,ةلياكملاب حارشلا :انديق) اغإ , ديم ,لوقا وه و ناك

 ديال لب هب ليفتكي ال .ىرتشملا. ةرضحب هلاك ول عئابلا نأ ىلع :ثيدحلا اذبب ضعب لدتسا

 ةريضح-مئابلا ليك-نآل هير ىفتكي هنأ حيحّصلا نكل هضبق دعب رخآ ليك نم' ىرتشملل

 السلا ورق دا لا هيلع ىلا يعردنا فور اي فلاحا تركاذ, لهب و تيلق :نإف هليكت ىرتشملا

 .(؟5-) (١١؟د) ضبقلا لبق عيبملا عيب ناللطب تاب : عويبلا كر الا 0 ملسم بح ]١18(
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 هسي ثيدحلا حرش مح

 يأ ( ملسأ نم ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 اهياوزا فو هلع علا لدي قمتي هولطرط )ع ”دمعا ودل مكن الا ا

 يفو خسنلا رثكأ يف ةثلثملا ءاثلاب ( رث يف ) دحاو .امهانعم «ملسأ » ناكم « فلسأ »

 لاكي ام انهطل هب ديِرأ لاك ردصم وهو ( ليك يف ملسيلف ) قوف نم ةانثملاب اهضعب
 نيب دحاولا ملسلا يف عمجلا مزلي الأو وأ ىنعمب هيف واولا ( مولعم نزوو مولعم ) هب
 ال عفو رضلا مدلل كو مارال لجأ ىلإ ) عامجإلاب كلذك سيلو نزولاو ليكلا
 هنا ثيدحلا يف ءاج امل يعفاشلا هزوجف لاحلا اّمأو عامجالاب زئاج لجؤملا ملسلاو ءيش

 همحر ةفينح وبأ هعنمو امهيلك لمشي هقالطإب وهو ملّسلا يف صخر مالّسلاو ةالّصلا هيلع
 نإإف نك تلال طارش“ كيلا ولو“ هيف" روك دق مؤلعملالجألا» نآلا +« ةلةقلا

 سيلو ملسلا يف اًطْرَش نزولاو ليكلا نوكي نأ مزلل هتيطرش ركذ نم مهف ول : تلق
 لكيلف ليكم ف ملسأ نإ ثيدحلا ىنعمف دعلاب ةبراقتملا تايددعلا يف ملسلا زاوجل كلذك

 لجأ ىلإ نكيلف لجأب ملس نإو مولعم هدايا وكيا ةويوماو ملح كال
 ةدعلا ةقرخل يمس لا الر ةلسلا“ ىرامتلا ديال“ الأ اكليل ةازارلاو ليكلا : تلق . مولعم

 روكذملا ريدقتلا ىلإ امهيف جيتحا اذهلف دعلاو عراذلاب نوكيرامجب كوكي 000 عيبملا

 مودعم عيب ملسلا ذإ ملسلا يف هنم هل دبال امم لجألا نأل جايتحا الف لجألا يف اّمأ

 لاحلا يف نمثلا كلمي ىتح ريقفلا ةجاح عفد ةرورض عرش افلإو زوجي ال نأ ىغبني ناكف

 كسلا لس نع رجعي الاالاثك ملتلا ناك اذإر+لحلألا قارا تاه 0

 . حيحصلا عيبلاب نمثلا لصي نا هتردقل هقح يف ملسلا ةيعرش ىلإ ةرورض الف هيف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ)ا انكم
 ةاعأ ناك نإ و ةتعلك ةكابالملا نإَف « ٍةديِدَحِب هيخأ 2 ٌراَشَأ ْنَم ٠

 03 5 هيبأل

 :؛ ظفللا اذهب فيلا(

 (؟717) ملسم ىلإ حالسلاب ةراشإلا نع يبنلا باب : ةلصلاو ربلا باتك : ملسم هجرخأ
 اعود فارشألا ةفحم كلذل عجارو يراخبلا هجرخي ملو )١5(
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 امنع (اعت هللا يضر سابع نبا ل

 ؛ ُهْنِم َنوُرِفَي وأ « َنوُهِراَك هل ْمُهَو مْوَق ثيِدَح ىَلِإ َعمَكْسا ِنَم ٠
 و ةمانقلا فلتللا ايدل نى

 هس ثيدحلا حرش مدج

 عمتسا نم ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خر

 ةلمجلا ( نوهراك هل مهو ) ءاغصإلا ىنعم هنمضتل ىلإب عاتسالا ىدع ( موق ثيدح ىلإ

 نوهركي وأ هعاتسا لجأل هنوهركي مهوك لاح ينعي عمتسا ريمض نم وأ موقلا نم لاح
 بحاص لاق 5 فوصوملاب اهقوصل ديكاتل واولاو موق ةفص وأ كلذ اوملع اذإ هعاّتسا

 [ ؛ : رجح ر 4 موُلْعُم ٌباَتك اهَلَو اّلِإ ِةَيْرَق نم اَْكَلْهأ اَمَو ف : ىلاعت هلوق يف فاّشكلا
 اهقوصل ديكاتل واولاو مولعم باتك اهو ةيرق الإ يأ ةفوذحم ةيرقل ةفص ةيمسالا ةلمجلا

 برسالا وهو (كنالا هينذأ يف بص) يوارلا نم كش (هنم نورفيوأ) فوصوملاب

 لو عيمجلا ةينبأ نم نيعلا عبضب را! اغفأ, :: يرهتوجلا#لاق نك: ضيبألاب نصاضرلا وهل لد

 ديعولا اذه لعل هيلع ءاعد وأ رابخإ ةلمجلا ( ةمايقلا موي ) كنا الإ دحاولا هيلع ءىجي .

 زرتحيل وأ داسفلا نع مهعنجل موق ثيدح عمتسا نم اأو ةميهلا لجأل عمتسي نم قح يف
 . نطاوملا بسحب اًبحتسم وأ اّبجاو نوكي لب هتحت لخدي الف مهرورش نم

 : رازتغ. لياعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [؟55]

 0 2 01 ا 6< 10 01 1 2 ١

 داوم عا ويلا واعما رع رج + تل ا

 7 ٍمولعُم لجا

 ل اع راتللا دنعو 7.١( 25) ةملجح يف تك" نم تاب :”'ريبعتلا | باتكا : يراخبلا| < [ 67

 . 058737: مولعم ليك يف ملسلا بتايا صاسا اج ياام
 )١5٠١5( )١57(. . ملسلا باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو

 ..يلشللف ارق قب لفلشأ نمو > [هديع هظقلا

 دان



 « ردب ريغ ةوزغ ةرشع عست يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عم ٌتْنك ٠ : لاقو ةباحصلا
 يف هل اًئيدح نوعبرأو ةئامسمخو فلأ مالّسلاو ةالّصلا هيلع ىبنلا نع هاور ام دحاو

 ةتسو ةئامب ملسمو نيرشعو ةتسب يراخبلا درفنا ثيداحأ ةرشعو ناتئام نيحيحصلا
 لوألا ثيدحلا ىنعم ين اذهو ( لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم ) نيرشعو

 نع زيمعيلا هللادبع ,نب رياح لقي لؤلؤ همر نفعل" عشا ناك ؛-:لوقأ ماهنك] هال

 اًثورعمو ةباحصلا ريهاشم نم هنوكل هكرت لعلو اضيأ ةاورلا نم هنأل ةرمس نب رباج
 . قالطإلا دنع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريمع نب يدع (م) - [11]

 ناكري؛ هقوف, اًمه١ اطيخي ,ادمتكف» لمع ىلع كتم ةاتلفعتملا نك
 5 *© *ي / عز

 : اة رسب يات كار
 كسي ثيدحلا حرش مدح

 نيتلمهملا ءارلاو نيعلا حتفب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريمع نب يدع - م )
 ثيداحا ةرشع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام : ليق . ءايلا لبق ملا رسكو

 الماع هانلعج يأ ( هانلمعتسا نم ) هنع ملسم ىور هاوس نيحيحصلا يف هل جرخي ملو
 لق لعار رتاج ريغ رفاكلا لامعتسا نا ىلإ ةراشإ هيفو نيملبملل باطلا 0 0|

 نوكي اًئيش يأ اًطيخم ىلع فوطعم ( هقوف امف اطيخم ) انع ىفخأ يأ ميملا حتفب ( انمتكف
 لاق « ًالولغ:) 'انهتك :ردصم: ىلإ عجارر ؛هه نيمضلا |( ناك, ) رغضلا نيش ال
 ثيح ديدْشَّتلل نوكي متكلا ىلع لولغلا قالطإف ةصاخ ةمينغلا يف ةنايخلا وه : ةديبع وبأ

 رهاظلا وه لوألاو ءيش لك يف ةنايخلا وه : هريغ لاقو . مثإلا ىف منْعَملا يف ةنايخلاب ههبش
 ل يدا ىو هلع ةلااولستو (حيضرع ,( ةمايقلا مويالا لاا (هب يتأي)

 . ليلق ءيش ىف تناك نإو ةنايخلا نع مهريذحتو :ةنامألا لع لاععلل
 ام

 ةدسمسسيشللصس  محاسللا

 21021152 لامعا انادَه مر خ تاب : ةرامآلا هعاشإب ملسم - [[:]
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 5 4 َء 3 . 7 . . 2 5 -

 ءارماك اًراهج اهاتا نم نود ةلفغ ىلع اهدصق نم قح يف اذه ليق رانلا يف صاصرلا
0 ِِ 

 . ةروصلا هذه يف ذخوا ملف هبلق يف امب ذخاؤي ال ناسنإلا ناك : ليق نإف . اهوحابتسا
 ع َء

 دصق نم نإف رارصإلاب وأ لعفلاب ةنراقملا ةدارإلا ةدارالاب دارملا نوكي نا زوجي : انلق

 : لا حل نو نياك دمت النإا ةيرلج يرش يف هناببا ءيعاس هيسدشسا وي هيلع نانا

 , لاكشإ ال اذه لعف ا :دازأ نو ناكم «ب ذاك دم اهناةياوز فو

 : هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع (ق) - ع١5]

 . « لعفيلف ةرمت قشب ولو ٍراّثلا َنِم هل لا يكتم عاطبا نمر

 هس ثيدحلا حرش مدد

 : ليق . هنع ةياوّرلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع - ق)

 ةسمخ نيحيحصلا يف هل اًثيدح نوتسو ةتس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام

 011 رسل حر كالا ا هللا رستلاو ةنار ايا

 ةقدصلا تناك نإو ينعي اهبناج يأ نيّثلا رسكب ( ةرمت قشب , ولو ):اهنم اًباجح ذختي يأ

 قدصتيل وأب تسأل : لعفيلا ىنعم وأ ناعسالا يعللذ يأ كفوذحم هلوعفم م لففلل ردا

 . هلبق ام ةنيرقب صخألل ةدارإو معألل اًركِذ

 : هنع ىللاعت هللا يضر" رياخ ,(*) <10

 00 ل 0 7

 « لَعفَيلف هاحلا ٌعفنَي نا مكنم عاطّتسا نم »

 هب ثيدحلا حرش مدح

 ريهاشم نم ناك هنإ ليق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 . 012١37 ) ب ةرمت  قشب ولو راثلا,راوقتا كاب :٠ ةاكارلا _فاتككرتا ضراحتلا ت0

 ل ايي وا كيطلا فسكلا» نم . ةقدصلا ١لع ثلا بايو : ةاكرلا تاك عاولسمو

 / ةلاظفللاو 011) ١01

 (؟99١) ةرظنلاو ةمحلاو ةلمغلاو نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب : مالسلا باتك : ملسم - ع؟7]
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 درفنا اثيدح نوثالثو ةينامث نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعبسو دحاو ناتئام ِهُيْيَع ىبَتلا نع

 هنمضتل ىلإب ءاعدالا ىّذُع ( هيبأ ريغ ىلإ ىعّذا نم ) رشع ةيناغب ملسمو ةسمخب ىراخبلا

 ينعي ( مارح هيلع ةنجلاف ) لاحلل هيف واولا ( هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو ) باستنالا ىنعم

 داسفلا ىلإ ىدؤي هنأل هنع رجّرلا يف اديدشت ةرابعلا هذهب هنع ربع اهلوخد نع عونمم هلعاف

 مالّسلاو ةالّصلا هيلع هلوق نم مهف املو ةيلهاحجلا يف اًدوجوم لعفلا اذه ناكو زريثكلا

 او ارجو ايما سكر نموا أو للا ترن يقر ديلا ىلعوهتا

 . هلع ىمقرو ىزاججذل روز ةدعب 'ىازاخ هنإ مث الوأ نيِلْخاَّدلا نيزئافلا نم نوكي

 ] - ]5١1هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) :

 2 ١ 0 7 2 0 و ع 0ع 2 2 2 0

 انيك" هللا هباذا - ةئيِدملا ينعي - ءوسب ةَّدلْبلا هده لها دارا نم »

 . « ِءاَملا يِف ٌحلملا ٌبوُذَي

 نكح «تر ملكا حرش مح

 لهأ دارأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 بوذلاب هنع ربع هتيلكب هللا هكلهأ يأ ( هللا هباذأ - ةنيدملا ينعي - ءوسب ةدلبلا هذه

 ( ءاملا يف ُحْلِملا بوذي اك ) ةتغب نوكي ام دش عردّتلاب كالحلا لأ نأل هماليإ يف ًاليوبت

 ديري نمو ءاملاب نوهبشم مهتحيرق ءافصو مهملع روفول ةنيدملا لهأ نا ىلإ ةراشإ هيفو

 صتخم وه موق لاق بوذيف ءاملا داسفإ ديري حلملا نأ اك هيلإ مهديك ةياكن عجري مهديك

 هد ايا ليبم نا يعرب الا حيصاءاذهو ماع لعن ورجل لاقو مالسلإ هلع 00

 دعب اًضيأ كله ةيواعم نب ديزيو اهنع هفرّصنُم يف كله ةيمأ ينب مايأ ةنيدملا براح ال
 نوكي هتباذإ نأ ىلع لدي تركذ ام : تلق نإف امهتعينص عنص نمم امهريغو عوجرلا

 كراش ةئيدلم زعل دا كيرالا :: ملبشتيف اراوكذم رخنا تيدحلاو غاجلادقو منال

 بوذا يأ ثدتشملاب قلقتم "اراثلا يف" كلف“. قاما توك راثلا لف ناكل ١

 (497) )١585( هللا هباذأ ءوسب ةنيدملا لهأ دارأ نم باب جنا انيناتك يف +: :لشما +

 . (510/9) فارشآلا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو
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 كس ثيدحلا حرش مدح

 هلام كردأ نم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ىف

 ةبهلا لثم ةيعرّتشلا تافرصّنلاب ىنعم وأ اس كلاه ريغ نوكي ناب هتاذب يأ ( هنيعب
 مهارد اذ ناك نأ دعب سولف اذ راص يا ( سلفأ دق لجر دنع ) امهريغو فقولاو

 نم ىلإ عجار ( وهف ) يوارلا نم كش اذه ( سلفأ دق ناسنإ وأ ) هنم معا ريقفلاو
 دنع هلام دجو اذإ عئابلا : يعفاشلا باحصأ لاق ( هريغ نم ) هلامب يأ ( هب قحأ )

 دنع هلام ضرقملا دجو اذإ اذكو عيبملا ذخآيو دقعلا خسفي نأ هلف سلفملا ىرتشملا

 اولمحف ءامرغلا رئاسك وه لب«نخألاو'حسفلا ١ هل'نليل': انتمثأ :لاقو سلغملا نضزقتسملا
 قيرتشللا نأ هئاكلم ف هل رهظو رايخلاب عيابلا كاك اذإ ينعي رايخلاب دقعلا ىلع كه

 لاملا ةفاضإ هدضعيو قفرألا ىلع عئابلل داشرإ اذهو خسفلا راتخي نأ هل بسنألاف سلفم
 ناك اذإ كل ا ا 2 ةفاضإلا يف لصالا نال عئابلا ىلإ

 رابتعاب نوكت ةفاضإلا نآل ازاحم نوكت : مهلوق ىلعو ةقيقح هيلإ هتفاضإ نوكيف هل رايخلا
 ا. راععالابوحأ ةقيمللا ؛ةبناجلور لضالا“ فعلا اكلم لامن رك

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبا نب دعس (ق) - ]٠[

 ا 206 0 ل يل 0 3 أد 2
 هيلع ةنجلاف « هيبا ريغ هنا ملعي وهو « هيبا ريغ ىلإ ىعدا نم »

 0 ٌماَرَح

 : ليق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق )
 ا ع يو

 هل مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعدل ةوعدلا ةباجتساب ًاروهشم ناكو هللا ليبس ىف مهسب

 هاور ام اًثوَم ةةؤشنلا ةرشعلا 5-5 وها( هنود غ2 مهلا :  هلوقب

 ..(13775) ةيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم باب : ضئارفلاباتك «يق.:, يراخبلا -! ٠
 (31) ملعي يوهو.سيبأ ( نع تيغزا نم':ناميإا لاح .نآيب اهباب .2فاميالا "كاتكوتيف 1: ةللسمو
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 نوكي نا زوجيو رابخإ ةلمجلاو ةيدعّتلل هيف ءابلا ( هب فيسحت هقح ريغب ائيش ضرالا
 راعشإ هيف ء( نيضرا عبس اجلا ةمايقلا موي) يصرالا نعال ننيوسخ نقتسساو تيا
 . قابط عبس اًضيا ةرخالا يف ضرالا ناب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق ) - [14]
 دلما كارد دقف السل الل فك رالف رأالا من

 يس يدا عدل كك

 ةعكر كردأ نم ) هنع ةياورلا ىلع اقَنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 وكي ال ةفك را .كردي نذل ليوأتل ل جاتحم اذه ( ةالصلا كردأ دقف ةالّصلا نم

 مل نم ىنعي ةالّصلا بوجو كيد دقي ورشا نامجايشإ هيف اهجامخيإ ٍةالّصلا لكل ًاكرْدُم

 ةالّصلا كلت هتمزل ةعكر ردق ةالّصلا تقو نم يقب دقو ًالهأ راص مث ةالّصلل ًالهأ نكي

 فرغ )ل اينثيدنام نأل كيلاغلا# ىلخ ,نوركي, ةمك لاب :ءاييست هير يل رت ا

 عم ةعكر كردأو اقوبسم ناك نم ينعي ةالّصلا ةليضف كردأ دقف هريدقت ليقول
 ىنعم ليقو اهنود ام ج ارخال نوكي ةعكر ديق اذه لف ةعابجلا ةليضف كردأ دف 01|

 001 كرد نم ىتسيعرملا لع لكلل اقالطإ ةعكّرلا ةالّصلا ىنعمو عوكرلا انه ةعكرلا

 هك 00 هللا رع ها 2

 هر

 . ( ِهِريغ ْنِم هب ب أ و

 )50/٠١6(. ةعكر ةالصلا نم كدا ف باب. ةالضلا ”“تيقاوم”باتكتأقى : :يزراخبلا < 11

 دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف : ملسمو

 ١(.. 1 "11 تالا اكللت

 .(؟(ةضلا؟), نظم "دنع هلام, جو ااذإ/ باب: لضارقتسالا#بباتكك ف .:!يراحبلا اما

 عوجنرلا هلف سلفأ دقو يرتشملا دع اهعاب ام.كردأ نم باب: ةاقاسملا باتك.يف ::ملشمو

 .(؟١) (5١ه5ه9) هيف

 6ها/



 مالّتسلاو ةالّصلا هيلع يبنلا نع هاور ام ردب ريغ اهلك دهاشملا دهش ةرشبملا ةرشعلا دحأ

 لج[: نم ) هيلع قفتم_ قابلاو يراخلل اهدحأ' ةثالثب نيشييحصلاا فهل تيداحأ 'ةعبرأ

 هل لوعفم هنأ ىلع هبصن هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو وهو ( اًملظ ضرألا نم ًاربش
 زرابلاو نم ىلإ دئاع لعافلا ماقم مئاقلا هيف رتتسملا ريمّضلا ( هقوط ) زييمت وأ لاح وأ
 هلعج ىلع ملاظلا فيلكت قيوطتلا ىنعمو رابخإ وأ هيلع ءاعُد ىنعم ءاشنإ وهو ربشلا ىلإ
 فياكتلا نامز سيل ةمايقلا موي نأب هجولا اذه حراش َّدر ( ةمايقلا موي ) اًقوط كلذ
 هيلع لاق 5 عقاو هلثمو ءازجلل ءالتبا فيلكت ال ءاذالل زيجعت فيلكت هنم دارملا : لوقأ

 رس ا و اح كا
 ؛ | ليعت, لاق ام. ةّقيقح هقيع فا قؤطلاك هل .لعجمب نأ مانعمووأ «!ةمايقلا عون هوروم

 كلذ مثإ قوطي هانعم ليقو 14٠ : نارمع لآ #4 َِمايِقْلا َمْوَي هب اوُلِخَب ام َنوقوطْيم ل»
 ًاطخأ طقف ملاقأ ةعبس اهب دارأ لاق نمو ( نيضرأ عبس ىلإ ) قوطلا موزلك همزليو
 اكلم ريّشلا اذه ةعبات اهناف ضرألا قابط فالخب اًملظ هذخأي مل ربش ليمحتت َهْجَو ال ذإ

 نيليسحل دنا وع اياررق. اع كيدبإلاب هللا امهمحر دمحمو ييبفايي لدتبسا .. اييصعت

 امهمحر فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو بصَع اًملَظ ضرألا نججأ قل راقعلا يف ىرحي

 تابثإو ةقففلاز دبلا اهلاززإ ورع .ةرابع ةعيرشلا ىو تيصعلا,نأل ازاقعلا ف يضخ 7

 باوجلاو . راقعلا يف كلذ روصتي الو لقتلاب نوكت اغإ كلغ يارا ةلطبملا ديلا

 ماري ال ديلا كابر كركم انيؤكيادق نقال نآلا لاطعلا نم معأ ملظلا نأ ثيدحلا نع

 . صخألا ققَحُت معألا ققحت نم

 : امنع لات كار يضو وعم سايح
 < نا اء به 3 0 نان ه4 ََ 6 للك هدب

 ىلإ ِةُمايقلا يلا يلا ملا ملا ل كما

0 
 ه١ يدلل حرش مدح

 نم ذخأ نم ) هنع ىراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 يآ 10 نيضرأ عبس يف ءاج ام باي : قلخلا ءدب باتك يف : يراخبلا - [17]
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره قبأ (خراطم يق

 اهيلخلا لوو ةنعادإلا» ىذا بالا كير“ رانا اوما !نيعاش ماو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ذخأ نم) .هنع يراخبلا ىور (هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ  خ)

 املظ.:هلوقب ةديقي' مل "اذه هزيغب وأ قحب نوكي.نأ. نما منعأذحأألا انهو: ( ساثلا"|َلاؤمأ
 ءلرعا هلع اهدعو .عدتعا لاء اهاذأ )دعا فا مركعسسملا نم علا ةليملاة مناهل ذا

 ىنعم ءاشنإ نوكت نأ زوجيو هقزر عيسوتو هتناعإب هءادأ هللا رسي : يأ ىنعمو اظفل

 شم ءءاشنإب اهمؤك علم, ادقبلا نع +لابخإلا ابي .دنصق نإ مث اهلا طءاعّدلا سرب عيا ل
 رابخإلا اهب دصقي مل نإو كلذ هقح يف لاقي نال قحتسمف هلوقب اهليوات ىلإ جاتحي

 ءاعّدلا اذه ءادأل ًاديرم قحتسا امنإو ىنعم ءاشنإ ربخلاو أدتبملا نوكيف ليوأتلا ىلإ جتحي م

 افلح _نموتراسف خا “رع هايلداذو ةدسأل ةعراشم هيلع كجاللاهافشر هال ا

 لاملا فالتإ نأل هفلتأ لاق امنِإو هلاومأ فلتأ ينعي ( هللا هفلتأ اهفالتإ ديري ) مهلاومأ يأ
 . اهاَّذأ يف مالكلاك هيف مالكلاو هرجز ةدايزل وأ سفّنلا فالتإك

 : هع, يلاغت هللا يفطر دير نب ديعشر قو 000

 عْيسس ىتإ مالا مَ ُهَقْوَط « ًاملظ ضزألا َنِم ارش ذأ ْنَم

 كسي ثيدحلا حرشمدج

 ناك : ليق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ديعس - ق )

 اهفالتإ وأ اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم باب : ضارقتسالا باتك ف : يراخبلا - ع١©]

580) . 

 . )5١948( نيضرا عبس يف ءاج ام باب : قلخلا ءدب باتك ىف .: يراخبلا - 3

 )١١١١( اهريغو ضرالا بصغو ملظلا ميرحت باب : ةاقاسملا باتك يف : ملسمو
004 
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 0 لبق هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىملاعت هللا يضر دوعسم نبا - قر

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام نيتلبقلا ىلإ كيمو ند حشا رجاهو ةكمب ًاميدق

 كد ل راحل رفا نورشعو ةئام نيحيجصلا يف هل ايدج نوعبرأو ةئامترا ةلاعات

 ليقو هيف ًاصلاحَت راص يأ ( مالسإلا يف نسحأ نم ) نيثالثو ةسمخب ملسمو نيرشعو

 ل ع ىلع (ةيلهلالا ىف لمع, اع دخاؤلال )تاما نأءلإ ةالسإلا لع تبث نم هاج

 بصغ وأ هريغ سفن ىلع هتيانج نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةثعب ليبق ةرتفلا نامز يف

 ( مالسإلا يف ءاسأ نمو ) ؟ ةيلهاجلا يف انلمع امب ذخاؤتأ : هلاسا نك هلاقا“ ةقالثإ هاد

 : تلق نإف ( رخآلاو لوألاب انجل دخاب ذايعلاو همالسإ دعب دترا وأ صلخي مل ع

 . نر را زارو رك انش ابدل اكاقتم لمعي“ مو 3> ةكايىلاعتاهلؤقل "كلك كيدكلا
 ناك ام هل رفغي همالسإ يف نسحا نمو ةبوقعلا رّشلاب قحتسي #4 هَرَي 9 ىنعم : تلق

 , تتادعلا نم هس

 701 0 هفلشاحلا لامعاب :دحا و له يناير نامزلا كباكم ا نإ" ملك دلك
 : ىلاعت هللا همحر يوونلا مامالا لاق

 ناسحإلاب دارملا نأ نيققحملا نم ةعامج هلاق ام هيف حيحصلاف : ثيدحلا ىنعم امأو»

 هل رفغي اذهف اًيقيقح اًملسم نوكي ناو اًعيمج نطابلاو رهاظلاب مالساإلا يف لوخدلا انه

 عامجإبو « هلبق ام مدهي مالسإلا» حيحصلا ثيدحلاو زيزعلا نارقلا صنب رفكلا يف فلس ام
 رهاظلا يف اًداقنم نوكي لب هبلقب مالسالا يف لوخدلا مدع ةءاسالاب دارملاو . نيملسملا

 نيملسملا عامجإب هرفك ىلع قاب قفانم اذهف هبلقب مالسإلل دقتعم ريغ نيتداهشلل ارهظم
 رمتسم هنال اهراهظإ دعب لمع امبو مالسإلا ةروص راهظإ لبق ةيلهاجلا يف لمع امب ذخا ٌويف

 هيف نحو "اذإ وق ماس وسخ ورع عوزشلا لاعمال ىف كورك دخل وح 15

 حرش ٠ ملعأ هللاو كلذك نكي مل اذإ همالسإ نسحي مل وأ همالسإ ءاسو صالخإب ةقيقح
 . 0185/6) :مللسملا يوونلا
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 صصخم ريغ ثيدح يف ناك تركذ ام لماتلا عفد يف ,لاقي نأ هجولا لبا © ِمِلّيسُم
 عفد راكتحالا ميرحت يف ةمكحلا ليق نونجماو يبّصلا هنم صخ صصخم نتملا ثيدحو

 هيلإ سانلا رطضاو هعْرَز نم لّصَحُم ماعط ناسنإ دنع ناك ول ىتح ةماعلا نع ررّضلا

 : :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - ]٠[:
 5 . عال ل 0 1 1 + 3 34 1 6

 .ح( در وهف هيف َسيِل ام اذه اًنرما يف ثّدحا نم »

 ( ثدحأ نم ) . اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 كيدلاا نأأ لعرابيبنت.هب نيدلا نع ربع اننيذ,يىفإ يأ اذه انزمأايفا) ديد مال لاا

 ينس فايل دباب اوكي ائيش يأ ( هيف سيل ام ) هب لغتشن يذلا انرمأ وه

 ! ا ٌدودَرَم اكل يذلا ني 4 هز وهف) ةسلاو باتكلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا (ق)

 ْنَمَو ؛ ةّيِلِهاَجْلا يف د املا مالمإلا يف نَسخَأ ْنم»
0 

 دودرم حلصلاف روج حلص لع 1 اذإ 1 "ل ا ف 9 00

55950). 

 ظفللاو . )١17١4( )١7( ةلطابلا ماكحألا ضقن باب : ةيضقألا باتك يف : ملسمو

0 

 باشا هقيروسسجل نبا ظفاحلا لاق

 نازيما «تانذلاب لامعألاو ا (غيدع نأ 5 « مالسالا لؤبطأ نم .مظع لصأ :ث ثيدحلااذهو »

 هجو هب داريا لمع. لك نأ. املكفو اهرهاظ يف لامعألل نازيم وهو اهنطاب يف لامعألل

 وهف هلوسرو هللا رمأ هيلع نوكيال لمع لك كلذكف . باوث هيف هلماعل سيلف ىلاعت هللا
 نيذلا نم سيلف ةلظوضرو«هللا هبي ناي ىلا ام-:نيدلا, قءاكدحلابلمانرك و« سيما عن
 . (77) ص مكحلاو مولعلا عماج . « ءيبش يف

 ةرخالاو ايندلا يف هتبوقعو هللاب كرشأ نم مثإ باب : نيدترملا ةباتتسا باتك يف : يراخبلا - ]0١4
 ّح 00151 1
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 ينعي ( ةمايقلا موي ِهِنازيم يف ُهَلْوَبَو ُهَتَّوَرَو ) ءاملا نم هيوَري ام ءاّيلا ديدّشتو ءارلا رسكب
 :«كتايشألا انذهااراداقم اكناوث اةمايقلا» موي هبحانص /كازيم ىف" اخي

 ]١١[ - هنع ىلاعت هللا يضر عفان نب هللادبع نب رمعم (م) :

 ١ ء ىِطاَح َوُهَف ركتحا نَم )

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رمعم نع ملسم ىور (هنع ىلاعت هللا ىضر عفان نب هللادبع نب رمعم - م )
 ملسم درفنا ثيداحأ ةسمخ مالّسلاو ةالّصلا هيلع يِبَنلا نع هاور ام ليق . نيميملا حتفب

 ءالغلا ةدايز تقو هعيبيل ءالغلا تقو هيرتشي ام رخّذا يأ ( ركتحا نم ) نيثيدحب اهنم

 ( راربألا ةجرد نع دورطم يأ « نوعلم َوُهَف ٠ : ةياور ينو . ةزمحلاب ( ءىطاخ وهف )
 موعطملا يف مارح راكتحالا نأ ىلع ثيدحلا مومعب كلام لدتسا . لاخلا نعال

 ثيدجحلا اولمخت و ةّصاخا تاوقآلا .يف مر راكتجالا :.يعفاشلاو. انتم, لاقو هربغ فز

 راع رتل راك لع تيدحلا 'لمجيو تيرلا ركتحي ناك يوارلا كا ير 1
 اذك مالببللاو ةالّصلا هيلع ىّبتلا ةازنم فرعا (ياحتتللا نأل ًاليلو :كلذإ ىتك و الخلا
 ماعلا اذهنلوقأ اذك و, تيدا مومعا ضصتصخي ال ىوارلا لغم نألا لمت هيف كلوي لات

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هلقني ىتح نيققحملا دنع ةجح نوكي الف كلذب صخ

 ةالصلا هيلع يبنلا نأ يلهابلا ةمامأ وبأ ىور : تلق نإف . داهتجاب لوقي نأ "لارحبال

 لعل لوصألا عماج يف روكذم ثيدحلا « تاوفألا مِهيَلَع اوُرِكَتْحَت ال ٠ : لاق مالسلاو
 اناك اذإ ملَسُم كلذ : تلق . ةدحاو ةثداح يف امهنوكل ديقملا ىلع قلطملا اولمح انتمئأ

 4 مايأ ةّنالَن ماّيبصَق ا ىلاعت هلوق نيملا ةرافك موص يف اولمح اك دحاو مكح يف
 ةثالث ُمايِصف ١» هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا نع ةروهشم ةءارق ىلع ع 89 : ةدئاملا ]

 نولمعي لب هيف نولمحي الف ببس يف ادرو دّيقماو قلطملا هيف نحن اميفو « تاعباَتتُم ما
 ةذلصلا نا ب 1 رسل كنار مرو 0 لسع ع تءايسالا ىف ةحارل مادخل 0017

 شل 1 | ىالاو بسلا هلع فلوقتو 4 دبع لك نع زيدا و 0

 ! مارا لاك همز كاوفألا لوا اكطحالا مر بابا © عاولللا كاما لل

0, 



 ةهاركلا ال «)هتمقن ةءارإو هتمحر نع هديعبت هتهارك ىنعمو ( هءاقل هللا هرك ) تامملا
 ثيدنلا »قيم ىايل 3 ئوونلا لاق :قاعت“اهليار ىلإ اه ذاتتنإ بلي ,الءابعأل ةرقنلا تلال
 ضرغلا لب ىلاعت هتهاركل ببس مهتهارك نأ الو مهءاقل هللا بحل ببس هللا ءاقل مهبح نأ

 . همالك انه ىلإ .'مهءاقل هللا بحأ نيح ىلاعت هللا ءاقل نوبحي مهنأب مهفضو نايب
 سكع روهظك اهنم ةسكعنمو اهل ةعبات هبر دبعلا ةبحمو ىلاعت هلل ةفص ةبحما نأ هحيضوت
 ًادْبَع هللا ل اذإ » : لاق مولسبلاو ةالصلا هيلع هنأ قوز اما سلك رادجلا ىلع ءامل

 ىنعمف هيلإ ةراشإ نآرقلا ىف « هنوُبِجُي ٠ ىلع « مهبِحُي ٠ مدقت ينو ؛ ِهْيَلَع هَقْشِع ِبَلَع

 ىلاعت هللا نا ع قاب رابخإلل ببس وهف هللا ءاقل ا نم :؟ثيودحلا

 . ةتيانع كيزمت انقافأو هتّبَحَم ةوالح

 ] - ]1١1هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) :
 ِهِدْعَوب ًاقيِدصَن و ا ل «

 هام ا ل ا

 0-3 0 موي هنا ريم 00 1 نإق

 ( ًاسرف سبتحا نم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 وهو ( هللا ليبس يف ) فقولا ىنعمب ءيجيو ًامزالو ًايدعتم ءيجي ةيلختلا دض سابتحإلا
 داهجلا ليبس ىلع لمُحُي قالطإلا دنع هنكلو . هُواَضِر هيف بلطي ليبس لك ةقيقحلا يف
 ليبس يف هل اًريعب لعج ًالجر نأ يور امل جحلا ليبس ىلَع لمحي ليقو فراعتملا وه هنأل
 ( هدعوب اًقيدصتو هللاب اًناميإ ) جاحلا هيلع لمت نأ فقسلا# ةالصلا هيلع يبنلا رمأف هلل

 ( هّيِرَو ) هعبشي ام ةدحوملا ءابلا نوكسو نيشلا رسكب ( ُهَعِبْش نإف ) تاعاطلا ةباثإ يف

 تابثإ بجيف فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلاب هتباث اهقحتسي ن رمل هللا نم ةهاركلا : هيبنت (-) ِِ

 , هب قيلت هللا نم ةيقيقح ةهارك يهو ليثمت الو فييكتالو ليطعت الو فيرحت ريغ نم كلذ
 فالخو صوصنلا رهاظ فالخ اذه كلوق نإ : لاقي نأب هيلع ٌدِرُيف انه داعبالاب اهرّسف نمو

 . حيحص ليلد هيلع سيلو فلسلا ةقيرط

 . (5846) هللا .ليبس يف اسرفر سبتجا. نغ”بايا - ناهجلا: باك ف + ئرلشلا ا"
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 امنع ىلاعت هللا يصر ع سرا 0000 0

 هللا ةرك هللا َءاَِل ةرك نمو « ُهَءاَقِل هللا ّبحا هللا َءاَقِل ٌبحا ْنَم »

 . 0 ةءاقل

 ناك : ليق امهنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو ىسوم وبأ - م )
 نوتسو ةئامثالث مالّسسلاو ةالّضلا هيلع يبنلا نع هاور ام ةنيدملا ىلإ مث ةشبحلا ىلإ رجاه نمم

 0000 6 ةيحلا مو هكر ايراجلا درفلا نوتشو 'ةيناق نيسيتسسلا تامل

 ل لا نا اذ" لإ ريصملا يأ « هللا ءاقل كل

 هتايح نم هيلإ بحأ هتوم نوكيف هتنجو هللا ناوضرب رشي اهيف ناميإلا لبقي ال ةلاح يف

 ةبحملا نأل هب انرّسسَق اهنإو «0هل اياطعلا رثكأو هلضف هيلع ضافأ يأ ( هءاقل هللا بحأ )
 ءاقلاهزك نمو ) دابنم لع لمجتيفا هللا ىلإ ةداتسا قيلي ال بلقلا ناليجأ اورشف ام لع

 لل تل ةيرععلا نق دل دي رب نوحي رفاكلا نأ هتهارك 0 ا

 1 اجد هءاطلا هللا "يح هللا .ءاقل مسا نم تاب: : ءاعدلاو ركّذلا باتكا : كس ] ٠

 . هنع هللا يضر يرعشألا ىموم يبأ ثيدح نم
 ملا لكل يافلان لالا افلا حلا نم كانا“ ءاعاتلاو ركاذلا باك :"هلطفو
 . .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم

 ٠ اًضيأ يراخبلا دنع ىموم ينأ ثيدحو )2608( .
 . )١14( (558) ملسمو (01-79) يراخبلا دنع تماصلا نب ةدابع نع بابلا ينو
 رارمتسا بحي الف ايندلا ىلع ةرخالا هراثيإ هللا ءاقلل دبعلا ةبحم ىنعم» : يباطخلا لاق : (ةدئاف)

 « كلذ دضب ةهاركلاو « اهنع لاحترالل دعتسي لب ابيف ةماقألا

 عزنلا دنع عقت يتلا يه اًعرش ربتعت يتلا ةهاركلاو ةبحملا نأ ثيدحلا ىنعم» : يوونلا لاقو
 « هيلإ رئاص وه ام هل رهظيو رضتحملل لاحلا فشكني ثيح ةبوتلا اهيف لبقتال يتلا ةلاحلا يف

 . )١١/570( يرابلا حتف
 تابثإ وه : ةنّسلا لهأ هيلع ىذلا قحلاو , لطابلا ليوأتلا نم ٌدعُي مالكلا اذه : هيبنت (0)
 لاق اك هقلخ ةبحم هباشتال هتبحمو « هلالجب قيلي يذلا هجولا ىلع نيملاعلا بر هلل ةبحملا ةفص
 ١١[. :ىرؤشلا] ©« ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ] .: ىلاعت
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 لأسي نأ بحأ نم ) هنع ةياوّرلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ - ق)

 ةنيرقب ةرخآلا رومأ ىلع لومحم ءيشلا اذه ( ءيش نع يننولأست الف لآسيلف ءيش نع
 ةعاّسلا ركذف رهّظلا ىلص ام دعب هتبطخ ءانثأ يف هلاق مالّسسلاو ةالّصلا هيلع هنأ ىوُر ام

 ا اَنلاو ةنَجلا يلَع ُتَضِرُع ١ : لاق مث ماظعلا رومألا نم ايف ام ركذو

 اعلا هيلع رك اى اكل سانلل رك ق6 رّشلاو ريخلا يف مْوُيلاك رأ ملف طئاحتلا اذه

 اهملع هللا دنع يتلا تابيغملاو مع نوكي 2 ٠ : مه لوقي نأ مالسلاو
 هماقُم هب دارأ ( يماقم يف ) اًئباث ينوك ةدم يأ ( تمد ام مكتربخأ الإ ) هنم ةانثتسم

 زوجي حراش هلاق امو هيف مالّنسلا هيلع هل تافشاكملا ديزم لوصحلا ربنملا وهو يّسحلا
 ةنالو هدعاست ال لاخلا .ةنيرق نأل فيعضف ةوبتلا,ماقم وهو يي وعملا ةطاقم هللا 8

 . عونمم وهو هنع ةوبَنلا لاوز ناكمإل مهوم

 : هنع ىلاعت هللا يماز دعس لي
 ل افا رظْنلَف رانا ٍلْهَأ ْنِ ٍلجَر ىلإ رظْنَي نا بحلا ْنَم ٠

 مك ينتاب وو حلا "ب ناك

 هس ثيدحلا حرش مح

 هاور ام ليق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا,يضر دعس نب لهس - خ )
 نورشعو ةيئامث اهنم هيلع قفتُملا اًنيدح نونامثو ةينامثو ةئام مالّتسلاو ةالّصلا هيلع يبنلا نع

 ( ينعي اذه ىلإ رظنيلف رانلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم ) يراخبلل اهيقابو
 لتقو نيكرشملا لتاقي ناك الجر ) فنصملا وأ يواّزلا مالك نم وهو اذه هلوقل ريسفت

 يبنلا تفازيفا مالا لا ,ىعّدي لجّرلا كلذ ناكو رييخ ةوزغ يف هلاق ( هسفن ريخألا يف

 رانلا لهأ كيال ريع ةرّدقملا هتواقش نم هيف قلل. انما هوبا رونب مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 ."ماللسلا هيلع اهل :ةجعما رهظ” لاق. "ناك اسلق ةنمةبيس زوو ١

 . 024 ابن كاقيب امو 'هتاوخلابلاسعألا» كابر أذ((قاقرلا امك .:. يزاخببلا - []
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 مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقف هٌرش ىَلَع اودهشف ىرأب مهيلع رم مث « ْتْبَجَو ٠ : مالّسلاو
 ًاريخ هيلع مينثأ نم ) : مالِسلا فيلع لاقف .'هلإق امع اورسفتساف « كحد 9 : اننا

 رشلل ًانراقم ءانثلا ركذ (رانلا هل تبجو ْأَرش هيلع مينثأ نمو ةنجلا هل تبجو

 بس نع ىهَنلا توبث عم ةزانجلا كلت ىلع ارش اونثأ فيك : ليق نإف . ةلكاشملل

 نأش يف يِّنلا نوكي نأو هنع يهّنلا دوُرُو لبق ثيدحلا نوكي نأ لمدحي : ىو

 دعب رشلان ههركذ مُرْخَي الف ءالؤه اّمأو ةعدبو قنسفي نيرهاظملاو نيقفانملاو ةرفكلا ريغ

 نم ثيدحلا ىنعم : رهظملا خيشلا لاق . مهقالخأب قلختلاو مهقئارط نم اًريذحت مهتوم

 نأل بجوم اَهَلَطُم مءانث نأ هانعم سيلو هلاعفأل اًقباطم كؤانث ناكو اًريخ هيلع متينثأ

 حرش يف يووُنلا لاقو هسكع اذكو دحأ لوقب رانلا لهأ نم نوكي ال ةنجلا قحتسم حت

 ءانثلا سانلا هللا َمهْلآف تام نمؤم لك نإف هقالطإ ىلع هنأ حيحصلا : ملسم حيحص

 ك1 ةتالعنا 0ا اس نشا فاو فتخلا ,لهأ نم هنا لع. اليلد كلا 8

 ىوُر ام هديؤي « تبجو متينثأ نم » : هلوقب يع هللا لوسر هل اهتبثأ دقو ةدئاف ءانّثلل
 لمح لل ل لاتو لير ماج نإ: ةراتجل لع اوننأ' نيح لاق. مالسلاو قالصلا ل 1

 يقل هن كلو ذك ارسمي انكك نلعب . ناك هنإ نولوقي امك, سلا هكا

 ىو تر و . ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو. « نوملثيال اَم هل يفعو كرار ا(

 نينمْوملا يصاعم نع زواجتي نأ لمتحي ىلاعت هللا نأل ذيدهتلا| لع لوبحمف هل
 ( ضرألا يف هللا ءادهش متنأ ضرألا يف هلل ءادهش مننأ ضرألا يف هللا ءادهش متنأ )

 مهنأب ةرعشُمو فيرّتلل هللا ىلإ ءادهّشلا ةفاضإو ديك تارم ثالث مالكلا اذه ركذ

 ْمكاَْلَعَج َكَلَذَكَو :78٠ هلوقب,مهلَع ىلاعت هنأل مهيداهش لوبق ىف ءادهّشلا ةلزنمب هللا دنع

 خيشلا هلاق اذك لدعلا طس ولاوب ب١ 4417 ةرتيلاو اج نسال ىلع كانه راوثوكش اكسو 0

 . يذابالكلا

 : هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ (ق) - [4]

 ار يول يك حاول دان يي نبع كلما نأ ٌبَحَأ ْنَم ٠

 ) مان يف تتفق دا اجلا

 92(7 4 )) لاورلا دنع نهظلا تقو باب : ةالصلا كيفرب تاك 0 را

 : (00050 05 هلع هريقوت باب : لئاضفلا باتك : ملسمو
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 ( هلمع هب اطبأ نم) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 لاقي :حاحّصلا يفو حلاّصلا لمعلا يف هطيرفت وأ ءىّيسلا هلمع ةرخالا يف هرخأ نم ينعي

 ملو بسن فرش هعفني مل يأ (هبسن هب عرسي ملا دحاو ىنعمب تأطبأو كئيمجم وطب

 يلا نا وهف لوالا امأ ا وا ا ا لس . هب هتصيقن ربجنت

 ْمُهرَد مهب انف ِناَميِإب مُهنيرَذ ْمُهْنعَبْناَو ا يذلا : ىلاعت 1 افلاخم 1

 تايرذ ا هورسف نيرسفملا نأل 011777 زوطلا] 4ع يش ل مِهِلَّمَع ْنم ْمُهاَنتلا امو

 مي دارم نم لضقلي نأ ريغ نما تنارملا يف مهئابأب نوقحلي اًرابك وأ اوناك اًراغص يو

 ف 00 0000 4 0 1 هو "ا اها 7 يش

 50 1 ةيآآلا يف روكذملا لاقي ارا يب لن كاك يرش

 يبنلا 0 ا في ايلا هر و اا طارصلا لع ]ومحم

 تتلف طارصلا ىَلَع ُروُجَي ْنَم ُرخآ وه لُجَر نوكيا : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع
 0 ل ا يقاتيف كالعلا تبزاي”لوقِتيف اكخاةةءارو

 : هنع ىلاعت هلا يصر سنأ 6
 9 0 ا

 َتَبَجَو رش ِهْيَلَع ملا ْنَمو « نجلا ُهَل ْتَبَجَو ارث هيلع ميتا ْنَم ١
 « ضْألا يف هلل ُءاَدَهش ْمكَأ ء ضْألا يف هللا ادهش مهنا «ُرَّلا هل

 ) نلف الاعين كه

 كح ثيدحلا حرش مدح

 ىبنلا نع هاور ام ليق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م)
 ةينامثو ةئامثالث نيحيحصلا ىف هل ثيداحأ ةرشعو ناتئامو نافلأ مالّسسلاو ةالصلا هيلع

 ةالصلا ,.هيلغ !ىبقلا“ ناكأوا ناقد ناهي" ليسوا« نيناعبا يئازاحالا“ فرن ان اذ

 ةالّصلا هيلع لاقف هريخ ىَلَع اوُدِهَسف ةزانجب مهيلع ٌرمف هباحصأ ضعَب عم مالّسسلاو

 .(1:01449):ئتوملا نِباًرِش وأ اريخ, :هيلع» ىنتي !نميق «كنايا :نئانجلا باعك : ملسم #0

 ا



 مهضعب لاقو عاتبملا هطرتشي نا الإ عيبلا يف هيلع يذلا هبوث لخدي ال عيب اذإ دبعلا

 . ثيدحلا رهاظل لحدي ال هنا خطألاو طقف هتروع رتاس لخدي

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [ ه ]
 يت ل هم 9 كنا "ه م 7
 م ارتيس هل نك نهيلإ نسحاف . ٍءيشب ِتاتَبلا هذه نم يلتبا ِنَم»

 (راّثلا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ا لا لا ل ق)
 ةعبسو ناتئام نيحيحصلا يف اهل ثيداحأ ةرشعو ناتئامو نافلأ مالّسلاو ةالّصلا هيلع يتلا

 ةأرما ال ةعبرأب يراخبلا درفنا اًكيدح نوعستو
 اهتذخاف اهايإ اهتيطعاف ةدحاو ةرمت ريغ ائيش يدنع دجت ملف ينتلأسف اهل ناتنبا اهعمو

 يع يتلا لع لع دق" قالا, تحبزحم اعماق اعيش اما وكت" الو ذاييعنبأ ني اهتاشتل

 لامعتسا رثكأ نكل ناحتمالا وه ءالتبالا ( يلتبا نم ) : هلع يللا لاقف اهثيدح هتثدحف

 00 ل

 ا كراس ردو( نيل نع ابر يي ا را

 ( رانلا نم ارتس هل نك ) ناسحإلا معي نأ هجوألا نكل ءافكألاب عورتلاب نييلإ ناسحإلا

 رفا را ناس الان ها ربس رمق ريكلا و" عنصلا اج رثكأ ناك هيلإ نهجايتحا نأل

 يل

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [7]

 : ديس اقيبلا رشم غلا + هلع ونا طنا نقل

 . (09498) : هتقئاعنمو' هليبقتو دلولا. ةمخر باب : .بدألا بانك : يراخبلا -” عهد
 )١540(. (5555) : تانبلا ىلإ ناسحإلا لضف باب .: ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 ركذلا ىلعو «.نارقلا ةوالت ىلع عاتجالا لضف» باب : ءاعدلاو ركذلا باتك :.ملسم - ]

 ا كا

 : (اطبا ملسم دنعو
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 .: امهنع| للاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [:4]
 اًهط رَتْشَي نأ الإ اَهَعاَب ىذلِ اَهْرْمَتف َرَب رس نا َدْعَب الخ عاتب نَم»

 (ٌعاَتْبُملا ُهَطِرَتْسَي نااذلا ةعاب ينل ةلامف مي َعاَتبا نَمَو ؛ ٌعاَتْبُملا

 بسم ثيدحلا حرش مدح

 نب رمع نب هللادبع نع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 قتعأ ىتح عرولاو ملعلا لهأ نم ناكو ريغص وهو ةكمب هيبأ عم ملسأ ليق باطخلا
 قاف مدح نوثالثو ةئاتسو نافلأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع لورا قلع لا

 نينامتو لدا يراخبلاو نيثالثو دحأب ملسم درفنا اًئيدح نونامتو ناتئام نيحيحصلا

 نم ءيش هيف لعجيف ىثنأ لخن ءاعو قشي نأ ريبأتلا ( ربؤت نأ دعب الخن عاتبا نم )
 اهرمتف ) ىلاعت هللا نذإب رمتلل اًحالصإ راص ليخنلاب كلذ لعف اذإف ركذ لخن علط

 اهترمشب ةلخنلا تيرتشا لوقي ناب يرتشملا يأ ( عاتبملا اهطرتشي نأ الإ اهعاب يذلل
 ىمسيو ديقلا كلذ مدع دنع همدع ىلع اليلد كلذ نوكي ديقب ديق اذإ مكحلاو هذه

1 
 دعب هلوق نم مهفيف كلامو يعفاشلا دنع ةجح اذهو نييلوصألا دنع ةفلاخملا موهفم اذه

 عئابلا اهطرتشي نأ الإ يرتشملل نوكت ارمشف ري نأ لبق تعيب اذإ ةلخدلا نأ ريؤت نأ
 نك رهظ املا رمثا نأل ةريوطاب# ةرياملا نيغراوقكلا موهفملا ةيجحض اوركدإلا اننا

 اربؤم ليخنلا ضعب ناك ولو عرّزلاك راصف طارتشا ريغ عم عيبلا يف لخدي الف همكح
 كلذ لام يأ ( هلامف ادبع عاتبا نمو ) هلك ريبأتك لعج دحاو ناتسب يف هضعب نود
 مكحلا اذكو هلام عم دبعلا تيرتشا لوقي ناب ( عاتبمللا هطرتشي نا الإ هعاب يذلل ) دعبلا

 ىلإ لاما فاضأ مالسلا'هيلَغ هنألالاملا كلك دبعلا “نأ ,ىلع كلام هب لدتسا ةلراجلا ١
 همر هفينح وبأ لاقو عئابلل هلام نوكي عيب اذإ هنكل كيلمتلا ةفاضالا يف لصألاو دبعلا

 لمحيو «قالّطلا الإ ُكِلْمَي ال ُدْبَعلا » مالسلاو ةالّصلا هيلع هلوقل كلمي ال دبعلا ىلاعت هلل

 ةالّصلا هيلع هلوق هيلع لدي سرفلا لج يف 5 صاصتخالا ىلع ثيدحلا يف ةفاضالا

 نوكي نأ عنتميو ةدحاو ةلاح يف امبيلإ لاملا فاضأ هنأل (هعاب يذلل هلامف» مالّسلاو

 اولاق اذه نعو اًراجم دبعلا ىلإ هتفاضإ نوكتف نينثا كلم ةدحاو ةلاح يف دحاو ءيش

 . (80) )١845( رمت اهيلع الخ عاب نم باب : عويبلا باتك : ملسم - [4]
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 :ناورطا#ا بالا عشا قاقا مفادتماا اانهقّرعم ' اةطقللا نع ؟لفشإ « نين قغ]

 اهفرعي ملو كلذ لعف نإف اهدر ال اهذخا لوقيو ذخألا دنع دهشي نأ فيرعتلا ىندأ
 يمحي امم رقبلاو لبإلا نم ةلاضلا ثيدحلا يف ةلاضلا نم دارملا حارشلا لاق ىفك دعب

 نم منغلا جارخإو دييقّتلا اذه ىلإ مهاعد ام يرعش تيل : لوقأو منغلا فالخب هسفن

 امهتلاض نيب رخآ ثيدح يف مالسلاو ةالّصلا هيلع هللا لوسر قّرف معن ثيدحلا مكح

 مدغلاو هبحاص هدجي ىتح ذحخؤي ال نأ ىلوألاف ًامظلا ىلع ربصأو ىوقأ لبإلا نأ تا

 ممأيأ لاو متغلا يق :نقيزتتلا ابجعألا نأ هما هاهفي الو عيضي الفآ اذخ وي. نأ وغني قلكض

, 

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) - [ ” ]
 (ُهيِفوَتْسَي ىَّبَح ُهْعِبَي الق « اماَعَط َعاَنْبا نمد

 بسد ثيدحلا حرش مح

 سابع نب هللادبع نع ةياورلا ىلع اقفتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 هاور ام ةمكحلاو هقفلاب مالسلاو ةالصلا هيلع يِبَنلا هل اعد ةمألا هذه ربح ناك ليق

 نيحيحصلا يف هل جرخأ اثيدح نوتسو ةئاتسو فلأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع
 نم» نيعبرأو ةعستب ملسمو ةرشعو ةئامب يراخبلا درفنأ اثيدح نوثالثو ةعبرأو ناتئام

 ديق هضبقي يأ ( هيفوتسي ىتح هعبي الف ) لكئيام وهو ( اماعط ) ىرتشا يأ ( عاتبا
 ومعلم د وار مبلل 3وولا وا ام عيب نأل يتافتا ماعطلا

 اميف زوجي : دمحأو كلام لاقو هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يأ دنع طقف لوقنملا يف

 11د هلل اماما اديقإ ؟ناوكتر اان "لا .ءاططلاا را

 لوسر ىبن » : ظفلب )5١75( ماعطلا عيب يف ركذي ام باب : عويبلا باتك : يراحلا < 9

 . « هيفوتسي ىتح اًماعط لجرلا عيبي نأ هلع هللا
 )١9(. (51١؟5) : ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب باب : عويبلا باتك : ملسمو

 نبا كتالخا نزع ماو ملسسو 201 يأ يطراشملا هجرفما» ظفللل ذب كيوتو +

 . امهنع هلا يىضرا عع
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 يف امب فوصوملا هللا لاخدإ نأب اًراعشإ قحلا ظفلب هنع ربع ةلزتعملل افالخ ءيش هلل
 نأ حئاللا «ةنجلا هلخُذُي نأ, هدعو يف هقدص ىلإ ارَظن هيلع بجاولاك ةنجلا ثيدحلا

 فاك ناميإلا درجمف الإو تائيسلا نع زواجتلاب تاجردلا عفر ديزمب لاخدالا هب دارملا

 ناكم «دهاج» يراخبلا خسن ضعب ينو (هللا ليبس يف رجاه» نانجلا يف لوخّدلا قلطمل

 ضرأ ىلإ ضرا نم جورخلا ىلع بلغ مث لصولا دض رجهلا نم مسا ةرجهلا «رجاه»
 ردص ثيدحلا نأ ىلع لدي اذهو «اهيف دِلَُو يتلا هضرأ يف سلج وأ» ةيناثلل ىلوألا كرتو

 اذهو اهتيضرف طقس ةكم حتفب مالسإلا يوق املف هنيد اورصنيو مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 فاح 'ناوثلا اذهأ لاقي امع اياوج ةفناتسم ةلخج رجاه نوكيف شولجلاو ةرجللا 0

 . رجاه نم قح يف

 هاهفارعي مل اما) لاس وهف" ةلاض اعوان

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 ءاملا حتفو مجلا مضب وهو ( هنع ىلاعت هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز - ق)

 ةالّصلا هيلع يبنلا نع هاور ام لبق هنع ةياوّرلا ىلع اقفتا ةليبق يهو ةنيهج 500100

 ةسمخ اهنم ابهيلع قفتملا ل دلا ةينامت نيحيحّصلا يف هل ج ا انيدح نوثالث مالّسسلاو

 امزال ءيجي امهنم لكو هيلإ مض يأ اهرصقو ةزمحلا دمب ( ىوأ نم ) ملسمل اههقابو

 هللا (1يلاق | زيزتخلا يبارتقلا, ءاج_ هيو ايشإ يبدعتملا ف ,دلبازو مزاللا نيف ,رصقلا نكل ايّدعتمو

 4 ةّوْبَر كل امُهاَنْيْواَوه : لاقو [7 : فهكلا] ةَرْحّصلآ ىلإ 5 ذإ ا راو : ىلاعت

 ل لل وللا بلا نص سا سرد : نونمؤملا]
 نماض يأ ايندلا مكحل نايب ليقو مثا يأ ةرخآلا.مكجل نايب اذه ( لاض وهف ) ناويحلا

 ثيدح يف مالّسلاو ةالصلا هيلع لاق اك اهبحاص بلطو ريهشّتلا فيرعتلا ىنعمو ( اهفرعي
 11(2) . (197586) © حافلا" ةطقلا يف باب 7: ةظمللا بناتك ': لسا |( ا

 : 0000 فارشألا ةفحن عجارو يراخبلا حيحص قى 0س ثيدحلاو
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 ا 1 وول ىرلمملا دلأ ضاق نإ .ىلاغت هللا دنع انما هنا كام عب
 لمتحي هنا الإ هتدايزل ىنعم ال ذإ دئاز نكر رارقإلا مهوق ىنعم اذهو طقسف ةيضرعلا

 ةحراجلا لمع لعج يف ةمكحلا ام : ليق نإف . رفكلا ةملك ىلع هاركالا دنع طوقسلا

 (يسلا 1 20077 كف الا تام لامعا نود ناببللا لمع هب نيعاملو تاالا 0
 اقيقحت هيف الخاد هرهاظ نم لمع لعج هنطابل المع قيدصتتلا ناكو ناميالاب ناسنإلا

 رك ار ل كل ل قيقا لوك نذل ؟ناسنن«(رعف هل نطير هيلا كالا

 ( ةالصلا ماقأو ) هنع ولخت ال ةنونسملا ةالصلا نأل هرارقإ دهاشن مل نإو ةعامجب هتالصب
 ءيجي ماقأ نأل وأ نيدلا دامع ةالصلا نأ ىلإ ةراشإ ةماقإلاب ءادألا نع ربع اهادأ يأ

 * : ةرقبلا) #ةولّصلا َنوُميِقْيَوإ) ىلاعت هلوق هنمو اهل ةبظاوملا ىلإ ةراشإ هيفو مادأ ىنعمب
 00 وح ام ايناداو اهم طفش و اهناكرأ ليدعت نع اهب ىنك هنأل وأ يره رجلا هلاك 16
 ل اراذعل) : لاق مالسلاو ةداضصلا هيل هنأل ىوقأ هجولا انهو هموت د را ماقأ
 دال ةياعر هنمضتل ديفأو (ةالّصلا ةَماَقِإ نم فّصلا ةيوسُن َنِإف فارئصلا

 لوعفم هنأ ىلع هباصتنا ( ناضمر ماصو ) اهبادا نم ةالصلا يف عوشخلا نأل هرهاظك
 . كب اللا ةيلل وك ارب "ناعما رئطاا نتا جللا» مادا بات

 الا اوال دوت كور لا

 ةالصلا ٌصخخ مهيلع جاجنحا ثيدحلا ينو اقلطم هوركم ةنأ ىلإ كلام تانك ا

 1 امهنأش كي ماي دمنا "ف ذاتنلا 2 كلا موّصلاو
 لك اهرركتاف ةالصلا امأ عابطلا ىلع امهعقوم ةبوعصا امهيلع ًاضيرحتو ءارقفلاو ءاينغألا

 نمو ندبلا ماوق وه ام اصوصخ فولأملا ىلع سانلا ماطف توبثلف موصلا امأو ةليلو موي
 ا ا ل قشأ امهنوك عم امهاعار

 نوكل ا دلاق "امو رصعلا و رشفلا انج ١ نعي اةنجنلا ند يدل

 ةريره ابأ د رو ا اذه رودص تقو 0مم ربل ةاكرلا

 فخ مدع لاه دوال اس نقلا اول اا

 امهو تساوأ سمخ ةنس ضرف لاق نم لوق ىلع جحلا اذكو هيف ةضورفم ا

 اّقح ناك ) يووّنلل ملسم حيحص حرش يف اذك عست ةنس لاق نم لوق نم حجرأ
 لع بكيل دإ انهييفارلا زوه ناثلاو ريدا :"نمعور بهياولا ىنعمب ءيجي قحلا ( هللا ىلع
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 (ةيطارشلا وأ ةلوصاوملا نّمب١ هؤادتبا ءاج ام ىف : لوألا لصفلا 0 و

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - عاد

 ىلع اقح ناك َناضَمَو ُماَضَو ةدلصلا ماقاَو هلوسربو هللاب نَمآ نمو
 د ل عطرا نش شا ال لف اش و تيحلا لو جبتا لا

 (اهيف

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف همسا ناك ليق هنع يراخبلا جرخأ (هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 مالّسسلاو ةالّصلا هيلع هنأل ةريره يبأب ينك نمحرلادبع مالسإلا يفو سمشلادبع ةيلهاجلا
 مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقف ِةّرِه لاق «نمح رلادبع اي اذه ام لاقف» هلمحي ائيش هبوث يف ىأر

 اال ةيكلا هذي, الا ةيعدي نإ ببحي نك و ةيكلا هدب رصشاف هي ا ل اآ
 ةئام ثالثو فالا ةسمخ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هاور ام هلع هللا لوسر ظفلب

 قيدصت : عرّششلا يف وهو ( هللاب نمآ نم ) نيعستو ةئامب ملسمو نيعستو ةثالثب اهنم
 هنا مزج ام لكب هقيدصت هب ناميإلاو( هلوسربو ) هب قيلي امب هفاصتاو بجاولا دوجو
 هر هريخ ردملابو رخآلا مويلاو هلسرو هللا بتك ةلمج قيدصتت هيف لخدف هب ءاج

 ليعألا اوه هنال لوسرلاب نامتإلا يف هلوخد عم هللاب نامالا ركذ امئإو هب كاران
 طرش وه لب انئاملع ضعب دنع هل ًاطرش الو ناميإلا نم اًءزج سيل ناسّللا رارقالا من
 رارقالا ىلإ جاتحيال وهو بلقلا لمع ناميإلا نال قّدّصُملا ىلع نيملسملا ماكحا ءارجال

 اًءزج ناك امل رارقالا نأ لإ هع موصل رهاوظ ةلالدل هنم ءزج هنإ : مهضعب لاقو

 هكرات نوكيال ىتح .ةيئزجلا.ةهج رايتخالا ةلاح يف اوربتعا ةيعبّتلاو: ةيضرعلا ةبئاَش هل
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 : رشاعلا بابلا

 : نيلصف ىلع هبتر

 )١( ىتش عاونأ يف (؟) . ءادتبالا مالب هلوأ ءاج اميف .

 رشع ىداحلا بابلا :

 . ةيسدقلا تاملكلا يف

 : رشع يناثلا بابلا

 طقف اهب ًادتبي يتلا ةملكلا يف اكرتشا اذإ نيثيدحلا نأ ٌباوبألا"عيمج "يف هبينرتو

 يجبتلا فورح يف اًرخؤم ءيجي امم يناثلا ثيدحلا يف اهدعب ةملك فرح لوأ نوكي
 نإو . فات نم: هلوق ىنب نم هلوقك قباسلا ثيدخلا يف اهدعباةملك فورت ل0

 نم : هلوقك ثلاثلا يف بيترتلا ىعاري نيفرحلا يف اكرتشا نإو . اضوت نم : هلوقو
 : هلوقك امهدعب ىعاري نيتملكلا يف اكرتشا نإو اذه ىلعو . كرت نم : هلوقو « ىدرت

 يف اكرتشا نإ كلذكو « ايزاغ زهج نم » : هلوقو .« ةرسعلا شيج زهج نمه»
 دقف مانملا يف ينار نم » : هلوقو . « يناريسف مانملا يف ينار نم ٠ : هلوقك تاملكلا
 ريس يف هيعس روفوو .نفلا اذه يف خيشلا خوسر ىلع ليلد بيترتلا اذهو « ينار
 لعجو هيعاسم هللا ركش . هعاب دمي نامجلا عيمج يفو . هعابر يبحي نأ هل قيلخو . نئسلا

 .٠ هيعارم سودرفلا
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 : سداسلا بابلا

 مكامن رع كل

 نعل : هلوق (5) . اهيبو انيب (7) . سئبو معن (؟) . سيل هلوأ ءاج اميف )١(
 ىلا لك الا ا ةيط ثلا نإ ةسلك 070. الول ةملك (7) . ول ةسئلك 00

 دل 5 ]لى ادق ةملك )0١١( . نك ةملك ().) !”زيضفتلا لا

 : عباسلا بابلا

 دال ردع هكا ل0

 ك1 ةيلكت مز ناعأر حلك 0... ماللاب اهرعم.ًادنبس كلوا عاج اس

 هذآ ةنلك , ترن مايل ورش ةملك_ (6) . رهظم ىلإ فاض ا دك

 ةملك )٠١( . واولا حتفب وأو سيلأ ةملك (9) . الفأ ةملك (8) . ملأ ةملك (0)
 ةففخملا انأ ةملك )١( .مكايإ ةملك )١7( . ءاثلا حتفب لثم ةملك )١١( . ةففخما امأ

 .ةمزاجلا مل ةملك )١5( . كل ةملك )١5( .لعفلا مسا )١4( . ملكتملل

 .ةددشملا امأ ةملكا نر

 : نماّكلا بابلا

 مسق ةملك () . يذلا اهدعب يتلا مسقلا واو (؟) . ددعلا هلوأ ءاج اميف )١(

 . لوهجملا عراضملا (5) . مولعملا عراضملا (5) . لبقتسملا لعفلا (5) . هللا اهدعب

 : عساتلا بابلا

 ملكتملا (9) . لوهجملا يضاملا (7) . مولعملا يضاملا لعفلا هلوأ ءاج اميف )١(

 . رمآلا لعف (5) . له ةملك (1) . يضاملا

1 



 0 دم ا د د

 : لوألا بابلا

 . ةيطرشلا وأ ةلوصوملا نمب هؤادتبا : لوألا لصفلا . نيلصف ىلع بترم
 . ةيماهفتسالا نمب هؤادتبا : يناثلاو

 : يناثلا بابلا

 : لوصف ةرشع ىلع هبتر

 دلك 29 نأ ةملك م لا ك5. نإ ةضلك هلوا ءاج 0 00

 "كنا ةملك 08) . كنأ ةملك (07) .ااهنأ ةسلكا(5) . ميتأاةملك (فا

 . اانإ) ةملك“ ).١١( نكن ةهلكاا 3

 :”تلاكلا تنالا

 ال تفرح ملول ء ا ا

 : عبارلا بابلا

 : نيلصف ىلع هبتر

 .لذإ ةملك ةهلوأ ءاج اميفالا

 . ذإ.ةملك 59

 : سماخلا“ بالا

 01 كح اعف )١( :عاونأ ةسمخ ىلع هيتوم لوألا لضفلا : نيلضف لع" ١
 . نيب ام (5) . ةيطرشلا ام (4) . ةيربخلا ام (”) . ةيماهفتسالا ام (؟) . ةيفانلا ام

 كالا و( اياز فرخ هلوأ ءاخل اميف )١( : عاونأ ةعبرأ ىلع بترم يناثلا لصفلا

 . ةليبقلا ' [لإ«ئفانطم + ئداتملاو (هايبر !!كفرح. (؟) (0جهوافشأوب وأ .روكرنلا "لك

 . (له انا قرأ «لترانالا "ليك ىذاتملاو .( اي) تفرح .(4) .. ىتطا ساما 0
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 ةيلصنلا اقنايهو نحلل فيفا بلطامغل كفو اذإ !كفلألا::نأل, باويضلا: وه !نهو.ةيفظصللاااهضعب
 ءاخلا ةمالعف ) ةيفاشلا حرش يف اذك يفطصم باوصلاو ًأطخ يوفطصم ةماعلا لوقف

 بنجلا عضوم وهو ( هعجضم هللا درب يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع يأ باتكل
 جاجحلا نب ملسم نيسحلا يأ باتكل ميملا ةمالعو ) هحيورت نع ةرابع هديربتو ضرألاب
 اقفتا امل فاقلا ةمالعو ) مونلا وهو عوجملا عضوم ( هعجهم هللا بيط يروباسينلا
 هوعمج نيذلا ريهاشملا ثيدحلا ةمئأ نأ فرعت نأ كلو ( هيلإ حيحصتلا يف اقبتساو هيلع

 اطلب كحاب طا كلام (نباداولبتأ منن فللامهيمدقأايسةتس _رئافدلاو, كمكلا |

 اياب لا كلعش للا نيا :ةنلاكوباش قواد وبأ و كل الطنصملا اقهارك ذب ناذللاب ناحل

 نكل يلاسنلا بيعش. نب .دمحأ نمر لادبع وبأو ..يذمرتلا ةروس نب دمحم ىسيع وبأو
 امهاتمه يوق ىتح داقتنالاو حيقنتلا ةياغ اغلبو دانسإلا حيحصت يف اغلاب مهنم نيخيشلا

 نارقلا دعب بتكلا حصأ نأ ىلع ءاملعلا قْفّتا نيحيحصلاب امهيباتك ةيمست ىلع نيبلا نم

 ملسم حيحص : مهضعب لاق رخآلا نم حصأ امبيأ نأ يف اوفلتخا مث .ناحيحصلا زيزعلا
 علك فلا كربلا نال اةمرعلا«ينأ .ملطا ل. ميدصأ ؛يراخيبلا اهتز ,نأ نوركألا”هيلعب اهوايلما

 ةفلتخم قراشملا خسن تدجو ينأل هيلع اقفّنا مآ نيحلتللا دحأ هيأند فلا اص هنا رت

 ضعب يف فنصملا نم عقو ام ىلع هبنأو حصألا يه ام ةمولعم نكت ملو تامالعلا يف
 نكي ملو نيحيحصلا ىلإ ثيدحلا بسني نآب عقاولل ةقباطم ريغ تامالع نم عضاوملا
 كليجا هينرم نزكذأ ورامي املا يروازرلا تملا قفاؤيو لب اوأر انهريغ هجيرحأ وأ امهدجا» َّ

 ةقئافلا خويشلاو ةقباسلا بتكلل كلذ يف اًعبتم ةرم هركذ ىلع هرصتقاو ثيدحلا ىوار

 ريثك ملع يأ ( ةراصب وذ اّلِإ ) هتبترم يأ ( هردقو باتكلا اذه فرش لقعي امو )
 ةجح يأ # ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب 9 : ىلاعت هلوق هنمو ةجح يأ ( ةريصبو )
 حتفب ( نيملاعلا بر هلل هيف كرابملا بيطلا ريثكلا دمحلاو ) ماللا رسكب ( نيملاعلا نم )
 ديس ىلع ةيمانلا ) ةرهاطلا يأ ( ةيكازلا ةالصلاو ) هللا ىوس ام وهو ملاعلا عمج ماللا

 ( تابثالا ةبرساو دوما وهو ةقثلا عمج ( تاقثلا هتباحص ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا

 تبثب تمكح : لاقي 5 ةجحلا وأ برحلا دنع بلقلا تباث وهو ءابلا حتفب تبثلا عمج

 قيلذ :بيذبتب ,هبختناو' قينأ .بيترتب تاتكلا اذه خيشلا بتر. ( نيرهاطلا ) ةجحب يأ
 د هبال يرطا انريصل مبااطل ا كسبت, باوبآلا لوصفو ةيترت ةفيك كذا نا

 نا



 ربخ عفرلاب ( نسحأ ) روتفلا نم مونلا مدقت ام نيسلا رسكب ( ةنس هنم ) نينسلا دحاو
 ( عراوشلا ) ةمه عمج ( ممهلا ) نانع عمج ( ةنعأ هيلإ تفرصنا ام ) مكحأ يأ نأ

 هيلإ تفرحنا ام نسحأو ) ولعلا نم ةيلاعلا عمج ( يلاوعلا ) ةضئاخلا يهو ةعراشلا عمج

 داصلا رسكب ةمصلا عمج ( ممصلا ) هسأر يف ةديدح يهو حرلا نانس عمج ( ةنسأ
 نم لدب اهنأ ىلع اهعفرو لاوطلا حامرلا يهو ( عراوشلا ) حامرلا نم بلصلا يهو
 ( نيرحبلا ) تطلخ يأ ( تجزمف ) حرلا سأر يهو ةيلاعلا عمج ( يلاوعلاو ) ةنسأ
 ردلا عمج ( رردلا نم امهيف ام ىلع تصغو نايقتلي ) نيروكذملا نيباتكلا امهب دارأ
 ولْوللا راغص يهو ( نايقعلاو ) ُولْوللا ىلع رحبلا يف صاغ : لاقي . ريبكلا ولؤللا وهو
 باتك يف حاحصلا عمتجيل مجنلاو باهشلا يباتك نم حص ام امهيف ام ىلإ تممضو )

 زوجي : تلق . ىرخأ ةمالع امهنم هيلإ مض امل لعمي مل مل : تلق نإف ( مجحلا فيفخ
 ةمالع ىلإ جنحي ملف نيحيحصلا نم اذوخأم مجنلاو باهشلا نم حص ام نوكي نأ

 ةحصلا يف ىلاعت هللا نيبو ينيب ةجح .باتكلا اذهو )/! نيحجصلا "ةمالع ىو
 ( ةناتملاو ) ماكحالا ىأ « ناقتإلاو ) تبث اذإ مضلاب نصر ردصم « ةناصرلاو

 يف يدهج تلذب ينأ ىلع ةرخآلا يف يل اًدهاش باتكلا اذه نوكي ينعي ةبالصلا يأ

 ( عفشملا يعيفشو ايندلا يف يتايح ةدم يسينأ وهو ) هحيقنت يف ترصق امو هحيحصت
 ىذلا ) ةدئاز هيف ءابلا ( هللاب ىفكو ىبقعلا يف ) ىلاعت هللا ءاش نإ ةعافشلا لوبقملا يأ

 ةحيفص ) هللا ةمظع ولع لجأل يأ ( هدج, يلاعتل عضو نم ) نيعم يأ ( دضاع وه
 ( سعتل ) عرسأ يأ ( عضو نم ) عطاق يأ ( دضاعو ) ههجو ةرشب يأ ( هدخ
 هداهبتجا يأ رسكلاب ليقو هظحو هتخب يأ ار وهو نيعلا نوكسب

 هللا ىلإ عجري نأ زوجيو نم ىلإ خجلا ربعلاو ردع زواجت يف يأ ( هدح يدعت يف )
 4 هللا َدوُدُح َّدَحَتَي ْنَمَو إف : ىلاعت هللا لاق . هرماوأو هللا دودح يدعت يف عرسأ يأ

 ةدكؤم لاح وأ ةيملاعلا ثيح نم ىفك يأ زييمت ( اًملاع ) ( ةيآلا ) [ ١ : قالطلا ]
 قو, ةيزالطعم/ هيف ءانقؤ رك بعتا يأ!( تبياع اه )كنا يعب هاجر كير قال ناس

 راونألا قراشم هتيمسو هبيذهتو هفينصت يف ) تيناع ىنعمب ( تيساقو هبيترتو هفيلأت
 يفو ةححصملا خسنلا ضعب يف فدوص اذك ( ةيوفطصملا رابخألا حاحص نم ةيوبنلا
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 ص رخلاه ناب رعلظلا ول وفا 10 دئايطعمن(نايبال ' اًيطعم هتوكت نابي كا رع توكل ةالظعأ

 ناك ثيدحلا عبر ينطوتم نم هرصع يف خيشلا هدهاش نم نأ وهو لوعفملا لاح نايب

 فذتللا, لعيما نأ: ىلوألاقا/ ناك. نم 'اًنئاك, عفادلا دوجو, .نايب ال .اهلهلثمأ قوت كقلتسلا

 ( ىلتباو ) لكلا ال عبرلل قحتسملا ريغ عوفدملا نأ ىلع ةنيرق ىمحلا ركذو راصتخالل
 نم ) بوثلا ىلب ردصم رصقلا عم ءابلا رسكب ( ىلبلا ءالبب ) نحتما يأ لوهجملا ةغيصب
 ثيدحلا. لهأ يأ ( هيلهأ ) اهباصأ: يأ .ضرألا ثيغلا ثاغ نم حتفلاب ( ثيغي ناك
 نسحيو مهعفني ناك نم ماظع تمر ينعي ةناعإلا يهو ةثاغالا نم مضلاب ( ثيغي وأ )

 ىلع اوناك مهنأكف مهرايد ناكم ىلع حايرلا ترج ) دئادشلا دنع مهثيغي وأ مههلإ
 مدق امل هنع هللا يضر اًيلع نأ يور. . رفعي نب دوسألل تايبألا ةلمج نم اذهو ( داعيم

 هنع هللا يضر يلع لاقف تيبلا اذهب هباحصأ ضعب لثمت ىرسك لزانم ىأرو نئادملا

 اهيِف اوُناك ٍةَمْعَنَو ميرك ماَقَمَو ,عوُرُرَو ِنوُيْعَو ٍتاّنَج نم وكرت مك 9 : تلق اله
 (.ةغب ) ةقباسلا تاياكشلا ىلإ ةراشإ ( هذهو ) [ 57 - ١ : ناخدلا ] # َنيهكاف

 هيشغيو سانلا ىلإ هثبيف هيلع هبحاص ريصي ال يذلا نزحلا وهو ثبلا نم ةرم يهو

 بحاص لاق . لفتلا نم لقأ يهو ( هنفنو ) رضلا هباصأ يذلا وهو ( رورضم )
 يذلا وهو ( رودصم ) خفنلا مث ثفنلا مث لفتلا هنم لقألا مث قربلا هلوأ : حاحصلا
 ( ينجودو ) جاتلا ينسبلا يأ واولا ديدشتب ( ىلاعت هللا ينجوت الو ) هردص يكتشي
 ديناسألا فوذحم خيشلا هفلأ باتك وهو ( ىجدلا حابصم جاتب ) ينجوت ينعمب وهو

 جاتلا ىنعمب واولا ديدشتو لادلا مضب ( جاودو ىفطصملا ثيدح حاحص نم )

 ثيدح لاقي ةلوقنملا يأ ( ةروثأمللا حاحصلا نم ) خيشلل اًضيأ وهو ( ةريخلا سمشلا )

 ليال 1لام يأ .(,سانلا لاغناو ) ,حاحتسلا يف, اذنك فلست العا فلخ_ هلقني يأ روئام

 الايثنا يأ فوذحم ةفص هنأ ىلع هباصتناو داهتجإلا ين ةغلابملا وهو ( اًدج امهب لاغتشالا
 نوكس ال يأ ( هيف ةداوه ال ) نيداج مهنوك لاح. ينعي لاح دال اذ اج

 هيناعم فاشكتساو امهنم ثيدح لك حاضيتساو ) هلبق امل ديكأت روتف الو ليملا الذ يف

 ريخلا ) ليخلا لوحف نم ديجلا وهو ( ناصح رارجاو ةنسحلا ةنسحلا عابتا نأ تيأر
 ينعي ءاشي ام عنصي هتكرت اذإ هنسر اًنالف تررجا : لوقت رارجالاب بوصنم ( هنسر

 يهو ( ةنس يذلا رمعلا يف ) هذخأ نم عيمجلا نكمتيل ريخلا ناصح لبح ةلاطإ هب
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 دانسإلا بتك يف ةنيبلا فعضلا هوجو نم كلذ ريغو هنود نمع هيوري مث خيش نع
 نأ. ىلإ! ةاراننإا ( كاذف وعما ) !ثيداطألانيي”موريعو: كودففإ اويذلا أ ماشا ١
 اًهذم يأ. زيي: (!ةقيوط )' مهفرشأ يأ!( مهلقمأ)' نيقبرألا بطخلا امهيلإ مض نم

 اغإايابكركا لهنرلا ا كازش | نم تدتما يأ ( هتمه تبأرشا نإف ةقيقحلا يف ىهملعأو )

 رسكلابو عيدوتلا بانم بئان مسا حتفلاب وهو ( عادولا ةبطخ ىلإ ) رظنيل هقنع دم

 34 قلك ماسر اةيلع :ىاعت ذهقلا» قلع فنانون يطعم ىدلا طيار ماو اما
 ةبطخ ةعوضوملا بتكلا 0 نسال بانك قفا شا ميح ريكاستسملا ”كلاقانإ عادولا ةجح

 ( بقلتو حصانلا ظعاولاب ) ءاتلا حتفب ( ىمست ) مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ةبوسنملا عادولا
 نم لاح ةلمجلا ( اوطبخ دق ) ظفاحلا يأ يعاولا هلصأ (عاولا- يعادلاب) ءاتلا حتفب

 اوطبخ يف عمجو نم ظفل ىلإ اًرظن هيف ريمضلا درفأ امنإ نم ىلإ عجارلا بقلت ريمض
 ( ءاوشع طبخ ) كرصع اوثدحم لعف ام : لاق نمل باوج فانيتسا وأ هانعم ىلإ اًرظن
 قلطم لوعفم بصنلاب طبخو اهيديب تشم اذإ طبختف اهمامأ ام رصبت ال يتلا ةقانلا يهو
 مهعورش هب دارملاو ضرألا ىلع هديب ريعبلا برض لصألا يف وهو ريمألا برضك
 رسكب ( ءاسيسلا سباي ىلع ) لوهجملا ءانب ىلع ( اولمحو ) ةريصب ريغ نم مالكلا يف
 نإ" ةفيطق درج :٠ مهلوقك نسبايلا' ءانشتيشلا ىلع :هلصا رهظلا راقفمظتنما وهوا ناشلا
 مهر كف ادم زادي االاو هناك ف رظعاطيا »ل هيكار ا نلا نأل :نلسنلا ربنقلا ليطال اجل

 يو باع ضنا © اغلا لعا ةلاوولاا ةناوزر راك رن مبدع ماراودلصلا جيس

 يبأ ) دسألا سنج ملع وهو ( ةماسأ نه ) هراجشأب رتتستو شوحولا هيف نكسي عضوم
 ةلمهملا ءاحلاب وهن: كياغلا"يف 'اكنولص/ يأ (اهب«خصص ؛املا» دسألا نبا :لبسلا''( قيلجشلا

 نصحي هنأل هب ىمس بلعثلا ةينك وهو ( نيصحلا وبأ ) بلعثلا سنج ملع وهو ( ةلاعث )
 اذه كالحلا وهو ءارلا حتفب ىدرلا ءادر سبل يأ ( ىدرلا ءادرب ىدترا ) ةليحب هسفن

 ( حضني ناك نم ) ةفصلا هذه ىلع اوقب رصعلا لهأ لاب ام : لاق نمع باوج فانيتسا
 نأ ظفحي عضوم ىمحلا ( ثيدحلا ىمح نع ) عفدي يأ ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاب
 حارشلا لاق . هب قيلي ال نمع ظفحي يذلا ثيدحلا عبر انه هب دارملا دحا لك هيف ىعري

 ام نيبت ملو يطعي نالف كلوقك لعافلا لاح نايب ضرغلا نال حضني لوعفم فذح
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 ( خينم الو ) ءانب اهيف سيلو رودلا نيب ةعساو ةعطق : ةصرعلا . ثيدحلا عابر ةصرع

 ( اهتوقعب ) توصلا عفري يأ ( دشنيو ) اهيف يأ فوذحم ال ربخو خانأ نم لعاف مسا
 تفع ) عمتسم ال يأ ةمجعملا ءاخلاب ( خيصم الو ) اهوح امو عابرلا ةعاس يف يأ

 ىنعمب لح نم يميم ردصم ميلا حتفب وهو اهنم لدب ( اهلحم ) تسردنا يأ ( رايدلا
 دارأ مادأ ىنعمب ماقأ نم ردصم ملا مضب ( اهماقمف ) ابيف نولزني نيذلا هب دارأ لزن

 نم ةعيبر نب ديبل ةديصق علطم وه تيب نم عارصم اذه اهيف مهثكم لاط نيذلا هب
 ءابدألا دنع افورعم هنوكب هبحاضب راعشإ ريغ نم همالك يف خيشلا هنمض عبسلا دئاصقلا

 . يناثلا هعارصمو ًاعاديإ عيدبلا يف اذه ىمسيو

 اهماجرف اهلوغ دبات ىنمب

 نعل لعلالا .. رطل ولالا املا لاعب . اذلا ليف رشا ةكم بط نشا ط0

 ةمامق عمج ( اهمامق اّلِإ هللا ) ناعضوم ميجلابو ةلمهملا ءارلا رسكب ماجرلاو . ةمجعملا
 رويط نم عون يهو مملا فيفختب ةماه عمج ( اهماهو ) ةسانكلا يهو فاقلا مضب
 كيضنلا ميف اولا / ناك ١ رايدلاا تفع : هلوق نمي ءاتسا لوما مالك وس اد اا

 ىنثتسملا نآب اًراعشإ هعم مهللا ركذو ةليلقلا ةغللا ىلع ءارجإ ةيلدبلا ىلع انهه ءاج هنأ الإ

 . ءانثتسالا اذه يف ينذخاؤت ال مهللا : هانعمف اًردان نك دجو نإو هدنع ققحتم ريغ

 داك للا" هلرف ىهو ىيحالاب لصف ضيكف» بجاو ءاقتسالا لاصتا ل
 ءانثتسالا ردقي هزوجي مل نم دنعو لاكشإ الف لصفلا زوجي نم دنعف هيف فلتخم اذه

 هللاو ) انرصع ةفص ةراشإلا مسا ( اذه انرصع نإو ) هرسفي هدعب امو مهللا لبق

 يف مهريرحت ) هللا ىلإ رصعلا لهأ نم يأ ( هيلإ هلهأ نم ىكتشملاو هيلع ناعتسملا
 وهو ( يعاضقلا باتك ظفح نم ) نإ ربخ هربخ عم اذهو نقتملا مهملاع يأ ( ثيدحلا

 هبتك وأ ) نعلا نم يح يأ مسا وهو ةعاضق ىلإ اًبوسنم ناك هفلؤم باهشلا باتك
 باتك يأ ( مجنلا رصتخا نم ) مهتمالع يأ فاقلا فيفختو نونلا رسكب ( مهباقنو
 نوعبرألا بطخلا امبيلإ مضنا نإف ) هراتخا ام هنم جرخأ يأ ( هبختنا وأ ) مجنلا

 هتاور ضعب نوكي ال نأ ثيدحلا فعض ببسو فعضلا ىلإ اهبسن يأ ( اهفيز يتلا
 هلاورر ل مدا رطب واهريا لو نمع يدري نا قا هب تسد اك فرب دا
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 ( ةقارهم ) ةعمد يأ ن مامعم قريع ار باقخ نأ ا يأ فوذحم

 ةكلوفللا يزعل ةئاقشا ن رك دك ان اشو ب اس امره ديقشاو اولا حتفب

 الاجل ا ريزقتللام ورب كاوا قالب سروع ل1: ناعتسي ءيِش *!الب ال ةهلزع

 ءاقبلا اهمضو نيعلا حتفب رمعلا ا ل انعب لموسريرشل الوب

 بسخحب هنايرج ىل اع لمح امث هلاثماو اذه لعل ىمسق يرمعل يا فودحم هربخ ادتبم وهو

 ريغب مسقلاف ا يرمع بهاولو ىأ فاضملا ةنف ردمي وا نيمبا دصق ريغ نم ةداعلا

 ل يعمد ا اب مسعلا ةلبباوجل اسوا (1ةذيه نأ ) قت سؤ هيكتازي ال ينس لانا

 يه ةليخعب عمج ”ناظملا يأ /(لياخل,) .ثيدحلا عابرأا لاوحنأ ايف ةروكذملا
 عجار هيف ريمضلاو رادج عمج يهو ردج عمج ( هناردج ) طوقس يا ( ضاضقنا )
 نم ؤيتتات اذإ ضامن كامي ( ضايقنأو ا)' ابنمض <ٍف عير ىلإ. وأ لزرنملا "لياو اتبع ايرلا ىلإ
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 نوحي اذه لعف طئاخلا را دحلبا .:يرمهتوجلا لاق . طئاح عمج ( هناطيح ) طوقس ريغ

 صئاخلاو رودلل رادجلا لعجي لإ مهل همدعو طوقسل ىلإ هئاضفإل حماسن همالك يف اطتابكأ# دلل والكل 0 !| ٠ ةسلإ هلآ هاشف د 5 :

 لادلا ) ثيدحلا عابر مسر وهو رثالا اذه ساردنا يا ( سامطناو ) ناتسبلاو مركلل

 يهو ةميظك عمج ( مءاظك ) قاقشنا يأ ( جاعبناو ) عابرلا تاذ ىلع يأ ( نيعلا ىلع
 ةنخس عمج ةمجعما ءاخلا حتفو نيسل ءشلا مكطب, ( نخش )؟ئرخم .امبتس و رع اههج 55

 حتفلاو كلاب ءاملا نحلاو كحاب 6 مسك لعل (تسسحسو اقل ةراحلا ةعمدلا م

 نيعلل ةراحلا عومدلا لاحم قاقشنا انه مئاظكلا جاعبناب دارأ ( نيعلا ) اًراح راص اذإ علل ةراثكلا 2 ومدلا ةاقشنا ان ةكلا جاعبن امال ول 0 ٌْ

 نزخلا ءاكبلو ةدراب هعمد رورسلا ةاكيل اناقي ءاكيلا مرتك نم اهنايرج رتاوتو ةرصابلا

 أل ملغ عملا عمك مربي ىلا هنيع هللا رفا ا هلا وعدملل تاق ادهو 2 07

 تدل عابر يف هلل همحر فنصنا هدهاش نم نا قبس ام ىنعم لصاح هنيع ىلباعت هلل ا نس كا "1" للنت علا ا : : ! اع“ هللا

 ظروفا ىلإ ةينرملا نإ رادخلاب رقهبسشل ىفو نايخالا كفالسالا لع ترا

 لصح اذإ ىتح مهاوز برقو مفاح فعض ىإ ةراشإ طوبضا ىلإ ةعجارلا ناطيحلاو
 اهمساو ناك ةففخم يهو ( ناكو ) تاذلا ىلع لادلا مسرلا ساردناك راص تامملا مه

 يف يأ ( اهتصرعب ) لبإلا كاربإ يهو ةخانإلا بلطي يأ ( خانتسي دق ) ناشلا ريمض
565 



 اوجاتحا 5 لوصوملا ىلإ دوعي ريمض ريدقت نع ىنغتسي ذئيحف ىدس تاذ لئامشلا
 را دال ا للاب عقلا يكرم ذأ ىلإ ةراشإ هنأ نيف "يبيح
 ل تا اللا حالا كاطع ان" اهاذجإ فشكت عبر ىلع اتفلتخا اذإ

 نيتحتفب رحس عمج ( راحسألا ) دي عمج ((يديأ اهيلإ تدتماو ) ةدحاو عير تبه اذإ
 راحسالا ىديا دادتماو بورغلا ىلإ رصعلا دعب ام وهو ليصالا عمج ( لئاصآلاو )

 ينباغ يأ ( ءاكبلا ينالع ) اهيلع لاجآلاو نافارا رورم ةرثك نع ةرابع اهلإ تالا

 توصلا عفر ةلمهملا ءاحلاب وهو ( بيحنلا ) ينيشغ يأ ( ينارعو ) يناك ربخ وهو
 مل نت تا ل ينعي ( بيج الو عاد اهب سيل ذإ ) ءاكبلا

 ةفورعملا ةديصقلا نم نيتيبلا نيذه دروأ خيشلا نأ ملعا . بيجي نم الو ثيدحلا لاغتشا

 ةناعتسا 0 ىمسيو هدوصقم قفو ىلع عبسلا دئاصقلا ةلمج نم سيقلا ءىرمال

 هول العا يعل نأ ومحل ناكل هدام ماع لع دبا يمسي هزيغ تسلا ليا ل

 . امهلبق امو امهترهشل انهه هكرت نكل اقرس امبنأ مهوتي

 لموحف .لوخدلا نيب .ىوللا طقسب لازيماو (كيبخي "وك >3 كلت اف

 ةلمهملا لادلا حتفب لوخدلاو . نيسلا رسكب ىوللا طقس . ركادلا ئيعع راكصم ىركد

 كال | |مرجف ىف ءافلا كمال نامسأ ةللمهملا اللاب لم وح را 17 ةماسسلا ال
 5 1 ا ل ا ( افوقو ) هلوق ناتيبلاو

 يلع ) ناكملا كلذ يف يبحص فوقو لثم افق ىنعي ا لعاف وهو ( يبحص ) يف

 لوعفم هنأ ىلع بوصنم هنإ ليق . ريسلا يف اهب دنت يتلا ةقانلا يهو ةيطم عمج ( مهيطم

 ُُ رد دمام هيلخ نيش هذ كرف نأل ضفاخلا عارنبإا كلدفا ىذا هجولا نكل ًافوقو

 را ١ كرمز لاق انك نأ اهتفقوو قو ةبادلا تفقو : لاقي يرهوجلا حاحصلا

 انا ا نأ ار لعف لاح هنأ ىللع هباصتناو دعاق عمج دوعقك فقاو عمج

 يبحص نع لاح «( نولوقي ) ضفاخلا عزن الب , ا

 لعافلا ىنعمب لاح وأ زييقلا ىلع بصن نزحلا وهو ( ىسأ كلبهت ال ) فانيتسا وأ
 ينالع ينعي اًدشنم رزادقتي لبق انعناهقلعت“ ليق نيصلا لمتلا يل لمت و هل لرعفلا رآ

 لوقت نيم :لاحي وايل روقأ .نيدعت) ا ةولاوقي لع« فطع (قفافش نآو ) افوقو دشنت ءاكنلا
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 ريغ نم فنصملا هسبتقا فيك رظنا . ثيدحلا ظفل اذه ( هل يهف ةتيم اًضرأ يبحأ

 ةيوسبنم كميدخحلا عابر نوكيل تاَتكلا اذه ا ا ثيدح 4 راعشإ

 اذإ ( يقيرط ) ثيدحلا عابر يأ ( اهتلعج اذإ يناكو ) هيلع باسحلا موي رج ؤويو هيلإ

 تبلغ يأ َنيَتْمِجَعملا ْنييازلاَبَو ةلمهللا نيغلاب:( تزرعو ) ينالُغ ابيف 'لماعلاو ةيفرظلا ةذه

 عابرلا ا 2 0

 ناكملا 0[ صصص عل نيتلمهملا نيئاحلاو نيداصلاب ( اهحصاحصو ) ناودعلا 6

 ةيوتسم ريغ ةتوافتم يأ ( ةيداعتم ) ناكم عمج يهو ةنكمأ عمج ( نكامأ ) يوتسملا

 لا فمما 0 اق ناك ماشا يدنا عابر ءاوتساب دارأ هلعل نكامأ ةفص يهو

 فالخالا نم خيشلا هدهاش نم نكامأ توافتبو نيقيلاو قحلا ريرقت ىلع مهرارقتساو
 رابتعا ريغ نم ةيداعلا ,بائذلاب مهبدَش اذهلو راصبتساإلا مهدقفل هيلع مه رارقتسا مدع

 ىدص عمج ( ءادصألا.) اهبنع لاخ وأ نكامال ةيناث ةفص يهو زواجتت يا ( بواجتت )

 رصقلاب اجرلا عمج ( اهئاجرأ يف ) اهريغو لابجلا نم كتوص لثم عومسملا توصلا وهو
 | لا م ع اقسم ةيحانلا ىو

 ا درت يتل لاش ا اح اوما كيلا نم

 00 مي م ل

 اهيف 1 هةقدش نم لمجلا اهجرخي يتلا ءارمحلا ةدلخلا يهو نيتمحعلملا عاب

 ةمشقش : لاقي . حيصفلا بيطخلل ذإ ءاحصفلا مب دارملاو موق عمج ( ماوقألا )

 1 ا و ا لا

 بونجلا عمج ( بئانجلا ) ىدسلا فالخ يهو ةمحللا ديف لعج اذإ بوثلا جسانلا محلا
 ( لئامشلا اهب ) ىدس تاذ تلعج يأ (تدسأ ام:) ةلبقلا نم ببت يتلا يرلا يشو

 ةدئاز هيف ءابلاو ام ىلإ عجار ريمضلا بونجلا لباقي ام وهو نيشلا حتفب لامشلا عمج

 نا يل هجولا : لوقأ . ةمحللا نع ةرابع ام : حارشلا لاق . تمخلا .لوعفم لومدوملاو

 ايلف ثلا كاملا كلت هقحل تاذ يئانبلا لعج هانعمت نك امالا نع ةراعا |
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 لصألا, يف يهو ةورذ عمج وهو. بتارملا ىلاعأ يأ ( بقانلا ىرذ ) منست نم : هلوق
 مثألا هل ) تداقنا يأ ةمجعملا لاذلاب ( تنعذأ ) ةعيفرلا يأ ( ةينسلا ) مانسلا ىلعأ

 رابك انه امه دارملاو ريغصلا ىصحلا وهو ( اهضيضقب ) ريبكلا ىصحلا وهو ( اهضق
 مهضف موَمْلا ينءاج ؟”' لاقد : لكلا ىزنعمب نالمعتسم ناظفللا ناذهو مهراغصو مالا

 هنكل ةفرعم ناك نإو وهو لاح بصنلابو منألا ديكأأت عفرلاب وهو مهلك يأ مهضيضقب

 ىلع نصحلا يهو ةعلق عمج رسكلاب (عالق حتتفا نمو ) نيعمتجم يأ ةركنلاب لوام
 ١ *لا 2 يا و رمرما يام ل

 انما نا للع ا "007 0 ل

 ةكاكر تم هك مليا جدلا كيدحلا (يشييدحلا جاحص رانك

 مقسلا هتلباقم ارو دلع داب ناكو ع عامحإ 10 ةفلاخم نم هانعمو

 عالقلا دعب نوصحلا ركذو حاحصلل اهريمضو فورعم وهو نصح عمج ( اهنوصحو )

 هلاز نلت ادي ملل .ءاحلاو ةلمسملا لاذدلاب ( تخاد ١) صيصختلا دعب اًميمعت نوكي

 طبضلا نع رفنت يتلا ثيداحالا اهب دارملاو رفني ىذلا ريعبلا وهو دراش عمج ( اهدراوش
 ةالاوملا وهو دملاو رسكلاب ءادعلا نم ذوخام وهو ظفحلا يف عمج يأ ( ىداع نمو )

 ( ربخلا تباوث نيب ) دحاو قلط ىف رخآلا رثأ ىلع امهدحأ عرصي نآب نيديصلا نيب
 وهو ( رثألاو ) هحاحص هتباوثب دارملا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ردص ام وهو
 ديف, تاذإ تينا ىلإ هل ,تديقت ) "يَداَع ردصم .( ءاددع ) (ةباجِصلا نع نش

 طفح نقع اسيا دارا سنالا نم , ةشحوتملا يهو ةدبآلا عمج ( اهدباوأ ) ةرفان ريغ

 ظحلا وه رسكلاب هبرش للق يأ ( درص نمور تيارثلل هيفيريميطلاو لاو 0
 كلم يأ ( هبزح داق همون ) درط يأ ديدشتلاب ( درشو ) ايندلا نم هظح هب دارأ ءاملا نم

 مسا ( ةلحمم ثيدحلا عابر هذهو ) ةدايس دوسي داس نم ( هموق داسو ) هتفئاط مامز

 حاحص يف ركذ . رطملا عاطقناب ًالكلا سبي وهو ل نم لعاف

 ءاج امبرو لحمم اولوقي لو لجام وهف دلبلا لحما :لاقي تيكسلا نبا لاق : يرهوجلا

 ةراشإلا مسا يف لعفلا ىنعم هيف لماعلاو عابرلا نم 01

 نمو ) اهلهأ نع ةيلاخ يأ ( ةلطعم ) ةبرخ اهنوك لاح ثيدحلا عابر ىلإ ريشأ ينعي
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 * تلق '. .ابض“ زشنلاناوكيا كم ذجللاو اذإ فذلا وري حارص 0" "كلف" كرف اه

 هنأ هخياشم نع اًيكاح لوقي هحيرض هللا رون يدلاوو ىخيش ناكو هب هماتها ةدشل

 ءاعد ةقيقحلا يف اذه نوكيف رخآ عضوم ىلإ ةكئالملا هلقنت اهب اًمئال نكي ل". ةكف وو

 نكلو ضيضختلل "نوكي اهنم ميدقتف ”تفيرشلا' عضوملا كلذل اريدجت" نوكي "نب اةتئافنل
 ةكم اق اًقتم [ًملاعو اًئيد“ اما ناك'هللا ةجعز كقلؤملا نأ. لكح : "ةياوؤ ةيقاالسلا"

 ىصوأ ناكو ةثامتسو نيسمخ ةنس روهش يف دادغبب نفدو قارعلا ىلإ داع مث : رام

 هللا دمح دعب يأ ( دعب امأ ) كلذ اولعفف اهب هونفديو ةكم ىلإ هولمحي نأ هدالوأ ىلإ
 هيلإ فاضم فرظ ذمو جيردتب تدعص يأ ( تجردت ذم ينإف ) هلوسر ىلع ةالصلاو

 ( فرشلا ) دوعصلا ةلا يهو ةاقرم عمج ( يقارم ) يجردت ةدم يأ توطع هيف لماعلاو

 امهو قيضلا وأ مثإلا وهو جرحلا نم ذوخام وهو تبنتجا يأ ( تجرحتو ) ولعلا. يأ
 برشلا عضوم وهو ملا حتفب ةاقسم عمج ( يقاسم نم ) ةداعو اًعرش هنم بنتجي امم

 رخل رك ال رات ىأ"«توظع*ز ةنعلاب رمل كا نس يبل 5 تملا مف ذل

 نيشلا مضب يهو ةرتنش عمج ( رتانشب ) توطع ام توطع يأ فوذحم هلوعفمو ينإ

 عطقلا عم دصقلا وهو 0 عبصإلا ةنكاس نون دعب قوف نم ةانثملا ءاتلاو ةمجعملا

 زوجي : حراشلا لاق . نفل ىاغأ .هلغ اًيعشسم يلا :لاخ مدحلاافاعا الل

 قوف عيال توات هريدقت توطع لوعفم نوكيف قوف ىنعمب اًمسا ىلع نوكي نأ
 لك رب امش "ةلع ” لامعا "تبتسول + لوقا : هيلع نتعلا رار للا
 نم لوح دتعو لع نأ اوختلا' بلدك“ روكنملا_ ركل ةيلاق "امن, تصل هيا رك انا

 دعب مجلابو ةمجعملا يازلاب ( اهجيازب ) هحاحص يف يرهوجلا هركذ اذكو اًمسا نوكي
 هريمضو لماعلا ريركتب لكلا نم لكلا لدب رتانشلا نم لدب وهو اهلكب يأ ةحوتفملا ءابلا

 علا مضب ( بابعب ) تعرسأ ينعي عارسإلل ريعتسا ناريطلا نم ( ترطو ) رتانشلل
 يف صوغلا وهو ( ضوخ يف ) طبضلا يأ ةلمهملا ءاحلاب ( مزحلا ) لكلا ىنعمب ةلمهملا
 اهطسو يف يأ هلوأ يف ةثلثملا ءاثلاب ( اهجبت بوكرو ثيدحلا راحب ) ترطب قلعتم ءاملا
 ىلعأ ) يهو ةنق عمج ( ننق ) الع يأ ( منست نم نأ ) توطعب قلعتم وهو ( يحلعل )
 أجتلا يأ ( ذال نم ) رقحتسا يأ ( لذرتسا ) ةعفرلا وهو يلعملا عمج ( يللاعملا لبجلا
 ىلع فطع وهو ( ىلتعا نمو ) ننقل هيف ريمضلاو لبجلا لفسأ وهو ( اهضيضحب )

 ؟



 لوصولا ةتوافتم اياطعلا اذكف هلوصو توافتي لب دحاو قسن ىلع ضرألا ىلإ لّصي ال
 نوكاي "نأ«نرصو .كاعشالا+ الذب, غلط, الدب ءنضافأ ام. :نوكي.. اذه لعق( .دابعلا« ىلإ

:. 
 كي الديب نانو ايف وداعا ابنلإ .دئاعلاو/«لضايطملا :ريدقعبا عطل .لاوعممب هنا "لكي يةلوئاوماراد

 هاياطع نم هبص ام باوث قرخلا عمجو ىنعملاو قرخلل هبويس يفو هيف ريمضلاو ضافأ ام
 قرخلا عمجو ىنعملاو اًيزاحم اًدانسإ ضافأ هيلإ دنسيو اًعوفرم ناتهتلا نوكي نأ زوجي ليقو
 !! ءانثلا م, هبويسا قاَكح هضافأ ام

 مارحلاو مرحلاو ىلاعت هللا اهفرش ةكم يهو ( ىلاعت هللا مرح ىلإ ءىجتلملا لاق )
 اًمرحم مارحإ ريغب اهيف لوخدلاو دايطصالاو لاتقلا نوكل مرحلاب اهنع ربع دحاو ىنعمب
 كلت يف هانكس ببسب هللا لضف ديزم لاني نأ هؤاجر ىلاعت هللا مرح ىلإ هئاجتلا ىنعمو

 هللاو » ةحلا لاق 2 ضرألا عاقب لضفأ يه ىتلا هدا ةعقبلا

 5 دهرا اناا ىلا ل نبا هللا هع 2 هللا 0 ريحا "كلل

 ا يناغصلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا ) « تجرخ ال
 تل ا ( مظعلا رطخلل هللا ههبن ) ربنلا ءارو ام دالب ن .م ةدلب ةمجعملا نيغلابو

 لامعأ لاغتشاب هدعب يتلا فواخملل هدادعتسا هل هبيبنت ىنعمو توملا هب دارملاو كالهلا ىلع

 ناكل فواخملا كلت مظعلا رطخلا نم ديرأ ولو ليق اذك ابيف هعوقو دنع هعفنت ةحلاص
 يوقلا بناجلا وهو نكر عمج ( هناكرأ توملا ) مدبي يأ ( عضعضي نأ لبقأ ) بسنأ
 ( عرولا ) لزنملا وهو ةدحوملا ءابلاب ( عبر رمعي نأ ىلع ) ىلاعت هللا هلمح يأ ( ةدحو )
 ديدشتب ( ديشيو )الالح وأ اًمارح هنوك نقيتي مل ام وهو ةبيش هيف اًمع بانتجالا وهو

 هل ل تع درا ا لس لا ل سل ل
 هطئاح يأ ( هناينب ) لوألا ىلع ةياورلا نكل [ ؛د : جحلا ] # ٍديِشَّم ٍرْصَقَو ا : ىلاعت
 ءابلا فيفختو نيسلا حتفب وهو ( هحوبس ) ةحاس يأ ( ةحاب ) هلزنأ يأ ( هحابأو )

 برشلا وهو ( هقوبغ ) ةكم يف يأ ( اهيف ) ردق يأ قوف نم ةانثملا ءاتلاب ( حاتأو ) ةكم
 يف يأ ( اهيف هتامأو ) اهيف هنيطوت دارأ ةادغلا يف برش وهو ( هحوبص ) يشعلا يف

 هيدرم هذه." هانلا لاو يلع اسم عا كانأ لوعفم نم لاح وهو ( اديج ) ةكم

 كل 0 هاا ور لاو يب رار رعد دوج نا قاف زي اراسلاك
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 حيحص ) ىناعملا ملع هعضوم اهماسقأ زييمتو اهنايبو . ةحاصفلاب همالك وأ مالسلاو

 ةسالاسو بيترتلا نسحب ف هدوضقما نيبيب كاك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ينعي ( نايبلا

 ( ديدس ) بلقلا يوق يأ مجلا حتفب ( نانجلا ديدح ) بيبل لك همهفي ثيحب بيكرتلا
 تا مضلاب نعطي حمرلاب هنعط يرهوجلا حاحص يفو ( ناعطلا ) مقتسم يا 7 5 :ءىأ | 3 : . ِ 1

 ىلاعت هللا ىلص ) برح عمج ( هبورح ) ران عمج ( نارين ) دقوا يا ( بش نم ىلإ )
 عمج ( راهطألا ) مهب ىوقتي نيذلا هتيب لهاو هتريشع يا ( هترسأ ىلعو ملسو هيلع
 (اةياحضيب) قرصان عمد وهو نصت عت راصت اك» نمط خم وهو ةلمهملا مالطا
 ةباحصو ةبحص ريوجلاب هبحص كلش باحصألا ىنعمب لمعتسم ردصم حتمفلاب يق

 مه ملعلاك ناك مالسلاو ةالصلا هيلع 1 يف هلامعتسا ةبلغلا ةباحصلا نأ الإ

 ,يتل يرصب لاقي اك . يباحص لام ناب الا رتيستلا ناجح ايو سريع لآ

 00 00 نا ءانب احلا و رييسفت قي فلتخا ةررصعلا وهو هيلإ بوسنملا

 دلل ١ قيلت يفك تاك نمل( عداحج لافي اك قفيحصلا ينك نيكي رررم وسو
 001 ايييللا نبي ديعساب ةعابشر ناك قلو: اح اض نوكي نم وهو يوغل يناثلا يوم

 ما م واسلا وب ةؤايصلا» هيلع ينل لا عم ماقأ ن 9 يباحصلا نه دج لال

 هطلاخي ملو هآر نم نا ا نم نيملسملا نم هار نم اودع ىتح ِيناَّنلا اوربتعا
 وهو ميرك عمج (ماركلا) يووَنلا هلاق اذك .يباحص هّنأ ال مهب اقاحلإ مهنم َدعامنإ

 ربو راب, وهف قدص ىنعمب ملع باب نم رب لاقي ( راربألا ) ضوع الي عفّتلا لصوُي نم

 هللا ىلص ينعي ةدملا ىنعمب ام ( قرشلا علط ام ) راربالا ربلا عمجو ةرربلا رابلا عمج
 ءانب ىلع ( عقرو روع ءاناو ممشلا عولط ةَّدم ملسو هيلع ىلاعت
 . هعم رخا بوث ةعطق ةطايخب عضاوم .يف هتحلصأ اذإ بوثلا تعقر : لاقي . لوهجما

 ىنعمب ةمجعملا ءاخلا رسكب ( قرخلا عمجو ) قورخملا ىنعمب ةمجعملا ءاخلا حتفب ( قرخلا )
 و ( ناتهت ) بص يأ ( ضافأ ام ) ةغلابملل فوذحم ءانثلا وهو هلوعفمو يخسلا
 ( هبويس ) لعافلا ىنعمب ردصملا انههو اهّرْطَم عباتت اذإ ةباحّسلا تنته لاقي نته ردصم
 اهات الاب مدافع لع مهاقملا .ةاياطعيل لاعت ىللا نبض( ةذم ىنعملاو ءاطعلا وهو بيس. عمج
 حاحّصلا يف اذك دوعي مث رتفي مث ةعاس رطم ناتهّتلا : رصنل لا لاقدر اميسا ناكل زن نأ

 ناتمهّتلا نأ ةهجب نم ناتبتلاب .اياطعلا هيبشتف_ءاملا نيل ليبق نم هيزويش ناتبت نؤكيباذا 1
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 وهو فيرصّتلا سينجت حيبملاو حيفملا نيبف . فسعت نع ولخي الف مثإلا نع ءاتحالل
 : ىلاعت هلوقك هنم بيرق وأ هجرخم نم اّمِإ فرح نم فرح لادبإب نيتملكلا فالتخا
 ليبجتلا جايرلاو (حايرلا «نيباؤا [س 3 : ماعتألا ] #4 ُهْنَع كراكو ضيق ْمُهَو

 سينجت يزهو حيرم نيبو . دربو دربك ةئيهلا يف فالتخالا نوكي نأ وهو فيرحَتلا

 ةروكذملا عئاّّصلا رابتعاو ىقتأو ىقناك ةطقن امهنيب قرافلا نوكي نأ وهو فيحصّنلا

 ِبَرَقُم يأ ( قيحسلا يلدم ) هلمأت نل' نيب هل ما نمل. لهس ةروثنملا ظافلألا يقاب يف
 نيغلاب ( قيدغلا ) قئاّسلا يأ ( يجْرُمو ) اينغ ريقفلا لعاج يأ ( قيضملا ينغمو ) ديعبلا
 هايملا قئاس هانعم ليقو باحّسلا وهو قيدغلا ببس قئاس ينعي ريثكلا ءاملا وه ةمجعملا

 لص ناهفاسن هناكف نايؤملااةوقر اهاطعأ ؛ييذلا وه ىبلاعت, هللا نأل_اهيرجم نيا, ةريكلا

 : هئاجزإ ىنعمو ةسابكلا هانعمف ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا نيعلاب قيدغلا نيحراّششلا ضعب
 ردصم نيسلا دعب ةزمهلا دمب وهو ( هداسا يف هركشيل قيرغلا يجنمو ) هؤالمإ
 هللا ركشي يك ينعي راهنلاب ريسلا نيّنسلا مضب وهو (هبورسو) ليللاب ريسلا هانعم
 ( باوشلا ليزج ) هتايح ةعلخ هعزن مدعب هتاقوأ عيمج يف قرغلا نم اجن نم
 ( باملا ميرك ) ةليلقلا تادابعلا نع اًضوع ةليلجلا اياطعلا بهاو ينعي ةعاطلا ءازج وهو

 بسح ردصم وهو( باسحلا عيرس ) هيلإ مهعوجر دنع هدابع بونذ نع زواجتم ينعي
 ىور . ةازاجملل ةرخالا ين هدابع لامعا دع انه هب دارملاو دعلا هانعم رصن دح ىلع

 هانعم ليقو .( ةحمل رادقم ».: ةياور.يفو». ( داش زديلح رالف قلَحلا ٌبيِساَحِي ىاَعَت هنأ ١

 كسيررقلا ينعم, خيربسلا :نوكي نها: لعف ,دانعلا تساجيو, ةمايقلا , حقي نأ كيشويإ ىلاعت هلأ

 وهو ( هبوح نع مرجنلا ) رجزنيل يأ ( رجدزيل باقعلا ديدش ) ىلوأ لوألا هيحوتلاو
 ينعي ( بونذلا رفاغ هل كيرش ال. هدجو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأو ) مثإلا ءاحلا مضلاب

 ( بوركلا فشاكو ) ةميمذلا لاصخلا يهو ( بويعلا رتاسو ) اهيلع ةذخاؤملا كرات
 لاح نم اهريغم يأ ( بولقلا فرصمو ) ديدش مغ وهو ءارلا نوكسب برك عمج
 عنتعل يأ ( فكيل ) هفالخ نايتإو بيغلا ملع نم هاعَّذا,ام لاطبإب اهيف فرصّتلاب لا> ىلإ
 لطاب هملع نأ هبويغ ملع ىعَّدا نم ملعيل ينعي هبويغ ملع ىعَّذا يأ ( لحتنا نم )
 ةفاضإ هناسل حصف يأ ( ناسللا حيصف هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو ) هنع عنتميو

 ةالصلا هيلع هتاذ فيصوت هنم ضرغلاو اهروهظل ةلا هنوك رابتعاب ناسللا ىلإ ةحاصفلا

 ١"



 هنم حُماَسَت حابشألاب ءافتكالاف اًعيمج امهل رشحلا : ةعامجللاو ةنسلا لها دغر( ءامكلا

 نوك ىوس ءايقرألا هذه نيب عماج الو هركاذ ' خلع اييغمل لاك ممَرْلا يبحم هلوق نأ مَع

 اهنادباب ةقلعتم اهعمج حاورألا رشحب دارأ امهرشح ىلإ بهذ نم : لوقأو . ءاح اهرخا

 ةَب'اةلقيأ لل وق'وه قا اتدّيعاف:ابئانبا اعاتفابنغ ةيناف"كناك .اهنا.ال ايدل يف !ضتناكك

 اهركذ نع اًينغم ناك ممّرلا ييحم : هلوق اّمأو حاورألا ركذ نع ةينغ حابشألا ركذ ىفف

 مضل هركذف:ملس نكلو يه ا" حابشألا دعب ىلع لدي ال متّرلا ءايحإ درجم نال عوفدمف

 عماج الب تافصلا لالخ يف تاواولا نايتإ اماو . سدانحلا يف هنوك وهو هيلإ رخا ىنعم

 ةيلاتتم تافصب ءيشلا ركذ وهو تافّصلا قيسنت عيدبلا يف اهل لاقي ةعنص هنإ لوقنف

 واولاب اهنيب قوي دقو ضعبل اهضعب قلعت يف ةيور نع نكي مل نإو اّمذ وأ ناك احدم
 يف بجاحلا نبا لاق 5 اهنايتا نم دوصقملا وه ام :ةدافا يف اهنم لك لالقتساب اًراعشا

 هدول ذيك د اليورو هاله راسنا »بمال تكانتسلا_ نا واول + نيت ف ل
 ( سدانح يف ) سدقتو ىلاعت اهفوصوم مظع ىلع اهتلالد يف ةلقتسم ةرقف لك ناب ةديفم

 عمجلا يأ ( رشحلا ) ةملظلا ةدش وهو نيتلمهملا لادلاو ءاحلا رسكب سدنح عمج

 نيب نا كيلع ىفخي الو . ماحدزالا اهمضبو رابغلا وه نيعلا حتفب :ؤهوا ( هبوكعو )

 ءاوا لعلم (ةيقيش «ةتاؤعلاو حابصإلا نيبو . اًيزاوتم اًعجس حابشالاو . حاورالاو حارتالا

 : وحن طقف نزولا نيتملكلا نيب ىعاري نأ وهو اًيزاوتم اًمجس ثعابلاو جرافلا نيبو
 اًسينجت قلاخلاو قلافلا نيبو [ ١01 : ةيشاغلا ] 4 ةَنوُتْيَم يِبارَّزَو ةفوفُصَم َقِراَمَنَو #

 نم ةبولقم هؤاي حجر عمج ءاَرلا رسكب ( حايرلا ) بوبه دجوم يأ ( جيرم ) اًعراضم
 ا لا ل للا تيلي وت اعوان

 حابملا ةحابإ نيّبم ينعي ( حابملا حيبمو ) اهموقت رادهإو رمخلا قارهإب رمالا ينعي رمخلا
 هانعم وأ هتنج نع مثإلا باحصأ دعبُم يأ ( حانجلا جيزمو ) هافرط ىوتسا ام وهو
 رهاظلا ( هبوكر نع اوهتنيو ) مثإلا نع اوبنتجيل يأ ( هومتحيل ) حانجلا ةحازاب رما
 تافّصلا ةانعمف هلبق امب قلعتم هنأ نم حارشلا هلاق امو ةريخألا ةفصلاب قلعتم ليلعتلا نأ
 ببس هوحم يأ حانجلا ةحازإو حابملا ةحابإب هدابع ىلع رسُيلا ةدارإو هتمظع ىلع ةلادلا
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 0 نأ ءايحالا ةيحالص مدعب هلالدتسا حلصي الف اًببس هئازجأ نر 1ك وك

 كني ا ل ا ا اهل اًببس عومجملا نوك مدع ىلع ةدابعلل اًببس

 0 ل ل ا عخ

 اهسفن ال ةدابعلا فيلكت ةرخ الا يف يفنملا نآل هنع ةيحالصلا يفن مقتسي ال ةدارإلا كلت

 لطلاررأ عا نخبر كلل نيكتسوب ذةلق قافع اذن" ودبقيب نأ نطل جا
 ٌوَدِسي كلل ىلاعت هللا لاق ام ةازاجملا ممّزلا ءايحإ يف ضرغلا نأو ةدابعلا كلت ةيببس يف

 ل ولادات زنا لا سنوي ] 4 اوُنمآ َنيِذَلا يِزْجَيل هدي , : 20 قلك

 رنا ابا هرخألاةةكسلاد 8 لا قلو لعجي نأ ىَْوَلاَق ندبل قلعت الب حاورألل

 يقب نكل [ 55 : تايراذلا ] © َنوُدْبْعَيِ 1 سْنِإلاَو نجلا ُتقلحت اَمَو 8 : ىلاعت
 اًعقاو ناك دارا كل ةرعاخألا) لاعت' هللا "لاعفأ 'اليلعت' هيج وبا فلا

 ىلاعت هيلإ ةعجار ةعفنمل هلعف نوكي الف عفانملا نع ٍنفَتْسُم ىلاعت هللا نأب اكُسمت اًظفل

 حلصي الف لمعلا طسوت ريغ نم ةعفنملا كلت لاصيإ لوا !١ الو

 رس للا ور دارو ينس يعم قذر فركب روعي فحل اول "لاا نمل
 ةذايغا لإ !(ةلئاع ةعفتلا هتكلصب اولاق' ةلرتعملا و "ءاهقفلا رثكأ و "هيلع بترّتلا يف هقلخل ةلع

 فيك : تلق نإف لاحم مكحلا نع ثبعلاو ثبع ضرغلا نع ىلاخلا لعفلا أب ًاكّسمت

 ا ل لل يل كرت" تفل ]و قلحيلا ةللع ةدابعلا نوكت
 تفاح مزاج يلع كلام نار زو كاع وبا ةيارفل اوييشاولا طا لب رنا

 ةداقلالا فاران و رك الذاو اهغلظنا دايزامنأ و 48و ذئتل الا (نينيزشلا اي كنتو
 « ةرطفلا ىلع الإ ُدَلوُي ٍدولْوَم ْنِم اَم ؛ : مدا رول ا اب

 نئلَو © : ا تلا اناا ةرفكلل ةلصاح اهنأل لاكشإ الف ةفرعملا انم ديرأ نإ امو

 ( حارتألا ) فشاك يأ ( جراف ) 4 هللا ْ ةلونيل نصرألاو: تاون رج وت ينل
 ( حابصإلا ) قشلا وهو نوكّسلاب قلفلا نم ( قلافو ) نزحلا وهو نيتحتفب حرت عمج
 ينال للرتلا  يهوا تابصأإلاةعلظا' ىضااك ينعي ا'حلصلا'' هب ئمش رانلظم ا ةزملللا "ناب

 ضوفم هملع لاَقُي نأ اهاوقأ ليواقأ هيفو حاور عمج همج ( حاورألا قلاخو ) حبسعلا يلت
 صخشلا وهو حبش عمج ( حابشألا ) رشنلا وهو ثعبلا رم م1تغاباو') ' ىلاعتاتلا# لإ

 بعدي العلا اله عاووألل ةلاعاتتسألل انهما نأ ب هزاسإ/ نقاب تزاشلا خيشلا لاق
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 .فاوح اهلمفأ اةيربلا ءاي اذه لعف هقلخ يأ اورب هوربي هللا هر : حاحصلا يفو .

 اديب قلقا "نرخ عذلاة رم لطم زابلا' : "الق ماك نابلا وز يرانلا نيب كرفلا 0

 املق ةظفللا هذه + ليق .. ةفلتخما لاكشألاب ضعب نعهضعب اًريمم رفانتلاو توافتلا نم

 [8 8 ةزرقبلا ]46 :مكئراب 'ىلإ اوُبوُيَف 7-9 !ىلاعتب هللا لاق“ ناويحللا ليغ, يف لكس
 اهركذو ةيناسنإلا سفنلا يهو ةمسن عمج ( ميسنلا ) شرالا و دتتاوشسيل “ال

 درا فيورج انا ممر ههتلا وو عر ءاطإال مدق افنإو اهفرشل منألا يف اهلوخد لعب

 قادّصِمو نيصاعلاو نيعيطملا ةازاجم طانم وه ذإ هيركنُم ىلع اًدرو هركذب اًماتها هدعب
 فعلا نأ يلعا ميد ازكارتكي لاو اهودبغيل و تبل داتك ىف دكحولا وادع ولا يك

 اهتاراعتسا نايب ناك املو . ةقئار تارابتعاو ةقئاف تارابعب هذه هتبطخ حّشو هللا همحر

 ييحا يب : تلق . عيدبلا عيانص ل ىلع ترصنقا عيدضتتلا ىلإ اًيدؤم

 عجسلا'فرخو نازولا يف ناتملكلا ,قفتي:نأ.وهو زاؤتم عجبس مسنلاو ملقلاو يرجتملاو

 ,نزولايف ال عجسلا فرح يف ناتملكلا:قفتي نأ وهو فرطم عجس ممألاو معرلإ نيبو

 فرح يف لإ ناتملكلا فلتخي ال نأ وهو عراضم سشجتاطراببلاو يرانا

 هبوكعو رشحلا سدانح يف هلوق نم هدعب امو هب اوكرشي الو هودبعيل :هلوقو . براقتم

 وأ ةروثنملا تاملكلا دعب يتؤت نأ يهو طيمست ةعنص هبويس ناتهت ضافأ ام :هلوق ىلإ

 : ديرد نبا لوقك اهرخا ىلإ ةيعرم ىرخأ ةيفاقب ةروطشملا تايبألا

 هنا ةيركلا را يصغر لب نان ولا ١ ايرتع تيفال نك
 7 : 1 ا 10 0 8 3 5 0

 ىجذدلا لايذأ تحت حبص ةرط

 ةفرعملا اهب داريو ةدابعلا ركذت دق : حراشلا خيشملا لاك ليصل حا كاد

 [ 607 تايزاذلا ]14 نودع الا نسنالاوا نجتلا"تفقلت امو: 07 ىاعتا هلرق افا

 ركذ ام عيمج نع ةبيسم اهلعج ةنألا انهه ةدارم اهلعلو ينوفرعيل, يأ .: سابع نبا .لاق

 لوقا . اهيف ةدابع الو ةرخآلا يف هنأل ةدابعلل اًببس نوكي نأ حلصي ال مثرلا ءايحإو
 نأ كعب( ذإ'ا لتشمل اريغفاةدانفلا »نود ةقرغملل ليس ةتافصلا 0 ةدجاو ب كاش كلما

 ىه ثيح نم اهعومج نأ ذارأ ناو هوف رعيل | مألا ءىراذو هوف رعيل مل لعل يرجُم ل |اقي

 عومجما نوك نع مري هلو !نييرقش يدش القت سراض كول اطال"
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 للا ابا كلا 11 هيلع ورمل هلال مب, هلكاقمسإ ا وأ: قلطيلا نسما قنات علا .ةكرش

 "ال رشا انزل دار الق 3 دي اع ١ ضان ازمياطختلا أل: لطيعبح كل لمالك ا

 عونمم ريغلا ةكرش مهوت مدعو يناعملا ملع يف رّرق اك ربخلا ىلع هرصق ديفُي سنجلا مالب
 مانهالا بيرل نمل هدقت لاقي نأ هجولا لباانيذناَعُملا ةلّهجلا' نع. ةرودص دعبي ال ذإ
 ةايح لا دجوأ اذإ ىبحأ نم لعاف مسا وهو ( ييُحُم ) هيف صيصخّشلا ةيحالص مدعل.ال

 ماظعلا يف ةايحلا دجوم هانعمف يلابلا مظعلا يهو ءارلا رسكب ةمرلا عمج وهو ( مثرلا )
 هللا همحر ةفينح يبأ انمامإ بهذمل قفاوم ريغ ريسفتلا اذه نكل حارشلا هلاق اذك ةيلابلا

 ةسجن اهنأ نم هللا همحر يعفاشلا هيلإ بهذ امل قفاوم لب ةرهاط ةتيملا ماظع نأ وهو

 اًهيصنب لزق ميسو هو ماظنعلا يبطل لزم 39: .ىلاعت هللا: ناق !ي:ةايخم:ةيلابلا_ماظعلا) نأ ةلايب

 انيك دايما ليغ انيتايجإ !١ لنصل ناك اذوب ع دهن لات: حليو 4 رم لوا امانا للا
 ايلا لشاب رايس التاق الدراسي كم ايف: هلا :هنوكييض ريفا تل طلع كا

 لإ ءاهالر اقيلابلا» ءاظعلا ءايحإب فارما لاقي كأ_انهذلا قفاوملاو سجتمتيفا اييفارتؤم اكنوملاف

 تافص نم. اهدعب امو ةفصلا هذهو ساّسَح ٌيَح ندب يف ةبِطَر ةضغ هيلع تناك اه

 ةتيقلم [مفاعتإ ةركلااةفوعما هلءدفصا وأ فتنا_نل“ لابد راةيفرتاكم ايزل
 ديقتملا و ةكدق فيل زأ ىلاعت هتافص عيمج نأ رابتعاب اهيف نارمتساإلا وأ ىضملا.؛ئنعم ةدارإل

 نسكاو ائدنلا, للا هلا" ديرلا نإ( اولقلا ارجو. ) 'ةشنلا لهأ هيلإ بهذ ام اهتاقلعت نامّرلاب

 ناميإلا بجي امث هيف هؤارجإو ملقلاو حوللاف نوكيس امو نئاك «زفاع لمار سنوألا "ىف

 هير اسك لأ لا هللا ولع ا: ليا لاغت هللا خإ هتيفتكب غلعقضيرخا 4

 نإو فيرشَّتلل ىلاعت هللا ىلإ ءارجإلا دانسإف هيرجمو بلقلا بحاص وهو هلقع رؤقاوا
 دبعلا ءارجإ نأ ”ايتعاي# ماك ءدللا ىلإ هتبسنف هجو هلف دابعلا هب بتكي ام ملقلاب دل

 تنود' امل يه الول ذإ ةباتكلا .لضف ىلع اًهيبنت نوكيف هل ملقلا ؛ريسيتو هنيوكتب نئاك

 هنا ءاعراقومر ةريقلاو ايندلابرومأ تتاقعسا الو تيلوالا»رابخأ تطال وردوللا
 ناويحلا نم عون لكل لاقي ةعامجلا ,يهو ةمأ عمج ( مثألا ) قلاخلا ىنعم : :ةفجعملا الاذلأاو

 ةزمهلاب ( ءىرابو ) ( هلْ ترم ممألا نم هما بخاكلارمال وككرا ثيددلا يفو' ةمأ

 دقو ةقولخملا ىنعمب ةزمهلاب انهلاصاو ءايلا ديدشتب ةيربلا هنمو قلحخت ئنعمب | 1 لعاف

 نم لعاف ةزمهلا نودبو اهلبق ام ةكرح عبشتف فذحت وأ افيفخت ءاي ءىرابلا ةزمه بلقت

 ١



 يتسن سمو ع

 مترف
 ١ ع

 هللا هنكسأ .فلؤملا خيشلا لاق
 0 1 ١س

 دمحلا ) هنانج بيبالجي هدمغو هنانج تابنج

 0 تالا هييقتابالإ فس لما فلور بالطتع رشي  قلعف. م ىش ىلع انتل اوشن

 هحلطصا ام ىلع دمحلاو ليمجلا فصولا ىلع ناسُّللاب ِءاَّلا وه حدملاف . ركشاوريدملاو

 كيعت | نع فا وبي عانت لكشلا وز اًديصقز يي رابعتملا_لئايملا باع ناسلللبب ءانتلا عرش عنا ١
 اقوا ءااللعلا ضعي :هلاقاذك .نانجلاو جاراوجلابو ناسّللاب نؤكيا وهو, اًمعنم :هناوكل امعنلل

 الإ ةدلفإ فزنا ملا كل عاق كسملاب صعبا ن كي الف ناسللاب صتخم ءانَّتلا : مهضعب

 ل دو كيرا تناوب نأ حدملا قيل وأ ىلاعت هللا ىلع

 ةظعتللا نحسمب ىل |طتدملاب نذ يني كسلا: نأ .اًضيأ ركشلا نيمو, ةمشالفلا الك 00

 ايار نايم ؛نآلرشا دمحأ : هلوق نم ىَلْوأ هلل دمحلا هلوق اذكو هماعُنإ بسب

 ع ليلنح اليا دناج ا هلئاق. وكيل حارشلا ضعب هيلإ بهذ ام ماقملا اذه لثم يف ءاشنإلل

 يرجي ال ةلمجت ةراعتسالاف هبراض هنأ دير تدب نع نبكيخلل ناتي الددإ بلك

 نع اًريخُم هللا دمحأ لاق ول انحلال نفاكي الأ الو اب زابخالا» دبع, كينكتلاا لالا

 دا ها ملا صا وق فالخب تبذك هل لاقي يصر كالحإ ىرسسم نعل 0

 يدلل رد ريب ىلاعت هنلإ ناب رابخالا يف مظعَتلا نأل كلذكف رابخإلل اتلمعتسا

 ىور امو هدمحب اًدومحم ىلاعت هنوكب هرابخإ يف مظعَتلا نم رثكأ هدارفأ عيمج ىلع لماّشلا
 ُدْمَحلا : .ُدّْبعلا لاقف ةَمُعِن اَدّبَع ىِلاَعَت هللا ىّطغأ اَذِإ » : مالّسلاو ةالّصلا هيلع يِبَنلا نع

 01 1 لم اطعام يذق الا طن ديلا اولا نفك
 توش زابحالا نا نلع هنع“ نابحالا لب هعسو. يف سيل دمحلا عيمج ءاشنإ نأل ربخ هنأب

 دنغلا 0 ل هنأ ساو ىلإ يلا لاقي راك . ةلودعل لا[ وع ىلاعت هلل دماحلا

 طورْشَم صيصخشتلا نا امبنيب قرفلاو صيصخّشتلل ال صاصتخالل هلل ين ماللا نأ حراّششلا

 يالا و يناس ىلإ رعبا هظافتساب وأ  يكيلماب قاييخلا هك راو ووفر ا ذل

 ير ا او ياش وبس

 7م (  ١)راهزألا قرابم ١و7



 يف سانلا لوأ نأل «يساّرلا رظاّنلا نم يوهس يف ينرذعيو «يناعملا دقاعم ىلع للحيو

 نأ ىلاعت هللا لأسأ (راونألا قراَشَم حرش يف ءراهزألا َقراَبَم) هتيَّمسو «يساّئلا لوأ كلذ

 هيلإ باتكلا مت املف ؛هيلإ يوُهَت سائلا ةدئفأ لعجيو ءهيدل يبآم نسحل ًابَبَس هلعجي
 لهم الب نتملا راصل «لحلا ةقيرط ىلع حرشلا اذه ناك ول ءاولاق مهارا عامجإبو ءاول ام

 . تاوعّدلا حلاّصب «تاقوألا ضعب يف ينوركذي نأ ءاجر مهسمتلم تبجأف «لحني
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 حراشلا م

 نباص ومع «مالعإلاو 2 ةيارّدلا ةيطعو .مالسالاو ةيادهلا ةيده ىلع هلل دنمجلا

 تايحّتلا نساحأ هيلع ؛ماقملا ىلعأ ماقمب صتخملا دمحم «مانألا ريخ ثيدح نايب

 «مادقألا ءارجب سارفأ تكهنو «مالقألا ءاكبب ساطرق تكحض ام ؛مالّسلا لماكأو
 .مادقالا ثويل ماعطالا ثويغ ماركلا هباحصأو هلا ىلعو

 نباب فورعملا ءزيزعلا دبع نب فيطللا دبع ءزيوعلا فيعّضلا لوقي ..دعبو
 امل هيدل نم ةمحرب مهزاجأو «هيدلاولو هل هللا رفغ .كلفلا فيحب فوفحملا «كلملا

 «ًالانمو ةرانم اهالعأ ملعلا فدوص «لاملا يف رظّنلا ّمصو «لاقملا هوجو حضو

 ليلّدلا وهو آلإ ةبقنمو ءاهيلإ ليِبّسلا وهو الإ ةدمُحَم نم اَمذإ ءًالامجو ةيزم اهالجأو

 نمو ءدجربز ىلإ بشو نيع ىلإ هبش هبش ءدقّتلا هل ناك نم دنع هيلإ هادع امو ءاهيلع
 ا” كلذ دقف هنع ىلخت نمو ىلا ال اريح /ريقف دع نإو الغر ىتع ل 0

 00 لا هلريأو «ىلرألاو تيداحلألا ملخ هلضفأ نمو «ىلاسي اعضر 00
 «هيلالو هررذ هليصحت دقع يف مظنو «هيلايلو هماّيأ هركف يف فرص نمل ىبوطف ىلوملا
 بتكلا نم هيف فّبص اًممو «لاح لكب ًاعينق هلامآ رصقو «لامعألا حيحصتل مولعلا ذخأو

 ٍبتارَّتلاِب ِبّنرُم هّنِإَف (رابخألا حاَحِص يف راونألا قِراَشَم باتك) ةرفاولا ربزلاو ةرخافلا
 هنع فوذحمو «ءدئاوفلا ضحم ىلع روصقمو «ةعيربلا بيلاسألا يف بكنمو ةعيدبلا

 هل تناكو : راهنلا نم ةعبار يف نسمشلاك .راهتشالا يف راص دق اذهلو ؛دئاوٌزلاك وه ام

 يف ريدأ ترصف .دوصقملا 0 طيسو اهضعبو ءدوشنملا لضي طيسب اهضعب حورش
 «هتارابع تكو ايابخ نع ربْخُي ًاحْرش هحرشأ نأ ,ءيسمأو يموَي هللا ريختساو «يسفن
 ديرجت يف ًاكسامو ءطسولا كلسم دئاوفلا ريرحت يف ًاكِلاَس ؛هتارابتعا تكن ايافخ رهظيو

 يضفي هنأ نم ًافوخ ءاليلق الإ حورشلا يف ام ضرعت ًاكرات ؛ ؛ططّشلاو*ركؤلا لع كئااقلا
 يف يسفن يف رطخ امب بألا بالطلا نم ةبحألا ضعب فاعشتسا مث ءاليوط نوكي نأ ىلإ

 ينيروصقروفول كلانه نم اديعب تنك نإو كلذ عورش ىلإ ينجيه دق يسرد سلاجم
 «ينامألا دباوأ لصحي هللا تلقف «نونملا تابكن نم يعور عزوتو «نونفلا تاعاضب
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 اصوصخ « مالءالاو ةياردلا ةيطعو ٠ مالسالاو ٌةيادهلا تال

 تايحلا ا هيلع © ماقحلاىل اعا ماعم ى ىتغا رع 5 مانالا ريد ُثيدح ناس ن

 ١ ءارح سارفا تكهنو ٠ مالقالا ءاكس نسساطرق تكمخام ء مالسلا ل

 ا دقالا ثوبل ماعطالا ثوبغ ماركلا هناعحاو هلآ ىلعو * مادقالا

ِْ 

 هندإ نم هجر مهزاحاو «٠ هيدلاولو هل هللا رفع كلفلا فاح قولا « كآلا

 الانمو ةرانم اعالعا املا فدوص ٠ ل املا ىف رظالا صو ه لاقملا هوجو عضو امل

 ١ وهوالا ةيقنمو ٠ اهيلا لييسلاوهوالا ةدحنمامذا ء اجو ةيزماهالحاو ٠

 ( ل تقر نيل ىلإ هل هع د ديلا هل اكلم كاع هللا ءادعامو ٠ الع ليلدلا
 لش ند 3 ىلاعأل أريه> !ريقن دعنا“ العو ىعدقف هد لك ندو ه دحر بز
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 ا
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| 
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 إ اعتق كانا ضو 0 لاعالا م ولمااذحاو 0 هيل الو ءرازوساسود دقعو

 قراشد باتك ) ةرقأو ولأ رزلاو ةرحافلا ب هك نم هيف لطم اهو < لاش ل 5 ظ

 ل اننالا ف ل ا امحىف «راونالا

 | اذهلو ءساوزلكو هام هنع فوذُغو ء.دئاو ءلا ض#ء 0 !|

 اهضعب ورش هل تناك - راهلا 3 م ةعارؤق سهلا + راهتشالاق واتم رام
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 نم عقو ام ىلع هّبنو حصألا وه امب ملعلا مدعو تامالعلا يف قراشملا خسن فالتخال
 ىلإ ثيدحلا بسن هنآب عقاولل ةقباطم ريغ تامالع نم عضاوملا ضعب يف فنصملا
 « اهيف ال يوارلا مسا قفاوي مل وأ امهريغ هجرخأ وأ امهدحأ يف الإ نكي ملو نيحيحصلا
 ؟دزززعا ا

 : مهم هيبتال

 نيب عمجلا يف رآ 117 راش وهو ةاقتسما تاتكلا اذه نتم عبط كار

 يف اندعو اذكو حيحصتلا يف ءاطخأالا ضعب هيف عقوو انقيقحتب توريبب نيحيحصلا

 دقو . ةمداق ةعبط يف فارشالا ةفحت ىلع عجارت مل يتلا ثيداحالا ةيقب ةعجارمب هتمدقم

 تاجيرختلا ةعجارمو ءاطخالا حيحصتبو لب كلذب ءافولاب حرشلا عم ةعبطلا هذه يف انمق

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ديدج نم اهلك

 عضوو لوألا ءزجلا نم (754) ص اهنم طقس دقو توريبب ملقلا رادب ةرقنأ ةعبط تروص )١(
 اهناكم عضوو يناثلا ءزجلا نم (7؟9) ص اًضيأ طقسو ءزجلا سفن ىف )١4( ص اًرركم اهناكم
 . ءزجلا سفن نم (323) ص



 يف رشتنت نأ ةيبرعلا ةغللاب نيمتهملا نيب دوسي نأ هانمتن ام وهو رخا رمأ اًضيأو
 ترشتنا يتلا ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نم الدب ةحيحّصلا ثيداحألا مهطاسوأ

 : راونألا قراشم هباتك يف يناغّصلا ماهوأ ص

 يف بدألا بناج مازتلا عم اهيلع هبنن ماهوأ ةدع باتكلا اذه يف يناغّصلل عقو
 ياا يس الو يذلا: ميب هللا رظفحلا نينلا مدلعألا ةمئالا ءالوه لاتمأ لع شيدر

 . ممظعلا باتكلا اذهل هبيذهتو هبيترت يف فلؤملا هاساق ام ماهوالا هذه

 ” ىلا ىف 2 يرملا ظفاشلل' فارشألا ةقع بانك كلغ انسخ رم'اميلسالو اظرذل .

 فلؤملا ' 0 ل تلال امر ل رق اا 51 نيححتملا تل ا

 | يتيما مسنلاو يعامل تاهشلا يات نع مض هنأ اذه يف

 . الثم يعاضتقلا دنع فيداحتألا هذه مظعم نأ نع تي مهولا اذه يف

 امهدحأ دنع وهو هيلع اقفتا ينعي (ق) فرحب نيحيحصلل ثيدحلا وزع - ١

 سكعلاو اًضيأ ملسم دنع وهو (خ) فرحب يراخبلل ثيدحلا وزع - *

 سكعلاو طقف ملسم يف وه امنإو (خ) فرحب يراخبلل ثيدحلا وزع - ؛

 . رخا يبلحص قيرط نم وهو نيعم يباحصل ثيدحلا وزع - ه

 . اهيلإ وزعي يتلا تاياورلا يف ظافلألا صعب ىفالثخا 5

 . جيرختلا يف كلذ انيب أك هبقعت يف ءىطخي ىرخأ اًنايحأو

 حراشلا نأ ملعاو » : لاقف نونظلا فشك بحاص تابقعتلا هذه ىلإ راشأ دقو
 هيلع اقفتا وأ نيخيشلا .دجأ هي درفنا امن هنأ تثيدح لك ىف نيي نأ عرتلا كلللا 0



 ريغ اني يالا الل. راتبلا ثيداحا مخ قاغصلا ركذي انايحأ -5

 ل1 ام. لوصربلا ديسملا ىفءام لكم باتكلا اذه قادس

 يعاضقلل « باهشلا » يباتك نيبو نيحيحصلا نيب تاياورلا قورف ىلإ ريشي - ٠

 1 لجلال يللا 03 ثيدخ عجار . ضيفو

 ايف عوتلملاو خسانللا ناين نم كيباحألا لالا ةيطلغادئاوفةركذي اياك اكل رب
 ناي داحالا هذه ضعب عم هل تعقو ةيول رو ييرخ ريسف ١

 : راونألا قراشم باتك ايازم ص

 : اةيلاعلا اطاقتلا "يف !لثمفت' اذه 'قاغصلا باك هيما

 ضعب يف هنأ ىتح هباتك ةمدقم ردص يف دقنلاب ام ضرعت ناذللاو يشيلقإلل مجنلاو

 .ةسركلا انوا طه دفنا“ قطا كاملا بيب ام"تاياوزلا فورم لإ يا

 كلذ ىلإ راشأ 6 هظفح لهسي ريغص باتك يف نيحيحصلا ثيداحأ عمج - ١

 . ( مجحلا فيفخ باتك يف حاحصلا عمتجيل » : هلوقب

 نع نيس هاني ةز زلط ةيداحلألا ةسيزيفل انه ةئاتكب :ناملا وماما د

 .! ملعلا ]لهآ نيب ةرادشملا روع

 يف هدجن' لب ةعيدبلا' بيتارتلاب باتكلا اذه يف طقف فتكي' مل ”يقاغّصلا نإ

 وأ . ملعلا لهأ ضعب نع ةدئاف ىلإ ريشي وأ اهخسني ام ىلإ ريشي ثيداحألا نم ريثك
 . ةفيرشلا كيذاخألا هذي نضعَب اعمر هل تتفقو هيك

 مهمادختسا يف اهب نونتعي نمو ةيبرعلا ةغللا يمرادل باتكلا اذه ةيمهأ رهظت - د

 . ةيلرجلاب ملكت نمد, رينو. يرعا مئاسل  هلرع ىعلا »نيف انهروسك (كياسألا

 ةيردتلا لعاوملا ع ا هيناتا ع را و ا 2

 .. اهريغو



 م"كلاقلا“ ف ثتتاعلا عازب نيفزتلا لف زجل

 5 ل ل

 فاذه عاعو كارت نم م ::يفلوقو ك

 1 ب نيملكلا 3 60 كل

 .“4. داةوشعلا :شيج وهج ١ نم و. ةلوقءاح ١ !لاقم

 و ةفانزاغديهجت اعل اةلوقؤو#

 تاملكلا ق5 رعسا نإ كلك

 ج00 . !قاريسفر ءانملا ف قارا نيفسور نا هكوف» رع الالب

 . « ينار دقف مانملا يف ينار نم » : هلوقو -

 نئسلا ربس يف هيعس روفوو نفلا اذه يف يناغّصلا خوسر ىلع ليلد بيترتلا اذهو
 ””تانكلإ اذهل ةيديعو ةتسستع) ساق

 باتكل (م) مبملا ةمالعبو يراخبلا باتكل (خ) ءاخلا ةمالعب يناغّصلا زمر - *

 . (ق) هيلع اقفتا ال فاقلا ةمالعبو ملسم

 ءرجا نكي دع اهضفج نأ :ىري>لفاعتفلا اييجعتا# لقلا«ةييداحألا ,ق ىلاعلا# كل

 ىدلا ليرتلا ةبسنح !هيراتكلا يف هؤازجأ "ةقرفم دحاولا ثيدحلا دجت كنإ لي ثيدك ٠

 . ةروهشملا سراهفلا مظنب ثيدحلا نع ثحبلا يف بعتي ءىش اذهو هيلع راس

 هنأ اهيف يناغّصلا جهنم نإف ناخيشلا اهيلع قفتا ىتلا ثيداحألل ةبسنلابو - ه

 هسفنل هاضترا يذلا بيترتلا ىلع اقابطنا صوصنلا برقأ يه يتلا ةياورلا صن ركذي
 !. وحلا باؤبأا يليغلا كايكلاا ]1

 صن ىلع اًقابطنا صوصنلا برقأ وه يذلا يراخبلا ثيدح صن ركذب مزتلي الو
 ولوللا يف وابلادبع داوف دمحم خيشلا ةقيرط يه 5 هعم ملسم هيف قفتا يذلا ثيدحلا

 . هامل نال



 نيحيحصلا نيب عمجلا يف راونألا قراشم
 هماه وأ - هايازه - هحجهبم

 : راونألا قراشم هباتك يف يناغّصلا جهنم ص

 هرادقم فرعي ال قيلذ بيذهتب هبختناو قينأ بيترتب اذه هباتك يناغّصلا بتر - ١
 باتكلا اذه فرش لقعي امو » : هنع لوقي وهف ةريصبلاو فاصنالا هللا هاطعأ نم الإ

 : ديئاشألا ودخل "تانك رهو ىفطصلا تيدح" يف نجلا انضم تاك ١١(

 7تكيالخلا ف ةزرلا سمشلا ل 235(

 مجتلا يباتك يف ام امبيلإ مضي نا"ئار اًدج امه لاغتشالل سانلا ليم ئار الو

 : لاقو ( ه 5554 ةنس يفوت) يعاضقلل باهشلاو ( ه ه549 ةنس ينفوت) يشيلقولل
 . « ةناصرلاو ةحصلا يف هللا نيبو ينيب ةجح باتكلا اذه »

 رشع انثا ىلع هبترف وحنلا لوصفو باوبأ ىلع هبيترت يف ناْعّصلا راص دقو - ١

 نا باوبالا عيمج يف هبيترتو وحنلا لوصف نم لوصف اهنم باب لك تحن جردني اباب
 قت هلعب ةيلك) فاح لذا كوك ظفف اين اد وتلا ةمئلكللا» ىف اك رعشأ اذإ نكد

 يف اهدعب ةملك فورح لوأ نم يجبهتلا فورح يف اًرخؤم ءيجي امم يناثلا ثيدحلا
 4... سبا نم )ا ::هلاوق .- لاثس 7 قياسلا ردك

 كا ير نه و: هلوقوا

 ' ةملكلا نم" قاثلا بفرك ىف! تييردلا# عا لو

 د 00. راجتا هاف: ةلوق اك لاف

 0 ( ::هلوقو <



 داوف دمحم خيشلا مقرتو قيقحتب ملسم حيحص ةخسن اذكو يقابلادبع داٌوف دمحم

 ةعبط يزملل فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت ىلع جيرختلا ةعجارمب انمق اذكو يقابلادبع

 يناغّصلا همدختسا ثيح يفلسلا يدمح قيقحتب يعاضقلل باهشلا دنسم اذكو . دنهلا

 . انايحا هوزع يف

 بيرغ نايب نم قيلعتل جاتحت يتلا عضاوملا ضعب ىلع ةجاحلا دنع انقلع - 5

 . ةدئاف وأ

 , ىلاعتو كرابت ىلوملا تافص ليواتب اهيف حراشلا ماق يتلا عضاوملا ىلع انهبن -

 .كلذ يف فلسلا بهذم لإ [ 0

 يناغّصلل ةرصتخم ةمجرتو ةيئتح لا جهنم اهيف انّيِب ةرصتخم ةمدقمب باتكلل انمّدق - م

 . هيف هجبنم اذكو راونالا قراشم هباتك يف يناغصلا ماهوأو تازيممو كلملا نباو

 000 اع يم رمل يرهق الك ىو رجلا ثيداحأ كارطأل سراهف لمعب امق
 هنكامأ يف بيوبّتلا اذه انعضو اك حراشلا ةمدقم نم. ةدافتسالاب لوصفلاو باوبألاب

 عفني نأو ميركلا ههجول اًصلاخ اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسأو اذه
 لكلا نهال نوني اللاو لام عفني ال موي هححصمو هممحم و هحراشو هفل وم باتكلا اذ

 لكل هللا قلص ارخاو الوأ هلل ادمحلاو . 'نالكتلا' هيلعو-'تاعيشللا للاو ملنزت

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انيبن ىلع

 راه اي ١؟يامرتعا /) : ةيليعامالا

 هبتكو

 دوصقملادبع نب فرشأ دمحم وبأ

 هيدلاولو هل هللا رفغ



 هير نم مهنمف هل نيِسراّدلاو ءاملعلا/ةياتع تهجّتا سيفّنلا حرّتشلا اذه ةيرهألو

 قراشملا حرش بيترت يف قراويبلا راونالا » ناونعب ىفطصم نب ميهاربإ لثم ديدج نم

 كلملا نبا حرش ىلعو ) : نونظلا فشك يف لاق يشاوحلا هيلع ترثك 'ذكو

 مهاربإ انالومل اًضيأ ةيشاح هيلعو . ملِإ « حاورأ قلخ يذلا هلل دمحلا » : اهوأ ةيشاح

 اهامس . حلا . ( .. لوقعلا يوذ حاورأ قلخ يذلا هلل دمحلا ١ : اهوأ ديعملا دمحأ نبا

 قولا ةداز يحوب رهشلا يقينزالا دحلاب ا لوح ا ىرخأ ةيشاحو ( راكفالا باوص »

 . ه.ا ( نإ « .. اذهل اناده يذلا هلل دمحلا » اوُأ .٠١١ ةنس

 :”باسكلا "قف انكع 8

 ةعبطمب .ه 1١174 ةنس ةرقنأب ةعوبطملا ''”ةخسُتلا ىلع هذه انتعبط يف اندمتعا- ١

 جاحلا رهظم وبأ ةيناثعلا ةعبطملاب ةيرذلا سفكلا ححصم حيحصتبو يدنفأ لماك دمحأ

 . اهرخا يف ءاج ا" يونقلا رهاط دمحا

 تامالع عضوو ةريثكو ةحضاو ءاطخأ نم ةخسُنلا هذه يف ءاج ام انحلصأ - ١
 . ةدوجوم نكت مل يتلا ءالمإلا

 ًالماك ًاطبض هطبضب انمقو حرّششلا لالخ نم ثيدحلا نتم جارختساب انمق - ٠١
 ةملكب حرشلا نيبو هنيب انلصفو حرشلا ىلعأ ثيدحلا نتم انعضو مث رداصملا ىلإ عوجرلاب

 . ةءارقلا ِق ءىراقلا ةمهم ليهستل تيما 0 (

 راوجب جيرختلا انعضوو حرشلا ين ةدوجوملا ةينارقلا تايآلا حيرختب انمق - ؛
0 

 . ةيآلا

 ىلع اندمتعا ثيح نيحيحّصلا ىلإ ع وجرلاب نتملا فيي ةاعلل ججرختب انمق - ه

 مقرتو بيطخلا نيدلا بحم خيشلا قيقحتب يرابلا حتف هحرش نمض يراخبلا ةخسن

 .(هد8 ٠ هه١/) ةفيلخ يجاح )1(

 : 1 ا ناملك وربل ير علا يدل خيرات 5 اهدوجو نكامأو ةيطخلا خسنلا عجار )2



 رعت . هبو

 مييرك اي نعأو رّسي بر

 قيقحتلا ةمدقم

 ادا دو انهما ريو نم هللاي ذوُعَتو ١ هرفحتستو ةللعتست و فاس هتايفيطلل ىلا

 الانا ال نأ .نيشأو هل. يداه الف لضم ضو فل لضم الفا هدم نم الإ

 "دعي لوب. نازي رو وديع (نيخ أ دهسا ءهلإ كليرشر ال هدعا

 اوريل نيملسملا ريهامجل ُهمَّدقن ةمهملا نيحيحّصلا حورشش نم ليج حرش اذهف
 0001| كك هللا لوسر ثيداحأ ىقفو مهفب ءاتعألا نوصر رم ةقداص ه0

 ' للملا ربا ةمالعلل نيحيحصلا نيب عمجلا يف 6 ناونالا فراشم حرش راهزألا قرا

 آل حاحص ىلع ,ةيؤبتلا,راونألا ,قراشمر» .كياتك وه, : ناونألا"قاراشمو
 لوصفو بازوبأ يلع نيحيحّصلا ثيداحأ هيف --- ("”يناغصلا مامولل «ةيوفطصملا

 هيما

 ةفلتخا لوقتلا نم اًريفو اًددع باتكلا اذهل هحرش يف كلملا نبا ةمالعلا عمج دقل

 ىتش دئاوف ىلع المتشم اًزيمتم هحرش ءاجف ةيبرعلا ءاملعو ءاهقفلاو ثيدحلا حارش نع

 ثيذحلا هقفل تمي امم كلذ ىلإ امو. مكح. نايبو. « بيرغ اريشفتو+ «««لكشم للا ١]

 ددعو مهلاوحأ نايبو ةباحصلا نم ثيدحلا ةاور لاوحأل حرش نم هارن ام اذكو « ةلصب
 . ةصاخ نيحيحّصلا يفو ةماع ثيداحألا نم مهل ام

 راونألا قراشم » ءالبنلا مالعأ ريس ِق يبهذلا هام دقو كدلك ةَمَدَقَم فق نايس اذكه(١)

 00 نيحيحصلا نيب عمجل ا ف



 لي اَدل ةطوفْنَكةوقدلا مج
 فتلوألا ةعيطلا

 4 اوؤو؟مه. شضاوم



  02عال 81071١25)
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 تقلا

 ناكل ربا يزرسشلا
 , قتيلشو ىيفحت 0١

 مصل يكب دوئعقلا يك بف شأر تمي

 لوألا دزجبا

 لسعر
 دس
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