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 : هنع للغت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (م) - [1181]

 د نمت هلي سنو لكي مسجلا مر

 هر ثيدحلا حرش مك

 ديهشلل رفغي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - 0
 اهناف مهضارعأو مهئامدو مهلاومأ نم دابعلا قوح عيمج هب دارملا ( نيّدلا لإ بنذ لك

 اًعوفرم ةمامأ يأ نع هحام نيا ىور ال ربلا ديهش قااذم لق ةداهشلاب مير

 : .اًضيأ ليقو « نيدلاو اهلك بونذلا رحبلا ديهشل رفغي ٠ : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ

 هفس يف هنادتسا ام فرص ىذلا وه صاصقلا عقي ىتح ةنجلا نع سبحي يذلا نئادلا

 نع هسبحي ال هللا نإف ءافو كرت لو هتقافل بجاو قح يف ؛نادتماب|نمءاعأو ,كفرس وا

 ادن هنع هيد يدري نأ هلع ناك ناطلكلا نآليلاغ وأ نك اًديهش كلاءاش ل 11

 : اًتوفرم هللا دبع نع هجام نبا ىور امل همصخ ءاضرإب هنع هللا ىضقي هنع دوي م
 يف هتوق فعضي لجر : لالخ ثالث ىف نيدتا نم الإب ةمايقلا موب سم ناادلا دا

 هزهجي ام دجي الف ملسم هدنع تومي لجرو « هللا ودع ىلع هب ىوقتيل نيدتسيف هللا ليبس
 ىضقي هللا نإف هنيد ىلع ةيشخ حكنيف ةبوزعلا هسفن ىلع فاخ لجرو « نْيَدب اّلِإ هب
 . (« ةمايقلا موي ءالؤه نع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ربأ (سر

 لترا ال ةرلق راثلا لخالو ا تي ال سا لق
 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ةنجلا لهأل لاقي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 مكل يأ ( توم ال دولخ ) رانلا لهأ اي ( رانلا لهألو , توم ال دولخ ) ةنجلا لهأ اي

 شبك ةروص يف توملا قوي نأ دعب نانوكي نيلوقلا نيذه نأ ىور . رانلا يف دولخ

 ' يذلا الإ  هاياطخ ترك "هللا ليبس يف "لك نم باب ”قرامالا "باشا" ملم

 1١8450 )١1١5(:

 . (1848) . باسح ريغب افلأ نوعبس ةنجلا لخدي باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - ع5017١]
 0١



 دهشي نم : لوقيف ) ةيفان هيف ام ( ريذن نم اناتأ ام : نولوقيف ؟ مكغلب له : هتمأل

 هب ملعأ وهو هتمأ هغيلبت ىلع اًدهاش حون نم ىلاعت هللا بلط ةيماهفتسا هيف نم ( كل
 0 نأ يأ هتمأ غلب دق هنأ نودهشيف هتمأو دمحم : لوقيف ) مبيلع ةجحلل ةماقإ

 هم مكاَْلَعَج َكِلْذَكَو 8 : ىلاعت هلوق كلذف ) مهرذنأو هيلإ ىحوأ ام هتمأ غلب دق

 دمحم ةمأ دهشت امنإ ( 4 ساّنلا ىَلَع َءاَدَهُش ًاوُنوُكَتِل 9 ) الودعو اًرايخ يأ ( 4 اَطَسَو
 مهممأ اوغلب دق مهلك ءايبنألا نأ ناقرفلاب 'مهملعل حون دعب مهعأ عم كلذذب مالسلا هيلع

 لاتيولا لل "ه4 كاغن . ثلا لص "كما قوي "م 7 ةياؤارلا"يف»ءاجج دا ."7"ولشرأا

 ْمُكِيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو 8 ) : ىلاعت هلوق كلذف مهقدصب دهشيو مهيكز يف هتمأ لاح نع
 . ( ١4 : ةرقبلا| © اًديهش

 * هلع ىلاعت هللا نصر ا ا( ب ل١ ا

 د ل ل ب ا اا
 ىو جني

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 باجتسي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ىلر توعد دقا) 'هئاعد ف هلاجعتسال تايب فانعما اذه ( لوقي لجعي مل ام كدحأل

 ءاعدلا ةباجال ليق . ءاعدلا ةباجتسا يف لاجعتسالا كرت ىلع ثح هيف ( يل بجتسي ملف
 نع بتتجيو هللا اّلِإ هتجاح ىلع رداق ال نأ ملعي نأ وهو يعاّذلا يف طرش : طورش

 مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاب اًءودبم نوكي نأ وهو ءاعدلا يف طرشو « مارحلا لكأ
 . اًعرش بلطلا ةزئاجلا رومألا نم نوكي نأ وهو هب وعدملا يف طرشو « اهب اًموتخمو

 ]١1550[ - لجعي مل ام دبعلل باجتسي باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا )551-0( .

 يعادلل باجتسي هنأ نايب باب : رافغتسإلاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 يل بجتسي ملف توعد لوقيف لجعي مل ام )70775( (04
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 دحأ اهب يفتخي الكل ةيوتسم نوكت لب اهريغو ةينبألا نم ةمالع يأ ( دحأل ملع اهيف

 . مالسلا هيلع يبنلا مالك نم سيلو ( هريغ وأ لهس ثيدح نم ملع اهيف سيل ليقو )

 ع للاعب هللا يضر 0 (م) ١1 ل

 ُْمدَحأ ٌتفَتَيق هللا 52 ني هع راثلا 0 جرحي 0

 هللا هيِجْنُيف اًهيِف يِنْذِعُت دل اي يل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةعبرأ رانلا نم جرخي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 ذإ بر يأ لوقيف مهدحأ تفتايف هللا ىلَع نوُضَرْعُيف ) اهنم اًبورخ نورخالا مهو

 . ( اهنم هللا هيجنيف اهيف ) نونلا ديدشتب ( يندعت الف اهنم ينتجرخأ

 : هنع ىللاعت هللا إل ل

 : لوقيف , بر اَي َكِْيَدْعَسَو َكِيَبَل لوقف ِةماَقل | َمْوَي حوُن يعُذُي ١

 ؟ ْمكفَلَب له : هِبسأل َلاَقْيَم ءمعت : لوقف ٠ َتْقْلَب لَه

 : لوقيف ؟ كَل ُدَهْشَي ْنَم : لوي « ريِذت نم اناثأ ام : َنوُلوَعَ

 كلا ُهَلْوَ َكِلَذَف . عَ 00 نوُدَهْشَيف ا 00

 + شالا "ىلع ادهش اويوكتلا َطَسَو َهمأ ْمُكاَلَعَج َكِلَذَكَو

 اانا يد كا 4# اًديِهَش كيل لاش نركيي

 كس ثيدحلا حرش مدح

 موي حون ىعدي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 لاقيف . معن : لوقيف . تغلب له : لوقيف براي كيدعسو كيبل : لوقيف ةمايقلا

 . 130050 ايمفاةلوبما فيلا لهأ يمل اب اهيضاعإلا (تاككإ : مليس رح

 سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطيلجو مآ م انلعج كلذك وه : ريسفتلا باتك :: يراخبلا خ [ طاق

 . (41417) . «اًديهش مكيلع لوسرلا نوكيو

 اكل



 ىسمتو اوحبصأ ثيح مهعم حبصتو اوتاب ثيح مهعم تيبتو ) ةريهظلا ىف مونلا يهو
 لاق . رافككلا مهو مهلاوحأ عيمج يف ةقرفلا هذه مزالت رانلا ينعي ( اوسمأ ثيح مهعم
 مهتتوتيبو مهتلوليق ةنيرقب ماشلا ىلإ ءايحأ ةمايقلا ليبق نوكي رشحلا اذه : حارشلا ضعب

 نيفرصوم ال داخل «ررتقلا نم نوتكيس 11 ناري كوك يا لاوج اا دز
 راق كلذ ارخاو ريخا كردخ ىف كج 6 م لاواللا تبا" لانه و يفاعتلاو ا برك

 رشحلا نأل ثعبلا دعب نوكي مهضعب لاقو مهرشحم ىلإ سانلا درطت ندع رعق نم جرخت
 نع ىور امل يتشبروتلا مامإلا راتخم وهو . توملا دعب ام ىلإ فرصي اقلطم ركذ اذإ
 ةاشم اًفنص فانصأ ةثالث ةمايقلا موي سانلا رشحي ٠ : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره أ

 الث ًاجاَوْرَأ مكتُكَو :٠ ىلاعت هلوقل قفاوملا وهو « مههوجو ىلع افنصو اًنابكر افنصو
 نينمْوملا ماوع « نيبهار نيبغار » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دارملا [7 : ةعقاولا] ةيآلا

 لوألا فنصلا مهو ةنميملا باحصأ مهلعل اًئيس رخاو اًحلاص المع اوطلخ نيذلا
 تاببشلا اوبنتجا نيذلا مهو نانجلا يف مههدعأ ام ىلإ نوعرسملا نابكرلا يناثلا فنصلاو
 و رفباتملا هليل

 : هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (ق) - [1141]
 يقّنلا ةصرَقَك َءارْفَع ًءاَضي ,ضرأ ىلع ةمايقلا موي ُساَنلا رشي »

 لهس ثيدح نم ملع ابيف سيل : ليقو ؛ ٍدَحَأل ْمَلَع اَهيف يَ
 . ( هريغ وأ

 بسد ثيدحلا حرش مك

 سانلا رشحي ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق )

 تسيل يتلا ءاضيبلا يهو ( ءارفع ) سرغلا نم ةيلاخ يأ ( ءاضيب ضرأ ىلع ةمايقلا موي
 سيل ) ةرادتسالاو نوللا يف يقنلا زبخلا ةصرق يأ ( ىقنلا ةصرقك ) ضايبلا ةديدشب

 1 2160 ٌضارألا هللا ضي باثثو قاقرلا“ناتك : يزاخبلا - [7]

 ضر ةفصو روشنلاو ثعبلا ف اا مهماكحأو نيقفانملا تافص  تاتك<' ملسم

 . (78) (؟ا/٠9) ةمايقلا موي
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 ١547 - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :

 » ٍريِعَب ىلع ٍنانئاو نييعار نيبِغار قئارط ثالث ىلع سانا ٌرَشْحُي (

 ٌرَشْحُتو « ٍريِعَب لع ةرشعو « ٍريَِب ىلع ةعبرأو « ٍريَِب ىلع ةثالثو
 اوُناَب ثيح مهعم تيتو , اوُلاَق ثيح مهعم ليقت « ُراَنلا مهيب :

 يللا رشم اج تلا 0

 بسد ثيدحلا نبي

 سانلا رشحي ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 قِئاَرَط انك ]» : نجلا نع اًرابخإ ىلاعت هلوق هنمو قرف ثالث يأ ( قئارط ثالث ىلع
 ةنجلا يف يأ ( نيبغار ) : يوونلا هلاق اذك . ءاوهألا ةفلتخم اًقرف يأ ٠١( : نجل 4 اًدَدَق

 نونرحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا مهو قرفلا دحأ وهو ثالث نع لدب وهو

 نانثاو ) ةيناثلا ةقرفلا مهو اهنم نوجني نكلو نوفاخي نيذلا مهو رانلا نم يأ ( نيبهار )
 اهدعب اميف مكحلا اذكو مهنم نانثا يأ : فوذحم أدتبل ةفص لاحلل هيف واولا ( ريعب ىلع

 مههتارلل ليصفت دادعألا هذهو ( ريعب ىلع ةرشعو ريعب ىلع ةعبرأو ريعب ىلع ةثالثو )
 .انا رثكأو ةعارطل ديالي كرش "197 ناك "هيدر "طل ناك كفا لعمار ةلايكلا ليسا لغ

 : انلق . باقتعالا قيرطب مأ عاتجالا قيرطب ريعبلا ىلع هتاوخأو نينثالا نوك : تلق نإف
 يف نال ,عاهجلالا, لعل لفظي نأ «لوآلا لكل «باقعالابلتيوظي, ةبسلا ماج راسل لإ
 ةراشإ ةرشعلا ركذ ىلع رصتقا امنإو ةقيقح ريعب ىلع ةثالثلا الو نانثالا نوكيال باقتعالا

 هللا ةرطف عئادب نم ةرشعلل لمحتملا ريعبلا كلذو ريعب ىلع نيبكارلا ددع ةياغ اهنا ىلإ

 ةسمخلا ركذي مل امنإو نارعبلا نم هريغ ىوقيال ام ىوق ثيح مالسلا هيلع حلاص ةقانك

 بوكرب مهنم درفت نم نيقباسلا نم اًضيأ ركذي ملو زاجيإلل ةرشعلا ىلإ امهريغو ةتسلاو
 ردحنو ني ءالوالا اس الا ةينرم انوكي كلذي لكل وا صارخ ع شالا 0 دا ١

 ةلوليقلا نم ( اولاق ثيح مهعم ليقت ) ةثلاثلا ةقرفلا مهو مهعمجت يأ ( رانلا مهتيقب

 لال شمل فكك «بناثر 2 قاهرلا ,تانك ١ : !يراحللا - 55

 ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم
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 رشحملا لهأ ىلع جورخلا نم اهعنمت منهج اهب رجت ىتلا ةمزألا هذهو ( اهنورجي كلم فلأ
 . ىاعت هللا ملغ لإ ([ضوفمف دادعلا نيت ةحو,امأو اينما ىلاغت هللا انداعأ' هللا ءاش نم الإ

 :؛هنع+ ىلاعت هللا يضر 0 (2)

 اطلع كك ل مرتل اك اتينكو

 تام ام ىلع دبع لك ثعبي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 . اًرفاكف اًرفك تام نإو اًمّوم ثعبي اًئموم تام نإ : ينعي ( هيلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر لفأ (قا باع اكدر

 ب هآ «لاقتفي ةعاققلا موي رِفاكلاب ُءاَجُي ٠
 قلت هلام طن: لوقيف هب يِدْفَت تنك اًبَهَذ ضزألا

 ايزل سنتا قاان 1 اكليل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 موي رفاكلاب ءاجي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 : لوقيف ؟ هب يدتفت تنكأ اًبهذ ضرألا ولم كل ناك ول تيأرأ : هل لاقيف ةمايقلا

 يأ ( كلذ نم رسيأ وه اه ) لوهجلا ءانب؛ لع ( تلِس تنك كنإ : هل لاقيف . معن
 : هللايا كا رشنإلا *كرت اوظرو نراوك دملا ءادخنالا "نم لهسأ ره

 دنع « ىلاعت هللاب نظلا نسحب رمألا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - ]١744[
 11 1 ثكوملا

 : 4 هتيرذو مدا قلخبااعباب 6 ءايبنأللا رايي داحأ/ "باك: يراخببلا 5

 اًيهلد7021101721+ 2ادنلا" رفاكلا بلط باب. ٠ «نيقفانملا !تافيسءا تانك 8: لسمو
(58) (01). 

 ا



 20 لإ 2 م 2 2 تر ا تا

 :.لوقيف 9 طق, ةّدِش كليا عداه ؟فلوقا اسوا لبو كا را
 2 ةناج | ع 2 ل و 2 0 ّ

 "0 طقأ ةديا كاز الو طق راوي ىنفانع اه !هقاواخأ

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ايندلا لهأ معنأب ىقؤي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 ( رانلا لهأ نم ) ةمعن مهرثكأب يأ ةمعنلا نم ليضفت لعفأ معنأو ةيدعتلل هيف ءابلا

 ينعي ( ةغبص رانلا يف غبصيف ةمايقلا موي ) لاحلا ىلع بصنلا لحم يف ةينايب هذه نم
 نوكي امنإ غبصلا نأل مزاللا ىلع موزلملل اقالطإ سمغلا غبصلا نم دارأ ةهرهاكف سمعي

 مدا نبا اي لاقي مث ) هب رانلا نم ةحفك ةباصإ اهيف هسمغ نم دارأ مث اًبلاغ سمغلاب

 ( براي هللاو ال : لوقيف ؟ طق معن كب ّرم له ) نامز يف ينعي ( طق اًريخ تيأر له
 ةدش يأ ( اًسْؤب سانلا دشأب قؤيو ) ايندلا معن نم هيلع ىضم ام هيسنت باذعلا ةدشف

 تيأر له مدا نبا اي هل لاقيف ةنجلا يف ةغبص غبصيف ةنجلا لهأ نم ايندلا يف ) ءالبو
 تيأر الو طق سؤب يب ّرم ام هللاو ال : لوقيف ؟ طق ةدش كب رم له ؟ طق اًسْؤب

 . ( طق ةدش

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا ( غرر لثلا كول

 2 3 2 2 00 ومر ا ل ا ا و

 .عامز لك عم  مامزا, كفلار نوع اهل قيموي تيجي ىتوبا
 . « اَهَنوُرْجَي ُكلَم فلا نوعبَس

 ( ذئموي مدهجب قوي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 هيف هللا اهقلخ يذلا ناكملا نم منهجب قوي ينعي ةيدعتلل منهجب يف ءابلا ةمايقلا موي يأ

 كيداحألا" هيلع تيد © كاريصلابالإ ,قيزط جبل ينال »| حا ا كاس

 نوعبس ) طبريو هب دشي ام وهو ( ماهز لك عم مامز فلأ نوعبس اه ) ةحيحصلا

 دعبو 2« منهج ران رح ةدك يف باب : اهلها :اهميعن (ةفيصو| ةنجلا تانك : ملسم - ]١54[

 . (759) (؟5857) . نيبذعملا نم نعت امو . اهرعق

108 



 نإ كادي تبرت : هب دارأ ليقو . يبيطلا هلاق اذك ء انه دارملا وهو ءيشلا ىلع ثحلاو

 . كترمأ ام لعفت مل

 : هنع ىلاعت هللا يضر دز نيد ةماسأ 0

 هيطَب باق قلَدَنَتف راَّنلا يف ىَقلُيف ةمايقلا م موي لجرلاب 0

 راثلا لْهَأ هيلإ عمتجيف 0 راَمجلا رودي م اًهب ٌروُدَيف

 اي ل ب

 ع ىيلاو , هنأ لو كلو تل قا ل نبا انوش ع كلا
 "3 هيتاو رككنملا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 لجرلاب ىقؤي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )
 ( اهب روديف ) هؤاعمأ جرخي يأ ( هنطب باتقأ قلدنتف رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي
 نالف اي : نولوقيف رانلا لهأ هيلإ عمتجيف ىحرلاب رامحلا رودي اك ) باتقألاب لجرلا يأ
 فورعملاب رمآ تنك ىلب : لوقيف ؟ ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نكت ملأ كلام
 . هلعفأ يأ ( هيتآو ركنملا نع ىبنأو هيتا الو

 : هنع ىلاعت هللا يضر نسا 0 0

 ةَماَيَقْلا موي ِراَثلا لأ ْنِم الا له معلأب 09 (

 يع فال كر ل ا اراك م

 ولا ا ا لوقف ؟ لقت مسح

 هَل ُلاَقْيَف « ةّنَجلا يف ةَعْبص ل اَينّدلا يف

 . (؟”؟51/) ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب : قلخلا ءدب تاك ١ :ئراحبلا ا كيال 10

 ىبنيو « هلعفي الو فورعملاب رماي نم ةبوقع باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم
 )0١(. (؟5989) هلعفيو ركنملا نع

 « رانلا يف ايندلا لهأ معنأ غبص باب : مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك : ملسم - ]١547[

 . (09) (58037) . ةنجلا يف اًسْؤِب مهدشأ غبصو
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 نمو ْمِهيِلهَأب َنوُلّمحتيف َنوُسسِي موق يقأيف قارعلا ُحَتفُيو ٠ نوملعي
 !11تناوملعت اوناك 9 منفلا ريخلا ةتيانللا و ١ موه

 هي ثيدحلا حرش مح

 ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىملاعت هللا يضر يدزألا ريهز يلأ نب نايفس - ق )
 نيسلا ديدشتو ءابلا مضب ( نوسيي موق يتأيف ) اهدالب يأ ( نهلا حتفت ) هنع
 ةنيدملا نم نولحتري ينعي ( مهعاطأ نمو مييلهأب نولمحتيف ) مهلبإ نوقوسي يأ
 نأ لاحلاو ينعي ( مهن ريخ ةنيدملاو ) بصخ ايف يتلا ةحوتفملا راطمالا لان رسل

 لوسرلا مرح ةنيدملا نأل ابيلإ نولقتني يتلا دالبلا يف ةماقالا نم سلا

 يف ةماقإلا يف ام يأ ( نوملعي اوناك ول ) ىحولا طبهمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 موق يتأيف ماشلا حتفيو ) اهنم اولحترا ال وهو فوذحم هباوج ةينيدلا دئاوفلا نم ةنيدملا
 حتفيو . نوملعي اوناك ول مش ريخ ةنيدملاو مهعاطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف نوسيي

 اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو . مهعاطأ نمو مييلهأب نولمحتيف نوسيي موق يتأيف قارعلا

 اا اا هيفو ( نوملعي

 رمظاف اهنيِدِلو اَهِلاَمَجِلَو اًهبَسَحِلو اَهِلاَمِل : عبزأل | أولا 2
 0 كاك كبر نيّدلا تان

 بسد ثيدحلا 00 مدح

 ةأرملا حكنت ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اهنيدلو اهامجو ) رخافملا نم اهئابا يف وأ اهيف ام ةأرملا بسح ( اهبسحلو اهلل : عبرأل

 اهيأ رتخاف ةداعلا يف عبرألا هذهل ةأرملا نوجوزتي سانلا نأ ينعي ( نيدلا تاذب رفظاف

 ءاعدلا لصألا يف وهو ( كادي تبرت ) رخآ ءيشل عمطت الو ةحلاصلا ةأرملا نمؤملا
 رمألا مظعتو بجعتلاو زاكنإلاو ةبتاعملك رخأ ناعمل هلمعتست برعلا نكل راقتفالاب

 . 605 هر نيسان امك ل با : حاكنلا باتك : يراخبلا - 3

 . (55) )١175( نيدلا تاذ حاكن بابحتسا باب : عاضرلا باتك : ملسم
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 دقي نوحي اال. نإ هيج مرا ص /لبلا اكقاوي اذه الإ نيقحلا هه جت لعمر املا هجرت
 ف هيلع قفتم ووكشملا كيدحلا ينعي ( ملسمل قايسلاو هيلع قفتم ثيدحملا ) ةتبلا ريخ

 . هيلإ هبسن اذلو ملسمل ناك بيترتلا اذه ىلع ةموظنملا هظافلأ نكل ىنعملا

 : هنع يلاعت هللا يضر ةريره وبأ 29 ل

 دنع لكل رع 0 مح 0 م ف نجلا اا 0 (

 مل © 2

 20 تا 0 الا |

 تأ ثيدحلا حرش مك

 ةنجلا باوبأ حتفت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 . لزانملا ءاطعإو نارفغلا ةرثك نع زاحجم اهحتف : يجاتلا لاق ( سيمخلا مويو نينثالا موي

 ةمالع نوكي اهباوبأ حتفو ةقولخم ةنجلا نأل هرهاظ ىلع نوكي نأ زوجي : يضاقلا لاقو

 ةعاط ةليسو ريغب رئاغصلا هبونذ ينعي ( ائيش هللاب كرشي ال دبع لكل رفغيف ) كلذل
 حتفب ( ءانحش هيخأ نيبو هنيب تناك لجر اّلِإ ) ىلاعت هللا لضف نم ةروفغم نوكت

 (اورظنا : لاففي)ا ةرادعت ىا نونلا دعب كملاو ةلمهملا ءاخلا/ نوكسو ةمجسلارلا فذ

 ( احلطصي ىتح نيذه ) اولهمأ ةرفغملا ايادهب ةلزانلا هتكئالمل هللا لوقي ىنعي ةزمهلا حتفب
 . حلصلا امهنيب عقيو عفترت ىتح ةوادع امهنيب نيذللا نيلجرلا ءابصنا اهنم اوطعت ال ينعي

 :«هنع املاعتا هللا+ئيضر»«يئدزألاريعز يأ هنب :تايفش, (ق)"- ع3
 ةقداال ه1 0 207 6# 010 ء ربو

 (؟5565) رجابتلاو ءانحشلا نع يملا باب ” كاداللو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - ]748 ١[

0001 

 . )١81/8( ةنيدملا نع بغر نم باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - ع١ 5753

 + هازل"( 2و خياصلمألا" تف" دنع ةئيانملا ايف“ ككيغارلا "كيابل + علا هبئاتك ملام

 ا



 اًيَكجَم زوكلاك دابر ُدَوْسا رخآلاو زطزألاو ةثاوكشلا فاق لك

 ؛ هاَوَه ْنِم برشا ام الإ اًركنم ركني الو ءافورعم فرعي ال

 . (, ةلسمل قايسلاو هيلع نقم ثيدحلا

 هم ثيدحلا حرش مح

 ضرع نم ( ضرعت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - م )
 تاداقتعإلا اهب دارملا ( نتفلا ) ءانإلا ىلع دوعلا ضرع نم وأ ناطلسلا ىلع ءيشلا

 هب جسني ام لادلا بصنو نيعلا مضب ( اًدوع اًدوع ريصحلاك بولقلا ىلع ) ةدسافلا

 عمتجم هنأ يهو ةلاحلا هذه ىلع جسني ريصحلا نأ م ينعي اًلاح عقو هتاقاط نم ريصحلا
 عمتجيف ىرخأ دعب ةرم بولقلا يف رهظت نتفلا كلذك دحاو دعب دحاو تادوع نم

 اًدوع : ةياهنلا يف لاقو دوع دوع وه يأ فوذحم أدتبم ربخ لادلا مضب ىورو ايف

 ىلع ( اهبرشأ بلق ياف ) ىرخأ دعب ةرم رركيو دواعي ينعي ردصملا ىلع نيعلا حتفب
 لحم هنم تلحو اًمات الوخد اهيف تلخد ينعي نتفلل بوصنملا ريمضلاو لوهجملا ةغيص

 ةطقنلاك هيف نتفلا ترثأ ينعي ( ءادوس ةتككن ) لوهجملا ءانب ىلع ( هيف تكن ) بارشلا

 ىتح ءاضيب ةتكن هيف تكن ) اهيف عقي لو اهدر يأ ( اهركنأ بلق يأو ) ءادوسلا

 ةياغ ريصي ىتح : هلوق . نيبلق نع لدب فرصنم ريغ حتفلاب ( ضيبأ نيبلق ىلع ريصي

 ضيبالا سلمالا رجحلا رصقلاب وهو ( افصلا لثم ) هب قصتلي ملو نتفلا لبقي مل
 نيعونلا نم رخالا عونلا يأ ( رخآلاو ضرألاو تاومسلا تماد ام ةنتف هرضت الف )

 اذه يفو ةربغلاو داوسلا نيب هنول يذلا وه ةلمهملا لادلا ديدشتب ( دبره دوسأ )

 : خسنلا ضعب يفو هيف ناميالا دوجول اًبولغم اًضايب بلقلا كلذ يف نأ ىلإ ةراشإ فيصوتلا

 ةمجعم ءاخ مث ةحوتفم مج مث ةمومضم مب ( اًيخجم زوكلاك ) مذلا ىلع بصنلاب اًدابرم
 ىنعم هيف لماعلاو زوكلا نم لاحلا ىلع بصن اًسوكنم يأ : ليقو . الئام يأ ةروسكم
 زوكلاك ريخ هيف ىقبي ال بلقلا كلذ نأ لوقلا اذه نم فرعي فاكلا يف نئاكلا لعفلا

 برشأ ام الإ اًركنم ركني الو افورعم فرعي ال ) ءاملا هيف تبثي ال يذلا فرحتملا
 مذلا ديكأت باب نم اذه لعل ةيناسفنلا هتاوهشو ةدسافلا هتاداقتعا نم ينعي ( هاوه نم

4١ 
 ١4م  (؟) راهزألا قرابم



 نْيَعلا روغغأ لاّجٌّدلا ١ ثيدح يف عباسلا بابلا يف هنايب رم دقف ىرسيلا روعأ هنأ
 حوسمم هنأل اًحيسم يّمس ( لاجدلا حيسملا اذه : ليقف ؟ اذه نم تلأسف ) « ىَرْسُلا
 . هجورخ نيح اهعطقي يأ ضرألا حسمي هنأل وأ نيعلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دادمملا (

 ٍراَدقِمَك ْمُهْنِم َنوُكَت ىّنَح ٍقلحلا َنِم َِماَيِقلا َمْوَي ملا ىئذُت ٠
 ْنَم ْمُهِْمَف « ٍقَرَعلا يف ْمهِلاَمعَأ ِرْذَق ىَلَع ُساَّلا ْنوُكَيَف « ليم
 ْنَم ْمُهنِمَو ٠ هنبكر ىلإ نوُكَب ْنَم ْمُهنِمَو « هيك ىلإ ُنوُكَ
 مع اماكلإا.قرعلا يش للسينما (نوتص ىلإ رك

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةمايقلا موي سمشلا ىلدت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دادقملا - م )

 نيليملا يأ يردأ ال : لاق هنأ ملس نعو ( ليه رادقمك مهنم نوكت ىتح قلخلا نم

 ىلع سانلا نوكيف ) نيعلا هب ”لحتكي يذلا ليملا وأ ضرألا ةفاسمأ مالسلا هيلع ىنع

 مهنمو هيتبكر ىلإ نوكي نم مهنمو هيبعك ىلإ نوكي نم مهنمف قرعلا يف مهلامعأ ردق
 مالكلا مدقت ( اًماجلإ قرعلا همجلي نم مهنمو ) هيترصاخ يأ ( هيوقح ىلإ نوكي نم
 . « سانلا قرعي ١ ثيدح يف اًبيرق هيلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح 0 ا

 بلق يأ  اًدوع 0 ٍريِصَحلاك بولقلا ىلَع ُْنَمِفلا ٌضَرْعُت (

 664ه ف َتِكن اَهَرَكْلأ بق يئأَو « ُءاَدْوس ةئكنا يؤ تكف اهيزشأ
2000 

 للا د :انج 36 افتنللا :زقن تنفق دنع قع ريب "قص مانيب
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 ىلع هللا انناعأ « ةمايقلا موي ةفص يف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - 158

 .(57) )5١8514( اهاوهأ

 نيب دازاب هنإر لاك يلوم ذا اكوخ ادن مالت الا, نإ | نايم, ساب تاممالا بناتك: ىلسفي ع م17 و]

 1111 ني دعما
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 ؛ اََلُجَر دق مَمَّللا نم ءار تنأ ام ٍنسحأك ُةَِل هل لاَجرلا مدَأ نم

 فوطي « نيج قاَوَع ىلع وأ « يلج ىلع اًمكتم ًءم عفت يهف
 اذإ مث « ميرَم نبأ ٌحيسملا اذه : ليقف ؟ اًذه ْنَم : ٌتلأسف تيبلاب
 . ةففاط َةَبَِع اَهنأك ىَتمُيلا يعل روعأ . طلق دعج لُجرب ان

 10 لا خس, ادعو ليقف« لدم نقم كا يلا

 هسو ثيدحلا حرش مح

 ةليل ينارأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 فنصملا ىرت تنأو ةزمهلا حتفب ينارأ : ثيدحلا اذه حرش يف يوونلا لاق ( ةبعكلا دنع

 دردس رمسأ يأ لعفأ نزو ىلع ( مدآ الجر ا ا همح ر

 لاجرلا مدآ نم ءار تنأ ام نسحأك ) لادلا نوكسو ةزمهلا مضب ضب مدا هعمجو ةرمسلا

 رسكب ممللا اهعمجو نذآلا ةمحش رراس سلا كلا مملا ديدشتو ماللا رسكب ( ةمل هل

 هطشمب اهحرس هانعم مبجلا ديدشتب ( اهلجر دق ممللا نم ءار تنأ ام نسحأك ) ماللا
 يذلا ءاملا رطقي يأ هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحي ( ءام رطقت يهف ) هريغ وأ ءام عم
 ىلع وأ نيلجر ىلع اًتكتم ) هنسحو هتراضن نع اًراجم نوكي نأو هليجرت برقل هب اهلجر

 قنعلا ىلإ نيبكنملا نيب ام وهو قتاع عمج قتاوعلا . يوارلا نم كش ( نيلجر قتاوع
 مالسلا هيلع ىمس ( ميرم نبا حيسملا اذه : ليقف اذه نم تلاسف تيبلاب فوطي )

 نوكيف هايإ مالسلا هيلع ايركز حسمل وأ أرب اّلِإ ضرم اذ حسمي مل هنأل اًحيسم ىسيع
 لفسأ حوسمم هنوكل وأ نهدلاب احًحوسمم همأ نطب نم جرخ هنأل وأ لوعفملا ىنعمب ليعفلا
 فاقلا حتفب ( ططق دعج ) هتيؤرب سبالم يأ ( لجرب انأ اذإ مث ) هل صمخأ ال نيمدقلا

 لسرم ريغ افوفلم رعشلا نوكي نأ وهو ةدوعجلا ديدش هانعم ءاطلا رسكب ىورو ءاطلاو
 ةزمهلا ريغب يورو اهءوض بهاذ يأ ةزمه لاب ( ةئفاط ةبنع اهنأك ىبنملا نيعلا روعأ )

 اهنأو نيعلا حوسمم لاجدلا نأ نم حيحصلا يف درو ام نأ ملعا . ةزراب ةئتان هانعمف

 يه ةحوسمملا نأب امهنيب عمجلا نكميو ةياورلا هذه ضراعي ةكتان الو ءارجح تسيل
 ةياورو ىنما روعأ هنأ ةياور نيب عمجلا امأو ىرسيلا نيعلا يه ةظحاجلاو ىنملا نيعلا
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 « لوهجما عراضملا ١ ةملك هلوأ ءاجام يف: سداسلا لصفلا

 لاعب كل يصوم رو نبا فر يي اكتال

 مت يشازحأ نال يِنَءاَجف كاوبسب كلنا .مانملا يف ينارا

 0 ا اي يت« امم رتسصألا قوش رخألا تم
 ئ . 0( ايينم ركل

 00 ا
 بحر ثيدحلا حرش مهت

 مانملا يف يفارأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 رغصألا ) هتيطعأ يأ ( هتلوانف رخآلا نم ربكأ امهدحأ نالجر ينءاجف كاوسب كوستأ

 ليوأت لعل : ليق ( امهنم ربكألا ىلإ هتعفدف ) ربكألا ىلإ هعفدا يأ ( ربك يل ليقف امهنم
 نأل هيلع مهثحو مالكلا نم شحف امب هباحصأ هعنم وه امهنم ربكألا مالسلا هيلع هعفد

 الاول هلوق. يف نم نأ ضعب مهوت اهوحنو ةيبغلإ نم يقفل هلع  مانملا يف كاوسلا

 < سيلو نمو ماللا عم لعفأ لمعتسي الدل ةدئاز ماللاو فلألا لعجو ليضفتلل امهنم
 : ىشعألا لوق ىف اك نييبتلل انهه نم نأل همهوت

 اصح مهنم رثكالاب تسلو
 . كلذك سيلو امهريغ ىلإ عفدلا ناكل ليضفتلل ناك ولو

 ]١775[ - هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) :
  2 7َع د هسا مب م2 د

 » ءار تلا ام نّسحاك مدا الجر ٌتيارف « ةبعكلا دنع ةليل يِناَرا

 ]١774[ - نبك كالا كاوسلا عفد باب : ءوضولا باتك : يراخبلا 452 :

 ن1 ياكزلا) ع ىلا انور تاب: ايؤرلا باتك : ملسم

 ©«ميرم باتكلا يف ركذاو باب *ءايبنالا"باصت :؟'قااخبلا - [15ر )55140( .
 لاجدلا حيسملاو مي رم نبا حيسملا رك د" ىف "كساب : ناميالا باتك : ملسم )1١15(

 "نيف
 ا



 نم ردص ام مهتم ردص دقفا ةيمآ نب كولم/ نما مهتلردم لون لمو ريبرلا نب هللا دعو

 هب ربخأ ام عقو ثيح تازجعملا نم ثيدحلا اذهو نيرجاهملا رايخو لوسرلا لآ لتق
 ؟ انرهات امف ::اولاق ) مبتيإلو نمر. يف ناك نم سانلاب دارملا ٠ ةمالسو هللا تاولص هيلع

 نوكي نأ زوجيو مهل اًريخ ناكل وهو فوذحم ول باوج ( مهولزتعا سانلا نأ ول : لاق

 ينبو نالف ينب مهيمسأ نأ تئش ول ,هنع ىلع: قل, يصر ةرارم ىبأ الر ينمتلل

 دف رن معا معو منعا لأ كيش ءُسش ول ينعي بوصنملا ريمضلا نم لدب «( نالف

 . لعفأ ال نكلو تلعفل نالف ونبو

 :!امبنع نماعت, هللا يصر نيتك نا 0 00
 0 مالا لقا ليلو . ِةَميلُحلا يِذ ْنِم ٍةَيِدَملا لأ لهي ٠

 اا اا را را

 كح ثيدحلا حرش مح

 لهأ لهي ) هنع ةياورلا ىلع امتنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 نيخسرف ىلع عضوم وهو ( ةفيلحلا 0 تقوي“ لالهإلا ( ةنيدملا
 عضوم ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا مضب ( ةفحجلا نم ماشلا لهأ لجو ) ةنيدملا نم

 ( نرق نم دجن لهأ لهبو ) ةفيلحلا اذ ىذاحي نعل بناجلا نم ةنيدملاو ةكم نيب

 ارق نأل طلغ اهحتفو تافرع ىلع لظم ةضيب هنأك رودم سلمأ بج ؟ءارلا نوكطني

 رمال اهلطأل تيقاوللا" هان "نيدعت !قيالخلا فاو ؟انفوقلا» سيروأا هم ةليبق ءارلا حتفب

 . اهيلع

 ١ (115 5 هأر  ةيدملا لهأ تاقيم كتان: جحلا ياض ىراجلا م00

 00 0( ةارمعل !او جحلا تيقاوم باب : جحلا ا
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 : معا لاما انلا ىصر شأ (ق) - 510

 ىلع ٌصرجلاو ىلاملا ىلع ُصرحلا ٍناتنثا ُهْنِم بِشَيَو ْمَدا ُنْبا ُمَرْهَي ١
 1 ِرَمعلا

 هي ثيدحلا حرش مح

 ( مدآ نبا مره ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 خيشلا بلق يف ناتلصخلا مكحتست ينعي ةراعتسااذه ( ناتنثا هنه بشيو ) هنس ربكي يأ

 مل امنإ ( رمعلا ىلع صرحلاو لاملا ىلع صرحلا ) هبابش يف بابشلا ةوق ماكحتساك
 لاق قا كلاق 7 ورفلا "ل" رع و تاما أل ناكها ناناع

 لاملاب لام“ اعز .ةوهشلاو "لا رعأ دا ردع نارا ( بالا 4 "تاوهتكلا تح ساذلا تر

 . رمعلاو

 : لاق ؟ مما را ع ل

 ول : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ لاق ٠ ْمُهوُلََتْا َساّنل هنري

 ١ و انالف ينو تالفلاب دبا سا نا راكع

 هكسح ثيدحلا حرش مدح

 سانلا كله ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هدياؤتلاةشاعلا "نساعبا مع دارا"( نضيرقا نم ) كليم لعاق رعو 'ةليبقلا يأ ( يا اذه
 ةيواعم نب ديزي ملعأ هللاو مهو « شيرق نم ةملغ يدي ىلع يتمأ كاله » يراخبلا ةياور

 رمعلا يف هيلإ هللا رذعأ دقف ةنس نيتس غلب نم باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - م13

 يارا عون( عار اه دلا لع صرحا ةهارك باب 5 لا باك : كس د 025

 . (75605) مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ع(7]

 ربقب ' لجارلا "رك حلا ةعاسلا "موقت االا:'كاب *:؛ةعابسلا»طارشأو ا, نعفلا تانك( ؛ لسم

 10( لا
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 : :.ةعع, للاغت اهلا يضر ةريزم وبأ (م) - م]

 بائذا لكم مهيدلا “يف وف لت نأ ذم كب تلا نادك ري 1

 ب و را لا

 كس ثيدحلا حرش مد

 تلاط نإ كشوي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 يف نودغي ) ةليوط اًطايس ينعي ( رقبلا بانذأ لثم مهيديأ يف 00

 . قح ريغب سانلا مهبرض ببسب ( هللا طخس يف نوحوريو هللا بضغ

 ا هللا يضر ديعس وبأ (قر |[

 لاّبجلا فْعَش اهب ٌعْبْتي ايل َنوُككي نأ ُكِشوُي ١

 ا" ع

 هس ثيدحلا حرش مح

 نوكي نأ كششوي ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 ( اهب عبتي ) ابلاغ ابحاص عضاوتو اهفعضل ركذلاب منغلا صخ ( اًمنغ ملسملا لام ريخ
 عقاومو ) لابجلا سأر يهو كيرحتلاب ةفعش عمج وهو ( لابجلا فعش ) ءاتلا ديدشتب

 0 ل ا ا ل

 ةعمجلا روضحل ىلوأ ةطلاخماف شخي مل اذإ امأو هنيد ىلع يشخ اذإ اذه نتفلا روهظ دنع

 . ةعامجلاو

 ةنحلاو « نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [ع57١]

 .(ه7) (؟58601/) . ءافعضلا اهلحدي

 ملسم هوري , مو () 5)وعفلا» اه ناررقلا ,قودلاب قم ثايز نر داع ول جماح و ىفراحتلا اوبتما
 . (91714/*) ةفحتلا عجارو 001 ١

> 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [17717]
 بلا عبايات امثل :داتسلا. ىلإ ليل: لك ير لرد

 قمل مدشلا زانادج طا بتم ضايوهسيلو ان

 كسد ثيدحلا حرش مح

 لك انبر لزني ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نم : لوقيف ) ثلث ةفص عفرلاب ( ريخألا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل
 ينرفغتسي نم . هيطعأف ينلأسي نم ) ناريدقت ىلع بصنلاب ( هل بيجتسأف ينوعدي
 . « ليللا رطش ىضم اذإ ١ : ثيدح يف عبارلا بابلا يف هنايب مدقت ( هل رفغأف

 : هنع ىلاعت هللا يضر رم وب مقراكخ من

 ةَرضَح نمف بهذ نم ٍرْثَك نع َرِمْحَي ْنأ ُتاَرفلا ُكِشوُي ٠

 ادب عدم مراسل ويف

 كس ثيدحلا حرش مح

 تارفلا كلشوي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اهريس عطقنا اذإ ةقانلا ترسح : لاقي . هؤام عطقني نأ ةلمهملا نيسلا رسكب ( رسحي نأ

 ( اًئيش هنم ذخأي الف هرضح نمف بهذ نم ) ىلع ىنعمب انهه نع ( زنك نع )
 كوت وا ةست/ةئام) لاك ناف لتقيف اهتلغ ةلجقي لأ رجح" ثلادحيب قر ءاسسالج لتقل نع لسجل

 كو زاقإ لاك ةيلعإ كوش لام“ ةئآلا وأ !ةعابسلا ايف «تارقل,ههيلإ ( ةكتادلأ | مدل وأ

 | زنا هو لنللا | رخآ يف ةالضلاو ءاعرنلا بابل“ دجبتلا, تاك | :«:يراجبلا < 50
 رجا اك ذلا و, ءاعدلا قف هشغ كا تاي: اه ضقا يرفاسملا ةاللش باك .: ةلسم
 )١54(. (/ه8) هيف ةباجالاو ليللا

 . )1١١19( راثلا جورخ باب :.نتفلا باتك : يراخبلا - ]١5148[

 دض تارادلاا دع نيج ةعابلا موه الا تانب ةارتعابلا طارخأ و نتفلا : تاتكأ: لسع

 . )5١( (58915) بهذلا نم لبج

000 



 لظيف هبلق نم ةنامألا ضبقتف ةمونلا ماني مث ) اًيكوت تكو دق باطرالا نم ةطقن هيف
 نم ديلا يف ةبقلاك ريصي يذلا رثألا وهو ميجلا نوكسو مملا حتفب ( لجملا لثم اهرثأ

 فوذحم أدتبم ربخ وأ لثم نم لدب رمج رثأك يأ ( رمجك ) اهوحنو سأف لمع
 عم تطفن لقي ملو عفترا يأ ءافلا رسكو نونلا حتفب ( طفنف كلجر ىلع هتجرحد )
 ينعي ( ءيش هيف سيلو ) اًعفترم يأ ( اًربتنم هارتف ) وضعلا ليوأت ىلع تنؤم لجرلا نأ
 بالقلا نعا لورزت ,ةنامالا ءانأ :  .ثيدحلا ادعم . دساف ءام هيف نوكي لب حلاص ءيش

 رخا ءيش لاز اذإف تكولاك ةملظ هتفلخو اهرون لاز اهنم ءيش لوأ لاز اذإف جيردتلاب

 دعتا الإ لوري داكي ال, مكحت .رثأ وهو لجماك راصق ل رتخأ ةعلطا ةقلللا كلت لع ضارع

 لوزي مث كلجر ىلع هجرحدت رمجب هايإ ةملظلا باقتعاو رونلا كلذ لاوز هبش مث ةدم

 يناثلا هيبشتلا يف هب هبشملا نأ هيجوتلا اذه ىلع ىفخي الو طفنتلا وهو هرثأ ىقبيو رمجلا
 مالبنلا هيلع هنآل ليكملاب رئألا لب" حاراشلا لاقوأ لوألا هييشعلا ف هل هبشملا نم ىوقا
 حبصيف ) تعش امها نيلوقلا نم, رتخاف لوألا الخ تفوحملاب اذه. يف ةنامألا رثأ,هبش
 يف نإ : لاقي ىتح ) تالماعملا يف يأ ( ةنامألا ىدؤي دحأ داكي ال نوعيابتي سانلا

 ام ) اًباصو اًديلج هلعج ام يأ ( هدلجأ ام : لجرلل لاقي ىتح ائيمأ الجر نالف ينب
 ةبح لاقثم هبلق يف امو ) هلوق يف واولاو بجعتلل لاعفألا هذه يف ام ( هلقعأ ام هفرظأ
 ةرثكب ال ةدالجلاو ةفارظلاو لقعلا ةرثكب هنوحدمي ينعي لاحلل ( ناميإ نم لدرخ نم

 ىلع اًثحو اهنأشل اًميخفت ةنامألا عضوم نامإلا عضو : ةاكشملا حراش لاق . حالصلا

 ةنامالا ضبق ىنعم لعل : لوقاو « هل ةنامأ ال نمل نيد ال » : مالسلا هيلع لاق ام اهتياعر

 اًمفترم نوكيو هعقوم يف ناميإلا نوكي اّلأو اهبوجو ذاقتعا لاوز ال اهتياعر دصق لاوز
 . يعطقلا صنلاب تباثلا اهبوجو داقتعا عافتراب
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 اويحت نأ مكل نإو ادبأ اومقست الف اوُُحِصت نأ ) ديعب نم اهوأر اذإ : ليقو ةنجلا يف

 نإو اًدبأ اومرهت الف ) بابشلا نم نيشلا رسكب ( اوبشت نأ مكل نإو اًدبأ اوتومت الف
 اوحصت : هلوق نم دارملا اذكو مبعنلا مكل مودي ينعي نيعلاو ءاتلا حتفب ( اومعنت نأ مكل

 لاحلا ةدش وهو ساب اًدبأ مكييصي ال يأ ( اَذبأ اوسشتبت الف ) اهماود اوبشتو اوي

 ريمضو ةليقثلا نم ةففخم هذه نأ ( 4 ُهنلا ْمُكَلَب نأ أوُدوُلَو إف : ىلاعت هلوق كلذف )

 مك اَمِب اَهوُمشِروأ )  اغار عا عارم ردنا يقل سنا يأ كرودخ ناشلا

 0 : فارعألا] )0 نول

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح (ق) - ع5١؟57]
 ها ار 6 لا لا 0 2 7 و
 لثم اهرثا 1 يو ل ضبقتف ةمونلا لجدولا مايا

 - 2ك 2 هَ 2 1

 لثم اًهرثا لظَيف ِهبلق ْنِم ة كاكألا 2 للا ل

 10 رك لجملا

 ىَنَح َهَاَمأل يذوب ع افاكيرال نوفيانتب ليلا خيعت 2 ءيش هيف
 ؛ ُهدَلْجَأ اما: لجل لاقي ىّتَح انئيإ رداشزر نالخ ىلبا ىف نإ لاَ سه

 ْنِم ٍلَدْرَح ْنِم ِةَّبَح ُلاَقْنِم ِهِبلَك يف اَمَو « ُهَلَمْعا اَم « ُهَقَرظأ اَم ا 7 0 ٍ
 . (« ٍناميِإ

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةمونلا لجرلا ماني ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح - ق )

 يتلا فيلاكتلا اهب دارملا نأ رهاظلا : .يووتلا لاق . ةنايخلا دض يهو «( ةنامألا ضبقتف

 ءاظلا حتفب ( لظيف هلبق نم ) مهيلع هللا هذخأ يذلا دهعلاو هدابع اهب ىلاعت هللا فلك
 نم ةانثملا ءاتلابو فاكلا ناكسإو واولا حتفب ( تكولا لفم اهرثأ ) ريصي يأ ةمجعملا

 تعقو اذإ رسبلل ليق هنمو هنول ريغ نم ةطقنلاك ءيشلا يف رثأ يهو ةتكو اهدحاو قوف

 / (3/4817) ب ةنامألا عفد باب : .قاقرلا بباتك :,يراخبلارح ع١
 نتفلا ضرعو . بولقلا ضعب نم ناميإلاو ةنامالا عفر باب : ناميالا باتك : ملسم

 . (570) )١1575( بولقلا ىلع
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 ةفيلخ يتمأ رخا يف نوكي ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج ام نكل ىرسك زونك هتءاج
 ءاطعلا كلذو ةديمحلا لاصخلل عماجلا وه هنأ توبثل ىدهملا نوكي هلعل لوقلا اذه عفدي

 مدعل ّدعلا ىلإ جاتحي الف ءايمكلا هملعل وأ هل ضرألا زونك روهظل نوكي نأ لمتحي هنم
 . هدافن

 : هنع ىلاعت هللا. يضر مالسانب هللا دبع (ق) + ]١775(

 .. ىقفؤلا ورابع وطن لا: كبع كويلو
 ع ثيدحلا حرش مح

 تومي ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر مالس نب هللا دبع - ق )

 عباسلا بابلا رخآ يف هنايب مدقت ( ىقثولا ةورعلاب ذخآ وهو ) مالس نبا يأ( هللا دبع
 . (« قرطلا ام) ثيدح يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره أ 40 ل

 ْمُكل نإَو ءاذبأ اوُمَقسَت الق اوُحِبصت نأ ْمُكَل نإ : ٍدانُم يِدانْي

 « انبأ اوُمرُهت الف اوُيِشَت نأ ْمُكَل إو ؛ ادب اوئوُمت اف اَيحَت نأ

 اوُدوُنَو ل» : ىَاعت ُْوَق كِلَذَف اذبأ اوس الف اوُمعنت نأ ْمُكَل نإ

 اال نواس حك امي هومتالوا هلا 210

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( مكل نإ دانم يداني ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نوكي ءادنلا اذهو ةنجلا لهال مكل باطخو لوقلا ىنعم ءادنلا يف نال ةزمهلا رسكب

 هنع هللا يضر مالس نب هللادبع بقانم باب :ةئانصنألا +بفانن طاحت! ئراشلاوك م
0 

 هنع هللا يضر « مالس نب هللادبع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

(5545) (549). 

 اهيف مهحيبستو « اهلهأو ةنجلا تافص يف باب : اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [1775]
 . 090 (211/) . ايشعو ةركب

 ا



 قاب اهنع (تاجيف ( ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا » : مالسلا هيلع هلوق وهو أخ فيدح

 اًرسفم ءاج اك ايلعلا ةجردلا يف ةعقاولا ةلماكلا ةفالخلا يهو ةوبنلا ةفالخ هنم دارملا

 يضر ركب يأ ةفالخ يوارلا ّدع « ةنس نوثالث يدعب ةوبنلا ةفالخ ١ تاياورلا ضعب يف

 هللا يصر كائع و ع هنع ىلاعت هللا يضر رمع هفالخ ه كتم نع ىلاعت لأ

 لدعلا يف مهتفالخ نم ةبيرقلا ةفالخلاو ةتس هنع ىلاعت هللا يضر ىلعو رشع ينثا هنع

 رشع ينثا نوكت

 : امهنع ىلاعت هلا يحالر ريع لباب همج 27 1
 . َعَرق اًعاَجش ةَماّيِقلا ٌمْوَي للعلا دك توكل

 كسي ثيدحلا حرش مح

 ( ممدحأ زنك نوكي ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 ( عرقأ اًعاجش ةمايقلا موي ) هتاكز هنم ىدؤي ال لام انهه هب دارملاو نوفدملا لاملا وهو

 يك هناي هسا رعش ثرهذ اركذ ةحا ا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج ار

 از 1 اج نقل سو يرق ااثكا رضا وق نوكياو

 كسي ثيدحلا حرش مح

 ةفيلخ يتمأ رخآ يف نوكي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 يطعي ينعي نيعلا مضو ءايلا حتفب ( ادع هّدعي ال ) نيديلاب نفحلا وهو ( اًينح لاما ينحي
 ةريخذو ةدع هلعجي ال ينعي لاعفألا نم ءايلا مضب نوكي نأ لمتحيو هّدعي نأ ريغ نم للملا

 عقال تي لا ء ْمُكَتبنا هللاو 8 : ليبق نم هيااذع تباضتنأ نركف دلل

 نيح ءاصحإ الب ءاطعلا 00 ناك  هنع هللا ىضر رمع ةفيلخلا كلكم ناك 0

 . (59) (9848) ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم - ع577١]

 . «عرقأ اًعاجش ةمايقلا موي ءاج الإ هقح هيف لعفي ال زنك بحاص الو» : «ملسم» ىفو

 ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - ١57

 . تنل م3 لبا شيع ااعملا ,ناكتم نركب نأ !ئنلتيف . لجرلا

 الا



 : امهنع ىلاعت هلل يضر رمع نبا اولا 1

 | هحْشَر يف ْمُهَدَحُأ بِي ىَّنَح َنيمَلَعلا ٌبَرِل ُنساَّنلا ُموقَي

 1 0 املا

 سانلا موقي ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 مدقت ( هينذأ فاصنأ ىلإ ) هقرع يف يأ ( هحشر يف مهدحأ بيغي ىتح نيملاعلا برل
 . ( ةمايقلا موي سانلا قرعي ١ ثيدح يف اًبيرق هنايب

 : هنع ىلاعت هللا يبو ةرعم نب ربا قر ا اقل كلل

 مل ةملك لاقف : رباج لاق « اًريمأ َرَسَع انثا يِدْعَب نوكيا
 ل ا لاف هلإ : يبأ لاقف ؛ اهعمسأ

 يدعلا نوكي ب هنع ةياورلا لع اقم ( هنع ىلاعت هللا يضر ةرغ نب رياج - قا
 (يبأ لاقف ٠ اهعمسأ ل ةملك) مالسلا هيلع يا يأ (لاقف : رباج لاق | ريفأ رشع اننا

 ا اقر هرطاا نم طفل ايوا راع و لاك ره لب نأ كلف ار
 نم ديرأ نإ ( شيرق نم مهلك : لاق ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( هنإ ) ءايلا ديدشتو
 ددعلا اذهب, نم .رتكأ ,مهلسلا وز ةةلصلاودناع" دقي. كلارولا"نأأب , لاكشألا رعبا كيلا ريقألا

 ضن انفو لؤلسلا ةيئألا يبس دازملا نآي"اوأ اريصقلا ىلع لدا الا ظفللا هناي هنع باييغ
 لاكشإلا دري ةفيلخلا هنم ديرأ نإو ةعاسلا مايق لبق ددعلا مات نم دبالو ملع نم مهنم

 «نيملاعلا برل سانلا موقي موي باب : نيففطملا ةروس نمو ريسفتلا باتك : يراخبلا - ]1757٠[
6454 

 لغاتلا انناعأ :ةمايقلا موياةمضاق'لابلاب" اهلهأرو "اهسيعنا ةلقلط ورادنللا | نناتك ٠١١ لتمو
 املا ( 2515 اكاطاوعا

 اا ا ل وعمال فكان ماكحألا تباتكا 15 ىدراخوبلا 115500

 . (5) )١187١( . شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب : ةرامالا باتك : ملسم
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 هي ثيدحلا حرش مح

 ( ىلاعت هللا لوقي ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 لوقيف : لاق كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل : لوقيف مدا اي ) فقوملا موي يف يأ
 ( ؟ رانلا ثعب امو : لاق ) ثوعبملا ىنعمب ثعبلا اهلهأ زيم ينعي ( رانلا ثعب جرخأ

 فلأ لك نم ) ىلاعت هللا يأ ( لاق ) ددعلاب اهنع بيجأ اذهلو ةيددعلا 5 ىنعمب انه ام

 كلذ يأ ( كلذف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق نوعستو ةعستو ةئامعست
 عضولاو بيشلا نأ ملعا ( اهلمح لمح تاذ لك عضتو ريغصلا بيشي نيح ) لواقتلا

 لاوهأ ةدش نع ناتيانك امه لب رغص الو لبح كلذ يف سيل ذإ امهرهاظ ىلع سيل
 رئاغصلا باشلو نهلامحأ نعضول كلانه رئاغصلاو لماوحلا تروصت ول هانعم ةمايقلا موي

 فوخلا نم يأ ( ىراكس سانلا ىرتو ) عيمجلا لصأ هنأل مداب باطخلا اذه صخ امغإو

 يوارلا ا لاق ديدش هللا باذع نكلو ) رمخلا نم يأ ( ىراكسب مه امو )

 هللا لوسر اي اولا هيا رع حتا ا ركام اعنا ا يلع كلو دا

 ( جوجأمو جوجأي نم نإف اورشبأ : لاقف ) فلألا نم قابلا يأ ( لجرلا كلذ انيأو
 نينرقلا يذ دس ءارو حون نب ثفاي دلو نم رافك موق مهو ناتغل اهريغبو امهيف ةزمهلاب

 مهقلخف بارتلاب هتفطن جزتماف ملتحا مدا. نأ كلذو ءاوح ريغ نم مدا دلو نم ليقو
 لف ىلإ نكل اهركذامدقتملا نوعستو :ةعيستوا ةتامعشتلا هب طارئلار :ةاليق ( افلأ و انما هللا

 ( لجر مككنمو ) مدقت ام رثكأ ددعلا يف مهمأب اًنايب نوكيو ىلوأ ناكل هانعم يف فلألا
 نأ وجرأل يفإ هديب يسفن يذلاو : لاق مث ) نينمْوملا نم مهريغو ةباحصلل باطخلا

 ا 0 انربكو هللا اندمحف ) يوارلا يأ ( لاق ةنجلا لهأ عبر اونوكت

 يذلاو : . انربكو هللا اندمحف . ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأل ينإ هديب

 0 مدقت ( ةنجلا لهأ رطش اونوكت نأ وجرأل ينإ هديب يسفن
 ةرفكلا يأ ( مثألا يف مكلثم نإ ) ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ : ثيدح يف عباسلا
 يهو (رامحلا عارذ يف ةمقرلاك وأ دوسألا روثلا دلج يف ءاضيبلا ةرعشلا لثمك )
 . رامحلا عارذ نطب يف رثأ فاقلا نوكسو ءارلا حتفب

 ا



 دارأ براق ردضم 'فاقلا رديكي نيفواهنلم ياا روهجملا وهو كفاقلا مشب (الضارآلا

 ةرثكل نايب اذه ( ةرفغم اهلثمب هتيقل اًئيش يل كرشي ال ةئيطخ ) اهألم براقي ام هب

 يصاعملا رثكأو اهب رتغي نأ ءرملل زوجي الو ةئيطخلا ةرثكب اهنع نوبنذملا سبي اليك هترفغم
 + ةرفخملا ةوجاتيو ابنه فان ' نإ هل ئغشق .نيينذللا ضع ةدفابش ةيوقعي كاع ش ءنآل
 نق رابشأ ةزيثعر لاعت ملا ثرقت نأ اهاضتقم نآلا ةراللا فلاش ضر دلل .: علت نإف
 ل ري افإ و نيج الا[ نا دقن نايل ف وبيم نرتخ تسلا: الع ضمنا الإ كيرف

 .هنم ديراب, هيازاجر لد اييثك وأ ناكر العلق لماع لف را عيسي رأل نإ نأ

 :' نع" لاعتا لا ير ديعس وبا يرسل لا

 ف ريخلاو َكيَِدْعَسَو ا لوقيف بمد اي اع هللا لوي /

 0: لاق الا تحب ام لاف د اسس كروميف لاق ل

 عضتو ريغصلا ٌبيِشَي نيح كلذف : لاق « نوعبستو ةعستو ةثامعست فلأ لك

 نكلو ؛ ىراكسي ْمُه امو ىَراكُس َاّنلا ىرتو (لهلحل مح ل نك
 كلذ اَنيآو هللا لوسر كيلا اق مييلع كلذ ٌدَمْشاف : لاق , ٌديدش هللا َتاذَع

 : لاق مث « لُجَر مكنمو الأ جوجأمو َجوُجأِ نم ّنإف اوزيتسا دانا ؟يلكبلا
 هللا اًنديحف : لاق , ةنجلا لهأ َعْبُر اونوكت نأ وجرأل ينإ هديب يسفن يذلاو

 ءادنفلإ لها" قلت, رتؤكت نأ ويجارأل فار اديب «لينشنا ياللا وا0 055+ اك

 ردع رتوكتانأ نجترأل "نر هنن يل ئدلا ور "قرع عديم اك تساوا لل "ناايكف
 دولا ٍرّلا ٍدباج يف ءاضيبلا ٍةرْعشلا لكمَك مَمَألا يف ْمُكلَم نإ , ةنجلا لهأ
 م« راسحسلا ثار ا

 . * ممظع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ 8 : لجو زع هلوق باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - [1514]
(5070). 
 فلآ لك نم راتلا تلعب حرخأ دال هللا لوفي" هلوق باب . ناكلا باك لش

 .(”ا09) (؟1<1<١) . («نيعستو ةعستو ةئامعست
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 بند ثيدحلا حرش مح

 يلام : دبعلا لوقي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ينعي ( ىنقأف ىطعأ وأ ىلبأف سبل وأ ىنفأف لكأ ام : ثالث هلام نم هل امنإو يلام

 ريغ ىنعمب ىوسو ةلوصوم ام ( كلذ ىوس اهو ) اهباوث رخداف ةقدصلا هلام نم ىطعأ
 . سانلل هكرتي هبحاص ينعي ( سانلل هكراتو بهاذ وهف )

 : هنع ىلاعت هللا ل 0 اوبأ مع ( 1
 ِخ 2 قولا اا 7 5150

 وا اهلاثما رشع هلف ةتسحلاب َءاَج نم : الولع هللا كو (

 ْنَمو ةرفغأ وأ اهو قيس قس اره ةقيسلاب اج نَمَو « دز

 ُْتْرقت اًعاَرِذ يْئِم َبّرعَت ْنَمَو « اًَعاَرذ ُهْنِم ُتْبَرقَت اربِش ينم ب ا

 بارق يقل ْنَمَو . ورح ةثثأ ايلنت ينال لو ٠ اب ل

 . « ةرِفْجَم_.اهلثعي: نيف . ايش : ىف ةلرشني !ال ,ةعطتخ ضرألا

 هس ثيدحلا حرش مح

 : لجو زع هللا لوقي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 فوصوملا زيمملا فذح اهلاثمأ تانسح رشع يأ ( اهاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم
 دبالو هلضفب هللا دعو ام لقأ رشعلا ءاطعإ ينعي ( ديزأ وأ ) هماقم ةفصلا تميقأو

 ءاج نمو) هتثيشم بسح ىلع ضعب نود ضعبل ةريثك ًافاعضأ فعاضي دقو هلوصح نم
 ادوات ىلع ةعسلا يلا دئاع كوضيسلا ليمضلا (مرفغأ وأ اهلثه ةئيس ةعيس ءارزحف ةئسلاب

 تبرقت) ًاليلق ًارادقم ينعي (أربش نم) ةبرق ةعاطلاب بلط يأ (برقت نمو) بنذلا
 هتبرق دبعلا داز املك اذه ىلعو هنم ديزأ اًرادقم هيلإ يتمحر تلصوأ ينعي ( اًعارذ هنم

 نيديلا دم ردق وهو ( اًعاب هنم تبرقت اًعارذ ينم برقت نمو ) هتمحر ىلاعت هللا نم داز
 نود ىشملا يف عارسإلا يهو ( ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نمو ) ندبلا نم امبنيب امو

 بارقب ينيقل نمو ) ةعرسب ىتمحر هيلإ لصو ةلوهسب ىلإ برقت نم ينعي ودعلا

 و نو لاعتاشلا كإ
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 ]١715[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
 » لم َكِلَذ ْنِم يِقَيَو « ٌراَمِجلاَو ةارملاو ٌبلكلا ةالّصلا ٌعطقَي
 ه 2 ا

 لحرلا ٍةرخوم « .

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ) بلكلا ةالصلا عطقي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
  1يهو ( لحرلا ةرخؤم لثم ) عطقلا نم ظفحي يأ ( كلذ نم يقيو رامحلاو

 لخرلا ةرخّوم نعم. نايب مدقت ..هرخآ ىنعمب ءاخلا رسكو ةزمهلا نوكسوامملا مضب

 ثيدح يف سماخلا بابلا يف ةالصلا عطق يف مالكلاو ١ «يّلصي مدحأ ماق اذإ .

 يدع لااعت هللا يضر ريخشلا نب هللا دبع (مو 701505

 ان َكِلاَم ْنِم مَدآ َنْئا اي َكَل لَهَو « يِلَم يلام مكآ نيا لوقي ٠

 1١ تيتدتأاتا تفاقم زا تيارا نطل "وايقاف كلل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نيتمجعملا ءاخلاو نيشلا رسكب ( هنع ىلاعت هللا يضر ريخشلا نب هللا دبع - م )
 ةررفنا ثيداعتا ةتل'ملشسو: هيلع ىلاعت هللا ل قتلا نع 'ةاور ام": "ليف ”ءانلا ظيدلختو

 هب رختفي امبرو هيلإ لاملا ةبسنب رتغي ينعي ( يلاه يلام مدا نبا لوقي ) نيثيدحب ملسم
 :كيربأفا انسب وأ, كيلفأف "تيزكا "0 الإ" كفل "نال" ك8 نبا "اي" كلل" لهو
 . هتممتأو كءاطع تذفنأ يأ ( تيضمأف تقدصت وأ

 : هنع ,فاعت هللا يضر ةريره وبأ يور ا

 ىتفاف لكأ ام : ثا ام ْنِم ُهَ اءاملاو لاق ىلاك دبعلا لوَقَي ٠

 ُهكِراتَو ٌبِهاَذ َوُهَف َكِلَذ نوي اَمَو ىّتَتفاَف ىطغأ أ ىلباف سيل نأ
 . ( ساتبل

 .(555) )51١( يلصملا رتسي ام ردق باب : ةالصلا باتك : ملسم - ]١515[

 . (5) (5922) هتحتاف يف : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - 515]

 ١: 01 009 هاف ةععافا يف : قئاقرلاو دهرلا تاك .: ملثم -01

336 
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 ::اهنعر لافت "شار قر: ةشئاع (ق) - 33531

 يكلشا ضرألا َّنِم َءاَدْيَبِب اوناك اذإف « ةبعكلا ٌنشيج وزغي ١

 . « ْمِهِتاّن ىلع َنوُنَعيَو مهرخاو ْمِهِلّواب

 ا حرش هك

 شيج وزغي ) اهنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 مهماتها ةدش ىلإ ةراشإ وزغلاب هنع ربع لاتقلاو ةءاسإلاب اهلهأ دصقي ينعي ( ةبعكلا

 : رخا ثيدح يف ءاج ا بيرختلا هب دارملا نأ رهاظلاو رافكلا رايد هب مزعن اك رارضإلاب

 عضوم مسا ليقو ءاسلم ةزافم يهو ( ءاديبب اوناك اذإف ) نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي
 اميف يأ ( مهتاين ىلع نوفعبيو مهرخاو مهوأب فسخي ضرألا نم ) ةنيدملاو ةكم نيب

 هروضح ىلع هركم وه نم مهيف نوكي امبر هنأل داسفلاو حالصلا نم مهبولق يف نوفخي

 . مهعم

 :هنعد ىلاعت هللا يضر ةريرش ىلا (خ).-[١ 7
 نينو ءامسلا ىروظبرو ع ةماقلا عيب ضرالا هللا ضقت ل

 1 ا ا

 ايضا
 َّس

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ضرألا هللا ضبقي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 هريرقت مدقت ( ضرألا كولم نيأ كلملا انأ : لوقي مث هنيميب ءامسلا ىوطيو ةمايقلا موي
 . بيرق نع

 " (؟ ا قاوسألا يف ركذ ام باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [151]

 (؟//4) تلا: ماؤيا يذلا !لشيجلابا نفشخلا باب“: ةعاسلا:اطارشأوا نتفلا كاك ::|هليلخ

 ١ م

 . (2585) . «سانلا كلمإ» : ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع514١]
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [1717]
 َنيح ُهلَف ؛ هدي يف اَهلعْجَيف را نم ٍَرْدَج ىلإ ْمكدَحَأ دمعي

 ٍلُجّرِل ليقف « ُهَحَرَطَف ُهعّرتف ٍلْجَر دي . يف ٍبَهَذ ْنِم اًمئاحت ىَأر
 مس دس © ل

 هللاو ال : لاَقَف ؛ هب غفتلا كمئاحت لحم : هللا لوُنسَر َبَهَذ اَمدْعب

 7 كير ولع اص نا لص نال وس هل ا

 كج ثيدحلا حرش مح

 هللا دبع نع نكل هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 وبحت نأ لبق قرتحم بشخ ةعطق يهو ( ران نم ةرمج ىلإ مدحأ دمعي ) سابع نبا
 سبل لعج ( لجر دي يف بهذ نم اًمتاخ ىأر نيح هلاق ؛ هدي يف اهلعجيف ) هران
 ىلص هللا لوسر يأ ( هحرطف هعزنف ) اهوصول ببسو مارح هنأل رانلا سبلك بهذلا
 اذه هللا همحر صملا ىور ليق : حراشلا خيشلا لاق . متاخلا كلذ ملسو هيلع ىلاعت هلا

 نع لقنلا حاحصلا بتك يف روهشملاو هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يأ نع ثيدحلا
 حراشلا هلاق امو اهيلع ردق نمل ديلاب ركنملا ةلازإ هيفو هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هتبسنف لجرلا كلذ حراطلا نوكي نأ زوجي
 ةقيقحلا ناكمإ عم زاجملا هباكترال فسعت نع ولخي الف هل اًرما هنوكل ثيدحلا رخا يف
 هريغ وأ عيبب يأ ( هب عفتنا كمتاخ ذخ : هللا لوسر بهذ امدعب لجرلل ليقف )

 ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هحرط دقو اًدبأ هذخآ ال هللاو ال : لاقف )
 ةغنب 'ارغخالا اهتليبلاد ]طلع ناك نيش« هيلا ع اطعأ اللا عرض قنلا /نأ" مز ذك" قاقرافإ
 . ءارقفلا نم هذخأ دارأ نمل ةحابالا ىلإ اًدصقو هنع بانتجالا يف ةغلابم

 ناك ام خسنو « لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ]١117[

 . (07) )5١50( . مالسإلا لوأ يف هتحابإ نم

 لا



 هد ثيدحلا حرش مدح

 سانلا قرعي ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 قرعلا اذه ببس : ليق ( اًعارذ نيعبس ضرألا يف مهقرع بهذي ىتح ةمايقلا موي

 لهأ ريدت منهج نإ » : ةياورلا يف .ءاج ا زاعلاو .نيعشلا/ رجح مجيزتو لاوحألا مارت
 قرعلا كلذ يف سانلا نوكيف « طارصلا الإ قيرط ةنجلل نوكي الف ةمايقلا موي رشحملا

 اذه ىلعو هيتبكر ىلإ مهضعبو هيبعك ىلإ هيف نوكي مهضعبف مهلامعأ ردق ىلع

 ىتح ) مالكلا نع مهعنمي ماجللاك مهل ريصيف مههاوفأ ىلإ قرعلا لصي يأ ( مهمجليو )
 يبعك ىلإ لصي فيكف ضعبلا مجلي رحبلاك قرعلا ناك اذإ : تلق نإف ( مهناذا غلي
 لاقي وأ "ضعيلا مادقأ تحت .نضرألا ىف, اًعاقترا , ىلاعت هللا ىلخيأ ,نأ روجلا+ نلقي ةرخاللا

 كسمأ اك ءيش هنم هريغ ىلإ لصي الف هلمع بسحب هيلع ناسنإ لك قرع هللا كسمي
 . نوعا مهلبتا نيح ةظارت ,١ مقلسلاو ةالصلا هيلع يمول ملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع (ق) - 1711]
 ماكل ويم !اهلل لشق ليي ديفا ةييرعأ »قي ةكاذشلا نشيل ١

 هس ثيدحلا حرش هد

 : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - ق)

 تطقسف هدي هبحاص دمف هبحاص دي ضع ناكو هبحاص نم ةينث ةيد بلطي لجر ءاج

 نم ركذلا وهو ( لحفلا ضعي اك هيخأ دي مدحأ ضعب ) : مالسلا هيلع لاقف هتينث
 ىلإ ليبس ضوضعملل نكي مل اذإ يعفاشلاو ةفينح وبأ لمع هبو ( كل ةيد ال ) لبإلا

 دصق ول اذكو ناك ام فيك ضاعلا نمضي : كلام لاقو . هنس علقب الإ هنم صالخلا

 . اهلع عل الا ددتقفا هلي الإ نضالتملاب الكمي الفا ةأرماب روجتفلا لحب

 ىلع هللا انناعأ « ةمايقلا موي ةفص يف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم 5

 1( اها وع

 . (1895) هايانث تعقوف الجر ضع اذإ باب : تايدلا باتك : يراخبلا - ع3

 لوصملا هعفد اذإ هوضع وأ ناسنإلا سفن ىلع لئاصلا باب : ةماسقلا باتك : ملسم

 هز ديلا قام ال وضع و هشقن فلث اق هيلع
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 ءاردلا ردق اذإ اذه : لوقأ انك مامإلا لص نإو ةحيحص موقلا ةالص نأ ىلع ليلد هيف

 ةلقتسم مومأملا ةالص نأ نم يعفاشلا بهذم وه اك ةمات مكل ةالصلا تلصح دقف
 ميوفلا ركع قارن وع ذر ةديلغا ادي ذلف رولا :مييلعووركنألا ا يكظاردع اذإارمأ واي كلش ف

 !ةفينحح يأ بهدم, وه 6 ههمامإ ةالصااداشافب !منالعفا تذنفا نإؤ وبنات نشع

 اننينع .يناعتا هللا يلا ل ل ا

 6-0 هد 0 موي ا هللا ,يوطَي ١

 5 1 مآ 0 2 ٍّط 0

 ردد دس و
 .(؟ نو ل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هللا يوطي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 فالخلا رم دقو تابباشتملا نم اذه ( ىنملا هديب نهذخأآي مث ةمايقلا موي تاومسلا

 كلملا انأ : لوقي مث ) ةردقلا ديلابو ريخستلا ىطلاب دارملا لوقي اهليوأت ىري نمو اهيف
 هلامشب نيضرألا يف لاق امنإو ( هلامشب نيضرألا يوطي مث نوربكتملا نيأ نورابجلا نيأ
 نيهلا وه و "فرش هلا شاي تيرشلا نأ"ىلع ةداعلا ترج 5 تايولعلا فرش ىلإ ةراخإ

 . ( نوربكتملا نيأ نورابجلا نيأ كلملا انأ : لوقي مث ) هللا ىلإ قرطتي توافتلا نأ ال

 : هنع.:لاعت هللا يضر .ةريره وبأ (ق)- ع71١]
 ّ 0 2 017 5 2 ل 2 2

 نا او داو رك اجار 0
 هرب ري

 1 مُهَئاذا عَلْب ىتح ْمُهُمِجلُيَو اًَعاَرَذ

 711١1١(. 4 يديب تقلخ : ىلاعت هللا لوق'"كفاب : ؛ذئح وتلا" كانك :١ 'ياراخبلا <15 "رمز

 (؟178/) رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص : مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك : ملسم

 هللا

 مويل نوثوعبم مهمأ كئلوأ نظي الأ إ : ىلاعت هللا لوق باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - )718
 - . (1677) «# مظع
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 50 رس هو 2 م وو هوا 2

 « ةقّدص ركنملا ًَ يهْنَو تك فورغملاب رماو « ةقّدص

 « ىحّضلا َنِم اَمُهْعَكْر ب ٍناَنَعَكَر َكِلَذ ْنِم ٌءىِزْجنَو

 هيد ثيدحلا حرش مدح

 ىمالس لك ىلع حبصي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )

 هربخو تابثالا يف نم ةدايز زوجي نم لوق لع مدجأ همعسا لاقي وأ ركشلا ةقدصلاب

 وأ ةقدص هنم لصفم لك ىلع اًبجاو ؟دحأ حبصي يأ فرظلا لعاف ةقدصو فرظلا

 لكف ) ىمالس لك ةفصا٠؛ ؟دحأ نم هو هزيسفت ةيمسالا ةلمجلاو نآشلا ريمض همسا لاقي

 ةريبكت لكو ةقدص ةليلهت لكو ةقدص ةديمحت لكو ) ليصفتلل هيف ءافلا ( ةقدص ةحيبست

 هيلع مالكلاو مالسلا ىنعم رم ( ةقدص ركنملا نع يبنو ةقدص فاورعملاب رمأو ةقدص

 : يوونلا لاق ( كلذ نم ءىرجتو)« ناسنإ لك قلخ هنأ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف

 ناتعكر ) تاقدصلا نم ىمالسلل بجو امم يفكي ينعي همضبو هلوأ حتفب هانطبض

 هركشب وضع لك موقيف ندبلا ءاضعأ عيمجب لمع ةالصلا نأل ( ىحضلا نم امهعكري

 1 كلذ قا ةحفضلال لاوزلا ىلإ عولطلا دعب امو

 . يا انني : امبنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - 8 ٠

 ا ا لا ا لا ع
 . ( مهلَعَو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( مكل نولصي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 مهتالص ناك نإو مكل لاق امنإو نولصي مكتمئأ يأ فوذحم أدتبم ربخ ةلمجلا هذه

 عيمجب اوتأ نإ ينعي ( مكلف اوباصأ نإف ) نيمومأملا ةالصب ءانمض مهنوكل ىلاعت هلل
 حارشلا لاق ( مييلعو مكلف اوأطخأ نإو ) مهو مكل رجألاف اهناكرأو ةالصلا طئارش

 59 5)ب يفلخ, نم .مأو مامألا مي مل اذإ باب : ناذألا باتك : يراخبلا - )5: ةز
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 ( اهتيسنأ تنك ةيا اذكو اذك ) فاكلا ديدشتب قركذ حبسا ضعن' قو( ينركذا

 تكررت يأ مولعملا"ءاثب( لع ( ايطقسأ ىوتريو ) ابنوالت هللا -ناشتأ يأ لاؤهجا ءانب لع
 ءاخلا حتفب ( ىمطخلا ديزي نب هللا دبع عمس نيح هلاق . اذكو اذك ةروس نم ) اهتوالت

 يراصنألا ) راصنألا نم ةليبق يهو ةمطخ ىلإ بوسنم ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا
 الع نا امآو اهنا دق ةلاسم وأ ةياءركذ نمل ءاعدلا باحتسا دق ل ( رذلا نم ارقي

 . ىلوألا قيرطلابف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ”ةريزرع وبأ 0
 ليلقلاو كايعاقلا“َلَع شاملا و: "يهاكلا ١ قلع ككارلا ملي ,١

 6 ريكا خلع

 فنخ ثتيدحلا حرش كح

 بكارلا ملسي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىلع يشاملاو ) عضاوتلل اًراهظإ مالسلاب أأدبيف ةبترم ىلعأ بكارلا نأل ( يشاملا ىلع
 بدألل ةياعر مالسلاب يشاملا ًأدبيف يشاملا ىلع ةيزم كلذب هلو راقولا ةئيه يف هنأل ( دعاقلا

 نأ لضفألا : يوونلا لاق . مهتزعو ةرثكلا يف فرشلا دوجول ( ريثكلا ىلع ليلقلاو )
 .ريثكلا عيمج دريو مالسلاب ليلقلا عيمج ءىدتبي

 ! 3 هنع" ىلاعت هللا يصر " 5 كل 1 ل

 ٍةَحيِبْسَُن لكف ٠ هقَدَص مكدخأ ْنِم ىماللم لك ىَلَع ُحبْصُي ١

 وربك لك اع ةقدص ةللوك اك 10+ ةق ذي ةةفيمكالا زك و ٠ ةةدرم

 ]١505[ - يشاملا ىلع بكارلا ملست باب : ناذئسالا باتك : يراخبلا )5757( .

 ريثكلا ىلع ليلقلاو يشاملا ىلع بكارلا ملسي باب : مالسلا باتك : ملسم )١70؟(

  00ع «©

 ]٠0017ع - ناتعكر اهلقا ناو « ىحضلا ةالص بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك

 اهيلع ةظفاحملا ىلع ثحلاو .« تس الآ تانكار عبرأ اهطسوأو تاعكر ينامث اهلمكأو

0 

1 



 : هنع ىلاعت هللا درر وعيب نبا( 7- 5

 ا اس نو عم سيو هاراسوملا

 ها ل اهيانإرأ و

 هس ثيدحلا حرش مق

 هللا محري ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 هلاق ؛ ربصف ) ءاذيإلا اذه نم دشأ هموق هاذا ينعي ( اذه نم رثكأب يذوأ دقل ىموم

 ةمينغلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا مسق نيح ( نينح موي لاق الجر عم نيح
 يأ الو ىف ىلع امة هذه نا شاور مهو كرتون را
 لدعي مل اذإ لدعي نمف : لاف . رمحا ىتح تح مالسلا هيلع يبنلا هجو ريغتف ( هللا هجو اهب

 . ريصلا ىلع هرْيغل ضيرحت و, مالسلا هيلع .ىبنلل .ةيلستثيدحلا*يفو, . ملوسرو هللا

 :”اننغ  لاغت هللا يضر ةشئاع (ق) - ]١5٠05[

 نا هلأ تلك يآ اذكو اذك رب دينا هللا

 وه م

 . « ليللا نم أرقي يراصنألا يمطخلا

 دقل هللا همحري ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 مهريغو مهبولق ةفلؤملا يطعي ِهدْيَع يبنلا ناك ام باب : سمخلا ضرف باتك : يراخبلا - ع0

 . )3١5٠0( هوحنو سمخلا نم
 . هنايإ ىوق نم ريصتو مالسإلا ىلع مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم

 نا تو يي

 ةروسو ةرقبلا ةروس لوقي نأ اًمأب ري مل نم باب : نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا - [1705]
 6-06 اذكو ك7

 (7/8/4) هب قلعتي امو نارقلا لئاضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص تاك" + مكنم

0 
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 هس ثيدحلا حرش مح

 هللا محري ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 مل ول ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق وأ , مزمز تكرت ول ليعامسإ مأ
 عضوم رهظملا عضو ( مزمز تناكل مزمز نم ) اهيديب ءاملا ذخأت مل ول يأ ( فرغت
 هجو ىلع ةيراج يأ ( اًئيعم اًئيع ) عماسلا نهذ يف هيلإ دنسملا نيكمت ةدايزل رمضملا
 هعضرت يهو ليعامسإ مأ رجاهب ءاج مههاربإ نأ ّيور ام هتصق . نويعلاب ةيئرم ضرألا
 رجاه هتعبتف ىلوت مث ءام هيف ءاقسو رمت هيف ءانإ اهدنع عضوو تيبلا دنع امهعضوف

 تفتلي ملو ءانب الو سنأ هيف سيلو يداولا اذه يف انكرتتو بهذت نيأ : اًرارم تلاقف
 ىتح قلطناف تعجرف انعيضي ال نذإ : تلاق . معن : لاق ؟ اذهب كرمأ هللا : تلاقف اهملإ

 1 نب تنكتلا ىلإ اكبر 8 «لا اليل شعل هناورزال كيط ا ةيقلاا دنع ناك
 تشطعف بارشلاو ماعطلا دفن املف ع7 : يهاربإ] ( ةيآلا ) « رعْرَز يِذ ريغ ٍداَوَب

 تدجوف هيلإ رظنت نأ ةيهارك تقلطناف هعوج نم يوتلي اهنبا ىلإ رظنت تلعج تعاجو
 تعفر يداولا تغلب اذإ ىتح هنم تطبهف اًدحأ رت ملف هيلع تماقف لبج برقأ افصلا

 اًدحأ رت ملف اهيلع تماقف ةورملا تأ مث يداولا تزواج ىتح تعس مث اهعرد يفرط

 عضوم دنع كلملاب ىه اذإف اًبوص تعم ةورملا ىلع تفرشأ املف تارم عبس كلذ تلعفف

 كنا دب تلعج , ءاملا يرجي نايل اًضوح هلم لا مجف ءالإ ريظ لح ماج يح
 تي اايهه نإف قاحن 28 - كلملا ال لاقق تعضراو تيرشف روفي وهو اهئامس ىف ءالا

 كلذك تناكو ضرألا نم ةعفترم ةمكأ تيبلا عضوم ناكو هوبأو مالغلا اذه هينبي هلل

 مهربخأف الوسر اولسرأف ءاملا لوح ددرتي اًرئاط اوأرف ةكم لفسأ يف اولزنف وع
 كجاو تاويثذيف يب انبلف عب تلاق ؟ةكدينغ لاين نأ انل كي ذات اش ااولاقف ا وليقأف كاملاب

 ةيكأأ ىلإ راشد اديب يشي حأ نأ ينرمأ هللا نإ ليعامسإ اي : لاقف مهاربإ ءاج مالغلا

 . تيبلا نم دعاوقلا عفر كلذ دنعف ةعفترم

 ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [01]
 مهني ْنذؤم ُموُقَي مث َرَنلا الا لهأو « هلا نجلا لأ هللا لدي

 دلال لك تنقل نسا نقلا لوقيف

 هيف وه اميف

 كسي ثيدحلا حرش مح

 لهأ هللا لخدي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق
 . توم ال ةنجلا لهأ اي : لوقيف منيب نذؤم موقي مث رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا
 نوكي ءادنلا كلذو ةمقنلاو ةمعنلا نم ( هيف وه اميف دلاخ لك توم ال رانلا لهأ ايو

 . رانلا لهأ حرتو ةنجلا لهأ حرف دايدزال

 00 هلا يضر ةريرخ وبأ مر

 70 كيان ركب انلا كوشات هنجلا ”لعمأ' نم لدي ١

 كسي ثيدحلا حرش مح

 يتمأ نم لخدي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 . رشبلا ريخ كيبن قحب رفنلا كلذ نم ينلعجا مهللا ( باسح ريغب افلأ نوعبس ةنجلا

 هع ىلاعت هللا يضر سابع نيا" (خل 1 11( 

 دفا مولا 0

 . (34 ؟مل) ,نانلااو ةنجللا ةفلص بلاي :7!قاقرلا ,تاتك : يراخبلا -01761]

 .(5”) (0-585) . نورابجلا اهلخدي رانلا باب : ةنجلا باتك : ملسمو

 باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم - [507]
 . 1 1 ادعس

 ةقلع علا ةيعل الصودا داخل ام نأ ارا م هامل اةاقاذبللو مبدا ياراحتبلاب 7 علكسو

 "ناش
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 : هع لاجت هلل يضر ةازيرها وبأ 00

 مههوجو ء ءيِضُت افلا نرش غلا وعز يما نم نجلا لكي (

 ارا ِرْذَبلا ةلثل ِرَمَقلا ةَءاضإ

 هسي ثيدحلا حرش مح

 ةنجلا لخدي ) هنع ةياورلا ىلع امتنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 فلاب دارملا ( ردبلا ةليل رمقلا ةءاضإ مههوجو ءيضت افلأ نوعبس مه ةرمز يتمأ نم

 لحدي نأ يلر يندعو » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ماما اربأ ىور امل باذع الو

 . ةرثكلا هب داري نأو ددعلا اذه نوعبس هلوقب داري نأ لمتحي : رهظملا خيشلا

 ] - ]1٠١هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
 ( 0هروظب ىلع مهتم افادجاو هون اغلا توفت فا نلف دكا شأني

 ير

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ) يتمأ نم ةنجلا لخدي ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م
 مهنم ةدحاو ةرمز ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةنيرقب ةرمز فلأ هب دارملا ( افلأ نوعبس

 بكاوكلا ءوضأ ىلع مههوجو نوكي لوخدلا يف مهيلت يتلاو ( رمقلا ةروص ىلع .

 . (10.45) فاني رتخب !انل1, نوعبتما هيلا الدي بضاولا : قافرلا »تاكا راما ا + ١ هود

 باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم

 . (5117) (؟1 1 بادع الو

 باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب : ناميإلا باتك: ملسم - ]١٠٠٠0[

 .(؟10/10 051١ از تادع الو
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 نإ نحل ايندلاا اهل تيب تنكر الفت رطعإ نو مهضعملا صنت

 هدي دمع لفك يوناو ةنجلا لوخد يف رت اونو اوبّذُه

 ار درك د ا ل

 بصح ثيدحلا حرش مح

 نونمؤملا صلخي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 رانلاو ةنجلا نيب ) دودمملا طارصلا نع ةرابع يهو ( ةرطنق ىلع نوسبحيف رانلا نم
 قبس ةيضرع وأ تناك ةيلام ( ايندلا يف مهنيب تناك ملظم ضعب نم مهضعبل صتقيف
 تينف نإ ملاظلا تانسح نإ « سلفملا نم نوردتأ ١» : ثيدح يف عباسلا بابلا يف هركذ
 قت »راب اه جراطتالث هيلع جنن يرطخم ميلا اهالي :نمراقججأ هيلع امال نىك
 نذأ ) اهلك بونذلا نم اوصلخ يأ فاقلا ديدشتو نونلا مضب ( اوقنو اوبذه اذا

 ليضفت لعفأ وهو ( هلزنمب ىدهأ مهدحأل هديب دمحم سفن يذلاوف ةنجلا لوخد يف مه
 اذهو ( ايندلا يف هلزنمب ) فرعي مهدحأ نم يأ ( هنم ةنجلا يف ) فرع ىنعمب ىده نم
 ةنجلا يف هلزنمب هنافرع ينعي ورمع نيع يف هنم نسحأ ديز نيع يف لحكلا ليبق نم
 .:لييدلا 9 ذل رنم .نافرغاا, نم رتكأرر نوكي

 0 هللا 0 ةريره وبأ (6م) 1

 0 لم ْمُهُتَدِيفا ٌماَوقا . فجر ا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ماوقأ ةنجلا لخدي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نما لهأ نإ ٠ : درو مك نيللاو ةقرلا يف يأ ( ريطلا ةدئفأ لثم ) مهبولق يأ ( مهتدنفأ
 لكوتلا قح هللا لع نولكوتت مكنأ ول » : درو ك لكوتلا يف يأ : ليقو « ةدهفأ قرأ

 قوت ريكا يلعلا نأل اردحتلاو :كفاوحلا "قا يقأ : ليقو « ريطلا قزري اك مكقزرل

 ريطلا ةدفأ مهتدفأ 3 ماوقأ ةنح لا لحخدي تلا: اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا ا ملسم - عل 594

 !! الر" 0

1 



 ]١595[ - هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) :

 , 0هد يي تح دص

 و هللا اّلإ هلإ ال َلاَف ْنَم ِراَلا َنِب جرْخَي مث « ًةَرْعس ْنِزَي اَم

 ل لق را نب حرم أ 4 نر رطل ف ي

 رفا يراخبلا ٌداَر 0 مر ٠ هِبلَق يف َناَكَو هلا اّلِإ

 . (ريخ» ناكَم ( ٍناَميِإ نِم » ارك َنَع َةَداَتَ ةياور

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم رانلا نم جرخي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 ةبهرلا وأ ةبغرلا نم نمؤوملا ةصح هب دارملا ( ريما نم هبلق يف ناكو هللا اّلِإ هلإ ال لاق
 هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخي مث ةرعش نزي ام ) ايندلا لمعلا ىلع هل ةثعابا

 ناكو هللا اّلِإ هلإ ال هلاق نم رانلا نم جرخي مث ةرب نزي ام ريخلا نم هبلق يف ناكو

 هنأل نزولا هنم دارملا سيلو ةلقلا ةفرعم يف لثم اذه ( ةرذ نزي ام ريخلا نم هبلق يف

 ( ريخ ناكم ناميإ نم سنأ نع ةدانق ةياور ىف يراخبلا داز ) نزوي ىتح مسجب سيل
 ركذ لاق ول لوقأ . نزي ام ناميإلا نم هبلق يف ناكو يراخبلا حيحص يف روكذملا ينعي
 روك ذم لب مللسم, حيحص يفاام لع دئاازا ريغ ,نامإلا نم هلوق نأل ىلْوَأ ناكل دار ناكم
 نال ةنسحلا لامعالا نم هتارمث ةياورلا هذه ىلع ناميإلا نم دارملاو هنم رخآ ظفل لدب

 . ارجتيال قيدصتلا اوه يذلا ؛ناميالا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ ب ا

 رات ةقعلا نيب ةرطنق لع نوسيحلا غاثلا نم نوسمرالا صلي

 مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع برلا مالك باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ]١5957[
 .(اله١٠)

 . (5525) )١915( اهيف ةلزنم ةنخلا لهأ ىدآأ باي: ناعدا تاك 2 لف

 فارسو تاوثلا انف نذل ةقاحلا ئشو 0 موي صاصقلا تان: قاقرلا كاك : يراخسلا ل لا

 : (107559 نوما

0 



 * هنع للاعت هللا ئضرأ ةريره وبأ (ق) - 53

 ؛6 ةسيصلا+ نما مافي وسلا وذ ةيعكلا :بّرَحَي أ

 وذ ةبعكلا برخي ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 قيقد اًيشبح الجر هب دارأ ثنوم وهو قاسلا ريغصت ةقيوسلا ( ةشبحلا نم نيتقيوسلا
 يف ,رسلا»«لعل ة«يبيطلاب لاف ةقافلا ةنتيملا» قوس لع ,تلاغلا نألا اًهر شيمر اغا !اكاطلا

 هطلاشل فتك :! تبق: كافي, ةقلخلباا يغض اريقحل يعم وج كتب. ةمظعلل»)ةبعكلا نأ اهرغصت

 ءانف#د نعي ةعاسلا بيرق! اذه ”نوكيراغإ..: اانلق ., اهنع, ليفلا سبح" هسبحي !الوزابلع هللأ

 دلما ةفاطم انا كاماكك ءانر طلعي اة طقم( ةناهتسا لعبت ذلعل انوع لعرب هطلططشا ىلا العا

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج ( 0

 . (« ةَعافشلاب ٍراَنلا َنِم موق ٌجَرْحَي

 بسد ثيدحلا حرش مح

 رانلا نم موق جرخي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خ )
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 لابجلا لاّثما بونذب نيملسملا نِم سان ةَمايِقلا موي ءيجي »
 اًميف ؛ ىَّراصَنلاو ٍدوُهَيلا ىلَع اًهَعَضَيَو . مهل هللا اَهرْمْعَيف
 0 3 0 ا م
 3 « كشلا نمم يئررفا ا ل ملا وبا لاق ©« بسحا

 ةمايقلا موي ءيجي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبا - م )
 دوبيلا ىلع اهعضيو مه هللا اهرفغيف لابجلا لاثمأ بونذب نيملسملا نم سان

 عضوت ال اهمادعناو اهنارفغ دعب بونذلاو اذه مقتسي فيك : تلق نإف . ( ىراصنلاو
 وه : تلق . 18: رطاف) # ىرخلا َرْزو ةَرِزاَو َرِزَن الَو 9 : ىلاعت هلوقل فلاخم هنأ ىلع "م ل ل ل 000

 نما يفر اوزانص ري رفاكلا لع اهاقبأ ور نيملاسشملانعوت ايسلا طقسأ امي ىلاعت للارض نا
 ةلمج نم ىراصنلاو دوبيلا ىلع عضوت اهنا نظأ ١ يأ, ( بسحأ ,اميف )هعونذ نيلماحلا

 ثيدحلا اذه ةاور دحأ اهدعب واولا نوكسو ةلمهملا ءارلا حتفب ( حور وبأ لاق ) ةرفكلا

 مالرسلا هيلع يبنلا نم, رداصا بيسجأ /اجيف هلوقانأ مفرعأ لال سعي ( كلا نم يردآ الر

 . يوارلا نم وأ

 ١ هنا ىلاعت هللا ىضر سابع نبا"'قر 2[

 .(اسسلا مرحي اَم ةَعاضّرلا َنِم مَرْحَي و

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نم مرحي ) هنع ةياورلا ىلع اَتَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)
 ةعاضّرلا نإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( بسنلا نّم مرحي ام ةعاضرلا
 . 4 ةداالولا مرحن ام مرح
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 نأ ىلاعت هللا ءاش ام ينعديف اًدجاس تعقو ) ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا اذه ينتيأر

 لوهجمنلا ءانب ىلع رمألا باوج مزجلاب ( عمست لق كسأر عفرا دمحم اي : لاقيف ينعدي

 لبقت يأ لوهجملا ءانب ىلع ءافلا ديدشتب ( عفشت عفشا طعت لس ) كلوق عمسي يأ

 ىلع رهظيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اًدمحم اوعفشتسي نأ الوُأ اومهلي مل امّنِإ كتعافش

 يبر هينملعي ديمحتب يبر دمحأف يسأر عفراف ) هل صاخ ماقملا اذه نأ نيقولخما عيعمج
 تلبق لوقي نأ لثم هادعتأ الف هدنع فقأ ًاّدح يل نيبي يأ ( ًاّدح يل دحيف عفشأ مث
 نيضاعلا نم ةففئاط يف نوط, لك يف هتعافش لقت اذك و تاولضلا# زحأ نميف كتعافش

 دوعأ مث ةنجلا مهلخدأو رانلا نم مهجرخأف ) تايبنملا تاس بكتارا و ماك رلاب لخأ قومك

 عمست لق دمحم اي كسأر عفرا يل لاقي مث ينعدي نأ هللا ءاشام ينعديف اًدجاس عقأف

 دحيف عفشأ مث يبر هينملعي ديمحتب يبر دمحأف يسأر عفرأف عفشت عفشاو طعت لسو
 ىلع لدي ثيدحلا لوأ : تلق نإف . ( ةنجلا مهلخدأو رانلا نم مهجرخأف ًادح يل
 رانلا نم مهجارخال ةعافشلا نأ ,ىلع هرخاو فقوملا نم ةحازإلل مهعافشتسا نأ

 جارخإإلابو سمشلا وند نم رحلا ةدش رانلاب داري ناب قيبطتلا : تلق . امهنيب قيفوتلا امف

 ةقرفو 0 ىلإ مهب راسي ةقرف نيتقرف نونمؤملا نوكي نآب وأ اهنم صالخلا
 نايكي ناب وأ رانلا يف نيلخادلل مث فقوملا نم ةحازإلل اّلَّوُأ مهل عفشيف رشحملا يف اوسبح

 اهثلاثو . باسح ريغب ةنجلا مهلاخدإل اهيناثو . فقوملا نم ةحازإلل اهّوَأ . اًماسقأ ةعافشلا

 ىوطو نيمسقلا ثيدحلا ين ركذف رانلا نم جارخإلل اهعبارو . طارصلا ىلع رورملا دنع
 (وأ»و يوارلا لوق اذه ( ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا يف يردأ الف لاق ) نيبلا نم نيرخآلا

 يي ا دال يس للي رمال ل م ايما مدع لل
 م لاق ) [04 : ناسنإل) © اًروُفَك وأ اما ْمُهْنِم ْعِطن اَلَو

 ااووهو ةداتق وبأ هرسف اذكه دولخلا هيلع بجو يأ ( نآرقلا هسبح نم الإ رانلا

 دل هيتا مث : ةياور يفو ) نارقلا ار ركنا ل رافكلا مهب دارأ هتاور

 مدقت يذلا ىسوم ركذو ) يوارلا نم كش ( ةعبارلا دوعأ وأ ) ىملاعت هلل بوصنملا
 روكذم مدقت ا" هنم مهعافشتساو ىموم ركذ ينعي ( يراخبلا تاياور ضعب يف وه
 . روكذم ريغ يراخبلا تاياور ضعب يف هنكلو ملسم تاياور عيمج يف

 ا



 ينمتلل باوج بصنلابو ةلمهملا ءارلاب ( انحيري ىتح ) ءايبنألا انعفشتسا انتيل ينعي ىنمتلل
 هللا كقلخ قلخلا وبأ مدآ تنأ نولوقيف مدا نوتأيف لاق اذه انناكم نم ) انليزي يأ

 رمأو ) فيرشتلل هللا ىلإ خفنلا بسن ليربج ناك خفانلا ( هحور نم كيف خفنو هديب
 تسل لوقيف اذه انناكم نم انحيري ىتح كبر دنع انل عفشا كل اودجسف ةكئالملا
 ديعبتلا ىلإ كانه هلوقب راشأ ةعافشلا نم هيف يننونظت يذلا ناكملاب تسل يأ ( مكانه

 اراشملا اناكملا نع ديعيتللا نكي تاطنلا فاك "دب قمل اذإ انه نآل ةعافشلا' ءاقم نم

 يحتسيف ) اهنع ىبن يتلا ةرجشلا نم هلكأ يهو ( باصأ يتلا هتئيطخ ركذيف ) هيلإ
 لوأ هقح يف لاق فيك : تلق نإف ( هللا هنعب لوسر لوأ اًحون اوتئا نككلو اهنم هبر
 مدأو رامكلا لإ كعب لوسر لوأ ةدارغإ نلف - اكِيشو مدا هيلع مدقت دقو لوسر

 خيراتلا لهأ هلاق اماّمأو تيش هفلخ كلذكو اًرافك اونوكي مل مهو هينب ىلإ اًلسرم ناك

 ابن ناكو سايلإ وه سيردإ نأل تبثم ريغف حون لبق لسرأ مالسلا هيلع سيردإ نأ
 ( باصأ يتلا هتئيطخخ ركذيف مكانه تسل لوقيف اًحون نوتأيف لاق ) ليئارسإ ينب يف

 قرع يه : ليقو (4ه : دره 4 يلْهَأ ْنِم يتبا نإ ا هلوقب ملع ريغب هبر هلاؤس يهو
 اليلخ هللا هذختا يذلا مهاربإ اوتئا نكلو اهنم هبر يحتسيف ) هئاعد ببسب ضرألا لهأ

 ثالثلا تابذكلا يهو ( باصأ يتلا هتئيطخ ركذيو مانه تسل لوقيف مهاربإ نوتأيف
 ىنعملا يف ةبحتسم تناك لب ةقيقحلا يف تابذك نكت مل نإو يهو اهركذ مدقت يتلا

 نييرقملا تان راربألا تا زيت 6 الر رن قف دا ىف اع رشا. كف لماكلا 3

 ىسوم نوتأيف ةاروتلا هاطعأو هللا هملك يذلا ىسوم اوتئا نكلو اهنم هبر يحتسيف )
 هبر يحتسيف ) يبطقلا هلتق يهو ( باصأ يتلا هتئيطخخ ركذيو مكانه تسل : لوقيف
 تسل لوقيف هتملكو هللا حور ىسيع نوتأيف هتملكو هللا حور ىسيع اوتئا نكلو اهنم
 ىراصنلا ءارتفا نم هئايحتسال ناك هلعل ةروكذم ريغ هتئيطخ نأ عم اذك لاق امنإ ( مكانه

 ار ا ا وو رم و ف
 1 وسلا 55 . مادقإلا نع هعنمي نأ بجاولا ناكو يق دل "نأ ىلإ ريشي اذه : ليف نإف

 0 ةوبنلا لبق ناك ام مدقتملا ليقو ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع

 يأ ( هتيأر انأ اذإف يل نذؤيف يلر ىلع نوأتسأف ينوتأيف ) هتمأ بونذ هب دارملا ليقو

.+ 
 "ةم-(5) راهزألا قرابم



 ةكئجاسلا نو ت1 واج وز نرغا كليف كو ةيايو اشي كشك لكلاو بأ مدا هلأ

 تنل« دلالة انك نم م انَحيرُي ىَنَح كّبَر َدْنَع انل عفلشا كل اوُدَجَسف

 لَو انو اوُنا نِكَلَو « اه اهم هبَر يِحتْسَيَف باَّصأ يتلا ةقيطحت ركْذيف ْمكاَُ
 خا ارب 'لكاقق" تقلل 005 ا لاق « هللا ُهَنَعَب ٍلوُسَر

 , اليل هللا هذَحنا يِذَلا مههارنإ اونا | نِكَلَو « اَهْنِم هبر يِحَتْسَيَف « َباَّصُأ يت

 بَرِيِحتْسَيَف باَصأ يتلا هتتيطت رْكْذَيَو ْمكاَنُه ُتْنس : لوقيف ميهاريإ نوُنأي
 : لوقيف ىَسوُم َنوُيأبف ةاروُتلا ُهاَطْعأَو هللا هَمّلَك يذلا ىَسوُم اوُتلا نِكَلَو اهب

 عا وُنتا نكَلَو اَهّْنم ِهّبَر يجَتسَيَف باص يتلا َتتيطح ُركْذَيَو ْمكاَنُه ُتْس

 نكلَو « كاَنُه ُتْنمل : لوقُيف هتملكو هللا حور ىسيع نوُنأيف ُهَملَكَو هللا حور
 ىَلَع ْنِذاتسأَف يِنوُأيَف « رحت امو هب نم مدت ام ُهَل رفع ذه اًدمَحُم اوُن

 نال ] نينا للا َءاَش ام يِنُعَدَيف اكجاس ُتْعَقَو ُهتْياَر انآ اَذِإَف «٠ يل ندي 09

 ًءاش ام يِنْعدَيف اًدِجاَّس ُمَقَأَف 0 ل لكم ا دع

 0 ا ا 1 ياتي نرش

 ٌدَحِبف عفش ا م لم د توسع سل

 يف أ ةنِلاَّثلا يف يرذا الف : 0 ؛ ةّمجلا مُهلخْدََوراَنلا نم ْحهَجرخأَف ادَح يل

 نا ا راثلا يف يفب ام براي : 061 لاق « ةعباّرلا

 يف وه مدقت يذلا ىسوم ركذو ؛ « ةعباَرلا دوُعأ وأ ةعباّرلا هيتا مث ٠ ةياور
 . « يراخبلا 0 نسعي

 هس ثيدحلا حرش مدح

 موي ياذا هنا بكد سقيا ورإ ىلع اقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر
 ىأ: ”ىوروت لاقو حا رشعلا' هلاق“ اذنك ' ونهعاتجالا نومتغي'ئأ" ( كلذلا ناومتبيف 'ةمايقلا

 مرق اا ا ابواب نال ف ةياور يفو كلذل ةعافشلا لاؤسب نونتعي
 جر ني يطال اطلع يملا ناصفس تو ا! ةقلطسا ر
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 :, هنع كلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 83

 هيرب هب ا ٌصقنيو « َناَمّزلا ُبَراَقَعَي ١

 : لاق ؟ وه اَمْيَأ هللا لوسر اي : اولاق «جَرَهلا ٌرْيكَيو
 0 لْثقلا

 نر بيد

 ( نامزلا براقتي ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 برق دارملا ليقو ةمايقلا نامز برق هب دارملا ليقو را ل يأ
 نوكت ثيحب ءاضقنالا عيرس نامزلا ىري هانعم ليقو رامعالا نعم رضقي' ىنعي“توملا-نامز

 ]لبق دف” ماظعلا نفل بي مه ريحت ول اقدلاب يخاعشاوب بالغ 5 رهشلاك ,ةئمسلا

 ىنعم : انلق . اذه تاس دام تارسملا يف نامزلا رصق لمعتست برعلا
 !لاقرام شعسو نارتنالا يمد حهااس ةرتكل نام لا وا مهيتلاسسا كا دا

 ريغ اذه و ىالثلاو ةدشلا ىف هريصف» ءاخ ارد ةعشلا ىف نامرلا هلا نريش ا( 1 هنآ

 عضوي يأ ( حشلا ىقليو ) ءاملعلا ضبقب كلذو نيطسعي تباور وام ملعلا صخب ار كاد
 امبأ هللا لوسر اي : اولاق جرحا رثكيو نتفلا رهظتو ) قوقحلا ءادأب لخبلا بولقلا يف
 مسا ارك دلل نا دلع . ديك الل هرركو لتقلاب, هرسف (,لتقلا لتقلا'- لاق وه
 لوسر اي اولاق ملسُم حيحصو ةاكشملاو حيباصملا خسن يف روكذملا نكل وه اميأ قراشملا

 "كالا مسالا حرش بلطي امب نأل ىنعملل برقأ اذهو جرحها امو هللا

 هنع ىلاعت هللا يضر 5 (ق) سر 1 للا

 : 1 ا ا ل : ا
 و ل )2 كيدل لومتهيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمج (

 الا را طا ل ري را رم انكي لتحل انير' ىلإ !اتعفللاتسا 00 َ "0 م

 . 000519 . نتفلا نوه تاب ١ نتفلا تاكا : ئراحتلا 2085-3

 نامزلا رخا يف نتفلاو لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عفر باب : ملعلا باتك : ملسم
101 

 . (580568) رانلاو ةنجلا ةفص باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - [ع591١]

 05770 01359 ايف ةلزنم اةنحلا لهأ "قدا, تالا ١ ناكالا ثبانك ,: لسمو

/0. 



 اهنادجيف امهمنغب ) ناحيصي يأ نيعلا حتفب ( ناقعني ةنيدملا ناديري ) ةليبق ةمجعملا ءازلا

 تضم لو كلاما هذه ليق سوح و تاك اينادخ هاشم وا اشوحنو ايف .نادع ياء اشرح

 لا دوك انا يروا كل ينال سن تر هيما لس يح ل
 كلذ ىلع لدي ( امههوجو ىلع اًرخ عادولا ةينث اغلب اذإ ىتح ) هلوق نأل نامزلا رخآ
 . ةعاسشلا»مائق ااسهكارذاإل "ن ركي "اييطارجو هلع ناوعاتزلا» ظالفتم تا ورعاظلا 0

 * هنع' لافف»كلا يلعرا ةريزه"اوبأ مقرا ل ما

 ف ٍنوغمتجيو راَهَتلاِ هك حاشا ليللاب ةكئالم مكيف نارام 0

 لاق .مكيف اوُناَب نيذلا ٌجرعُي مث ءرجفلا ةالصو ٍرصَعلا ةالص

 مهو ْمُهاَتكرت : نوُلوقيف ؟يِداَبَع مكر ت فيك ْمُكب ُملعأ َوْهَو مُهْبَ
 40 ا مهو مهاب نراع

 مكيف نوبقاعتي ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 باب نم اذهو ىرخأ بيقع مهنم.ةفئاط ىآي ينعي“ ( راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم
 هتكئالم ىلاعت هللا عمج ( رجفلا ةالصو رصعلا ةالص ين نوعمتجيو ) ثيغاربلا ينولكأ

 امبنوك عم امهف ةدابعلا نال نيتقولا نيذه صصخ مهل ء'دهش اونوكيل هدابع ةدابع تقو

 هه ريغ لبق و تانكلا ةظفح امنا ىلع كو رك الا ور يصولح لع لدأ ةلشغ و ل

 متكرت فيك مكب ملعأ وهو مهبر مهاسيف مكيف ) ةتوتيبلا نم ( اوتاب نيذلا جرعي مث )
 ةكئالملا نم للاعت هلاؤس ( نولصي مهو مهانيتأو نولصي مهو مهانكرت نولوقيف يدابع

 نيلئاقلا ىلع خيبوتلل امإو نيلماح كتاروهشلا 70 نيلماعلا هديبعب ىنالتتي نأل امإ

 [- ١ ةرغلا) 0« اهيف  ديضي نم ايف لعجتا »

 ]١584[ - رصعلا ةالص لضف باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا )555( .

 ةظفاحماو رصعلاو حبصلا يئالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 امييلع )175"( )5١١(.
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 نوكي دوبيلا رثكأ نأ ىلإ ةراشإ هيفو فورعم وهو ناسليطلا عمج ( ةسلايطلا مهيلع )
 "لاح دلا عابتأ

 1 هبع (ياعت هلا يضر 1 قرار ا هنا

 كار نقليو نانا عج ريف كو ا ُهَلْها هما تيملا عشا

 هله نيو نظرا لح

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةثالث تيملا عبتي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 هيفو ( هلمع ىقبيو هلامو هلهأ عجري دحاو ىقبيو نانثا عجريف هلمعو هلامو هلهأ

 .:لالل# يف ةنيعم نوكشل لامعألا نسحب لع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ اا ا

 ا فاعلا لإ هاهنا ك6 ل ا ع حبلا تا

 اهناَدجَيف اًمهمَنعب ِناَقِعْنَي ةنيدملا ٍناَديُيةَئْيَرُم نم ٍنايعار ُرَشْحُي ْنَم

 4 اًمهِهوَجَو َقْلَع ار .عاذدولا 0 ال اذإ |: ىتخ 5 ضر

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةنيدملا نوكرتي ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 يأ ( اهاشغي ال ) اًريخ تناك ىتلا اهتلاح ىلع يأ ( تناك ام ريخ ىلع ) اهلهأ يأ
 رئاط وأ ةميبب وأ ناسنإ نم قزر بلاط لك يهو ةيفاع عمج ( يفاوعلا اّلِإ ) اهئيجيال
 اَذِإَو ف : ىلاعت هلوق يف ةمركع لاق ا تومي يأ لوهجملا ءانب ىلع ( رشحي نم رخاو )
 حتفو مملا مضب ( ةنيزم نم نايعار ) اهتوم اهرشح [ه : ريوكتل] © ترشح شوخولا

 66504 كاؤملا ؟تازكسا كابا": قاقرزلا تانك اي( قراخبلا- ١ هامور

 . (0) )595٠0( قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم
 . )١81/5( ةنيدملا نع بغر نم باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - [ع١ه484]

 :.(175()519) اهلهأ :اهكرتي' ني ةنيدملا يف .باب : جيلا ! تانك: ملام

 <+.6م



 ةرجهلا يف اوناك ناف ) ىلوأ عروألا نوكيف يصاعملا نارجه ةرجحملا ناكم لعج ةكم
 نّمؤي الو ) ةعامجلا ريثكت هميدقت يف نأل مدقأ نسألا لعج امّنِإ ( انس مهمدقأف ءاوس
 تيبلا بحاص وأ ىلاولا ناك اذإ ينعي هتيالوو همكح لحم ين يأ ( هناطلس يف لجرلا

 يف دعقي الو ) هنم ملعأ هريغ ناك نإو ةمامالاب ىلوأ وهف ةالصلا هب حصي امب اًملاع

 سلجي ام ءاقلإب وأ اهيلع ءىكتي ةداسو عضوب هلّدعأ عضوم ىلع يأ ( هتمركت ىلع هتيب
 « يناثلا لجيؤلل'هتمركتوهتييو هلاطلس 0" ريعتحلاب ( ةقذإب هل[ ) ةدئاملا اين دا رملأ "لق وأ يلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر قرت (ع) - ها
 28 0 3 و 0 220 لل 3 خفر 700 262-

 كاي عاشت اهم

 ءاش ام ةنجلا نم ىقيي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م
 يأ ( اه هللا ءىشني مث ) اهتعسل قلخلا نع ةيلاخ ةنجلا ضعب ىقبي ينعي ( ىقيي نأ هللا
 ( اًقلخ ) هيلإ هتفاضال اًئنْوم ضعبلا نوكل وأ ةنكمألا رابتعاب ريمضلا ثينأت ةنجلا ضعبل
 فم قوما رمق ودل مراطتا وت قاورخ أ

 : .هنحع»» ىلاعت للا ىبضرر نأ( مالا - ([ 184
 م 2 2 2 2 دارا 2 ريل م 1 ريب هر

 ء ةسلايطلا مهيلع افلا لوعبس ناهبصا دوهي نم لاخلا م ((

 ناسارخب ناهفصا هب دارملا ليق فورعم دلب ءافلا وأ ءابلابو اهحتفو ةزمهلا رسكب ( ناهبصأ

 لوألا وه روهشملا حيحصلاو نوعست ةياور ينو ( افلأ نوعبس ) قارعلا ناهفصا ال

 ةنجلاو « نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [١همه]

 . (؟59) (؟5815/) . ءافعضلا اهلخدي

 (؟911415) . لاجدلا ثيداحأ نم ةيقب يف باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - ]١58[

 )١1١5(.



 : هنع ىللاعت هلل يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ (ه) - [1884]
 ٌءاوَس ةَءاَرقلا يف : ارئاك نإف هللا باَتكِل ممر مازقلا مارعل)

 نإف « ةَرج رج هدف اوس يلا يف اونا ن١ ءادتتلاب مهلا

 يف جرا َنّمْؤي اَلَ 0 ْمُهمدقَ ٌءاَوَس ٍةَرْجهلا يف اوُناك

 . ( هنذإب الإ تم ركن 0 كيب يف دعقي 3 6 هامل

 هبي ثيدحلا حرش مح

 ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - م )

 ( ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف هللا باتكل مهأرقأ موقلا موي ) هنع
 ردق هقفلا نم ملعيو ةءارقلا نسحي ءىراق لجر موقلا يف ناك اذإ ينعي ثيدحلاب يأ

 ىلؤأ أرقألاف ةالصلا هب زوجت ام ردق نارقلا نم ملعي هيقف لجرو ةالصلا هب حصت ام
 جاتحم هقفلا نأل ىَلْوُأ ملعألا الاقو هابحاص هفلاخو فسوي وبأ لمع هبو ثيدحلا رهاظل
 اباجإو ةءارقلا كلذك الو اهضقني وأ اهدسفي وأ اهيف هركي امم ةالصلا لاوحأ عيمج يف هيلإ

 انامز 'ى كلبك الو ةالصلا لاوحأي ملعأ اتاك نإمزرلاب كلذب ىف ًارفألا نإب ثيدخ اوع
 مهأرقأ : يدابالكلا خيشلا لاق ملعلا يف هل ظح الو ةءارقلا يف ارهاب «ناوكي لج رلا اذا

 ةوبنلا تجردأ امتأكف نارقلا أرق نم ٠ : مالسلا هيلع هلوقل ُهُيَع هللا لوسر نم مهبرقأ

 سانلا برقأ .هنأل 2ع هللا لوسر ةفالخب ىلوأ اذهف ) هيلا يحوي ال هنأ الاديسح

 ذإ هنع ثوروملا وهو هُيَع هللا لوسر ةعانص هللا نيد يف هقفلا مث ةفصو الاح هيلإ
 دييقتلا ىلع ءاملع مولعلا رئاسب ءاملعلاو ءاهقفلا قالطالاب ءاملعلاو ءايبنالا ةثرو ءاملعلا

 مدق كلذلف ثراولا ماقم هيقفلا ماقمو تيملا نم يصولا ماقم ءىراقلا ماقمف مهمولعب
 يصولا ماقم هماقم نآل ىلؤأ وهف هقفأ امهدحأو ةءارقلا يف ايوتسا اذإف هيقفلا ىلع ءيراقلا

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم اّلاقتنا ينعي ( ةرجه مهمدقأف ءاوس ةئسلا يف اوناك نإف ) ثراولا
 فرشلا كلذ ىقب ليق هدعب رجاه نم فرش نم رثكأ هفرشف الوأ رجاه نمف حتفلا لبق

 حتف دعبو هدعب رجاه نم دلو نم ةمامإلاب ىلوأ الوُأ هوبأ رجاه نم دلوف مهدالوأ يف

 ]١584[ - ؟ ةمامإلاب قحأ نم باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم )*77( )511( .

 م



 ملعا « سيوأ هل لاقي لجر نيعباتلا ريخ نإ ٠ : لاق مالسلاو ةالِصلا, هيلع. هنأب ملسم

 نيعباتلا نم لضفأ ةباحصلا نأل سياف رف لضفأ ناك هنع ىللاعت هللا ين( سعوا

 ءاحلطلا.'ةوعدب. مانتغالا 'تابحتسا ' ىلإإ 'ةرراشإ“ هنعا..رافغتسالاب :ةرمأ ”اهنإو 'كفالخخ »الب

 ىتح الوضفم يعادلاو الضاف بلاطلا ناك نإو ءاعدلاو ريخلا دايدزا بلط ىلإ داشرإو

 ليقو « يخأ اي كئاعد ين انكرشأ » : رمتعي جرخ لجرل لاق مالسلا هيلع هنأ ىور
 هيلا ربعلا ةريظملا لإ دق "نأ اهلك لاك 101 للطارأ ا كلل اير "ناني الاب طولا ءاظإ

 . هفلخت يف ءيسم هنأ مهوت عفدنيل كلذ نم هعنم همأب هرب نكل مالسلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج 182 2-1

 اَلَو َنوُطِحَممي اَلَو َنوُطّوَعَتي الو َنوُبَرْسيَو اهي َةَّبَجلا لخأ لكَ 0

 نوشهلب نا كتسلا منا عج كِل ٌمُهُماَعَط نكلو ند
 "م ادا نؤفيل انك اهنخكلاو عقينتكا

 بسد ثيدحلا حرش مح

 اهيف ةنجلا لهأ لكأي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 يأ ( نوطختمي الو نوطوغتي الو ) ميمعتلل امهيف لوعفملا فذح ( نوبرشيو
 تالضفلا هذه مهنع ردصي مل امنإ ( نولويي الو ) مهفنأ نم ليسي ام نورئنتسي ال

 نكلو ) رذقتست ةلضف هل نوكيال ثيحب ةفاطللا ةياغ يف مهماعط نوكل وأ اهتهاركل
 يأ ( كسملا حشرك ) ءاشج يف جرخي مهماعط لوضف ينعي ( ءاشج كلذ مهماعط

 حيبستلا ىرجي ينعي ( سفنلا نومهلي م" دمحلاو حيبستلا نومهلي ) ةحئارلا يف هفرعك
 ةمزال ءانثلا ريصي هانعم وأ مهيف بعت ال ايندلا يقف نسفدلا يرحب امك مههاوفأ يف دمحلاو

 . ناويحلل مزاللا سفنلاك هنع نوكفنيال مه

 مدهخيشتوءالهلفأو ةنطلا تاقلطاف تاي»:ااهلهأو؛اهلميغن ةةنفصوو 'ةليللا: تانك سما ١ هج"

 . 1 مري فر ١ ايفغو ةركيااون
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 بحص نم بحص نم ىأر نم مكيف له مه لاقيف سانلا نم ماتف وزغي مث مه
 يضر ميهيععباتو نيعباتلاو ةباحصلا ةليضف نايب هيف ( مهل حتفيف معن نولوقيف هللا لوسر

 ؟ ملمعامتلا

 : هنع ىلاعت هللا بلل را

 من ٍداَرُم ْنِم ِنَميلا لْهَأ ٍدادمأ ْعَم ٍرِماَع نب ُسْيَوأ ْمُكيَلَع يتأي ١

 يلام هَل , ْمَهْرَد َعضْوَم اَّلِإ هن 'ىرف ّصَرَي هب ناك فرق ْنِ

 ٌرفْغمسَي نأ تغطتنما إف « ُهريأل هللا ىَلَع َمَسقأ ْوَل « رب اَهب َوُه

 ؛ هس تاه كلل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نب سيوأ مكيلع يتأي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )

 دارم نم ) مالسإلا شويج نودمي مهنم ةازغ ةعامج مهو ( نملا لهأ دادمأ عم رماع
 باوصلا وه اذه سيوأ بسني هيلإو دارم ةليبق نم نطب ءارلاو فاقلا حتفب ( نرق نم مث
 لهأل تاقيم فورعم لبج وهو نرق ىلإ بوسنم هنأ نم هحاحص يف يرهوجلا هلاق امو
 ةدلاو هل .مهرد عضوم الإ هنم ءىربف ضرب هب نأك) يورعلا هلاق ذك كلقما دك

 حتفلاب هربأ رسكلاب يتدلاو تررب لوقت هلثم ةربمللاو قوقعلا فالخ ربلا (رب اهب وه
 رفغتسي نأ تعطتسا ناف هربأل هللا ىلع مسقأ ول ) يرهوجلا هلاق اذك رابو هب رب انأف ارب
 هنم رافغتسالا ءاعدتساب ةباحصلا بطاخ رخا ثيدح ىفو رمعل باطخلا ( لعفاف كل

 يضر رمع اهيف ىفوت يتلا ةنسلا ناك املف هبلط يف ناك هنع هللا يضر رمع نأ ىور

 : لاقف خيش ماقف رماع نب سيوأ مكيفأ نملا لهأ اي ىدانف سيبق يبأ ىلع ماق هنع هللا

 انرهظأ نيب ريقحو انلبإ ىعري وهو الام لقأو اًركذ لمخأ وهو سيوأ هل لاقي خأ نبا يل
 يبنلا هفصو مك هدجوف هيلع أف تافرع نم كاراب : لاق ؟ وه نيآأ : رمع هل لاقف

 ىورو سيوأل ةليلج ةبقنم هيفو هل رفغتساف يل رفغتسا لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ]١5857[ - هنع هلا يضر « ييرملا نيا" لئاششفا نم»عبماب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم .
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 مله ) هلوقب اهيف ةشيعملا قيضل ةنيدملا نم جورخلا ىلإ يأ ( هبيرقو همع نبا لجرلا وعدي

 هرّرك ( ءاخرلا ىلإ مله ) لبقأ ىنعمب لعف مسا ملهو ةشيعملا ةعس ىلإ يأ ( ءاخرلا ىلإ
 فودذحم ول باوج ( نوملعي اوناك ول ) لاحلل اهيف واولا ( مهن ريخ ةنيدملاو ) ديكأتلل

 يذلاو ) اهنم جورخلا اوبلط امل ريخلا نم ةنيدملا يف ةماقإلا يف ام نوملعي اوناك ول ينعي
 هللا فلخأ الإ ) ةنيدملا نع اًضارعإ يأ ( اهنع ةبغر دحأ مهنم جرخي ال هديب يسفن
 ةعاسلا موقت ال ؛ تيرا ع ا ل ا اًريخ اهيف

 يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( ثيدحلا ثبخ ريكلا ىفنت أي اهرارش ةنيدملا ىفنت ىتح

 3 ريكلاك 'ةئيدملا امنإ"9"تييذحلا يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ ترو ل ل

 لَه ْمُهَل اقيم « سائلا نم مي وَ َناَمَر ساثلا ىَلَع يني
 وُرْغَي م ء مه ُحَتفيَف « معن : : َنوُلوُقيف ؟ هللا لوسر ىَأَر ْنَم ْمُكِيف
 ٌلوُسَر ٌبِحّص ْنم ىأر ْنَم مكيف له : ُمُهَل ُلاَقُيَف ساّنلا َّنِم ٌّماَق
 لايف ساّنلا نم ماي وزغي مث ٠ , مهل ُحَتفُيَف . معن : نولوقيف ؟ هلل
 ؟ هللا لوسرا بحض نم 'ٌبحَص 000 ْنَم مكيف له : ممل

 . 2 مهل ُحَتفُيف معن : نولوقيف
 هس ثيدحلا حرش مح

 سانلا ىلع يتأي ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 اهظفل نم اهل دحاو ال ةريثكلا ةعامجلا ىنعمب ةزمهلابو ءافلا رسكب ( مائف وزغي نامز

 وزغي مث مهل حتفيف معن نولوقيف هللا لوسر ىأر نم مكيف له مهل لاقيف سانلا نم )
 حتفيف معن نولوقيف هللا لوسر بحص نم ىأر نم مكيف له مهل لاقيف سانلا نم مائف

 ]١581١[ - برحلا يف نيحلاصلاو ءافعضلاب ناعتسا نم باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا .
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 مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 (ه75) )608(.



 ل ل

 . ناطيشلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ل
 َربُد ٌلِزْنَي ىَّتَح ؛ ةنيِدَملا ُهيمهَو قرَملا لب ْنِم خيسملا يي ١

 َكِلاَتُهَو . ماّشلا لَبِق ُهَهْْجَو ةكِئالَملا فرص . مث « بح
 .؛ فلل

 هس ثيدحلا حرش مح

 لاجدلا يأ ( حيسملا يتأي ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ( ربد لزني ىتح ةنيدملا ) هدارم يأ ( هتمهو ) هتهج نم يأ ( قرشملا لبق نم )
 . ( كلهي كلانهو ماشلا لبق ههجو ةكئالملا فرصت مث دحأ ) لبج رخا يأ نيتمضب

 0 اع هلل يضر ةريره وبأ ا
 ىلإ مله ِهييرهَو هع نبا لُجّرل رم ساّنلا ىَلَع يِتأي ١

 , نوُمْلْعَي اوثاك ول ْمُهَل ريح ُئيِدَملاَو « ِءاححّرلا ىلإ مله « ءاََرل
 قلخأ الإ اع هَبْعَر د ْمُهنِب جوخ ال ! هديب يبسفت يِذلاَ

 2« ثيبحلا ّجرْخُ ” وكلا ةئيِدَملا نإ الآ « ُهْنِم ارح اَهيِف هلل

 م ساس سساو داح ن ب
 . « ديدحلا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 نامز سانلا ىلع يتأي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 )١580( اهيلإ لاجدلاو نوعاطلا لوخد نم ةنيدملا ةنايص باب : جحلا باتك : ملسم - ]١151/8[

 .(غ85)

 . (58107) )١58١( اهرارش يفنت ةنيدملا باب : جحلا باتك : ملسم - [50]
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 : «هنغ" إلاعت انلا يضر ةريره وبأ ق١ - عاهالا/]

 لع اوكشاعت ك2 ْتْيَح ةئاتك يني فيحب هللا ًءاش نإ اَدَع ُلِزْنَت

 ال ب ضحملا ينعي ؛ رفكلا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 نإ اًدغ لزنن ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 فيخلا ةكم مودق دارأ امل هلاق ( رفكلا ىلع اومساقت ثيح ةنانك ينب فيخب هللا ءاش

 بعشلا وهو ( بصخملا ينعي ) ليسملا نع عفتراو لبجلا نم ردحنا ام ةمجعملا ءاخلاب
 فيخل فنصملا نم ريسفت اذه حطبألاب رخآلا هفرط لصتيو ىنم هيفرط دحأ يلي يذلا

 اه ينب اوطلاخي ال نأ" لع هع ازهلاع سيرو لبألا“ نيلإلا ةفالعا انغإاةناكا رك

 هلوسر ىلاعت هللا رصن املف مالسلا هيلع يبنلا مهيلإ اوملسيف اورطضي ىتح مهوعيابي الو
 . هب ىلاعت هللا عنص فيطل ةءارإ عضوملا كلذب لزن

 ا هللا 1 ةريره وبأ مقرا و

 كانك ا 1 ا و لازقتف كيدحايناطتنلا قايد

 "عنز طاجن لت طمحكو ١ كلب لكم »لني لا
 1 : ص يتلا رت دج

 ( مدحأ ناطيشلا يتاي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( كبر قلخ نم لوقي ىتح اذك قلخ نم اذك قلخ نم لوقيف ) هبلق يف سوسوي ينعي
 ريمضلا ( هغلب اذإف ) قولخم هبر نأ دقتعي نآب رفكلا يف هعاقيإ كلذ نم هضرغ بصنلاب

 ]١511[ - ةكم ِهكيَع يبنلا لوزن باب : جحلا باتك : يراخبلا )1590( .
 هب ةالصلاو رفنلا موي بصح اب لوزنلا بابحتسا باب : جحلا باتك : ملسم )5 ١5١(

 م6

 . )771١1/5( هدونجو سيلبإ ةفص باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - [5١ا/48]

 (١؟14) اهدجو نم هلوقي امو ناميالا يف ةسوسولا باب : ناميالا كاك : ملسم
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 ه4



 بس ثيدحلا حرش مح

 ذالفأ ضرألا ءيقت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 4 اَهَلاَمْث م نجار : لياغت هللا لاق[ اهرزوتكا جرخت ينعي ( اهدبك

 ةعوطقم دبكلا نم ةعطق ةمجعملا لاذلابو ءافلا رسكب ةذلف عمج ذالفألاو [؟ : ةلزلزلا]

 ا ل سا لإ نمل اا
 ءيبجيو يمحر تعطق 3 اذه يف لوقيف عطاقلا ءىجيو تلتق ) ريقحتلل اذه انههو اذه

 . ( ائيش هنم نوذخأي الف هنوعدي مث يدي تعطق اذه يف لوقيف قراسلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) - عمال

 اك هديب ٌراّبَجلا هاف دانيا مما ع ه2 را نوكُت »

 0 ا ا ا

 ضرألا نوكت ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 بلقني ضرألا مرج نأ هانعم سيل يتشبروتلا مامإلا لاق ( ةدحاو ةزبخ ةمايقلا موي
 مضنتو اّران ءىلتمت اهرحبو اهرب ضرألا نأ راثآلا يف درو امل لوكاملا عبط ىلإ هعبط نم

 مظع نايبو ذكموي ضرألا ةئيه نايب هيفو ةزبخك ضرألا نوكت هانعم لب منهج ىلإ
 نع ةراعتسا هذهو اهدبيو اهبلقي يأ ( رابجلا اهأفكي ) ةنجلا لهأل هللا ّدعأ يتلا ةزبخلا
 اهعنصي يتلا ةزبخلا يهو ( رفسلا يف هتزبخ مدحأ ًافكي اك هديب ) اهيف هفرصت ةلوهس

 اهمضو ءازلا نوكسب وهو ( ةنجلا لهآل الزن ) يوتست ىتح هيدي ىلع اهبلقيو رفاسملا
 . هلوزن دنع فيضلل دعي ام

 . 1 :ريضرألا هللا ضيفي تان : 'قاقرلا» باتك : يراخبلا -

 . (50) (؟0795) ةنجلا لهأ لزن باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملنسم

 هد



 2 « هَ اَمَه َبْوَقلا ٍناَعَاَبتَي ِناَلُج لاَ موتا ىّنَح
 اب ل "دوب دلع جل جار فر لاق اا

 كس ثيدحلا حرش مح

 بلحي لجرلاو ةعاسلا موقت ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لاحلل لجرلاو يف واولاو جاتنلا نم دهعلا ةبيرقلا نبللا ةريزغلا ةقانلا يهو ( ةحقللا
 بوثلا ناعيابتي نالجرلاو موقت ىتح ) همف يأ (:ةيف ىلإ ءانإلا لصي امف )

 هحلصي يأ ( هضوح طولي لجرلاو موقت ىتح ) ةعيابملا كلت ناتيال يأ ( هناعيابتي امف

 هينوا يأ ةعاسإ ووقت ,ىتحولكررإ عربا الو يأ ,مردصي اقف روم يع سلا

 يما مضي الا كيايشل درع ىلاعت هللا لاق اك ةتغب موقت ةمايقلا نأ ىلع .ةلالد

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوممملا (م) - [6١1ا/:]

 0 ساّثلا طا ُموُرْلاَو َةَع عادلا ع 0

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 مورلاو ةعاسلا موقت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دروتسملا - م )
 مورلا نوكي نكل ةعاسلا مايق تقو ملسم ىقبيال هنأ حيحصلا يف تبث ( سانلا رثكأ

 . مهرثكأ مويلا اوناك اك تقولا كلذ يف ةرفكلا رثكأ فورعم موق وهو

 ١27 [ -١ 2م) هنع يلاعت هللا يئضررب ةريرع وب :

 » ٍةضِفلاَو تهذلا, مانا طا َلاَكْمأ اًمِدِبَك َدالفَأ ضْرألا ُ ءيَقَت

 يف ُلوُقب علاَقلاُءيجَيَو , ْتْلََت اًده يف : لا نانا

 يدي تعظةلذهر ىف»ت ا قراّسلا ٌءِيِجَيَو يح تا
 و
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 : ذل اهتوت ناواكخاي ذلك 'ةكاوُعدتمت

 . سانلا رثكأ مورلاو ةعاسلا موقت باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم - ع1574]

 . (00ه) (5894)
 . اهلبقي نم دجوي ال نأ لبق ةقدصلا يف بيغرتلا باب : ةاكزلا باتك : ملسم - ع١ها/ه]

00 

015 



 ( هللا هحتفيف لاجدلا نوزغت مث هللا اهحتفيف مورلا نوزغت مث هللا اهحتفيف سراف نوزغت
 هتكلمم حتفي يأ اهحتفيف خسنلا ضعب ينو مالسلا هيلع ىسيع دي.ىلع هلتق حتفي يأ
 لاجدلا حتف نوكيسو تحتف دق ةروكذملا راطقألا نإف بيغلا نع رابخإ ثيدحلا ينو

 . مالسلا هيلع لاق اك

 : اهنع ىللاعت هللا ير ةملس مأ 0 ا ا

 1 ةغاَبل هع ارا 0 (

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 فنصملا همقر ( ةيغابلا ةئفلا اًرامع لتقت : اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - خ

 ل ل

 كاايلعإ ائيش رامع لتق يف يراخبلا جرخي مل : اولاق ءاملعلا ضعبو ةروكذملا هتياور
 قى كاك 0 نأل ثيدحلا اذهب نيغاب نيملاظ نيغاط اوناكو هتقفو ةيواعم هلتق اًرامع

 اوعنتماف ةمامإلل قحملا وه هنع هللا يضر يلع ناكو هنع ىلاعت هللا يضر يلع ركسع

 ةبلاط ىنعم ىلع ةيغاب ةئف نحن لوقيو ثيدحلا ىنعم لّوؤي ناك ةيواعم نأ يكح هتعيب نع

 الصأ هل بسانم ريغ مدلل بلطلا ىنعمب يغبلا نأل هنم فيرحت ىرت اك اذهو نائع مدل

 قيرط يف ءاج هنأل هلتاق مذو راّمع ةليضف راهظإ يف ثيدحلا ركذ مالسلا هيلع هنألو
 .( رامع حيو »

 ا هللا عي هير وبأ 0
 "ديف لإ املا يزل كف ةظفللا كنب“ جالا هفاسلا» كرتتلا

 ]١69[ هللا ليي" يق سأرلانع زابغلاب جسم“ تاي ':, داهتللا بانك ,:, يراخبلا ب . )5181( .
 ريقبا لجرلا ره تخل ةعاجبلا عزوقت ا فاي م: ةعانشلا لفارشأو: ددفلا تانك : ملسمو

 نأ كيدح تا" مو ءاللبلا نم ءيتبملا ناكم نوكي نأ فان رجالا

 ةملس مأ ثيدح نم انه فلؤملا اهركذ يتلا ةياورلا امأ . هنع هللا يضر يردخلا ديعس
 مقرب قباسلا ردصملا يف : ملسم, دنع. ىهف ءاهتع هللا يضر )59١5( )7(.

 )155615(00)1١55( ١ قعاسلا ترق كابا : ةعاسلا طارشأو لدفلا تاكا ملسم - [١هال؟]

 هةه



 تح تيل حرش مج

 يبنلا انيع تعمد امل : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 نزحيو نيعلا عمدت ) : مالنا "هيا يلاك عرتلا لاح يو وعبر ا ريان ولو لحي احلل

 نوكيا اوضح اب را :ناوكي" نأ دوو هعاأا( انيو يضري ام الإ لوقن الو بلقلا

 . ( نونوزحمل ) كقارفب يأ ( كب انإ مهاربإ اي هللاو ) لاعفالا باب نم يضري

 : هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع 0 يل

 ؛ فرغت ْمَل ْنَمَو َتْفَرَع ْنَم ىَلَع ماسلا أَرَفََو « َماََّطلا ْمِهْطُت ١

 نا يل مداالا نال لاق ٍلْجَرَل هلا

 بسد ثيدحلا حرش حج

 معطت ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - ق)
 هلاق ) هنايب قبس اك طرش هعامسإو ( فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو ماعطلا
 مالسلا هيلع يبنلا لعل ( ريخ ) مالسإلا لاصخ ىتأ ينأ ( مالسإلا نأ : لاق لجرل
 معطت لاقو لئاسلا لاحب بسنألا وه امب باجآف عفنلا ةيدعتملا لاصخلا نع لاسي هنأ مهف

 ٠ ماعلا" مامغلسإلا امر ماكا
 : هنع ملاعب هللا يضر ةبتع نب 2 2 عج 1

 هللا اهحَتفَيَف َسِراَ َنوُرْغَت مث هللا اَهَسَتَْيف برَعلا ةريزَج نوزغَت :

 9 هللا كل هلاحتلا نور ف هللا انك َءوَرْلا نوُرْعَت 1:

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 ( برعلا ةريزج نوزغت ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةبتع نب عفان - م )
 مث هللا اهحتفيف ) « موقت ال ةعاسلا نإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف اهانعم نايب مدقت

 ]١5170[ - مالسالا نم ماعطلا ماعطإ باب : ناميإلا باتك : يراخبلا )؟١( .

 لضفأ هرومأ يأو مالسإلا لضافت نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم )59( )55( .
 لبق نيملسملا تاحوتف نم نوكي ام باب : ةعاسلا ظلال شاور. فلا | هكباتك .: ,ملسم < ع1

 اا ا لاغفلا

031: 



 جورخلا يف ف يل نذؤي نأ لاو ينإو) ةدم يندأا يفي لارألا كنيس فيس اسفر

 ةبيثلاو 'ةكاو "يهاةلغلاق يعبأ يف اهتطبه الإ ةيرق عدأ الف ضرألا يف ريسأف جرخأف

 كلم ينلبقتسا امهنم ةدحاو لخدأ نأ تدرأ املك امهاتلك ّيلع ناتمرحم امهو

 لأ «اهنم/ ٍكقنأ لك شلع, نإور ادع: يندصي)..هدمخ,نعأ الولاطمي يأ (ادللص, كيبلم هديب

 نم لجرلا هكسمي ام يهو (هترصخمب هبي هللا لوسر نعطف اهنوسرحي ةكئالم) قيرط
 هذه ربنملا يف) بطاخ اذإ هب ريشيو هيلع ءىكتيو هترصاخ تحت عضيف هوحنو اصع

 ااا لاجدلا ربخ نأ نم هبجعتو هرورس راهظإو ديكأتلل اهررك (ةبيط هذه ةبيط

 ساآثلا لاقف كلذ مهكتتدح تنك له:الأ) ةديمسو:ةنيطا يبحلا "ريحا قفار "ةيبلقابلودملاا

 تنك يذلا قفاو) ثيدح نم لدب ةزمهلا حتفب (هنأ ميمت ثيدح ينبجعأ هنإف معن

 يف هَّنِإ الار ءايملجديرال ها نمر منكم و ةيوخلا | نعور لدلا رع ىلا ع مكثدحأ

 رجب ا ىأروا ىمانشلا و ناجل ف كثر اه ءانشلا حير نار: ةيسلال قييحملاب لآ مادقلا مح

 كيدصملا نا 0! ارو دحاو رجلا وب ىنمنلا ب ييناجتلا يلي مز هياردارأ, (نيهبلا

 نوريلابوبلا لمعلا .اناويرجاب نا ا يطعن لطب يلع ايي اهيا عيرعت ثا وح

 فرطلا هربخ أدتبم يهو ةدئاز ام (وه ام قرشملا لبق نم لب ال) ضعب ىلإ اهضعب
 قرشملا ديل نيل قرشملا ةهج نم جرخي يذلا يأ ةلوصوم نوكت نأ زوجيو مدقتملا

 يا رقناوت اعلا يبطل ربلاق(قرشفلا ىلإ هديب اموأو وه ام قرشملا لبق نم وه ام
 ال هلوقب امهنع كرد نيلوألا يفن قرشملا لبق نم هنأ يحولاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 امل امهدحأ يف نيقيلا لوصح عم نيلوقلا نع برضأ :يتشبروتلا لاقو ثلاثلا ققحو لب

 نكل نيرحبل ني يع لإ ارزانل د دا انااا هياط اعلا ةشبلا "ل

 يبيطلا لوقل ٌوقم وه ام قرشملا لبق نم هلوق مالسلا هيلع هراركت

 :هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) . ١5793
 أَي ! هّللاَد انا يضْوُي م 0 10 الو هكثلعلا نود ْنِمَعْلا ْعَمْدَت»

 :(نونودمل كب اَنِإ ُميِهاَرْبِإ

 لضفو . هعضاوتو « لايعلاو نايبصلا هّييْيَع يبنلا ةمحر باب : لئاضفلا باتك : ملسم - ]١5519[

 011/5001 كلذ
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 ”8م-() راهزألا قرابم



 ةيرحب ةنيفس يف انبكر برعلا نم سانأ نحن ) ةيبغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا اذه ( اولاق
 انين بعلف راهحاومأ ثركما) كنشاا ىآ فكفلا ىعلا ملا نحرخلا انفداصف

 ل و ا اًرهش جوملا

 ؟ تنأ ام كليو : 1 دب لال يس ايو سطل اج الار فاعمل

 اودصقا يأ مملا رسكب ( اودمعا : تلاق ؟ ةساسجلا امو : انلق . ةساسجلا انأ : تلاقف

 اهنم انعزفو اًعارس كيلإ انلبقأف قاوشألاب كربخ ىلإ هنإف ريدلا يف لجرلا اذه ىلإ ر

 ةدحوملا ءابلا حتفب ( ناسيب لخن نع ينوربخأ : لاقف . ةناطيش نوكت نأ نم نمأآن ملو

 انلق ؟ رمثت له اهلخن نع مكلأسأ : لاق ؟ ربختست اهنأش يأ نع : انلق ) ماشلاب ةدلب
 حتفب ( ةيربط ةريحب نع ينوربخأ : لاق . رمثت ال نأ كشوت اهنإ امأ : لاق . معن : هل
 ربختست اهناش يأ نع : انلق ) ماشلاب فورعم ريغص رحب يهو ةريحب ين اذكو ءاتلا
 : لاق . بهذي نأ كشوي اهءام نإ : لاق ءاملا ةريثك يه : اولاق ءام اهيف له : لاق

 ةفورعم ةدلب ملع ةحوتفم ةمجعم نيغو ةمومضم ةمجعم ءازب ( رغز نيع نع ينوربخأ
 ا ريخعس اناث يأ نع اولاق ) فرصنت ال يهو ماشلا نم يلبقلا بناج يف

 اهلهأو ءاملا .ةريثك يه معن : هل انلق نيعلا امب اهلهأ عرزي لهو ءام نيعلا يف له
 نييمألاب لاجدلا دارأ ( لعف ام نييمألا يبن نع ينوربخأ : لاق اهئام نم نوعرزي

 امَّنِإ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص دمحم مينو اًبلاغ نوؤرقي الو نوبتكي ال مهنأل برعلا
 ثوعبم ريغ هنأب وأ دوبيلا ضعب معز اك ةصاخ مييلإ ثوعبم هنآب هيلع اًنعط مهيلإ هفاضأ
 ؟ برعلا هتلتاقأ : لاق برثي لزنو ةكم نم جرخ دق اولاق ) ةسايكلاو ةنطفلا يوذ ىلإ

 نم هيلي نم ىلع ) بلغ يأ ( رهظ دق هنأ هانربخأف مهب . عنص فيك : لاق . معن : انلق

 ا ل لا

 لهل ىنعي اناقنلا"ن وكياذال وا برطلا 11 اجار مش اوكي نأ زكسعو هك .ردمل مايهم
 ةراشِإ كلذ ( هوعيطي نأ مهل ريع كلذ" نإ امأ“ لاق . معن : انلق ) كلذ لصح برعلل

 لاقي وأ نا 2 ديالا ةلمجلاو هربخ (مهل ريخ»و ادم (هوعيطي نأ هليع دمحم لإ

 نأل هتيَع انيبن ةليضف ىلع ليلد ل ااجدلا نم رابخإلا انهو كلذ نم لدب «هوعيطي نأ»

 مهكلهأ هوفلاخ نإ , ير لا نرحل ارا ا و ملا يا حلا

 (حيسملا انأ ينأ ينع مكربخم ينإو) دصق ريغ نم هناسل ىلع كلذ ىرج لاقي وأ
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 : اولاق ؟ مكتعمج مل نوردت ) ابنع ةياورلا ىلع اَقْمَّتا ( سيق تنب ةمطاف - ق١

 يأ ( ةبهرل الو ) ءيش نع لاؤسلل يأ ( ةبغرل مكتعمج ام هللاو ينإ لاق ملعأ هلوسرو هللا

 الجر قلك ) اراذلا ههنا هل دج لل بوس ( يراذلا امي نآل ىكقمسا كلو تفاح

 حيسملا نع مكثدحأ ”تبك يذلا قفاو اًيدح ينتدحو ملسأو عيابش ءاجف اًينارصن

 افلم مسير ليإلا نآل اب ةنيفسلا فصو ( ةيرخي ةنيفس' ىف بكر هنآ .نادخ لاخلا

 لاذلابو مبجلا مضب ( ماذجو ) ةمجعملا ءاخلا نوكسب ( مخل نم ًالجر نيثالث عم ر ّربلا
 رايد ل ملا (جرللا مع : "كيفلف 18 اناكك نيلحار ا امسا "امه و ةمحتعملا

 اًرهش ) دصقملا ةهج نع نفسلا جاومألا ّدصل ريعتساف لعف وأ لوق نم هيف ةدئاف ال ام

 اوسلجف سمشلا برغم ىتح رحبلا يف ةريزج ىلإ ) اوؤجلا يأ ( اوافرأ مث رحبلا يف
 سايقلا فالخ ىلع اهحتفو ءارلا رسكي براق عمج ءارلا مضب وهو( ةنيفسلا برقأ يف

 ءاضقل لحاسلا نم اوبرق اذإ اهوبكريل ةريبكلا ةنيفسلا عم نوكي ةريغص ةنيفس وهو

 ا ريشا يل ل

 ىلع ةباد ظفل عوقول وأ ناويحلاب ةبادلا ليوا لع حلبه ل 1 علل سس الح

 ل ل

 0 لل ةساجر بيش مدساخلا انآ . لاق ر ادلا تان

 هقادصم نكل نامزلا سال ل لا سر ةفححلا يحباص لاق" اج دلل

 ( ريدلا يف لجرلا اذه ىلإ اوقلطنا موقلا اهيأ : تلاق ؟ ةساسجلا امو : 0

 مكربخ ىلإ هنإف ) مكحلا بولسأ باب نم ( ةساسحجلا امو 0( مهوق باوج يف لوقلا اذه

 لج "ايلا تعم ا" لاق ) ربخلا نم 2 دبع احب قوبشلا دك هنا يي ( فا ١

 يأ ( اًعارس انقلطناف : لاق . ةناطيش نوكت نأ اهنم ) انفخ يأ ءارلا رسكب ( انقرف

 هلثم انيأر ام يأ ( طق هانيأر ام ناسنإ مظعأ هيف اذإف , ريدلا انلخد ىتج ) نيعرسم

 حتفب ( اًقاثو هدشأو ) زبيمت ءاخلا حتفب ( ًاقلخ ) يفنملا يضاملا عم لمعتسي طق نأل

 هقنع ىلإ هادي ةعومجم ) مظعأ ىلع فطع عفرلاب وهو هدشأ نع زييمت اهرسكو واولا

 نيب ام وهو لوصوملاو ةعومجمب قلعتم رورجملاو راجلا ( ديدحلاب هيبعك ىلإ هيتبكر نيب ام
 ( ايربخ ىلع  متردق" ادق لاق 19 تنأ ام كليو. :١القار لاقشا كدب" ءاديا ١ ظاالذب

 ؟ متنأ ام ينوربخأف ) متعجر اذإ ينع ادري ل هانعم ليقو . يربخ ذخأ ىلع : يأ
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 0 هبا اَنيِقَلَف ةريِزَجلا اًنلََدَم اًهبرْقأ يف اَنسْلَجَف هذه َكِتريِرَج
 نأ : ْتَلاَقَف ؟ تنأ ام كَ اَنلُعَف رغّشلا ٍةَرثك ْنِم هيد ْنِم ُهلبك ام يرذت ال
 1 ريدا يف ٍلُجّرلا اًذه ىلإ اوُدَمْعا لا" ةقاتأكلا امو اَنلُق , ساسي

 لا 5 ل

 : لاق ؟ ٌربْخَتْسست 0 : اهنأش يئأ ْنَع ان « َناَسْيَب لت ْنَع ينوربخأ لاق « ةَناَطبَشس

 نأ كبوت اهلوراما لاق معي 2 لا ا ع ايل نع لكلا

 1 ٌربخقلست اَهنأس يأ ْنَع نلف « يربط ٍةَرْبَحُب ْنَع ينوربخأ : لاق « رمت ال
 نأ ُكِشوُي اَهَاَم اذن حل ا اولا ٌءاَم اَهِف لَه : لاق

 ؟ ٌريختتت اَهنأش يكأ ْنَع : اوُلاَق « رَغز نْيَع ْنَع ينوريخأ : َلاَق « َبَهْذَي
 ةريتكا يه مَع : هل انف ؟ نعل ِءاَمب اَهلْهأ ٌعَرْرَي لَهَو ٌءاَم ِنْيعلا يف لَه : لاق

 ؟ لَعف اَم َنِمألا .يبت ْنَع ينوربخأ لاَق « اَهِئاَم ْنِم نوُعِرْرَي اهلهاَو ِءاَملا
0 

 ا
2 

 ا

 ب علا داك ما ها لَك.« بري َلَرََو ةكَم نب َجَرحح ذق : اولا 9-7

 بّرَعلا َنِم ِهيِلَي ْنَم ىَلَع َرَهَظ دق ُهل ب هب ّعنص فيك لاَ
 ريع كلذ نإ اَمأ : الاقانوب مشت :١ انلَ ؟ َكاَذ َناَك ْذَق : : ْمُهَل لاق « ُهوُعاَطأَ

 دوي نأ كينوأ يْنِإَو , ٌحيبسملا انأ يَ يْنَع ْمكريْخُم يْنإَو « ُهوُعيِطُي نأ ْمُهَّل
 يف اَهُنطَبَه الإ يرق ٌعَدأ الف ء ضزألا يف ريس جرحا كر
 ليش نأ ُتدَرأ املك امهات لع ِناَمْرحُم اَمُهَو بيو كَم بَ لِ نعي

 لك يلع نِإَو .؛ اَهنَع يِندصي , اًنأص فيس هديب كَلَم يبقا ام اَمُهْنِم ةَدِجاَو

 ربل را ناي وللا ؛ اَهَوُسْرْحَي ةَكئاَلَم اَهْنِم بقت
 هَّنِإف ع ّمَعَنا : ُيماَنلا َلاَقَف كلذ ْمُكَدَح تنك لَه الأ « ةَبيِط هذه هيي هذه

 : ل ُهْنَع ْمكئدحأ ُتْنك يِذَلا فاو هن يمت ُثيِدَح ينّبجْعَ

 ْنِم َوُه ام « ٍقِرَملا ٍلَبِق ْنِم لَب ال ِنَمِيلا ِرْحَب وأ ماسلا ٍرْحَب يف ُهَنِإ الإ

 0 قرطَملا .قلإ َِبْاَمْوَأَو وه اَم-قرشَملا لبق ْنِم ْوُه ام © قرشا لبق
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 اأبسص ثيدحلا حرش مح

 نم نودجت ) هنع ةياورلا ىلع امتنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 نكي مل اذإ اذه ( هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه يتأي يذلا نيهجولا اذ سانلا رش
 عل ناك ولف حالصإلل

 ١54 < اهنع ىلاعت هللا -يتضر سيق تب, ةعاطاف قا :

  0ملغأ لوُسَرَ هللا : اولاق ُمكُدعَمَج . ٠ لاَ ين لاق
  2 0 0تاك يِراّذلا ام 15 7 ْنِكلَو ب ةبهرل 0

 نَع كا 2 قفا اًئيدَح ند 3 َعَياَب ا اًيناَرصَن

 محل ْنِم الجو نيالذ عما ةيرحت ةقيفس ىف بكر هنأ يِنْدَح لاَ "لا

  1ٍرحَبلا يف ٍةَريَِج ىلإ اوأفزأ مث ٍرحَبلا يف اًرهَش جوملا مهب َبِعَلف
 نيس برأ يف ا نستلا بِرْغَم ىَتَح ٠ مهتم ةريزجل اولححلَف

 ا وُلاَقف , ريد ْنم هب اَم . نور ل رشا ريع له 0

 اا َْلاَق ؟ ةَساّنسججلا اَمَو : الات 0 هنابطلا ناد“ تلق

 الجر اَنل ٌتمّس امل :لاَق  ٍقاوشألاب -- ىلإ ُهنِإف « ٍرْيَّدلا يف ٍلَجرلا اذه

  0هيف اذإف َرْيَدلا الحد ىّتَح اًعاَرم انقلطلاف : لاق ةَئاطْيَش نوكت
 و

 نيب ام ِهقُنُع ىلإ هادي َةَعوُمْجَم اًقاثَو ُهدَسَأَو اهل طق هاير ام م « ٍناَسْنِإ مظعا

  0 6نع ال لي لاَق ؟ َتْنأ ام َكَلْيَو : ان الق
262 

 ا ولا سان نحن : اولا مث ام ينوريخأف يربح
 هلا انف" 2 ٌجْوَملا اَنب َبِعَلَف ؛ كلغ نيك 0 اًفَداصَف ةّيِرْحَب

 ركذ نم ؟انقلخ انإ سانلا اهيأ اي لف : ىلاعت هللا لوق باب : بقانملا باتك :يراخبلاو -

 . 06 454 4" لاو
 )١99(. (؟55575) سانلا رايخ باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 نيل (834) (15 25 ةساسللا]ةلضق. كناب 5 ةعاضلا ا طازرشأاو نركملا ةليانكي : ١ لس اح عراق دحر

 3( فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا دنع
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 اع كاكا زاوجو هل ةماركلا هده لوصخ امل ةيلست هيفو هحور دوعصل مهح رفل وأ

 ل ريغ نم تي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [5١ه]
 لايام وصولا ملل (ثفكل نيييسؤملا» نم هتيلسيلا/ةلبتإ»

 بح تدلل حرش مدح

 دارأ ( ةيلحلا غلبت ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 . هب اضوتي ام واولا حتفب ( ءوضولا غلبي ثيح نينمؤملا نم ) ةمايقلا موي رونلا اهب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [1973]
 3 تاه 7 تباَهإ ةكراظملا علب (

 بس ثيدحلا حرش مدح

 محام نيا نجل و يع ايم ع ور ب نع قاعت هنلارئتتالاةريرزخ ورتب
 ةروسكم وأ ةحوتفم تحت ةانثم ءايب وهو يوارلا نم كش ( باهي وأ ) ةزمهلا رسكب
 نايس علا :يتشبروتلا 00 ا ابدل 000 لاق رب 3 ىورو

 رامي 0 ا ا دحاو

 . اهررمأ: ريغع كلل نسبا م لةيمأ يزرني ةدم قيل لاا

 : هنع ىلاعت هللا قرإ ربي وبا قرب 1

 هج َوِب ءالٌوه اياب يذلا نيِهِج ولا اذ ما لت نوُدِجَت 0

 7 ِهِجَوِب ءال وو

 . )55٠0( )5١0( ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت باب : ةراهطلا باتك : ملسم - ]١575[
 .. ةحاسلاب لع ان راهعو ةنيللكاا ىنكيس ف باب: ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك :.مليسم - ١[ ةككن

5 )85 : 

 )١555( هلعف مرح و نيهجولا يذ مذ باب : فادألاو ةلصلاو ربلا تناك ملسم ا

000 2 5 

0 



 0 ٍِ 0 2 رخام سرا علا

 ءاّمسال هلاق ؛اًهب رهطتف ةكسمم ةصرف ذخات مث َءاَملا اَهِيلَع بصتت

 ”1 ا رميطلا "عاقله دا

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 اهءام نكادحإ ذخأت ) اهبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 : يضاقلا لاق نيئاتلا ىدحإ فذحب عراضم ( رهطتف ) قبنلا قرو يهو ( اهتردسو
 ءوضولا هب دارملا نأ رهظألا : يوونلا لاقو ضيحلا مد نم رهطتلا رهطتلا اذهب دارملا
 ( اهسأر روس غلبي ىتح اًديدش اكلد هكلدتف اهسأر ىلع بصت مث روهطلا نسحتف )
 خسنلا ضعب ينو اهسار ةرشب ينعي لصالا ىنعمب واولا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب

 مث ) رعشلا لصا وهو ناش عمج ةزمه اهدعبو ةمجعملا نيشلا مضب وهو اهسأر نوئكش

 يأ ( ةكسمم ) فوص وأ نطق ةعطق ءافلا رسكب ( ةصرف ذخأت مث ءاملا اهيلع بصت

 تنب ءامسأل هلاق ) ضيحلل ةبيركلا ةحئارلا نع يأ ( اهب رهطتف ) كسملاب ةبيطم
 وه روهشملا نكل فاكلا ناكسإ هيف ىكحو فاكلاو ةمجعملا نيشلا حتفب ( لكش

 16 ضيخلا لدغ" نع ةنلابإلا نيحا "7 001

 ]١554[ - هنع :ىملاعت .هللا يضر رباج .(ق) :

 ١ ىبَح اَهيَحيجَأِب ُهلظُت ةكئالملا ِتَلَراَم , هيكبت ال وأ هيكبت
.. 06 

 تح تيا حرش مج

 ) موي يلأ دهشتسا لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق
 هلصأ ( هيكبت ال وأ هيكبت ) : امل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف يكبت يتمع تناكو ردب

 ينعي ( هومتعفر ىتح اهتحنجأب هلظت ةكئالملا تلازام ) فيفختلل نونلا تفذح هنيكبت

 ا كا 0 ولنا نوكأ نأ نوع رع هك" سار اك تارح

 ]١554[ - باب : زئانجلا باتك : يراخبلا )75( )١55337(.
 مارح نب ورمع نب هللادبع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو .

 ل ل 1 م ل كا ششللا

 0/ا/



 كبس ثيدحلا حرش -مدد

 هلإ ال نأ دهشأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 ريغ دبع ) نيتداهشلا نيتابب يأ ( امهب لجو زع هللا ىَقْلَي ال هللا لوسر ينأو هللا ا
 . ةّرم ريغ ,هريرقت مدقت ( ةنجلا لخد الا اميفا كاش

 : هنع ىللاعت هللا يصر سنأ ك0

 يذلا اوضقإ لقوا. | (ويييعَو يشرك ْمُهْنَِف ٍراّصنألاب كيفما ١

 ْنَع اوُرَواَجَتو مهنيسحُم ْنِم اولّبقاف ٠ ا يلا
000 

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هللا ىلص يبنلا دعص لاق هنع يراخبلا ىور (هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )

 ىتثأو هللا دمحف هداوعص "را 'ناكرو دري ةيشاحب ةسار'اًيصختم نيملا ملس و ةيلعا ناجح

 رسكو فاكلا حتفب ( يشرك مهنإف ) مهتياعرب يأ ( راصنألاب مكيصوأ لاقف ) هيلع
 لعجي امإ يهو ةلمهملا نيعلاحتفب ('يتبيعو ) ,ناسنإلل, ةدعملاك .ناؤيتملا نم وهو .عارلا
 رصف عي (مسلع ضذلا لوضقر دقو ني ىدالدسإ كرب تسلسل اء سر سالما

 !وزاجما نأ. نم مهقح يأ ( مهل يذلا ىقبو ) ةرصنلا نم ميلع «ضرادك اييللا

 دودحلا ىوس ام دارملا ( مهئيسم نع اوزواجتو مهنسحم نم اولبقاف ) ءازجلا نسحأب
 . عرشلا سلجم يف تبث ام دعب ىفعت ال اهنإف

 : لببع 1 هللا ا ةشئاع 0

 لمت من رولا ْنيمحّف رهط اَهتَردسَو اهم كاد دم (

 2 اي نورس ملط نك اذيدح اكد كلك اي ىَلَع

 « مهنسحم نم اولبقا» ع يبنلا لوق باب : راصتالا قاتم .بادكر ا: راعتلا - 1

 5 1 : ( مهئيسم نع اوزواجتو

 - 1100 لي 0000 ١ ةلستعملا رئاقص مكح كناياث نطيخلا و باكا: نيل

 هما



 َءَّرَخ اه َةَّذِع اوعطا وُيِل ف : ىلاعت هللا لاق اًرومهم ارق ءاتلاو ءاطلا نيب ىلا ا

 ردقلا ةليل اًبلاط يأ ( اهيرحتم ناك نمف رخاوألا عبسلا يف ) »+ : ةبوتلا) # هللا
 مكنم اًسان نإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت ( رخاوالا عبسلا يف اهرحتيلف )

 0 ردقلا "هليل اور ذك

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ مرر [ايعتنوا
 : ,لاهف تفقلإ ايف . مّرَحلا َنِم مُثْجَرحَح ذق ةئراَح يب ب اي ْمكاَرأ ٠

 هلع ىَلاعت هللا يبضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع ٌمِلْسُم جرحت ؛ هيف ملا لَ

 لوح دايم دعوا مخ ككوامللع تلا ىلع هنااا

 . ( ىمج ِةَنيِدَملا

 بثت ثيدخملا حرش مج

 ينب اي مكارأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 "ايفا منا لب ١! اقف تاعتلا"#“ مزحلاا نم تجرح دقو كر رس حر محل
 ىلص هللا لوسر ْنأ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ) ءارلا ديدشتب ( جّرخو

 يضر رمع نأو هسفن ةصاخل ( ىّمح ةنيدملا لوح اليم رشع ينثا لعج ملسو هيلع هللا

 يناثلا بابلا يف اهمرح ىلع مالكلا مدقت كلذل مالسلا هيلع هدعب ىمح دق هنع ىلاعت هللا

 ا ةليادملاو | قول :نيشااس, جرت (يفإرار جب ةحيادحكب ف

 0 هلل يضر ةريره وبأ 6 ل
 ليو رع هللا يقلي الب رشا لوسرر يئاقر تلارالإ هلإ ال تآيتهشأ م

 ١ تنسلا لخدر الإ لعمفر كا" رعي دع را

 ]١55[ - ةئيدملا مرح باب : ةنيدملا لئاضف تاعك" : يراخللا 501/559

 ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسمو )١/10*١( (1ا9/5) .

 ::اًعظق. ةمجلا ةلخكد اديطؤتلا نصا طاش نم انآ (لغا ليلدلا باب : نإقالا تاك .: لسمو - ١975

5190) (44). 

 0و



 0 1 را حرش مدح

 اورسأ امل : لاق هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م
 كِوارَتاَم ةيريغو ركل جيبأل ,هنلسو هيلع .ىلاعت امتلا [لص (ىبعلا لاك ردن ةورغ يف ئرامألا

 ةشاقب (انأ انكرأ كييحفلااوأ معلا اريباراتهر هللاي نراك ع نكي وبأ_لاقفا ؟ ىازاسألا ءال رع
 كوش ومع!( مقامك اللا بور دابي "أ هنلأ نعم ارافكلا ' كاعاةوقلدلر قروكتفب ةيدق لوزتم

 ةلتملا هيلع لامفا»ل مهتيكأو» ةرمكلا (ديِداتص الزم اف _مهقانعا ؟بوضتفي اننكفل ذا

 ىلاكت هنا( لص هيلا لور اذه نع عاجلا علا 140 ناك مال ل ركبنا كافيا ىلإ مالللاب

 ؟ يكبت ءيبش يأ نم ينربخأ هللا لوسر اي : لاقف نايكبي نادعاق ركبوبأو ملسو هيلع
 . ءادفلا مهذخأ نم كباحصأ يلع ضرع يذلل يكبأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 موي دعب هنع هللا يضر رمعل هلاق : ةرجشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرُع دقل

 زاوجو يحولا مدع دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل يأرلا زاوج هيفو ( ردب
 نكاد لن اعتاانلا در رب ملط لازعو نيج كلك اوألا كارقلا كاع نأ كفو اكفا لطخلا

 كاريس وألا فايل عيب او" نيا يفشل اف زمام نارعابلا"نويرترا لوطا
 ا نيبرمملا

 : امهنع ىلاعت هللا 5 0 نبا فر 0
 اك 7 نحف م2 ا ف تاما 3 كابور 2 ا

 2 ريا عبسلا يف مق ا ايي

 ا ا
 نأ يغبني ناكو ءات مث ءاطب خسنلا يف اذكه : يوونلا لاق .تقفاوت يأ (تطاوت دق

 رخاوألا عبسلا يف. ردقلا' .ةليل "ساما تاب :: ردقلا :ةليل :لضف» بانك :١ يراختلا)- 5655 ١[

1015) ” 

 نجر أوز اهلخينابلو ايي رطاخم وفل ةلثلا لشق بابأت# مايصلا باتك : ملسم

 ماك م1 اهنلظإا تاقاوأ

02 



 تح ثيدحلا حرش مح

 عبرأب مكرمآ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - قر
 نأ ةداهش ) عبرأب را هلوق يف عبرأ نم لدي ناب وشلل ناميإلا عبرأ نع مساهنأو

 مو ناميإلا نم كدب رجلاب سلام دنا لوسر اًديحم نأو هللا الإ هلا ال

 ءادأب مهرمأ امنإ ( متمنغ ام سمخ اوُدؤت نأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ) فوذحم
 ةدايزب « ةداهش و ١ نيحيحصلا تاياور ضعب ينو مكانغو داهج لها اوناك مهنال سمخلا

 برأ لعااقوطعما« اودوت نأوا» توكيا اذه نعوا« اضم ةوصاو » اهضعببيفوا» اواور»
 3 ركذي مل امَّنإ : يضاقلا لاق اًدحاو مالسإلاو ناميإلا نوكي ثيدحلا ةياور لاف

 0 ا نكي ملو حتفلا ماع تناك سيقلادبع ةدافو نأل

 ركذ مدع نوكي اهنم سمخ ةنس ضرف هنأ لاق نم لوق ىلعو رهشألا ىلع ةرجهلا دعب
 رصقلاو دملاب ( ءابدلا نع ماهنأو ) موصلا ركذ مدع اذكو يوارلا ةلفغ نم علا
 ةلمهملا ءاحلا حتفب ةمتنح اهدحاو ( متنحلاو ) عرقلا يهو ءابلا ديدشتب ةابد اهدحاو

 ( ريقملاو ) رمخلا ةيعوأ هنم ذختيف رقني ةلخنلا لصأ وهو ( ريقنلاو ) ءارضخ ةرج يهو

 ذابتنالا نع ىبع امنإو تفزلا وهو ريقلاب ىلطت ءاعو اهحتفو تحت ةانثملا ءايلا ديدشتب

 اا رسل ريغ م راكمإلا ىلإ بالقيم راحل اهءام امج ةطيلخ ال عر
 يبنلا ىلإ ةعامج اولسرأ ةليبق يهو ( سيقلادبع ) لوسرلا وهو دفاو عمج ( دفول هلاق )
 وعدنو هب لمعن رمآب هللا لوسر اي انرُم : دفولا لاف مهيلإ اوعجريو هنم اوملعتيل مالسلا هيلع
 . انعارو نم هيلإ

 اميه لاع هللا يضر سابع 0 ن0

 دعل ع ءادفلا مز نب كلاخطمأ ع د كلا »

 هللا يِضَر رَمْعِل لاق : :ملا حو ل ل

 م هةر

 . ( ٍرْذَب موي دعب هنَع

 . مكانغلا هحابإو . ردب ةوزغ يف ةكئالملاب دادمالا باب : ريسلاو داهجلا تاك | ملسم - [١ههم8]

010 )0 

 كالا



 ) مولعملا عراضملا ١ ةملك هل وأ ءاج اميف : سماخلا لصفلا

 يك كا هللا يضر ا (ت لا

 ْنَم : نِزاَحلا وَيَا : حمس ةَماَيَقْلا موي ةّنَجلا َتباَي ابل 5

 هسا ر عا الاربش مب كلو جالوت احمي : ميلرتإخو ؟ تلا
 . هي كلل

 - [عراضملا لعفلا] لصف -

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةمايقلا موي ةنجلا باب ىلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 كل حتفلاب يأ ( كب : لوقيف . دمحم : لوقاف ؟ تنأ نم : نزاخلا لوقيف حتفتساف
 . ( كلبق دحأل حتفأ ال ) لوهجملا ءانب ىلع ( ترمأ )

 ماتا هللا 7 00 0 قر 1 1

 لإ ل نأ ةداهش هللب ناتإلا عبرا ْنَع ْمكاَهْناَو عراب مكرما ١

 0 ةاكَّرلا ءاتيإو ةالّصلا ماقِإَ هللا را ا و هللا الإ

 ريقتلاو متنَحلاَو ءاَبّدلا نَع كاجو 2 ا ل 5

 :ىلا «سيملا لبق دويقلا ةلاقراو يعجل

 « ةنجلا يف عفشي سانلا لوأ انأ » : ككَع ىبنلا لوق يف باب : ناميإلا باتك .: ملسم»- 61
 واقي ءايتألا ربكأ انأو

 . (57) ناميالا نم سمخلا غادأ كابا : ناميالا باتك : يراخبلا - ع5517١]

 هيلإ ءاعدلاو نيدلا عئارشو هلوسرو هللاب ناميإلاب رمالا باب : ناميإلا باتك : ملسمو
 عزا مادو

 ها



 نم ١ وهلا قرمي امك امك ك نيدلا َنِم َنوَقرْمَي ْمُهَرِجاَنَح مهناَميِإ

 هلق نمل ارخأ ملت يف نِإف , ولاَ ْمُهوُمَْل ايا « مَ

 فيل ةَماَيَملا مم موي هللا َدْنِع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نامّزلا رخآ يف موق جرخيس ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر يلع - ق )

 ينعي ( نانسألا ) ءارغص ىلع ريغص عمجي م ميدقلا ضيقن وهو ثيدح عمج ( ءاثدح
 ( ةيربلا لوق ريخ نم نولوقي ) لوقعلا فافخ يأ ( مالحألا ءاهفس ) اًنابش نونوكي
 لوق نم نولوقي حيباصملا يفو نارقلا وهو ةيربلا هب ملكتي ام ريخ نم نوثدحي ينعي

 ةرجنح عمج ( مهرجانح مهئاميإ زواجي ال نارقلا نوؤرقي ) ثيدحلا وهو ةيربلا ريخ
 هعفريف جراخلا ىلإ اهنم ىدعتي ال هانعم وأ مهبولق ىلإ اهنم ىدعتيال ينعي موقلحلا يهو

 ( ةيمرلا نم مهسلا قرمب مك نيدلا نم ) نوجرخي يأ ( نوقرمي ) هيلع بيثيو هللا
 نمل اًرجأ مهلتق يف نإف مهولتقاف مهومتيقل اهيأف ) ةيمرلا ةبادلا نم يأ ءايلا ديدشتب
 . ( ةمايقلا موي هللا دنع مهلتق

 يسع هلام لم وول رع مز
 ملأ اوُعَمْست ْمَل امي ْمُكَوُنْدَحُي ٌسساَنأ يِّم رخآ يف نوكيس ٠

 . « ْمُهاَيِإَو ْمكايَِف ٌمكْؤاَبأ اّلَو

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 رخآ يف نوكيس ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 نع ريذحت اذه ( مهايإو مايإف مؤابا الو متنأ اوعمست مل امب مكنوثدحي سانأ يتمأ
 رومأ ريغ يف وه امنإف ثالثلا قوف نارجحلا نع يبنلا امأ مهتعدب اوكرتيل مهتبحاصم
0 

 . (5) (”) اهلمحم يف طايتحالاو ءافعضلا نع ةياورلا نع يبنلا باب :ةمدقما : يف مهلسم - ]> ١5[

08١ 



 بسد ثيدحلا حرش مج

 ةتف نوكتس ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هتدهاشمل ةنتفلا كلت ىلإ دعاقلا نم برقأ مئاقلا نأل ( مهاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا
 ( يثشاملا نم ريخ ) ةلاحلا كلت يف هناكمب متاقلا ينعي ( اهيف مكاقلاو ) دعاقلا هدهاشيال ام

 ىعسي يذلا نم يأ ( يعاسلا نم ريخ اهيف يشاملاو ) ةنتفلا ىلإ يشمي يذلا نم ينعي
 هرجت ينعي ( هفرشتست ) ةنتفلا كلت ىلإ رظن نم يأ ( اه فرشت نم ) ةنتفلا يف لمعيو
 نمو ) اهتبراقم يف كالحلاو اهنم دعابتلا يف صالخلاف اهيف عوقولا ىلإ هوعدتو اهسفنل
 ةنتفلا نم هيلإ باهذلاب سلجي اًعضوم يأ . يوارلا نم كش ( اذاعم وأ أجلم دجو
 9ايام ذلك المعي .اركلعا المل قاري «.ليعانزلا طلو 'ديإ لانا راجت كات

 : هنع ىلاعت هللا 5 دعانا نيج وأ مقراكت 1

 هوو ْنَمَف « ٌدحأ اَهيف مهي الف ةديِدَش حير هيلا ُبْهَتَس ١

 0 هلاقآ ؛ !هلانع "فلل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ببتس ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يدعاسلا ديمح وبأ - ق )
 يذلا ا ا

 حر ةليللا كلت يف تبهف : يوارلا لاق ( كوبتب هلاق ) هعارذ عم ريعبلا فيظو هب دشي
 . يط لبجب هتقلأ ىتح حيرلا هتلمحف لجر ماقف ةديدش

 : هع هللا يصر يلع (فزا ا

 ءايفس . نامل اكد نام َّرلا رخل يف موق جرخيس (

 ُرواَجُي ال ّنارقلا َنوأرقي « ةّيِرَبلا لوق ريخ نم نولوقي « مالخألا

 . )١548١( رفلا صرخ باب: ةاكزلا باتك : يراخبلا - ع١ه 61

 دال 0 هين حل هلع ليلا تازجعم يف باب : لئاضفلا كا ملسم

 . (5511) مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ع٠هه4]

 7 ا تاكو 0 جامل . جراوتخلا لتق ىلع ضيرحتلا باب : ةاكزلا تاتك : ملسم

06/٠ 



 « لبقتسملا لعفلا ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : عبارلا لصفلا

 ]١55١[ - هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع (م) :

 لا لل ما ل لل ع ل ال ا ليل تل ل 2
 ١ َوُهلَي نا مكّدَحا ْرَجْعَي الف هللا مكيفكُيَو نوضرا مكيلع حّتفتس

20 

 همهساب (

 ) مكيلع حتفتس ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م

 يف يأ ( هللا مكيفكيو ) اهناكسإ يرهوجلا ىكحو ضرا عمج ءارلا حتفب ( نوضرأ
 يهن مجلا حتفب ( زجعي الف ) اومنتغتو مهيلع اوبلغتو مهرش مكنع عفدي ناب ودعلا رما

 اهنوكل ةزئاج اهنإف فدحلا ةامارم هب دارملاو هلابنب بعلي يأ ( همهسأب وهلي نأ كدحأ )
 :ءادعألا لاق لع 2

 : هنعلياعت هليار يبصر ةرريره وبارع(ق) م 01555
 ّنِم ريخ ابيف مئاقلاو .« مئاقلا ْنِم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس »

 الي دمرزتشت نم اه.لماشلا» نيب دخل ديف »ل يشاملاو 0 شاملا

 . 04 لييلف !ذان وأ 00 َدَجَو نمو 3 هقاشج :
- 

 هيسن مث هملع نم مذو « هيلع ثحلاو يمرلا لضف باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [55١ه1]

 نما ت4 1514

 . )550١( مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا تاتك : يراخبلا - ]٠651[

 (58857) رطقلا عقاومك نتفلا لوزن باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم
 ا

 ها



 ١65 - هنع ملاعت هللا يضر تازاع نب .ءاربلا (ق) :

  1ايم الو اَهّدَصت اَلَو اندم فلرشا
 اَنْيناَل د ًءاَدَقألا تو ع هك سل

 ا ا اناا ل ل ىلآألا نإ 0

 حا فدل حرش مدح

 0 لاق هنع ةياورلا ىلع اَتْمّتا ( هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا - قر

 : لوقيو هنطب ضايب ككازرغلا ىراو دقو قدنخلا موي بارتلا لقني مالسسلا هيلع

 دقي ا ام 00 ىلاعت هلوق هقادصم ( انيدتها ام ) هللا ةياده الول يأ ( هللا الول

 ( انيلع ةنيكس نلزنأف . ايضاخل مقراصتماب رازانيإ 100 كار هارد اًناَدَه نا اَلْوَل

 نإ ) ٌودعلا يأ ( انيقال نإ ) انمادقأ يأ ( مادقألا تققوأ) والغلا كم, ابعأو اواقو اغا

 . انعنتما يأ ( انيبأ ) رفكلا ىلإ ّدرلا اهب دارأ ( ةشف اودارأ اذإ . انيلع اوغب دق ىلألا

 . هرركيو هتوص اذهب عفري ناك مالسلا هيلع هنأ يور

 .(؟5851/) قدنخلا رفح باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [ع١هه.]

 )١8٠١5( )١١5(. قدنخلا يهو قرارشفألا ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم

 ه7



 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ «ق) 1

 نأ ْنِم هللا َدْنِع ُهَل ُمَنا ِهِلْمَأ يف ِهنيِميِب مكُدَحَأ جلي نأل هلللَو

 . « ِهْيَلَع هللا ضَرَف يِتْلا ُهتَراَمَك ىَطْحُي
 مح ةيدجللا حرش مدح

 جلي نأل هللاو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 هنيميب ) ءادتبالل هيف ماللاو رارصالا وهو جاجللا نم مجلا ديدشتو ماللا حتفب ( مدحأ

 ةزمهلا دمب ( مثآ ) مهيلإ لصي الو مهملكي ال نأ ىلع فلحلاك مهتعيطق يف يأ ( هلهأ يف
 فلاحلا كلذل يأ ( هللا دنع هل ) جلي نأل هلوقل ربخ وهو اّمثإ رثكأ يأ ليضفتلا لعفأ
 ينعي ثدحلا ريدقت ىلع ( هيلع هللا ضرف يتلا هترافك ىطعي نأ نم ) جاجللا لجأل وأ
 ملا فذلا رفكيو تلفت (هيلك يش اغلب رشي العادل ىلا“ عاج الع اذهنح اذإ

 . فلحلا كلذ ىلع ةماقالا يف رثكأ

 : امهنع ىلاعت هللا يضر يعارخلا يرش وبأو ةريره وبأ (نراب دارا هك
 ْنَم : ليق «ْنمْؤُي ال ُهَللاَو كا هللاو م هللاَو )

 . م ةفتاوب ها يذلا لاق © هللا ا

 يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر يعازخلا جرش وبأو ةريره وبأ - خ )

 يفن هب دارأو تارم ثالث اهركذ ( نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو ) امنع

 ةقئاب عمج ( هقئاوب هراج نمآي ال يذلا : لاق ؟ هللا لوسر اي نم : ليق ) ناميإلا لاك
 . ١ ىدردا] يهو

 وغللاب هللا ؟ذخاؤي ال 8 : ىلاعت هللا لوق باب : روذنلاو ناميألا باتك : يراخبلا - ]١544(

 1 #« مكنامأ يف

 فلاحلا لهأ هب ىذأتي اميف نيما ”رارصألا "نع قفا تا ا ا قلو

 . (15616(7)55) مارحب سيل ام
 . (501) هقئاوب هراج نمأي ال نم مثإ باب : بدألا باتك : يراخبلا - ]١544[

 0ها/ا/

 مالم (؟) راهزألا قرايم



 « هللا اهدعب مسش ١ ةملك هل وأ ءاج ام ىف : ثلاتلا لصفلا

 ]١1545[ - هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) :
 َنيِعبس ْنِم رثكأ مولا يف ِهْيَلِإ ٌبونأو هللا ٌرفغتسأل ينإ هَللَو
 ا

 تارا دعم ربح

 تاييدسا روس و
 ) رفغتسأل ينإ هللاو ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ

 مالكلا مدقت رافغتسالا ىلع ضيرحت هيفو ( ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتآو هللا
 را ايلف ىلع واغيلالإ رس ”"تيدح يف" يناثلا تانلاا ادلع

 امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا ني كاوامو رح نب روسم (ق) ]١551[-
 0 ا سا سوا

 ناو كو يحل نش ُهلاَق

 بسد ثيدحلا حرش مدج

 ةياورلا ىلع اقفتا ( امهنع هللا يضر مكحلا نب ناورمو 6 يروم - قر

 نمز هلاق ؛ هللادبع نب دمحم بتكا ينومتبذك نإو هللا لوسرل يفإ هللاو ) امبنع
 مكنيبو اننيب بتكا لاقف حلصلل ةكم لهأ نم ليهس ءاج امل ةحلاصملا ةلاح ( ةيبيدحلا
 هيلع ىضق ام اذه . مهللا كمساب بتكا : لاقو بتاكلا مالسلا هيلع يبنلا اعد اًباتك

 تيللا نع كاندالص ام هللا لوسزرل كنأ اهلطت انك ولادشاو :ليهس» لاقفا للا لرهر ديح

 قلاع ني دمحم ببكا نكلو

 ]١843[ - ةليللاو مويلا يف هع يبنلا رافغتشا باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا )097*3( /.
  5-71ب 57: تاهتلمإا فا كو خلا "كانط زرشلا تاتكأ ”يزاخبلا 0717

 فارشآلا ةفحت عجارو . ملسم هوري ملو )01/8”3 , 587( .

 هالك



 : هنع : ىلاعت' هللا يضر ةريره وبأ ا
 ىَبأَك هشارف ل ا رعذب لج ْنِم ام هدب يبسفت يِذّلاَو

 ١11 الَهْنَع لم زي نحل اهئلَع اطعاتس ءافّشلا لفر يذلا كاك الإ ِهْنلَع

 يح كيدحجلا حرش مح

 يسفن يذلاو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 هنمضتل ىلعب لمعتسا هنع عنتمت يأ ( هيلع ىبأتف هشارف ىلإ هتأرما وعدي لجر نم ام هديب
 ىرخأ ةياور يف ءاج ال ةكئالملا وأ هللا وهو ( ءامسلا يف يذلا ناك اّلِإ ) طخسلا ىنعم
 اهتعاطإب هتجوز نع جوزلا يأ ( اهنع ىضري ىتح اهيلع اًطخاس ) ةكئالملا اهتنعل الإ
 هل نآل رذعب سيل ضيحلاو رذع ريغب هشارف نع ةأرملا عانتما ميرحن ثيدحلا ينو . هل

 . عنتماو هتدارأ اذإ كلذك جوزلا نوكي له : ليق نإف . رازإلا قوف اهب عاتمتسالا قح
 . اهرارضإ عانتمالاب دصقي نا الإ ال : انلق
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 امهنع ىلاعت هلل يصر نرخ وبآو مصاقول يأ ذب دعس 2( 0

 لس الف اف كان ناطقلا با هدب يسفت يِذَلاَو 7

0 

 0 باطخلا نا

 بج ثيدحلا حرش مدح

 ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو صاقو يبأ نب دعس - ق )
 ديارف هم ءاشن هالطعو ملل, هيلع اع: هللا ملص هللآ لاؤطار :لع رطع :نذ اعسا/الاق'ءانارتع

 لاوس اهل نفق تالا ردك شق الفاو داعب وسيف !ضاوقما ةفاع دهر كنار فلك
 يسع ١ نهلفنأ' تاّودع يأ :رمع لاقف 'كحضي وهو“ جلتسو' هيلع باعت هللا !ةلكك هللا

 كيقل ام هديب يسفن يذلاو ) : مالسلا هيلع لاف هلع "كلف :هليارل وتمر ديالو

 ءاطلا مضب ( طق ) اًعساو اًقيرط. نأ” م.اجبفااو»» لوعفملا هلم لاجل كلاس تاطغشلا
 . كجف ريغ اجف كلس الإ ) ىضملا نمز ىنعمب ينبم فرظ اهناكسإب زوجيو ةددشملا

 طق» : هنع هللا يضر ةريره يبأ ةياور يفو . هنع ىلاعت هللا يضر دعس ةياور هذه

 كنببيال فيك و كتبيه يف تاروذعم ّنبمأ ىنعمل(باظخلا نب رمعل هلاق . «اجف اًكلاس

 ىلاعت هللا يضر رمع ءاوغإ نع ناطيشلا دعبل لثملا برض هانعم ليق . كبابي ناطيشلاو

 يدابالكلا خيشلا هلاق اذك هب يلابي الو هتسوسو نم فاخي الف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 . هرهاظ ىلع لومحم ثيدحلا نأ حيحصلا : يوونلا لاقو

 1051555 ىدوفجاو سلبا ةفض كابا : قلخلا ءدب بانك" : يراجتلا 1

 (؟795) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 1 نضاف و نىنأ ني دسم تيدحلا نم 000

 . (5891) اًضيأ هدنع يهف ةريره يأ ةياور امأ

 0ع17/:



 : هنع يك هللا يصر يرحب وبأ 3و ك0 ترحل

 اًمكَح ميم 0 نأ َنكش وي هديب يبسفت يِذَّلاَو ٠

 ضيفيو ؛ ةيزجلا ْعَضَيَو ريِزْنِجلا لُثقَيَو َبيِلَصلا ريكي الهيب مق

 لاو محا" هلم للاخ اهاملا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يسفن يذلاو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 اًمكاح يأ كيرحتلاب ( اًمكح ميرم نبا مكيف لزني نأ ) نبرقيل يأ ( نكشويل هديب
 امهتقيقح امهب داري نأ زوجي ( ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف ) اًلداع يأ ( اًطسقم )
 ذإ رفاك لك ىلع ينعي ( ةيزجلا عضيو ) رفكلا نيد لاطبإ وهو امهموزلم داري نأو

 نع اهعفريو ةيزجلا كرتي هانعم لاقي نأ باوصلا : يوونلا لاق هبراحي دحأ نوكي ال
 ناطق بحب ةيوخلا نفاكلا لذي هذا: تلق كافر السل مكاو للا

 . هخسان وه له مالسلا هيلع ىسيع هفلاخ فيكف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن عرش

 تقو يبتنتس مكحلا اذه ةيعرش نأ نّيِب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن لب ال : انلق
 انتعيرش نم تقولا كلذ يف ةيزجلا لوبق مدع نوكيف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزن
 يف ديزيو بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقي ىسيع نأ ةياورلا يف ءاج : ليق نإف . اًضيأ
 لالحلا » مالسلا هيلع هلوقل لحلا يف دزي مل ةعيرشلا هذه ىلع اًمكح ناك ولف لالحلا

 جوزتيو نامزلا رخا يف لزني هنا هانعم : انلق . « ةمايقلا موي ىلإ يناسل ىلع ىرج ام

 كلذبو هللا هعفر ىتح حاكنلا هل ناك ام هنأل هل هللا لحأ ناك اميف ةدايز كلذو ةأرما

 رثكي يأ ةعراضملا فرح حتفب ( لاملا ضيفيو ) هللادبع هنأو رشب هنأ ينارصن لك نقوي
 اذك ءاج ام اهدبك ذالفأ ضرألا ءيقي هيلإ تابغرلا ةلقل كلذو ( دحأ هلبقي ال ىتح )

 ]١554[ - ريزنخلا لتق باب : عويبلا باتك : يراخبلا )75؟١( .

 لسع ١ مع اني ةيلرشي امك اح حرم نبأ ىستعا لور ماب اع تاكا 6
.)51"( )١65( 

 ها/؟



 بس ثيدحلا حرش مدح

 هديب يسفن يذلاو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ثيدحلا رخآ ىلإ اذه ( عوجلا مكتويب نم مكجرخأ ةمايقلا موي معنلا اذه نع َنلَأْسُتل

 ( رمعو ركب يبأل هلاق . معنلا اذه مكباصأ ىتح اوعجرت مل مث ) لاؤسلا ببس نايب

 : هنع ىلاعت هللا يح ا الا

 اذإ لاك ١ اذإ هوب ِرْضَع ِهِديِب يرسفت يِذلاَو (

 0 .حامشلا" نينا وزنا نجاخا ميني ؛ ْمُكَبَذَك

 0 ٍرْذَب موي شير

 كبس ثيدحلا حرش مح

 اًردب نوملسملا لزن امل : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 نايفس يبأ نع هنولأسي اوناكو هوذخأف دوسأ مالغ اهعمو شيرق اياور مهيلع تدرو
 هنوبرضيف ةبيشو ةبتعو لهج وبأ اذه نكلو نايفس يبأب ملع يل ام : 0

 نايم ايقعلخ لوم لاق هيل اسف رو وك ريل ذاق قايعش دال نع م ربخأ معن

 ارضنا كلذ ىأر اًملف يلصي مئاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو هنوبرضيف

 اًقداص اًمالك لاق يأ فيفختلاب ( مكقدص اذإ هنوبرضتل هديب يسفن نيذلاو ) : لاقف

 ىلع ناك ) ةليبق مهو ( جاجحلا ينبل دوسأ اًمالغ ينعي مكبذك اذإ هنوكرتلو ) مكل
 ةلالد هيفو ( ردب موي ) ءاملا اهيلع يقتسي يتلا لمجلا يهو ةيوار عمج ( شيرق اياور
 . ربتعم ريغ هركملاو بورضملا رارقإ نأ ىلع

 . (85) (١ا/ا5) . ردب ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [ع547٠١]

 هال"



 : هنع 0-0 هللا يا ةريرشا دع 0 ا ا

 0 اد 0

 يسفن يذلاو ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - خ )

 بابلا يف هنايب مدقت ( هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح م دحأ نمؤي ال ةديب

 1 م دحأ نماويالا» ثتيدح -قف:(ثلاثلا

 ا هللا يضر ٍسنأ 0 يحل

 را هراخل با لع كلك ننال ودم يفت يِذْلاَو ١

 دي دلل تخلف

 نمؤي ال هدبي يسفن يذلاو ) هتنع ملسم ئور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )

 . ( هسفنل بحي ام ) يوارلا نم كش ( هيخأل وأ هراج ّبحي ىتح دبع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ يا ل ل
 داخل ةمايقلا موي ,ميعتلا اذه ْنَع ناسك هديب يبسفت يِذلاَو ١

 ملا ع كباس نع رمت مل ملا علو او نم

 :01:4) .ناميإلا نم يَ لوسرلا بح باب : نامبالا باتك : يراخبلا 1[ هاكر
 ا ل لامس ساس ل ا 3

 . )97١( (5:5) ريخلا نم هسفنل بحي ام

 ' كللذب ماضرنا قثب نم اراد. ىلإ هريغ هعاجما ازاوج بنابا: ةيرشالا بانك : ليس 2 087
 . )٠١58( )١10( . ماعطلا ىلع عاتجالا بابحتساو . اًمات اققحت هققحتيو

 ١لاه



 ]١51[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
  0د دان ا وح نع الا ندرخإل هنيبر نيبفل , يذلاو

 ضوحلا نَع لبآلا َنِم 0

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 يسفن يذلاو ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 نع لبإلا نم ةييرغلا 0 مو ا ( ندوذأل هديب

 ا "ةليأ 000 دعبل رع بابلا يف هنايب مَّدقت ( ضوحلا .

 : هيعر ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ م ا
 اوُنِمْوُ الو اوُنِمْوُت ىَّتَح َهّنَجلا ولدت ال هديب يبسفت يِذْلاَو ١

 اوفا ؟ (نتياككم ةرمتلعت اذار تيا عيإكلذا الو « اوُباَت ىّنَح

 3 كف مالّسسلا

 بس ثيدحلا حرش مدح

 هديب يسفن يذلاو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م

 . اوباحت ىتح ) مكناميإ لمكي ال يأ ( اوضؤت الو اونمؤت ىتح ةنجلا نولخدت ال
 اوشفأ ؟ متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع ) اهلبق ماهفتسالا ةزمهو واولا حتفب ( مكلدأ ال وأ
 نأ ىكح هفرعي ال نمو هفرعي نم ىلع همالس عمسيو ملسي نأب وهو ( مكنيب مالسلا
 معاج يل امو يقوتسلاب ىلإ. خرتخا, ىلإ علوفي راك ينع ىلاعت هللا يضرب وبا تلاد
 . اًرشع ذخاو ةدحاو يطعاف يلع ملسيو ملسال الإ

 هئامب قحأ ةيرقلاو ضوحلا بحاص نأ 0 نما كاب .: ةاقاسملا باتك : يراخبلا - (1601]

 . (5؟50)
 ناار 11 1 تافضو ع اين لضوح تابثإ باب : لئاضتللا تاتك : كيم

 نينمْؤملا ةبحم نأو « نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي ال هنأ نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم - ع5+4١]

 . (45) (54) اهوصح ببس مالسلا ءاشفإ نأو ناميإلا نم

01 



 اهيف مغ ال يتلا يهو ( ةيحصملا ) تقو يأ يف ةيئرم اهنوك لاق نمع باوج فانئتسا

 هنأ ىلع اًعوفرم يور ( ةنجلا ةينآ ) رثكأ ىرت اهيف موجنلا نأل نيتفصلا نيتاهب اهفصو

 م : يأ ( أمظي مل اهنم برش نم ) ١ ينعأ ١ رامضإ ىلع اًبوصنمو فوذحم أدتبم ربخ
 بصنلاب ( هيلع ام رخا ) انم برش نم لاح ام لاق نمع باوج فانئكسا اذه شطعي

 ىف هنكل عاطلا ىف ةياغ املعلا دج 5 د تباض فلا دنا 0 ا نخا كلانا

 مال يل ألا ىرطلاب اهدي“ املي الق لئادبتلا كلر يطل ل اذ ير ديم ىلا
 لن ردا نأ رهاظلا :.ىضافلا لاقل( اذبأ امضي ملهم رسال

 : رخآ حراش لاقو هدعب ًامظي ال يذلا وهف رانلا نم ةاجنلاو باسحلا دعب نوكي
 لفارخلا خدم يق" نوكي الاقدام لع وكل انابلا* لاةمالاثسلا هلا دق وم الإ هنم باراكي ال

 روقو ا هم. تارش نعي: لاقيا ردا كقول لبان هعوم ددعحاو ماا يلا» هح كا رك
 يلا ءاخا طيور فييحا) يطا اه بينيك يس با كي ل نال

 ةفص امف ةيآللا فيم هلك كاف دمع بارح فاصسا انه ضوحلا ىف )1: ىااس

 اوألا نأل راركت اذه نأ نظي الو ( أمظي مل هنم برش نم ةنجلا نم نابازيم ) ضوحلا
 فارتغالاك اهريغب ضوحلا نم برش نمو أمظي مل يناوألاب برش نم نأ ىلإ ةراشإ
 ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفب ( ناّمع نيب ام هلوط لثم هضرع ) اضيأ ًامظي مل هوحنو
 انهه عم ىنعمب ىلإ نملا رحب يلي امه لحاسلاب ةدلب مسا ( ةليأ ىلإ ) ماشلاب دلب مسا مما

 1 سم عل الام ل علل ل ل ل
 : لاق نيح هل هلاق . لسعلا نم ىلحأو نبللا نم اًضايب دشأ هؤام ) ربخ دعب ربخ

 نأ عم ةينآلا ةرثك نايبب مالسلا هيلع هباوج نأ ملعا ( ضوحلا ةينا ام هللا ل وسي اذ
 ةيددعلا « 5 » عقوم « ام ١ لامعتسا نم وأ مكحلا بولسأ باب نم اهنع نكي مل لاؤسلا

 لك نما : هللا لاق . رانلا ثعب امو : مالسلا هيلع مدا لاق » : رخا ثيدح يف ءاج

 0 نوعيستو : يشكو ةئامتتس" ترن
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 بسد ثيدحلا حرش مدح

 امهنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر نامعن نب ةدانقو ديعس وبأ - خ )
 يف هنايب مدقت ( صالخإإلا ةروس ينعي . نارقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو )

 5 كل أرج هللا َك ١ «تيوكف اتا ارللا

 ا هللا يضر 0 وبأ ل
 اهبكاّوكَو ءاّمّسسلا موُجُن ِدَدَع ْنِم ٌرثكأ ُهْئنآل هدب يبسفت يِذَلاَو 0

 ْمَل اَهْنِب برش ْنَم جلا هنآ ةّيجْصُملا ٍةَمِلظُملا ليلا يف اّلِ

 هن برش ْنَم نجلا َنِمٍناَباَريِم هيف ُبْحْشَيِْيَلَع ام رع « أَمْ

 اياب دعا هزاع 0 ةلبا ىلإ درملا نب هورس ردع طرا
 نأ ل وسر أَي ا ا م

 1 0 لا ها

 هس ثيدحملا حرش مج

 هديب يسفن نيذلاو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م)
 ىلإ عجار هريمض يناوألا ةينالا عمجو ءانإلا عمج ةدودمملا ةزمهلاو ماللا حتفب ( هتينآل

 موجنلاب دارأ : ليق ( اهبكاوكو ءامسلا موجن ددع نم رثكأ ) مالسلا هيلع ىبنلا ضوح

 لاقو . ةغلابم ةرثكلا ةياغ ىلإ ةراشإ اذه : يضاقلا لاقو رايكلا تكا وكلات و ناهتفلا

 هدعب ام عم فيفختلاب اَّلِإ ( ةملظملا ةليللا يف اّلِإ ) هيف ةلاحتسا ال ذإ ةقيقح هنإ : يوونلا

 كرابت هللا ديحوت ىلإ هتمأ ِهَََْع يبنلا ءاعد يف ءاج ام باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع5+8١]

 . (771/5) ىلاعتو

 , مز. ىو متاقبقو 1892 ايت لارج تابت[ قلاب ضيلئابضفلا اثارت: لغم - علاه 5
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 هللا "ناحيبس :٠ اق, ةلظدح, قفان يعلق, هللا كوس ىلع انحدار ك0
 اذإف نيعا ىأرب اههارن اناكا مح ةنملاو ارانلاب .انركردت كاع نكت د تلقا ؟ لرش

 يدار سالم ل الو

 لع ناعلا بط اهمسا ةففخم ةزمهلا رسكب هذه نإ ( نومودت ول نإ هديب يسفن

 مكتحفاصل ) يدنع ىلع فوطعم ( ركذلا يفو ) روضحلا نم يأ ( يدنع نونوكت ام
 ةلاح ا ءافتنال مهتحفاصم تفتناف ةنياعم ةحفاصم يأ ( مكقرط يفو مكشرف ىلع ةككئالملا

 الغ هيمو قيلغتلا اذه "نع كار دتنلا ("ةلظدح ان"نكلو "٠ لكلا ةرعا اع ةلفاطا

 روضحلا ىلع نونوكت ينعي ( ةعاس ) همساب هادان اذهلف قفان امو مقتسملا قيرطلا ىلع هنأ

 نوكي الف ةرات مكسفنأ قوقحو ةبيغلا ىلع نونوكتو يأ ( ةعاسو ) ةرات مكبر قومحو
 ثالث لوقلا اذه لاق يأ ( تارم ثالث ) مهل اصيخرت نوكيف اقفانم نيتلاح ا نيتاهب ءرملا

 اونوك ينعي نيتلاح ا ىلع اّتح اذه نوكي نأ لمتحيو هسفن هب مهتا ام هنع ةلازإ تارم

 ةعاس تولغلا احن رااح اه شم ادعو ةدابعلا نع سفنلا ما د اي

 0 عاش

 نع نعت هللا يضر سنأ ف 1

 نحل ؟ نيترم را هت كح همس ا هديب يبسفت يِذَلاو ١

 ا رايها

 نحر كيددملا حرش مدح

 هديب يسفن يذلاو ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 : كلاحتا هلوقال يف 5 رونككتلا' امني "دارا ("نيتزم )"ايلا ديدلنمب/ ( لإ :سانلا"تحألا مكانإ
 ' (اراطنألا خف زا تقلا ينتاك رطل درا

 سانلا بحأ متنأ» : راصنألل ْيَع يبنلا لوق باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - ]4*١8[

 . (؟ا75) (يلإ

 مهنع ىلاعت هللا يضر راصنالا لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 .(١اله) )55١09(

 هال/



 : هبع لامن هللا يضر ةريره وبأ (م) < [1875]
 -» يل ل ا ل

 ا يدخل حرش مدح

 دمحم سفن يذلاو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هيلإ ّبحأ ) ءادتبالل هيف ماللا ( يناري نأل مث يناري الو موي مدحأ ىلع نيتأيل هديب

 موي كدحأ ىلع َنيتايل هريدقت ريخأتو ميدقت هيف : ىوونلا لاق ( مهعم هلامو هلهأ نم
 حفلا لاق . ايمن هلامو لها مل هلا اقل راهم ناري ا متامظخل مع نار ١

 يتخارتلا ىلع لومحم مثو ةفصلا قوصل ديكاتل واولا نوكيو: موي ةفص .يناري الو : حراشلا
 نما لوا, .ادهنور .ملاللاو. لهل يتضرر رع كفا دنع يتيؤر ةبترم تدعب ينعي يبتزلا

 نومدنيس مهنا مالعإو مالسلا هيلع هدعب نتفلا عوقو ىلإ ةراشإ هيفو . يوونلا هيجوت

 يناهأ : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر رمع نع يور اك مالسلا هيلع هتمزالم كرت ىلع
 .«قاوبسألا قا قفضلاب ةليدؤ لنا قاع نقاب نليطا كل

 "دع لس دللا يضر تن ةلظنح (م) 1

 يِفَو يِدْنِع َنوُوُكَت اَم ىَلَع َنوُموُدَت ْوَل نإ ! هديب يبست يِذَّلاَو 1

 0 ل ري م ل
 ب الا الا

 ا ا حرش مدح

 ديدشتو نيسلا حتفو ةزمهلا مضب ( هنع ىلاعت هللا يضر يديسالا ةلظنح -م )

 تانك نم ناك هلا لقا ع نبا نم نطي مهو ديسأ نشا ىلإ توسدم هرخا يف ءايلا

 ةفاطلا' ١ لاق ثيدع اهنم ملم درفنا ثتيداحا ةنامن هلع ىسلا نع هاوو اك ١

 . )١55( (5975) . هينمتو « هّلَع هيلإ رظنلا لضف باب : لئاضفلا باتك : ملسم - [167]
 , ةبقارملاو « ةرخالا رومأ يف ركفلاو ركذلا ماود لضف باب : ةبوتلا تابك ”ةلسع يل هلك

 : 71/97()١5( )ايندلاب ,كاغتشالاو «.تاقوالا ضعب يف كلذ كرت زاوجو

5011 



 (يذلا اهدعب يتلا مسقلا واو ١ةملك هلوأ ءاجام يف : يفانلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يصر ةريره مل 00 - 1

 ا يب مستو ِهِدِيِب 0 0 يِذْلاَو
5 1 2 

 ةمالا هده
0 

 دمي كلش ا نِمؤَي 3 نا كد

 1 راّثلا هاشم ْنِم كا

 "يال

 هس ثيدحلا حرش مدح

 دمحم سفن يذلاو ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 باتكب ولو يتوبنو يثعبمب يأ ( يب عمسي ال ) ءاشي فيك اهبلقي هتردق يف يأ ( هديب
 * نوب ررقملا اهب ٌبَرْشَي اَنْيَع إذ ىلاعت هلوق يف اك نك يفكر وأ ةدئارا هيف ءابلا محشي ا

 ةراشإ هذهو ةوعدلا ةمآ ءابع دازرأا ( ةفألا هذه نم دحأ ) ابنم اًئيع يأ [؟7 : نيففطملا]

 دجو نميف مكحلا تبثيف مودعملا لوانتتال ةراشإلا نال ك0 ضال لإ اراه لب
 لكلا نم ضعبلا لدب هنم لدب وأ دحأل ةفص ( ينارصن الو يدوب ) اًسايق مهدعب

 ركذلاب مهصخ ( رانلا باحصأ نم ناك اّلِإ هب تلسرأ يذلاب نمؤي ملو تومي مث
 مهريغف كلذك اوناك اذإ مهريغ نم فرشأو باتكلا لهأ مهنوك عم مهمأ ىلع اًهيبنت
 مالسالا ةوعد هغلبت مل نم نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىو كلذب اء نوكيرول كباس 7

 . روذعم وهف

 سانلا عيمج ىلإ ّليَْع دمحم انيبن ةلاسرب نامبإلا بوجو باب : ناميإلا باتك : ملسم - (1681]
 . (؟١٠51) )١65( . هعلمب للملا خسنو
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 ةففخم هيف نأ ( ةضمضملا نوكت نأ اّلِإ ةرشاعلا تيسنو : يوارلا لاق ) حاضتنإلا

 ضايع يضاقلا لاقو ةرشاعلا يف يوارلا نم كش اذهف نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسالاو
 . ىلوأ وهو سمخلا يف روكذملا ناتخلا اهّلعل

 0 هللا يضر ورمع نب هللادبع (خ) - [1570]
 درع مام ٍزنَعلا ةحينُم اَهاَلْعَأ ةلصحت َنوُعَيْرَأ
 0 ةّنجلا اهب هللا 20 الإ اهدرعررف | ندنعو اهباَوت ًءاجَر اًهنم

 من تيدا حرش مج

 نوعبرأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - خ )

 اهنبلب عفتنيل زعملا نم الجر ىطعي ام يهو ( زنعلا ةحينم اهالعأ ) هربخ أدتبم ( ةلصخ
 ( اهباوث ءاجر اهنم ةلصخب لمعي لماع نم ام ) اهكلام ىلإ اهّدري مث اًنامز اهفوص وأ
 هجو ىلع اهلعافل باوثلا نم دعو ام يأ ( اهدوعوم قيدصتو ) هل لوعفم بصنلاب
 ةحينم نود ام انددع : ثيدحلا اذه ةاور ضعب لاق ( ةنجلا اهب هللا هلخدأ الإ ) لامجالا

 اتمكن امف' اهو ويب لعلام اعدالا ةطاسإروا يطاقلا تيتو ماسلا" ذر "اللا
 . ةلصح كةراثع يدب عليتوذأ

 . )555١( ةحينملا لضف باب : ةبحلا باتك : يراخبلا - ع50١]
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 ا اع هللا ينبر ةشئاع ال لا

 كاوسلاو ةسدللا ٌءافْعِإَو تراشلا ّصق هاا 0 ركع (

 طبآلا 2 مجاربلا نا ٍراَمظألا ل ءاملا قاَشِِتْساَ

 ةرشاعلا تيسنو : ئواثرلا لاق ؛ ءاملا ٌصاَقَتْناَو ةناعلا انلَخَو

 .ةفطخشخملا ناوكت نإ 8

 بس ثيدحلا 0

 ( ةرطفلا نم رشع ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 اذهو ضيعبتلل انه نم « سمخ ةرطفلا ١» ثيدح يف عباسلا بابلا يف ةرطقلا نايب مدقت

 نئاك رشع ,ىنعمب. ءادتبالل: تنلعجب, ول نكل.,ح راشلا خيشلا .هلاق اذكك ..ناتخلا اهيف ركذي.مل

 هحييمول يابالعرا كيف(, ةمقنلإب ءافعلر وسواشلا صقر رااوبخ ارا جنونوساما يد

 اهّصق هوركملا : ليق . اورثك يأ (40 : فارعأل 4 اوُلاَقو اوُفَع ىَّمَح ا: : ىلاعت لاق اك
 لطفا ان 2ريال رن ناعخا ليكلرا نسحف بسانتيل اهضرع وأ اهوط نم ذخألا امأو

 انامعتسا, يأ ((كاوسلاو.ر.:اهقلضاا لا بكيس هيل مارعللا كعب ازذإ "سا

 ثيدح يف عباسلا بابلا يف اهصق ةيفيك مدقت ( رافظألا صقو ءاملا قاشنتساو )

 عباصألا ةدقع يهو ءابلا مضب ةمجربلا عمج ( مجاربلا لسغو ) « سمح ةرطفلا »
 عمتجاام اهب قحلي ليقو ءوضولا يف صتخمب سيلو ةنس اهدارفنا ىلع اهلسغو . اهلصفمو
 ( ءاملا صاقتناو ةناعلا قلحو ) اهرعش يأ( طيإلا فهو ر ,نذالاو فنالاك خيسولا هيف

 صاقتنا هانعم لق هل مزال رهطملا ءاملا صاقتنا نال ءاملاب ءاجنتسالا نع ةيانك وهو فاقلاب

 هجولا ىلع ردصملاف لزني ملو لوبلا ٌدترا لاب ام دعب ركذلا لسغاذإ هنإف ءاملاب لوبلا

 اذه ىلع ءاملا نم دارملا نوكيف لوعفملا ىلإ يناثلا هجولا ىلعو لعافلا ىلإ فاضم لوآلا

 بيشملا نم صقتني ملو . مهوق يف ءاج اك اًمزالو اًيدتعم ءيجي صاقتنالاو لوبلا هجولا
 ةسوسولل اًعفد ءوضولا دعب رازإلا ةلخاد ىلع هعفدو ءاملا حضن وهو ءافلاب يورو . ةمالق

 دواد ينأ باتك يف روكذملا نأل برقأ اذهو لوب هنأ ّنظ اللب دجوو حضني مل.اذإ هنأل

 ل (5 5 05001) (هرطفلا ناصح "نانا ةرايطلا ناك (٠ ملسم - ( ١51
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 امال انا نيل 1 ب ام ةلانش ملح ال تح

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 مهلظي ةعبس ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 موي ) « اًرسعم رظنأ نم ٠ : ثيدح يف لوألا بابلا يف هلظ ىنعم مدقت ( هلظ يف هللا
 راؤمأ ىلا "كم انه مامالاب دارملا : يضاقلا لاق لداع ( لدع مامإ : هلظ اّلِإ لظ ال

 ىدعتملا ريخلاو هريغ ىلإ دعتمو ريثك هعفن نأل هب أدب امنإ . مهريغو ءارمألا نم نيملسملا

 ةعامجلا ةمزالمب يأ ( دجاسملاب قلعتم هبلق لجرو هللا ةدابع يف آشن باشو ) ىَلْوأ
 يأ ( هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا ) هللا اضر بلط ين يأ ( هللا يف اباحت نالجرو ) اهيف
 لجرو ) امهسلجم نم اقرفت ىتح هنع الوزي ملو هللا يف باحتلا امهعاتجا ببس نوكي
 يفإ لاقف لامجو ) بسح تاذ يأ ( بصنم تاذ ) اهب انزلا ىلإ يأ ( ةأرما هتعد
 ىلإ هتعد.هانعم“: ليقو... هبلق يف وأ هناسلب نوكي نأ نم. معأ لوقلا اذهو ( هللا فاخأ

 ( اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو ) هجوأ لوألاو اهقحب مايقلا ين هللا فاخيف اهحاكن
 هلامشب نم ينعي ( هلامش ملعي ال ىتح ) لضفأ اهنالعإ ةاكزلا نأل عوطتلا ىلع لومحم اذه
 ( هنيمي قفني ام ) اهملع امل اًملاع لامشلا ناك ول ثيحب اهئافخإ يف ةغلابملا هب داري ليقو

 باوصلا وه اذهو هحيحص يف يراخبلاو ًاطوملا يف كلام هاور اذكه : يوونلا لاق
 قفني ام هنيمب ملعي ملسم تاياور عيمج يف عقاولا نكل نيملاب اهلعف ةقفنلا يف فورعملا نأل
 كيارخ ىف وا كيس اابعاال اورو رات ”نالعاتلا عشا :ااذهاإ نوكأ ةطعي» قالا لاق ةلاش

 نم له : اولاقف : :ميرلا : لاقف . .تاقولخملا ّدشأ نع برلا اولأس ةكئالملا نإ , ربحا

 « هلامث نع اهافخأف هنيميب ةقدص قدصت مدا نبا . معن : لاق ؟ حيرلا ن بة كل
 كب. يأ ( هانيع تضافف ) هاوس ام .ىلإ تافتلالا نع يأ « اًيلاخ هللا ركذ لجرو )

 . هلل ةبححو قوش نع وأ فوخ نع نوكي هؤاكبو

93 



 : اهنع ىلاعت هللا )يضر ةشئاعإا (مقز ج1 0

 : مرخلاو لجلا يفب َناَعُي ٌقيساف هلك ِباَوَّدلا ْنِم َسْمْحَم »
 . « ٌروُقَعلا ُبلَكلاَو ةَراَقلاَو ُبَرقَعلاو ةاَدجلاَو ُباَرْغلا

 اح ثتيدنملا حرش مح

 باودلا نم سمخ ) اهنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)
 باجل ملخلا وأ. ةراعتسالاب | ليسا لع كايذالل اي ركل نسا ربات 2, قسما ليك
 لحلا يف نلتقي ) هلكأ مرح ام ركذ دعب |+ : ةدئاناإ © سف ْمُكِلَذ ل : ىلاعت هللا لاق اك
 : يعفاشلا دنع هب دارملا ( روقعلا بلكلاو ةرافلاو برقعلاو ةأدحلاو بارغلا : مرحلاو

 ةيفنحلا دنعو اروقع ابلك ىمسي ةغللا يف عابسلا نم سرتفم لك نال سرتفي.ام لك
 تاللع ول, اهنال..هفدع,ىلإا ةيفنجلا !بهذ ,شميلا !ةدعي ليلعت ف, ةلفدتخا"ةفورعملا قيلكلا

 :.انلق ايقلاو اهب :بكذلا مقلبأ هلفيك «عيليق نفر. ددعلابم صيصخسلاةايئافا الياي

 يف فلتخا ةيدعتلاب لاق نمو قاحلإلا قيرطب ال ةياور يف دجو بئذلا نأ رابتعاب كلذ
 لكاؤياال امم :نيدوك .:؛يعفانشلاب كاقو. ١ تايذ ومب خبدوكا«(ره :8كللام !للاق ا تاع

 ” هر اخت هللا يضر رسل ربا كت
 ل ا لظ ال َمْوَي َِلظ يف هللا ُمُهَلِظُي عبس ١
 نات ِناَلُجَرَو . ٍدِجاَسَملاِب [ ا اا واول
 ٍبِصْنُم ُتاَذ أَم ُهََعد رع ا ا

 تاما ةقدقطي ف دمنا لج ده« هنا فلكل نإ هبا سلاح

 )١859(. باودلا نم مرحملا لتقي ام باب : ديصلا ءازج باتك : يراخبلا - ع٠570١+]

 مرحلاو لحلا يف باودلا نم هلتق هريغو مرحملل بدني ام باب : جحلا باتك : ملسمو
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 دجاسملا لضفو ةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب : ناذالا باتك : يراخبلا - ع5:74٠]

> 

 )١*٠١( )91١(. ةقدصلا ءافخإ لضف باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 01١

 ندا للا راهزألا قرابم



 . ةبلعث نب مامه مل لاقي ( لجرل هلاق ) تاولص سمخ يه يأ ( ةليللاو مويلا يف تاولص
 مهربخيو مالسإلا ناكرأ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لأسيل دعس ونب هلسرأ
 لاقفأز هيف ةيتداهشلا ركذي "م اذهاو هضئارف نع "يعي ( ةالسإلا“خع الاس ")'هلاق ا

 كال“! ناقف' را تالا 30 نيمللا اا مع قار "لاب كارب لغلق

 دنع لضتم هيف ءانثتسالا : حراشلا لاق . هيئات ىدحإ فذحب عراضم وهو ( عوطت نأ

 هب لقي ملا نم دنع عطقنمو ةفينح يباك هيف عرش اذإ عوظتلا بوجوب .لاق نم
 . نهريغ ءادأ يلع له :”ءانغسالا لبق اميفق ىتعملا رّدق اذإ اذه : لوقأو . يعفاشلاك

 لكلا دنع عطقنم ءانثتسالاف رهاظلا وهو 0 عورش ىلع لقا رد اذإ اّمأو

 يلع له : لاقف ناضمر رهش مايصو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق )

 . ةاكزلا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هل ركذو عوطت نأ اّلِإ ال : لاقف هريغ
 ةعباسلا يف ناك مامه لاؤس : ليق ( عوطت نأ ْاّلِإ ال : لاقف اهريغ يلع له : لاقف
 نوكي ثيدحلا يف جحلا ركذ مدعف اهنم ةسماخلا ةنسلا يف اًّبجاو ناك جحلاو ةرجحملا نم

 لعب وأب ملئعو هيلع للاعت مثلا للص يملا ةرك د دقو جيلا عم ل .يواررلا انا لع د ردخ

 هللاو : لوقي وهو لجرلا ربدأف ) سابع نبا ةياور يف روكذم هنأ ليلدب يسنف هعمس نأ
 نم و ثيدح "ق: لوألا _تابلا يف يلع ملكلا مدننا هنف ضقنأ لو اذه لغ يزال
 : يأ ( حلفأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ) « لجر ىلإ رظني نأ هّرس

 يأ ةزمهلا حتفب يور ( قدص نإ ) نيرادلا يف دارملا ىلع رفظلا وهو حالفلا دجو
 يأ ءةيلأوز عفة فطر للمأ ائماشتأب مالسلا ب فلدع لكس ميزق فاش ةاهاردكب وقلم نذل
 . .كانللا نإ« ةلاغ تيما ناله. قو ليتم" هع رامقف اقلط ادع ىلاعكر هللا ويض وةارورل
 ناسيا ر و ناصالا اكدت قديصت اهلل مربحأ نأ نبق كيدا اذه نوكيا نأ ا عاستما: انلف

 مزلي ال لوقن وأ لمعلا نع لفغيو هب رتغي الكل هديق امنإ : لوقن وأ . هدعب نوكي ةريره

 ىوريو ) هللا باذع نم ةاجنلا وه حالفلا نأل اًحلفم نوكي نأ ةنجلا لهأ نم هنوك نم

 اذهو ( قدص نإ هيبأو ةنجلا لخد وأ ) مسقلل هيبأو يف واولا ( قدص نإ هيبأو حلفأ
 . برعلا ةداع ىلع اًيرج دصق ريغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نم ردص مستقلا
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 جاتحيف مالسلاو ةالصلا هيلع هنامزب اًصوصخ ال اًماع نوكي نأ لمتحيو نيبراحناب اوقحلي

 فصلا نم ءانعم وأ اقفانم نوكي اهلجيتساو لاضتلا هال فصلا, دام ناب هلاك

 هيلع اًظيلغت هب .اًهيبش القيل و اقفانم ناك: .لاق 'امنإو ضلاخلا 'قفاحملاب ,اهيبش_نوكيراج

 نوكي :هانعم وأ هنم تردن' نم' قح يف ال:لاصخلا هذبع داثعا نم قح'ا فإ نوكي اذهب لعل

 : رخآ ثيدح يف ءاج : ليق نإف . يعرشلا ال ينرعلا قفانملا وهو نيدلا رومأ يف اقفانم
 عبرألا لعل : انلق . عمجلا هجو امف رجف مصاخ اذإ هيف ركذي ملو « ثالث قفانملا ةيا ١
 ةروصحم قفانملا,ةيا نأ ضرغلا سيل : ةفحتلا :بحاص لاق, . لاخلا قفانملل ةمالع نوكي

 دالعلا ,ن هدصق نيقفانملا نم وهف ,رهظأ لما فالح نطبأ نم رك لب ميلا نا تارا د

 : هنع ىلاعت هللا يضر هللاديبع نب ةحلط ا وق نينا

 نع هلآش ل هلاق ؛ « ةليللاو ,مويلا يف تاولص لف

 0 رعت ناكل ل لاقف ؟نهريغ ىلع له لاف « مالسالا

 : لاقف ؟ ُهرْيَغ يلع له : لاف « ناضَمَر رهش ُماَيِصَو ١ : لاق

 ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر ُهَل َركذَو « ؛ ّح مك ال

 ربدأف « عّوطت نأ الإ ال ٠ : لاقف ؟ اهريغ يلع له : لاقف ةاكّرلا

 لاقف ؛ هنم ُصقْنأ الو اذه ىلع ديزأ ال هللاو : لوفي وهو لجل ىلا
 ؛ « َقَدَص نإ حلف » : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نإ هيأ ةنكلا لَحَد 0 ل قلم نإ هلبأ# ملقا ىوريو

 قا

 كج ثيدحلا حرش مدح

 سمخ ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر هللاديبع نب ةحلط - ق)

 ]١5:57[ مالسالا نم ةاكزلا باب : ناميالا باتك : يراخبلا- )55( .

 )١١( مالسالا تاينب دحأ يه يتلا تاولصلا نأ نايب باب : ناميإلا باتك : ملسمو
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 راد ماع هللا يضر ىرعشألا كلام وبأ زر [حملال

 رديحلا 1 نيكو الي كفاح رم 0 يم يف عبر ١

 «.موُجُنلاب . ءاقْسِتْسالاَو ينال يف بلا باس الاب

 1 الا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف عبرأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا كلام وبأ - م
 لاصخلا كلت يتمأ : يأ ( نهنوكرتي ال ) اهلهأ لاعفأ نم : يأ ( ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ
 هئابا رخافم نم لجرلا هدعيام وهو بسحلا عمج ( باسحالاب رخفلا ) عبرالا

 بكاوكلا ضعب نم رطملا اوعمطي نأب ( موجنلاب ءاقستسالاو باسنألا يف نعطلاو )
 . ( ةحاينلاو )

 !آ0 هلل كل 0 0 ني نو

 نك ناس 5 اذا, اهكنت َ ا ةكمع نيف ناك

 110 رف مطابع اذإ ولاا ردها فاشل ذو مك مكيدح

 0 ندا حرش مدح

 عبرأ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - قر
 قافنلا نم ةلصخ هيف تناك نبنم ةلصخ هيف تناك نمو اًصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم

 بذك ثدح اذإو ناخ ) ةنامأ هدنع عضوو اًنيمأ 'لغج يأ ( َنِمْثْؤا اذإ اهعدي ىتح

 . قحلا نع لام يأ . ميجلاب ( رجف مصاخ اذإو ) ءافولا كرت يأ ( ردغ دهاع اذإو
 نيفصُتملا نطاوب ىلع يحولا رونب هعالطال مالسلاو ةالصلا هيلع هنامزب صوصخم اذه ليق
 ناب ةنتفلا نع اًرذح مهنيعي مل امنإو مهنع اوزرتحيل مهقافن ةباتصا ملعاف لاطخلا هذهب

 . (59) (155) . ةحاينلا يف ديدشتلا باب : زئانجلا باتك : ملسم - ع5١؟41]

 . (؟15) قفانملا ةمالع باب : ناميالا باتك : يراخبلا - ع5175١]
 . )٠١1( (08) قفانملا لاصخ ذايب باب : ناميالا باتك : ملسمو

 ه6



 كس ثيدحلا حرش مدح

 0 ص يوكو
 لق :  ىلاعت هلوق يف 5 ردقملا هيلإ فاضملاب صّصخي ادعم لال كالت

 عبسو ) ةئيسلاو ةنسحلا نم عقاو لك 2 ةريدعت |0070 ءاشلا ا 0

 000 2 كلما لع يل هلإو يللا ىف لاخلا لا 001 ملح لاكش

 ادفع حاغت هللا يضر ٍسنأ مقرا دنرما وجدو

 بح هلوُسَرَو هللا َناَكْن هرم : ٍناَميِإلا َةَواَلَح َدَجَو هيف نك ْنَم الا

 هكر ناو لإ هجعي ال هللا كسي 31 كافشا يلا كلا
 نذق نام انج توسل ركام اريك فعلا لسوتي اك

 0 راَتلا ىف

 00 سال سا

 لاصخ يأ ( ثالث ) هنع ةياو رلا ىلع اقفَتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر
 يمر م تايزإلا ةركلح تتح ررابفب نك زمر ير يحل ايفر ًادتبم وهو ثالث
 ةيطرخلا ةلمكللا نوكي نأ نوصل اعتءاهللا انهار مفللس فا ىانشملا ربك ةظاطلا 'داذلعسا

 اضع يأ فاضملا "دف د , لع ( هلوسرو فلا ناك .نف روربخلا نوكنف تالثلل ةفح

 نِمْوُي ال ٠ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف ةبحنا نم دارملا مدقت ( امهاوس امب هيلإ ّبحأ )
 ضرغل هبحي ال ينعي ( هلل اّلِإ هبحي ال ءرملا بحي نأو ) « هيلإ ّبحأ نوكأ ىَّنَح مدحأ
 د يبل نايسإلاب أ لاحت منال كلذك كيس تع ارنب ع ناس ل 0
 نأ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو ) اذه ىلعو هل حلاصلا ءاعدلاب هعفني هنأل هدلو
 رانلاك رفكلا نأ ىلع هيبنت هيفو ( رانلا يف فذقي نأ هركي مك ) هاجنأ يأ ( هنم هللا هذقنأ

 ]١577[ - ناميالا ةوالح باب : ناميإلا باتك : يراخبلا )١5( .

 (1؛7) ناميإلا ةوالح دجو نبب فصتا نم لاصخ نايب باب : ناميإلا باتك : ملسمو
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 لعل تولت 0 ءاتلا تانتإ سايقلا : نكروروتلا لاق . ثالث كوصالا عماجو حيباصملاو

 يذلا بيترتلا مهقتسيال خسنلا كلتك قراشملا لعج .ولو ةاورلا ضعب نم عقو اهطوقس
 نم تمص اذإ رذ ابا اي » : مالسلا هيلع هلوقل ضييبلا مايا اهنم دارملا ل 5 صملا همزتلا

 هلؤقلا ةقلطموابعأ رهاظلا ون رشع م ةسمخو رشع ةعبرأو رشع ةثالث مصف ايأ ةثالث رهشلا

 رد

 تكاضمر 8 تكاضمرو )[ : .ءانتألل] امل راتب منال اح نما © : ىلاعت

 مايأ ةثالث موص عومجم ىلإ ةراشإ اذه : حراشلا خيشلا لاق ( هلك رهدلا مايص اذهف

 نانا ينوكي ىلإ ةقوضوف م ركد, ادنبملا 0 اخدأ يرتافوب ةيريصا

 لك نم مايأ هنالث موص ٠ : لاق مالسلا هيلع هنأ حيحصلا يف تبث لوكا والي ةقكار

 نأ عم هيلإ ناضمر ةفاضإ يف ةدئافلا امف ةروك ذملا ةيآلا هقالصم ( 0 موص رهش

 تى

 ناضمر ىلإ موصك ناضمر موص ينعي ناضمر هلوقل اًربخو فوذحمب اقلعتم ؛ كداضمر

 ةفرع هوب مايصو,) التضفت قيسنر اساؤن نكاضمر موص درجمب هللا يطعي نأ يف دعب الو

 رئاغصلا رفغي ينعي ( هلبق يتلا ةنسلا رفكي نأ ) هنم وجرأ يأ ( هللا ىلع بستحأ
 لعفت ملا ىتلا بونذلا رفكي فيك : تلق نإف . ( هدعب يتلا ةنسلاو ) اهيف ةبستكملا

 فارما ل لمعلا نأ و يفالا هنللا قل[ ترشدلا م طفح نادم : تلك" 20

 هللا ىلع بستحأ ءاروشاع موي مايصو ) اهيف بنذأ نإ اهبونذل ةرافك نوكي ام ردق

 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هيجوتل حارشلا ضرعتي مل ( هلبق يتلا ةنسلا رفكي نأ
 تاولضلا .٠ .: ذا :كرووخا ف اكءدع 5 ع 6 رع وو يببتخلا 7 تيد ادخال

 نأ ملوس ر.ع دنع و !(لاعت هللا» زعلا#-«ويف وتلا »تاكو هلوقأ 9/44 باق .ةعيارمكتااور ماذلا

 هلبق ةدم ءاروشاع ماص نمو هدعبو هلبق ةليوط ةدم ةفرع موي ماص نم بونذ رفكي

 لإ وبا نوكف نا ملح هللاو يل حئاللاو هبيج ون اع اكردتسم ىقبي ناضمر لإ هلوق

 رادقملا اذه رفكي نا هللا ةدلع ىلع وجرا هانعمف 0 : 1 200

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ ساس ناسا
 ا كل

 اهدنع جوزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق باب : عاضرلا باتك : ملسم - ع6571٠]

 .(57”) )١55٠0( فافزلا بقع

 . «ثالث بيثللو . عبس ركبلل» : ؛ملسم» يفو
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 ةالصلا هيلع ىسيعب مهرفكب كلذ لطب نكلو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبسومب مهناميإب
 دوه ال ناوكأ» يشأ نوكيف ألا كلوب بلع مقاتل 0 تا ا

 ىَّذأ اذإ كولمملا دبعلاو ) ( مهم ةينالتس باد ةلويفما«راقكلا تانلخلا نإ كيان

 سانلا يديأ هلوادتي دبعلا نأل « هالوم » لقي ملو عمجلا ركذ ( هيلاوم حو هللا قح
 دوعقلاو مايقلا يف لاوحألا نسح بدألا (اهبداف اهاطي ةمأ هدنع تناك لجرو ) اًبلاغ

 قاتلا وبكفطللاب""ن وكي نأ اهناسحإإب“دارملا' ( اهبيدأت-نسحأف ) .ةذيمحلا لاضتملا عاتجاو

 هدروأ فيكفا.هدعب “الا بيذأتلا غم داو وم نادسح إلا" تالق ؟نإف ٠ مشلا» تارضلابلال

 ككارفلا ا ةيما راه ديالا اذ, (اهسلعأو ٠) اينيداأت | دارأ «اهنداق' هلاوق تعم "انها" .؟؟ءاقلاب

 اهميلعتل ةمألا قح يف امهدحأ نأ ملعا . ( نارجأ هلف اهجوزتف اهقتعأ مث اهميلعت نسحأف
 ركذ نوكيف اهجوزتل يناثلاو اهقاتعإل امهدحأ لاقي وأ اهجوزتو اهقاتعإل يناثلاو اهييدأتو
 ةدظما (تنناكنو اة د دعتما هيك. رجألا, ةهنم ناكها اًيلاغ, اهقينلا٠ ةيعاد .ارمألا«ةنبنيلبق (فاعظوألا
 ركعم وها لغت ءوظرلا اذلنق :مهتلق»نإفا.., تارت ةلق'ملرهضاعأ كلذ نمر ركا؟ نيك قيرألا
 اهلحيوبءاهقلطو اةفارإ ةيبدارملاو ال انلقا». كانا رطالالاءل ةعبشلا ل اهاطير ل "فل هس #اليف

 فقع همر! ال."ثأ ':يغبيا هلأ )ىلإ ةازاشإا هيفو الابوأ. قاتعإلا "نبق ؛ايهاظو ءاوتت »ل

 : هنع ىلاعت ذاانضر ةداتق وبأ (م) - عله

 ٍرْهَّذلا ُماَيِص اًذهف ناَضَمَر ايلا ْناَضَمَرَو « ٍرْهَش لك ْنِم نال (

 يبا ةئسلا َرْفَكُي نأ هللا ىَلَع ُبيسمْحأ ََفرَع ويصر

 ل دبا وشاَع موي ُماَيِصَو  ُهَدْعَب يبتلا ةَسسلاَو َُلْب

 0 هللا يلا 0000

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( :رهش لك نم ,ةثالثأو نع ملسم»ىورا (,هنعب ىلاعتردتلا يضر ةداتق وبأ - مار

 ملسم حيحص يف روكذملا نكل ءاتلاب ةثالث قراشملا خسن يف عقاولا ةثالث موص ينعي

 ةفرع موي موصو رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا انا: مايصلا تانك 7 ملسم 2-1

 )١95(. (517١١؟) . سيمخلاو نينثالاو ءاروشاعو
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 2 ١
 موي هللا مهملكي ال ةثالث ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )

 يأ ( اهأرقف ) يوارلا يأ ( لاق ملأ باذع مهلو مبيكزي الو مبيلإ رظني الو ةمايقلا
 يف اًديدشت ( تارم ثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ) ةروكذملا تاملكلا

 هيلع ىبنلا" نأ: لاق مقل ءكوسرب اب تهب دس تجب اوباح كد أ قار حد

 ( نانملاو ) ربكلل نوكي ام هنم دارملا ىشم اذإ هرازإ لسري يذلا وهو ( لبسملا) مالسلا

 ةقيقح' كالاملا وه هنأل هلل الا قيلت»ال؛ةّيملاور هيلإ طفاش حالا هريغ ىعا ةئملا رثكي يذلا وهو

 هسفنل ىعّدا هناك َّنم اذإف نمي نأ هل زجي ملف هريغ كلم يطعي امنإف هريغ ىطعأ اذإف

 َّنِم وه ليقو هيلإ هللا رظني الف هتفص يف هللا عزانو ةيدوبعلا َنِم ىفتناو ةيرحلاو كلملا
 هعاتم عيب جوري يذلا ءافلا ديدشتب وهو ( هتعلسب قفنملاو ) ريغلا قح عطق ىنعمب ّنملا

 . ( بذاكلا فلحلاب )

 هنع ىلاعت هلا د يو ونبأ( 0610

 تيري 36 تايعل ل و لق لال ملل 5:

 لُجَرَو « ِهيِلاَوَم قحو هللا ٌّمَح ىذا اذِإ 0 ُدِبَعلاَو « ٍدمَحَمب

 ققفف' اهل )كوم َنَسْحَأَ ية لا ُهَدْنِع ٌتَئاَك

 . « ِناَرْجأ ُهَلَف اَهَجّوَرَف اَهَقَْعأ مث اَهَميِلعَت

 عت تردخحلا حرش مج

 نارجأ مهل ةثالث ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )
 دمحمب لقي مو نما ظفل داعأ امنإ ( دمحمب نمآو هيبنب نما باتكلا لهأ نم لجر

 توياغن الب :ةوربل ١| نأل ىراصنلا مهب دارملا ناميالاب امهنم ل 5 لاللقتساب اًناذيإ محا هنأ عم

 لجر : يراخبلا ةياور هديؤي مييلع اًبجاو ناك مالسلا هيلع ىسيعب ناميإلا نأل مهنيد ىلع
 نيروجام اوناك دويبلا نال همومع ىلع يرحب نأ زوخيو هيبنب .نما, هلوق لدب ىسيعب نما

 050 هلهأو هتمأ لجرلا ملعت باب : ملعلا باكا ١ :ىاراختلا 3

 ٠ سابلا ميج ىلإ الكوع دسح انيبثاةلاثسرإل انامعإلا" كالت للاب د نامبالا» كانك: :هلتسأو
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 نعل ةعيسلا ىف هيلع يلا اهرب كا را نا كاسل نر قحتسا امنإ هتعيبب يأ ( في مل اهنم )

 . صالخاإلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريرف و 2 سا اسال

 2 ل لإ ُرظنَي اَلَو ِةَماَيِقلا َمْوَي هللا ْمُهُمْلَك ال ةثالث

 ' طع لع ادعت كلو ٍناَر خيش : 0 تادع م

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اذإ انزلا نآل ( ناز خيش ملأ باذع مهو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا
 حبقأ نوكي هتوهش ءىفطنملا خيشلا نمف اًعبط اًروذعم هنوك عم باشلا نم اًحيِبق ناك

 ناك اذإف رض عفد وأ عفن بلجك ضرغل نوكي ابلاغ بذكلا نآل ( باذك كلمو )

 لئاعو ) حبقأ هنودب هيلع رداقلا كلملا نم نوكي ضرغ ةليسو هنوك عم اًروظحم بذكلا
 نوك نع لدي هايل وأ .لاملا نم, هيفا هش مارا عما هيك نآل يكس يقف يأ 6 ريكعسم

 . اًميلأ اًياذع قحتسيف اميل هعبط

 : هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ (م) - ع1519]
 مهيكَري الو ْمهنَلِإ ٌرَظْنَي الو ةَمايِقلا َمْوَي هللا ُمُهُمَلَكُي ال الث ١

 لا ل لاق ميلا ٌباَذَع ْمُهَلَ

 لاق ؟ هللا لوُسَر اي ْمُه ْنَم و ميجا ”اوياج د وأ لاق
 1 بِذاَكلا بلحلاب كاكا يلا َناّئَملاَو 1

 ةعلسلا قيفنتو ةيطعلاب نملاو رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نايب باب : ناميالا باتك : ملسم - ]١514[

 مهيكزي الو مهلإ رظني الو « ةمايقلا موي هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا نايبو , فلحلاب
 *7 يس . ملأ باذع مهلو

 ةعلسلا قيفنتو ةيطعلاب نملاو رازالا لابسإ ميرحت ظلغ نايب باب : ناميالا باتك : ملسم - [ع519]
 مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا نايبو . فلحلاب

 (١ 3و ا هلأ كياذع هلو
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 : هنع ىلاعت هللا يصر ةهريره 4 (ق) تح اليا
 -ٍ ظ 2 - ٠ و2 هلا أ

 مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ِةَماَيَقلا ٌموَي هللا مهملكي ال ةثالث » .َ ا - 0 5 1 1س 5 و 3 م ندع اع 2 0 هاا ا و 1 52 .ء
 ه2 - - هلق

 را 5 -َ 5 2 ردي ع َ د10 2 لا

 5017“ + ها هعمل ةالفلاب ءام لضف 0 ا : جيلا بادع ا

 - || 3 .٠ ||| - -أ دوب - 2 م 3 2 ا 3 5 8 و ليو 2

 0 ا ا

 افا نإ هو اهم داطلسا ن0 20 للا هيا ل اماه

 . ال ل

 مهملكي ال ةثالث ) هنع ةياورلا ىلع اَمْفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 لضف ىلع لجر حرملا .باذدع مهو ) مسوند"! ند, نم. مهرهطي الدى ميك رئاالو ر

 ( ليسلا نبا هنم عت ) ةرافملا يف يأ ( قالفلاب ) هتبامكر نع اضاف ءام هل مب ( كاك

 ءابلا نودب ةعلس ىورو ابيف مواس يأ ( ةعلسب الجر عياب لجرو ) نيرفاسملا نم يأ

 هللاب ١ ىرتشملل عئابلا يأ ( هل فلحف رصعلا دعب ) ءاب ٍنعمب عياب نوكي اذه ىلعف

 ىرتشا يذلا نمثلا يف عئابلا داز ينعي ( اذكو اذكب ) يضاملا ةغيص ىلع ( اهذخأل
 لاحلاو ينعي ( كلذ ريغ ىلع وهو ) عئابلا يرتشملا يأ ( هقدصف ) هيلع فلحف هب
 ٍ 2 4 سال ع . 1 : . 5 207 1
 قاومت تفو هقوحل هفرشل نك دنا رصعلا صح ملا 0 هركذ مع اهارتشا نحي َِظ عئابلا لإ

 52 5 : 2. 4 : ١ ٍِ 9 م ع

 ةيسول اجعت هوابت امنع ةةح ةقاؤلا كلذ, ابذاك دكفلخ اذاو راَبثلا ءلامعا:ةفرل هكفتالملا
 -_- - ٍِء

 - ١١

 !الهيربالف 1 متاوخلاب قكامغاإلا معا رر ها كلل ا( هملغ كاف دقو هرمع رح هين لك 227

 ضرغل يأ ىركسو ىلبحك نيونت الب ( ايندل الإ هعيابي ال اًمامإ عياب لجرو ) هيلإ هللا
 لجرلا مامإلا يا ( هطعي مل نإو ) لجرلا كلذ يأ ( و اهنم هاطعأ نإف ) يويند

 . (598548) ءاملا نم ليبسلا نبا عنم نم مثإ باب : ةاقاسملا باتك : يراخبلا - ع7٠510١]

 ةعلسلا قيفنتو ةيطعلاب نماو رازالا لابسإ ميرحن ظلغ نايب باب : ناميالا باتك : ملسم

 . فلحلاب

 ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا نايبو (ه)
 "ل
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 بج ثيدحلا حرش مدت

 يهو ( ناتمعن ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 ةمعتلا ١ يزارلا لاقو نى ندطلا ةهلاق اذكر. ةيلجلاايلع ناسحألا نوكي يتلا ةلاحلا

 ( سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ) ريغلا ىلإ ناسحإلا ةهج ىلع ةلوقنملا ةعفنملا نع ةرابع
 ةلماعملا يف نارسخلا وه نبغلا ( غارفلاو ةحصلا ) هربخو هتفص نوبغمو أدتبم ناتمعن

 ”بابسأ نم اببعأل لاما ,نئارب رعارفلاو" ةحيصلاو « رجاتلابب فلكل اة ميغ
 : ىلاعت هللا لاق 5 حبري هرماوأ لاثتماب هللا لماع نمف حاجنلا لين تامدقمو حابرإلا

 ار نوت وراق فرامل با بانج :ناازكست يوسي لع
 . .هلاب مدن هعفني الو هلام ,سأرا عينضي هعابتابب كاطيشلا لماع, نمور 70م11كضلا]

 : ةنع ىلاعت هللا لو ةرياها وبا (م) سها
 لبق نِم ْتَنَما نكت مل اهئاميإ اًسفت عفني ال َنِجَرَح دإ فرات ل ا ل ل لا ل 2 5 2 1 2 وعةكه 1 5 1 5 3

 5022 هل ه هَ و 5 20ه 20000 1 902 7 5

 لاجدلاو « اهب رعم نم سمشلا عولط اريخ اهناميإ 82 تيَسك وأ
 َء وعر

 ب ثيدحلا حرش مدح

 عفني ال نجرخ اذإ ثالث ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نم سمشلا عولط : اًريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنما نكت مل اهناميإ اًسفن

 علطت ىتح ةعاسلا موقت ال ١ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( اهبرغم

 ثالثلا هذه. نأ وهو:لاؤس انه يل ال منضرألا ةبادو لاجادلاو-) .«  اهنرغم, نم ؛لركمنكلا

 ركذ ةدئاف امف اهناميإ اهدعب اًسفن عفنيال اهدحا دجو اذإف دوجولا يف ةعمتجم رْيغ

 ةدعتم (كازاغلا هده هما الكب نأ اوير كازا هلل السلا اهيل فاما ذل رح 019 لالا

 . عفنلا مدع اهيلع بترتي اهمدقت ضرف اهتياف امتدهاشم دعب عفني ال ناميإلا نأ يف

 . (559) )١58( ناميالا هيف لبقي ال يذلا نمزلا نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم - ع(517]
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 لعفت ؟ نهافكأو نهفاتكأ تاليمم وأ َّنبِب داسفلا ىلإ لاجرلا بولق يأ ( تاليمث )

 لاجرلا ىلإ يأ ( تالئام ) نههوجو رهظيل نهسوؤر نع نهعناقم تاليمم وأ تاصاقرلا
 رمخلاب نمظعي ينعي ((تخبلا ةمتشاك نهسوؤر ) نبيشم ط تارتخبتم هانعم 1

 (ةلئاملا) نهسوؤر عفرب ل لاج رلا كإ ناطظتي ةانعم زا تخبلا ةمنسأ هبشت ىتح ةوسنلقلاو

 كنعيب اةكلتملا ءالاب يامر : يق ا ةمخش ةرتكلاو لدغ امانا ةلعأ انألا ليملا منة ردا

 نإو ) ةّرم ريغ هلاثمأ ليوأت رم ( اهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي ال ) ةرهاظلا ةعفترملا
 حرص اذكه . اًماع نيعبرا ةريسم نع نجي وتدىا (اذلكاو اذك ةريسم نع دجوتل اهحير

 مراء تيدحلا و

 : /هنع _ىلاعت, مليا” ضرر ةريره يأ (قرر تل[
 هل ٍناَتِبيِبَح كادي ل ٍناتليِقت ناديفللا د ٍناتفيفخ كا 0

 0 كس دجلا حرش مج

 ةملكلاب دارأ ( ناتملك ) هنع ةياورلا: ىلع اقمّتا ( هنع هللا ىضر ةريره وبأ - قار

 ّبحأ اتراص امَّنِإ ( نمحرلا ىلإ ناتبيبح نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ) مالكلا

 كيت لل ل اهئ اهيضلاب و رجلا ءايلع لدي يت هيما : فاقطلا شر
 ( مظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس ) دمحلا اهلع

 : هنع لاعت هللا ئصو سابع نبا(خرا - [( تا

 0 راو سما جالا م ابك لرسم ناحل

 ]١514[ - حيبستلا لضف باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا )5 0

 ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

011 ) 15 

 مالا ع ذل ييعغلا ناوامألا اقل" ىلا' ءامساعا كيرا اقاعزلا باك": يراختسلا"ك قفار
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 نانجلا ىلعأ ندع ةنج نأ ّيور رهاوجلا رقتسمل ندعملا هنمو ىلاعت هللا ةيؤرل رارق عضوم

 ةنج يلت يتلاف ةنج نيروس لك نيب راوسأ ةينامث اهيلع رودي ةنيدملا يف كلملا راد ةلزنمب

 يهف لام امأ ندع ةنج نود يتلا نانجلا لضفأ يهو سودرفلا ةنج يه امنإ ندع

 نانا. لهأ,اي دايم ىذذان :هدانعلل لجاتي نإ هللا, اذازرأ, اذإفا ندع _ هيجي ىف ساجر دلا [انلغأ

 ردق ىلع مهزانم نوذخأيف نولخديف اهيلإ نوردابيف ندع ةنج يف مكبر ةرايز ىلإ اوُمله

 ميدل, نيلططاتولا, نم عاايإ و هللا. انلفح را, معلا لجو تتار

 : هنع ىلاعت هلل 0 ةريرقا 00
 رَقَبلا بائْذأك طاّيبم ْمُهَعَم مْ : امر "رانا لش نم كاسم

 تالثام اناليجلم )تاي راك ؟ظانيتاكر ءاضن و" اقل اهب نوبرصي
 سس وو

 َنْدَجَي اَلَو حملا كل ةوجلملا ةلئاملا تْحْللا ةَميئمأك َنُهْسوُؤر

 1 اةكواالنك هيام عسكر ايه ال

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 رانلا لهأ نم نافنص ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 مهعم موق ) هدعب اثدح لب رصعلا كلذ ةراهطل مالسلا هيلع هرصع يف ينعي ( امهرأ م
 رمل ادق انطق كالب ىي طوبب يوتا مهيديأ يف موق امهدحأ ينعي ( طايس

 نوبرضي ىطسولا عباصألا ضرعك هضرع دودشم هفرط دلج يهو ةعرقم عمج عراقملاب

 اهنع سائلا نودرطي بالكلاك  ةملظلا باونأ#لع نوفاوطلا مه. ليقو ةارع نيقراسلا اء

 ء اكس امهنات يلعب :(ءاسنو سانلا اهب كوبرضي رقبلا بانذاك ) تايبلاو قت ندضلاب

 ا 500 نمخأل ىنعملا يف ينعي ( تايراع ) ةقيقحلا نقف ندعي( ةتايشاك

 نهئارو نم نهفحاالم ؟ ل نهو ىوفتلا ساب نم تايراع هانعم وأ اة اه

 ينعي ركشلا رع تايزراع هللاو يجني تايساك مانعم وا اننامز ابيك نه رودصا ننكد

 0 صتخم ريغ قنعملا اذهو حلاصلا لمعلا نع الخ اذإ ةرخآلا يف عفني ال ايندلا معن

 تاليمملا: تالئاملا تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب. : ةنيزلاو نسابللا باتك ؛: ملسم -157[1]

 7 يل ( ا ا املا
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 نيملسملا لاصخ نم ال رافكلا لامعأ نم ينعي ( رفك مهب امه ) مهاصخ يف ناتلصخ يأ

 يف نعط نم نأل ةمعنلا نارفك هب دارملا وأ ( تيملا ىلع ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا )
 ةمعن رفك دقف تيملا ىلع حان نمو نعطلا نم هبسن ةمالس ةمعن رفك دقف هريغ بسن

 . يح هنأ

 : هنع ىىللاعت هللا يضر ىبسوم ونا"( 1910

 اَمُهَنَيْنا بهذ ْنِم ٍناَنْنَجَو ءاًمهف اَمَو اًمهتينا ةضف ْنِم ٍناَننَج ١
 21 - و ه - 1

 0 1 كلل اياك 0 8 م هع نا م هس 2 - : م

 ءادر الإ مهبر ىلإ اةارطن لا نيبو موقلا نيب امو 2 امهيث امو

 . « ٍنْذَع ِةَنَج يف ِهِهْجَو ىلَع ٍءاِرِثكلا

 تا تيدا حرش مج

 ًادتبم ( ناتنج ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق )

 ( امهيف امو امهتينا ةضف نم ) ناتنج نانجلا يف وأ ناتنج نمؤملل يأ فوذحم هربخ
 ناتنجو ) ةفص عقاولا فرظلل لعاف وأ ناتنجل ةفص ةلمجلا ةضف نم هربخ أدتبم امهتينا

 ءالسلا هيلع ىبنلا نع اىور امل'نمودرفلا .نانج نانجلا هذهو ( امهيف امو امهتينا بهذ نم

 د فار هذ زج يعير قيناور يرن تيدي عدللا هي امور عدأ ديد ماي ب

 ليست مالبلا) هيلع ,يببلا "ناك ,: يوونلا لاق عتاد معا .( ههجو ,كلع ءايربكلا ءاذإ

 مبيلع هللا ل اذإف ءانربكلا ءادرب هللا هير 2 د مهفتل تاراعتساإلا

 موقلل ةقفيخ ىفس9 هاتعم "لاقي كاد دف اب كاع . كلذ ةلازإ نوكي

 مبديا ىف اف كارلا هيْؤر نع ةعناملا مبتي رشب كاصقنو ومبًيمسج ني باجح

 اذا امها ميعبما» نكح ةيورلا نع هش د أ نإو ئىهو هتايرك هيكل ىلاعت هللا نيبو

 باجح ةبترم الب ىَرُي ال ىلاعت هللا نأ نم ياشملا هلاق ام هديؤي « اهيلإ ةوعد تلصح

 هيفوأاورطنيلا فيرط ( ندع ةنج يفب) ىنفت لب تاطيخ الب هتاذ لحن لع دحا راش

 بألا 6 ندع ا وحل ىف مل قدري أ كعب لضم ال رظنلا نأ را 1

 ىلاعتو هناحبس هبءر ةرصخالا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب : ناميالا باتك : ملسمو

0071 4 

 هك



 « ددعلا ١ هلوأ ءاجام ىف ١ لوألا لصفلا

 : هنع نلاعت هللا ىبصر دادسلا مر[

 ىلع َعَقَو نأ ىلإ ُداَدقِملا كجّض اّمَلُهَلاَف ؛ ُداَدق اَي َكِتاَوَس ىدخإ»

 اا ل ا ا يببتلا .ةصخ هيغل 0
 01 يبا ل ١

 - (ةدعلا ىف )لصف .١نماثلا .بابلا <

 كتاولس ىدحإ ٠ هبعج ملدا قاور 1( هناا لاعت هللا" !يضر, 'اقادقملا / ت8
 كيو«. ةلمحلا_. ل ناوكت يال ةهيفم دل داق اوك ىو كفيلا هذه ينعي ( دادقم اي

 ضرألا ىلع عقو نأ ىلإ دادقملا ككحض امل هل هلاق ) ةحيبقلا ةلصخلا : 1 رفا": : حاحصلا

 ءاللا حتفب ( هبلحو ) ىرخألا هتأوس اذهو ( نبللا نم مالسلا هيلع يبنلا ةصح هبرشل

 ( ةيناث ةرم ) زعملا نم ىثنألا يهو زنع عمج ( ثالثلا زنعألا ) اهلي ةقانلا بلح ردصم
 1 هللا نم همر الإ هله انمار كت كح ّى سماخلا كاملا ّق هنايب مدعت

 : هنع نرسل كا يصر رعااا عي لعل

 سبق يس ناسا وا ل د يا نانا يا

 ني كسلا

0 1 0 

 ىجت سي رس حل دريدجلا ع 7 (

 ( سانلا يف ناتنثا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م

 ]١51١8[ - لضفو فيضلا ماركإ باب ديما باتك : ملسم ! 2001505555

 13ه٠([ ا ل

: 11 

 هْا/



 ا

 0 0 ل ماع 00 21 د ' 1 7 ماو 1 7 1 ١ ١ 1 ١

 00 مارت نأ ليا لاعبا نم مي ا 0 426 1 تي لبسلا يع بلال
 نيام ميا مآ رس ل

 اننا هي “71 ما يمدد سيرين 0 0 3.

 روس ا 0 ١
 0 فهل اانخاوا يدل ل“ 0 انهت

 ١ اافهو انني ير 01م فال و سينام 0
 دس انكار اهب باول ا يام اليا يطرب القلاع أ بدلا قا 1

 ؟اردا نهال بام للا 0 را 14

 يالا يق ب 8 ا نال 5111 را دي م ا شاس انإ 2

 ىلع طيار ار رع 0 5 سبعا , هيما

 أ

1[ 

1 
77 
2 
 ىف

 ١ 1 ١

 الا

١ 



 لوألا لصفلا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 : عبارلا لصفلا

 : سماخلا لصفلا

 : سداسلا لصفلا

0 0 

 ( هّللا 5 مسقاا 0 ءاسياعما

 "لبقتسملا لعفلا» هلوأ ءاج ام يف

 «مولعملا عراضمل 0( هلوأ ءاج ام يف

 لوهجملا عراضملا» هلوأ ءاج ام ىف

 ”هم-(؟) راهزالا ىرام



 ىف سمانا ١كلابلا ركتا و أ يف هناي ةدقت ناقصا ابنع "هللا نضر. ةشتاع" ماها ةيدج

 . © لجر نم يب ردعي 0 ا

 : هنع ىلاعت هللا 0 ءادردلا 0 2[

 10 ركب "بأ "وسبا. تاع "ذهل كيال اكأ"»

 ركب وبأ ءاج : لاق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - خ )
 هفرع ,هلوقي نأ, لبقف نشاتتلا ب رمح نينإل دعب ني اي تسلا البلا سلع ا
 ةرمغ يف لخد يأ ( رماغ دقف مكبحاص امأ ) : لاف ةوبنلا رونب مالسلا هيلع يبنلا

 : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع نايبلا مدقت ( ركب ابأ ينعي ) اهمظعم يهو ةموصخلا

 .. ؛ مكيلإ نع هللا كا

 . هل هلاق ؛ « كيف هللا ضي ىَّبَح ْمقف قّدَص ْذَقف اذه اما »

 بسد ثيدحلا حرش مهد

 اذه امأ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب بعك - قر

 رذع نم يل ناك ام هللاو : لاق نيح ( هل هلاق كيف هللا يضقي ىتح مقف قدص دقف

 بابلا يف هنايب مدقت كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا دحأ وهو كنع تفلخت نيح
 ”!كلعأ .هلياو 114 لهط ”تعلا دق 57 لا كفلخ امو : تيابعساف قاما

 . هاليلخ اًدختم تنك ول» : ع يبنلا لوق باب : ةباحصلا لئاضف باتك : يراخبلا - [1504]
 ا الا ذل

 : لجو زع هللا لوقو كلام" دب كفك تيد بابا يزاغملا "باك": ىراختلا "7

 . )14١48( © اوفلخُت نيذلا ةثالثلا ىلعو ©

 . (57) (؟ا/59) هيبحاصو كلام نب بعك ةبوت ثيدح باب : ةبوتلا باتك : ملسم

 0؛؟



 يف هللا لعج ام ىلإ اماوقا لكاو « علهلاو .عزجلا َنِم مهبولق
 - هم ميه و 5 5 - 1 0 .٠

 . 2 َبلْعَت نب ورمع مبيف ريخلاو ىنغلا َنِم مهبولق

 مك تيدلجلا حرش مج

 نيغلا 3رحَسو قاوف ةانثملا ءاتلاب ( هنع ىلاعت هللا ىضر بلغت نب زرمع 0

 ,.حيحصلا َّ هل تيدا هن الث مالاسلا هيلع ا نع هاور ام ليق ماللا ردك ةمحجعلملا

 حتفب ( عدأو لجرلا يطعأل ينأ ةللاوف دعب اهأ ) الين ىراجلا انس درقنا ناكدح

 يطعأ ينكلو ىطعأ يذلا نم يلإ بحأ عدأ يذلاو لجرلا ) كلرتأ 0كأ لادلا 3 رم

 : عرجلا ( علشلاو عزجلا نم ) ملعأ يأ ( مهبولق يف ىرأ ) ماللا رسكب ( امل اًماوقأ
 ضوفأ يأ فاكلا رسكو ةزمهلا حتفب ( لكأو ) عزجلا ةدش : علهلاو , ربصلا ضيقن

 نب ورمع مييف ) ةعانقلا رهو ( ريخلاو ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ اًماوقأ )

 هل ةليضف هيفو . بلغت نب ورمع سفنلا ىنغ مه نيذلا ماوقالا نم ينعي ( بلغت

 ]١509[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) :
 ١ م نإف اَذَكَو اَذَك ِكْنَع يِنمَلَب نإ ةَسِئاَع اَي ُدْعَي ام

 رو هللا يرفشتساف سدي تْمَملا تلك ْنِإَو هللا ِكئرييَس

 كا فاما كلاكب يايا فكيف اَذِإ َدبَعلا نإ هْيَلإ '

 تع دلل حلا
 ةشئاع اي دعب امأ ) ابنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 نإو ) كتءارب نيبسم يأ ( هللا كتربيسف ةئلرب تنك لاف اذك و اذك كنع يتغلب هناف

 ريغ نم ةيصعملا ةبراقم :. ماملإلا + حاصلا" و هيب تلرن يأ( تب كيما نك

 نإف هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف ) قوذلاب مولعم انه مظع فطل هل ىنعملا اذهو ةعقاوم
 نم ضعب تيدتللا انهو" هعبوت" لبق يأ(هِيلع هللا ؟باتا:بات مث هبناقب تقرتغا'اذأ 'ادّبعلا

 ةشحافلا عيشتب نأ نوبحي نيذلا نإ باب :رونلا ةروس نم :ريسفتلا باتك, : يراخبلا -'[5!1...]
01/7 

 . (5ه5) (؟الا/١) فذاقلا ةبوت لوبقو كفإلا ثيدح كاب ةلاقب وعلا تانك: ملسم

 هاذا



 اهب ىتأ ةديدج ةلصخ لك ينعي ةنسلل ةفلاخلا يه ةعدبلا نكل ةغللا يف دحاو ىنعمب
 2 5 ا ا 1 0 َّث 1 ّ 38 6 93

 مقتسما قيرصلا كات ةلالضلا نال ةلالض ملسو هيلع ىلاعت هللا 07 يبنلا اهلعفي مو

 لاق رم ل١ ةعدبلا كلا اده م صخ ةعيرشلا مقتسملا قي ١ ىلإ باهذلاو

 مخ فعوبلا : ءاملعلا لاق . ةعالبلا تكمعت : حجوارتلا يف هنع ىلاعت هللا يضر رمع

 ءانبو نكيحلا نييشتك ١7 ةيودموا لامه عل ةدح الملا ميش درا لثالدلا ظنك :١ هيحلاو

1 
 : مارح ه ) ههوركمو )2 اهريغ و ةيعط ذأ نا /| ف املك 8 هحابمو ) اهوحنو نسراَدملا

 .ىاكيرت ىلاعت هللا يصر 0 كا 6 و هز

 بدا ص 0 راصنألا ّن 1 م حلا اذه ا ا ١
 2ع "ا 4 لل اا 1 أ 1
 5 و مما املا لو يكول
 1 0 1 1 1 ٍِ 5 2 ل
 5 و 2 هاا 6 270 2

 . 2( مهئيسم نع زواجتيو مهنيسحم نم لبقيلف

 ب ثيدحلا حرش مدح

 داعب هللا لاقل لاق هنع  يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر سابع نبا - خ ر

 نايب هذه ( راصنألا نم يحلا اذه نإف دعب امأ ) : هيف ضيق ,ئذلا هضرفا ىف ءدلتلا

 ةجاجلا تف و مالشلا هلع قل" ارانطن راقتالا#با كي( سابلا ا رثكيو نوفر ةكفل

 لدب ريغ نم بهذ مهنم دحاو تام امّلكف دحأ هيف مهقحلي الف كلذ ىضقنا دقو

 يأ ( هيف رضي نأ عاطتساف دمحم ةمأ نم اًئيش ىلو نمفز نولقي مهو يا ردع راك

 تما نح رار اكو هجن رز لاكمال انحف خص ناازتجا راد ةلا عللذ» ىف

 انزل الل )ع يلا المنع كف فعن الا رم اسلام ماو واهل | لي

 هنع ىللاعت هللا يدر 0 3
 1 9 و 2 10

 يذلاو 6 لجل ا 41 دا ل 1 ينإ م عَن أ ( ١

 را دل ساسأوو لاق نم باب : ةعمجلا 000 + ع6.6]

 ” 0 دعب امأ : ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق نم باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - [ع3٠5١]5
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 ءاَسِنَو اًريثَك الاجر اَمُهْنِم َثَبَو 'ف ) ملسو : هيلع كاع كلا "ملص لولا كن نيذلا

 («ماخزألاَو ف نسلا فا ءاقلا مغداف لول است كلا ( هب نول ءاكن يذل هللا رار و

 يف اك هب ملعلل هفذحو هيف ضفاخلا ريدقت ىلع رورجملا ريمضلا ىلع فطع وأ مسق رجلاب
 ىلع اذك لعفأ ماحرألابو هللاب لوقي نأب اًضعب مكضعب لأسي ىنعملا نلعفأل هللا مشوق
 لحن لع وأ اهوعطقت الو ماحرألا. اوقتأ يأ هللا لع فطع بصنلابو فاطعتسالا ليبس
 مُكيَلَع َناَك هللا نإ >) هب ىقتي امم ماحرألاو يأ فوذحم هربخ أدتبم عفرلابو رورجمنلاو راجلا

 نيا اَهيَأ اي 9) هنع ابن اميف هللا اوقتاف مكلامعأ ظفحي اًظفاح : يأ ١ ١( ءاسلار (# ايِقَر

 زيبح هللا نإ هللا ًاوُقَتاَو #) ةمايقلا مويل يأ (# بغل تَمَّدَق ام سفن ْرْظْنَتلَو هلا أونا أوم

 نم ) قدصتيل يأ رمأ هانعمو ضام هظفل ( لجر قدصت 0+ : ردم # َنوُلَمْعَ اَمِب
 عةرع شي يلو ارلاق ىو هزرغ عاص :نييمرت .عاضصا نم هيو نما همارد رس لرجل
 م ترجع دق: لت .ابنع زجعت هفك تداك ةرصب راضتألا نم لجر ءاجف تكلا ةمح

 ىلاعت هللا ىفص هللا لوسر هجو للهتف بايثو ماعط نم ناموك عمتجا ىتح سانلا عباتت

 رسلا تاراما هيلع رهظو رانتسا يا ملسو هيلع

 يلاعت هللا يضر .رباجإ (م) رس ؟]

 ىذه ىدهلا ريمع ورا هللا ٌباَتِك فقدحلا 1 نإف ل ما

 78 ةلالض ِةَعْدِب لكي ايتاتدحم ري وبال

 هبسجج ثيذحلا حرش مدع

 ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 يأ ( دمحم ٌيده) ةلالدلاو داشرإلا لادلا حتفو ءاما مضب ( ىدهلا ريخو هللا باتك

 نوكي نأ .لع ىلادلا توكسو ءاملا حض زوخيو .هءاليسلا هيلع دم .داشرإ داشرألا و

 رغم لاثلاو عيمشلا ىتعمب لوالاف اف عمجلاو ةينثتلاو دحاولا ىلع قلطي ةريسل !او قيرطلا ىنعمب

 ( اهتاثدحم رومألا رشو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةقيرط قرطلا ريخ يأ دحاولا
 ةعدبلاو ةثدحملا ( ةلالض ةعدب لكو ) ثدحأ نم لوعفم مسإ ةثدحم عمج لادلا حتفب
 22( 1 ا ميظخلاو :ةذلتصلا ةقفح كتاب 2 ةعفخلا تاك ١ : يلطف - (اة5١٠]
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 ياك ةرثئىأ ءابلااديدلتتب (١ كلل كين نأ يكف حا نمفأ] كلن يا( بم

 بيصن هل نوكي يأ ( هظح ىلع نوكي نأ مكنم بحأ نمو لعفيلف ) هباق بيطب هدي

 يأ ( انيلع هللا ءيفي ام لوأ نم هايإ ) ظحلا كلذ يأ ( هيطعن ىتح ) هدر ام ضوع
 ينعي ) هدريل يأ ( لعفيلف ) لاتق ريغ نم رافكلا لاومأ نم لصح ام وهو ائيف انيطعي
 انإ ١ : ثيدح يف يناثلا بابلا يف هحيضوت مدقت مكناوخإ : هلوقل ريسفت ( نزاوه دفو

 . ما وكم نذأ م ردي د

 : هنع ىلاعت هلا يدير رز ( قل مقا
 اغيل كيرا وَلا الا ايا اي »باك يف رن هللا َنإف دعب اَمأ ٠

--20 
 نإ 5 -

 لاخر امهم كو هج اهني كلش ْوَاَ نعام اعت
 00 هللا نإ 0 رالاو هب َنوُلءاَسَن يذلا هللا ا داتسنو اريك

 ٌرظْنتلَو هللا اونا اوُنمآ َنيِذَلا اهي اي ا ؛ | ' شل © اقر 6
 ول -

 أ يللا انيرمبخ ل وقل . نقل شل سفن

 امر ,عاّص ْنِم بوث ْنِم ِهِمَهْرِد لا حار السل 00

 سا
 مو رمت قدس ولو لاق ِهِرَمَت عاص -

 ص ثيدحلا حرش مدح

 مالسلا هيلع يبنلا ءاج : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - مر

 هينا كار ثنا يلع لاعب هلأ لع اذا نورا دحر رش فارس ودلقتم ةازغ موق

 هباتك يف لزنأ هللا ناف دعب امأ ) : لاقف بطخ مث نذأف الداب نأ ةقاعلا

 مكعرفو مدا سفن يهو ( هيةَدِجاَو سفن ْنّم ْمُكَقَلَح يِذَّلا ُمُكَبَر اونا ُساَنلا اَهيَأ اي

 ىلع فوطعم اذه اهعالضأ نم علض نم ءاوح ىلخ يأ ( كاَهَجْوَز اَهْنِم ٌقَلَحَووَم ) ابنم
 راوكتا كاعد يسأل مكقلخ ىلع فطعي مل امنإو اهآشنأ وهو سفن ةفص وهو ردقم

 هل ب سانلاب ديرأ نإ مكقلخ ىلع فطعي نأ زوجيو سانلا يف ةلخاد اهنوكل اهجوز يف قلخلا

 ادام لديط هجلكا وا هع اى ود ةقديصلا اعقل كاي :٠ ةاكرلا "اك": ملسم'" (00

 505300 ار راخلا -م تاجح
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 حجم ثيدحلا حرش مدح

 دمح دعب يأ ( دعب امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر مقرأ نب ديز - م )

 ةناوملا للم هلا دارا (ق) لوصر يباب نأ كشوي رشب انأ اغإف سائلا اهبأ الأ ) هللا

 باتكب اوذخف ىدهلاو رونلا هيف هللا باتك امههوأ نيلقث مكيف كرات انأو بيجآف )

 ةقدصلا هيلع مّرح نم مهو يتيب لهأ امهيناثو يأ ( يتيب لهأو هب اوكسمتساو هللا
 لقث ريطخ سيفن لكل لاقي هنأل امهردقل اًماظعإ نيلقث امهامس هؤاسن ليقو هئابرقأ نم
 1( يتب لهأ, يف هللا 2 رك ذأ' يتب لهأ يف هللا ع رك ذأ ينيب لهأ ايف هللا 0 221

 رفعجو ليقعو يلع لاك هدعب ةقدصلا هيلع مّرح نم مهو ديكأتلا ةدايزل تارم ثالث
 ىرخأ ةياور ينو . ةيمشاه نوكت نأ اّلِإ هلها نم هؤاسن نوكت ال اذه ىلعو سابع
 هيف هللا باتك ةياور يفو ) لوألا ةياورلا ملسم ريغ يف فورعملاو هتيب لهأ نم هؤاسن
 لمعي م ينعي ( هاطخأ نمو ىدهملا ىلع ناك هب ذخأو هب كسمتسا نم رونلاو ىدهلا

 هاضرإ ىلإ لصولا كسلا ليقو ةدهع هب دارلا ( هللا لبخ وه © ةياوز قو . لص )5
 ؛ (ةلالض ىلع ناك هكرت نمو ئدهلا ىلَع ناك هعبتا نه )

 ا لاح هلل يضر مجلسا نب كاورعو موك د رسل تر 5

 ل نأ ا ذق يّنِإَو َنيِبِئاَ 0 نإفا العب ام ١

 ٌّبَحُأ ْنَمَو لَعفيلَف كلذ بيطُي ْنأ مكن بح ْنَمَف , ْمُهيِبس مهل

 لا ُءيَِي ام لّوأ نم هي ةيليغلا ىَتَح هَطَح ىَلَع نوكي نأ ْمكِم

 دبس ثيدحلا حرش مدح

 ىلع اَقفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلانب ناورمو ةمرخم نب روسملا - قر
 مهيلإ درأ نأ تيأر دق ينإو نيبئات انوؤاج دق مكناوخإ نإف دعب امأ ) امبنع ةياورلا

 . (*07) (5108) مقرب ردصملا سفن يف ةثلاثلا ةياورلاو 20
 0154: (52155 م كيرعلا , دم «كللم نم كاي: وبعلا كالا" ل

 7 07 5 فارشألا ةفح عجتاارو ملسم هوري مو
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 مهتتامأف خسنلا ضعب يفو هب ملعلل لعافلا فذح هللا مهتامأ يأ ( مهتامأف مهاياطخب
 هللا و اقع ناار يبن دلل نأ نداء اءانع رب( رو ودل مل اقبلازكم ادلب نالفلا همي خامل أت قاكاش

 نوب ناونوكيي# اهييوناكا ردقا لعل لاعت هللا هدا راويشلا_ةقملا اهنيانعيب نأ ادعي! ةقلقح

 مهللاس جلا يدع بليا نأ. مسعتاشإب هاري ةلادر القا“ «قصاقلا_لاقو ضاسحإ نيغانم اوانلاوف

 اوناككا اذا, ىعحن :ةتامإ )_هانمدق.امب انه كتسانملا انكلاا رفح. مهمالا نوكياوأ مالالاب

 بصن ( رئابض رئابض ) ةعتمألا لمحي اك اولمح ينعي ( مهب ءيجف ةعافشلاب نذأ اًمحف

 اهحتفو ةمجعملا داضلا رسكب ةرابض اهتدحاو تاياورلا يف ةرركم تعقو اذكه لاحلا ىلع

 ىلع ) نيقرفتم اولعج يأ ةدحوملا ءابلا مضب ( اوقبق ) ةعامجلا يهو حصفأ رسكلاو
 نوتبنيف ) نوضيفيف اهراهنأ نم يأ ( مهيلع اوضيفأ ةنجلا لهأ اي : ليق مث ةنجلا راهنأ

 لدا يه اف :ةلركت ور( كيرع نعام دا ةليملاب تيان وفل عانس يرتكب (ةفك [تباح

 اهناف نانمنلا| ىو ماعم ةعدباوإ هيج مهلفا|كقفتا اذإإ لق, يطا وما اهلل بلصتر اا يرو

 : رخا ثيدح ينو اهتابن ةعرسب مهئادبأ دوع ةعرس مالسلا هيلع هبش ةليلو موي يف تبنت
 . « نمح رلا ءاقتع ءالؤه مههابج ىلع نثكنا)

 3 ةيما ل يدا

 وُ هيف هللا باك امو نْيلَقُت هلا
 ا نا عا عقول هللا باكي اوُدُحَ ىَدهاَو

 يف هللا ْمُكَرْكْذَأ « يجنب | 001 لْهَأ يف هللا

 نم روثلاو ىَدُهلا هيف هلل تانك نإ :[ةياكر فو 1000 اما

 يفو ؛ ١ لص ةأطخأ ْنْمَ يلا 2 4

 ناك 5 ةكارت يسع حي راب م ابعاد الإ

 هنعدلا 0 بيلا نأ با لع لئاقق لم باب: احلا نيا تاك ونيس[ ١

 نام هال

 - . رركم (57) )١1048( مقرب ردصملا سفن يف ةيناثلا ةياورلاو

1 
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 رهاظلاو ( برغملا ىلإ قرشملا نم ) قوسلا عم مهعمجت : يأ ( سائلا رشحت رانف ةعاسلا
 نم تراس ثيح كرتلا ةنتفك تعقو دقو بورحلاو نتفلا ران اهب دارأ مالسلا هيلع هنأ

 مالالنلا هيلع اني“ نعت نآلا لككشم تايآلال وأ راتلا مكوك قاودلعأ !, ككرغملا ىلإ قررعملا
 تايزإلا وامن هس رخ اب في دعا ف حالشلا دلع لاق انكو ام د رفللا راسلوا اوشا ع

 ةمالع ةعاسلا تامالع ضعب : لاقي نأ قيفوتلا لعل « اهبرغم نم سمشلا ع ولط اًجبورحخ

 : لوألا مسقلا نمو . اهعوقول ةمالع اهضعبو اهبرق ةياغل ةمالع اهضعبو اهبرقل
 جوجاي جورخو لاجدلاو ناخدلاو رانلا : يناثلا نمو . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن

 تت
 و

 ًآالوأ يّملس ةفجرلاو ةبادلا جورخو اهبرغم نم سمشلا عولط : ثلاثلا نمو . جوجأمو
 : يأ ( توح دبك ةدايزف ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ امأو ) مسقلا كلذ أدتبم هنأل

 ( دلولا عزن ةأرملا ءام لجرلا ءام قبس اذإو ) هفرطب ةقلعتملا ةدرفملا ةعطقلا يهو هتدئاز
 هباجأ تعزن لجرلا ءام ةأرملا ءام قبس اذإو ) هب اًهباشم هلعجيو هبناج' ىلإ هرجي : يأ

 . ( همالسإ لبق اهنع هلأس نيح ) ةروكذملا ماكحألاب : يأ ( اهب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ ( سس ا

 ع نوح الو ,اَهيف َنوُنوُمَي ا ْمُهنِإَف اهلْهأ ْمُه َنيذْلا ران 000 ١

 ةَناَمإ ميتا ٌمُهاَياَطَحب لاق 1 2 رانا ُمُهْتَباَصا سان نِكَلَو

 اع اوف م رئاَبص مهب ءيجف ةعافشلاب َنِذأ اًمْحَف اوناك اذ ىَّتَح

 تاك ديف بدع 0 جلا عاب 0 ل راَهْنا

 . 1 نددلا ليج وب دوكتا حلا
 تت ء:تيوجلا حرش مدد

 نيذلا رانلا لهأ امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 يأ ( نويحي الو اهيف نوتومي ال مهنإف ) اهيف دولخلاب ابب نوصتخم مه : يأ ( اهلهأ مه
 لاق وأ مهبونذب رانلا مهتباصأ ) نيملسملا نم يأ ( سان نككلو ) اهب نوعفتني ةايح

 ] - ]15٠١رانلا نم نيدحوملا جارخإو ةعافشلا تابثإ باب : ناميإلا باتك : ملسم )١85(
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 ةنفحلا هب دارملاو فك عمج ءافلا ديدتجت وىيفاكلا :ميضب ع كفكا ثالث يسار ىلع ضيفاف

 نيح هلاق امهيتلك هيديب ) مالسلا هيلع ىبنلا اع ( راشأو اثالث يراخبلا لاقو )

 ضعب لاقف هدنع ) لسغلا ءام رادقم يف : يأ ( لسغلا يف ) اوعزانت : يأ ( اورام
 فارسإ مدع بابحتسا ىلع ةلالد هيفو ( اذكو اذكب يسأر لسغأ ينإف انأ امأ موقلا

 . ءاملا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ا

 ورك لل نر ف1 نر كل سلا ايلا تا يلا

 كبس ثيدحلا حرش مدد

 فصو امل : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اتمنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر

 نيو ؤررك ياهلخت نابزفاورأ, يذا رعي فانا عيب رجس .يدنلا حيسلا ,مالبسلا هيلع يذلا
 رريخ نمي يار( هللا قافاع, دقق انأ اهأب نوال .: لاقن © هسرحافأ :هليتلكا طال ١

 ينعي ( رش سانلا ىلع ) رشنأ : يأ ةزمهلا مضب ( ريثأ نأ تهركف ) رحسلا كلذ
 .[مح رح اييبلق | هتلج يام لع شيلا اكلت فوك رش اعيش مئاوجا نمي امل نإ عل

 : هنع ىلاعت هللا يضر مالاس ل ا م ل

 كا دقرتملاو رج نيش رشحت ٌراَتَف ةَعاّسسلا طارش كا
 , تو دبك ةَداَيِزف ةدخيلا لل هلك ماَعَط 0 ماو مهياقمل

 َعَرَت أَلا َءاَم ٍلُجّرلا ُءاَم قبس اذإو
 ا ع ل اَذِإَو « ُدلَولا

 2 يدلل لق ابك كو الم ا

 تس ثيدحلا حرش مح

 طارشأ لوأ امأ ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع هللا يضر مالس نب هللادبع - قر

 تاي. كطلا تاتك :(كيفوا 61/552 رحبفلا بلاك 2 كلا 2 :”يراخلا ١(

 : (21) ( 1 كنز [١ رحكملا

 ا نم( مف (0)20) تايون راصلألا بقانم .ثاتك !: يراخبلا جب ١555

 "للا فارشألا ةفحن عجارو ملسم هوري
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 (يرقلا ليلا اج ريال عال لطبزاهستا اي دصا لا "هيض هيما اول , ىلعي - ق)

 رب ا راج ورح نر ١ أ را

 ىلع سيل اذهو سابللاو بيطلاو ءاسنلا بانتجاو قلحلاو يعسلاو فاوطلا نم : يأ
 مجلا رسكب يهو ( ةنارعجلاب ءاح لجرل هلاق ) ابيف فوقو ال ةرمعل ١١ نأل همومع

 يباطخلا نعو ةكم نم لايمأ ةعست ىلع عضوم ةلمهملا ءارلابو ةلمهملا ن 1 معلا كلوح

 هتيحل رفصم وهو ةرمعلاب لهأ دق ) برغملا يف اذك ءارلا ددشيو نيعلا"انيفا ريبكت الق

 ( ىرت امك انأو ةرمعب تمرحأ ينإ : لاقف ةبج هيلعو ) بيطو نارفعزب : يأ ( هسأرو

 يعفاشلا بهذ ال مأ ةيدف هيلع له الهاج وأ اًيسان بيطتو ةلشلااذإ ميرا نأ ف اللمع

 ةيجاو :تلقاكا" ولأول ةيدطل ا هبه رمأ الم مالسلا هيلع يبنلا نألا فينس اكيلعفلا عفدصتللا

 مومعل ةيدفلا هيلع : هريغ لاقو مالسالاب دهعلا بيرق دماج ناك لج رلا ذإ 8 رخألا

 كجح يف عنصت ام هلوق نم رهاظلا لاقي نأ نكميو يناجلل اهبوجو يف ةدراولا ثيداحألا
 جحلا ةيانج يف ةيدفلا بوجوب اًملاع ناك هنأ ىلع لمحيف جحلا لامعأب اًملاع ناك هنأ

 يف عنصي أَي مالسلا هيلع هرمأ املف جحلا مارحإك ةرمعلا مازحا نا ااكلاع ككاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر معطم نبا امج ١ (فرباك عتاخ هذ

 اًنالتد :يراخبلا لاقو ( كنك ا رفلولا يسر ىَلَع ضيف انا

 اقف هددع للعلا يف وراك هقيمحل ناتي و لييتلت تم نانو
 ا : لا ا ا :

 . اك و« اذكب «قيساَر 'ليمغا' ئنإفا انا+ماما"-: !موقلا» ضعب

 انأ امأ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - قر

 . (154) ثالث هسأر ىلع ضافأ نم باب : لسغلا باتك : يراخبلا - ع4907١]

 (51”5) اثالث هريغو سآرلا ىلع ءاملا ةضافإ بابحتسا باب : ضيحلا باتك : ملسمو
(66: 
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 دس ثيدتحلا حرش مدح

 انيب : لاق' هنع ةياورل ١| ىلع اَقَمَتا ( هنع ىلاعت هللا يضر مالس نب هللادبع - ق)

 يدعم نهر كاكا اذرد ه0 كلت لق ؟دحاك فاذا لاش كر انآ ذأ كالا

 اف لخدأ نأ تعرشرد» يا(تدجاف لاقت نك حاولا ىيرطلا ىهوا ةداج مم اذا

 لاف ينيمي نع داوج اذإف لامسكللا تاكل قرط اهنإف 7 ككل امال لاف

 اساسا هورس جوملا مطوم

 يف هلفسأو ءامسلا يف هسأر اًدومع يب ىنأ ىتح يب قلطنا مث اًرارم كلذ تلعف ىتح
 هيارو نشر دعما فك الس الخ ىف د يعطوا كانت تا

 ةقلحلاب قلعتم انأ اذإف ىمر ىنعمب ميجلابو ةمجعملا ءازلاب وهو يب لجزف ينذخأف ءامسلا يف
 ناش هنلاو ل سلا يقف تايم نيش فلاب افلم يفي ارخبف وسل

 نع تيأر يتلا قرطلا امأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هيلع اهتصصقف ملسو هيلع

 قرط وهف كنيمب نع تيأر يتلا قرطلا امأو لامشلا باحصأ قرط يهف كراسي

 دومع وهف دومعلا امأو هلانت نلو ءادهشلا لزنم وهف لبجلا امأو نيمبا باحصأ

 لعج ( تومت ىتح هب اًمكسمتم لازت نلو مالسإلا ةورع يهف ةورعلا امأو مالسإلا
 ديو ا تقف أير 5 ا لا

 : :هقعا ىلاغت هللا يضر 1 نا عي. [ شلل

 ايقكلاف ةقيلاهلماو توام ثالث هليسغاف كي. يذلا 1 11

 اجا لك رلا ايلاف 0( كلت نو ف عئلصت اه كرم ريقلا عتلصار م

 ةبج هيلعو هسارو هتيحل رفصم وهو ةرمعلاب لع دق ةنارعجلاب
 . رد ناو ةفاردا نإ ”لاقف

 . )١575( بايثلا نم تارم ثالث .قولخلا لسغ باب : جحلا باتك : يراخبلا - [1457]

 ميرحت نايبو . حابي ال امو . ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب : جحلا باتك : ملسم

 . (8) )١١80( هيلع بيطلا

 0غ



 امنع للاعت هللا يضر كا 5 رولا

 هلاق ؟ + نيب ىف هن (تيسسلف لاملا اموات يل م

 . هيلا نيم هيف ندد نق ريتعلا

 هج ثيدحلا حرش مدح

 مالسإلا امأ : امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - قر
 ههجوا : يا فوذحم هلوعفم ءيشلل ء ىشلا هيجاووت وهاو ل !ابقآلا نان

 نأ دارأ ينعي ( ملسأ نيح ةبعش نب ةريغملل هلاق ءيش يف هنم تسلف لاما امأو ) كل

 ءاجو دل انتر 0 ماللسلا هيلع يب ولا ءاحف هلام ٌدخأَو كلذ لبق اًدحاو اتق ناك دقو ملسي

 نا اًدحاو لتق ةريغم لا نأ : م ا هلاق ام .كل 4 رشلا ههجو اة لا

 كا يلا ال خل 7“ علا اد اا داب ب
 أ

 ! 11 ع ١ 30 7 ا 0ع
 لا وول احوا 0 را

0 

 +: 2 همالاعب همقر خيشلا ىرت ككل يراخبلا دارفا 3 نيحيحصلا نب عمجلا

 :: هنع [عااعت هللا يضر مداتس وب متادبع مقرر "8
 و - ًَ 2 8

 | ا

 1 اا
- - - 

 0و

 برحلا لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب : طورشلا باتك : يراخبلا - ]١444[
 1 ا رتل ةفح ف "61 مل فورا ذا( 0

 . 10 | عالم قد هللادبع كتقاتم تابا: راسل بتقام بناتك" قيراختلا 20259

 (55854) مالس نب هللادبع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 1 )-١5(
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 «ةددشملا اَنَأ» ةملك هلوأ ءاج ام يف :رشع عباسلا لصفلا

 ا ىلاعت هللا يضر ا اا

 دامت براعم امو افتار د ع ُهاََع عَضَي الف مُهَجوُبأ اَمأ ١

 آ١ ا يشع ع ا م ماد

 :0!نايفش ىلا ني ةيواعماو رهجلا وأ (طخقا كلا صفا

 ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر سيق تنب ةمطاف - ق)

 برضي ينعي ( هقتاع نع هاصع عضي الف ) ءاملا نوكسو مجلا حتفب ( مهج وبأ امأ )

 ىلإ 1 را لرالا هبرلا كل هعرفام قربك نع مراتك وه 2 لقد اح

 ىلع ليلد هيف : يوونلا لاقو « ءاسنلل بارض لجرف مهج وبأ امأ ١ : تاياورلا ضعب
 همر ةينغلا م اذه نوكي الو ةرواشملا لنع بويعلا نماهض اب كتاغلااركاد راو

 لام ال ) ريقف : يأ ةلمهملا داصلا مهضب ( كولعصف ةيواعم امأو ) ةحيصنلا نم نوكي لب

 اذإ ٌؤفكلا ريغ حاكن زاوج ىلع 0 اريدفت اره (14ل 5 : 0 : - 1 5 3 0

 اهقلط امل اهل هلاق ) قوما ةمايعاو فيش رق تاكا ةمظاف 2 إولاو ةجورزلا هب تيضر

 د ع اعلم تياحم طي سس رز
 . ( نايفس يبأ نب ةيواعمو ) اهحكني نأ

 ]١59[ - سيق تنب ةمطاف ةصق باب : قالطلا باتك : يراخبلا )75١”6075(.

 اط ةقفن ال اًمالث ةقلطملا باب : قالطلا باتك : ملسمو )عي١54( )55( .

073 



 كب ثيدحلا حرش مدح

 ( شيرق ينبذك امل ) هنع ةياو رلا ىلع اقمَتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 لجف ) ةبعكلا مطح يف : يأ ( رجحلا يف تمق ) سدقملا تيب يلإ هئارسإا يف ينعي

 تعارشأ يبا ( تقفطف سدقملا تيب ىلإ فن يأ ماللا ديدشتو مجاب ( هللا

 لاحلل هيف واولا ( هيلإ رظنأ انأو ) اهنولأسي يتلا هتامالع : يأ ( هتايآ نع مهربخأ )



 : هع ىلاعت هللا يضر 1 61

 |بإ اعَجَف هكر نأ َءاّش ام ُهكَرت نجلا يف َمَدآ هللا َرَوَص اّمَل »

 كر ل ل ل ا 00

0 

 ولو حس

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ينعي (مدآ هللا روص امل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م
 فيطي سيلبإ لعجف هكرتي نأ ) ةدملا ىنعمب هذه ام ( ءاش ام هكرت ةنجلا يف ) هتنيط

 اا ا يل يأ ( هب
 ىلإ ةيعادلا تاوهشلا عاونأ هب لصحيو هفوج دسي اميف كساتي ال ينعي ( كلاهي ال

 هاج دقو ةيحلا لف رد لاي وصنا نركب ليك ا فرط .ا فرع نمل ل

 : لاعت هلق اضيأو !ءنامغن يداويإ فئاطلا وب ةكم نيب ةاقلما تناك هتبيظ هلآ 0ك
 نأ لمتحي .: انلق .'ىح ٌرشب وهو ةنحلا لشد هنأ لع لدياتبإلا «نكسا مدا

 تلمح ةناسنإلا ةروضلا لوبملا تدعتماو .راوطا تنبك تو ترمخ امدعب هنط دا

 . اهيف رارقتسالا ةنجلا يف نوكسلاب دارملا نوكيو اهيف تروصو ةنجلا ىلإ

 : هنع ىللاعت هللا يضر رباج 0

 َتْيَي يل هللا ىلَجَف ٠ رخحلا يف تنك َنيَرُق يِيذَك امل
 ب خ6

 . ( هيل طل اني شيا اوك هنا كلبا ضتملا

 ]١491[ - كلاتي ال اقلخ ناسنإلا قلخ باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم )53511(
115 

 ناحبس 99! :| ىلاعت هللا لوقو ءاربمإلا تيدح, باب": راضنألا ؛بقانم ةنباتكا : يراخبلا < 15551
 .(0165) 4 دليلا هفصتا فاس دل

 )١7١( لاجدلا حيسملاو ميرم نبا حيسملا ركذ يف باب : ناميإلا باتك : ملسمو
73070) . 

 هذ 1



 :هنعا لاغتاهتلا يصر سابع نبأ قر 5 052

 اعد يح اديف مهلا اعدل لهل ناك قلو :كلخ نهفاؤيا مهلا كبل ملال
 0 مالاسلا هيلع ميعارلإ: مهل

 4س ثيدحلا حرش مدح

 ا ا ل ا

 مهرامت ةك -. (ويلسلا ديلط اا هاج رتل لهأل هتدايز يف يأ ( هيف مه
 0 ا ><

 برر كن واكتب ةيلعل فارتتا ا مهقزراو # : هلوقب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (اقر در[ ١ بكسل
 ازال دا الو قارمن لوس ايراح لهن د
 ارت تسأل اورو 1 للا

 ا تيدا حرش مدح

 اًدحأ لخدي نل ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ف )
 لخدأ الو : يأ ( انأ الو : لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق . ةنجلا هلمع مكنم
 نآل دادعتسإلا هب لصحتي امنإ لب ةنجلا لوخدل بجوم ريغ حلاصلا لمعلا ينعي يلمعب 'انأ
 : فارعألا| © َنينيسُحُملا نم ٌبيرق هللا َةمْحَر نإ # : ىلاعت هللا لاق 5 هيلع هللا لضفتي
 لضفب ) نميسلا «ةنمع 13 درا نركسي : أ اهم هللا يندمغتي نأ الار اف

 نمضتي نأ زوجيو ةنجلا لوخد لجأل هلضفب ينرتسي ينعي لجأل ىنعمب انه نمو ( ةمحرو
 اذهو . هيلع اًرداق هلعج اذإ . ديز برض نع يننكم لاقي .انركمي ىنعم دمعت

 . عطقنم ءانثتسالا

 نرخ هلشما داوزب 2 404 1554 كوفر كباب :هينألا كدا ناك يراشلا- 12

 كا فأل شألا ف

 . (51555) لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - ]١55٠0[

 لب هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب : مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك : ملسمو

 . (/ه) (5815) ىلاعت هللا ةمحرب

014 

 ١ 4م )1(  راهزألا قرابم



 مضل سل لت نإ واوان كس (ىإ ١ لاقرب همت فلا قي رطلا عنا ذاك زاللو
2 

 ةدلسلا كلَ هنا دراووحا رن ا موب هدارم وا

 مه ربك "لع ا قلع و مهماتصأ ع حر اوبهذو هسفن ىقلأ امدعب هالسلاو

 دك للا تقابإ اي اجيك اب اره سلا وكت هقلرجا ادار و امس

 000 نك مق ريك دا هد 6 لعفلا كا 3 ع هلوأت ا 1 8 فاك

 تاني داسالا«ن كير اذه اعرب ضراكتملا فعرف يدار لقر كلذ لك

 لف لوقلا اذه دعب تيدنطلا ل هع يبنلا هركذ ام هتصق ( ةراس نأش يف ةدحاوو )

 ملعي نإ رابحلا اذه نإ : اه لاقف سانلا نسحأ تناكو ةراس هعمو رابج ضرأ مدق
1 

 يناف ءالاسألا 1 ع كناف يتخأ كنأ هيربخأف كا نإف تانلَع 0 ارت" كانأ

 2 0 ا 1 ا ل 5 َء 3
 ا بأ هاَمف أم قاف اك اسراف كل الا لاوحت نا عسي 5 ةارما تاخر هلق كلاش 3 هل

 دق تك يلتف, ابيلإ ةدؤي طاف نأ : كالاغي 17 هيلقلا تليعد+ءاملف . ةذليبعلا لاي مالشلاا ع

 دنخأ هدب تضسشو فاعل كنضأ الو يذلي قلي نأ هللا نا اند لاطق: ةكن

 دلطأو كل كرضأ ا نأ هللا كلف يدي قلطي نإ هللا يعدا : لاقف وألا ةضبقلا 0

 يضرأ نم اهجبرطافةناسياب شاقل مناعفتب سبا ءاعأ لاعبا داعي ]يذلا اع 11
 ىلاعت هللا نم غالبلا هقيرط اميف ءايمألا ع كلا يرام 10و" كاع يلا

 سحاقلا لاق : نغلخلاو نلت "نالت ظازلتا 588 ”ظاكحإ ؛ ف رهو ىف انا

 اعاف  تيادعكا قف رك ذم عراتانكلا امأ اكلم مبنم عقي 2 كيكلا 0 حيحصلا : اع

 11 ياو رم ا عش ف اما يفكلا ةروصا ف وكل ةماينلا عين كسلا

 الالة عسلا نو هيدكلا قيقح“ هلادا را 0 خراشلا خيشلا لاق

 ماطلا يلح مق قف قلص انفي رتاك د قيما ”جيدكلا 0 دذعلا 1[ حف
 0 - ١ ٍِع كا

 ةلاد ةْيلاقم' وأ“ ةيلاخ ةتيرق ,مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ“ مالك عمو كلذ لمي !قبك

 مالا اصلا هلع هلرف هايدك ٠ ةلمخ ترا ىلا رهاط د اطول

 دا سدرحما ع يبرق مدليمألا فا 7 لوف مدليجالا نا«

 هنا ىلع ةنيزق داما نم لعفلاير هدص ةلاحتسا نإف طك ريبك فلعف بر: ةلوق

 .ابذك نوكي الف هيف زوجمو لّوؤم
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 امييف هللا قلخ "ناب ةقرعم ادعي نوكي ناو :تادامكلا "ىف لكما ها يلح 10 د ا 37
 0 . غلابلا لقاعلاك كاردإب ناك هنأ كشالف مالسلا هيلع ىسيع ملكت امأو كاردإلا
 لاعت لونا يف ماسلا و ةالطلا هيلع نسوي دهاشأ ا ا هك

 ما ملا 0 نِم دق ةطيِمَق َناَك نإ اَهلْهَأ ْنُم ٌدهاَش َدِهْسَو
0 

 كعدجم ١ يل طلح لاق عفتري ًايبص نأ دودخألا باحصأ ةصق يف ءاج دقو دهملا يف ناك

 كفل يدل ها كي دش انور رك اقوا ليلا مالا دائلا9
 2ك 5 / 3 يع حا ١ : ا
 لال ل لا لا مهنإ انف (محادعحلا ديف املحلا اوف فلتخ ع 6 دايملا ف اوملحت

 1 2 1 ب َ 3 ره
 لا يال , د - 1 1 35 - ١

 ىحوا ا يا 2 ا ىف مليش ةه ةينح ابعت كلا لص ا ريخأ _روشل وأ مااّكحلا لح

 ل 0 0 0 : 9 2 نس 0 5 ا ياخ اما تابع ا دلل هما اةراط كك ةلاحلا كلت ُط هنلا

 , ع 0

 هةجحانإ اكاد ست شح كاما هك 2 تاهو حتا دودوجو

 لة اع هلل م دريره وب كك ا علل ] اا !ااقع ادا 0 | 1 0

 ِ 8 ماا د لس 1 ٠
 سب كن اب دكا مشل" الإ طق عوف ل بدلا يييعارزا ا فدكيا ماو 0 01 0 ١ 00 هللااص -- 0 د 0 - 5

 0-3 -ِ ع 007 ب 8 -

 ب :هلوقو 8 :تافاصلا] #ٌميِقَس ينإ» :هلوق هللا ِتاذ يف

 .(ةَراَس لأ يق ٌةَدَحاَوَو ا :ءايتنألا] ياَذه مهديبك ُهَلَعَن

 يح ثيدحلا حرش مهن
 مهاربإ بذكي مل ) هنع ةياورلا ىلع اَتمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 تالت 1 د1 و نلت :تنابذك تيارت الا طق" لس و هيلع نعت هللا لف يبا
 اهيفو ةراس نع داسفلا عفدل تناك ةئلاثلا نأ ملعا . هاضر بلط يف :يأ ( هللا تاذ يف )

 ىلإ ةلاوق ) الود هللا تاني نيعتلا ضخم انيق" عسط عفن هل ناك 11 نك اكيا هللا امر

 هنايب « مىقس ل فلوق لإ يسكلا كلت د يال تحاكم ربخ عفرلاب ( مقس

 مهعم جرخف اننيد كبجعال انديع ىلإ انعم تجرخ ول هوبا هل لاق مها هدا تا يدر

 . « اليلخ مهاربإ هللا ذختاو © : لاعت هللا لوق باب :- ءايبنألا باتك : يراخبلا - [ )48 ١

 . (39ه4)

 . 015 5) (101) لع ليلخخلا عقاربإ لئاضف نم باب : لئاضفلا باتك : ملسمو

 كدر



 « ةمزاجلا ملد ةملك هل وأ ءاج اميف : رشع سداسلا لصفلا

 ا تارشملا اهو ارق بش سلا ا يل ١

 املا 1

 ةوبنلا نم قيي مل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ) 03
 بابلا يف. ةريرقت مدقت ( ةحاصلا ايؤرلا ::لاق © تلارشبملا امو :اولاق «تارخملا ١
 0: ةزوسلا تا رشتما ين قدور .هنإل سانلا 208 5 تيد ىف فاح

 ع اع هللا يضر ةريره وبأ (رب 0[ ا
 ه2 |[م وأ جرم نبا" ىسيع :ةندلت الإ ٍدهَملا يف ّْلَكَي مل

 . (« عضري يبص انيبو . جيَرِج

 تح تيدا حرش مح

 يف ملكتي مل ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 فيك اوُلاَق ِهْيلِإ ٌتَراَشَأَف 9 : نارقلا هب قطن ام وهو ( ميرم نبا ىسيع ةئالث اّلِإ دهمل
 32 . :5٠ مرمر ةيآلا 4 َتاَتكلا يتناتآ هللا ُدْبَع يّنِإ لاق اًيبص ٍدْهَملا يف ناك ْن م 2

 : ثيدح يف عساتلا بابلا يف يتآيس اينيتصق,.( عضوي, يبص راسو عرج :تحاضوت)
 كوك 11 لفتح ةصقلا هذه ؛ىف' نييبضلا ملكت نأ ملعا « اًدباع الجر جيرج كاك

 .. 71957 تاريشمملا فايا : نيبعتلا كانك د ئراخبلاب 1١53

 . (51757) ميرم باتكلا يف ركذاو باب : ءايبنالا باتك : يراخبلا - ]١54177[

 ةالصلاب عوطتقلا ىلع نيدلاولا رب ميدقت باب : باداآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 . (8) (5550) اهريغو

 هلام



 0 هلل يبصر معطل را
 وُحْمَي يِذَل 00 ا و

 انو يمّدق لع نماثلا فخ صقل ضال َرفكلا 5 هللا

 .0 نقاعلا

 هت" يدخل حرش مدح

 ةسمخ يل ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - ق )
 ةروس باهذ هب دارأ ( رفكلا يب هللا وحمي يذلا يحاملا انأو دمحأو دمحم انأ ءامسأ
 ءايلا ديدشتب ( يمدق ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا انأو ) هتنعب اب تناك“ لا اوفكلا

 (بفاعلا انأو ريةعاسلا عايف لت ويش هيلدا ل فرش تيرس سا

 مالسلا مييلع ءايبنالا بيقع يالا 3

 . عدو لكك هللا لوشر_ ءاعسأ يف ,ءاجرام, باي .: بقانملا_باتك .: يراخببلا ب [رع4]
 ..(155) (؟01) هع هئامسأ يف باب : لئاضفلا باتك : ملسمو
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 كس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلل تلق : تلاق اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )

 هللا اطر كاقف ؟:دهاجم الفأ 'لامغألاا,للصفاةفاهشلا مئرتآ ::ملس و: اهيل كلاعتارملنا/ عايض
 ّجح ) ءاسنلا ٌّقح يف داهجلا نم لضفأ ينعي ( داهجلا لضفأ نكل ) : ملسو هيلع ىلاعت

 :!”لاوبقملا :!يا (اروربم

 ىلاعت هللا يصر ةريره وبأ ( كلا

 "6 نامي حلصملا ءارلجملا رسل

 كولمملا دبعلل ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ' هتمامتساب هالوم هتمدخل لو هللا ىح هئادال 0 ) نارجأ ةدسقملا

 هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - ]١584[

 الإ لّمَعلا َنِم فلكي الو هتوسك و ُهُماَعَط .كولمَملا ٍدِبَعلِل »

 701 دكت ام

 هماعط كولمملل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هديس ىلع ةبجاو هترورض عفدني ام ردقب هتوسكو كولمملا ماعط ينعي ( هتوسكو
 يفنلا اذهو ( قيطي اه الإ لمعلا نم ) كولمملا : يأ لوهجما ءانب ىلع ( فلكي الو )

 هقيطي امب ىل وملا هفلك ول ىتح اًمئاد هلمع ىلع ردمي نأ كاولمملا هقيطيإ ام ادارملا ىهنلا بك

 ا اا كا اج ا 2

 هلا جرش يف,اذك « هنعيلف هيلع ردقيال امب هفلك ناف » + نعردحا

 ..( هديس حصنو هبر ةدابع نيا اذا دبعلا باب : قتعلا باتك : يراخبلا - ع547١]

 هللا ةدابع نسحأو هديسل حصن اذإ هرجأو دبعلا باوث باب : ناميالا باتك : ملسمو

 !”نلل نود

 د ا لكأي امث كولمملا ماعطإ باب : ناكيإلا هناك ملسم - ]١584[
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 بسج ثيدحلا حرش مدح

 ةوعد يبن لكل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ضمأل ةعافش يتوعد ء ىبتخأ نأ هللا ءاش نإ ديرأف ) اًئيقي ةباجتسم ينعي ( اهوعدي

 « ةباحتسم ةؤعد' ىلا الكل 'نإ» !>كنيدج-يف  يفاغلاا بابلا يق اهنايبب مدقت ( ةفايقلا هوي

 رسل وش الها ١ نا هلوقب ءادعما كلل ال كلريشلل هللا ءاش نإ هلوق ركذ امنإ

 . 757 ١ فيكي هل هللا ءاضي نأ الإ اًدغ َكِلَذ لِعاق ىلإ

 ]١581[ - هنع ىلاعت هللا يضر ديزي نب نعم (خ) :

 د0 قلم اي تالطعألام كلو ا ل ل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هاور ام ليق هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديزي نب نعم - خ )
 هاوس نيحيحصلا ين هل جرخي ملو ثيداحا ةسمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 امدحخاف ةيحجف دجسملا فا لجر' دبا اهعضوف' اذ قدصتي نيناند جرحأ يل ناك لاق

 لاقف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلإ هتكصاختف كايإإ تدزأ اماكتلاو ”"يبأ لاقف
 نيعلا نوكسب ( نغم اي تذخأ ام كلو ) باوثلا نم : يأ ( ديزي اي تيون اه كل
 لج ضعفا اًنضرف تناك نإو اهذجتا راوح ف ةييش الف ةلفا تناك نإ ةقدصلا كلذ

 اذإ الاقو ثيدحلا رهاظب حر دمحمو ةيندح وي, لمع و هب اًصوصخم ,ناك ينأ لع تيما

 هسفنب اهعفد اذإ اذكو زاج بألا ىلإ نبالا ليكو وأ نبالا ىلإ بألا ليكو ةاكزلا عفد
 . ةفرعم ريغ نم ةملظلا يف هيبا ىلإ هنبا وا هنبا ىلإ

 * ابتع"ىلاعتاب هللا" يتعر ةدئاغ (02) 0115

 ” روررم حس دابشلا للشفا 07

 2 )١1457( ءرعشي الووهو هنبا لع قّدصت ااذإ تاب : ةاكارلا باتكا :٠ :يراخيبلا 114

 . )١850( روربملا جحلا لضف باب : جحلا باتك : يراخبلا - ]١5487[
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 هع تا هللا يضر رباج 2 بالا ىلا هل

 2 هللا ٍنَذِإِب ءىرب ءاّذدلا ِءاّوَد دا اَذإف ) ءا د ءاذ لكل (

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ينعي ( ءاود ءاذ لكل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - مر
 ءادلا كلذ نم : يأ ( هللا دذإب ءىرب ءادلا ءاود بِيضأ اذإف ) ردقم قولخم ءيش

 سماخلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت . فوُع اذإ مضلاو حتفلاب أرب ضرملا نم ءىرب لاقي
 70 ا الإ ءاد نم اكنلا لرئا ام »ا: كيد ى

 راس ناجع هللا يضر ساو دوعسم ورنا قد ل
 ا ع رذقب ةمايقلا َموي ءاول رداع لكلا ١

 اخ تلكم حرش مج

 ا ا ايوا يلو ستار درع ىلا
 فلح امبو رذن امب في مل نم هيف لحد هع م ومي يذلا وهو ( رداغ

 بصني هنأ ١ ثيدحلا يف ءاج دقو ملع : يأ ( ةمايقلا موي ءاول ) هطرش طرشبو هيلع
 رس راسا 19 سس

 ا هللا يضر ةيري لا وأ 00 لا
0-1 
*ً 

 يا 6

 وعدا خيبتخا ان ١ ةلافشا نإ ةنيالاق»ت توفت قاعد يبت لكل ١

 1 ةَماَيَقْلا موي يتم ةعاقن

 . (19) 502١( 5) يوادتلا بابحتساو « ءاود ءاد لكل باب : مالسلا باتك : ملسم - ع414١]

 . )5١85( رجافلاو ربلل رداغلا مثإ باب : ةيزجلا باتك : يراخبلا - ع١ 5178]

 : 000 0175ج لدعلا)عرخ تاب: داهجلا باك ملسمو

 تاملكل اًدادم رحبلا ناك ول لق # : ىلاعت هلوق باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ١56

 ْ 1 . (7474) © يلر

 )١948( هتمال ةعافشلا ةوعد ا يبنلا ءابتخا تاب .:' ناميالا باتك : ملسمو

24772 
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 « َكَل ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : رشع سماخلا لصفلا

 [] دج ىلاعت تلا ييض ويم رباخال ( قيزو جيرإم) مالك

 + هل انلاق. ؛ فد لسجفلا:اَكَلَو ُرَمَقلا كلل لهجلا كلو لمتلا ضرل م

 كب ثيدحلا حرش مدح

 كلو نمغلا كل ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق)
 سداسلا بابلا يف هنايب مدقت ( هل هلاق ) ديكأتلل هرّرك ( لمجلا كلو نمثلا كل لمجلا
 .(كللخ تدحل دفارر تندح 3

 ]١5137[ - هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ (م) :

 ١ لجل ُهَلاَ  ةَموُطْخَم اًهلك ٍةقان ِةَنامعَبس ِةَماَقلا َمْوَي اَهِب كل

 هللا نابل نفر ةدلحب َلاَقَف ,ةَموطْخَم قا ءاَج

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - م )
 ةللذم ينعي ( ةموطخم اهلك ةقان ةئامعبس ةمايقلا موي ) اهتلباقمب : يأ ( اهب كل ) هنع

 ةنجلا يف هل, نوكيفأ هرطاظ هب:ةداربر نأ مج, مامزلا ل اصألا يف ماطخملا بوكرلل ةئيهم
 لكم 8 ىلاعت هللا لاق اك ةئامعبس باوث داري نأو ءاشي ثيح نيبكري ةقان ةئامعبس
 أ ل ا را يمك كل نلبس يف فلانا توقفي ى يذلا

 . ( هللا ليبس يف هذه : لاقف ةموطخم ةقانب

 . )3١91( ريمحلاو باودلا ءارش باب : عويبلا بانك : يراخبلا - [1495)
 )١١١(. (ال8١) ريعبلا عيب باب : عويبلا باتك : ملسمو

 ]١1411[ - اهفيعضتو هللا ليبس يف ةقدصلا لضف باب : ةرامآلا باتك : ملسم )١897(

 ضم 0
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 نكل هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ةمالعب ثيدحلا اذه مقر خيشلا نأ ملعا

 ."ةفحاتلا حاط لاق 'اذك يدع, تلا عار ةسئاع ا نع «قالسلاو طم وا يراجنلا# اور

 اينع ناك هللا 8 ةشئاع خر "يا

 .(شخفلاو ٌفنعلاَو ايو يف رئاسوتلع ةعباع اي الهم

 بس ثيدحلا حرش مدح

 نوكسب ( الهم ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 رقت دا ولا رسيأب رمألا ذخأ وهو ( قفرلاب كيلع ةشئاع اي ) الهم لهمأ : يأ ءاحلا

 نيح اه هلق ( شحفلاو ) قفرلا دض وهو فنعلا نع يرذحا يأ ( فنعلاو كايإو )
 هيلع هدرو كيلع ماسلا مالسلا هيلع يبنلل مهوق دعب ةنعللاو ماسلا مكيلع دوبيلل تلاق

 . مكيلعو هلوقب مهيلع مالسلا

 . 0507 نتا انيخاد ا يلا كيا ةلباكا : ككدألا بانك ياخخبلا -' 1 ١

 تا



 :تع ىلاعت هللا يضر نباح قو 011

 تنك + كثيفا ريلج لاق بط ُهنِإَف « هن ٍدوسألاب ْمُكيَلَع
 ماع رو ا ب لهو عل ل

 هس ثيدحلا حرش مهد

 يبنلا عم انك : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقَْتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق)
 لاقف كارألا رمث نم جيضنلا وهو ثابكلا ينجن نارهظلا رمب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 جضنأ نوكي هدوسأ نأل ثابكلا نم يأ ( هنم دوسألاب مكيلع ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق ؟ منغلا ىعرت تنكأ : تلقف رباج لاق ٠ بيطأ هنإف )

 للا كاك نحر يف ةمكحلا لكل ((اهاعرر“ الإ يلا نم لهو معنا ملسو هيلع
 ءافعضلا ةسناؤومب عضاوتلا هل لصحي نا

 هنع ىلاعت هللا يضر ةريرخ وبأ 60

 0 ردو ذل لادن رالي قالا هم كسا

 1 المك

 كبس ثيدحلا حرش مهدد

 لامعألا نم مكيلع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اوزدقت ال تادابعلا نم: ضشئاظ وو ةريثك) ًداارإلا مكيسننأ لعالم( الا يععي ( توقيطت اع

 ةرثك نم سفنلل ضرعي روتف لالملا مبملا حتفب ( لمي ال هللا نِإف ) اوكرتتو اهتموادم ىلع
 هلوق جودزيل لالملاب هنع ربع باوثلا كرت هب داريف ىلاعت هللا قح يف ليحتسم وهو ءيش
 . هلا دس اوكارجت نتج هلق اللا كرت. ال مانعم ,ليقو هتدايع ءاوكرش لأ ,( الغ ا

 . (91.5) مهل مانصأ ىلع نوفكعي كابا : ءاينألا باك ١ ىراختبلاب - ن1 0
 0١11 0 ) 'تابكلا نم دولا ةليضف باب :'ةبرشألا تاعك: ملسم

 ني ا فو م سارا ثلا كال ا ا
 .(؟١١5) (/85) كلذ هنع بهذي ىتح كفي وأ دقري ل ركاذلا وأ نارقلا

 . )١١81١( ةدابعلا يف ديدشتلا نم هركي ام باب : دجبتلا باتك : يراخبلا دنع وهو

19 0 



 هوما اج ىلا يمر تاون (ع) [1 ال

 كف رالا ةرجيل ل دجتمت ل كل كوش دوجلا ةركي كلكر»

 ك2 لا 2 ل هلاك ؛ 1 ةييطخ لقلت اهي: طخ و) هج رد اهيررشلا

 كبس ثيدحلا حرش مدح ْ

 دوجسلا ةرثكب كيلع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م
 هلاق : ةئيطخ كنع اهب طحو ةجرد اهب هللا كعفر الإ ةدجس هلل دجست نل كنإف هلل

 لضفأ د وجسلا ةرثك نأ ىلع ةلالد هيفو ( ةنجلا هب هللا لخدي لمع نع لأس نيح هل

 نم دبعلا 0 ١ ثيدح يف بابلا اذه يف هيلع مالكلا مدقت مايقلا لوط نم
 0 دحاسأ وهاو اهبآز

 : هنع عماعت هللا بكر ربا عمرا كلا

 نعي ناطيس ُهَّنِإف ٠ ل ىف ميهَبلا دوش الاب محيَلَع ١ اع

 ) كلا

 0 تيدا حرش مج

 ىلص هللا لوسر انرمأ : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 وهو ( ميهبلا دوسألاب مكيلع ) : لاقف هنع ىبن مث بالكلا لتقب ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ةمحش يهو ةلقملا ةصوخ مضلاب ةيفطلا ( نيتيفطلا يذ ) رخا نول هنول طلاخي ال يذلا
 ةصوخب بلكلا هجو ىلع نيطخلا هبش اهروغ اهصوخو داوسلاو ضايبلا عمجت ىتلا نيعلا

 جتحا هوسألل ريسفت ( بلكلا ينعي ناطيش هنإف ) هلتقب اومزلا : ينعي لقملا صوخ نم
 تكلا نأل هضايخ ناب هب دارملا : الق لحي الاد وس الا يلكلا ديص نا اعاد

 . بالكلا سنج نم جارخإ هنأ ال ةداعلا يف ناطيشلاب هنع ربعي

 . )5١15( (5488) هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب : ةالصلا باتك : ملسم - ]١471[

 اهئانتقا ميرحت نايبو « هخسن نايبو بالكلا لتقب رمألا باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - ]١4077[

 . (47) )١١075( عرز وأ ديصل الإ
01 



 : هنع ىلاعت هللا يضر يسوم وبأ قرا

 َسْيَ هنأ ْمُكَيَلَع هللا ٍةَمْعَن ْنِم نإ اوريشباو مكملعأ ْمُكلْسر ىَلَع ١

 ىّلَص ام ٠ : لاق وأ ؛ « ْمُكْرْيغ ةَعاسلا هذه يَلصُي ساّنلا َنِم ٌدَحأ

 . ةالاطلا "221 كي و يوك عا حا ع رف

 كبس ثيدحلا حرش مدد

 مكلسر ىلع ) هنع ةياورلا ىلع امّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)
 ةعاسلا هذه يلصي سانلا نم دحأ سيل هنأ مكيلع هللا ةمعن نم نإ اورشبأو مكملعأ

 نيح هلاق ) يوارلا نم كش اذه( مكر يغ دحأ ةعاسلا هذه ىلص ام : لاق وأ . مك ريغ

 ىلإ هذعب نوعرشي ةعامجلا تناكوا اهئاذآ ريغان مالظلا يف .لاكلد «يأ"("ةالصلاب "تع

 .اراهحالا

 ل اع لا يطب, هير لا ل لل
 0 ار ل ةعاطلاو لا

 اج تيدتجلا حرش مدح

 لعف مسا ( كيلع ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م)
 ةلاح ين يأ ( كرسيو كرسع يف ) كريمأ ةعاط يأ ( ةعاطلاو عمسلا ) مزلا : ىنعمب

 وأ كعبط قفاوي اميفا: يأ ناكم وأ نامز مما>( كهركشاو ا كطشنمو ) كاتعوا كف

 رايتخالا وهو راثكتسالا نم مسا ةثلثملا ءاثلاو تاحتفلاب يهو ( كيلع ةرثأو ) هقفاوي ال
 2 را : ا

 لاق امنإو هفلاخت الو هيلع ربصاف قاقحتسا ريغب كيلع اًدحا كرما ولوا لضف اذإ ينعي

 *' ةلاحلا كلت ةدش' ىلإ ةراشإ اهواني كلهر ودل ف ناك نارك

 . (551/) . ءاشعلا لضف باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - ]١575[

 (141) اهريخأتو ءاشعلا تقو باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو
١0515 

 ]١470[ - ةيصعملا يف اهميرحتو ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب : ةرامإلا باتك : ملسم
 ماا ١( (1 :

 ها



 : ا كاع هللا سر ةسناعا (ق)"
 20 0-4 ا 0 56
 ليف رحب يبل هلق 520 يل لدول نأ رج را ىناف تللسر ىلع

 : ةرجهلا

 ل

 0ك د حرش مدح

 هيلع لاق:ال < ثلاق ابنع ةياؤرلا" لغ اقفتا ( ابتعالاقت هللا ىضر ةسناع قر

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلل يبأ زّهجت «نيتبال نيب لخن تاذ كرف ادب تير ينإدر ؟مالسلا

 ىلع نك ينعي ءارلا رسكب ( كلسر ىلع ) : مالسلا هيلع لاقف ةرفكلا نم هترجضل
 . ( ةرجهلا لبق ركب يبأل هلاق يل نذؤي نأ وجرأ يناف ) لجعت الو كتئيه

 د نات هللاإ يعرر ىجي نب :ةيفنع قررا < 101

 ا سا ع نك

 تح تلرخلا جبع مح

 ةددشملا ءايلاو ةلمهملا ءاح لا مضب ( اهنع ىلاعت هللا يضر يبح تنب ةيفص - 3
 مث هتثدحف اليل ةروزأ هتيتاف افكتعم مالسلا هيلع يبنلا ناك : تلاق ةحوتفملا ءايلا دعب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ايأر املف نالجر ٌرمف بابلا ىلإ ينعياشي يعم ماقف تمق

 هللا ناحبم : الاقف ( يبح تنب ةيفص اهنإ امكلسر ىلع) : مالكا هيام ايفا

 : ليق « مدلا ىرجم مدا نبا نم يرجي ناطيشلا نإ :٠ لاقف ؟ هللا لوسر اي كيف باترنأ
 نك و امهملاف ارفككفب ةمشلا -لظ هب انطيانأ نما ءااشلاو ةالصلا هيلع فاح امنإ

 :ةيدات اميعا د

 . )58٠01( عنقتلا باب : سابللا باتك : يراخبلا - ع47017١]

 دجسملا باب ىلإ هجئاوحل فكتعملا جرخي له باب : فاكتعالا باتك : يراخبلا - ]١574[

 ' ال اق

 ةجوز تناكو ةأرماب اًيلاخ يؤر نمل بحتسي هنأ نايب باب : مالسلا باتك : ملسم

 . (51) )5١18( هب ءوسلا نظ عفديل ةنالف هذه لوقي نآ' هلآ اًمرع وأ
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 ( لعفلا مسا ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : رشع عبارلا لصفلا

 :.اهنعز لاعت ىلا يضرب ةيفاك قرر 55 ١١

 نوبعلي اوناكو نادوسلل ديع موي كلاش 4 ( ةدقرا يبل اي مدد ((

 .(ببارجلاو فردلاب

 ديد لصف س1

 بس ثيدحلا حرش مدح

 موي ناك 1 تلاقا ابدع 'ةياؤيزلا ةلعا افتار( اهتعج ىلاغت“ هللا" يضؤ"ةشئاع - قر

 مهرظنا نأ ملش و: هيلع ىلاعش هللا لص يتلا كلاس بارجلاو:قردلاب نادوبملا بعلي ديع
 مكبعل يف اودح ا ( مكنود ) لاف هءارو ينماقأف املك (نتلفا ١ (ييحتت ١ لاق

 أ مط راه رشك و ءاقلا اطفي .ةافرألاو تسل هك هده( ةدقرأ ىف اير نوبلت 7
 نروعلب اونكو ر نوصقري ةنحلا نم ةفئاط هه( نادوسلل دع هوي هلاق ر مدنالا

 يفو ةبرحلا عمج ةلمهملا ءاحلا رسكب ( بارحلاو ) ةفجحلا يهو ةقردلا عمج ( قردلاب
 امهريغو رامزملاو رتولاك وهللا ةلا هيف نكي مل اذإ بعللا ىلإ رظنلا يف ةصخر ثيدحلا
 ملعب ىح ةدفرأ يبب ايراودح ») : لاقؤ قردلا باحصأ ىلع ّرم مالسلا هيلع هنأ ىور
 لد ل اذإ عاملا ةجابإ يري ف اذه لدعسا «ةيف اص 0 ضيراصتلاو دولا

 هلاب امل ناك .لصألا نايادرو . ناوحإلا عاوجا دنعو ناتحلاو ديعلا تقو يف و ف

 ا . هانعم يف سيل عامسلاو برحلا

 2105 ديعلا موي قردلاو بارخلا باب : نيديعلا ا يراخبلا ا[ كا

 يف « هيف ةيصعم ال يذلا بعللا يف ةصخرلا باب : نيديعلا ةالص باتك : ملسمو

 )١9(. (8957) ديعلا مايأ
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 "فلا مقاسلاب هيلع ' بلل ليف عسا كلو نم "زيكا :مالتسلا هيلع و راعمأ و , نك ذلاب  عابسألا
 هيلإ ىحوملا نآل وأ ةبوتكمو ةفلاسلا مألا دنع ةف وو رعم كنك مذا ةدها 2 مل مسا

 ا ءاعمالا هذه ناك تقولا كلذ ٍ

 ]١575[ - هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس (م) :

 ركاب رأوا هدتخلا نفا ئافحا ميلا اخو ا

 . 2 ىطْسولاَو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( متتيلا لفاكو انأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - م )
 اًبيرق:, متيلا# ناك ويعا وعيسروو متبلاب ل اطالب نعاوأ هتيلقت | لام. نم. شاك هعارتسا طا فع و اعلا

 اذه ( ىطسولاو ةبابسلاب ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( راشأو ةنجلا يف نيتاهك ) ال وأ هنم
 لنصر قتلا ةزيضحح عمرة للا يف 8ناككي ميعيلا :نفاك نأل : .كيدبلما# تعم (يروازرلاب ,ظنفلا ىلع

 ركذ دنع هيعبصإ نانا يرن هنأ يوؤماماو/ هجر غلبت مهجر د نأ ذل لبو هلع انام ١
 . كلذ ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجي ثيدحلا

 لاجل او يبار ا حلا قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - ]١576[

 5 . ةريره يأ ثيدح نم .(47)
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 0 حرش مح

 ىلع مكطرف انأ ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - ق )
 . ا مكلا طرف يفإ دا ثيدح ىف يناثلا بالا ف هنايبا هدفنا ( ضرخلا

 : هنع ناخب هللا يصر 0 وبأ 0 2 ا ا

 يفو ؛ ( ٍةَمْحَرلا ي توي هيرلا ل يَفقُملاَو ُدَمْحَأَو ُدّمَحُم انآ ١

 ممو ءا 0000 يبنو .ةَمحرلا .يِبلَو »  ::دوعلسم ١ يتأ, قا رطأ
 4 ةيوتلا 0 اا رك كي

 تم كيما خوش عم

 ريثك يأ ( دمحم انأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىبوم وبأ - م )
 دمح هنال هريغ نم اًدمح مظعأ لك (دمحأو) هودمح 1 ءامشلا لهأ فأل دما

 ءايبن الاب بلغ .قأدمنأل .اطنررسكو ءاقلا دلالشتي تح يفقملاو ), هريغء امس 1١ كلامها

 هتمأ يف ةبوتلا نأل وأ هللا ىلإ عوجرلاو رافغتسإلا ريثك هنأل ( ةبوتلا يبنو ) مهافق يفو
 مالي رتاان الب يرطشملا لفقبا كتلك .نرجسلا ةدع ةفرت نااىرب ك١ هسا اك

 يف الو ايندلا يف هب ذخاؤي ال هل بنذ ال نمك مهنم بئاتلا نوكي ىتح مهريغ نم غلبأ
 ةحرلا كبس ,ناك هنأل ( ةخرلاب يبنو )ب ةرخآلا يف.ال ايندلا يف ذخاوي مهريغو ةرخالا

 قرو رز نز كالفألا تقل لل ا كالول ور : قيدفلا كيدحلا ىف لاه هلوقل مرج ا ف

 يبنو ) اهتياور فالتخاو ثيدحلا قرط هيف عمج باتك يف يأ ( دوعسم يبأ قارطأ

 نإف . (ةبوتلا يبنو ركذي حلو ) لاتقلاب ثعب هنأل برحلا يأ ( ةمحلملا يبنو ةمحرلا
 ايدلا ىف ناكل ءايضألا أ ناك ١ تلق . ةيحر نركي فكر لاتشا ترس

 رفكلا نع هب اوعدتريل فيسلاب ثعب مالسلا هيلع انيبنو تازجعملا دعب مهب اونمؤي مل اذإ
 هذه صخ مل : تلق نإف . ةمحر برحلا يبن مالسلا هيلع هنوك يفو اولصأتسُي الو

 . (15) 091442 هتافصو هلع انين ضوح ناثإ تاب : لئافقلا تاك "ند 3

 | ٠ ريرج ثيدح نم ال بدنج ثيدح نم
 : (011). مدر لكم ىئامسأ يف باب : لئاضفلا باك : ملسم - ]١1134[

 ا 61777

 ن1 (؟) راهزألا قرابم



 ثيدحلا اذه مالسلا هيلع لقي ل : يوونلا لاق . لاح لك يف هل ناك كلملا نأ عم 5

 لبا يسكب . ناك نأ دلال: .ب كسا ذل قرب زف 035# .كيينم ةياآلر زيك قسما لب اق

 ةَمْعِنِب اًّمأو 9 : ىلاعت هلوق لاثتمال امإف مالسلا هيلع هركذ امأو يلع هللا لضف ديزمب

 . هوعبتيو هودقتعي يك هتمأ ىلإ هغيلبت بجي امم هنأل امإو 1١[ : ىحضلا) # ْتَدَحَف َكَبَر

 مهماوع نم مهماوعو مهصاوخ نم مهصاوخ ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا نأ : ملعا
 مهلك قلخلا نم لضفأ نوكي نييمدآلا نم لضفأ مالسلا هيلع ناك اذإف“ ةنسلا لهأ دنع

 لومحمف ؛ ءايبنألا نيب نم ينولضفت ال ٠ : رخآلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع هلوق امأو
 نيب تعقو ؟ ةموصخلا ىلإ وأ هيلع لوضفملا صيقنت ىلإ يدؤي ليضفت نع يبنلا ىلع

 مالسلا هيلع هنا ا ل ل م
 ينعي (رلاباانع قاخفو دي نم لوأو ) اًعضاوت هلاق وأ مدا دلو ديس هنأ فرعي نأ لبق هلاق

 يأ ءافلا ديدشتب ( عفشم لوأو عفاش لوأو ) ةمايقلا موي حورلا هيف داعي نم لوأ انأ
 لبق يناثلا عفشيف نانثا عفشي دق هنأل عفاش لوأ هلوق دعب هركذ امنإو ةعافشلا لوبقم

 . امهنم لوالا

 : هقع' لافت هللا يضر رباج ا

 رم ديجأ لقا سقت ني ةئاتقلا قوي هالزخل ىلَع ٌدييش انآ

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 ءالؤه ىلع ديهش انأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خ )
 ليبس يف اوعس مهنأب مهيلع ديهش انأ ينعي ليتق عمج ( دحأ ىلتق ينعي . ةمايقلا موي
 ! اير ةسيلغ اونيضيا ل سعال .نسآلا ”لاعكي نوقتعتسم  ممعاب»اوأ نسيللا وحلا للا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريرج (ق) - )١455[
 .. 0 ضر او« 25-2 ا

 . )١565( ربقلا يف قشلاو دحللا باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - م73

 كانيطعأ انإ :  ىلاعت هللا لوقو ضوحلا يف باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - [143]
 - . (5689) . ©« رثوكلا
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 : هنع ىلاعت هلل يضر ةريره وبأ م كررح ا كر

 3 َنيِنمْؤُملا َنِم يفوت ْنَمَف ْمهيسفلا ْنِم َنيِنمْؤُملاِب نلف انآ ١
 : و وعزولك الام هوت نرمو ا« ةؤانضم لعق نيد

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر ناك : لاق هنع ةياو رلا ىلع اقفنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ى)

 لاق اّلإ هيلع ىّلص ءافو هنْيَدل كرت نإ لأسي تيمب قؤي اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نيكمتا "م ينهاولل لاوأ انأ 1977 لاو "2 رتفلا ميغا نام "جرن ال "رق اكل

 هيفو ( هؤاضق يلعف اَنْيَد كرتف نينمؤملا نم ) تام يأ لوهجملا ءانب ىلع (يفوت نمف
 ناردكا ك4 1١ سافل كلا نع ةلافكلا هزيوجت مدع يف هيبحاصل ةفينح يبأ ىلع جاجتحا

 نيدلا مايق يضتقي ال وهو اًعربت ناك مالسلا هيلع يبنلا نك مازتلالا "اذه ناب اهلبق

 م راو هللإ يذلا انا الاثم كرت نإف توملاب تبرخ ةمذلاو هيضقتف ةلافكلا اّمأو

 ةالصلا مالسلا هيلع هكرت اكل در ولف لاه كرت نمو ) ار رخل طقاتلا يدلاب ةلافكلاو

 هٌواضق ليق هلطم 0 ىلع رجرل /او هنيد ءاضق ىلع يحلا نويدملا ضيرحتل ناك نويدملا ىلع

 . هلام صلاخ نم كاك ليقو كيكلصملا حلاصمل رخخدي ام. كذآ كلذ مالسلا هيلع

 ]١471[ - هللا يضر ةريره وبأ (م) 1 ١

 ١ ا ا ْنَم لوو « ِةَماَقلا َمْوي مدا ِدَلَو ديس انآ

 ريع لقا عفاش 0

 ا 1 حرش مج

 مدا دلو ديس انأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 هيف رهظي هددؤس نأل اًضيأ ايندلا يف مهديس مالسلا هيلع هنأ عم هب ديق (ةمايقلا موي

 : رفاغ) # ٍراّهَقلا ٍدِجاَلا هلل َمْوُيَلا ُكلُملا نَمِل 98 : ىلاعت هللا لاق م دناعم الب دحأ لكل

 1134 نيدلا باب : ةلافكلا باتك : يراخبلا - ع50١]

 5( 5) ١( 11 5) ةحار ولع الام كارت نم, تان ضئئارفلا تاكل ملسمو

 7007 0271071 قولا عيمج لع فكم ان ليضفت بابا: لئاطغلا بابك : ليش 1[
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 و هللا د ااا

 اد ا

 2 ٌدَحاَو

 هجر ةسدلخلا حرش مدح

 : يأ" (اةعللا ؛يفا'عيفش لوأ انأ*) !هنغ' كتل وز ("ةعاللا يضر ْسنأ امر
 قدصي مل ) تاجردلا عفرل ةنجلا يف عيفش لوأ هانعم وأ ةنجلا لوخد يف يتمأ ةاصعل عيفش
 لثم يا ةيردصم امو لوهجملا ءانب ىلع امهالك نالعفلا ( تقدص ام ءايبنالا نم يبن

 اين ءاينألا نم نإو ) مبم ةعا»ركا مولا دلع ةطوك نع" ةياك اذهاو ضدلج
 !!«يقخا) الخ ردجلا !اهتنأن يح مق الطلا»»

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ نتا مل
 0 هال با ساّلا ىلا انا م

 10 هّنِيِبو

 اطل كيرلا رن

 ( سانلا ىلوأ انأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - قر
 هلوقب م 0 ل و ا الا لاق الئاس نأك ( ميرم نباب ) مهبرقأ يأ

 دفنا نم 5وصقملا وه ام مالسلا ةيلعأ هبش ا ةوخإ يأ (تالع دالوأ ءايبنألاو)

 يف ةبراقتملا روصلا يف ةتوافتملا مهعئارش هبشو ثالاب تاهولخلا داشرإ وهو - ءايبنألا ةلمج

 الا ارك ترو را رخل لاق كم لفشل لطب يب نيو ين شيل تايفالا
 ١ : . مالسلا هيلع ىسيع دعب

 انأو ةنجلا يف عفشي سانلا لوأ انأ ؛ : ِهَُع يبنلا لوق باب : ناميإلا باتك : ملسم - ]١404[
 , 681 5 اعلا ءابتالا ركأ

 . (5447) .. #4 ميرم باتكلا يف ركذاو 8 باب : ءايبنألا باتك : يراخبلا - 593 ١[
 )١4757(. (؟5565) مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 هذآ



 ؛ ملكتملل ةففخلا انأ ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 ميما هللا 5 بزاع نب ' ءاربلا 0[

 ه1 يللا ١ بلّطملا» وْيَع (ةانانا سن تنكيرالب ارك رس
 ا مال هلاق ؟ ( كام

 دير مطل

 احر نيدجحملا 5

 يبنلا انأ ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - قر
 ( بلطملادبع نبا انأ ) رافكلا نوعا لها كاد نيون نيزك اذ" لت" ورا ل ل

 يبنلل سانلا نم ريثك لوقي ىتح هب هترهشل هيبأ نود هدج ىلإ هسفن مالسلا هيلع بسن
 ناكر كرش مقسما ةللط يللا "ردبخا "ناكل يق ناإودب' ريف نجع كابي اعنا قط

 صح رادو نايا ريغ ناك اه هلع" يملا "نلف ؟"كيئاناب راكسالا نع سانا

 رريطب ايف يشب اير ىأر ناك دق «بلطلادبع نإ ليقو با اظفالا هم مالثلا

 كلذب مالسلا هيلع يبنلا دارأف مهدنع ةروهشم ايؤرلا كلت تناكو مالسلا هيلع يبنلا

 هلاق كرصن لزن مهللا ) ءادعألا ىلع هروهظ نم دبال مالسلا هيلع هنأب مهريكذت لوقلا

 ىو امف اولوف افلأ رشع ينثا مويلا كلذ يف اوناك : ليق . هباحصأ مزبنا ل ( نينح موي
 هئلغي ضكاري قفطف ءاضيب ةلغب لع'اكار ناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لومر

 يبنلا مالك يف هعوقول رعشب سيل زجرلا لاق نم هب ّجتحا : يرزاملا لاق . رافكلا ةهج
 هيلع يبنلا نم عقو اذهو هتيفاق ىلإ دصقي ام رعشلا ناب هنع بيجاو . مالسلا هيلع
 انآ" :اف 5 رفق ءاسلعلا نضعل .هنعاا لمغ دقو .انوواوما ناكءتنإوا اًرعلش ان وكايبالقا قاف مولكللا
 :««عاذلا ناكسإب ةياورلا امّنإو يورلا دسفيل ءابلا حتفب بذك ال يبنلا

 رصنتساو هتباد نع لزنو ةميزهلا دنع هباحصأ فص نم باب : داهجلا باتك : يراخبلا - ]١4017[
0059515 

 . (78) (١الال5) نينح ةوزغ يف باب : داهجلا باتك : ملسمو
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 قذعلا نمو اهنم اولكأف ةاش مهل حبذف بولحلا ةاشلا حبذتال ينعي ( بولحلاو كايإ )
 هديب يسفن يذلاو » : هيبحاصل مالسلا هيلع لاق اوورو اوعبش املف ءاملا نم اوبرشف

 ركشلا قحب مايقلا نع لاؤسلا هب دارملا : يضاقلا لاق « ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع نلأسنل
 لاقو . عيرقت لاؤس ال نانتمالاو معنلا دادعت لاؤس اذه : يوونلا لاقو . عيرقتلاو
 اذه لاق الل مدلتللا»«يللع هنأ" رخل "افي دن مو "ترجم 1 واللا وعلا وع ردا "دنقلا

 ءاثلاب ( ميلا ينأل .هلاق .) ارتلبلا هنم..زئاتت صج ا ضارألا هب يمرضف «قددعلا ماع دعت لوقلا
 قوف ةانثملا ءاتلا حتفب ( هنع ىلاعت هللا يضر نابيتلا نبا ) تحن ةانثم ءاي اهلبق ةئلثملا

 . اهرسك عم تحت ةانثملا ءايلا ديدشتو



 هان . (16 : دعرلا] 4 لالض يف الإ َنيِرِفاَكْلا ٌءاَعد امو 8 : ىلاعت هللا لاق دقو ربتعم

 .ايندلا يف هرابتعا مدع هنم مهفي الف ةرخآلا يف رانلا نم ةاجنلل منهئاعد قح يف ةيآلا

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةداتق وبأ (م) - [١:هه]

 0 عيبا" يف :ففلحتلا .ةرثكو مكاّيإد

 هس ثيدحلا حرش مج

 فلحلا ةرثكو مكايإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةدانق وبأ - م)

 ةعراضملا فرح حتفب ( قحمي مث ) عيبلا جوري يأ ليعفتلا باب نم ( قفني هنإف عيبلا يف

 . هتك رب بهاي أ

 1 هنع ا لاخ هللا يضر ةريره وبأ ير حال ه5

 لاعت هللا يضر ناهيعلا نب ,متنهلا 0 هلا اكوا كاي 0

 ع

 يس

 لوسر جرخ : لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ىلاعت هللا يضر رمعو ركب ابأ يقلف ع عوجلاب التعم ناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 هيلع يبنلا لاق . عوجلا : الاق ةعاسلا هذه امكتويب نم امكجرخأ ام : لاقف امهنع

 راملألا رجلا ار' ىلإ[ اويعذف امك خا "ام ينج رخل هديب يبعفت يذلاوا ١ مدا لا

 7 ةللاف ؟ة1ف نيا اهل اقف ةلعأو ابحرم. -' تنلاق ةأرملا محار املف هب فانيلا

 "ا لو لاول كل رظنف يراصتالا ءاج دإ ملأ ما اناس

 كلط رو رغؤا ربا هيف :قادعي :مهءاجف 'قلطتأفىنمأ افايضا مركأ مويلا دجأ ام هلل دمحلا

 : مالسلا هيلع لاقف ةحيبذ مه حبذيل نيكس هدي يفو دصق مث هذه نم اولك : لاقف

 )١55(. (١5١ا/) عيبلا يف فلحلا نع يبنلا باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - [4:١ه5]

 0 كلذب هاضرب قثي نم راد ىلإ هريغ هعابتتسا زاوج باب ا باتك : ملسم - ١[ هكر

 . )5١58( )١150( ماعطلا ىلع عاتجالا بابحتساو « اًمات اًققحت هققحتيو

 /ا٠هة



 ماقأ يأ ( نظلا نإف ) هبلق يف رطخي ام نود هبحاص هيلع رقتسي ام هب دارملا : يوونلا
 ىلع اًنح عماسلا نهذ يف هيلإ دنسملا نيكمت ةدايزل هنإف سايقلا ذإ رمضملا ماقم رهظملا

 ى ناطشلاب ءاقلانا ن ا تلا يح يأ ( ثيدحلا كتاذكأ ١ تانحتالا

 هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق).- [45]
 ا ل ار ل

 ع تو دانلكا حرش مدح

 ( لاصولاو مايإ - خ - لاصولاو مكايإ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 هانا اج خ - ةمالعب يناثلا مقرو هيلع اًقفتم ناك هنأل - ق - ةمالع لوألا قولو

 يف هيلع مالكلا مدقت لاصولا موص نع اورذحا ينعي يراخبلا يف اًرركم ناك هنأ ىلإ
 رس عل مكبنإلا» ةيانحاو فايع ككانلا

 لا هللا يضر 00 2

 ال تا را ل ا كاي ١

 جب ثيدحلا حرش مج

 ( مولظملا ةوعدو مايإ ) هنع يراخبلا ىور ( هع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 يولع دزمزكلا للملا ليت اف يزف ا ريثات ابلظلل رثأل مانع !مذابلا هيلع ردا لع

 ا

 رفاكلا ءاعد .ن ١ هنم مهفي : تلق نإف 1( ارفاكك ن5 تاو ) هئاعد ةناحعسالا نالعأو

 ]١407[ - لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا باب : موصلا باتك : يراخبلا )١57557( .
 موصلا يف لاصولا نع يبنلا باب : مايصلا باتك : ملسمو )١١7( )58( .

 ]١154[ - يف نيعم نباو « (450) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخا ظفللا اذهب ثيدحلا

 راعغلا دبع وبا _هدانسإب فو. (76/2) ' «ىنكلا» يف يبالودلاو . (454/4). ةهخيراتا

 لوهجم وهو يدسألا هللادبع وبأ مهضعب دنعو . ىسيع نب نمحرلادبع .

 ةياور نم هنسحو « (7717) ةحيحصلا يف ينابلألا اهركذ ىرخأ قرطو دهاوش هلو
 دمحأ )/*١5( ءارفاك ناك نإو « مولظملا ةوعد اوقتا» : ظفلب .

 ملعأ هللاو ؛ يراخبلل ثيدحلا هوزع يف يناغصلا مهو ىلع كانه هّننو .
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 يبنلاو فورعملاب رمألاو مالسلا درو ) نيراملا يذؤي امع عانتمإلا يأ ( ىذألا فكو )
 . ( ركنملا نع

 7 هع " لاحت هللا يصار رماك يا يقع (فقزا 7 15 هوز

 ” .نابصتالا,, نم ,لكر «لاقف ««ىاستلا ىلع .كوحدلاو | مكايإ »

 0 تيرا ريكا نا لاغفر ةييحلا تيارت نس

 بس ثيدحلا حرش مدح

 مك ايإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - قر

 لوسر اي راصنألا نم لجر لاقف ) نهعم ةولخلا لوخدلاب دارأ ( ءاسنلا ىلع لوخدلاو

 نييلع ومحلا لوخد نع ينربخأ : ينعي جوزلا بيرق مملا نوكسب ( ومحلا تيأرفأ هللا

 اهانز ىلإ يّدٌوي دق اهومح عم ةأرملا ةولخ ينعي ( توملا ومحلا لاقف ) ال مأ زئاج هنإ
 هكالهو نيَّدلا كاله ىلإ يّدؤت اهنأ هانعم وأ مجرلاب توملا ىلإ يدؤيف ناصحإلا هجو ىلع
 ام دارملا اهو نسما 2 ردع 7 بع ردحتلف بوملا لكم يملا ءاعم وأ نري كاايكا

 ةأرملا ىلع امهلوخد نع ناعنمي الو مراحملا نم امهنأل هنباو جوزلا يبأ ريغ انه ريحلا

 نم مرحم وهو جوزلا يبأ يف مويلا سانلا دنع لمعتسي ومحلا :نيدلا ىقت ةت مامإلا لاقو

 يللا لس اهلع لودلا يي

 0 هللا ند وبأ امل
 ا ثيدحلا 0 نا نإف ٠ ل 2 (

 حا كيدمحلا حرش مج

 ( نظلاو متايإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 الاقلام انا لا عقب ةابزلا 0 لاق ةضلاب عويس "0

 ةبيغملا ىلع لوخدلاو مرحم وذ الإ ةأرماب لجر نولخي ال باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ]١40١[

 .(ه55؟)

 103 )ب اييلعا لو دلو ةيباح الاي ةولنملا صرح ؛كنابإ :نوجابلللا بناتك ١ ميس

 . )5١0515( ربادتلاو دساحتلا نع ىبني ام باب :كيدألا تياتك' ١ يراجبلا - عا469
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 , ْمُكاَّياإ ١ ةملك هلوأ ءاجاميف : رشع يفاثلا لصفلا

 : هنع نلملاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ مقزيع فعمل

 طاب املا لوس ايا اولاق « تاقرّطلا يف نسولجلاو ْمُكاَِّإ
 اًذإف : مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف ٠ ايف ثّدحتن اَنسِلاَجيم نس

 قيرطلا مح امو : اولاق هدم ىيرططلا سا ل ل

 اا ا تكا رصلا رضع ص كل 0

 « ٍرَكَنُملا ٍنَع يمهّنلاو فورعملاب ٌرمألاو

 - نايم د

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 مك ايإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 مالسلا هيلع رّدح امإ قيرطلا يف سولجلا نع اورذحا ينعي ( تاقرطلا يف سولجلاو
 نال دال هلع فاو مف ا لجل ابن اةقلجم تناك قوقل (نآل ةطاركالا وج ا ل
 مابف تادحست ايلاحم نم دب ان ام هللا لومر اي .اولاق رو دعاقلا ليش - .

 قرفتن الو قيرطلا يف سولجلا ىلإ جاتحن نحن يأ ةقرفلا ىنعمب لادلا ديدشتب دبلا ةيفان ام
 ماللا حتفب ( سلجملا الإ متيبأ اذإف : مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف ) لعفن فيكف هنم

 ةجاح تعد اذإ ينعي قيرطلا يف سولجلا نع الإ لاعفألا نع متعنتما اذإ يأ يميم ردصم
 : اولاق ) ةجاحلا ردقب هيف اودعقاو ( هقح قيرطلا اوطعأف ) اهريغو ناريجلا حلاصمك

 مرحخا ىلإ رظنلا نع هفك ينعي ( رصبلا ضغ : لاق ؟هللا لوسر اي قيرطلا ّقح امو

 ]١150[ - اهيف سولجلاو رودلا ةينفأ باب : ملاظملا باتك : يراخبلا )5178( .
 قيرطلا ءاطعإو تاقرطلا يف سولجلا نع يبنلا باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم

 هقح +) (0014
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 عوقولاو رانلا نع عفدي يأ ( اهنع نهبذي وهو اهيف نعقي ) رانلا يف عقتو ربطت ةبيود
 ةزجحو رازإلا دقعم يهو ةزجح عمج ميجلا حتفو ءاحلا مضب ( مزجحب ذخا انأو ) اهف
 ديدشتب ( نوتلفت متنأو ) منهج ران نع عفدأ يأ ( رانلا نع ) ةكتلا عضوم ليوارسلا
 باكتراو هترمأ ام كرتب رانلا يف عوقولا نوبلطتو ( يدي نم ) نوصلخت يأ ماللا
 . هت ام



 ]١444[ - هع لاعتر هللا يصر ربا (ق). -

 ٠ الإ اهتسحأو اهلمكأ اراد ىََب لُجَر ٍلكَمَك ءايبنألا لَكمَو يلكم

  0الول َنوُلوقيو نوبجعتيو اهنولحُمدي ٌسساَّنلا لَعَجَو « ِةَنبَ
 ردح تح هلل ُعِضْوَم اًناق : ملسم داز 4 يللا ضو

 ايل عافبخالا

 00 تيل حرش مدح

 لفمك ءايبنألا لثمو يلم ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع هللا يضر رباج - ق )
 سانلا لعجو ) ابنع اًيلاخ نوكي هنإف ( ةنبل عضوم الإ انسحأو اهلمكأف اًراد ىنب لجر
 عضوم االول نولوقيو ) امسح نم ( نوبجعتيو ) اهنولخدي اوعرش ينعي ( اهنولخدي
 عضوملا ( ةنبللا عضوم انأف ملسم داز ) ةلماك تناكل يأ فوذحم الول باوج ( ةنبللا

 تمتخ تئج ) ةنبللا عضوم يعضومف ينعي ردقم فاضملا وأ ةنبللا انأف ىنعملا دئاز

 . 1( ءايبنألا

 : هنع ىلاعت هللا صو فاجر ا -منرلا كو

 ٌشاَرَفلاَو قداتعلا عَجَف ارا َدقْوأ ٍلُجَر ٍلكَمك ْمكلمَو يلم ١

 مكاو را 26 رسل دكا ناو. ("اَهَنَع َُهبْدَي َوُهَو اه َنْعقي
 "0 هلو رت

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 لجر لثمك مكلتمو لثم ) هنع ملسم ور ( هنع ىلاعت هللا" يضر رباج - م")

 يضاقلا هاكحو اهمضو لادلا حتفو ميجلا مضب بدنج عمج ( بدانجلا لعجف اًران دقوأ
 يهو ءافلا حتفب ةشارف عمج ( شارفلاو )دارجلا نم عون وهو لادلا حتفو ميجلا رسكب

 .,(معم» ه) هع نييبنلا_متاخ تاب 2: بقانملا بابك : يراخبلا - ]١454[

 ! 425 ما قالا ماع 132 فرك رك د“ كاب :؟لئاشفلا ناك نم
 مه رضي امم مُطررذَت يف يقلآملو: .ىعمأ نع هلك هتقفش تاي: لئاضفلا.باتك : ملسم - ]445,١[

 )١9(. (١5؟86)
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 : نعالج مل دمر ريس نيالا 0 ل

 يح اذإ دسحلا لفمك ميمو مهدات : يف نيم لما

 (,نمحلاو نمتسلاب .ةرئاس ,ىعابيب ةضخب

 ا كل نضع نقر اع نال ردصصم لادلا 1-1 مهفاوت

 اذإ ) دحاولا ( دسجلا لثمك ) مهفطاعت يأ ( مهمتحارتو ) كاعما لدي نينهوملا ن انة

 لعاف مسا ديبالا. قايد ىأ ( ةرئاشر) ةوعدلا نم ( ىعادت هضعبا) صارم يا( شا

 حتفب ( رهسلاب ) عيمجلا عضوم هلمعتسيف ةصاخلا هيف طلغي امه وهو يقب اذإ راس نم

 ل رلا نأ 6 عيب رمأ ءانعم نكل نيخ كثيدملا طفل نأ لعاب, ىمجلاو ا, عدول

 نا ارك نردمزملا ادكف هدد عج كي 110 كلذ رس هد لا
 31 2 3 7 ) ِِء 1 ااابلا | اودصقللو  نييسامللا ميحا ةيصملا كلج عمل ةيطم احا تناطا ١ ةدح

 : امنع للعب هللا يضر ربع نبا مز 060
 هامل ىلإ عت نتمكعلا ني .ةرتاعلا وادا لقت فاشل ]لَم ١

 ”ياةرم هده

 ا تيدا حرش مج

 لثمك قفانملا لثم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - مز
 ( هذه ىلإ ريعت ) منغلا نم نيتعيطقلا يأ ( نيمنغلا نيب ) ةددرتملا يأ ( ةرئاعلا ةاشلا
 رج لا طفلا لإ ىلإ( ةرم هذه ىلإو ةرماز ةهعطقلا هده ل] هاسلا كلل 000
 دس 2 نفاملا/ادكفا امم "تسلا ةييرع اهعأل [اييسحلا ىف رشس ذو ىرحا ةرم

 , مكن انآ انإ يبس لكلا كوش الك نس فاحلاب و نيل

 مهدضاعتو مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا اك سل

)2011 

 0100, (50745) : مهماكحأو نيقئانملا تافص باتكا: ملسم - ]510 ١

6٠١ 



 اهمعطو بيط اهحير ةناحيرلا لثم نارقلا أرقي يذلا قفانلا لثمو ) ولح ناكم بيط

 راشأ ( رم اهمعطو حير اه سيل ةلظنحلا لثمك نارقلا أرقي ال يذلا قفانملا لثمو . رم
 ةبهباشملل رجشلا هجرخي امب هبرض هنأ اهنم ناعم ىلإ لثملا اذه برض يف مالسلا هيلع يبنلا

 هجر امج نمؤملا لكم ب رض ردتأاينمو_سوفللا .ةتياؤأ, نمزنابدإفا لامعألا .نيبوب ادني يلا
 هلمع عافتراو نمؤملا نأش ولع ىلع اًهيبنت ضرألا هتبني امب قفانملا لثم برضو رجشلا
 اهسرغي نمع ولخت ال ةرمثملا راجشألا نأ انتر هلشع ككابشإو .قفانملا ناش طاطخناو

 ةلظنحلا كلذك الو هبذبيو هملعيو هبدؤي نم هل هللا ضيقي نمؤملا اذك اهيبريو اهيقسيو
 . ءارعلاب ةكورتملا ةلمهملا

 هنعا ملاعق هللا يضر باخ (قرب [11 خ١

 ىرخأ ُعَقَتَو رم ٌموَقنَف حيل اي ةلبتسلا لكُم نِْؤُملا لكم ١
 . « رعقنت ىتخ ةّمئاق ليَ فويل اراك نكت

 ااا ورسياسوتخم راو ب
 يراخبلا اذكؤ :لرئاحت قع للسما ى ورا نكل هيلع اانا امم' ةرمعا كو كيذتبا اذه :اةفحتلا

 موقتف يرلا اهكرحي ) خيشلا هركذ 5 رباج نع ال هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءاز مث ةنكاس ةلمهم ءاربو ةزمهلا حتفب ( ةزرألا لفم رفاكلا لثمو ىرخأ عقتو ةرم

 رجش هبشي رجش وهو ءارلا حتفب بيرغلا بحاصو يرهوجلا ركذو روهشملا وه اذه
 ىتح ةمئاق لازت ال ) ربونصلا رجش وه ليقو نمرالا دالبو ماشلاب نوكي ربونصلا
 رداكلا/و ةقائيس "عا تكيف الاغا لاعب ةندلبلا هلازي' ىفزأ مالزالا | يدك وق ملا نأ ينعي ( رعقتت

 . ةمايقلا موي ةلماك هتائيسب يتآيف كلدك" يل

 . رباج ثيدح نم( 2/4/0 'هددسم 'ي ذأ دنغ“ظفللا اذهب ةياورلا اخ [1445]
 . امهنع هللا يضر كلام نب بعكو ةريره ينأ ثيدح نم هوحنب نيحيحصلا يفو

 و٠ 0



 :امينع, ىلاغت هلا يصر انزع نيا (كرر هر متن
 نإو اهكبسنااهيجامر هلق نتي ةلتسلل ليؤيط كن الن ل0

 1( يتبهاد اي

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 نارقلا لثم ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 اهفيفختو فاقلا ديدشتب ( اهلقع نإ ) لبحلا وهو لاقعلاب ةداتعملا يأ ( ةلقعملا لبإلا لثم

 ةداتعملا لبالاب نارقلا هبش امَّنِإ ( تبهذ اهكرت نإو اهكسمأ اهبحاص ) لبحلاب اهّدش يأ

 . اهكرت نإ بهذت هتءارق ديتعا نإو هنأ ىلإ ةراشإ لقعلاب

 اي الخ هلا يضر رع
 ٌٌبْيَط اهْحيِر جرن 0 نارا ار يلا ١ سارا لد

 ةرْمّتلا لكم نازقلا أرقي ال يِذَّلا ِنمْؤُملا لكَمَو « ّبْيَط اَهُمْعَطَو

 لكم َنآزقلا ارقي يِذَلا قفاَنُملا لَمَو ول اَهُمْعَطَو اَهَل َحيِ ال
 أرقي ال يِذّلا قفاَتُملا ُلكَمَو « رم اَهُمَْطَو ّبّيَط اًهُسيِر ِةَباَحْيَرل

 7 ياعللاو زز "ه5 رت "لصتلللا كالا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نمؤملا لثم ) هنع ةياورلا ىلع اَفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - قر
 بيط اهحير ) مجلا ديدشتو ءارلاو ةزمحلا مضب ( ةجرتألا لثم نارقلا أرقي يذلا

 لثمو ) اهب لثملا برض اذهلو برعلا رامث لضفأ يهو بيط اًضيأ اهنولو ( بيط اهمعطو

 : خسنلا ضعب ينو ( ولح اهمعطو اهل ير ال ةرفثا لثم نارقلا أرقي ال يذلا نمؤملا

 . 06517 هدهاعتو .نارقلا راك ذثنما بايب نارقلا لئادضفا باك: ةكراشلا "د

 . (575) (989) نارقلا دهعتب دارا باب : نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو

 . (51471) ماعطلا ركذ باب : ةمعطالا باتك : يراخبلا - ]١5455[

 (0917) نارقلا ظفاح ةليضف باب : اهرصقو ٠ نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو
 ل(

 ك؛ظ



 سمخ موي لك هنم لستغي مدحأ باب ىلع ) ءاملا ريثك يأ ( رمغ راج رهن لثمك
 ىقبي ال سمخلا تاولصلا ىَّلص نم اذكف خسو هندب يف ىقبي ال كلذ لعف نمف ( تارم
 . ءيس هرئاغص نم

 ويا ف قيقا 20000 اعلا 01

 ىلَع اومُهّتسا .موق لَمك اهيف .عقاولاو هللا ٍدودح ىلع ُمئاَقلا لكم ٠
 وربنا همس

 يذلا ناكف اًهلفسأ مُهُضْعَبَو  اَهاَلْعأ مُهضعَب َباّصأَف « نيس

 : اولاقف , مُهقوف ْنَم لع 1 ءاملا َنِم ٠ 1 وقل اَذِإ اهلقْسأ ف

 مهوك ري َنِإَف ٠ انقوف ْنَم ذو ْملَو اًقرعت انبيصت يف انقرحت اّنأ ول
 اوَجَنَو اوَجَن كل ل و نإو « اًعيمج اوكلَم اودار 1 امو

 . 4 اًقيمح

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 مئاقلا لثم ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا - خ )

 بكترملا يأ ( اهيف عقاولاو ) اهبنع يهانلاو مراحملا نع بنتجما يأ ( هللا دودح ىلع
 بابحتسا ىلإ ةراشإ هيفو ( ةنيفس ىلع ) اوعرتقا يأ ( اومهتسا موق لفمك ) يمهانملل
 اولزن اذإو ةلمج اهب اولزن اذإ كلذو لفسالاو ىلعالا يف سولجلا ىلع اورجاشت اذإ ةعرقلا

 را نعم وس ير ا ع سلا ا ا ع

 ناكف اهلفسأ مهضعبو ) ةنيفسلا نم ىلعألا ةقبطلا يأ ( اهالعأ مهضعب باصأف )

 يف انقرخ انأ ول : اولاقف مهقوف نم ىلع اورم ءاملا نم اوقتسا اذإ اهلفسأ يف نيذلا

 ناكل يأ فوذحم ول باوج ميهلع رورملاب موقلا نم يأ ( انقوف نم ذؤن ملو اًقرخ انبيصن
 اودارأ ام عم يأ ( اودارأ امو ) نولفسألا نولعألا كرت نإ يأ ( مهوكرتي نإف ) اًسح
 مهوعنم نإ يأ ( مهيديأ ىلع اوذخأ نإو اًعيمج اوكله ) هنع مهوعنمب ملو قرخلا نم
 مهيف ركنملا رشاب نم كرت اذإ لوقلا اذكف ( اًعيمِ اوجنو اوجن ) هعنم اذإ هيلع ذخأ لاقي
 ا كل ل نول قالا هللا لوري مولع ررضلا داع

 ]١547[ - هيف ماهتسإلاو ؟ ةمسقلا يف عرقي له باب : ةكرشلا باتك : يراخبلا )١5975( .
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 كلت يأ ( اهعسوي نأ دهجيف اهتبحاص ىلإ ةقلح لك تضبقناو ) قتاعلاو رحنلا ةرغث
 عردلا تناكف ( عستت الف : ىوريو ؛ عيطتسي الف ) اهيمك يف هيدي لخديف عردلا
 كمل !١ كفاه 'قدصعي نأ دارأ اذإ ليحبلا اذكيف عدل بقع ريغ نم ملك ذا

 . ةقدضلا نم نيصحن الب ىقبيف هيلع عيطتسي الف هنع هادي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبوم وبأ (م) - ]١550[
 مداد ركذتال يذلياتتلاو مهلنا ازكتز يزلوضبتلا انهو

 اكمل ورءارملا نك
 هج تيدحا جوردن يح

 يذلا تيبلا لفم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )
 : حراشلا خ هيلا لاق ( تيملاو يحلا لثم هيف هللا ركذي ال يذلا تيبلاو هيف هللا ركذي

 كاش لا السر مارا رابط فيلا تا ب

 2 لهم نوكي "يكف ا يح اتليتلا نكااسنآلا رظنهيفاؤ"كييبلا لكاس لثم ينعي ردقم

 نوكي الف هتعاطو هللا ركذب هتايحب عفتني نم هب هبشملا حلا : لوقأو . همالك انه ىلإ

 : ىلاعت هلوق يف نييح امهبنوك عم تيملاب رفاكلاو يحلاب نمؤملا هبش 5 هبشملا سفن
 نأ" هيجي, نمر زكا لاا ريغ هيلع نأ نوع[ للا مناور ك4 ؟ءاكتتلاك اكل اخ عوكل

 . "قاوانلا هيلع دهشت رهلا هثيب اهيبشن نيف" ,لشتا“ لطاب هقظاناو "لظاعإ اف رهاظ

 . هيعا للاعت هللا يضر رباج ل

 مكدخأ باَب ىَلَع ٍرَْغ ِراَج ره لكك سنخلا ٍتاولصلا لم ١
 ار" تارم لميخ مولا لك ةنج ليشتي

 هك ثيدحلا حرش مدد

 سمخلا تاولصلا لثم ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج -- م )
 . (1407) لجو رع هللا ركذ لضف باب : تاوعدلا باتك : يراخبلا - [4]

 (91717) ١+ ةلفاثلا ةالص" بابحتتسا: باب ١ نيرفاشسملا"ةاللط "بانك": اًمضنأ عباشمو

1 
 عفرتو اياطخلا هب ىحمت ةالصلا ىلإ يشملا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [441]

 . (7387) ("551/) تاجردلا هب

 ءةا/

 "7م  (؟) راهزألا قرابم



 « ءافلا حتفب لْتَم ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : رشع يداحلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره نأ ا

 ْنِم ٍناتنج وأ ٍناَبُج اَمِهيَلَع نْيَلُجَر كَم ٍقّدَصمُملاَو ٍليِخَبلا لَم

 ا ٍِ هلم. طتسما دز ف طل( قايدوغ

 2 اس7

 وار لا هاذي تلتسلاوا هلع ككملتتا كا اَذِإَو

 نمصرلا ذأ -ذهقنق "اقيليا "لإ "هللح 12" ةيقبفل]

 ' 0 هيت ذلك ى ورب لف ْعيِطَتَسَي الف

 ليلا لذم ر دنع ةياررلا لع انما دنع جاعجررالاا يضر .ةريره ولأ - فر
 دعب نونلاب ( ناتنج وأ ) مجلا دعب ةدحوملا ءابلاب ( ناتبج امييلع نيلجر لفم قدصتملاو

 ةيناثلاو نونلاب ىلوألا عقو : خسنلا ضعب ينو ناعرد انه امهب دارملاو ناترتس يأ مبجلا
 هباوص ةاورلا ضعب نع فيحصت كشلا ىلع ءابلاب ناتبج ةياور : يضاقلا لاق . ءابلاب

 تعستا ةقدصب قدصتملا مه اذإ ديدح نم ) : هلوق هيلع لدي كش الب نونلاب ناتنج

 هيلع سبللا لهسي هسأر ىلع اهبصف ةعساو اًعرد سبلي نأ دارأ لجرك راص يأ ( هيلع

 هلوق ىنعم وهو هتنصحو هترتس ىتح هندب ىلع اهليذ لسريو اهيمك يف هيدي كلسيو

 هتيشم هرثا وحمت يا ليعفتلا باب نم لوهجملا ءانب ىلع ( هرثأ ىفعت ىتح ) : مالسلا هيلع
 هردص عسُّناو هيلع تلهس ةقدصب دصق اذإ داوجلا اذكف هندب عيمج رتسو هلوطل

 ةقدصب ليخبلا مه اذإو ) هتتصحو هيلع ةنج ةقدصلا تراصو هادي ءاطعلاب تطسبناو
 ل ول يم ا ا

 نيب يذلا مظعلا يهو ةوقرت عمج ( هيقارت ىلإ هادي تمضناو ) هقنع ىلع تعمتجا يأ

 . (0151) هريغو 0 اا سابللا باتك : يراخبلا - ]١49[
 . (اال) )٠١5١( ليخبلاو قفنملا لثم باب : ةاكزلا باتك : ملسمو
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 : هنع كاع هلل يئضر, ةريرع وبأ ثلا
 راسل نأ شلل لبق ا عه اذإ | مكدَحأ عقلا 4

 . « ٍرامِح ةروص ُهَئَروص هللا لَعِجَي 31 « ٍرامج سار

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 م دحأ ىشخي امأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ةروص هتروص هللا لعجي وأ رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفر اذإ
 نال هنتمح لع لوم نيغراذه د ةزيغواىريزتلا لاقل يوارلا ثم لاك اره 0 اخ
 دتعي ال ؟ ةالصلا نم .لجف امب ادتعي ال نأ نع ةرابع وه لب ةمألا هذه يف نوكي ال خسملا

 ةبوقعلا نم هب قحتسي هانعم : يبيطلا مامإلا لاقو . ةيتالصلا ضورفلاب لهاجلا لاعفأب
 عفري ال مومأملا نأ ىلع ليلد هيفو هنم لضف كلذ هللا لعف مدعو ءازجلا اذه ايندلا يف

 . دوجسلا هيلع ساقيو عوكرلا ين مامإلا لبق هسأر

 [١ .مامإإلا (رتقا هسار عفر نم مل فاي": نادال" باك :'يراحلا 591
 ةالصلا تاك : ملسمو ١ اهوحنو دوجس وأ عوكرب مامالا قبس نع يبنلا تان

 (4؟0 )01١4(.

 هد



 لاك ف هل اهلا قل ماصتخا ور لاملا ىلإ رول قفدصتق . نار ةفالصلا

 ةقيقح يف ذإ موقلحلا غولب حورلا برقي نأ هب دارملا ( ( موقلحلا تغلب , اذإ ىتح ) كمقس

 تلصو اذإ ينعي ( اذك نالفلو اذك نالفل : تلق ) اًبلاغ لوقلا ىلع ردقي ال اهغولب

 اوقرصاو 'انالف يلام اوطغأ :: كتترول لوقت 'كريغل :ريضي لاملا, نأ تيملعو ةلاحلا هذه لإ

 كلت يف لاملا نأ لاحلاو : ينعي ( نالفل ناك دقو ) ينالفلا دجسملا ةرامع يف يلام نع

 ا ا 1 فلل تلك لع دار امظ كلم رار كرش افلم توك اخ

 نيظفلب ملسم درفت ينعي ( كيبأو امأ : هلوقب ملسم درفت ) لبقت فيكف اهعيمج يف

 . ىنغلا عضوم يف ءاقبلا ظفل يناثلاو هّنئبنتل كيبأو امأ : هلوق امهدحأ

 مك يلا هللا يضر نزح نب بيسملا (ق) - ]١4507[

 ناك اما #9 : هللا لنه « كن هلأ ْمَل ام كَل َنرفْعتسأل هللاو امأ »

 هلاق يك.( محملا#) فناجيصمأ .ت.دهلوق ىلإ دن اوما“ نيذلاو يبل

 ملا هتافوهايع» بلاط نذل

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هللاو امأ ) هنع ةياورلا ىلع انا ( هنع ىلاعت هللا يضر نزح نب بيسملا - ق)
 تاور 1 تاجر بلا نع لوم ءادييلع_ متشابه ايل تا تت
 احصأ : هلوق ىلإ .. أونمآ نيذلاو يبنل ناك ام إ> : هللا لزنأف ) كرافغتسا
 اورفشمسي نأ اونا َنيِذْلاَو شلل ناك اَم #9 : يهو ةيآلا هذه هللا لزنأ يأ ( 4 محجلا

 4 ميجَجلا ُباَحْصُأ ْمُهْنأ ْمُهَل نيت اَم ٍدَْب ْنِم ىبرق يلؤأ اوُناك وَلَو َنيِكِرْخُملل
 يف واولاو يبن ىنعملا يفو يفن هنأ : نورسفملا لاق . يغبني ناك ام هانعم [ 1١ : ةبوتلا ]
 . ( هتافو دنع بلاط يبال هلاق ) لاحلل اوناك ولو

 . )..١183( هللا الإ هلإ ال'توملا دنع كرشملا لاق اذإ باب: : زئانجلا تاتك : يراخبلا - ع١ 570

 عرشي مل ام . توملا هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب : ناميإلا باتك : ملسمو

 نم نأ ىلع ليلدلاو . نيكرشملل رافغتسالا زاوج خسنو «ةرغرغلا وهو « عزنلا .يف
 لئاسولا نم ءيبش كلذ نم هذقني الو . ممحجلا باحصأ يف وهف . كرشلا ىلع تام
 / ل ني 1
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 يف ىري ال ثيحب ديحوتلا رحب يف لٌعوت نم امأو هللا ريغ ىلإ تافتلا هل يقب نم ماقم
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلاو هيلإ اّلِإ جتليا لو هللاب الإ نطتسي ملأ هللا الإ دوجاولا

 تنابلا "ف ايماعو :كاملكللا "ربعنا ملت" كد" درعا 90100 ماعلا اذه رع

 تيقل ام هللا لوسر اي : لاق لجرل هلاق كرضي مل ) اًلزنم لزن نم ثيدح يف لوألا

 يهو ةلوصوم : ليقو « هتيقل ءيش يأ بجعتلل ام : ليق ( ةحرابلا ىتغدل برقع نم

 . مظع ملأ هتيقل يذلا يأ فوذحم هربخ أدتبم

 : مرا هللا يي ةريره وبأ ل لا

 0 ا

0 
 دقو اذك ٍنالفلو اذك ٍنالفل : تلق . مولا تنل / اذإ ىتح
 ب كلارا نرد اق ل ل“

 ْ متر يللا حرض تد

 لاس : لاق . هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 مسقلل هيف واولا ( كيبأو امأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ مظعأ ةقدصلا يأ : لجر

 ( هّنئبنتل ) نيمبا دصق الب ةداعلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع ىرج هنكل
 ( قدصت نأ ) هتلأس ام نربختل هانعم مسقلا باوج ليعفتلا باب نم لوهجملا ءانب ىلع
 حشلا . لاحلل هيف واولا ( حيحش حيحص تنأو ) نيئاتلا ىدحإ فذحف قدصتت يأ

 لاملاب صتخم لخبلاو فورعملابو لاملاب نوكي ماع حشلا : ليقو . صرحلا عم لخبلا وه
 ( ىنغلا لمأتو ) اًريقف ريصت اليك كلام فلتت ال كسفن ين لوقت يأ ( رقفلا ىشخت )
 سانلا دنع اًريزع اًينغ نوكتل كتيب يف كلام ىرتأ : لوقت يأ عمطت ىنعمب ملا مضب
 بصنلاب ( لهمت الو ) هلوق ىلع ناخيشلا يأ ( اقفتا مث . ءاقبلا لمأتو : ملسم داز )
 لضفأ يأ فوذحم أدتبم ربخ امهالكو قدصت ىلع فطع وهو كتقدص رحخؤت ال يأ

 . )١5١9( حيحصلا حيحشلا ةقدص لضف باب : ةاكرلا باتك : يراخبلا - ]١557[

 حيحشلا حيحصلا ةقدص ةقدصلا لضفأ نأ نايب باب : ةاكزلا باتك : ملسمو
 الا ا للا

1 



 ذخؤي ملا ملسأ مث برحلا رادب زرحأو لاملا ذخأو لتق ول ىتح اهنم ءئشب بلاطي ال
 ناك ام ) حتفلا لبق تناك ام ةرجه لاب دارأ وحمت ينعي ( مدهت ةرجهللا نأو) هنم ءيشب
 ةاكز لاك ةيلاملا قوقحلا امأو تابوقعلا نم هللا قوقح ابيلع ةبترتملا يصاعملا نم يأ ( اهلبق

 ( هلبق ناك ام مده جحلا نآو) اعلا رد نمل عال طقس نلف للام نيملا ةرافكو

 هللا لأس مالسلا هيلع هنأ رخآ ثيدح يف درو ام نكل ةرجهملا يف مكحلاك هيف مكحلا
 باجاو ملاظملاو ءامدلا ىتح هئاعد يف لاقو ماا يرو طب لا سلع ل

 جحلا ركذ امنإو قالطإلا ىلع جحلا يف بونذلا نم هلبق ام نوكي نأ ىضتقي هءاعد هللا

 ( ضبق نيح هل هلاق ) هتعباتم ىلإ اًبيغرتو هتراشب يف اًديكأت مالسإلا عم ةرجهملاو
 كنيمي طسبأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل هلوق دعب يأ ( ةعيبلا نع هدي ) يوارلا يأ
 يوارلا يأ (لاق ورمع اي كل ام :لاقف) هنيمي مالسلا هيلع طسبو مالسإلا ىلع كلعتانأ

 ناك ( اذام طرتشت ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق طرتش دا" نأ كفرا,

 هل مفمومنأ لع محا ةيوصقم قدحا را ةملك ةلزتع اهل نراللط ردشم, لع اذام مدعي دا

 طرتشت لبق ردقي نأ مالكلا هيجوتف ةرادصلا ىضتقي وهو ماهفتسالا ىنعم نمضتمو
 ءابلا_تانثاب اذاعي ط رتغت. هاتطسخ# :ىيوؤوتلا لاق «.هلثا سقف رج اتلاءاذام نوك ذأ

 طاتحت ىنعم طرتشت نمضت نأو اهرئاظن يف اك ديكوتلل ةدئاز ءابلا نوكي نأ زوجيف
 . ( يل رفعي نا لاق

 متع ياعم هللا يفر ةريره وبأ (قز سلا

 اول كب و يروا اعلموا

 . (« ةحرابلا ينتغَدل ب َّرَمَع ْنِم

 هبسي ثيدحلا حرش مدح

 نيح تلق ول امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 انه نيج راكلا | ضعي لاق ( قلخ ام رش نم تافاتلا هللا تاملحب دوعا + تيسما

 هوري ملو و4 ملل ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب : ءاعدلاو ركاذلا باتك ملسم - ]65”7 5 ١[

 . (444/5) فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا
 انا



 ]١57[ - هنع  لاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس (ق) :

  6ا 5 وراه ةلرتتب يتم نكت ذل قر

 كوبت ةوزغ ىلإ هجورخ دنع يلعل هلاق ؛ « يِدْعَب يبن ال .
 هبسح ثيدحلا حرش مدح

 ) لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق

 نوال اقف هب لأ لع اع فلو هوب ةورغ لإ لسو هيلع قاتلا لص يبا جرح

 ايماعت هللا لص, ىببل || ريخأف هنم ىذأت كلذ عمس املف هدنع القعسم هنوكل الإ هكرئام

 : رسام او رسل ور ول سس قيد

 مدقت ( كوبت ةوزغ ىلإ هجورخ دنع ىلعل هلاق ىدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه
 ىسوم نم نوره ةلزنع:ىنم تنأ ىلع ا ) ثيدحا ف ”ماخلا "بالا ف هلع لكلا 74

 :, هلع لل اعت هللا نفطر نضاعلا7/نب 'هؤرجبع ( مر + 6145

 ُمِدْهَت ةرخهلا ّنأَو « ُهَلْبَق َناَك اَم مدْهَي ماَلْسإلا نأ َتْمِلَع ام ٠

 َضَبق َنيِج ُهَل َُلاق ؛ ُهَلْبَق ناك اَم ُمِدْهَي َّجَحلا ّنَأَو « اَهَلْبَق ناك ام

 نب ا لاق ؟وُرْمَع اَي كَل ا :لامق 00

 ا َلاَق ؟ اًذاَم طرت 1 : لاق

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تملع امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع - م )
 امنإف دابعلا قوقح ىوس يصاعملاو رفكلا نم يأ ( هلبق ناك ام مده مالسإلا نأ

 ملسألااذإ هلزفي ايي رج هناك «ول .اذكو .؛.ميراسلا كسلا. لاقا .باثمذي مئلسملا ناكأإل لفل ١

  21١1ئراحللا ١ ةرسعلا ةوزغ يهو كوبت ةوزغ باب : ١يراغللا تانك )14١5( .

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
 ل

 ]١5794[ - جحلاو ةرجهلا اذكو هلبق ام مده مالسإلا نوك باب : ناميالا باتك : ملسم )١5١(

 "نشيل
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 1 ااا ا ريع ا ا رانا نزل رول ال
 ايرمألا نارا زنك ةلكلزو" هلعف سانلا ىلع لهس نيبنذلا نيذه نم

 ا المكلا ا كف كا ايل

 1 وو
 ةاغنو ركل تلح الاقز# مكسلخ راسب لاقنا وباجتصا

 ىكملخلا ا : لاق « اَنيلَع هب َّنَمَو مالسإلل اَاَدَه ام ىلع
 لذ الإ هه ام هللأاوا : اولاَق ناكلاذ الإ

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 مكفلحتسأ مل ينإ امأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 ماهتإلا ىنعمب مسا ءاهلا حتفو ءاتلا مضب وهو مكمالك يف بذكلاب اًماهتا يأ ( مكل ةمهت

 ةاهابملا ( ةكئالملا مكب يهابي هللا نأ ينربخأف ليربج يناتأ ) نآشلل ريمضلا ( هنكلو )

 نيح هلاق ) ةكئالملل مهتليضف راهظإ اهب دارملاف انهه ةميقتسم ريغ اهنكل ةرخافملا يه
 سل م ا م

 ءاحلا حتفب قلح اهعمجو كيرحتلاب ةقلح دحاولا : ليقو عصقو ةعصقك ماللا حتفو ءاحلا
 هللا ركذن انسلج : اولاق ؟ مكسلجأ ام : لاقف ) يرهوجلا هلاق اذك سايق ريغ ىلع

 فرح رامضإ ىلع رجلاو دملاب ( هللا : لاق انيلع هب نمو مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو

 لعف لامعإو رجلا فرح فذح ىلع ّدم ريغ نم بصنلابو ماهفتسالل هيف ةزمهلا مسقلا
 هيفو ( كاذ اّلِإ انسلجأ ام هللاو : اولاق ) ةيفان هيف امو ( كاذ اَلِإ مكسلجأ اه ) مسقلا
 . ركذلل عاّجالا ةليضف نايب

 (نارقلا ةوالت لع عاتجالا لضف باب :رافغتسالاو ةبوتلا و ءاعدلاو رك دل ظلاتكا 0 ا ١

 4, (؟07 3 نك ذلا لغو
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 اهيلصي نأ اهترافكف اهنع مان وأ ةالص يسن نم » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع

 0ناقتديكياا نيج اهليعياف مز رةالدملا نع .مالتوم او ارضللا» لك يقر ر/627 اذإ

 ءاجن اذإ يأ ( دغلا تاك اذاف ) اهركذ اذإ اَيلَصْيْلَم انيس نم اذك را ةالصلا كلش يأ

 اهنعا مان يتلا ةالصلا كلت يأ ( اهلصيلف ) ةالصلا نع هيف مان يذلا مويلا كلذ دغ
 اريغت ةيسفولا ءادأ نأ مهوتي الكل دغلا يف دسافلا نود حيحّصلا اهثقو يأ ( اهتقو ددغا)

 امدعب ) ةحارتسالل ليللا رخا يف رفاسملا لوزن رن 0 شي رع لالا
 . اهل ءاضق ةماقإو اذ ال ةعامل ان اسنغلاو يأ ( رجفلا ىلص

 : امهنع ىلاعت هللا يضر را نبا 0

 َداَكَف اَمُهُدَحَأ اّمأ « ٍريبَك يف ٍناَْذَعُي اَمَو « ٍناَبَذَعُي اَمُهّنِإ مآ

 را ل ل ا نا ل
 ١ر4 .

 كس ثيدحلا حرش مدح

 لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 نيربقلا يبحاص نإ يأ ( امهنإ امأ ) : لاقف نيربقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا
 : يضاقلا لاق . هلعف امهيلع ربكي ناك رمأ يف يأ ( ريبك يف نابذعي امو نابذعيل )

 كلذ نأ هانعم سيلو هيلع ءارتجالاب هولعفي نأ سانلا مظعتسي ام ريبكلاب ىنع هلعل
 رتتسي ال ناكف رخآلا امأو ةميفلاب يشمي ناكف امهدحأ امأ ) هسفن يف ريبك ريغ بنذلا

 عاويلا ركذ# وخلي اهناد ويعتولا اذه در هلوي .لجأل هتروع مفشكي هناك جا.( قلو م

 ءادعبإلا ىف ةملاك دن ايوع نكي مل ىلإ لوي ممر نك عروس ,موفدم ةروعلا هنسك اهنا كج

 : ليقو « رتستلا يف لخدم هل ناكو لوبلا نم رتسلا ءادتبا نوكي نأ يضتقت يهو ةياغلا

 . )5١5( لوبلا نم رتتسي ال نأ رئابكلا نم باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [ع551١]
 (555) هنم ءاربتسإلا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب : ةراهطلا باتك : ملسم
1 

 . ةحيحص اهلكو ءىربتسيو هزنتسيو رتتسي : تاياور ثالث ىور : رتتسيال »
 . هنم زرحتيو هبنجتي ال اهانعمو

1 



 متن تكيدحلا حرش مدح

 اهنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ثراحلا تبب ةنوميم - ق)
 دن حار كيلقف لو هيلع للاعتاا نيا ليم يلا, نم ادعم الي يدنلو تقعأ تلات
 اعيطعأ ىلإ كنإ,اهأ > ءالتلاو ةالصلا هيلع لاقت؟ قديلو تفتعأ قرشا لوصرااب
 نيجاتحملا كلاوخأ اهتيطعأ ولو دحاو ريخ قاتعإلا نأل ( كرجأل مظعأ ناك كلاوخأ
 ( ةديلو, كفتعأ املا اهل هلاق ) اويخ 7 رم !للضفا نيريخ نأ :كلش لوا ةلصو .ةقدنا رايعل

 اهجوز نذإ ريغب اهامب ةأرملا عربت زاوج ثيدحلا يفو . ةيراجلا ىلع قلطتو ةيبص يهو
 رب دقصتلاءانأب ديف كللفلا لف رم لع :قادلصح نا ال : كلام الاعور اريك أ ككسا
 اًمارك[ مآلا ةهج ثم "بالاقالابهءاسجالا». له, حولت ىيقو قاتعالا نمر صفا, نراقدلا 2
 . اهل

 : ةنغس ىامتت هللا يضر ةداتق بأ 00 ا

 ُلَصُي مل نم ىلع طبرفتل اَمْنِإ « طيرفت .مؤّنلا يف سل هن امأ ٠
 كيخ حان ذك ىزغألا ةةليكلا كك و َءيجي ىَنَح

 ُهَلاَق ؛ اًهِتقَو َدْنِع اَهَلَصْيلَف ُدَعلا َناَك اَذإَف ٠ اهل ين نيج اهم

 ا اص ل ل ا

 كب ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا عجر امل : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةداتق وبأ - م )

 هباحصاو وه مانف ةحارتسالل اهرخا يف لزنف ةليل راس ربيخ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا للص
 ريمضلا (هنإ امأ ) : لاقف انطرف .: هباحصأ لاق اوظقيتسا املف سئشلا مهتبرض. ىتح

 رايتخالا مادعنال مثِإ الو ةالصلا توف ين ريصقت يأ ( طيرفت مونلا يف سيل ) ناشلل
 ( ىرخألا ةالصلا تقو ءيجي ىتح ةالص لصي مل نم ىلع طيرفتلا امنإ ) مئانلا نم

 هند يس ع ور ا نايس ىف ظيرفت الف ادفع ةالصلا كرت نم لع فا

 ع 0

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب : ةالصلا عضاومو دحامملا باك : ملسم <

 )548١( )١١"(. اهئاضق ليجعت

84 



 ( ةففخلا امأ ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : رشاعلا لصفلا

 :'هنع ىلاعت''هللا "يضر ارباج قو 2 م 457

 ير ار نو ع رس سمت اي ع ناكر
 ا نطمح

 كس ثيدحلا حرش مح

 عم تنك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر

 ا تلق ١ كلاش ا: لاقف ىلع تاق ةارغ ىف, ملسو هلع كاسب هللا لص

 ىلص هللا لوسر ثيدح عمسال هماطخ سبتحا ثيحب اًعيرس راصف هسخنف تفلختف مج
 : ةعيلقا9 اني ماءازكبل .: ةنلاقإ . معن, : تالق 9 اييجؤزت له :١لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 تيحاف' تايوحإ يل نإ: "تلق ؟!كيعالتو نابع الت ةياراخلا تبع وزد اله لاتنرسا
 هننادق رح فيفختلاب ( مداق كنإ امأ ) : لاقف نهطشمتو نهعمجت ةأرما جورتأ نأ

 هب دارأ لصألا يف . لقعلا وهو سيكلا رشابف ينعي ( سيكلا سيكلاف تمدق اذإف )
 ثيدحلا يأ ( هل هلاق ) ديكأتلل هرركو القع هلعج هنآك دلولا بلطل هنأل عامجلا انه
 ميحلامم ىلإ مهل داشرإلاو ةباحتصأ لاوحأ نع مامإلا لاوس بابحتسا ةيفو ىوارال

 يملا

 :نااعر لاحت للا يضر. ثراحلا تبب ةنوميم (ق) - ]١574[
 3 - 2 2 - 3 - ع - 2 ًّء

 امل اه هلاق ؛ « كرجال َمظعا ناك ِكلاوخا اًهِتيطعا ول ِكْنِإ اما »

 ةذيل و تقتعأ

 ]١554[ - ريمجلاو باودلا ءارش باب : عويبلا باتك : يراخبلا )5١919( .

 ركبلا حاكن بابحتسا باب : عاضرلا باتك : ملسم ) )017( )9١5رركم .

 .:(؟05/اهلجور :رفغبا'اةأزملااةنيف' (فايادادسبلاا تاك ياراكتلا م99

 نيبرقألا ىلع ةقدصلاو ةقفنلا لضف باب : ةاكزلا باتك : ملسمو )499( )45( .

 ا



 تي .ثيدحلا حرش مدح

 : ينعي ةلوصوم هذه ام ( تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ ولو - ق )
 ٍللحت مهراظتناو مهللحت يف سانلا ددرت نم هدعب هتملع ام يمارحإ لبق تملع تنك ول

 يعم يدحلا تقس يفأل ناك يللحت مدع ينعي ةيفان هذه ام ( يعم يدها تقس ام )

 يعم ىدهلا تقس املو ةرمعب تمرحال مهددرت تملع ولو كلذك اونوكي مل سانلاو

 ءاحلا رسكو ةزمحلا حتفب ( لحأ مث ) اهتاهج ضعبب وأ ةكمب ىدهلا يأ ( هيرتشأ ىتح )

 ثيدحلا ,اذيهه..نأ ملعا... مهلالخب اًنراقم' يأ نارقلل فاكلا ( اًولَخ اك ) ماللا ديدشتو

 (ق) ةملكب هلصف امنإ دحاو ثيدح وه لب ةياور صملا ركذي مل اذهو رخا اًئيدح سيل

 . طقفا ليكم 'ةياور دلوأو نيحيشلا ةياؤرامدعيب ام نب اانأج

 خ5



 مكلكلوأ ) هنع ةياورلا ىلع اَممَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ثيدحلا ظفل : يباطخلا لاق ( دحاو بوث يف ةالصلا نع هلأس لئاسل هلاق ؛ نابوث
 يفو بايثلا سنج نم ابيلع هريغو لئاسلا اك يتلا لاحلا نع رابخإ هانعفو رابختسا

 فيكف هب لصحي بجو يذلا ةروعلا رتس نأل دحاو بوث يف ةالصلا زوجتف نابوث مكنم

 اهنع ىللاعت هلل 57 ةَشئاع 10 2

 0 َنوُدّدَرَتَي ْمُه اذإف 0 0 ا توق راع 0(

 هند ثيدحلا حرش مح

 لوسر لخد : تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 نابضغ وهو ةجحلا يذ نم نيضم عبرأل ةكمب يلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 هيت اياويلقلا تولايلا كال ب ا

 ناك ديرك هلو اي ةاسافشلل ا ( وقفت مه اذإفر

 لكَ يبنلا لالح مدعل

 فر
 ع 2

 يم يذَهلا ُتَقْس اَم تيتا ام يِرمأ ْنِم ُتْلَفَتْسا يلا وو »

 ١ اولا زملاعلا رخل لع

 عتملاو جحلا دارفإ زوجي ال هنأو . مارحالا هوجو نايب باب : جحلا باتك : ملسم - ١47073

 )١١5١١( هكسن نم نراقلا لحي ىتمو « ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ زاوجو نارقلاو

: 

 عتملا باب : جحلا باتك : يراخبلا دنع رباج ثيدح نم اهيلع قفتملا ةياورلاو
 . )١558( .. جحلاب دارفألاو نارقلاو

 ١!( )0 2 ١(. 01 هل يبنلا ةجح باب : جحلا باتك : ملسم

 ن6



 : اولاق ) مهنم ةعامجل يأ ( هباحصأ نم سانل ) ثيدحلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 م نولصي روجألاب ) ريثكلا لاملا وهو رثد عمج ( روثدلا لهأ بهذ هللا لوسر اي
 نوقدصتيو موصن أ” نوموصيو ) بهذ فيك لاق نمع باوج فانكسالا اذه ( يلصن

 هيلع ردقن ال ءارقف نحنو ( مهلاومأ لوضفب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ 0

 0 ما مع 0

0 

 كح ثيدحلا حرش مدح

 هيلع ماق مث مجرف همجرب هُم يبنلا رمأف تارم عبرأ انزلاب فرتعاف زعام هل لاقي ملسأ
 ليبس يف ) لاحلا ىلع بصن «( ةازغ انقلطنا املكوأ ) : لاقف اًبيطخ مالسلاو ةالصلا

 ( سيتلا بيبنك ) لاح ةيمسالا ةلمجلا . توص يأ ( بيين هل انلايع يف لجر فلخت هللا
 ينمي فاشلا ريمض اهمساو ةففخم نأو ءايلا ديدشتب ( نأ يلع ) عامجلا دنع هتوص وهو

 ( كلذ لعف لجرب ) لوهجملا ءانب ىلع ( يتوأ ال ) وهو نأشلا اذه ىلع اًمزال نكيل
 نإ ةبلغا/ ا: لعفلا + ةللذ «يبشل هقبذعل (يأ ههاكيلا ني هت( هبي تلكت الإ يانأللا قا
 تياداملا وينو فاك و أددعب انه. ووكانملاب نأل .ثبيدحلا" انهي نفا ةبعؤتر عااربب ملا هللا مج روصملا
 . مال مدقتملا

 1 3 هللا ل 31 وبأ (ق قر 0111

2 

 5 5) )١19352( كرلات هسفن ىلع فدررتعا نم باب : دودحلا تاكا : ملسم - [5:55١ز]

 . (؟هم) هب انحلت دحاولا باوثلا ىف :ةالضلا تان: ةالبصلا تاك : ىيراجلا - ١15

 . (؟0/5١) )5١5( هسبل ةفصو دحاو بوث يف ةالصلا باب : ةالصلا باتك : ملسمو

20 



 : هنع كاع هللا يضر رذ وبأ لا

 َةَحيِبْسَت هيت ١ لكب ذب ك1 رقالنطك م نكلال هر عراق 0

 و رطب

 زا فالس ركاللا نتا قوت ةقالتما اوورتمب مو «ةَفَدَص
 هَوْهَش را لوُسَر اي : اولا « ةَقَدَص ْمكِدَحَأ عطب

 نا ماع 1 انعم الا لاَق ؟ ٌرْجأ اَهيف ُهَل ن و

 ؛ رج هَل ناك لالحلا يف اًهَعَسَو اذإ َكِلذَكَف , رو اً لع
 رولذلا لخأ قف الا كر اولا داس م سان ُهَلاَ

 ااا ا كرير را َنوُلَصُي روُجألاب
 "0 اى نين ع

 كس ثيدحلا حرش مدح

 لعج دق سيل وأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - ق)

 دعب ام ريرقتل هيف ماهفتسالا . نوقدصت ام باوث لثم اًباوث يأ ( نوقدصت ام مكل هللا
 نيفلو ةاينغالاايناوئي لغم «فاوث اهلك قيليلا ا: . يابو دخادوارولاب اةيلعا كفطع اان 'ىفعلا

 ةقدص رجأك رجأ ةحيبست لكب ينعي ( ةقدص ةحيبست لكب نإ ) مكل هللا لعج دق
 لكو ةقدص ) لك عفرب ( ةديمحت لكو ةقدص ةريبكت لكبو ) هلوق يف ىنعملا اذكو
 يف ينعي ( مدحأ عضب فو ةقدص ركنم نع يبنو ةقدص فورعمب رمأو ةقدص ةليلهت
 فافع هيف ىون اذإ ةقدص نوكي .امنإ هنأ ىلإ ةراشإ م دحأ عضببو لقي مل امنإ هعامج

 ىلعو ةوهشلاو ذاذتلإلا يهو ىرخأ ةهج هيفو حلاص دلو لوصح وأ هتجوز وأ هسفن
 هلا دركرو تره نيج "قرأ فنا ل رلر اذ ل ةقدص ) ةقدص نوكي ال اذه

 ( رزو اهيف هيلع ناكأ مارح يف ) هعضي ةوهش يأ ( اهعضو ول متيأرأ : لاق ؟ رجأ ايف
 يبنلا يأ ( هلاق رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ) ريرقتلل هيف ماهفتسإلا

 ققورعملا نم عاوت"لك ' ىلع غي ةقالضلا مشا لأ نايب" باب © ةاكازلا باتك : مليم ]١45[-

 . (158/5) فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري حلو . (05) )٠٠١5(

 هر



 : لك ددباز .اقاووج انور تللذ“ وعي هنإ '«ناولاف جدال

 الا لدي هللا لوُسسَر ينو هللا الإ هلإ ال هنأ ّدَحأ ُدَهْشَي ال

 0 يس نا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 باحصأ ثدحت : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 نآ اود وو "نفاص هنأ ميم انط مشحلا 0 كلاما عا لو هيلع لاش هلآ لص 00

 هللا 0 لإ ال نأ دهجي ”سلا : لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هيلع وعدي

 ركذ دهشي ريمضل صملا نم ريسفت اذه ( مشخد نب كلام ينعي ؛ هللا لوسر ينأو
 ءاخلا نوكسو ةلمهملا لادلا مضب نشخدلا نبا وه اذه تس لوطا عماج يف

 اًميم نونلا لادبإب مشحدلا : ةياور يفو « نونلابو ةمجعملا نيشلا مضو ةمجعملا

 هيف ريحصلا ( هلأ“ دحأ دهتكي ل": لاق هبلق يف وه امو كلذ لوقي هنإ اولاق )

 يياولا نم لس ةمعطب وأ رانلا لخديف هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال ١ نآشلل

 ديلا نإ !لاقين ابق لوألا امأ . ةغافدتاو ةابتشا انهنف ' يل حال : "لوقا. راثلا هقرحت ينعي

 ليسحتمب هناشلإ ل« ن وكيدانم هوتغ ا ١م و كحأ كنيشيالا و ايمدالتنلا ةيلع هل وكنب ةدانهتمإلال

 نك ين وكي اهرسي ظيوأ"نإ'هذكتو «رانلا كوخ زققسألا لو دلا# يف ”قفانللا , أل «ةانهفو ضال
 مكفلاوعد انألا هلأ افاد "مالكلا+اذنم+ عقي'أل هنأ "لخ-ءاهنؤلغادي :نيتطؤملا :ةانضع اذآلا_بلق
 نيالاوفاس' فيووك امادجج ةاارد ناتي تايه" يناعلا "اناا كتلك نح فيمي اكل

 ةالصلا هيلع نيبف هل اًمزلتسم ناك هقافنب مهمكح نأل دولخلا هجو ىلع هب مكحلا لوخدلا
 راثلا يف دلخ هنابا وديع نت هيلع, كح ناد هريغل رسلريتداهشلاب# وأ نماتنأ مزال

 . هلوسرو هللا الإ هلاح ىلع علطي ال يفخ هنال هبلق لاح ةفرعم اًمعاز

 هل



 ( واولا حتفب ةب وأو نعل ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : عيسافلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نر

 ا نار لع رواق ايندلا يف' هيلخ ر ىلع ةانكإ يذلا عا

 ؟ « ةّمايِقلا موي ههجَو ىلَع

 ل كل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 : لجر لاق : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 قبلا و . ملسلا هيلعشلاهف ؟(ةمانقلا/ موي ادهحجرو اه اوفاكلا ليسوع كفيك للا لوس د
 اذك ( ةمايقلا موي ههجو ىلع هيشمي نأ ىلع اًرداق ايندلا يف هيلجر ىلع هاشمأ يذلا

 كوستا مز 3 - مملاعتإ هلوق لوزن دعا لئاضلا لا رس تاك: جاستا لاقو لس

 نأل لاؤسلا بسانت ال ةيآلا هذه : لوقأو . ( 4م : رمقلا | © ْمِهِهوُجُو ىَلَع ٍراَنلا يف
 نيف نسم قيذلا ادازد لاعت دلوقر هل يسانلانباويرعللا عز ميه جوع الملا
 نأ هنم#منهفي هجاولا لع ناكر اذإ نشا :ثألر( ةيآلا») +41: تافزسسار #4 ملههوشتواىَلَع
 ىلع رفاكلا يشمي فيك : لاق لئاسلا نأك لاحلا باحصتساب كلذك .نوكي .يشملا

 . ههجو

 0 هللا يضر 0 (تدس الا

 ل رب يلا لور لاو رس ل ل اي

 ىلإ مههوجو ىلع نورشحي نيذلا باب : ناقرفلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ]١527[
 .(1:ا١56) منهج

 (؟7:.8) ههججو ىلع رفاكلا: رشي باب : مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسم

(855). 

 ديم ع مالّسلا در ري مل نم باب : ناذألا باتك .: ىراخيبلا - 195

 اًعطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب : ناميإلا باتك : ملسمو
 . يراخبلا نود هل ظفللاو (05) (”9)

 1م (90) راهزألا قرابم م



 كس ثيدحلا حرش مدح

 . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع - م )
 ديول ايدو نو زيغخيو تسمح ملسإو رب هيلع ((لياعت_ هللا نرتم .بلا] نع ماد ررلام وت

 يف يأ ( ةميهبلا هذه يف هللا يقتت الفأ ) امبيلع قفتم اهنم نانثا ثيداحأ ةثالث نيحيحصلا

 : لاقي ( هبئدتو هعيجت كنأ يلإ وكشي هنإف اهايإ هللا ككلم يتلا ) اهقح يف كريصقت
 ناويحلا رابتعاب ةميهبلا ىلإ عجارلا ريمضلا ريكذتو نفت ذاب ةلميملا لادلا  دعتاوة رمي هبادا

 هار املف لج هيف اذإف) هميرح ينعي ( هطئاح لخد نيح راصنالا نم لجرل هلاق )
 لع" ىبعلا هنآ ١ ليق, . ةينيع عمد ىرج يأ (ةهانيع تفرالو) كوص يأ ( رخرخ

 ةزجعم هيفو . نكس ىتح هنذأ لصأو همانس ىلإ هرهظ حسمف ملسو هيلع ىلاعت هللا
 .ةكسوهيلطا لا تا شسرما ناقل

 : قع جراعت هللا سحر سنأ (قر ]١55[-

 . ةّئيَرع وا لكع نم ٍرِفَتِل هلاق

 هس ثيدحلا حرش مدح

 عم نوجرخت الفأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 اهاوبأ نم نوبيصتق ) ةسبالملا رابتعاب هتفاضإ ىعارلا ىلإ عجار ريمضلا ( هلبإ يف انيعار
 كش «( ةنيرع وأ لكع نم رفنل هلاق ) هنم نونرشتو اهضعب نودجت ينعي ( اهنابلأو
 : اناا باكا“ ف" هناك :عذقت للا

 .:(8643) ةماسقلا تاب : تايزدلا تاتك : يراختبلا - 3

 )١51/١1( )٠١(. نيدترملاو نيبراحملا مكح باب : ةماسقلا باتك : ملسمو

 م



 دحأ نوكي لا كللاوق' فاسأل قيةطعمااريغاا فس + "وقار ابن" اهنا علا نوكيا ذإف

 هتقدصب' كاوكي "6 ذألا !هنقت"لادنعألا الرع "لاق +ارم نأ صن "اال, كايلعألا حم هنأ اروسقا"نإ
 مالكلا نألا موس اللب امام تاوكي'الل 'ءانمفلا الط هلأ لبق نيون ولسا ايابلل نفل األ زال

 . لضفأ دحأ نوكي الو : هلوقو . ءارقفلاو ءاينغألا يباوث نيب ةبسنلا نايب يف قوسم
 نوربكتو نوُحّبَسُت : لاق . هللا لوسر اي ىلب : اولاق ) هنع هلصف اذهو هلبق امل نايب
 اهعيمج نوكي هانعم : ليق ( ةرم نيثالثو اثالث ) اهبيقع يأ ( ةالص لك ربد نودمحتو

 ١" ةيقلثو "انالثا كاؤكاي لاكدألا “ايم "كانلالو ركنا ”يطألا (ة[5 و3 ينالوا انا

 :ابتع لاحت تار يصار يشناع مقر ا

 ذكَو اذه فلك : هل لبق نيح هلاق ؛ اًروُكَش اُنْبَع ْنوُكأ الفأ

 ؟ نحل انوا كندا نو نفت ع كلا

 اًدبع نوكأ الفأ ) ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق يأ ( هل ليق نيح هلاق ) يبر ركش يف اًعلابم يأ ( اًروكش

 "ادع قلكتأ و السلا يامال نات وررلا ايبا نأ تأو نع مدلسلا كلم وسلا يلع
 . ( رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دقو ) كسفن هب قشتو لعفلا اذه عنصتأ يأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع (م) - ]١52[

 وكي ُهنِإَف اهي هللا َكَكَلَم يتلا ةميهبلا هده يف هللا يَ الأ

 هل را يق رادطألا لجرل هلاق ؛ ُهيئدتو هٌعيجُت َكّنأ يل

 : ((فاننع كفرذو رج رج هار املف لمج هيف اذإف

 )٠0”*١١(. هامدق هدا ىح كن حلا مايق باب : ذدحبلا تاك": ىراحتلا - 1١55

 ةذابعلا ايف "دايتحيالاو لامعألا .راثكإ:باب ': بهماكحاو نيقفانملا ,تانفضص بانك :٠ سم
 . ةشئاع ثيدح نم اال هريغملا ثيدح نم .(/94) (5819)

 نكلو 072500 ةجاحلا ءاضقل هب رتتسي ام باب : ضيحلا كانك اذ! ملل هنينرمخلا :- ]١55١[

 زمرف (55149) داهجلا يف دواد يبأ دنع ةصقلا هذه نكلو . لمجلا ةصق هيف سيل

 . هماهب ال هلصأ ور ملسم7 نأ ينغي ثيدخلل (م) ةنالعب ' فنضملا

 و



 , اَلَفَأ ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : نماثلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 7 قر
 ْنَم هب َنوُفسَتَو « ْمُكَفَبس ْنَم ِهب َنوكر ذ انيس ْمُكْمَلَعَأ الفا ١

 لثب َعَنَص ْنَم اَلِإ مكب لضفأ ٌدَحأ نوكي اَلَو 2-7 ٠

 در نرحب“ لاق « هللا لوُسَر اي ىلَب : ارلاق + يكتم 0 ام

 «قارم َنيِنالَثَو امال لالا نوم

 - لصف -

 ا ايدحلا 0

 ءارقف لاق : لاق هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 هيلع لاقف . ىلعلا تاجردلاب ءانعألا أ روثدلا لهأ بهذ هللا لوس ايد نيرجابلا

 الو 'نوقدصتيو موصن ا[ نوموصيو يلصن م نوّلصي : اولاق ؟ كاذ امو : مالسلا

 يف يأ ( مكقبس نم هب نوكردت اًئيش مكملعأ الفأ ) : مالسلا هيلع لاقف . قدصتن
 راكذألا هذه كولوقي ال نيدلا مكلاثمأ هب نوعبست يأ( 2 دعب نم هب نوقيستو ر باردا

 ( متعنص ام لثم عنص نم اّلِإ مكنم لضفأ دحأ نوكي الو ) ةبترلا بسحب ةيدعبلا نوكيف
 ىعسملا لئام وهو ىتعسملل ةيلضفالا توبث ىضتقي ءاستسالاو هانعم ام : تلقا نإ

 ديزي ءاينغألا نم دحأ نوكي ال هانعم : تلق . متعنص ام لثم السلا هيلع ؛هلوقل هنم
 راكذألا ل اكذألا هذبب لضفأ مت متنأ لب باوثلا يف هتقدصب مكيلع

 لضفأ دحأ سيل هانعم : ةاكشملا حرش يف يبيطلا مامإلا لاقو . هتقدصب مكيلع ديزيف
 رخآلا نم لضفأ نوكي ال نيلئاملا دحأ نأ مولعمو مكعينص لثم عنص نم اّلِإ مكنم

 ])١14[ - ةالصلا دعب ركذلا تاب : ناذألا باتك يراخبلا )7247(.

 نايبو . ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 (ه9ه) هتفص )١575(.

 ل



 عادولا تالت 2١م اينيلع ردبلا علط

 عاد "0 اشم ل اينيليزا 0 كلقللا ننال

 رهش نم تل ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي 'بلطملا دبع لاوخأ راجنلا ينب ىلع لزتف
 ؛ لاوألا دكار

 عال



 ءانبلاو لوطلا يف لوألاك هلعجاو تيبلا ضقناف ءيش يف ريبزلا نبا خيطلت يف انسل انأب
 هلعكلا ملي نأ اكلاما ل 0 ديس رلإإ دوا نأ يكل "قللذا لغ اقرلا "نإ رفع رمش

 كولملل ةبعلم تيبلا اذه لعجت نإ نينمؤملا ريمأ اي : كلام لاقف . مبهاربإ ءانب ىلإ اهدريو
 ”ةرلسفملا نمار ةحلسملا كن د7 راس لع كلش ةفزا سال ني ودص نع انما

 : .هنغا للاعتا هللار ا سضار ا اركذ "اوبأ قل < 2

 هةر( هدا كانو عباس سلا هلال" يراسل فرب ملل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ترجاه امل : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ - ق)

 مالسلا هيلع مان راهنلا فصتنا املف اهلك انتليل انيرسأف ةكم نم مالسلا هيلع يبنلا عم

 تيبصف اّنبل هنم تلصحف منغ يعار تيأرف هلوح ام شتفأ تلعجف ةليوط ةرخص لظ يف
 يآيينأ : لاقي( ليخرلل نايل ") لاقف هلم انيبرش مالسلا ةيلغ ظَقصسا املف 'ءاملا هلع
 امدعب انلحترا املف ةلحرلا ىنعمب مسا ليحرلاو ةلحرلا تقو ءىجي ملأ ينعي ناح يأ اينأ

 / 79 اس يع هللا لس هيلع اعد انامل ثللام ب ةقآرس احدا سس

 سلا عداقا كلمع اذه نأ تطلع دق دمع ا لاقف هيطب” لإ 'لخدا تأ ضر

 كعب هل ةلاق)ةئيدملا مدقق” ىحتتق هل هللا لوتمر ىعدف ةتدد# الإ اذحا .ىفلا ام للا

 ةرجهلا يف هل نذأ دق ىلاعت هللا نأ اوعمس ةنيدملا لهأ ناك : ليق «( ةنيدملا ىلإ هجورخ

 اذ تيس ودعا ةرملا ةهاظ ىلإ اير وا ساما نود, ردسفلا اولط 0 ا

 خرصف ةنيدملا ماطا نم مطأ ىلع اًموي يدوب مالسلا هيلع يبنلا ىأرف اوعجر لظ قبي مل
 ةجلسملا نإ, راور دان اهنورطتنت ( يذلا ىكيحاض اذه ”كترعلا" رمطم»ا ي”دتوللا ل

 نبرضي يراوجلا تناكو هللا لوسر اي دمحم اي : ن وداني نايبصلاو ءاسنلا ىتح اوجرخو

 : يل

 . )55١8( مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ع4107١]

 .(/5) )5٠١9( ةرجهلا ثيدح يف باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم

 اة



 ]١417[ - اع, كلاحت هللا يضر ةشئاع (ق) :

 ٍدِعاَوَق ْنَع اوٌرّصققا َةَبْعكلا اوني َنيِح ِكَمْوق 3 0 ملأ
 ؛ َميِهاَرْبإ ٍدِعاَوَق ىَلَع اهرب الأ هللا َلوُنمَر اَي : تلف, © ميعازلا

 ؟كنلعفلا“ كلت كروتوني" ناز «"

 كى ثيدحلا حرش مدح

 نوكسب ( ىرت ملأ ) اهنع ةياورلا ىلع اتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 ةبعكلا اونب نيح ) اًشيرق مهب دارأ ( كموق نأ ) لعاف نييئرت هلصأ ةشئاعل باطخ ءايلا

 نم اًنيرق لوألا اهئانب نع يأ ساسألا يهو ةدعاق عمج ( مهاربإ دعاوق ىلع اورصتقا
 هللا لوسر اي تلقف ) نينس سمخب ةوبنلا لبق مهراصتقاو مهؤانب ناكو عرذأ ةعبس
 وهو ( كموق ناثدح الول ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق مهاربإ دعاوق ىلع اهدرت الأ

 اهئانب ىلإ ةبعكلا تددرل يأ ( تلعفل رفكلاب ) مهدهع برق الول ينعي ءاحلا رسكب
 ةلهاللا ىف شيرق مث مهاربإ تاوكتالملا عب تاره لوخ كيبلا ىب : ءايلعلا لاق كل
 ريبزلا نب هللادبع اهانب مث ةراجحلا مهعم لقني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ناكو
 هك رو ءاشلا,لهأ اهازغ نيج ةيواعم نب ديزي نمز قرتحا, ال تيبلا نأ, يكح ام لع

 نبأ م اهضفنأ ةيعكألا يف ىلع اوريشأ نسانلا ليمأ ان لاقو مسوملا معلق تح سلا

 ثعب ام ىلع اهعدتو اهءام حلصت نأ ىرأ : سابع نبا لاقف . اهءام حلصأو اهئانبل

 هتيب قرتحا  دجأ ناك ول : ريبزلا نبا. لاقف ملسو هيلع, ىلاعت هللا ,ىلص, يبنلا اهلع
 هلع ا هللا لص نينلا نأ ةظئاع تعمم ينإ هكبار تيب تيكف هددحب بح نيم

 لع يوفي" اق هقفنلا م يذتع سيلو فكي ديع ييدح انا ناد لاق ملسو

 اًبابو هنم سانلا لخدي اًباب هل تلعجو عرذأ ةسمخ رجحلا نم هيف تلخدأ تنكل هئانب
 هرذأ ةطمحاةيف دارف نمانلا فاخأ تسلو قفنأ اه مويلا دحا اناف : لاق « هنع حر

 املف عرذأ ةرشع هلوط يف دازف اًعارذ رشع ةينامث هلوط ناكو نيباب هل لعجف رجحلا نم
 هباجاف ريبزلا نبا لعف امب هربخاف ناورم نب كلملادبع ىلإ جاجحلا بتك ريبزلا نبا لتق

 . )*١58( اهئاينبو ةكم لضف باب : جحلا باتك : يراخبلا - [ع117]

 . )*١١( )5١9( اهئانبو ةبعكلا ضقن باب : جحلا باتك : ملسمو

 عع



 تاياورلا ضعب يف مالسلا هيلع هلوق ليلدب هنإ يوارلاب اكيحم ناك ّيهنلا نأب يعفاشلاو

اقحت ىلع /لومجتم نإ :لاقي وأ «كلذ عيطتست ال كنإف» :هل
 ةنسلا لك موضير نأب اهقل

 .ىيدملا هباكترألا امئاص نوكي الق قيرشتلا مايأو نيديعلاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ل يس ل ا

 دوغأ لف 3 ؟ طق َنْهلْم ري مل دليلا هذه ثلرنأ ٍتايآ رئ ل

 2001 : الا # ساّثلا ب تر ْدوُعَأ لفل و ١[« : قلفلا] «قلفلا ب سا

 هس ثيدحلا حرش مح

 هذه ( رت ملأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م

 بجعتلا .ببسل نايب اذه ( طق نهلتم [زيرمل قليللا هذه تلزنأ,تايآ ) .بحجعت ةملك

 برب ذوعأ لق # ) امهو نيتروسلا نيتاه ريغ ذيوعت نهلك تايا دجوي مل ينعي

 نارقلا نم امهنأ ىلع ليلد ثيدحلا ينو ( # سانلا برب ذوعأ لق لو * قلفلا
 ةةمالسلا دم ل لل ” نم لعادرو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وأ 5000

 رو اولاق ؟ ُهَرصَب صخش تام اَذِإ َناَسنإلا اور ْملأ»
 - - ريت هر -

 نب 35 31 حم ريموت

 هبي ثيدحلا حرش مح

 ناسنإلا اورت ملأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هرصب عبتي نيح كلذف : لاق , ىلب : اولاق ) هنافجأ عفترا يأ ( هرصب صخش تام اذإ
 ضبق اذإ حورلا نإ ١» ثيدح يف يفاثلا بابلا يف هيلع نايبلا مدقت . هحور يأ ( هسفن

 ...4 رضبلا ةهعبت

 )8١15/( نيتذوعملا ةءارق لضف باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - 15

 ما

 . (1) )15١( هسفن عبتي تيملا رصب صوخش يف باب : زئانجلا باتك : ملسم - ع41١]

 ع



 , ْمَلَأ ١ ةملك هل وأ ءاجام ىف : عباسلا لصفلا

 مدعو قلاع هللا يضر ورمي نإ للا رديعأ «قرتزح (0 405

 دا . لعفت الق . ليلا يْلصْنَو طفت اَلَو ُموُصَت َكّنأ ربخأ ملأ

 لَصَو رِطفأَو ْمصَق ٠ . اظَح َكِلْهَألَو ًأَطَح كِسفَلَو ًاَظَح كِل

 نإ

 ؛ ةعْلست رجا َكَلَو « امْوَي ماي ةرشَع لك نم ْمُصَو « ْملَ
 ا ماا رواجا سوك يم ىورتر

 ل لضم د

 كح ثيدحلا حرش مدح

 ملأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - ق)
 فذح هيفو ( لعفت الف ليللا ىلصتو رطفت الو موصت كنأ ) لوهجما ءانب ىلع ( ربخأ
 ونلا مدع عم اهنع لب ةالصلا سفن نع سيل يبنلا نأل مانت الف ليلل قلصت هريدس

 ا ادا م مجم اوتو داما شرا اد
 عاقو ىلع ردقت الو كتوق عطقني ىتح رهدلا مايصب كسفن فعضت الف عامجلا نم يأ
 ( ةعست رجأ كلو اًموي مايأ ةرشع لك نم مصو منو لصو رطفأو مصف ) كتجوز
 موصلا يأ ( كلذ تلعف اذإ كنإف : ىوريو ) مويلا كلذ ريغ مايأ ةعست موص باوث يأ
 رسكبو نونلاب ( تهفنو ) تراغ يأ ( كانيع تمجه ) مون الب ةالصلاو راطفإ الب
 هيلع هلوقبو . رهدلا مايص عنم نم ثيدحلاب ّجتحا ( كسفن ) تلكو تيعأ يأ ءافلا

 كلامو ةفينح يباك هزوج نم هنع باجاو (دبالا ماص نمل مايص اال» : مالسلاو ةالصلا

 : (150/) موضلا يف لهألا ىغ بابا: مويصلا باك : يراجلا م01
 اح هب' توف وأ: هب رردضت_نلرهادلا مولع نع ىبنلا هناي: ,مايصلاباتك للنمو

 )١١95( موي راطفإو موي موص ليضفت نايبو . قيرشتلاو نيديعلا رطفي مل وأ
 يللا
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 بيثلا نأل بلاغلا ىلع مالكلا ج انيدعإ هب وعفلا و رابلدتلاو ةليزقتلا ىناركيللوأ اتفاك "اكيخأ ل نابعروأ

 . ةداعلا خو ةنوصم اقلطم لكفلاو نايعلا “يق يف

 امهنع ىلاعت هللا ير ل ل
 . « هللاب اّلِإ فِلْمَي الف اَمِلاَح ناكل الا

 مح ثيدحلا ادد

 ناك نم الأ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 ناك م ىلاعت هللا تاقولخمب فلحلا نع يبنلا هنم ضرغلا ( هللاب اَلِإ فلحي الف افلاح

 تيدح ىف لوألا قئابلا قايفيلع مهلكلاءانقت | ..هئافضب فيدل, لع الميم ك عفا ىلقلغ

 ةاها كافعلا مايا ىلخيبلفا ياعلي لقاك, نأ

 1 هللا م هللا دبع نب بدنج لا

 ْمهيحِلاَصَو ْمهئاَيْنأ روب ند اوُناَك ْمُكَلْبَف ناك ْنَم َنإَو الأ (

 ف الل, يع كاهن ىل 1| جاسم ريقفلا اوزجت جاف, الإ دحام

 ما يلا حرش مح

 نإو الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب بدنج - م)
 مهل دوجسلل امإ ( دجاسم مييحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم

 اوذختت الف الأ ) مهل اًميظعتو ىلاعت هلل ةمدخ اهنوكل لضفأ اهيف ةدابعلا نأ مهداقتعال وأ

 . اوذختت ردصم ىلإ ةراشإ وهو ( كلذ نع ماهنأ ىلإ دجاسم روبقلا

 025 اةيلعاجلا ءايأ' ثراث": زاضنألا !بقاما تاك : يناضل" 7

 « روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [151]

 . (77) (575) دجاسم روبقلا ذاختا نع يبنلاو « اهيف روصلا ذاخناو
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 بهل يأت ةجوز:ءازروعلا# تيناكروي اًمهاقم .نوسليو لمعت نويحعي مث ضان يل رابح
 فاومومو ةدم زرتك اا ع دم انأرو ]بانيضع هوما ور انيبأ | كلق راانيلق امعدم )2

 !! ةليملا  تافصلاتب

 : هع (ىلاعت هللا يضر ناجي نب ةفيذح (م) - 9

 ُهَلاَق ؛ ةَماّيِقلا ٌّمْوَي يعم هللا ُهَلَعَج موَقلا ربح اَنِتأَي لُجَر الأ

 ا رسل هلقلا انلب

 كس ثيدحلا حرش مدح

 انيتأي لجر الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناملا نب ةفيذح - م )
 هلاق ؛ ؛ ةمايقلا موي يعم هللا هلعج ) هربخ أدتبم وهو لجر ةفص ةلمجلا ( موقلا ربخب

 ينتآف بهذا ةفيذح اي مق : لاق دحأ هبحي مل املف : يل يس لل

 ها تيار راسا للف يل ارش زل يفر عا ىلا مجبر ننال رتل

 لوسر لوق تركذف هيمرأ نأ تدراف سوقلا دبك يف اًمهس تعضوف رانلاب كك

 مالسلا هيلع ئبنلا ةقسبلاف ماوقلا "رخل الر دعاف تنقجتإزف" ىلع ,مقارغدت الد“ دلع ادنلا
 ا يكل وسساوملا هب تيتا هر سا ل ل

 نا لا

 : : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [14]
 0 نأ اَّلِإ بيت ٍةأَرما َدْنِع لُجَر ني ال الأ

 (« مَرْحَم اذ

 دنع لجر نتييي ال الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م

 تناك اليل قافتإلاب مارح ةيبنجألاب ةولخلا ( مرحم اذ وأ اًحكان نوكي نأ اَّلِإ بيث ةأرما

 ]١1.9[ - تارحألا ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم )١788( )99(.

 اهيلع لوخدلاو ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت باب : مالسلا باتك : ملسم - ع48] )510/1( )١9( .

 الا



 ةيئاثلاا فا يراس نحو كلذ كف يب يرحل لع لوأ فلنإو كل فلسا مك

 هلاق  ةمألا هدنج است ةديس وأ, نينماومللا ءاسن ةديس, قوكت نأ :نيضررت الأ لاق

 ك1 ل يل ل ا ل
 لاق 6 راصف هتنبا قوحل نع

 : امهنع ىللاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - 4 5
 بلقلا نرحب الو نيعلا عْمدب ُبْذَعُي ال هللا نإ . َنوُعمسُت الآ ١

 لا وحارب را مي ولا ينوب وش ا

 فحل تيدا حرش مح

 يبنلا ىكب : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 هيلع لاقف ؟ هللا لوسر اي يكبتأ : سائلا هل لاقف مهاربإ هنبا تام ال مالسلا هيلع

 بذعي نكلو بلقلا نزحب الو نيعلا عمدب بذعي ال هللا نإ . نوعمست الأ ) : مالسلا
 ,(محري وأ - هناسل ىلإ راشأو ادع

 : هنغ ”ىلاعت "هللا يضر ةريره وبأ زر ا
 , مهتْغلَو شيق َمْكْش يّنَع هللا فرصَي فيك َنوُبَجْعَت الآ

 6 نوعي 0 نك ومدشا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تتح دركيتيلا دع راحل يكدر لع فايس يميل عر

 قم ,ةميمالا ,تافصلالآإإ دن ويس اباوناكا هبنأل ( مهنعلو شيرق مش : ينع هللا فرصي
 يتمذم نم اوعمط اميف اوباخو يتعفر دازو امهنم ينأرب هللاو امهريغو ةناهكلاو رحسلا
 ناكمي ذم! اهل .نولووقيا اوناك, هبعأل اهل, نضيركت»هيفوا( ممله نودغليو  اًمَّمَده,نومححا)

 ١5(  نضيرملا دنع ءاحبلا كلاب : مالا لبا : ىراخسلا 000126

 تسلا ىلع ءاكبلا تاب ن ننئانجلا تاتكا: كتم 2 51(1)0/5(.

 ١3 - ع هللا هاوس ر "كاكا يف ءاج ام تاب: بفانملا فاتك .: يراجلا 00 ”
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 نإ الأ هع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمرخم نيزاوسملا# + !قاز

 مهل نذآ الف بلاط يبأ نب يلع مهتنبا اوحكني نأ ينونذأتسا ةريغملا نب ماشه ينب
 هجم ”نأ' هلو نزعت اةياغ لإ ةراشإ تاره ثالث هركذ ( مها نذا ال ما مه نذا آل م
 نم ةعطق ءابلا حتفب ( ةعضب يتنبا امنإو مهتنبا حكنيو يتنبا قلطي نأ بلاط يبأ نبا
 لوقت : يرهوجلا لاق ( اهبارأ اه ) ةعراضملا ءاي حتفب ( ينبيري ينم ) ءزج ينعي محللا

 ينيذؤيو) ههركأ انأف يتنبا ههركت يذلا رمألا ينعي ههركت ام هنم تيأر اذإ نالف ينبار

 « ينم ءزج ةمطاف نإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع نايبلا مدقت ( اهاذا ام

 :ناينعو ىاعت هللا 24 ةمطاف ار مالا 5

 اا ارا سلا اي ا 0

 نام كنان

 ما تفردخلا حرش مح

 هتور ام : ليق . اهنع ةياورلا ىلع اَتفتا ( اهنع ىللاعت هللا ىضر ةمطاف - ق)

 لاسر رمت دل يح ديب مراخاو اه ايردع عر نا تيسو هيلع" لغتها ماظل ادق

 هدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا جاوزأ تناك : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق

 اكن اهراس اج ىف اهلج افي حرا نكاح لاق اهار املف ىشمت ةمطاف تلبقأف

 دل ىو ملف قاكم ةسمأ ماش دخن ظلال كب كام له كلشف يدم كك

 ا سوو سس مرا 0
 دح : تلاقف هنع اهتربختسا هَ هللا لوسر يفوت اًملف هيَع هللا لوسر رس يشفأ

 ةرم ماع لك نارقلاب سار اذن يدضراعي ناك ليربج نأ لف ةبححأ :ليوألا فرك :

 جزالق يربصاؤداشا '(قئاخ باتا هلعدالا نجلا بعز "الا نيترم ماعلا هب ينضراع -ق هنإو

 هبحاص رسب ربخي مل نمو سانلا يدي نيب ىجان نم باب : ناذكسالا باتك : يراخبلا - م0٠]

 1 الا هاا يناحاو)

 مالسلاو ةالصلا اهيلع دمحم تنب ةمطاف لئاضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم
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 نك 0347( رافمو ةغيبرايف ر نراعاللا عولط تقو رهظي ناطيشلا نإف قرشملا هب دارملا

 اوداع بنال“ قرة رلانسفلا قب يعيب اكن اتلاف ةيهلعلل نزف اه الل ايللتأل لمريم تفلت

 .قحلا ةباجإ نع اوبأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 : 0 ا ا 5

 ؛ ىرلا ةّرقلا نإ الا ينزل قل نإ الآ ىلا َةَدَقلا نإ الأ (

 ند ا تماعتما ام( مهل اوّدِعَأَو ا ارك ىلا كلا نع لاَ

 كسي ثيدحلا تا

 ةوقلا نإ الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م)
 ةياتعا ىلإ ةراشإ تارم ثالث هركذ ( يمرلا ةوقلا نإ الأ يمرلا ةوقلا نإ الأ يمرلا

 : أرق امل ربخلا ىلع هلاق ) هنم ىوقأ ةوق يأو ديعب نم ودعلا عفدي هنأل ىمرلا نأشب
 ةروكذملا ةوقلا ريسفتب مجرصت ثيدحلا ينو ( # ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو

 ا

 ده كلعت هللا يضر ةمرخم نب روسملا يقدرني[ كدا

 يلع مُهَمنبا اوحِجُني نأ ينوُنذاَتسا ةريغملا نب مان يبني نإ الأ (

 هاير ن١ مموقجلا) ْمُهَل ندا الق بلاَط يبا نبأ

 يتنبأ اَمنِإَو ْمهََنبا َحِكْنَيَو يتب ١/ قلَطُي نأ ٍبِلاَط يبأ نبا بحي

ٍِ 

 نيل ا ا

 هيسن مث هملع نم مذو « هيلع ثحلاو يمرلا لضف باب : ةرامالا باتك : ملسم - ]١104[

 اا ألا

 هيمو ماصعو هلك يبنلاةعرد نم رككذر ام باب. نسمتللا شرف تاك يزاتيبلا جب اكن
 "ا

 ياي عدرا ع ىلا هير ةاطلفب لئايطفب كباير.: ةناجضلاو (ائانتضف, هياكل“ اليسا
(85). 

 ها



 ا

 َّنإ الأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمتا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع - قر
 ةنتفلا نم فاح ةاورلا ضعب نم ةيانكلا هذه : يوونلا لاق ( ؛ نالف ينعي » يأ لا
 ىلص يبنلا تعمس : لاق يوارلا نأ يور ام ليلدب ىنكف هامس نإ هريغ وأ هسفن قح يف
 لاقو ( ءايلوأب يل اؤسيل ),نايفيس يأ, لآ نإ :, لوقلا ,اراهج,ملساو هيلع لاعت هلا
 ل تزل حاضو لا بلر كار يامل نب ا ل ل يا

 هللا يضر يلع ليقو « امهنع ىلاعت هللا يضر رمعو ركب وبأ : ليقو « ءايبنألا هب دارملا

 اهلصأ يأ ماللا ديدشتو ءابلا مضب ( اهلبأ محر مه نكلو : يراخبلا داز ) هنع ىلاعت
 مهملإ ناسحإلاو اهتلصب اهلصأ يأ ةيببسلل ىلوألاو ةيناثلا ةدحوملا ءابلا رسكب ( اهنالبب )

 . لامجو لمج لثم للب عمج نوكيف اهحتفب يورو

 : هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ (ق) - 4 ا

 َنيِداَدَفلا يف بولقلا ظلِغَو ةولسقلا نإَو . اَنهه َناَميإلا نإ ِ (

 ةعيبر يف ٍناطْيَشلا انف ُعلطَي كح لبإلا نا لوعا كنع

 0 اضم

 يح كنيدحلا حرش هج

 ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ - ق )
 ثيدح يف بابلا اذه يف ههيجوت مّدقت نمبلا ىلإ ةراشإ ( انهه ناميإلا نإ الأ ) هنع ةياورلا
 ىنعمل يريسفت فطع اذه اهتدش يأ ( بولقلا ظلغو ةوسقلا نإو ) « نامي ناميإلا »

 بابلا اذه يف نيدادفلا ىنعم مدقت ( لبإلا بانذأ لوصأ دنع نيدادفلا يف ) ةوسقلا

 هسأر اتيحان يأ ( ناطيشلا انرق علطي ثيح ) نيدادفلا يف ءاليخلاو رخفلا ثيدح يف

 لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - ]١10[
0717 

 (01) هيف نميا لهأ ناحجرو هيف ناميإلا لهأ لضافت باب : ناميإلا باتك : ملسم
 ا

 عاا/



 دع مالسلا' هيلع ةتقيه نييغتو امهناشب اًماعها"امهعم « الأ .٠ رركيو  تارم ثالث ركذلاب

 ةزادلملاةريكا نفاع ل مؤم اووشانلا قولا ق انارة نيش اهورتألا ثالوو' هيلع لدور اهعركذ

 « روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ » ةلمج مالسلا هيلع يبنلا يأ ( اهوقي لاز امف ) اهريغو

 اهنيب نكل رئابكلا ربكأ ةفئاط نم تناك نإو ةثالثلا هذهو ( تكسي ال تلق ىتح )

 فذقلاب بذكلا نأ ىري الأ هدسافمك ةتوافتم هبتارم روزلا لوق اذكو ةبترلا يف توافت
 . ةئيطا حبقب ذكلا واش 9

 : هنع ىلاعت هللا يضر داؤععم ناب م. 0مل

 الفسح ماتلا نيب .ةلاقلا» نأ همدجتلا» يح «* هيضقلا اكرمك هارد

 تا تيد حرش مح

 مكنفأ آلا ) "طع للف ”ىوزر( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نما

 هذهو داضلا نوكسو نيعلا حتفب يورو ةمجعملا داضلا حتفو نيعلا رسكب ( هضعلا ام

 : يرهوجلا لاق . داسفإلا هجو ىلع مالكلا لقنل مسا يهو ( ةميفلا يه ) ةياور رهشأ
 سانلا ةلاق ترثك لاقي ردصم يهو ( سانلا نيب ةلاقلا ) ناتببلاو بذكلا وه هضعلا
 هضعلا ملعأ هللاو ثيدحلا ريدقت : يوونلا لاق . ةلوقملا ىنعمب انه وهو حاحصلا يف اذك
 نورثكي نيذلا مهو ةرربلا لثم عمج ةلاقلا : حراشلا لاق . ميرحتلا ظيلغ شحافلا

 ردع 10 الإ هلق اعرةلاقلا قلعت الياده لعرب لإ وقام سانلا نيب ةموصخحلا نرخ

 . هنع الدب وأ ةميمنلل ةفص نوكيف ةلاقلا ةميمن يأ فاضم هلبق

 0 هللا يدر كالا ا ا هع

 مع نورك وجع | اوسيَل . ( نالف يِنْمَي ) يبا لا نإ الأ ٠

 22 7 : | 77 أ |

 اًهلبا واول ١» : يراخبل داز « ؛ َنيِنِمْوملا ُحِلاَصَو هل

 4 اهل داب

 7011 11 معا عرخ باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - ]١501[

 . (9591515) اهنا محرلا لبي تاب بدآلا تناك” ىاجسلا 71١5

 (؟5١) مهنم ةءاربلاو مهريغ ةعطاقمو نينمؤملا ةالاوم باب : ناميالا باتك : ملسم

0 
 ك0



 7 انعم ل اعت هللا يضر ةضئاَع مقرخو

 نب ناهع ينعي هاب ةكيالملا لنور قطشنا ايس يتاح

 !كافع

 هسيج ثيدحلا حرش مدح

 نمث يحتسأ الأ ) اهنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ثيدح يف يناثلا بابلا يف هركذ ببس مدقت ( نافع نب ناقع ينعي ةكئالملا هنم يحتسي

 هريقوت ناؤع نم ةكئالملاو مالسلا هيلع يبنلا ءايحتسا نم دارملا « يبيح لجر تاع نإ»

 "نا

 : هدعص ولعب هللا يضر ةردرم وبأ (جررسلا اكدوا
 : لاك ( قدا اينما“ لينا ؟ رئاَبكلا ريكا فيتا الاد

 : لاقف َسلَجف تكتم ناكر ؛ ايكيا ٍقوَقْعَو هللاب كارشإلا

 م روزلا ةداَهشو روزلا لوقو الأ ٠ روزلا ةداهشو روزلا لوقو الآ

 ُتلق ىّتَح اهوقي لاَراَمَف ؛ روزلا ةداهشو روزلا لوقو ال

0 

 .جلام نيوشللا حرش ل

 ربكأب مكئبنأ الأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 نايب مدقت ( نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا : لاق . هللا لوسر اي ىلب : انلق ؟ رئابكلا

 ناكو ) « هللاب كارشإلا رئابكلا ١ ثيدح يف بابلا اذه يف قوقعلاو كارشإلاو ةريبكلا

 ةداهشو روزلا لوقو الأ .روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ : لاقف سلجف اكتم
 امهدرفأ امنإ اًضيأ رئابكلا ربكأ نم امهنأ ينعي ( روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ . روزلا

 هنع هللا يضر نافع نب ناثع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - ]١8844[
 : 5١( 9/10 تارشألاب ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو . (95) )١510١(

 . (0519/7) رئابكلا نم نيدلاولا قوقع باب: بدآلا باك : يراخبلا -

5065 

 "٠م  (؟) راهزألا قرابم



 لاقف ربدأف ثلاثلا امأو مهفلخ سلجف رخاآلا امأو اهيف سلجف ةقلحلا يف ةجرف مهدحأ
 هيلإ اجتلا يأ ( هللا ىلإ ىواف مهدحأ امأ ةثالثلا رفنلا نع كربخأ الأ ) : مالسلا هيلع

 رخاللا اهآاورز هةيابلو الؤطفم هلعجو هيلإ هبرق ينعي ( هللا ةاواق زاجل رش! دا لعص ناي

 مالسلا هيلع يبنلا نم ءايحو هتمحازم نع اًرذح سلجملا يف لوخدلا كرت ينعي ( ايحتساف

 ( هنع هللا ضرعاف ضرعاف رخآلا امأو ) هبونذ رفغ ينعي ( هنم هللا ايحتساف ) هتعامجو

 ملعلا سلجم ةليضف هيفو رذعل ال اًضرعم بهذ هنأ ىلع لومحم اذهو هيلع طخس ينعي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ل

 ؟ ٍتاَجَرَدلا هب ُمَهريَو , اياَطَحلا هب هللا وحْمي ام ىَلَع ْمُكلُدأ الأ

  ِهراكَملا ىلَع ءوضؤولا ٌعاَبْسإ : لاقل لوس اي ل اولاق

 كيرف علل اعل راظِتْناَو ٍدِجاَسَملا ىلإ اطْحلا رك

 "ا

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 ىلع مكلدأ الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةظفحلا باتك نم اهوحم هب دارملاو اهنارفغ نع ةيانك اهوحم ( اياطخلا هب هللا وحمي ام

 ( هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ : لاق هللا لوسراي ىلب : اولاق تاجردلا هب عفريو )
 لاح ضرفلا عضاوم ىلإ ءاملا لاصيإب همامتإ هب ينعي ةقشملاو هركلا ىنعمب هوركملا عمج
 يهو ءاخلا مضب ةوطخلا عمج ( اطخلا ةرثكو ) مسجلا ملأ وأ دربلا ةدشل هلعف ةهارك

 ةرثكب وأ رادلا دعبب نوكي نأ نم معأ اهترثكو ةرملل نوكي تحتق اذإو نيمدقل عضوم
 اًدرفنم وأ ةعامجب ةالصلا ىّدأ ءاوس ( ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ ) راركتلا

 رغث ةمزالم وهو ( طابرلا مكلذف ) فاكتعالا هب دارملا ليقو هتيب يف 0 دحشللا ف

 ربكأ اًداهج نوكيف تاوهشلا عابتا عنمي ب هنأل لماكلا طابرلا روكذملا لمعلا ينعي ودعلا

 . طابرلا باوثك هباوث هانعم ليقو دعبلاب هميظعت ىلإ ةراشإ اك مساب ىأ

 . )5١( (؟١51) هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ لضف باب : ةراهطلا باتك : ملسم - ع5344١]
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 عمجي يذلا وه ةمجعملا ء ءاظلابو واولا ديدشتو محلا حتفب ب ( ظاوج ) لطابلاب ةموصخلا

 ثيدحلاب دارملا : يوونلا لاق ( ربكتسم ) معنتلاو ةرشاعملا نم ليقثلا نيمسلا ليقو عنميو
 ؛ :ناقيززفلا ,نانهب رانلا و" ةنللا لمآ اللغات" نأ

 ل هللا يب ينهججلا ل وب 0 1

 5 لبق ِهتَداَهَسب 0 يذلا , ءاَدَهَّشلا ٍريَحِب م "0

 . املا

 0 لا ا راسا
 مكر بخأ الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز - م )

 فوذحم أدتبم ربخ وهو ( هتداهشب يتأي يذلا ) دهاش ىنعمب ديهش عمج ( ءادهشلا ريخب
 هيلع مالكلا, مدقت .ةداهللا هني كلي نأ لبق يأ لوهحملا ءاب لح « افناسي نأ لق ر

 . « هيف تثعب يذلا نرقلا يتما ريخ ١» ثيدح يف سداسلا بابلا يف

 : هنع اعلا هللا يضر يئثيللا دقاو وبأ 0 1

 ةاَواف هللا ىلإ ىَّواف مدح اّمأ ؟ ةثالغلا تلا ٍنَع مكر يحخأ الأ 0

 رغألا و أ هلم هللا [فيكماف سماق 0 0 هل

 0 هع كل را ل

 انج تيدا حرش مج

 هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يثيللا ) فاقلاب ( دقاو وبأ - ق)

 نائيدحا 'نيحيحصلا١ يف .هل اًيدح 'نوزراشعؤ' ةعبرأ' مالسسلا .هيلعا ةيبنلا"نعا هاوار ادق

 أزف فن اةيقلث .ليقأ اذإ ادجالسلا "يف شا هتلاد لاوطسار  اهيبا لاق: لسنا وءادعا نهرا

 2( 0١11١5 دوهشلا اررخ فان تان : ةيطقألا باتك : ملسم ا

 . (55) سلجما هب يبتني ثيح دعق نم باب : ملعلا باتك : يراخبلا - [ع5917١]

 مهءارو الإو 6 الف ضلجف ةجرق دجوف اسلجب ىأ نم كباب ”مالبلا باك :'ملسم

01 

 ل



 يم يدخل حرش مدح

 1ع لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - مر

 كلا تاجر كبار اما هللاو ٍتلقف هيلع يدي تعضوف اًمومحم الجر هيَ هللا لوسر عم
 ل سل طا ارح دشأب مربخأ الأ ) : مالسبلا هيلع لامف ..ادها رس

 ءافقلا نم نيفرصنملا نيعجارلا يأ ةروسكملا ءافلا ديدشتب ( نييفقملا نيبكارلا نيلجرلا
 10 نوكأ نأ « لغير كتاذه نا ةيبارتك |" رابلا تاحصأ نم انك ااميلإ رانا

 ارعأ ريدفتب انوضنم نوكي نأ ”انيس نكلل مالك اهل" كلادهاللاىه املا

 مالسلا هيلع ةياكعتسإ قم [ناكمهافا . اةماملا موز رم فلكر لإ واح هيف را ل طخ ل

 ثيدحلا يف سيل لاقي نأ نكميو ةبحصلا نارهظي ناك نإو نيقفانم اناك امهنأب لّرؤيف
 . افيطلا انام ' را :كلذو زف ان وكي نأ روج ترللل نس

 : هنع ىلاعت هلل يح قعارخا ت7 راج 0 دل

  هراوكم تيدر 16 مطولا د ا( دك

 ةيكشم ارجل قلك راثلا ارسم كريما الا »يلف ريالا

 هج ثيدحلا حرش مح
 م ةتاورلا لع انننا ( ممتعأ قاغت هللا يصر يعارتلا فالوب هتراخ 2

 ترداحا ةعيرأ ام نيحيحصلا" ىف ثيداحأ هثما مالبللا هيلعا ىبلا نع هر
 نم ينعي روهشملا وهو نيعلا حتفب ( فعضتم فيعض لك ةنجلا لهأب مكربخأ الأ )

 دارملا :يضاقلا لاق .عضاوتم هانعم نيعلا رسكب ىورو هنورقحتسيو سانلا هفعضتسي
 1 رولا ا وسوم نع

 ديدشلا يناجلا وه ماللا ديدشتو ءاتلاو نيعلا مضب ( لتع لك رانلا لهأب مكربخأ الأ )

 م4 كلو بع لتع 9 باب : ملقلاو ن ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ]١595[
 )491١4(.

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم
 . (57) (58657) ءافعضلا
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 بحأب مكربخأ الأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م
 هنايب مدقت ( هل هلاق هدمحبو هللا ناحبس : هللا ىلإ مالكلا بحأ نإ . هللا ىلإ مالكلا

 . ( هتكئالمل هللا ىفطصا اهو تيدح يف. سماخلا بابلا يف

 : هنعاةيمتزشا# ردو لع هزل نعم

 13 كاواتم دنع ها نيجي ةئبن كلب خي و ام كل
 دا ابنيوتكت وا «ةنيزالمَو كنالك للا قيدنشكو ءىئيتالثو
 دام ذا ةئكاش نيح ةمطافل هلاق ؛ ( ةلييدلشَو

 عسي ثيدحلا حرش مح

 ةمطاف تعمم لل لاق هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىلع - ق)

 تاكو اهيعلب املاح دمي القدر ةيلإ هنأ ع هللا عل رو بيع ىلا ناب لع كام

 ( هنم كل ريخ وه ام كربخأ الأ ) : اهل مالسلا هيلع لاقف ىحرلا ةرادإ نم اهدي يكتشت
 نيثالثو اثالث هللا نيدمحتو نيثالثو اثالث كمانم دنع هللا" نيب أرى تلاس ام ىلا

 مالسلا هيلع يبنلا بحأ ( اًمداخ هتلأس نيح ةمطافل هلاق نيثالثو اًعبرأ هللا نيربكتو

 هيلع نيضلاو رقعلا رانخا هم هللا فلا امااا1

 :فمخ ١ اهتيمللا يضر عوكألا نب همام, (خوبج انانإب ان

 نْيَبكاّرلا نْيَلْجَّرلا َكِنْيَذه ِةَماَيقلا َءْوَي ُهْنِم اَرَح دش  مكريخأ الأ ١

 يشرقلا بلاط#يبأ”ني-نلع-بقانم باب : هيَع ىبنلا باحصأ لئاضف باتك : يراخبلا - ع5
505 

 ملا دعو راهنلا لوأ حيبستلا باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 م0 ا

 : م11 80/0 : مهماكحأو نيقفانلا تافض !باتك : ملسم - 9
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 01 ١ ةملك هل وأ ءاجام يف : سداسلا لصفلا

 : ينعا اجبر هللا يصار مرير ولا مقر م يرتتإ "1
 ُهَنِإ , ُهَمْوَف يبت هب َتَّدَح ام ٠  لاَجّدلا نع اًئيِدَح ْمُكَنَدَحأ الآ ٠

 يه هلا اهّنإ لوقُي يِتلَك  ٍراَلاو نجلا لاكمب ُءيِجَي َُّنإَو ُرّوْع

 ردلأ © مكونا يلإو « هنا يح ُرلا اهْنإ لوقي يعلو ٠ ُرن

 . ( هموق حول هب

 - لمعصف -

 كس ثيدحلا خرش مدح

 مكندحأ الأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 اًنيدحل ةفص ةلمجلا ( هموق يبن هب ثدح ام ) هتافص نع يأ ( لاجدلا نع اًئيدح

 ( رانلا يه ةنجلا اهنإ لوقي يتلاف رانلاو ةنجلا لاثمب ءيججي هنإو روعأ نإ ) ةيفان اهيف امو
 حون هب رذنأ م مرذنأ ينإو ةنجلا يه رانلا اهنإ لوقي يتلاو ) اهب باذعلل ببس يأ
 . ( هموق

 : هنع ىلاعت هللا ضن رد ا 8 1

 ا ييبلا يضاكلا تعا نإ تتاكد ا ه5 0 الآ

 ىلإ اخون انلسرأ دقلو 8": لجو زع هللا لوقأ تاب ::!ءايبنألا تاك: ئراخبلا ]1 ١
 عمم . « هموق

 (5977) هعم امو هفصو لاجدلا ركذ باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم
0 

 ]١9891[ - رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم )١”/ا7( )48( .
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 6 لاح هللا يضر ديعس وبأ كا

 جل ا م ناراكا ٌرِجْعُيا ١

 م دحأ زجعيأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 ثيدحلا اذه مالكا !ةثلعا” ويلا لاقل ب ىلالازلا لاق" مقلتلا" قنا عل ييحلت قي ا

 رخآ ىلإ دحأ هللا, وه: لقا » .:«مالسلاهيلع (كاقف»؟هللا ل وسال اي ب كلذ «قيلظي»انبأ 01 ولاقف

 نالرقلا ارج هللا نإ در :ثيدح قيقاتلايطابلا يف هنإيب مدقتا , تازقلا فلث لاعت ةروششلا

 . « ءازجأ ةثالث ىلع

 ' هع لاعت هللا ينوي هوب نأ نس دعس ما ا

 هلاسف ؟ ٍةَنَسَح فلآ موي لك يف بيسكَي نأ مكدحأ ُرَجْعَبأ

 ت1( حج لا ا الا ا

 فلا هلع طخ وأ ٍةلسح فلآ هل تكلف ةخييلش هلام حبس
 . ( طَحيو : ىَوَريَو ؛ ةئيِطح

 كس ثيدحلا حرش مدح

 زجعيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 بسكي فيك هئاسلج نم لئاس هلأسف ةنسح فلأ موي لك يف بسكي نأ مدحأ
 فلأ هل بتكيف ةحيبست ةئام حبسي ) مالسلا هيلع يبنلا يأ ( لاق ةنسح فلأ اندحأ

 رع هلك ةلخلاب اج م رف : ىلاعت هلوق هقادشلا ( ةحططخ فلا هلع طحت

 هذه قادصم نيفلأ بوسكملا نوكيف واولاب ( طحيو ىوريو ) 00 : ءامنألا) # ًاهاَْمَ
 هب[ ير ك4 ءاشي سن دعا هللاَو 9 : ىلاعت هلوق ةياورلا

 . )50١5( حتفلا ةروس لضف باب : نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا - ع884]

 ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب 5 رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم 7 ]١5755[

 ( م(
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 تدلل حرش مدح

 مضب ةرجع هنع ةياورلا ىلع اَقْفّتا ( هنع هللا يضر ةرجع نب بعك - ق)

 موصلا نكل ةحيبذ حبذا يأ نيسلا مضب ( ةكيسن كسنا وأ نيكاسم ةتس معطأ وأ مايأ

 يبنلا ركذ ينعي يوارلا مالك نم اذه ( أدب كلذ يأب يردأ ال ) يعفاشلل افالخ اندنع
 ةار نيَح ةيبيدحلا نك هلاق زر ركددلا يف اذن اياب فرعا الو ةيرجدلا هدف مدلسلا هلع
 هله تلزن يقح يف يارا لالا ةهجو لع رئاسي لمقلاو اهري مداسلا هسا

 ٍةَقَدَص وأ ماّيِص ْنِم ةَيذِفَف ِهِسَأَر ْنِم ىىَذَأ هب ؤأ اًضيرَم ْمُكْنِم َناَك نَمَف ٠ ةيآلا

 . ( م55 : ةرقيل) © كُن ؤأ

 رول دقو لكون هن مفك

 مر ا لاق ابعت اف كا ماَظِع

 «لارتخلا كيا د يب ل صاد

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اذإ مدحأ بحيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ةفلخ عمج ماللا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب ( تافلخ ثالث هيف دجي نأ هلهأ ىلإ عجر
 ( تايا ثالنف : لاق . معن : انلق ) نيمس عمج ( نامس ماظع ) قونلا نم لماحلا يهو

 ثايا ثالث نأ اوملعاف نوح دكنأ معمعر ام ررقت اذإ ينعي فوذحم طرشل ءازج ءافلا
 ممظع نايب هيفو ( نام ماظع تافلخ ثالث نم هل ريخ هتالص يف مدحأ نبب ءارش
 . هنوبلطي امث ريخ هبلط نأو ناوقلا اوت

 هملعتو ةالصلا يف نارقلا ةءارق لضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ]١5848[

 .(5ه0١٠) )8١(
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 ةالصلا ين دمعلا مالكلا نأ ىلع دمحأو يعفاشلاو كلام ثيدحلاب ّجتحا مزاللا ةدارإو

 موقلا نظو ةالصلا ّمتأ هنأ مالسلا هيلع يبنلا ّنظ نآل اهلطبي ال اهيف :سيل هنأ نظي نمم

 كلذ. ضعبنيديلا,.يذ,لوقينأل يعض !مهمالك نيكل نيتعكر لإ عبوأ نم تحسن اعأ
 خسنلا اونظ فيكف نكي مل كلذ لك مالسلا هيلع هلوق دعب ناك امنإ معن مهوقو ناك دق
 ةالصلا لطبيال كلذو مالسلا هيلع يبنلا عم ناك باوجلاو باطخلا اذه : يوونلا لاقو

 7 ور نيرا اذه نيعراوردسعا نويفتحلا و« ىن امن فعضا هانا يفحب الو ندع

 ءاميإ مهضعب لعف ناك نأب نيتياورلا نيب عمجلا نكمي هنأ عم رهاظلا فالخ هنأل هدعب

 خسن لبق ناك هنأ ىلع لمحي امهيناثو - مهضعب يف نارمألا عمتجا وأ اًمالك مهضعبو

 : تلق نإف . كلذك اولعف امل هدعب ناك ول ذإ لئالدلا نيب اقيفوت ةالصلا يف مالكلا

 هعوجر : انلق . مالسلا هيلع عجر فيكف زئاج ريغ ريغلا لوقب ةالعصلا ردق ىلإ عوجرلا

 . مهوقب ال مالسلا هيلع هركذتب ناك

 1 عير يضر م ل سل

 ةنالث ْمْصَو قلخاف : ناك ينحل ُتْلُق ؟ َكِأَر ُماَوَه َكِيِذْؤيأ ٠
 ا فد ١ كر 0 ا ا 0

 امرحم مالسلا هيلع يبنلا ها م نا ل نا كلذ

 هذه تا يللا يوارلا لاق( ههجوإ رع رئاكب زمعلاو

 ذم ةَيذِفَف هيساَر نم ىكدأ هب وأ اًضيرم ْمُكْنم َناَك ْنَم : ةيآلا

 . 05+ :ةرتبلر © ِكّْسُت ْوَأ ٍةَقَدَص وأ ماّيِص

 هب اوأ ,اضْيرم:مكنم ناك .نمف.» :. ىلاعت .مللا لوق باب : رصحلا باتك : يراخبلا - ع74177١]
 . 65١ « هسأر نم: ىذا

 هنو وو ىذا هي ناك نإرءرحملل سأرلا قلخل راو تاب: جملا تاك : مليم

 .(80) )١5١١( اهردق نايبو . هقلحل ةيدفلا

 ”دلتسلا ف ةاورلا د أدب كلذ 5 يردأ الو : هلوقو

 هها/



 هس ثيدحلا حرش مدح

 . نيتعكر تعكرأ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىللاعت هللا يضر راجي قرر

 موي ءاج نيح ينافطغلا ) ريغصتلا نزو ىلع ( كيلسل هلاق ) امهءادأ ففخ يأ واولا

 عبارلا بابلا يف هنايب مدقت ( يلصي نأ لبق كيلس دعقف ربنلا ىلع دعاق وهو ةعمجلا

 . « ةعمجلا موي كدحأ ءاج اذإ ١ ثيدح يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةويرهي وبأ ترتب ريالا
 1 نيِدَيلا ِظ قي

 هس ثيدحلا حرش مدح

 لوسر انب ىلص لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نابضغ هناك دجسملا يف ةبشخ ىلع ًاكتاف ماقف نيتعكر يف ملسف رصعلا ةالص ُهُلْييَع هللا

 هللا لوسر اي نيديلا وذ هل لاقي لجر لاقف هاملكي نأ هاباهف رمعو ركبوبأ موقلا ينو
 3 نيدبلاىدر لاغف جر نكي مل كلذ لكي مالسلا هيلع لاق © كيسي مأ ةالضلا تضف
 لاقل قيام اد قددتعأ زي ضيلاق# نيإملا لطي عوابلابلع هايف «(مناك دق كلت نتح
 . ملستلا دعب وهسلل نيتدجس دجس مث ةالصلا نم يقب ام لع هللا لووبسو متأف معن

 عفدي الو عقاولل اًمباطم سيلو ةلاحم ال قداص ربخ نكي مل كلذ لك هلوق : تلق نإف

 داب هبحاض كبليماو جيشا نلت نك داب :انايطن هال و ؟اؤطق ك1 1 ةاطق الات
 نم ءاسنإ ناكه قب« ائايسن الوقوع نكي مل لاقي أبا الؤ+ كل دك ومألا لكي لومي

 اًراجم نوكي نكي مل هلوق : تلق . ةدئاف لاؤسلل ناك ال كلذ هدارم ناك ول هنأل هللا

 0 مررت 55 نوركش | ب نيوتتلا كنعد راسم لينك وك يا تملا 5

 . (ه8) (8ا/ل١5 بطخي مامالاو ةيحتلا!كانااك ةعمخلا ”:كباتك :٠ ملسمو ||

 . (59) (4ا5) مقرب هدنع «امهيف زوجتو نيتعكر عكراف مق» ةياورو
 ؟ (31 هلك زل يماقلا رك 3 !كم) روتي ام كابالا» كلذاالا" هبراتك_.:::يداختبلا - 1753

 (هال*) هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا ثاتك : ملسم
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 كلمأ ١ انعنيدلا كلذ يأ ( ابنغ ىدؤي ناكأ هتيضقف !نيد'كمأ لع.ناكولا تيارأا

 ةعيرشلا يف سايقلا زاوج ىلع ةلالد هيفو ( كمأ نع يموصف : لاق .. معن : تلاق )
 كلور قلاع قليلا ظني دك فر ل وألا بسانلا, قفا ةميللغا ةطاكلا ! هي متلملا لاهسانج دا خلل

 . (« مايص

 : هنع 40 كلاعب ةريره وبأ فر ا ل
 سمح 0 ء لِسَعْتَي مكدحأ ٠ بابب 6 نأ ول مكر »

 د لرد ناعيا“ اذلاق نيب شن ملك اع عضو

 ١ ٠ اياطحلا ةيجستلاب يش هن اه رومكلا تاولصلا لن كلذهر: لاق

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نأ ول متيأرأ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هخسو يأ ( ءيش هنرد نم ىقبي له تارم س|مخ موي لك هنم لستغي م دحأ بابب اًرهن

 زاجف عوفرملا اذه يف نالعفلا عزانت ( ءيش هنرد نم ىقيي ال : اولاق ) ةدئاز هيف نم

 راك للا + ريكا" يأ ( كلف. :' لاق ٠) نيعدلا ”فالتعا "كلغ اهب“ لكلا ةللعاف :ناوكيزنأ

 . اهنم رئاغصلا ينعي ( اياطخلا نهب هللا وحمب سمخلا تاولصلا لثم )

 ! دنع 1 لاغت داتلا يصار ساخ قرار[ 1 ١
 كادر ه1 0 00 1 0 هد 2

 كاي امنهعك راف مق ١ 1: لاق اع ال ان لاقي ؟, نيتعك را تعكازا و

 فليلسلا هلاق ( اًمهيف زوجتو نيتعك َر عك راف مق : ىكوريو

 . (558) ةرافك سمخلا تاولصلا باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - ع588١]

 اياطخلا هب ىحمت ةالصلا لإ يشملا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو

 . (5875) (551) تاجردلا هب عفرتو

 نيتفيفخ نيتعكر ىلص بطخي مامالاو ءاج نم باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - ع١؟485]

05771 َِ 
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 :ل امهنعا قلي هلل يضر ومعنا (قالدك للا
 ره ْنّمِم ىَقْبَي ال اَهْنِم نس ِةَئاِم َسْأَر نه هذه ْمُكَتيل م 2

 ينل ضرألا ٍرهظ ىلَع

 كسي ثيدحلا حرش مح

 يبنلا انب ىلص لاق هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 لاقف ماق ملس املف هرمع رخا نم اًبيرق ناكو ءاشعلا ةالص ةليل تاذ مالسلا هيلع

 ةنئاك ةئام يأ ةئام ةفص رورحملاو راجلا ( اهنم ةنس ةئام سأر نإف هذه مكتليل مكتيأرأ )

 نم اذه ةئاملا كلت ين يأ ( دحأ ضرألا رهظ ىلع وه نم ىقييال ) ةليللا هذه نم
 اهدعب شيعي ال ضرالا ىلع ةليللا هذه يف ةدوجوم سفن لك ينعي بيغلاب رابخإلا ةلمج

 نم اذهب ّجتحا ةليللا كلت دعب دجوي نمل ضرعت ثيدحلا يف سيلو ةنس ةئام نم رثكأ
 ناك رضخملا نأب ثيدحلا اولّوأو يح هنأ ىلع روهمجلاو تيم مالسلا هيلع رضخلا لاق
 لباقملاو رحبلاو ربلل لوانتم ضرالا ناب ليواتلا اذه فعضو رحبلا ىلع تقولا كلذ يف
 1 كال نم ووضع نضتلا : لاعتا هولا ليا يضر للان دا

 : امهنع ىلاعت هللا "اك (فراس
 ا َناَكأ ٍهِتْيَضَقف نيد كما يه ناك فدي ١

 1 راو ب لاق © معت + تلاَق

 ا تيدا حرش مح

 تءاج : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)
 ::مالسلا مهيلع.لاقف؟ اهنع ماوصافأ رذن موص اهيلعو يمأ تتام هللا لوسزراي تلاقف ةأرما

 . )١١5( ملعلا يف رحسلا باب : ملعلا باتك : يراخبلا - [19851]

 نضرألا لع و هس( ةئاغ قات لو : هلع هلوق تاب ::ةباحطلا" انش بلك : .ملسم
 )7١1(. (587ا/) «ةسوفنم سفن

 ]*١58[ - موص هيلعو تام نم باب : موصلا باتك : يراخبلا )١967( .

 تيملا نع مايصلا ءاضق باب : مايصلا باتك : ملسم )١١548( )١55(.
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 مالسلا هيلع يبنلا ىنأ لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمامأ وبأ - م )

 تكسف يلع همقأف ّدحلل ببس وه اًبنذ ينعي ًادح تبصأ ينإ هللا لوسر اي : لاقف لجر

 كفا طنا املف ةداصلا تميقاف ةثلاث لاقو مالسلا هيلعاس كل 8 ا

 را اس عا دفان انما كالا ارا سر ا ل

 ىلب : لاقف ؟ ءوضولا تنسحأف تأضوت دق سيلأ كتيب نم تجرخ نيح تيأرأ )

 ( انعم ةالصلا تدهش مث ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( :"لاق هللا لوسر اي

 : لاقف ) انعم ةالصلا ترضح مث ينعي ماهفتسالا ةزمه ريدقتب هلبق ام ىلع فوطعم اذه

 نم كش اذه ( كبنذ وأ كّدح كل رفغ دق هللا نإف : لاق . هللا لوسر اي معن

 و1: الق . بجو اث/دعب' ةالضلاب ارومعم نجلا نوكي سبك ١ ليف نإف ارا

 1 اك مالسلا ملل يشا هرقل و ا عطل ا نط لا نك مال

 ادعم اند نك نإوسسلا كلذ . :كمعر ف كدح هك كلدج كرت

 ةنراقملا هيلع ةمادنلا نسحب نوكت هتيروفغمف اًريبك ناك نإو ةالصلاب هطوقس يف ةهبش الف

 نوكي نأ لمتحي لوقأ حراشلا'هلاق ام نأ نيبت رقت امثو دحلا"هْبلَطا هب ارعشي ةالصلا "كل

 هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا عم ةالصلا هروضحب هل اصوصخم لجرلا كلذ نع ّدحلا طوقس

 ا ةارمالا لاقفي تأ ينيب ماكو يزرع نب لاو لجارلا كليتي سا
 اال ا ا رار ايا

 4# تاىّيَسلا كحد تاكد نإ للا نم ل ِراَهَنلا يفرط ةالّصلا مقأ 3 تلزنف

 دارملاو يتمأ نم اهب لمع نمل : لاق . هللا لوسر اي هذه لإ : لجرلا لاقف 1١4[ : دوه]

 ليللا نم افلزو هلوق يفو رصعلاو حبصلا راهنلا 00 00 0 00



 تناك نإ برعلا معز يف ةلوضفملا.ةعبرألا كلت .نأ نعي اهدعب ىتلا لئابقلاو ميت ينب ىلإ
 كريس ةعبرالا هذه ؛تباخ مهمعز يف تاداسو ةلضاف يه ىتلا ةعبرالا اذه نم امج

 يذلاوف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ.( لاق معن ) سباح نب عرقألا يأ ( لاق )

 ( مهنم ريخأل )نيملسم مهنوكل اهدعب ثالثلا لئابقلاو ملسأ ةليبق يأ ( مهّنِإ هديب يسفن
 راع لالي" للضق ا[ ةيلهااا يف ءبيلطنألا ور اعالي هيلع كيظعا ا زال نع م 1
 ةغيصب ىنأ . ءادتبالل ( نحال ١ يف ماللا مالسالاب شيرق ديدانص ىلع ناملسو بيهصو

 نب عرقألل هلاق ليضفتلل اًديفم اًردصم ناك اًريخ نأل ةقلابف ريح نم اكشف عفا

 ملسأ نم ) جاح عمج ( جيجحلا ) قراس عمج ( قارس كعبات امنإ لاق نيح سباح

 فاق دا اهلك عاملا هذهو ( ةنيهجو ةنيزمو رافغو

 : هنعاب لاقت هللا يضر نينأ يعق) تباارا زنا

 سا لا ل ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( رمتا هللا عنم نإ تيأرأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر
 ةيماهفتسالا ام نم فلآلا فذح امب هلصأ ( لحتست مب ) ةيوامس ةفا لوصوب نتجي مل يأ

 كاحأ لمت تعب”انا نب ثيدح يف سداسلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( كيخأ لام )

 ٠. ( ةحيتاجل هتاماف اا رع

 :ةةماانإ قة شارح نظر ع هم اهأانوبأ نر اكبمال
 هر 2 0 ٍٍّ _ٍ 8

 كدي كاوا تافالاوو فنيا فيرحت رن هقول نيد 1

 ةالّصلا َتْدهَش مث : لاق « هللا َلوُسَر اي ىلَب : لاقف ؟ ًءوضْولا

 ليل رع كلا مع لف هللا نإفا : لاق يب هللا .لوسر اي معَب : لاقف»....انعَم

 20 كو وأ كَل

 . )5١18( اهحالص ودبي نأ لبق راهلا عاب اذإ باب : عويبلا باتك : يراخبلا - ع7

 )١6(. (١ههه) ياخ عل ضو باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو

 . # تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ #: : ىلاعت هلوق باب : ةبوتلا باتك : ملسم - ع1841]

 .(:ه) (؟الكه)
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 هد ثيدحلا حرش مدح

 يدهأ لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق )

 : مالسلا هيلع لاقف اهنيل نوبجعتيو اهنوسملي اولعجف ريرح ةبج مالسلا هيلع يبنلا

 لثملا برض ( نيلأو اهنم ريخ ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانمل . هذه نيل نم نوبجعتأ )
 ريسص» ررطلا ناك ١اذإف“اديلا اهل حست قتال رك« ةعطق» ماو !اببايغلا!ة11/لياثكمل' نأ "قيوانللاب
 !"دغلن. ةليضف» نايل" ةيفبو :اهالاغأ كسور“ يكف

 :اهنع لاحت هللا يضر ةركيا را ا لك مالا

 ميمت يني ْنِم اًريخ ةَئيَهجو ُةَئَِرمو ٌراَمِعو ملأ ناك نإ َتْيأَرأ
 : لاق « ْمَعَن : لاق  اوريسَتو اوباحت َناَمَطَعَو ٍدّساو وا ل

 سباح نب عرقألل ةلاقيش نب خا يل هيك يسن ينل

 ةنيزمو رافغو ملسأ نم جيجحلا قارس كعبات امنإ : لاق نيح
 . ( ةنيهجو

 1 الجل حرش مح

 هانعم ( تيأرأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركبوبأ - قر
 ةحصو اهملع ىلإ قيرط ءايشألا ةيؤر نآل ىنعملا كلذ يف تيأرأ لمعتسا امنإ ينربخأ

 ال سا نيغلا رسكب ( رافغو ملسأ ناك نإ ) اهنع ربخلا
 و ةزمهلا حتفب رو ساروا يتمتع هيانك د عم قر دقلا ةصقان
 0 نونلا حتفو ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا نيغلا حتفب ( نافطغو ) لادلا نيونتو
 عجار هيف عمجلا ريمضو ريرقتلل هيف ماهفتسالا ةزمه ( 00 اوباخ ) فرصنم ريغ

 هنع هللا يضر ذاعم نب دعس لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم 3
0 

 ” 5.1 هز: ةبيهج و ةتيارمو اارافغو ؛ مللسأ. ركاذ سابا رز باقانملا باتك د« يراخجبلا م3

 ا اك سلب يشوه سرح يب سك ل

 )١917(. (5555) ءيطو سودو متو

 ١ه:



 ا ا شاوي خيرر ةشئاع مقر < ماضل
 00 ها ل ل

 سلا 1 نانا مطب تيل »اف ولا يوصحرلا نازؤ دين ١

 دقو يظرقلا ةعافر ةأرمال هلاق ؛ « ِكَتليسُع َقوُذَيَو ُهْيَسُع يقوذت

 * 50 انهقلط

 عج ثتيدخلا حرش مدح

 ةعافر ةأرما تءاج : تلاق اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق )

 نب نمح رلادبع تجوزتف انالث ينقلطف ةعافر دنع تنك : تلاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ

 نأ نيديرتأ ) : لاقف هُيَع هللا لوسر مسبتف بوثلا ةبده لثم هعم ام تدجوف ريبزلا
 ٍقوذت ىتح ) عوجرلا كل لحي ال يأ ( ال : لاق . معن : تلاق ؟ ةعافر ىلإ يعجرت

 لسعلا ةذلب هتذلل اهيبشت عامجلا اهب دارأ ةلسع ريغصت يهو ( كتليسع قوذيو هتليسع

 ةبوبيغك تلق نإو ةدللا كلت نأ ىلإ ةراشإ اهريغصت يف و ةعطق ةدارإ ىلع ءاتلاب اهدوروأ

 هاي علا هعيتحم نال الله لا رتل نأ 6 رصبلا نشا يدرعاو لاحت ىوق قيفاك لكقف يعل

 سيل لازنإلاو قوذلا ركذ ثيح هيلإ ةراشإ ثيدحلا ينو هفالخ ىلع روهمجلاو هب لصحت
 ا و ل
 حتفو فاقلا مضب يظرقلاو ةلمهملا نيل الور املاك ا ةعافر

 : دنع لاقت هللا يضر برزاع نب ءاربلا (ت

 ريح نجلا يف ٍذاَعُم ٍنْب دعس ليِاَنَمَل هذه نيِل ْنِم َنوُبَجْعَنأ ٠

0 

 ]١70317[ - يبتخملا ةداهش باب : تاداهشلا باتك : يراخبلا )5579( .

 هريغ اًجوز حكنت ئتح اهقلطمل .اًمثالث ,ةقلطملا لحت ال باب : حاكنلا باتك : ملسمو
 اهتدع يضقنتو اهقرافي مث اهاطيو )7*١5( )١١١(.

 ةنع# هللإ يطارد ياعمر ني ادهش تقاس "هلام 9: اصنألا : كاقانمر باخ م: .يراخبلا | 114
1" 7 
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 عض تنال حرش تت

 اولوقت نأ نوديرتأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولوق لب انيصعو انعمس مكلبق نم باتكلا لهأ لاق اك

 يف ام اودبت نإو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل إذ تلزن امل هلاق ريصملا كيلإو
 قيطن ام لامعألا نم انفلك اولاقف (584 : ةرقبلار 4 هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ

 ةيآلا هذه كيلع تلزنأ دقو ةقدصلاو داهجلاو مايصلاو ) ةالصلا يه يأ (ةالصلا

 ةيآآلا قايسيف نوروك انما هه بنل لما د وهلا خلل مقا ةلتال هده لبلا ايفاطتالال“
 ةلهاش ةماع ”ابنإ ليقو اهمتكب اهوفخت وأ ةداهشلا نم مكسفنأ يف ام اورهظت نإ ينعي

 ةرخآلا يف اهب مهايإ هللا ب2 "نوكيا ربو "را رطللا ف" هليل يصاعملاو ةيبنملا 955

 ةخوسنم ةيآلا نأ يف مالكلا مدقت بئاونلاو تاهوركملا ةباصإب ايندلا يف نوكي ليقو
 . « يتمأ نع زواجت هللا نإ ١ ثيدح يف يناثلا بابلا يف ةلومعم وأ

 : نع هللا يضر ةملس مأ را ورا

 هذ لاق ؛ ُهْنم هللا ُهَجَرخأ ايي ناطيشلا 0 لا 0

 1 ملم نين ولع علك ل مشل ال تي

 كسي ثيدحلا حرش مح

 يلخدت نأ نيديرتأ ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع هللا يضر ةملس مأ - خ )
 هترجه نسحو همالسإ ةحصب ةملس يبأل اًماركإ يأ ( هنم هللا هجرخأ اتيب ناطيشلا

 لعل ( ةملس يلبأ ىلع ءاكبلا ىلع ةملس مأ ) نيعت يأ ( دعست تءاج ةأرمال هلاق )

 لعج امثإ ببسملل ةدارإو ببسلل اركذ هيف نم ةيصعم تيبلا ناطيشلا لوخد نم دارملا

 ريغ ةملك رودص ىلإ يدؤت يهو ءاكبلا ةبلغ ىلإ يدؤت اهنأل ةيصعملل اًبيس ابتناعإ

 تيللا "لع 'ءاكبلا' باب ': رئاجلا تاثكب»: ملشم جرجا باهاو يراخبلا ف سيل, كيدي ب [40003]

 7/1 فارشألا ةفحت عجارو .(51) (57)
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 هنا اف هللا ا

 ل هللاو ال : الق ©[ رآثلا 58 اهَدْلَو جاك ار هذه 0 (
 ع ع ِ 0

 تماس فس را

 3 م

 سد ثيدحلا عج ا

 ةأرملا هذه نورتأ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق)

 لؤسز.-(:لاقفا) هحرطت ال نإ اقر دفت يهو ( هللاو ال انلق رانلا يف اهدلو ةحراط

 ىار نيح هلاق اهدلوب ةأرملا هذه نم هدابعب محرأ ) ءادتبالل هيف ماللا ( هلل ) ُهُنْيَع هللا

 ذإ هباوص نكل ةححصملا خسنلا يف عقو اذك ( تدجو اذإ ىعست يبسلا نم ةأرما

 حيحص يف روكذملاو مسالا لخدي ةاجافملا اذإو لعفلا لخدي ةاجافملا ذإ نال تدجو

 . ( هتعضرأف ) هتقصتلا يأ ( اهنطبب هتقزلاف هتذخأ يبسلا يف اًيبص ) تدجو ذإ ملسم

 : هنع مك هلل يد وبأ ( للا
 الا 3 ل نم باكل لأ لاق 6 06 وا

 ؛ ريِصَملا كيلو انْيَر كا َرفغ انْعَطأَو اَنْعِمَس لس اولوق لب « اًنيِصَعَو
 اودي كو ديلا رح ل ريح ا ثري امل ُهلاق

 مدع ءةرفنإ 4 هللا هب مكس اَحَي ؛ ُهوُفْحُت زأ ةكيسفلا يف ام

 ُداَهجلاَو ُماَيَصلاَو ةالّصلا كيفان نامغأالا #ر كفلك اولا

 اوم لخلا ةييقرأ 91 لسكر قو "0 ةقدتقلار

 (١ هاد ةطقنإدمل ةليعتأو .تلؤلا ةلححربكرابأ انتوألا”ضاك يراشلللا - 05
 مم3/9 )ا رمكضعا كنقبلللا ابمأو (خلاعت .هللا» ةمحر ؛ةعش يف اياب ”ةبونلا7' كباقك © ملسأم

 "نقلا

 015 فاطيا مالا فكنا ىلاعتو هناحبس هنأ ناك هاب ناميالا كانك ملسم - [١*71/ه5]

 )1١89(.
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 ل لْهأ فطن اوُنوُكَت نأ وجزأل ين هديب دمحم سفن
 كارتنلا لْهَأ يف من امَو , ةَمِلْسم سف ال اَهَلُحدَي ال ةّنجلا نأ

 0 ةرفطلاكا وأ دوسألا نوقلا دلي يف 'ءاتطلتلا ورتشللاك الإ

 . « ٍرَمْحألا ٍرْوَلا ٍدَلِج يف
 عسي ثيدحلا حرش مح

 نأ نوضرتأ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 فرحأ ةثالث ىلع مسا لك حاحصلا ينو اهنوكسو ءابلا مضب ( ةنجلا لهأ عبر اونوكت

 انلق ) ملحو ملحو رسعو رسع لثم هطسو مض هيف زوجي نكاس هطسوأو مومضم هلوأ
 نيرضاحلاب ةصتخم ريغ تاباطخلا هذهو ( ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ نوضرتأ : لاق معن

 يفا هديب دمحم سفن يذلاو : لاق معن : انلق ) نيملسملا راسعب# انهو مهدارأ لب

 مهنوك رمألا لوأ نم نيبي م مل : تلق نإف . ( ةنجلا لهأ فصن اونوكت نأ وجرأل
 ارزيركتا, فيصنلا», ىلإ "هنهاو !ثللثلا,. ىلإ عبرلا ناي فان نذل نا تلك ةنجلا لهأ فصن

 يف قرت مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ مث هريثكتو ركشلا ديدجت ىلع مهايإ لهو اطل

 هالهو افصل تعول ةئاف ةنحلا لهأ نإ » :لاق ور نيملخلا لإ شضنلا انها فدح

 مك مهددع ذا لح مالا را لاعب هل نم لضفت اذه امنإو « ا ا

 نأ ىلا لان يطاتاب وعلا نا” رمل ياك عل اب

 هلوقب مهداعبتسا مالسلا هيلع لازاف ةنجلل دحاو راتخي رشحملا لهآ نم فلآ لك نم

 سفن :الإ . اهل ديال ) هللا نأ, كيلي !اهلهأ تعيطن نكن رك ىطنر م ةنجلا نأ كلخو
 ةفورعم نيعلا حتفب يهو ( ةرعشلاك الإ كرشلا لهأ يف متنأ امو ) ةنمؤم ينعي ( ةملسم
 دعبتسي الف ( رمحألا روغلا دلج يف ءادوسلا ةرعشلاك وأ دوسألا رولا دلج يف ءاضيبلا )

 .ةيطلا ميلك لا



 تانسح ضعب مولظملا يأ (هتانسح نم اذه) لوهجملا ءانب ىلع (ىطعيف) عيمجلا

 قوقحلا نم يأ (هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح تينف :نإف هتانسح نم اذهو) ملاظلا

 اهلك رازوألا هذهو(هيلع تحرطو) قوقحلا باحصأ اياطخ يأ (مهاياطخ نم ذخأ)

 مث) ١54[ :ماعنألا]#ىرخأ رزو ةرزاو رزت الوإ» ىلاعت هلوق يفاني الف هرازوأل ءازج
 .(رانلا يف حرطي
 :بادععا اع هللا يضر رمع © ا

 لاق ا هلوسرو انيإ' 1:3 كت ؟!”انانسلا َنَم عزت 0

 6 مكنيد مكملعي م انآ ليربج

 لح" كيولللا حرش مدح

 يف قباسلا ثيدحلا رخاآ اذه هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر رمع - خ )

 نح«هلاس تلم حلا از رع مدقوق هلع ليج: نأ نال طلال

 ( ماتأ ) هللا نذإب رشب  ةروص .يف لثمتي كلملا نأ ىلع ةلالد هيفو ( ليربج هنإف : لاق

 مهتبثت هب دارللا مكميلغتءامزاع" ىنعيا لاخ( :مكبيذ_عكملعي ): كسل لأ يااافاضما

 ملعلا) هنع٠ ىاعت .هللا "يضر" رمع لاجا اعإ هلبقا بيدي .نيملاع .اوناك , قبال مهملع لع

 دنع ملعتملا ةفيظو نأ ىلإ ةراشإ كلم لئاسلا نأ ىلع ةلاد ةنيرق عم هلوسرو هللا ىلإ

 . هروصت امب باوجلاب ردابي الو هقطنتسي نأ هخيش

 : هنع ناعت هللا يضر درعبسم قربا ف 0
 وو 202

 : لاق ٠ مَعَ :ءاتلق ©, هيلا له عبر اوُئوُكُت نا َنْوَضَرتأ ١

 تعا لاف“ اك علا الها كلنا اونؤكل نأ نا

 ناسحالا و مالشالاو»نامإلا نايب ,باير : ناميإلا باتك :"ملسم هجرخأ رمع تيح- (57]

 اذكو ةريره يلأ ثيدح نم (50) يراخبلا هاور امنإ « يراخبلا هوري ملو )8()١(

 . اًضيأ )٠١( )7١( ملسم
 006 را رخل كفيك" كايا“ فافرلا تانك" ١ ئرراجتلا - 170

 . اال ب( . ةقحللا فضن همألا كنه نوك باب : ناميالا باتك : ملسمو

2 



 ( هلاق ) نآلا نم لدب وهو ( اهرعق ىلإ ىهتنا نيح ) هكراشي ام هل سيل هنأل فيرعتلل
 اهتوص عم ةطقسلا ميجلا نوكسو واولا حتفب ( ةبجو عم نيح ) ثيذحلا مَع يبنلا يأ

 هيلع ةلوق الدفا هيلباةنيعيملب هارسع ناك يدوي كف ولا «كللذدت يكاشر يبازعألا لاق

 ةيقيقح ةبجولا ناوكي نأ ةطوالاب كلا اخري ىلإ بتنا كيلا ( : مالسلاو ةالصلا

 هلوق يفو اهقمع هب هن هع لاا نسل نيبيل ةداعلل اقاراخ ان وص مهريخ | نود ' ممل هللا عمسيو

 .آهْيلَع ةلالد . ملعأ هلوسرو هللا ::!ههوقوا» اذهءام#قوردتأ و : مالسلاو ةالصلا هيلع

 لو هلل تيوتا وبأ 4 ا
 هل مهر ال ناو يلفملا اولا ؟ ُنسِلفُملا نم َنوُرْدنأ

 ةَماَيَقلا موي ناي ْنَم يِمأ ْنم م َسِلفُملا كل كاق هَل َعاَتم الَو

 000 فذقَو « اذه ّمَتَس لق يِئاَيَو ٍةاكَرَو | مايبعورا ٍةالصب

 ْنِم اذه ىطْعيف ءاذه 20000 دادس فلفما غلاك

 ىَضَقُي نأ لبق ُهئاَنَسَح ْثِيف ْنِإَف « ِهِتاَنَسَح ْنِم اًذهَو ِهتَنَسَح

 «دوا رتل" نيل .خازطبا تب قلعت كعبرطو مارا طاح_ نا نخل هلك اذ

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 خيشلا لقن ىلع هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 روكذملا نأ ملعا ( هل عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا اولاق سلفملا نم نوردتأ )
 نوردتأ » : لوصألا عماجو يديمحلا باتكو يذمرتلا عماجو ملسم حيحص يف

 ارد انهو ضيضارلا ع اعز ةمطخلا | رع فلاشي نع نسر ل اللا نوه انه
 نايب اذه ( يتمأ نم سلفملا نإ لاق ) بسكلاب هتلازإ نكمي ال يذلا هفصوب هع يبلا

|1500 

 مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي نم) مألا رئاس نع زارتحاب سيلو ةقيقحلا يف هتمأ سلفل
 عمس دقإل :ىلاعت هلوق يف امك قيقحعلل هذه دق (اذه متش دق ينأيو ةاكزو

 ىف قح ريب سدي اذه برضو اذه: مد كففشاو اذه لأم لكأو اذن تفذقو) "74ه

 . (09) )١58١( ملظلا ميرحم باب : تيادالاو ل لااو)ا 8لا)اتك : ملسم م1
 ١. :ةلداجملا ةروس )١١(

 م



 نك تنادلخلا حرش مدح

 ( ةبيغلا ام نوردتأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 كركذ لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق ) لاؤسلا اذه باوج نوردتأ : ينعي نيغلا رسكب
 1 ا اا رك لاح كاخأ فصت نأ ةبيغلا ينعي ( هركي امب كاخأ

 نإ هللا لوسر اي ينربخأ مهضعب لاق ينعي ( لوقأ ام يخأ يف ناك نإ تيأرفأ ليق )

 ا 0 لرط هدف ناك تالا 0 ل سس ص

 لاق اذإ هتبب لاقي : يرهوجلا لاق . ءاهملا حتفب ( هتهب دقف لوقت ام هيف نكي مل نإو

 يف ةحابم ةبيغلا اولاق ريحت اذإ اهمضو ءاهلا رسكب لجرلا تبب لاقيو هلعفي مل ام هيلع
 : انك و اذك يتملظ لؤقي نآب هزاضتنا ىلع رق نمل.مااظلاب مولظملا كاتغي'نأ اهم عضاوم

 نيحورجملا حرج اهنمو .هرجزاف اذك لعفي نالف ركنملا رييغت ىلع ردق نمل لوقي نأ اهنمو

 بيعب وأ ناسنإ ةلصاوم يف ةرواشملا دنع بيعلاب رابخإلا اهنمو . ةعيرشلل اًنوص ةاورلا نم
 . هرخا بيعب ال قسفلا نم هب رهاجي امب قسافلا ركذ اهنمو .يرتشملا هفرعي مل اذإ عيبملا

 زلال عالاواا] رمعالاك : كقللاك ناك كلغلا" كلنا ريعشش نوكيا نا!

 0 هللا يضر ةزيزه وبا 60

 كسلا ا : ملغ ُهَلوُسَرَو هللا : انلق ؟ اذه ام َنوُردنأ

 يس رفإلا الا يف يِوْهَي َوُهَف افيِرحت ا راَلا يف هب ١ يمر

 رد ةنضيو عليتسر كالطي "ةلاقد هاكيزتما ىلإ ىهتا

 | هس ثيدحلا حرش مدح

 طقسي يأ ( يوبم وهف افيرخ نيعبس ذنم رانلا يف هب يمر رجح اذه لاق ملعأ هلوسرو
 مسا وهو ( نالا رانلا يف ) ةعيدبلا ةلاحلا كلتل اًراضحتسا عراضملاب يضاملا نع ربع

 ماللاو فلألا هيلع لخدي ملو ةفرعم عقو نكمتم ريغ فرظ وهو هيف تنأ يذلا تقولل

 دعبو « منهج ران رح ةدش يف باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا تاكا : ملسم - عا*070]

 . )3١( (7855) نيبذعملا نم ذخأت امو «, اهرعق
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 ) ماهفتسإإلا ةرمخ 0 هلوأ ءاج ام يف : سماقلا لصفلا

 : هنع:لاعتممللا يضر ةليح »ني كلاع (قر 3 اضن
 ل لا ل لل ا

 - لصف -

 هي دشن يوحد
 .”ىوولل ١ لاق هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةنيحب نب كلام - ق)

 يح و, ةلحاسملا نيلعلا ,نوكساو افاقلا السكب «بصقلا/اوبا,كلاغ# باهل ادلع _ىواأرلا مس

 ( اًعبرأ حبصلا اًعبرأ حبصلا ) هللادبع مأ ريف ريغصتلا ةغيص ىلع ةلمهملا ءاحلاو ةدحوملا ءابلاب

 مندل ةيس يكلم ىنعملا حارشلا لاق راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسا امهيف دملاو ةزمهملا حتفب

 لاقو نييرخأ نيتعكر ىلصو ماق ممقأ امل مث حبصلا يف نيتعكر ىلص لجرل هلاق اًعبرأ
 ةماقإلا دعب حبصلا يف نيتعكر ىلص اذإ هنأل . اًعبرأ حبصلا ضرف يلصتأ ىنعملا : يوونلا

 . ةبوتكملا الإ ةماقإلا دعب ةالص ال ذإ اًعبرأ حبيضلا لص نمك نإك

 : طيح «اعت هللا يضر ةايبلرش را 0

 داك : لاق . ُمَلع لا هللا : اوُلاَق ؟ ةَييغلا اَم َنوُردنأ ١

 00 لوقا ام يخا يف َناَك نإ ترق : لبق هر اَمب كلاعتأ

 ولا نا ا ل ل

 ورم

 . (ُهتَمَب

 . (156) ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا ةيملقا"اذإ, كايا ةنادألا ١ك 3 ىااعجلا "فعلا
 ناذاللا ع وزك دعا ةلفان: يف عاورشلا ةهارك باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص : ملسم

 م

 . )7١( (؟50485) ةبيغلا ميرحت باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - ع1859]

7 



 ]١51[ - امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (م) :
  0نيل ظن 0 اقص لي انفع“ لاق اًذه ٍداَو أ

 ىَلَع ىتأ مث  ةيلتلب هللا ىلإ ْراَوُج ُهلَو يللا نم اًطباَه ىسوُم

 لاَق , ىشرق هيل : اوُناَقَف ؟ هذه هَل أ : َلاَقَف « ىَشره :
  0هج دلع كلش رس لاا ع ام

 يبي َوُهَو ةبلح هتقات ٌماطخ فوُص ْنِم « .

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ) اولاق اذه ٍداو يأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م
 ةينثلا نم اًطباه ىموم ىلإ رظنأ ينأك لاق )نيمرحلا نيب ٍداو وهو( قرزألا يداو اذه (

 يأ لجرلا راج لاقي ةزمهلابو ا هلو ) لبجلا يف يلاعلا قيرطلا يهو
 ءاملا حتفب ( ىشره ةينث ىلع ) هيَ يبنلا ( تأ مث ةيبلتاب هللا ىلإ ) ءاعدلاب عرضت

 ةينث يأ لاقف ) ةفحجلا نم بيرق 0 ةروصقم ةمجعملا نيشلابو ءارلا نوكسو
 ءارمح ةقان ىلع ىتم نب سنوي ىلإ رظنأ ينأك : لاق . ىشره ةينث : اولاقف ؟ هذه

 ةمجعملا ءاخلا رسكب وهو ( هتقان ماطخ فوص نم ةبج هيلع ) ربولا ةريثك يأ ( ةدعج

 فيللا وه مال امهنيبو ةدحوملا ءابلابو ةمجعملا ءاخلا مضب ( ةبلخ ) ريعبلا هب داقي لبح

 ) ءاهيم + ةرطالاو وي غاوي نجس لكي «يباسعأر فيك : تلق نإف . ( يبلي وهو

 ينحل ]قا وأو (دعل ول عيد قران كاناظلا" كابل" يو يسم ىف طال

 ضرفو « تاوامسلا ىلإ هلع هللا لوشررب ءارسالا باب : ناميآلا باكو , :ملصمب - 0

 . (5548) )١55( تاولصلا
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 ) رهظم ىلإ فاضم يأ ١ ةملك هل وأ ءاجام يف : عبارلا لصفلا

 : هلع ىلاعت هللا يضر كرنقأ مر

 رمل هل مالّس نب هللا دبع يبغي مكيف هللا ُدْبَع ٍلجَر يأ ؛

 : لاق اديس ْنْباو اًُديسَو اَنْ قالو انوليخ اولاَقَف « هال دعب

 دبع َجَرَحَف « كلذ ْنِم هللا ُهَداَعأ : اولاق « هللا ُدبَع ملسأ نإ مكر

 0 اني دا يقارن هلإ ال 5 0 لاف هللا

 ما ل اراشما يعجل 5 ناس

 ل ل

 ناسي

 ىسفأا تيالملا حرش مج

 مكيف هللادبع لجر يأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 مالك قباسلا ريسفتلا عم مالكلا اذه ( همالسإ دعب دوبيلل هلاق مدس, نب اهتاديع نعي

 يبنلا يأ ( لاق انديس نباو انديسو انريخ نباو انريخ : اولاقف ) يوارلا وأ صملا
 ينعي هلبق ام ةنيرقب فوذحم هباوج ( هللادبع ملسأ نإ ) ينوربخأ يأ ( ميأرأ ) هَ
 همالسإ نم أ ( كلذا نم هللا هذاعأ اولاق ) وه فيك 00 هنلانبع لسا نإ

 اولاقف هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاقف هللادبع جرخف )

 صقتني نالف لاقي : يرهوجلا لاق . بيعلا ىلإ هوبسن يا ( هوصقتناو انرش نباو انرش
 اوصقتنا ردصم ىلإ ةراشإ وهو ('اذه.) مالس| نب هللادبع يأ (:لاقف ر هبيعي ئأ انالف
 ةدش و دويلا ةتاحع لع ةلالد :تيدحلا فو ( هللا لوسر اي فاخأ تنك يذلا )

 يبنلا لوق : باب لي يذلا وهو . (91) باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - ]١1515[
 . (7597/8) (مهترجه ناسي ضمأ مهللا» : لع
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 نالماعلا هيف عزانت ( نيتيا أرقي وأ ) اذك ححص نيعلا نوكسو ءايلا حتفب ملعيف ةاكشملا

 ريخ امه يأ فوذحم أدتبم ربخ ( هل ريخ ) يوارلا نم كش اذه ( هللا باتك نم )
 ثالث نم يأ ( ثالث نم هل ريخ ) اهأرقي تايا ثالث يأ ( ثالثو نيتقانلا نم ) هل

 نمو ) قون عبرأ يأ ( عبرأ نم هل ريخ ) اهأرقي تايا عبرأ يأ ( عبرأو ) قون
 قونلا دادعأ نم هل ريخ اهأرقي تايا عبرأ نم رثكأو ينعي فوذحمب قلعتم ( نهدادعأ
 لاقو يضاقلا هلاق اذك امل نايب وأ نهدادعأ نم لدب ( لبإلا نم ) روكذملا ليصفتلا ىلع

 لبرإلا نم قوتلا دادعأا نمو نيتقان نمي هل ريخ_ نحالا نأ داري نأ لمتحي حارشلا ضعب

 ةيآلاو انذلا ىف هعفي اهنأل لبإلا نم نهدادعأ نمو قون تولت دم ريح تانآ تك

 قفو ىلع كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امئإو ىقبأو ريخ يه يتلا ةرخآلا يف ةعفان

 ! ابيق!اموبايندلا نم ةيؤع ,ةدلجلاؤلا" ةيآلاف الا و" اططاخإب هيه هامش اذ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 060

 ا

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 اب كير دع لس ودلع نا فا يضر ةريره با يلا
 حتفب ةنفجلاو فصنلا رسكلاب قشلاو لاحلل هيف واولا ( ةنفج قش لثم وهو رمقلا علط

 ينعي ( هدنع ردقلا ةليل اوركاذت ال ) ثيدحلا دع يبنلا يأ ( هلاق ) ةفورعم مهلا

 . ريخألا رشعلا“ يف كلذك نوكي اإ رمقلا نأل رهشلا رخاوأ يف نوكت اهنأ

 اهلحم نايبو 2: اهبلط ىلع ثحلاو . ردقلا ةليل لضف باب : مايصلا باتك : ملسم - ]١575[

 100 0 "نط كانوا 8
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 يبنلا يأ ( هلوانسف اتيم ) يوارلا نم ريسفت اذه يرهوجلا هلاق اذك اهل نذأ ال يتلل

 عنصن امو ءيشب انل هنأ بحن ام : اولاقف هنذأب ذخأف ) يدجلا كلذ مالسلا هيلع

 نوبحت ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ) هب عفتني نأ اذه حلصي ال يأ ( هب

 مسا ةزمهلا حتفب ( كسأ هنأ هيف اًبيع ناك اّيح ناك ول هللاو : اولاق ؟ مكل هنأ
 اذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل هللاوف : لاقف . تيم وهو فيكف ) كسأ هنوك يأ

 اذهلو هللا نع ةيهلم اهنوكل .نوهأ ايندلا تناك امنإ مكيلع يدجلا ناوه نم يأ ( مكيلع

 ' كامذ "زيف" كالزم" ع فاد انا 101 ل

 ا هللا 0-5 ماع نيردتا (8 هي اهتبأل

 يتايَف قيقا ىلإ وأ َناَحْطُب ىَلإ موي لك َرُدغَي نأ ٌبحُي ْمُكْيأ

 َلوُسسَر اي الك: انف ؟ ٍمحَر ةَعيِطق الو مثإ رْيَغ يف ِنْيَواَمْوك نقاب ُهْنِ
 نيتي أرقي أ ملعبه ٍدجسَملا ىلإ ْمُكْدَحَأ وُدْعَي الفأ : لاف كلذ نحب دب

 ريخ عيزاو .٠ ثالث نم هل رك تالثو قاتلا نم هل ريح هللا باتك نب
 . « ٍلبإلا نم َنِهِداَدْعَأ نِمَو معبرا نم ْنِم هَل

 كس ثيدحلا حرش مح

 نأ بحي مكيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - م )
 ها مل قلما كاطملا نوكيا دج رم ءابلا بصح( تاحطب ىلإ مدا 5

 ركذلاب امهّصخ اًضيأ ابيف ٍداو مسا ةلمهملا نيعلا حتفب ( قيقعلا ىلإ وأ ) هيلإ اًهجوتم يأ
 نيتقانب هنم يقأيف ) ةنيدملا ىلإ لبإلا قاوسأ اهيف ماقي ىتلا عضاوملا برقأ امهنم لك نوكل
 يف ) اواو اهتينثت يف ةزمهلا تبلق مانسلا ةميظعلا ةقانلا فاكلا حتفب ءاموكلا ( نيواموك
 . محر ةعيطق الو ) ةقرسو بصغك مثإ هيف لعف ببسب اهوصح نوكي ال يأ ( مثإ ريغ
 ( ملعيف دجسملا ىلإ ىدحأ ودغي الفأ : لاقف . كلذ بحن هللا لوسر اي انلك : انلقف
 حراش لاقو هعجضم هللا درب يخيش ةخسن يف اذك مما ح حتفو ماللا ديدشتو ءايلا مضب

 ةطلعتاو ةالصلا فا نارقلا ةعازق اضف باب :اهراصق از افاسنملا ةاؤلقط ناك نكس 205
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 ) مكي ١ ةملك هلوأ ءاجام يف ٠ ثلاخلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعبسم :نبا(خ) 1

 ام هللا َلوُسمَر اي : اولا ْنِم ِهْلِإ ٌبحَأ ِهئِراَو لام مكي
 اه كلام نان لاق « ِهيِراَو لاَم ْنِم هيلإ ٌبحأ ُهَلاَم اّلِإ ٌدَحَأ انم

 3 رحََأ ام ِهْئِراَو 11 َمَّدق

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هثراو لام مككيأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - خ )

 لام نم هيلإ ّبحأ هلام الإ دحأ انم ام هللا لوسر اي : اولاق ؟ هلام نم هيلإ ّبحأ

 هثراو لامو ) هقدصت يأ ( مَّدق ام ) هعفني يذلا هلام يأ ( هلام نإف : لاق . هثراو

 . هثروم هيلع بساحيو هثراو هب عفتنيف ( رخأ ام

 : هنع ىللاعت هللا بصر رباك 0 [ (١

 ١ لَا ايم ٌكلسأ اًيذج يِنَْي ؟ مهرب ُهَل اًذه نأ بجي ْمكيأ .

 - م4

 دوبحلا َلاَق ؟ هب تمت اَمَو . ِءينشب ان هلأ ٌبحت اَم : اوُاَقف هنذأِب دحتأف

 يدع او كسا ُهلا هيف اًنيَع ناك ايَح ناك ْوَل هللاو : اوُلاَق ؟ ْمُكَل ُهَنأ
 0 كتل مالح لل ىلع اني كيشللا» ناو لتحل ف 2

 ات تيدا حرش مدح

 هل اذه نأ بحي مكيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ءاكس لاقيو ةقلخ نذألا ريغص يأ ( كسأ ايدج ينعي ) مهردب هيرتشي ينعي ( مهردب

 ]١531[ - هل وهف هلام نم مدق ام باب : قاقرلا باتك : يراخبلا )51415(.

 ا مقيم از: قتاقرلاب :دهرلا , تانك : ملسم تا
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 : هع لاما هلل يضراارمع (حرا 0

 : لاق ٠ َهّنَجلا هللا هَلَحدَأ رحب رقت ةَعبزأ هَل دهش ملْسُم اَمِيأ

 1 نابخولا نك هلام مل قاس لاق هايا1 لاق اواخر هاكات

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هل دهش ملسم امبأ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - خ )

 : انلقف ) يوارلا يأ ( لاق ةنجلا هللا هلخدأ ريخب ) هتوم دعب لاجر يأ ( رفن ةعبرأ

 لاقت هللا لص يبنلا يأ (لاقإل ةنجلا هللا هلخدي ريخب نانثا تيل دهش ول ينعي ( نانثاو

 دحاولا نأ نع يأ ( دخاوولا» نغاهلاسن ل, مترإل يوازلا يأ ('لاق ناعثاو) ملتمار دع

 ” يد ةقر ]وألا تايلا ىلع مالكلا مدعيا هلك نادل ره كل يش
 ةيالاثو : اولي ' مل دينا لع لذي رتل قار وكادملا نأ ملعا يو ارح هلع تلا ذو

 رهاظلاو نينثالا نع اولاس مث ةثالثلا نع امرا تال نو يل لإ نع يورلاو

 .(رايضتحالا تان م هيأ

 ء( 1 520+ ثيللا» ىلغأ, قاتلا ' ءانثا ناب 7: هزئانجلا باتك : يراخبلا - ]١911[

 كل



 : هنع ىلاعت هللا يضل راج ارمرا يلا
 ىلا ىو ور لالا 9 نلار كيا مالا قاما ضنا

 ( ْمِهْيَلِإ مجري ىّتح رفك ذقف ِهيِلاَوَم ْنِم

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( هالوم نم قبأ دبع امبأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - م )
 ةفص ال هربخ قبأو ديكأتلل ةدئاز امو أدتبم طرشلل اميأ . هنع اًضارعإ رف يأ ءابلا حتفب
 ةمذ يأ ( ةمذلا هنم تئرب دقف ) هلوق طرشلا باوجو ربخ الب ىقبي أدتبملا نأل دبع

 . ةمرحلا اهم داري نأ زوج و فاير واسس طاموكر لكيت دملا لمدن تيعر ناعالا

 زوجي الف نيملسملا مارتحا نع قباآلا ج رخي ينعي ةمرحلا ىنعمب : ءيجي مامذلا : يرهوجلا لاق

 هيلاوم نم قبأ ىوريو ) هقابإ ىلع ةزئاجلا هتبوقع يف هديس نيبو هنيب دحأ لوحي نأ
 ملإ عجري ىتح ) ىلوملا ةمعن نارفك يأ ( رفك دقف

 : هنع ىلاعت هللا ل وبأ كل

 يرق اَمُيََو ءاَهيِف ْمُكُمْهَسَف هيف ْمُْمَقََو اهومشنتا ديو“ اميأ ١
 51 نيالا لانا نها نا هل رد و ادللا اك كل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 اهومتيتأ ةيرق اميأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لب ةبراحمو ليخب مهيلع متفجوأ امو رافكلا ىرق نم ةيرق متيتأ اذإ ينعي ( ايف متمقأو
 عيمج هفرصم ًائيف نوكي مهنم متذخأ ام ينعي (اهيف مكمهسف) لام ىلع اهلهأ متحلاص
 ةبراحمو ليخ فاجيإب الام مهنم متذخاف ( هلوسرو هللا تصع ةيرق اميأو ) نيملسملا

 اهسمخ ذخؤي ةمينغ نوكي لاملا كلذ ينعي ( مكل يه مث هلوسرلو هلل اهسمخ نإف )
 لاقو © سفح اذ ءيفلا لاملا نأ ىلع لدي ثيدحلاف مكنيب اهنم يتابلا مسقيو هلوسرلو هلل

 4 ةلع ةحكح نوكي كيدحلاف ةعيخلا لاك سمج هنآ للا

 ما امو !اوناك !ىبآلا ديعلار يطحتت اها © (قامالانبانكل ةاعلشما - 155

 ” ف سادت ءيفلا مكح ا ريسلاو داهجلا باتك : ملسم 0
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 اامثا »' ةملك هلوأ ءاح ايما ىف ١ قانلا ,ليصنلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 001
 1 ةرحألا ءاشعلا انعم ده لف 1 0 كناتطأ ها ا (

 0[ بصت

 هبسو ثيدحلا حرش مج

 ركذلاب ءاشعلا صخ ( ةرخآلا ءاشعلا انعم دهشت الف ) هب رخبتي ام حتفلاب وهو ( اًروخب

 انألل طفلا غارق وتزيل يتخلا «مييدلا ةةيلللس م ةلولملا عمق زطلاب قلخ وب ةملظلا نلاشمنا تقو هنأت
 . برغملا جرخيل ةرخالاب ءاشعلا ديقو راهنلا فالخب راطوالا ءاضق نم هيف نكمتي راجفلا

  هيع 1 لات هل يبير ةربر وبأ 0 مل
 ردع لكي هنا نها ارا يملا ملسم ءىرُما انك د

 ءو و 0

 4 راَنلا َنِم ُهْنِم اًوُضَع ُهْنِ

 هي نرجس د

 ءىرما اميأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 لك ةلباقمب يأ ( هنم وضع لكب ) صلخ يأ هللا ذقتتسا املسم أرما قتعأ ملسم

 : ثيدح يف لوألا بابلا يف هنايب مدقت ( رانلا نم هنم اًرضع ) ملسملا قتعملا نم وضع
 . 0 ةبقر قبخا سرر

 دس دلع دي 1 يانإ دهسا نإ كسلا تر تاس ياس نع دس

 )١55(. (5145) ةبيطم جرخت ال اهنأو

 . (١551ا/) هلضفو قتعلا يف ءاج ام باب : قتعلا باتك : يراخبلا - [١؟54]

 .(؟15) )١5٠09( قتعلا لضف باب : قتعلا باتك : ملسم

 حد



 يورو هدمحي ال نم هثرو وأ هعفن مرحو هدنع يقب وأ لجآلا يف هباوث وأ لجاعلا يف هيلإ

 دمع عن هللا يضر سابع نبا 20 ل

 0 يتلضلا ريعدملا سلع «نيمبلا»و

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ىعدملا ىلع نيملا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 : ثيدخ يف سداسلا ,بايلا,ءيف :فئايب -مدقت بر ةنيب عيعدملل نكي ل اذإ اذه( ةيلع

 0 سانلا ىطعأ ولو

 ”هلع اعف! ىضر ةريره وبآ (م) - [ 1501
 :( فلس سلا كب هيلع نسا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةينا لع, نيملا ) هنع, ملسم ىور,( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - هز
 ءيشلا كلذ ريغ هفلح يف فلاحلا ىونو ءيش ىلع هريغ فلحتسا نم ينعي ( فلحتسملا

 هضروتو فلات ةثااثالا فلخشسملا هي هيف ربعي اضفت وأ هني ف اخرم ناك 0
 ىوعد ىف يضاقلا هفلختتسا اوليخلا كفلاخل .ةضيرلك ملا نا ىسضاسلا لاقو كلام ل

 هفلحتسا اذإ اذه ىلع ثيدحلا لمحو فلحتسملا ةين هيف ربتعيف نيملا هيلع اهيف تهجوت

 هلي صرنا نأل فلاحلا ةين هيف ربتعيف قالطلاب هفلحتسا اذإ امأو « هللاب يضاقلا

 . قالطلاب فلحلا مازلإ

 كنئوأ اليلق انت مهتاميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ ف باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [80١ه]

 1( ةفيق )0 # مه قالحخ ال

 .(؟١5) )١557( فلحتسملا ةين ىلع فلاحلا نيمي باب : ناميألا كتابك 77 كيما © 0
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 اهيرتشا » يل مالسلا هيلع لاقف هل ءالولا نوكي نأ اهعئاب طرش اهقتعأو ةريرب يرتشأ نأ
 يف ماللا نأل ةالاوملا ءالو يفن ىلع يعفاشلا هب لدتسا ( قتعأ نمل ءالولا ) «اهيقتعاو
 اهقاتعإ زاج امنإو ثيدحلا لبق ام ةنيرقب دهعلل لب سنجلل اهأ منال : انلق . سنجلل ءالولا
 :ايحرسلا يدر هيل يذم تاحاما رد نا
 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ل و - 10

 . « ٌرْجحلا رِهاَعْلِلَو شارفلل ُدلَولا ١

 تحض ؛(كيدحأتا حرش تك

 هللا دبع لاق : لاق هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 كلولا ) ””مالسلا هيلع َلاَمَف هنبا هنأ ةبتع ىعداف دلو يلا شارف ىلع دلو : ةعمر ربا

 اذه نكل مجرلا ينازلل هانعم : ليق ( رجحلا رهاعللو ) شارفلا بحاصل يأ ( شارفلل
 كسلا نم هاحدا اميف ةيركما ارللو ةانعم نوحي نأ روجحيو اننصخم ناك اذإ مقتسي اغإ

 . باخ اذإ بارت وأ رجح نالفل لاقي رخآل شارفلا دوجو عم هاوعد رابتعا مدعل

 : هتعا"اعت هلا مضر يرش وبا (قر 000
 210 كلا ةفحتمر ةعلشلل فيش هيداحلا نما

 د كيرلا حرش مح

 نع يوارلا نككل هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هلاق اذك هنع ىور ةريره وبأو مازح نب ميكح ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر
 ببس ينعي يميم ردصم ( ةعلسلل ةقفنم ةبذاكلا نيملا ) مهريغو يذمرتلاو ناخيشلا

 ببس ينعي اًضيأ ىميم ردصم ( بسكلل ةقحممو ) فلاحلا نظ يف اهجاورو اهقافنل

 هعفن دوعي ام ريغ ق هقافنإب وأ هلام يف هقحلي فلتب امإ اهباهذو تويدكللا" كرب وح
 يراخبلا هوري ملو (77) )١154( .. شارفلل دلولا باب : عاضرلا باتك : ملسم - ]١155[

 . )١15/٠١( فارشألا ةفحت عجارو

 0 ا ابرلا هلا قحمي باب : عويبلا باتك : يراخبلا - (ع5515١]

 . )١5١5( عيبلا يف فلحلا نع يبنلا باب : ةاقاسملا باتك : ملسمو
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 جحا كيدحملا حرش مدح

 ( ءامسلل ةنمأ موجنلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ه) 0
 نم ةنمالاب اهفصو نوكيف يرهوجلا هلاق.اذك . نمآالا : ىنعمب.ردضم ,تاحتفلاب  ةيمالا

 ترئانت يأ ( موجنلا تبهذ اذإف ) ءامسلا نمأ ببس ابنأ ينعي لدع لجر : مهوق ليبق
 نما عمج ةنمأ نوكي نأ زوجيو لجسلاك يطلاو راطفنالا نم ( دعوت ام ءامسلا ىتأ )
 : ىلاعت هلوق ليبق نم ( يباحصأل ةنمأ انأو ) : مالسلا هيلع هلوق نوكي هيجوتلا اذه ىلعف

 ( نودعوي ام ىبلاحصأ ىتأ ت تبهذ اذاف )[ : لحفلا ] # اَئئاَق هم َناَك َميِهاَرَبِإ نإ

 يتمأ ىلأ يباحصأ بهذ اذإف يتمأل ةنمأ يلاحصأو ) مهنيب فالتخالاو نتفلا ةرثك نم

 . ءاوهالا لهأ ةبلغو عدبلا روهظ نم ( نودعوي ام

 2 يكسر ركع نبا (ق 27200

 ” رولا نك تك

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةعكر رتولا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 لاقو رتولا يف هلاوقأ دحأ يف هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا لمع هبو ( ليللا رخآ نم

 ! مانع" ىلاعت هنآ نىسرإ هشئاع (قذ -.([11

 ل تعا ممل اللا 0

 كس ثيدحلا حرش مدح

 تدرأ امل : تلاق اهنع ةياورلا ىلع اَقمَّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر

 ]1١1595( - اًرتو هتالص رخا لعجيل هبا يول | تانم' : يراخبلا )9948(.

 ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 ليللا رخآ نم )7١7( )197( .
 ] ](585اقالط ةمألا عيب نوكي ال باب : قالطلا باتك : يراخبلا- )0719( .

 قمع قم ءالولا اما كان فعلا" كاك" ملسمو 0 7500
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 مهدشأ سانلا ريخ نودجت ينعي مالسإلا هنم دارملا ( هيف عقي ىتح نأشلا اذهل ةيهارك

 املف ةيهارك ّدشأ مالسإلا نوهركي اوناك نمم امهريغو ةمركعو رمعك مالسإلل ةيهارك
 نإف ةرامإلا هنم داري نأ زوجيو . يضاقلا هلاق اذك اًرايخ اوراصف اوصلخأ هيف اولخد

 . اًريخ ريصيف اهقحب موقيف اهيلع هللا هناعأ اهايإ هتيهاركب اهيطعأ نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [1849]
 1 هدو احلا اهيف ٌدِجَت ال نام لبإك نال (

 لباك سانلا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىملاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 لاوحيالاو فاصووالا لماكلا' ريعبلا يهو لبإلا يف ةلحارلا ةلقك ليلق سانكتسالاو ةبحصلل
 ىنعمب ةلعاف يهف لحرلا اهيلع لعجي اعل ةلكبر تي لامحألاو راعسألا ىلع 3

 هذه يف دجوي فيكف راتخما لوسرلا نمز يف رايخلا ءالؤه لق اذإ : لوقأ .
 فاش رح هللو "مو ةرجفلاب ةءولمملا 0

 لتلقلا" ا ت11 ايلف اودع ءاذإ!اونك دقو

 : هنع 31 هللا يضر ا وبا (مز) 5 01

 2 0 أَم ءَمّنسلا تأ 0 كك 0 6 (

 ل أ 0 َبَهَذ اذإف ا 3 ٍيِباَحْصْأو

 1 كد ام

 .006444) ةنامألا عفر باب :'قاقرلا باتك : يراخبلا - ]493*١[
 (79.27)' . . 'ةئاط» لب اك "سائلا هت هلاوق: باب "+. .ةباححصلا لئادف "نراك": ملئظمو
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 ءاقبو ؛ هباحاسأل نامأ دع يبنلا نأ نايب باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم 5-0056

 . )5١7( (5871) ةمألل نامأ هباحصأ

5 



 . هدعب يتآلا ثيدحلا هحضوي . رفكلاو مالسإلا يف يأ ( رشلاو ريخلا

 0 ىلاعت هللا يضر ةريره نك (ق) ا

 ١ ال 3 ل ف ناّكملا 0 3 0 عَ ُسساَّتلا 0

 ه ارب ىلا 2 4 هو

 يف 10 ةيلهاجلا 0 مُهَراَيخ 00 ساَتلاَو : ييفاكلو عم ْمُهرِفاكَو

 نانا اذهل ضار سانا دس سانا ٍراَّيخ ْنِم نوُدِجَت ءاوُهَمَف اذإ 0

 ( هيف ّعَقَي ىَتَح
 ا تنلللخلا حرش م

 شيرقل عبت سانلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ى )
 ينعي ( مهرفاكل عبت مهرفاكو مهملسمل عبت مهملسم ) ةفالخلا يف يأ ( نأشلا اذه يف
 يف نوعوبتم مه اذكف مهيديأ يف ةبعكلا رمأ نوكل مهرفك يف نيعوبتم اوناك شيرق
 ناك لوسرلاب .نإعإلا ىف قباسلا نأ هانعم.: يبيطلا لاقو. . رهظملا هلاقالذك ٠١ مالم

 اوناكو مهنم ناك هب رفكو مالسلا هيلع هتوعد ّدر نم لوأ نأل رفكلا يف اذكف شيرق نم
 هللا طلس اًرايخ اوناك اذإ مهنأ هانعم : ليقو « مهيرفاكو سانلا يملسمل نيتلاحلا يف ةودق
 اكلادع كلابنعأ نبع اك نرمألل ييلعنشا طلغر اوارشأا اوك نإ سر اشك انا
 م دادعتسالا بسح ىلع فرشلا رادقم يف نوتوافتم مه ينعي ( نداعم سانلاو )

 يف ام نأ ىلإ ةراشإ هيفو امهريغو ةضفلاو بهذلا نم اهنم جرخي اميف نداعملا توافتي
 (يوفنلاا ةضايرب | جوسي "نأ ”يفيي .قالخالا مراكم .رهاوجا نم عابطلا ندا

 يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مهرايخ ) بعتلاو ةاساقملاب نداعملا رهاوج جرختسي اك

 مالسإلا يف اًراتخم نوكي ةيلهاجلا ين هقالخأ مراكمب مهنم اًراتخم ناك نم ينعي ( مالسإلا
 نيملاع ءاهقف اوراص اذإ يأ اهرسك يكحو روهشملا ىلع فاقلا مضب ( اوهقف اذإ )

 سانلا دشأ ) هزوجي نم لوق ىلع ةدئاز وأ ضيعبتلل هيف نم ( سانلا رايخ نم نودجت )

 ركذ نم م انقلخ انا سانلا اهيأ اي 8 : ىلاعت هللا لوق باب : بقانملا باتك : يراخببلا + ع44*1]

 107 1 4 ىثنأو

 . (5) )١181١8( شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب : ةرامألا باتك : ملسمو

 ٠



 عرسأ هب ضرعتلا نأل ركذلا يف ناسللا مدق . مهضارعأو مهلاومأو مهئامد نم مرح امب
 : اب :نوكيب لاعفالا مظعمر نال ركذلاب دبلا صحو رثكأو اعوقو

 ]١74[ - امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (ق) :
 » ُهْنَع هللا ىهن ام رَجَه ْنَم ٌرِجاَهُملا « .

 كسي ثيدحلا حرش مهد

  0رجاهملا ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع

 نال هنع هللا ىهن امع بنتجا نم ةقيقحلا يف رجاهملا ينعي ( هنع هللا ىهن ام رجه نم

 تقو يف ناك ةكم نم ةرجحلا لضفو ماودلا ىلع هلضف .

 يل يعول ا

 حين ام : ةياور ' ا ل ا ا ل

 ع
 كس ثيدحلا حرش مدد '

 يف بذعي تيملا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - قر
 بابلا يف هنايب مدقت . هيلع حين امب يأ ( هيلع حين ام : ةياور هيفو ؛ هيلع حين امب هربق
 ها( كاع ةتسسملا نإ وا: -تيدح# عفا (ياتلا

 ]١94107[ - هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) :

 . ( رشلاو ريَخلا ف نديرعل ْعَبَ ل 0

 كيلا حرش مدح

 يف شيرقل عبت سانلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)

 ١47 - هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا باب : ناميالا باتك : يراخبلا )٠١( .

 . )70/١( حتفلا. يف 5 ملسم هوري ملو
 101750 تملا عا ةخغلاتتلا خرم هك اان "8ر٠ ربا فانك" ير لا 0 م

 ١ ا ب11 ءكعاءلفأا ءاكيلا كلاعب تيما بانا - ارئانجلا باتك : ملسم

 . (7) )١181١5( شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب : ةرامألا باتك : ملسم - ]١9417[
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 حلصلا اهرسك و نيسلا حتفب ملسلا : يرهوجلا لاق . هملس ليزي ال يأ بلسلل هيف

 . ثنؤيو ركذي

 : ١ هقع'' ىلاعت هلئا_ىضار ريةراعم وي ءاربلا (ق) - 5
 اًدمحم ناو هللا الإ َهلإ ال نا ٌدَهْشُي ربقلا يف لكس اذإ ملسملا » 2 ها اعل 26- 0 2 هَ 3 و 3 ه و

 ِتباَلا لوقلاب اوُنَما َنيِذَلا هللا ٌتَبْثي :  هلوق كاذف هللا لوُسَر

 .[ : مهاربإ ر © ةرخآلا يفو اينّدلا ٍةايَحلا يف

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 ملسملا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - ق
 قادصم يأ ( هلوق كاذف هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ربقلا يف لكس اذإ

 اللا ٍةَوَيَحلا يف تباَقلا لْوَملاِب أوُنمآ َنيِذَلا هللا ُتّبيط ) :ىلاعت هللا لوق مكحلا اذه
 ىف 1417 بيش ةداهنلاا يلكأ هب دال ةيليسلل ديف ءابلا"( 009 ضار «ةرخالا كو

 فلا ف اولقعا يح ااوتكسي ال نأ ةرجالاب فو اوحفاااذإ هنع اولاا ال كل ع 2

 : هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع (ق) - ]١541[

 رن دنت هناسلررم تييلتملا اس م ملسملا»

 هبي ثيدحلا حرش هج

 هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - ق)

 مهو مكر ذل كنزا هديو ةناتنل نم نوملسملا ملص نم') ماكا ملسملا يأ( شاملا

 . )١9559( ربقلا باذع يف ءاج ام باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - [ع)55]

 رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسمو
 . (7”) (؟41ا/١) هنم ذوعتلاو ربقلا باذع تابثإو هيلع

 . (1,1)ي لضفأ مالسالا يأ تاب . :.ناميالا كانك ::يراخبلابت [6

 (514) (10) لضفأ هرومأ يأو مالسالا لضافت نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم

 )٠١( يراخبلا دارفأ نمف ورمع نب هللادبع ثيدح امأو . ىموم ينأ ثيدح نم

 . )7١/١( يرابلا حتف عجارو
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 : امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو سنأ (م) - ع1541]
 1 ُمولْظَملا يدتغي ىتخح ءىدابلا ىلعف الاق ام ٍناتسملا 0

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( نابتسملا ) امبنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو سنأ - م )
 تبايسلا' نم 'الاق'ر ام مثار دعب 1( الاقارام ال اكسيل ايا رجالا امام 197 كيفيت ناذلللا ىلا

 رص نأ بويسملل زوج مريغ تيس عا نأ لعا ئئدالا لعفار هريح ذم كو

 امنأ نوكي ال يناج اي ملاظ اي : بابسلل لوقي نأ لثم افذقو اًيذك نوكي ال امب هبسيو
 4 ٍليبَس نم ِمِهْيَلَع ام َكِئلْوَف هِملَظ َدْعَب رِصقْلا نَمَلَو ط : هيف ىلاعت هلوقل هيف

 مْرَع ْنِمَل َكِلَذ نإ رَمَعَو رَبص ْنَمَلَو ٠ : ىلاعت هلوقل لضفأ وفعلا نككل [ 4١ : ىروشلا ]
 (1 عاف داكلا ءعرب و"امئا كتريسملا ندي"ىل اذإ . تلي تاك ( © فرخ « روُمألا

 ىنعمب هتفاضإ : تلق . الاق ام مثإ هيف ردقي نأ حص فيكف امهنيب صاصقلا عوقوب هملظ

 ينعي ( مولظملا يدتعي ىتح ) ءىدابلا ىلعف ءادتبالا مثِإ وهو الاق اميف نئاك مثإ ينعي يف
 رخ الا نوكي لي طفف يدابلا لع مثالا ناوكي ال هدح نع بسلا ىف ةككوبسملا روان اذإ

 هركذ اذك ءادجألا مإ يدابلا نع عقتري| تويسملا يصتنا اذإ : ليق ء هئادتعاب اًضيأ اهنا

 . نلاق اهي مول. ىلا رشا تقاضم ]الانيق دعب ءاذه لعق ىلا

 : امهنع ىملاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - 1541
 اا 0 ا تال فاق رو

 . ( هملسي.-ال و هملظي دل ملسملا وخا ملسملا »

 عسو ثيدحلا حرش مدح

 وخأ ملسملا ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 ةزمهلاو لاعفألا باب نم وه ( هملسي الو ) هملظي نأ هل ىغبني ال يأ ( هملظي ال ملسملا

 .(58) (١ه81/) ثتابسلا نع يبنلا باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا تاكا 7: ملسم ا

 02 هملسي الو ملسملا ملسملا ملظي ال باب : ملاظملا نا يراخبلا ا

 . (58) (5548) ملظلا ميرحت باب : تادالاَو ةلفلاو ارا ناك 7 ملسم
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 اًديهش وأ اًعيفش هل تنك الإ ) اهئاوه ةماخو ةهج نم اهتقشم يأ ( اهدهجو ) اهيف
 ءاوال ىلع ربصي ال ١ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف مالكلا اذه نايب مدقت ( ةمايقلا موي

 1( هنن

 : هنع كَ هللا يضر سنأ و ع

 اهيرقي الق ( ايف ومرح ةكئالَملا ُدِجَيِ ُلاَجّدلا اَهيتأَي 0 0

 لاا نإ ٌنوُعاّطلا ا 1

 كسي ثيدحلا حرش مح

 لاجدلا يعلي ظيقلاوز زرسس_ضراجنلا ىو ىلع لامك لل ينحو عينا لا
 اكل نحيا ءاززلا هتميح د اذإو دعتم ءارلا حتفب ( اهبرقي الف اهنوسرحي ةكئالملا دجيف

 اهريغ يف يذلا لفش نوعاط ايف نوكي ال ينعي ( نوعاطلا الو لاجدلا ) نم المعتبسو

 روكذم اذه.( هللا ءاش نإ امل الس و' هيلع ىلاعت هللا ”لص يبنلا ءاَغد ةكريب الإ "اذه انو

 . هلو .كلشلا هل“كرقلا هو اع

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا (ق) - [1550]
 1 را نم عم ء كرملا 0

 بسح ثيدحلا حرش مدح

 لجر ءاج : لاق هنع ةياورلا ىلع اَتََّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )

 :. مالثبلاب هيلع#لاقق م قحلي لو اًموق.بحأ لجر ف 'كوقت فيك هللاول وسر /اييالاكف

 لمعي مل نإو مهترمز يف نوكي صالخإلاب اًموق بحأ نم ينعي ( بحأ نم عم ءرملا )
 ىلع ثح هيفو مهتقفاوم ىلإ ةبحملا كلت يدؤت امبرو مهبولق نيب براقتلا توبثل مهلمع
 هلل ضب لينا 1 لاقمأ رلتلاب قمر مواخنااو مهب قاحللا ءاجر رايخألاو ءاحلصلا ةبحم

 . تيدا اذيب مسيدكرف» لتم عا وشن نريلبسملا جفا لما هع

 115 قم ةنيدملا لاجدلا لخدي ال باب : نتفلا باتك .: .يراخيلا تامل 8

 3 ىلا ىف بحل ,ةمالع .بابإ : تدآلا كاك: يداجلا 3

 . )5514٠0( )١158( بحأ نم عم ءرملا باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 ت1



 ةالاوملا ءالو هب دارأ ( هيلاوم نذإ ريغب اًموق ىلاو نمو الدع 59 افرص ةمايقلا موي هنم

 هنذإب اّلِإ هريغ ىلإ هنع لقتني نأ لفسألل سيل ىلعألا هنع لقعو ةالاوملا دقع نم ينعي
 رارضإلا مدعل هريغب ءالولا دقعي نأ زئاجف هنع لقعي مل اذإ امأو هقح عييضت نم هيف امل

 كالو :تكلليوا الرف كذآ : فيفا ريعل ىيتعلا مك ةفاضلا عدد ٠ دارلإ : لق
 8 1 ةقاعلا الو نال ةدئاف هيلاوما نإ رغب هلم قس 00 لقا ده ع ل

 لا ا نتا اذاراوسلا نال سلاغلا لع ةنيقلا ادع شع ل1 لإ ها
 دوا ةيبأ ريغ ىلإ ىغذا نم": ةياور قو ار ةداع هلانداي ل هل وب هر هع تن رنا

 ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هيلاوم ريغ ىلإ
 .( افرص الو الدع

 ]١578[ - هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبا نب دعس (م) :

 ريح  9 2يللا اقع كارول ناو ملل نوب اك وس ل تي ا 2 06

 أل ىلع دعأ كنب الو نب ربع وه نم اهو ذا لدنأ ا

 تس ثيدحلا حرش مدح

 ةنيدملا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 فوذحم ول باوج ( نوملعي اوناك ول ) اهريغ ىلإ ةنيدملا نع نيلحترملل يأ ( مهن ريخ

 نم هل اريك اهنأ "اهئلع نإ اع لترا نم تالا متع ملعلا |نيمنالاعإو ةبتعا العر لل وقو
 لح ىمتلا نك ملغ 37 نإ هلا ملع ال هناك نام اميلخ اضن "ص 200067

 دحأ ) ةنيدملا كرتي ال يأ ( اهعدي ال ) ينمتلل ول نوكي نأ زوجيو رهاظلا ىضتقم
 هللا"لدباهيإ و هلا لرعفل هلآ نع وأ نيبعلا لح بلصت' ايل اة رإا يأ" 2 هل
 تبغي الو ) ماع ليقو مالسلا هيلع هتايح ةدم يف اذه ناك : ليق ( هنم ريخ وه نم اَهيِف

 شيعلا قيض ةهج نم اهدئادش يأ ىلوألا ةزمهلا نوكسو نيتزمهب ( اهئاوأل ىلع دحأ

 اهميرحن نايبو « ةكربلاب ابيف ِهُيَع يبنلا ءاعدو ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسم ا

 8 (:59) 0 اهمرح دودح كايبو 4 اهرجشو اهديص ميرحخ و
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 راغلا هيفو ةكمب فورعم لبج وهو ( روث ىلإ ) ةنيدملاب لبج ةلمهملا نيعلا حتفب ( ريع
 اميننب, اهاّذنأ -رهاذظا: ,ليق, (رجاه نيح ملتسسوب هيلع /ىلاعت هللا: حض ,لينلا فيف: يراوتا ىذلا

 باعوا ثحام ريع نيب وامن نفسا قو قنا ىلا ير اعع روت نك ناوكيف مرحب سيل

 نادم اير ةنياقكلا هنايقلا دا راءافرا كش نابخا نوح 3! يانقورك | ةليلقز ا!اكل د همم اهنا

 ادلعف رسما تالا اميكو داؤأب ماسلا ل !ةالصلا ةلعاسنأ ؟لقتعو ةكمااروثو ازعر نان

 نيتباللا ىدجإ!اهبشم (:ةنيادملا يتبال نيب ام مرحأ 01 تيدلح قف !يناثلا' تيابلاا قا ىبس

 يف مدقلا عفترملو ريع هطسو يف لصنلا يتانلا لاقي : يرهوجلا لاق . اهطسو وتنل ريعب

 ثدحأ نمف ) دوعصلا نع اهعانتمال شحولا روث يأ روثب ىرخألا ةباللاو ريع اهرهظ
 رسكب ( اًندحم ىوآ وأ ) ةنسلا يف فورعم ريغ اًرمأ ةنيدملا يف عدبأ يأ ( اًثدح اهيف
 هيفو هب اضرلا هئاويإ ىنعمف اعدتبم ارمأ يأ لادلا حتفب يورو اًعدتبم اهيف رصن لادلا
 ( نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ) اهعادب اك اهب اضرلاو ةعدبلا يورت نأ ىلع هيبنت

 سانلاو ةكئالملا دنعو باذع الب نيزئافلا ةبترم ءاطعإ نع هللا دنع اًدورطم نوكي ينعي
 نع اًدورطم هنوك ال ىنعملا اذه اهب داري ملسملا ىلع تعقو اذإ ةنعللاو هل مهئاعد نع

 ملا «ةيلع» هلاوو نادك“ هيلغ اعجب وز رابح ؤ تركي نأ نزف هلم "قواك

 ةلفان وأ ةبوت يأ ( افرص ) لوبقلا لاك ىفن هب دارملا ( ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال )
 نوكيو مرحلا يف ىنج نإ رجشلاو ديصلا ءادف هب دارأ ةيدف وأ ةضيرف يأ ( الدع الو )
 ةييوزدطا/لاقياالا ةللعس ركن ذنب وخر: ييقابكالا يتلا لافإ ف :ظيلغلا# عقلا 2

 تاقللت بعل 6م اناطنلا نميدام نايك نا هكيايضاك ىنإ) ةعطشلا ضحي هبا سك
 ككذلا اذه ن وكي نأ روجيف ( نيل اكلواقك ةعمج لإ اف ةعمجلا و ىسمدفا تواصلا ١

 ريع كام انف هيفدلا الإ هتاويد نم اهو الو تتاولضلا اهرفكي ال تلا تاس

 هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ةعافشب وأ هتئيشمب هللا اهرفغي نأ امإف هناويد يف اهدجو بئات

 ناماك مهنم دحاو ناما ينعي ( ةدحاو نيملسملا ةمذو ) اهب هرهطيف رانلا هلخدي وأ ملسو

 هضقن هريغل سيلو ةلزنملا يف مهاندأ نامألا ءاطعإ ىلوتي يأ ( مهاندأ اهب ىعسي ) مهلك

 رفخأ نمف ) هدنع دبعلا .نامأ زاوج يف يعفاشلل ةجح هيفو ةدسفم نمضت اذإ الإ
 هللا لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ) هنامأو هدهع ضقن يأ ( اًملسم
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ركب يأ تنب ءامسأ - ق )
 يجوز نم عبشتأ نأ حانج يلع لهف ةراج يل نإ هللا لوسر اي : تلاقو ةأرما تءاج

 كلذك سيلو ناعبش هنأ رهظي ىذلا وهو ( عبشتملا ) مالسلا هيلع لاقف ينطعي مل امب

 سبلي ىذلا يلارملا وه : ليق ( ٍروُز ىّبْوَت سبالك ) لوهجما ءانب ىلع ( طعي مل امب )
 : ليقو , رخآلا ىلإ ةبسنلاب فلاخم يأ روز امهنم لكو داسفلاب ءولمم هنطابو داهزلا بايث
 نييوت بلي نما : ليقو '.نيضيمق نبال هلأ ى اريل انيزخا نييك :هيمكاب, اادصي نم .اره

 . هل امهنأ مهوأو هريغل

 : ان اعنا يضر يلع (قفر 00

 َنَدَح اًهيف تدل ْنَمَه ٍرْون ىلإ ريع َنْيْب ام ٌمَرَح ليال

 هنم هللا لبي ال ءَن ا ساّنلاَو ٍةكْئاَلَملاَو هللا هَنَْل ِهْيَعَف ,اًنِدْحُم ىتوآ أ

 ْنَمَف مهاد اهب ىَعْسَي َةَدحاَو َنيِمِلْسملا هَمْدَو « الْذَع الار افرع ةماعلا 2
 موي هم هللا لبقَي ال َنيِعَمْج ساّنلاَو ِةَكَئاَلَملاَو هللا َهَنْعَل ِهْيََف اًمِلْسُم رم ل

 نت كابقيا وار و ب «هيلاوم ندا ريباك ىَلاَو ْنَمَو « الْدَع الو ايضا ةماعلا
 ِساّنلاَو ٍةكئالَملاَو هللا انقل فتلعتم يلام لتعمل نسا هيبأ ريغ ىلإ ىَعَذا

 لويد يصرخ هلق عر ةقاعملا 4 زلال هللا ١ انفك ال مليم

 هب ثيدحلا حرش مدح

 نيب ام مرح ةنيدملا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - ق )

 . )/١210( (537) 'ظعي مل امب

 اهميرحت نايبو ةكربلاب اهيف ِيَع يبنلا ءاعدو « ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسم

 .(5"5ا) (١*”ا١٠) اهمرح دودح نايبو .اهرجشو اهديص ميرحن و

 كد



 كس ثيدحلا حرش مح

 هللاو راغي نمؤملا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 . دحاو ىنعمب راغلاو ةريغلاو ريغلا : ةغللا لهأ لاقو ءايلا ناكسإو نيغلا حتفب ( اًريغ دشأ

 . « هللا نم ريخأ دحأ الللا م ثيدح ىف كلاثلا تابلا ىف هاب نح

 ]١7”5[ - اينع ١لاعت هللا 7 ةشئاع (ق) .:

 » تيرزملا انهن ينال قررا ماركلا ٍةَرفَّسلا ّعَم ٍناَرقلاب ٌرِهاَملا

 كازا, هلراواخر كاس ركيو ادع ملكا «.+

 هسو ثيدحلا حرش مح

 ( نارقلاب رهاملا ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 فرح لك جرخأو نارقلا ظفل دوج يذلا وه : ليقو . هظفح يف لماكلا قذاحلا وهو
 لامعا ناركيا نيدلا ةكتالملا هب . دارأ بتاكلا وهو رفاسلا عمج ( ةرفسلا عم ) هجرخم يف

 مهعم هنوك ىنعمو نسحنا ىنعمب رابلا عمج ( ةررتلا ماركلا ) مهلجأل اهنوظفحيو دابعلا
 ا مار نحل يملا ةارسلالا يف هت [قيفالوإ مهارات 3 ةكوكالا نأ

 هتوالت يف ددرتي يأ ( هيف عتعستيو نارقلا أرقي يذلاو ) نينمؤملا ىلإ هيدؤمو هيلع نيمأو
 يلع قش : لاقي ( قاش ) ءىراقلا كلذ ىلع نارقلا يأ ( هيلع وهو ) هظفح فعضل
 . هبعتل رجأو هتءارقل رجأ ( نارجأ هل ) رسكلاب قشلا مسالاو ةقشمو اقش قشي ءيشلا

 :, ابله ."رهاملا نم” لضفأ, عتصتملا نوكي نأ مرليق. نيرجآ ناممل ركذي 2 - تلقا باك

 . نيرجأ لوصح نم لضفأ ةرفسلا عم هنوك نأل مزلي ال

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ركب يلأ تنب ءامسأ (ق) - ]١5[
 1 سبالك ظغيااغل اهب عيشتملا و

 . (5971) سبع ةروس : ريسفتلا كانك +٠ 'يراهبلا ان ما قر

 (094) هيف عتعتتي يذلاو نارقلاب رهاملا لضف باب : نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم
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 ةرضلا راختفا نم ىبني امو لني مل امب عبشتملا باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع١*7]
3 065915 
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 : منع ىلاعت. هللا, ضر مع نباو 7 0 200000
 ع ةعبس يف نكات رفاكلاَو , دحاو ىعم يف 0( ةموقلا .

 20 ءاكما

 كس ثيدحلا حرش مح

 : الاق ٠ امهنع ةياورلا لع اقفثا ( مهنع ىلاعت هللا يضر رمع نباو رباج - ق )
 تبلحف ةاشب مالسلا هيلع رماف رفك فيض ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا فاضا

 0 اا نا وج تال امم يل
 1 هلا رمأ م اهلا ترشف تيلحف ةاشب ملشو هيلع ىلاعتا هللا لص رشا ل ل

 دحاو ) رصقلاو ميلا رسكب ( ىعم يف لكأي نمؤملا ) مالسلا هيلع لاقف اهمتتسي ملف
 نذل هقح ف لنمو رفاكلا كلذب صاخ اذه : ليق ( ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو

 كاف ةجاتلا ردقب لك اي نموملا نال ماع ره كايقور دلك لق ملسااملق || كل ا

 ةرثكلا ةعبسلا نم دارملاو ءاعمأ يف لكأي هصرح ةدشل رفاكلاو دحاو ىعم يف لكأي
 هتاوهش نع ضرعملا نمْؤملا هب دارملا نأل رفاكلا نم رثكأ لكأي نمؤم نم مك لاقي ال
 نأ هانعم : ليقو « ةأرملا نم ىوقأ لجرلا كلوقك بلغألا قيرطب تباث اذه نأل وأ
 نأ ةاعم : ليقو.. ةقالخخ رفاكلاو نيطايشلا هك راشي الف ةماعط يف هللا ينسي (نماملا

 رقم الفاو . رفاكلا فال ةرخ الاب هيف قلمتل فلك ا اه انس لق فلا نحس 1

 هلا انش كل هلكأ اه يلاص ال رفاكلاو لالخلا ةيح نم لإ لكي ل ما

 رفدك دا م مل اها

 ]١755[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) :
 رم را وا 2

 ) ب(! ريغ يدشسا هللاوريء ا راغي نموملا

 ”(07ةا دحاو" كعمال لكأي نموملا باب : ةمعطألا باتك : يراخبلا - ع57٠١]

 ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو دحاو ىعم ين لكأي نمؤملا باب : ةبرشألا باتك : ملسم
 را

 . (58) (؟771) شحاوفلا ميرحتو « ىلاعت هللا ةريغ باب : ةبوتلا باتك : ملسم - ع٠
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 وهو ( يوقلا نمؤملا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 وه : يوونلا لاقو . بابسالا ببسمب قثي لب هنطاب ةوقل بابسالا ىلإ تفتلي ال نم

 مروا ليكو تادايعلا لع) امادقإ رك ١ توك اة رج نأ روما لف ةيعو فسخ هد

 بحأو ريخ ) داشرإلاو ريخلا مهملعو مهاذأ لمحتو سانلا ةسلاجم ىلع ربص نم ىوقلا
 فيعضلاو يوقلا نم دحاو لك يف ينعي ( ريخ لك يفو فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ
 للع صرحا ) رشلا فالخ وه ردصملا ىنعمب ريخلا اذهو ناميالا يف امهكارتشال ريخ

 ةرخالا يف كل ةعفاتلا "كلاعفأ ىف' هللا "ام ”ةنوعملا بلطا يأ (.هللاب نعتشاو كعفني اه

 ناك تلعف ينأ ول :لقت الف ءيش كباصأ نإو ) كعفني امع يأ ( زجعت الو )

 (لغ+ول ةجلك لاعتتلبا يأ, ع ول نإف  لعف' ءاشاامودهلا ٍنَّدق : لق نكلو اذكو اذك
 ىلع اهلمعتسا نم امأ هلمع نم هنأ ينعي ( ناطيشلا لمع حتفت ) ردقلا ةعزانم هجو

 هيلع هلوق ل هاك طقف هللا فاش اميل كمي ل هنأ ملعو تنافاام لع فساتلا ا

 ليبقلا جاده نم كفدللا- ( ماس رم كليقتشا ناب هاذ مالسلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 وبايقو نأ هز
 ا هلطتبا انعاناقلاك نم ملل تماس

 عج تن نشل حرش م

 نمؤملل نمؤملا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هايندو هنيد رمأ يف ىوقتي ال نمؤملا ينعي ( اًضعب هضعب دشي ) طئاحلا وهو ( ناينبلاك
 . مثإلا ريغ يف دضاعتلا ىلع ثح هيفو هضعبب ىوقتي ءانبلا ضعب نأ اك هيخأ ةنوعمب الإ

 )1/8١(. هريغو دجسملا يف عباصألا فكليقتي انآ : ةالغلا كانك: ئراخبلا 7571

 مهدضاعتو مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم
 )١680(. (؟5ه 59

 . هنع هللا يضر ىبوم ىبأ ثيدح نم
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 هد ثيدحلا حرش مح

 سانلا كرطألا نودحؤلا و: ةنغا سنا ىور ةيع»لاعتانأ يق ا م
 ”ازيقو 0 ىنعلا لوطي تاداشلا فضت برعلاو تاداس نورك. 201 ةقاقلا هوب اناا

 رثكأ مه هانعم : ليقو . هنم ةعطق يأ ريخلا نم قنع نالفل لاقي . اًباوث رثكأ هانعم
 كرت اذذؤملا ةيعدا باج نمو ةعاج فأل شلتلا نفر قيعد قولج الاعب ةعاج لالا

 سانلاو هقنع هيلإ لاط اًئيش اجر نم نأل ءاجر سانلا رثكأ مه هانعم : ليقو « هعم

 ناكو ةنجلا لوخد يف مهل نذؤي نأب ءاجر رثكأ نونذؤملا نوكي بركلا يف نونوكي نيح
 115 جرفلا نع, ةيادكا يملا لولو 3 ليقو (٠ يهوبص عقر دنع مقانعأ ةماءارج د

 ةمايقلا موي سانلا هاوفأ ىلإ قرعلا لصو اذإ هانعم : ليقو . نزحلا نع ةيانك اهنرصق

 يي لل بكب افاعإ اذ يورو اللد هان خا يللا طا قانعأ تلاط

 , اهب :ذتم ريغ ةيآورلا مذهو ةبحلا لإ اعارسإ بم دما

 : اهنعا'ىلاغت هللا يضر ةريره وب معزا 0

 1 "وي رمل ينك يوما

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( نمؤملا وخأ نمؤملا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نقيا نب ردد كيتو نونو زتألا», اقرا قه ينيب هليل لاق اك ؟نيدلا ليف أ
 ! احنا | نع «,تانتجلالاو قفاضتلا وا ساحتلا ف ميعرشاعم اورشاعب نأ

 :هنع ىلاعت هللا 0 ةريره و 0 [ 11

 كي فيِعّضلا .كايحأو م هلل ادعي 0 ريح وَلا يروق ١
 2 وفه

 .(08) )558١( ... ملظلا ميرحت باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - [ع908]

 . «ملسملا وخأ ملسملا» : «ملسم» يف يذلا نكلو

 ضيوفتو « هللاب ةناعتسإلاو , زجعلا كرتو ةوقلاب رمألا يف باب : ردقلا باتك : ملسم - [1881]
 . (*54) (55515) هلل ريداقملا
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 : هنع ىللاعت هللا يل 0

 ١ نيعلل ةافش اهو امو 16 فلا ةانكلال]

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةأمكلا ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب دعس - قر

 هاطعأو هدابع ىلع هللا ّنم امه يأ ( ّنملا نم ) ةزمه اهدعبو ملا نوكسو فاكلا حتفب

 ءافش اهؤامو ) عرزو بعت الب اهوصح يف ءامسلا نم لزانلا َنملاب ةبيبش يه هانعم وأ
 ءافش هئام درجمف اًراح دمرلا ناك نإ ليقو ءاودلاب اطولخم ناك اذإ اذه ليق ( نيعلل

 طلخلا ركذي ملو قلطأ مالسلا هيلع هنأل ءافش هدرحم نأ رهاظلاو هطولخمف اًدراب ناك نإو
 تلعجو. ومكا ةثالل ,ترصع ,: لاق« هلااذلع هللا "ىضر ةريره يآ نع يور الل

 اننامر يف انيأر : .يووتلا لاقو ..هللا نذإب تأ د ىل ةيراج هنم تلحكف ةروراق لاس

 . هرصب هيلإ 0 تا

 . 0 "اهنعطي مئذلاو راَنلا ىتاهنستا ةطفت

 هج ثيدحلا حرش مدح

 ( قنخي يذلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 هلعف ام لثمب ةرخآلا ف بذعي يأ ( رانلا يف اهقتخي هسفن ) ايندلا يف يأ نونلا مضب

 رانلا يف اهنعطي ايندلا يف يأ نيعلا مضب ( اهنعطي يذلاو )

 : هنع قناع هللا يضر سنأ ممر اح ما

 0/0 ةماتفلاز' داوي ةافاتعأ نسال طا ١3 وثدؤعلاك
 مامغلا مكيلع انللظو # ىلاعت هلوق باب : ةرقبلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - ع18707]

 . (4478) « ىولسلاو نملا مكيلع انلزنأو
 . )5١59( )١917( اهب نيعلا ةاوادمو ةأمكلا لضف باب : ةبرشألا باتك : ملسم

 . )١7516( سفنلا لئاق يف ءاج ام ثاب': رئانحلا باتك. ::يراخبلا - 5

 (”721) هعامس دنع ناطيشلا برهو ناذالا لضف باب : ةالصلا باتك : ملسم - ع874١]

5 
 هلا



 عاونأ نم عون يأ نايبب امبنيب مالسلا هيلع زيمب مل امنإو هب عراشلا هفصي مل ام ريبك وأ
 بلطتل ردقلا ةليل ىفخا 5 بونذلا لك نع دبعلا بنتجيل ريبك عون يأو ريغص بنذلا
 نافرعت امنإ ةريبكلاو ةريغصلا نأ ءاطغلا فشك : حراشلا خيشلا لاقو ناضمر لك يف

 اهنم ربكأ وه ام ىلإو ةريبك تّدع اهنم رغصأ وه ام ىلإ تفيضأ اذإ ةريغصف ةفاضإلاب
 لكس كلف تاهل ديا امأوب رئاكللا ربك /(كركيف وف ضد دذإ كر ا ةرحسص 7
 نا لع ةهوقوم ةفاضإلاب هانش نال رك ١ فيشتكلا ايلاف ءاطخلا# لوقا سك سس لإ

 اًرود نوكت ةفاضإلا ىلع تفقوت اذإ امهتفرعمو ربكلاو رغصلاب بونذلا بتارم فرعي
 تارفكم ةعمجلا ىلإ ةعمشلا لأ حيحصلا ف جين هنأل .تامظلا وري م. انايبلا اذه نأ لع
 اهب ةرفكم نوكت ةفاضإلاب ةريغصو ةريبك ةيصعم لك ناك اذإف رئابكلا نود رئاغصلل

 . ريشبتلا هب لصحي فيكف ريفنتلا ثروي امم اذهو ةرفكم ريغو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ل ولأ 6

 أ ناطق وسل لكلا ١

 هج ”تيالجلا حرش مدح

 ( ناطيش دوسألا بلكلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 لاق اذه نعو اًساعن اهرثكأو اًعفن اهلقأو اهثبخأو بالكلا رقعأ هنوكل اًناطيش َىّمْس

 : هبي كيضلا_ءللح الر. لح و ويويدملا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبار( قردح ما

 ١ 1 ةقدضا| هيرقلا ةملكلا و

 2ص تيدا ينعم حج

 ةبيطلا ةملكلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 . ةقدصلا باوثك باوث اهب لصحي ينعي ( ةقدص

 .١(؟) )51١( يلصملا رتسي ام ردق باب : ةالصلا باتك : ملسم - ]١775[

 05957 هوحنو .ظاكارلاب دعما قطودسماب : تايدكا فاك رن ىراشسلا 1

 فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 . مكر تاغلف)
 :اا/

 "17م  (؟) راهزألا قرابم



 ملل يل اءقاك | يسفانخلا ةنأعا ركع الن هيلع قوق
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 ل هيلا فسلا منا كبملغ-:علاقو

 براشلا صق يف انل تقو : لاق كلام نب سنا نع ملسم ىورو . عجولا ىلع ىوقا ال

 0 كاند . هليل نيعب را م كا كرك ل نا دادحتتساالاو طبإلا افتنو رافظالا ملقتو

 4 00 0 م . 7 | 3 3 -

 . عوفرملك ناكف لخدم هيف يارلل سيل ىتلا تاردقملا

 «.اهيدع ناعت هللا يضر ىرمع ويرش ديعزيحر يي انارللا ك0
 و و -

 زيعناو.يزسفلا .لاتقلو نييتملاولا .قوقعو هللاب, كلارتشإلا ,ناوئاتكلا ١

 : رئابكلا ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - خ )
 قوقعو ) برعلا يف اًبلاغ هنوكل كارشإلا ظفل راتخا رفكلا هب دارأ ( هللاب كارشإلا
 اميف امهتفلاخم امهقوقع ليقو عطقلا وهو قعلا نم ذوخام امهبللص عطق يأ ( نيدلاولا

 نيملاو ) قح ريغب يأ ( سفنلا لتقو ) امه ةعاطلا اصع عطق وهو ةيصعم نكي م
 "مالا ف ايحتاص سعت ان :اهومعا تي يدا قضاة اعم لع قلخا"ىأ( سس ردكلا

 داوم لع لكل هنكللا ةعئاراالا ذك كف" يابكللا نيلفحلا#! يعر) ةئلك# دل" رهط نأ دا

 نا اهبآ دانرملا نيل و ةرئابكلا" ريك نا( ينعيا فاضم انه" ردقي“ نأ" هخجولا "لعل هذه. ريغ رئابكلا

 ليف ماو ال اءادانه نأ نادرا رز“ نا ساكلا "9 رم ريكا يشير” فارؤكاذللاا ةعيرالا

 يضر سابع نبا نع يور ةريبكلا يف لاوقألا فلتخا . رئابكلا ربكأ وه ىذلا ضعبلا
 هامالا وبنم هعامج را هيه 0 وهف هنع هّلْلا ىبَن ام كَ ىاق هنأ امبنع هللا

 ناعلا" دا" حكلل هيما ناك .ءااومق هلع داتلا عيب ام لاحإ "اراك نتا مظلل تا
 اوك 5 اج لإ ةسسلاب كقطع كه ذ اذه وار اقت هللا فلاحا نوح 1

 اهنا هنع يورو ١ ةفيعضص نوحتف هيبتا مالسلا يلع سلاو دوج و ريعضلا :تندللا عما

 - | 4 .٠

 هياورلا هده لع :

 6 ع ا ٍ 5 5 ع , ع 2 رع 1 - 0 0

 2 ِ 2 و 8 3 2 5 . 5 دخا هبو ريبك هه اهوحن ها هباذع ها هتنعل هأآ ةبضغت هللا هبمعا بند اك  ؟الاق ذنا

 ريغص هنأ فا ا ككندلا ىدحاولا مامالا ناقو : ضايع ىضاقلا هلاف 557 روهمجلا

 7 ةلطئحو سومغلا نيمعا تايرت روذنلاو ناممألا كاك د يراخبلا د الل

 اذار



 ]١575[ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) :
5 2 7 

71 2 
 ا 1 ل ١ ا 31 1 ٍّظ

 » ميلقتو براشلا صقو دادخِتْسالاَو «ناتخلا : سمخ ةرطفلا

 اطبالا ْتكَو رافظألا « .

 كح تيدا حرش مح

 ( سمخ ةرطفلا ) هنع ةياورلا ىلع اَمفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - ق )

 كلذو مالسلا هيلع مهاربإ اهب رمآ نم لواو ءايبنالا اهراتخا يتلا ةميدقلا ةنسلا يهو

 تضقناو ( :١١4 ةرقبلا ] © ّنُهَمَئاف ٍتاَملكب ُهبَر ميِهارْبإ ىلتبا ِذِإَو » : ىلاعت هلوق
 نيدلا ةرطفلا : ليقو . يضاقلا هلاق اذك اهيلع اورطف يلبج رما ابناك و عئارشلا اهيلع

 (,ةرطملا "نم رضع ) لاق, عالسلا هيلع يببلا نإ ىور الب دارمي سيل محل ايف هنا 3

 ءاجنتساللاو فاتن و ةضمضملا : ىهو ىرخ | اينخ ةدرودعملا سمخلا هذه لع دازو

 ىفني آل هنال فاو ريغ نايبلا نم ردّقلا اذه .: لوقأو . كاوسلاو.سارلا قرفو ءاملاب
 ليفي ادوهعم نكي مل اذإ ماللاب بقرعملا ادكملا“ نام !كلعملاب هلع يف ةررقملا ةدعاقلا ءرخ

 ةيدلا» يعساو منقل" :«مالسلا هيلع هلوق يف ةرظلفلا كم كارملا قاقيرذا مجاولا» لعل رصقلا
 زك دنا" نم" ةالئارل ا ل ا ل ااا نه قاما ك6 لاخلا معطف ناتخلا ١ ندبل علا ةلازاب ةقلعتملا

 ثيدحلاو ملسملا نم هب زيمي رفاكلاو مالسإلا رئاعش نم هنال بجاو هنأ : يعفاشلا لاق

 درعا 3 ةريغب اهرعش لارأ .نإو ا ديد1 او وةناعلا قلم _ىا ( دادحتسالاو , هلع

 ىتح صقي نأ هيف راتخنا : يوونلا لاق هعطق يأ ( براشلا صقو ) ةنسلا هجو ىلع
 لبق نيديلاب أدبي نأ هيف بحتسملاو اهعطق يأ ( رافظألا ميلقتو ) ةفشلا فرط ودبي
 ىلإ دوعي مث مايسالا ,مث رصنخلا مث رصنبلا مث ئطسولا مث ىنهلا هدي ةحبسمب ًادييف نيلج لا
 اهرصنخمب ادبيف ىنمما لجرلا ىلإ دوعي مث اهرخا ىلإ اهرصنبب مث اهرصنخب ادبيف ىرسيلا

 ةسسبإ سيل هفلح نا هنم ملع ( ظبالا فتنو ريئورلا هلق اذك يرش 522
 رمل لضفأ .كفننلا :٠ !ياوؤنلا لاق 'ةيياركلا) ةحيئا رلل !ن وع "١نيوكيف ١ ولحل اي ظلعي ريشا هقالإ |

١ 

 .,(58/85)|براشلا' صق باب : سابللا باتك : يراخبلا - عا#7]

 .(59) (؟©00ا/) ةرطفلا لاصخ باب : ةراهطلا باتي : ملسمو
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 انج يح اردلاب ا داوم !قاب تيكا دلرافاا :ركفأر قفل نع و كلش ا
 فلاي ادع ةرثع ١١ صعبا هحفا وس يصعب راد انيرو اف وضل :تروستاي» 01996 ؟مبنألا 'باودتملا

 ةعمجلا 'لِسْعاو * ماللسلا هيلع هلوق .: تلق نإف' . .ةباجألا+ ىلإ كفل «كركيل «بحاولا

 لع ةفصكا هانعما :انلق "1 نقولا وع يطرد ترش لدي ١ ةيانخلا لسمك كلش

 نإف . غلاب يأ ( ملتحم لك ىلع ) هبوجو نايبل ال لخغلا *ةفص* نابل. 'ةيئشتلاف"قئانخللا

 كلل ) اًنيع هي ديقلا ناكل الو يحالطصالا خلا ولا هل دارملا نأ ىلإ رتضيا ادع اكل

 كاوشلا لمعتسي يأ ( نتسي نأو ) هريغ نع زارتحالل ال هيف بلاغ لسغلا نأل هركذ
 هلبق امو فطعلا اذهو ( دجو نإ اًبيط َسمِي نأو ) هلوق اذك و ًادتبملا ل بل ا

 . يحالطصالا هانعم ىلع سيل بجاولا 93 رعشم

 هنع| ىاعتا,هللالا يضر .ةريرها وبا (ق) - [1755)
 له يف كل ربولا 0 اوم نيالا دملا ىف الخلاب يكفلال و

 5 مَنَعْلا

 ات تيدلل حرش مدح

 ( ءاليخلاو رخفلا ) هنع ةياورلا ىل -ااعنتا دنع ىلاعتإ هللا يضر ةريره اوبأ - قو
 نادف عمج لادلا فيفختب ا ق1 اوبك" :يا“«ءايلا حتفو اهرسكو ءاخلا مضب

 لاذلا ديدشت زوو ”ةيدادفلا اباخضأ دارملاو اهب ترحب يلا ةربلا هو لادلا ديدخم

 رامحلا بحاصلو لاغب لاغبلا بحاصل لاقي هنأل فاضملا ريدقت ىلإ جايتحا ال اذه ىلعف
 نودادفلا :' يع, الازلاقو ب نيضازو رلازإ تن رعطأ بيقيقتلا ىنعرأا : يتتسوولا اياك لح

 هتوص دتشا اذإ لجرلا دف نم مهيشاومو مهعورز يف مهتاوصأ ولعت نيذلا مه ديدشتلاب

 . ( منغلا لهأ يف ةنيكسلاو ) 1 لهأ يأ ( ربولا لهأ نم )

 ركذ نم مك انقلخ انإ سانلا اهيأاي 8 : ىلاعت هللا لوق باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ع157]

 .(049) 7+ ..نشاز

 (55) هيف نما لهأ ناحجرو هيف ناميإلا لهأ لضافت باب : ناميالا باتك : ملسمو

 : خ1



 : هنع ىلاعت هللا يضر ارب 2ك سنةنس
 00 2 رفا (

 كس ثيدحلا حرش مدد

 ىرمعلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 . ( ةرزئاج

 ا ةنعا" لاعت هللا يضر رياج 4 ناسا

21 

 تبهو نمل ىرمعلا ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر
 مدقت . ردصملا ىنعمب هلبق اميفو رمعي ام يأ لوعفملا ىتعمب .كيادحلا ادق" ئرمعلا (هل

 . نا ىارمع لولا ريلعأ لهيب تب دحتالا6 كاوألا تيابلا يقةيف«كفالخلااو 'ىئرزمخلا ناي

 ا هينفع ىلاعت هللا يضر كديعس 0 0 بح ماايصلاا"

 1 علا انا امد كك يدا ةعْمَجلا َمْوَي لسا (

 ايس نإ ليصار عدن

 موي لسغلا ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 ةقمسطلا ماوي افاوي نفل "مالذسلا هيلع هلوقلا هش هناء لغ ليم او( حلاو ةعفجلا

 . (5175) ىبقرلاو ىرمعلا يف ليق ام باب : ةبهلا باتك : يراخبلا - [51]
 )١555( )5١(. ىرمعلا باب : تابهلا باتك : ملسمو

 ]١9206[ - ىبقرلاو ىرمعلا يف ليقام باب : ةبحللا باتك : يراخبلا )5١175(..

 ىرمعلا باب : تابهلا باتك : ملسم )١575( .(؟5)

 )88٠0(. ةعمجلل بيطلا باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - ع)1951]

 . (9) (8145) ةعمجلا موي كاوسلاو بيطلا باب : ةعمجلا باتك : ملسمو

27 



 هع ىلإاك هللا ىضار' ةريره وباء (قلا - 5
 0 1 2و 5 001 0 و ٍّ

 راكارلا ا رابج ندعملاو 2 رابج ازكيلاو 2 رابج ءامجعلا »

 ري و

 تك

 4ىسح ثيدحلا حرش مدح

 ( رابج ءامجعلا ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اذإ. لب !قالطإلا ىلع, نيل, اذه نكل اهبحاص ىلع .نامض..ال رده .ةميببلا .فالتإ ينعي

 امئاس وأ اه اًدئاق وأ اهيلع اًيكار هنوك ةروص يف اك دجو اذإ امأ طيرفت هنم دجوي مل

 ءيبش ركبلا يف عقو اذإ ينعي ( رابج رئبلاو ) هقفلا يف روكذملا ليصفتلا ىلع نامض هيفف
 انايدح أ كلم ةتملبلا ةالفر ف نأ دكلم (فيراه مج ىلذإ ءادهراهرفاح لع ,ناسحإ ها[

 ندعملاو ) رفاحلا ةلقاع ىلع نامضلاف هنذإ ريغب ريغلا كلم يف وأ قيرطلا يف اهرفح اذإ

 ىلع قلطي وهو ( سمخلا زاكرلا يفو ) رثبلا رفح ين مكحلاك هرفح ين مكحلا ( رابج

 ت76 قولا حرس عمعجح

 ىلإ ةرمعلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - فز

 ءيبش هطلاخي ال يذلا وهو ( روربملا جحلاو ) رئاغصلا نم يأ ( امهنيب امل ةرافك ةرمعلا
 ا ةطا هلإ كرجل ل )تاروت وهو لاو ناعما :لكونتملا وه اا نع

 01533 نسما راك زلا يف كتناي 7 ةاكرلا باتك : ئراختلا - [(112)

 . (١الال*") اهلضفو ةرمعلا بوجو باب : ةرمعلا باتك : يراخبلا - ]١914[

 .(1"ا/) )١5159( ةفرع مويو ةرمعلاو جحلا لضف يف باب : جحلا باتك : ملسمو

© 



 : :اهيطع ىلاعت هللا ىصر سابع 0 2١ 7 ا

 اص كا كل مارد 1--

 0 ٠

 دوعي بلكلاك هتبه :يف دئاعلا") (”امبدع ىلاعت هللا مضر سابع نبا - قف )

 مث ءىقي ثبلكلاك» ملبسم/ تيجضا فا ةراتغلا نكلا( قا ,ةفالغبا تدصملا انقر( هعيقا يف

 ءئشب هبيبشتل اقلطم هنع عونمم ةبملا يف عوجرلا نأ ىلع لدي ثيدحلا (هئيق يف دوعي

 اهو اهيقاانلاولا |غ صوامع "اي رعلا هنااالإ عفاحلا""اكيط امي ةاااتح ا
 | .٠ رم ور ا 2 كا ع 5 أ 3 54

 بهو نيح ريشب نب تاكعنلا لاق مالسلا و ةالصلا هيلع هنا ىور ال هدنع زئاج هناف هذلو

 عنمي ل اذإ بناجالل بهو اميف عوجرلا اوزاجا نويفنحلاو هعجرا اًمالغ هدال وأ ضعبل

 -_ ل - .٠ ا -_ - 5-2 20-24 -_

 .هةها ركملا» هب تففيف اةركم ١ ارم ايابعقأو ةيكفعلاف !ىلكم ريغ تذل

 ]١51١3[ - هيا ماغت هللا يضر راسي نب لمعم (م) :
 أ أل

 ا ع ةرجهك جرهلا ِض ةدابعلا » ة ع ها ا

 يف ةدابعلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر راسي نب لقعم - م)

 ف دياغلا اذكف (قللذا ره الاس رتكالا " ىعاطبعل ةابلفس سك نواف رحابملا للك لا

 .(؟١117) هتقدصو هتبه يف عج ري نأ الحا لحي ال امانا: ةطا تاكا : ىراحللا 15 ١1[-

 هبهو ام الإ ضبقلا دعب ةبطاو ةقدصلا يف عوجرلا ميرحت باب : تابحلا باتك : ملسمو

 .(5) )١5١55( لفس نإو هدلول
 )17١(1. (580:4) جرطلا يف .ةدابغلا للطف كاب“: ةعاشلا طارتشأو ا نعفلا تانك :! ملئشما + (م13)]

 كا



 دبعلا ج رخي هيعرشل فيل اجشل ىلعارب درا جيربشلا ل دوم ررمشلا منا يعي نعاطو || دخلا لك ا 0 ا | || .

 2 لى حالا يولع ا لاق ءالسإلا ناك 3" كلاس هنركلوب ءايض (ناوكف' [دنيع

 نال هنا ذيع ربع 0 ىدصلابا داوملاكلاقيرتوا ةانإ رثكأ ءوصلا« نون .ةالصلا قح (قف

 ها رهظأ يي باس يذلا ولكملا 0 ةينلا» عم ترا رظفملا كدع سفتلا سبح هوصلا

 ةاكوللاو ةاللصلا يهم ناعإلل' ةقالتلا ةاكزرألا "كليدحا اذه ىف دعا مالسللا هيلعب هتاكف

 اد يأ ( كيلع وأ ) هب تلمع نإ كتاجن ىلع ليلد يأ ( كل ةجنح نارقلاو ) موصلاو
 ادتبملاو عئاب يت وحفلا كانوا ودق كا لا ماتو( كلاكت عر

 لدب وأ رخا ربخ وهو اهكلهم يأ ( اهقبوم وأ اهقتعمف ) ءازجلا ءاف دعب اًريثك ف
 2 0 حار وأ ادغ اذإ نيفلكملا سانلا نم دحاو لك ينعي عئابف نم

 قحتسي اًرش لمع نإو رانلا نم اهقتعم نوكيف اري قحتسي اًريخ لمع نإف هب هسفن عاب
 امَّنِإ قاتعإلا 70 ةنيرقب ءارشلا" انهت عيبلاب دارا للاميخشأ اهقبوم »نوكيا | 2

 دا هير ا للاخ مل نكي ا ةلد قدا كرت نم هانعمف يرتشملا نم حصي

 . اهقبوم نوكيف ةرخآلاب اًيرتشم نوكي ايندلا رثاو ةرخآلا كرت نمو اهقتعم 7

 1 اعلا ُموَي 0 ضل (

 هب ثيدحلا حرش مدح

 0000 | ىع اَقْمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 دنع ع يلف ىلاعت هلوق يف اهب ترسف م دئادشلا تاملظلاب دارملا ( ةمايقلا موي

 نأ زوجي و هبحاص دئادشل ببس ملظلا ينعي [ <: ءاعنألا | 4 ٍرْحَْبْلاَو ا تايلط

 ليبسلا ىلإ يدتهي الف ةملظلا يف ملاظلا ءاقبل اًببس ملظلا نوكيف يقيقحلا اهانعم اهب داري

 تاون ىلا نين تريم وملا روت رد نيح

 ]١815[ - ةمايقلا موي تاملظ ملظلا باب : ملاظملا باتك : يراخبلا )/514151( .

 .(هك) (550ا/8) ملظلا ميرحخ كاب بادآلاو ةلصلاو ربلا كتاكيت ملسمو

5 



 هدا وُ ةداتملا 1 ,ضْألاَو تاوُمّسلا ا 00

 هَسْفن ْعَئاَب ه وُدْعَي ساّثلا لك َكِيلَع وأ كل ٌةَجَح ُناَرْقلاَو  ايبص ريا ؛ َناَهَرُ

 37 م َ 0

 قت ثيدحلا حرش مع

 هاور ام : ليق . ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يرعشالا كلام وبا - م )

 : ليق ( روهطلا ) نيثيدحب ملسم ابنم درفنا اًئيدح نورشعو ةعبس مالسلا هيلع يبنلا نع
 مضلاب هنزي د تيوزبكوألا )لاق وز هب نرهظتي ا عتما ايحا لقا ردصم حتفلابو مسا عم وه

 هيف رجالا د ا دعا رجا دواوو ردصملا ىنعم انههو هل مسا حتفلابو ردصم 1 <00 . 9 ١ 5 1 كك

 نع .نطابلا ةراهظا نامعالاب ناءاقضنر هنوك (ئتغم ,: لبق و" نامعالا رجا كعضصت ىلإ! تعاك

 نع سفنلا ةيكزت روهطلاب 0 ليقو . سجنلا نع رهاظلا ةراهط روهطلاو كرشلا
 ةاللصلا. انه نامعالاب تا رملا# :.ئووتلا لاقت 1 لماكلا .فاعإللا ارطش. نوكيف ةيدرزلا قالا

 0 و فنلا محب لاكي سلا اع

 ىوقأ يه يتلا ةراهطلا ل اع "انكر اهطئارش عامجتساب ةالصصلا ةحص كاك كل

 ألا بلر لهو انيق فن وك لاب مري الو امم رطشلاك ايطنا“

 يور ( نالمي هلل دمحلاو هللا ناحبسو ) هباوث مظع هب دارملا ( نازيملا المت هلل دمحلاو )
 تاومسلا نيب ام لمي وأ ) نيركذلا ةدارإ ىلع ريك ذدتلاب و ةلمحلا رابتعا ىلع كيانلا ءانب

 ردقلارل نضر ألا ور ءامعبلا] دك هايم رك كباون ذاك ياك ورا رئارا م تاج اذاعي ضرقلاو
 داما رار لامع امقلاا ارق 0 تملا يقنع جلسوا تام قرت .ءاطمر ال اع اال

 او وج 0 نون زفالصلاو را د ءالو ها هلمحب حبسي دواعش ملم

 , م ا 3 100 5 9 5 3 1 5 ا : |

 ىَعسَي ْمُهَروُن # : ىلاعت هللا لاق اك ةنجلا ىلإ هلصوت ىتح ةميقلا يف وأ ربقلا يف اببحاصل
 روما تاملظ قااذث عابضتسي راوي ةراضلا هانعمو ( «- ءاحلا | ِمهناَمياب َه مهيديا نيب

 ل | 0 00 3 . 1 آم
 |[ 65 : تكرار تقلا | ص ركفلاو 2 الا نع ىهش ةولصلا نإ 0 كاعت هللا ناك

 ءادا ىلع ةمايقلا موي قدصتملل ةدهاش نوكت هانعم وأ هللا ليبس 1 الا ديك /
 4 رد 2 1 ا لصرم

 1 ٍِ ّ إ 0



 نوعاطلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دير ننا دهاطنار ناكر

 نأ هللا عا ندلا مهو ( ليئارسإ ينب دب نما ةفئاط# لعب _لضرأ () مضاد اا( ارز

 هعابس ىف روم ايف نب عاطلا |! ؟بكغ هللا م هللا رمأ اوفلاخف انجيل بابا اولخدي

 متحمس اذإ | 0 ثيدح يف عبارلا .بابلا يف نوعاطلا ىنعم رم .ليق اذك نوعبسوا فلأ
 . ( نوعاطلاب

 : هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ (ق هروح 1
 17 ملسم لكل ةداهش ف وكطاطلا 1 < | هل ا

 ح ا 5 /

 ( ةداهش نوعاطلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا- ق)
 ا ب هيلا يت

 ؛ ملثم لكل ) ادهش هماكملا نر 020

 هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نياورصعما( مز اازل ا

 3 انكيب" ام ءاَعطلاب سل ءاكتملا#)

 هج تيدحلا حرش مح

 نم نوكي ام نيماعطلاب دارا رتع الف )درك رح الاي امهدحأ عيب ينعي ( ماعطلاب

 ! كش“ كفيك اوعيبف نابسملا (ضلعخا| اذإ مو وخا !ثيدح ةنيرقب.دحاو ا رن

 00 يرعشألا كلام ا ثا ا

 هللا يزعل ناري )كلمت هس دب انحكلا الا ٌروُهَطلا (

 . 00750 تقلا ونس عبس ةداهتشلا! بابرةدريسلاوةاهجلاا بات" ١ :يلاسلا - 111

 )١91١5( )١55(. ءادهشلا نايب باب : ةرامالا باتك : ملسمو

 ]١1511[ - لمي الغم ماعطلا عيب باب :ةاقاسملا باتك :ملسم )١950()51(...

 ]١51[ - ءوضولا لضف باب : ةراهطلا باتك : ملسم )5١7( )١( .

 3 ناو



 : هنع لاحت هللا يضر ي ودعلا قت وبأ (ق)ا ا

 مللسم لجل لي الو « َهلْيلَو مو 0 ماي هنا ةقايكعلا :

 ارا م

 . هللا َلوُسَ اي اوُلاَق لا رداوان عير ىلع يأ الع بير

 930 ووو 3

 تمسح ثيدحلا حرش مدح

 ةثالث ةفايضلا) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا (هنع ىلاعت هللا يضر يودعلا جرش وبأ - قر

 اميفو ( ةليلو موي ) هيف فلكتم ماعط ميدقتب هفاحتإو هماركإ نامز ينعي ( هتزئاجو مايأ
 دنع مقي نأ ) فيضلا هب دارأ ( ملسم لجرل لحي الو ) هرضح ام همعطي كلذ ءارو

 مثإلا يف ففيضملا عقوي يأ لاعفالا باب نم ( همتؤوي ىتح ) مايا ةثالث دعب يا ( هيخا
 رطم هسبح نإف هريغو نملا نم هيذؤي امب هل ضرعتي وأ هدنع هنكم لوطل هباتغي ناب
 ةماقا فيصملا بلطي مل اذإ هلك اذه عيسفن لام نم قفنأو ةثالثلا دعي ءاقا ضرع را

 لرسر ان اولاق :ملسم دازار اب ساب الف هتماقإ مركي ال هنأ نط وا باط ادا
 يناثلا بابلا نم :( هب هيرقي. هل ءيش الو هدنع مقي : لاق ؟ همثْؤي فيكو : هللا

 لل ا ا لا

 تاس هكا املا 5

 ا سووا وبأ ملسم حيحص يف هتفداص ام ىلع هيوار نكل ( ىف ) ةمالعب
 . رخا ثيدح يودعلا يرش يأ نع

 ىلاعت هللا يضر 0 1 لاجل 6 ا

 ا كا ست 1 0 زجر تاعاسلاو

 هراخا ةازر كلف رخل آلا ماولاو" للبلا نفي ناك "نم "تاجا: تثدآلا كانك ٠ ياراحتلا <78
115 

 )١8(. (58) اهوحنو ةفايضلا باب : ةطقللا باتك : ملسم

 (391375) نوعاطلا نم رارفلا ين لايتحالا نم هركي ام باب : ليحلا باتك : يراخبلا - 5
 . هوحنب
 01 11 اهوحنو ةناهكلاو ةريطلاو نوعاطلا باب : مالسلا تاك ملسمو

 كا



 نإ لطا :ىلاعت ةلوقل نفارملا رهو يديتيللو عشب روعلاب حينجلا هلاق اذكري يعيب .امنا يأ ين
 ال ير ا ل الل كا ع لس هلع نري اه اع سس
 سب اه تاب ماحس لب فايا تيداحلالا قاسم ن ل دارع شيل كل ليضع ناك نار لا

 يهذم وه اذه اهللا لضف“'وأ ةبوتلا اهرفكي امئإف رئابكلا الإ ةروفغم اهلك بونذلا نم
 رئابكلا بانتجا تقو رئابكلا بنتجا اذإ هلوق ىنعم اذه ىلعف همالك انه ىلإ ةنسلا لهأ
 نم داري نأ زوجي : يدابالكلا خيشلا لاق . رفكت ال اهنأ هب دارملا نهنيب امع اهجورخو
 لاقي وأ ةيسوحملاو ةينارصنلاو ةيدوبيلا نم هعاونأ رابتعاب هعمج كرشلا ةيآلا ين رئابكلا
 لك ةريبكف # اوُبنَمْجَت ْنِإ أف : هلوقب عمجلا لع: درو باطخلا نأل باطخلا قفاويل هعمج
 0 اتي راض مساع هاك تسع سا ا

 :"هنع'"'ىلاعت هبا, يضر اديز نب ةماسأ (قر 0007
 ا ا ةالّصلا

 هج ثيدحلا حرش مدح

 لخد : لاق هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق)

 :مالطلا هيلغا الاقف 2 شاقل وسار ريدوذدّنصلا 7 تالف تافيزعا رم ةدوقلا» دعب ظرعملا كفار

 . ةفلدزملا وهو كيدي نيب اميف ةعورشم ةالصلا هذه ينعي ( كمامأ ةالصلا )

 : هنع ىللاعت هللا نص ”اةازيرعل وبا (ق) 015001

 . اردت رئاشملا ١

 ( ةنج مايصلا ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 قريشا ةةررسكل ىصاعملا نم وأ مرجأ مظعل روانلا_ نمر ردن ينعي سرتلا يكل حب

 )١7717(. عمجو ةفرع نيب لوزنلا باب : جحلا باتك : يراخبلا - 007
 ةرمج يمر يف عرشي ىتح ةيبلتلا جاحلا ةمادإ بابحتسا باب : جحلا باتك : ملسمو
 .(5155) )١58٠0( رحنلا موي ةبقعلا

 )١8914(. موصلا لصف باب : موصلا باتك : يراخبلا ع7048١]

 )١5١( )١53١(. مايصلا لضف باب : مايصلا باتك : ملسمو

 لأ



 ناّسنإلا ماسي ال 8 : ىللاعت هللا لاق ام ( لاملا ةرثكو ةايحلا لوط بح يف : نينثا بح

 : كلاما" كلطأ قا يأ | ةادلفوا 14: خلا جاع

 : هنع ىلاعت هللا ىضر 0 (ق) 1

 1 0 2 وَ

 1 ىلوالا ةمدصلا دنع, ربصلا (

 4هسد ثيدحلا حرش مدح

 هيلع !ىنلا, قا: لاق. هنع" ةيارلا#لع انتا"( هع ىلاعتا هللا ىققر ةسأ قار
 او ؟خلاقف 07 يربصا و هللا" يقتا 314“ لاقف اان "تيا قبض لع” كت هرم لع ع ذاشلا

 | 0 يقعم" هن اهاندزلا كل زبر هنإ "اا" بق م اشللا هلع تف دءاملف" صدصم العا

 لاقف هللا لوسر اي كفرعا مل : لوقتو رذعتستل مالسلا هيلع هباب تءاجف ابيبص توم

 هلت  كللصلا ءىشلا برض مدصلا ( ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا ) : مالسلا هيلع

 اهعدخ و ةبيصملا ةداجف ندع ناكأ اما وشس ا مطلع ل ربصلا ىنعي هنم ةرم ةمدصلاو

 هال سا يصلان اص بلع عيدا رس

 ]١505[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) :

 / ناَضَمَر ىلإ ناَضَمَرَو « ةَعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمّخلا تاولصلا

 "نيا ااكلاييطتلاا اذا عج امل تار و

 تح ا كا حرش مح

 سمخلا تاولصلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 اذإ ) رئاغصلا نم يأ ( نبنيب ال تارفكم ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو

 رفغي ال اهاتأ ول ىتح رئابكلا نع مئاصلاو ىلصملا بنتجا اذإ ينعي ( رئابكلا بنتجا

 . )١587( روبقلا ةرايز باب : زئانجلا باتك : يراخبلا - ع)٠.]

 (5755) ىلوألا"ةمددضلا"كدع 'ةييتطعملا "الع 'زيلقلا "ف كنار 117 تا راك : ملسم

 )١5(.

 02 5 ةعمجلا لا ةعمجلاو سمخلا تاولصلا باب : ةراهطلا هناك : ملسم 5-5 [

 ثا(

 ؤًظ66



 ءادهشلا رصح يضتقي ثيدحلا : ليق نإف . يقيقحلا ىلإ يمكحلا دهيشلا نم يقرتلا

 يف لتقلا ىوس ةعبس ءادهشلا » : لاق مالسلا هيلع هنأ رباج ىور دقو ةسمخلا ىلع
 ةأرملاو قرحلاو بنجلا'“تاذ بحاص » : اهيلع دازو ةروكذملا ةعبرألا ركذف « هللا ليبس

 هجرخي مل نإو فالخ الب حيحص ًاطوملا يف روكذم ثيدحلا اذه : يوونلا لاقو « عمجم
 ثيدحلا رودص تقو ءادهشلا ددع نوكي نأ لمتحي : ,لوقأ, . عمجلا هجو امف ناخيشلا

 ناك 5 امكح ءادهشلا "نم ةديرملا ةثالثلا لج و :كلاغت هللا لضفت مت ةيمخ لع اروع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنيبف رح دعب ةرم هدابع ىلع هتيانعو هلضف ةدايز هتداع نم

 . 0 فعضم عادهكلا و: لاقو

 ]*١70[ - هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبا نب دعس (م) :

 » اًذكهَو اذكِهَو اذكه رهشلا «.

 لو تر ديلا حرش مهح

 رهشلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م)
 ينعي اعبصأ ةثلاثلا يف صقن مث ةفوشكم هيدي عباصأ ىلإ ةراشإ ( اذكهو اذكهو اذكه

 زهشلا لكأ فآبنالا نيت عو رن اعيست قيوكن دف هللا مدار هيدداوزأا ةتلاغللا ةرملا يدمج شا

 . مالسلا هيلع يبنلا هيف ىلا يذلا رهشلا ىلإ اًعجار فيرعتلا نوكي نأ زوجيو اذك نوكي

 ]١505[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) :

 ل 1 يسوم سو
 ذو 1

 أح ثتثيدحلا حرش مح

 يف باش خيشلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)

 لاله ةيؤرل رطفلاو , لاللا ةيؤرل ناضمر موص بوجو باب : مايصلا باتك : ملسم - ع)0٠]
 .(4) )٠١80( اًموي نيثالث رهشلا ةدع تلمكأ هرخا وأ هلوأ يف مغ اذإ هنأو

 )٠١١55( )١١84(. ايندلا ىلع صرحلا ةهارك باب : ةاكزلا باتك : ملسم - ع*0]

 . لالا بحو «ةايحلا لوط : نيتنثا بح ىلع باش خيشلا بلق» : ؛ملسم» يفو
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 ناطقسي هانعم وأ بهذيو امهؤوض فلي هانعم وأ نافلي ينعي ( ةمايقلا موي ناروكي

 ليقو امهدبع نمل اًخيبوت امهب كلذ لعف امنإو هاقلأ اذإ هروكف هنعط موق نم امهيكلف نم

 ...اهيلإ اداعف! رانلا نم:اقلخ, امهنإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 0 009 1

 . 8” ماسلا لإ ِءاَد لك كر ل

 بسم ثيدحلا حرش مح

 هيف زينوشلا ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 زينوشلا نال ةدرابلا للعلا ىلع لومحم اذه :يرزاملا مامالا لاق ( ءاد لك نم ءاود

 نوكي وأ ةيصاخلاب راحلاب راحلا ىوادي ناس ذإ ماع وه : يضاقلا لاقو . راح

 خفنلا للحي ةريثك عفانم هلو ىرخأ اًدرفنمو ةرات بيكرتلاب ءاد لك يف اعفان زينوشلا

 يف ركذ امه كلذ ريغو نيعلا يف ضراعلا ءاملاو عادصلاو ماكزلا عفنيو ناديدلا لتقيو

 . ناعم اذإ هلا عاما الرخت اذ نيسيارللاب نأ ١ ماسلا اكل زرع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [17073]
 مهلا جامو فرشلاو نوطبملاو كرفس [ةسللح اهلا"
 : مشا .ليبس يق ديهشلاو

 ”ةسمخ ءادهشلا ) ةنغ ملم .قور «( اهتع قاف هللا !ئضر !ةريره"اوبأ - ١م))

 نطبلا ءاد نم تيملا وهو ( نوطبملاو ) نوعاطلا نم تام نم وهو ( نوعطملا
 لادلا حتفب ( مدهلا بحاصو ) ءاملا ين اقيرغ تومي نم وهو ءارلا رسكب ( قرغلاو )
 باب نم هنأل هرخأ امّنِإ ( هللا ليبس يف ديهشلاو ) هتحت تومي نم هبحاصو مدهي ام

 . (55848) ءادوسلا ةبحلا باب : بطلا باتك : يراخبلا - م0]

 . (88) (؟7؟68١) ءادوسلا ةبحلاب يوادتلا باب : مالسلا باتك : ملسمو

 )١9١5( )١55(. ءادهشلا نايب باب : ةرامألا باتك : ملسم - ]١7801[

 كلل



 هناك اًدح غلب ةثالثلا هذه يف ءافشلا نأ ىنعم ىلع يئاعدا رصح اذه : انلق . ةثالثلا
 يكلا نع انه مالسلا هيلع ىبن امّنِإ ( يكلا نع يتمأ نار انأوا) ناهريغ يق اهب مدغتا

 ا زراعات دسم د الن اح كي نايرحلا نورنا [ىاهئاساسم

 ةسالا كيك عةااسلا نأ تيث دقو هتودحب نع ةارارتحملاب ءادلااهبلتقم هنولعفو (وناك 3

 :!,بازحنألاب موي خرجا نيح

 : اهنع است ها د رياج خرب: ب [املا از
 قرطلا تفرصو دودحلا ٍتكَكَو اَذِإَ ل 6 اميف هلا (

 00 هلق

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( مسقي مل اميف ةعفشلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خر
 قغفاشبلا' دعو +الّؤأ, ةمشقلا ةمتيع نأ" نه غسيل "اميف. ةعفشلا 'تروبت نانا فيفاو

 دودحلا تعقو اذإف ) هيلع ةجح همومعب ثيدحلا اذهو ةمسقلا لمتحي مل اميف ةعفش ال

 نأ ىلع يعفاشلا هب جتحا ( ةعفش الف ) تنيب يأ لوهجملا ءانب ىلع ( قرطلا تفرصو
 اهتوبث ىلإ ةفينح وبأ بهذو رصحلا ديفي سنجلا مالب فرعملا أدتبملا نأل راجلل ةعفش ال
 رصحلا نم مهفي ام ىلع لمحيف « رادلاب قحأ رادلا راج ٠ : مالسلا هيلع هلوقل راجلل

 فرصب هلاوزل طلخلا ةهج نم ةعفش ال ىنعم ىلع ( ةعفش الف ) هلوقو ءاعدإلا ىلع

 !"قرطلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) ]1١٠[-
 . « ِةَماَيقلا موي ٍناَرْوَكُي رمقلاو ُسْمّشلا ١

 بسيد ثيدحلا حرش مدح

 رمقلاو  سمشلا-)هنع..يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ“- خ )

 ]١١5199[ - هكيرش نم كيرشلا عيب باب : عويبلا فاضأ : ئراختلا 200

  - ]1ا! ير رمملاو سمشلا ةفص باب : قلخلا ءدب تام : يراخبلا
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 رضرتعا . اهقرافيلف تاروكذملاب مءاشت نمف ناستإلا/ةدبا: ياا عيداشفالا اير بارك اذ

 الإ ةريظل .ةئافاسع (اافوضصع !اذهز تأيإ ةليظأل لباس فاه راطرلالا م ظوتكلا هثيع
١ 

 ىلص هللا لوتشر “نأ -هبعا. هللا“ ضار رم نبا ئوالءاامأز تيل اويشلا .ةيئالقلا|/هانهأيلأف

 نم رقلا وف. ةأيؤللاب ٠ ةقالاثلايف» ماؤتشلا امنإؤ .ةريظ,الزو ىئاوذعت ال 4:.لاق غلط وااديلع !لاعتباما

 . ةافانم اللف ص رعل هلا قيرطب هنإ : كاع زوجيو هحيحص يف ملسم هركذ ) رادلاو

 0 هللا يضر 0 ياا لاا

 ..«. اوربا نلملخلاو ىفشاو لرمأ : ١ سافلا ثالث يف ُبرشلا »

 عبسي ثيدحلا حرش مدح

 ( سافنأ ةثالث يف برشلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م)
 يأ ( أرمأ ) .ءانإلا يف "سفنتلا نع يبنلا دورول حدقلا جراخ يف نوكي اهنم سفن لك

 ( ىهشأو ) دحاو سفن يف برشلاب لصحي ضرم نم يأ ( ىفشأو ) ةدعملا يف اًئيرم رثكأ
 . شطعلا ملأ نم ةاجنو 00 ًأربأو ) برشلل ءاهتشا رثكأ يأ

 ةلكولاوا أ ب دل يف مالا ١
| 

0 

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يف ءافشلا )دنع يراخبلا .ئور :( امهنعا ىلاغت هللا يضر: سابع نبا - خ )
 يف بابلا اذه يف هنايب مدقت ( رانب ةيك وأ لسع ةبرش وأ مجحم ةطرش يف : ةثالث
 نإفا وزع خلإ0# مجتكااةط رشا ! ففاريخ مكشيدوأ نم عاش (ايف ناك" نإ 05 كايابج

 هده ريغ قا تباغ اءافشالا و انه. :عقعشي كفيك ازاطمقنا ىوقي ماليا بف رحملا !ادعيملا بتلك

 اًنالث سفنتلا بابحتساو « ءانإلا سفن يف سفنتلا ةهارك باب 5 ةيرشألا تانكي يلم ا

 )٠١58( )١719(. ءانإلا جراخ

 . )5581١( ءافشلا باب : بطلا باتك : يراخبلا - ع١

20 

 75م  (؟) راهزألا قرابم



 : مدع فلو هللا يضر ةييرع وبأ قر

 ةفيارشو ُةَماَعَطَو مْ كحال لير بلنملا ني عاب يملا 0

 قملما نإ لجميلي دينو [سمتاو سكنا نصت ة اَذإف

 هك ثيفحلا حرش مدح

 ةعطق رفسلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 همون مكدحأ ) قباسلا مكحلا ةلعل نايب فانئتسا اذه رفسلا يأ ( عنمي باذعلا نم

 اهنوكل اهب رفاسملا ذاذتلا لاك عنم ءايشألا هذه نم هعنم نم دارملا ( هبارشو هماعطو

 نم ) هدوصقم يأ ءاملا نوكسو نونلا حتفب ( هتمهن مدحأ ىضق 3 اذاف ) ةقشملاب ةنراقم

 ىلع ةماقإلا حيجرت هيفو ( هلهأ ىلإ ) مجلا حتفب ( لجعيلف ) هيلإ هجوت امم يأ ( ههجو

 ؛مةيخاؤللا ليغلا اراطشألا

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - ]١595[
 ندر يس ا عيل 27 4 َ و 22

 نجح تيدحلا حرش مدح

 وهو ( مّوُشلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)

 سرفلاو ةأرملا يف ) ةقفاوملا مدع هب دارملا نهلا ضيقن ةزمهلا نوكسو نيشلا مضب
 سرفلا موسو اوم احا نأ : ليقو اهرهم ءالغ وأ اهقلخ عوس ةأرملا موشف ( رادلاو

 ىلع مكحلا اذهو اهراج ءوسو اهقيض رادلا مؤشو . هيلع ىزغي ال نأ وأ هدايقنا مدع

 ا ل امر لكلا“ زرقا اذ "ينو «ارقو لدذل سايد ورز نرسل اومعر دا نسا ألا

 ]١594[ - باذعلا نم ةعطق رفسلا باب : ةرمعلا باتك : يراخبلا )١48٠١15(.

  0رفاسملا ليجعت بابحتساو « باذعلا نم ةعطق رفسلا باب 000 كاك

 هلغش ءاضق دعب . هلهأ ىلإ )١9517( )١79( .

 ا(6106ه5) ةريظلا تاب : كتطظلا !باتك : يراخبللا - 1151

 0 م نركب "ل افلا ؟ةزيطلا "عناب" مادللبنلا " تاص“ 5 ليلماو
011 - 



 م :كياليمحا حرش مدح

 بكري نهرلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ةنوهرم لقي مل ( اًئوهرم ناك اذإ ) نبللا وهو ردلا تاذ يأ ( "ا نبل هييرضيرةقشب
 ةنوهرملا نبل برشي وأ نوهرملا بكري نأ نبترملا دارأ اذإ ينعي ناويحلا ليوأت رابتعاب

 ىلعو ) نهارلل اًئيش نمضي ال هبوكرب نهرلا كله ول ىتح كلذ هلف نهارلا نذإ نودب
 . هيلع نوكي اهنبل نم هبرشو هبوكر ردقب هتقفن ينعي ( ةقفنلا برشي وأ بكري يذلا

 هب نيعرملا عافتنا زوجي ال : هريغ لاقو هللا همحر لبنح نب دمحأ لمع ثيدحلا رهاظبو

 نايبو اندنع لصألاك اًنهر نوكيو يعفاشلا دنع نهارلل نوكي هوحنو نبللاك هعفانم نكل
 . هقفلا هعضوم لئالدلا

 ١: هنح ىلاعت هللا يع ري بأ يك ل عا

 لاق « هللا لس يف دِهاَجملاك نيِكسملاو م رآلا ىلع يعاَسلا »

 3 متاصلاك و رتفي ل مئاقلاكو : لاق هيسحلاو :ةرل ل ا

 .( | رعبا

 * 7صح ثيدحلا حرش مح

 لع ىعابلا و دع ةداوبلا لمي اقمتا ب هتخرلاعترمقا يضرب ةريرهب وبأ جر |
 ال, مأ كلذب لبق تجوزت ةريقف, وأ تناك ةينغ امل جاوز ال .ةأرما .ميملا حتفب, ( ةلمرألا

 امهتنؤم ليصحتل بساكلا يعاسلاب دارأ ( نيكسملاو ) دن اهقراف ىتلا يه : ليقو

 يارا رداع يظل يصب توكل ايان اميشن اصلا مايقلا ني (تفاريليس ىف نعل ك١
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( هبسحأو : ةريره وبأ لاق ) اًميظع هباوث نوكيف

 مالسلا هيلع هنأ يف يوارلا كش ينعي ( رطفي ال مءاصلاكو رتفي ال مكاقلاكو : لاق )

 . هعم مكاقلابو هب ههبش وا هدحو دهاجم اب ههبش

 . (58687) لهألا ىلع ةقفنلا لضف باب : تاقفنلا باتك : يراخبلا - ع7944]
 0( متيلاو نيكسملاو ةلمرألا ىلإ ناسحاإلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم

 م

0 



 ب ثيدحلا حرش مدح

 ناسا ا ا د لكاس

 ري امع'امهب ربعي ملخلاو ايؤرلا ( ناظيشلا نم ملحلاو هللا نم ايؤرلا )

 ا! ايؤرلا فاضأ اذهو . ةهورككملا يف ملحلاو ةبوبحما يف ايؤرلا لامعتسا

 هح

0 0 

١ 

 ع

 .٠ ١ لعصو نعل هان اذإ هنال هليا : م قحلا ايتوازلا هانعم : ايفو
  5 (2 0هر ل

 ا اكس لاطيسلا يلع يلب "ارو بييغلا ءانبأ نما"وهفا ةفحشلا يياط اخ ءاشالا ف "ل 3 | 1 ا 1 ا 146

 ا 1 3 >2 7 0 ع ا : 5 6 ٍّف 6 1
 ملكا 27 ىووللا" نافاعي املج هاآر اظل نوحي "لقف هطفيلا ف ةانعو ةيضفن ةندحلا كاكا اف

 مالا ةيعفت يلج هنمس اعلا مدلللا لاكش( :ةكا[141
 م 5 ا عر

 :, انع كال هللا يضر ةشئاع قو 7[
 1 2 د ا َِ

 ا! ظ ا 1 93 2 1 لل - 2 ِِ 3 ١ ٍّ 5 2 و 2

 32 بى

 ركع لوحيف مسح تسيو ناعما هس نعم عصقت ه اص رون ايو هلا هذه و ( شرعلاب

 نمو هللا هلصو ينلصو نم : لوقت ) اهناش مظع ىلإ ةراشإو ةراعتسا شرعلاب اهقلعت
 هوكي ناو ارابخإ نوحي نا لمتحي اذهو هتيانع لاك هنع عطق يا( هللا هعطق ىنعطق

 ءاعد

 02 هللا هلصو لصو نم باب "لا تاتك' : (ىراختبلا <59

 )١5(. (55514) اهتعيطق ميرحنو محرلا ةلص باب : ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو

 .(56 )١80 بولحم و بوكارم نهرلا باب : هلا تاك ١ :ىراخلا 19
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 عرج او ةيهرلا تادللاو يع را يره عرج راه د لا

 اًرابخإ امهف نأ افعل نم اةايبتلاهملع ءارجأ ني عي( ةوسلا نم اعرب نيجبراو هس نع

 دولاب تيهذ نإ :.مالبسلا هيلع هلوقك اذهب قاي,انهملع نكلا ةقاب ريغ ةويلاو كيعلا ع

  ءداسلا هيلعر فسروي كلذ.( ىطعأ جاي ةرلا يعي دلما 7 يقول نتا لا تا

 لك ةالطما نم ف تيوب هتقينخي لوعشب قلع ايمن نس ا ل
 يفو نيعبراو ةتس نم ابنم روهشملاو ملسم حيحص يف ةفلتخم ددعلا تاياور نا : ملعا

 نبا ةياور يفو نيعبرأ نم سابع نبا ةياور يف ةفلتخم هريغ يف اذك و نيعبس نم ةياور
 لاح تف دا دحا لا عجار فاالتخاالا اذه ىررصلا يضافقلا لاق ّ ني رشع و ةهدس 3 رمع | هدب ل د ا م ا 1 -ٍ : -ِ

 : ا 0 ِ 1 0
 اذكهو نيعبراو ةتس نم نوكت حلاصلا ايؤرو نيعبس نم نوحي «وسافلا ايؤرفإ ىازلا
 . حالصلا كا لع ت وافتت

 : هع ناعت هللا يضر ديعس وبان در 5 1[ 17 هنو اهنا هنا 1
 0 3-20 - 0 . دل 2 َّ 2 ١

 )) ةوبنلا 0 اءزج نيعبراو هتبس ده ا ةحلاصلا ايورلا 0

 ( ةحلاصلا ايؤرلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 نط ىلا م رابخإ اذه: ايف ( ةوبنلا نم اءرج نيعبراو ةتس نم عرج | ةيسكلا ا

 5 6 : ٍّ 8 ' د ع ع
 - رب رهشا هتلسسب هلاووبب 0 ّك ايؤرلاب اك مداسلا هيلع كر ةا ل ملس و هيلع هللا

 (ناطشلا“ نم هسا هناا 6 ل
 7 احم < -ٍ 1 7 8

 ةوبنلا نم اًءزج يعل او ةقسا نم ءاج ةحلاصلا ايؤرلا باب : ريبعتلا تاحكآ : يراجبلا - 0١55

55 . 

 0 (017/40/ هيق رلا ايف" كيوعلا» فايا فلا" كاك" ىراختلا < 050

 :؛ رركشا )١9( 511/1 ايؤرلا تاكا 1 ءللسم

 نان



 كلك ةنميهاق - راهحالا يردعق رولا قِرَولا ١ : ىوريو ؛ ' َءاَهَو 0

 0 ءاهو َءاَه 0 بَهذلاب

 كسك ل جرش 10-

 ( قرولاب بهذلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ف )
 حتفو داب وهو ( ءاهو ءاه الإ را رسكب وهو قرولاب بهذلا عيب ي حتف ه دملا ١ ٠ اننا ةلطخلا ا ا )لا ا

 ١9[ :ةقاحلا] 8 : هيباَتك اودرقا هواه # : ىللاعت هلوق هنمو . ذخ ىنعمب توص زمهلا

 هلخ #6 ىفرفتلا افا ناجيافتف ءاه هيحاصلا لوقنا ىفرضلا (يدقاحب رماادحاو نع ع

 9 أ! ةنمزألا عيمج ا عيبلا اذه ينعي . ردمم هته ىتتيسملا# ةيفرطلا العا ذتقلا

 اًبر ريعشلاب ملارأ 25 ءاه الإ اًبر ربلاب ربلاو ) امهضباقتو امهروضح نامز
 ءاه الإ اًبر قرولاب قرولا : ىوريو . ءاهو ءاه الإ ابر رمتلاب رفثاو 17 ءاه الإ

 ةقحا تاك وعلل فياملل نأ بعز ا ءاهو اها ذل: اير له دلال تفل ]اء

 تيدجلاب اذهبي قتلا ىف هدحلا,اذإ اك دقلا بف. ةرجسالا» ىلع ؛نيلربلا ربعأ !ةدايوأ كالا

 نأ افلا وأ نيحلا يف انحلا ءاوس ةعيببب رخالاب امدخا يي هو ابر 2
 : ةكيسنلاب ةدايزلا هببش هيف و ريخ دقنلا

 : هنع ا يضر سنأ (خ ا
 - 0 يل 0 - م - 0

 اًءزَج يعن رايز هع نم ءزج حلاصلا ركب هن هدا انزال

 « ةوبنلا َنِم

 7 تلا تقرا للا 5 محمل

 اهرهاظ :سح هب داري 5 01 نفل ذل منا 0 نأ يهو ةحيحصلا يي 5

 كارلا ل .هزو بع هما ايم ريحا و رسييلف ةنيشح انرقكإ فار كرها :؟ماللبلا هلع: اق

 دارما : ليق ( حاصلا لجرلا نم ) يضاقلا هلاق اذك ' احنا انه رب الفي ةهرواك عار
0 

 055779 نيل انضلا ”ايؤر"'" بات": 'ريبعتلا بناتك“ : يراخبلا

 خلا



 1 تارم ثالث اهركذ ( ةحيصنلا نيدلا . ةحيصنلا نيدلا . ةحيصنلا نيدلاو

 ةحيصنلا نيدلا دامع هانعم ريخلا ةدارإ ىه ةحيصنلا نال مالسإلا رادم مالكلا اذه : ليق

 هتحيصن ىنعم ( هلل : لاق ؟ هللا لوسر اي نمل : اولاق ) هدامع يأ ةفرع جحلا لاقي اك

 لعام لكب هقيدصت هتحبصت"( هلوسزلاو ) هن'رمآ اميف لمعلا ضالخإو هل ناعالا ناش

 همكحمب معلا "هللا مالك هنأب داقتعالا هتحيصنا (ةياتكلو) هتقيرطا ءايحإو هبا هع

 0 0 دبعلا ىلإ ةعجار حئاصنلا هذه 00 فو 0 00

 عطس هلا" كمن كرا واس معا خصما قد
 را كل 6 0 ١

 : هيك ناك هللا يضر ةريره ملأ ا ا

 اَنُرَو ةضفلاب ةّضفلاَو ٠ هي اَنْرَو بهدلاب كَهَدلا (

 ا ايرإ وهف ُهاَلَاَو 1 0 قا رمق أ اغيب الشم 1

 هجن ثيدحلا حرش مدح

 ”هذلاب تهذلا) هنع لم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - مار

 ار ناسا( لع امر يور رم امرك لاس الا ( تروس اكرر را ها
 رادقم ىلع يأ ( داز نمف لثمب الغم نزوب ائزو ةضفلاب ةضفلاو ) ردقلا يف نييواستم
 دئازلا يأ ( ابر وهف هذخأو ) هتدايز بلط يأ ( دازتسا وأ ) هسنج نم رخآلا عيبمل
 ا الا اف هدجلا 4. ايرلا ىظعا نم نأ ىلإ ةراشإ هيفو عيبلا كلذ مرحي و 5 نوكأ

 ىلاعت هللا 7 0 5

 ءاه 1 ابر رشا 0 , ءاهو ءاه د 7 -- رجاعلا»و و

 710( اك قرولاب بهذلا عيبو كف رمل كابا ةاقاسملا فاك ايام راو

 ]١584[ - ةركحلاو ماعطلا عيب يف ركذي ام باب : عويبلا باتك : يراخبلا )14*5١( .

 اًدقن قرولاب بهذلا عيبو فرصلا باب : ةاقاسملا كاكا : ملسمو ر)كمه١( )73( 3
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 هس ثيدحلا حرش مح

 ( نمؤملا نجس ايندلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 باذعلا نم هل دعأ ام ىلإ ةبسنلاب يأ ( رفاكلا ةنجو ) مبعنلا نم هل ّدعأ ام ىلإ ةبسنلاب يأ

 يل اولا الايد ا ل ولا
 1 حيسلا نم دواد قلطأ فتاهلا نم عم تاما" العلا دواد نأ يكحو ةنجلاك هل

١ 

 امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع (م) - ]١785[
 ديار و 4 ةصلاتسلا ةةارملا" ايناللا رع ام” ريغ وا6 ماك اقاثلااو
 ( اًهِعاَتَم ٌرْيَحَو ؛ يِعاضقلا

 تك دشي دس رطل يك

 ( عاتم ايندلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - 8م

 ( ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخو ) مدآ ونب هب عتمتسي نأل قلخ ايندلا يف ام ينعي

 ريخو : يعاضقلا ةياورو ) هنيد ىلع ةنيعمو ةنيمأ نوكتو مارحلا نع اهجوز ظفحت اهمأل
 . ( اهعاتم

 دعا ىلعت هللا يضر يالا" تسيب د ا

 2 ةَحيِصنلا ا يع نرد سلا كلا /

 ا كافل كوس لل لاا ها را
 . ( ْمِهَتماَعَو

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 . ةعكر يف نارقلا مخي ناك هنا : ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر يرادلا ممت - م)

 اديعر لاش اجب دارفام ايدو كغ ةناف» نالكولا هيلع مل اغا تلالاص يلا قغماوراأم

 ]١786[ - هحعاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخ باب : عاضرلا باتك : ملسم )/1١571( 7055

 اك مقرب ةهدنسم ف هدنع يعاضقلا ةياورو

  - 0(ه60) ةحيصتلا نيدلا نأ ناي باب : ناميالا تاك : ملم )80( ..
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 : هنع ىلاعت هللا يضر نامبا نب ةفيذح (م) - [١؟8]

 3 1 هد ها ٍرَعّشلا 0 الا نيعلا ٌرَوْغا لانا (

 هي ثيدحلا حرش مدح

 روعأ لاجدلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نامبا نب ةفيذح - م )
 , رانو ةنج هعم رعشلا ) ريثك ىنعمب ءافلا فيفختو ميجلا مضب ( لافج ىرسيلا نيعلا
 اك ارانلا كلت ناوكت نايإ دكت هران لاجدلا هلخدأ نم ينعي ( ران هتنجو ةنج هرانف

 هلوخدل اًببس ةنجلا كلت نوكت هايإ هقيدصتب هتنج هلخدأ نمو ةرخالا يف ةنجلا هلوخدل

 يفو ىنملا روعأ هنأ ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف درو : ليق نإف . ةرخآلا يف رانلا
 هنإ : انلق . عمجلا هجو امف نيع رثأ اهعضوم يف سيل ينعي نيعلا حوسمم هنأ اهضعب
 روعأ هنأ ضعبلو ىنعلا روعأ هنا ضعبل ىريف ىرخألا نيعلا روعأو نينيعلا ىدحإ حوسمم
 ءاروع امهنم لك نوكي نأ زوجي لوقن وأ هرمأ نالطبو هرحس ىلع كلذ لديل ىرسيلا

 21 لاك اع 1 لع فادصس نشملا يلف ناكل ا يلا
 5 ركاذف اهنسنف نييعتلا لع ىبملا يا يعريسيلا عم ىوإرلا توكي نأ' امتحي :- را

 0 نايح را ادع تعال الخاو اميز نك ول لوقا" هك نأ رشا

 هركذ ام ىلع هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا هللادبع ىنما ىوارو ةفيذح ىرسيلا ىوار

 . ةديعب امهيلإ نايسنلا ةبسنو ملسم

 تيا تا ال ا
 ا ا د رمل

 (055-) هعم امو هفصو لاجدلا رك هناي : ةعاسلا طارشأو نتفلا تانك“ ملسم 2-101

1 + 

 هداريإ فنصملا بئاجع نمو : تلق )١( (5555) : قئاقرلاو دهزلا .باتك : ملسم - ]١586[

 . مسجلا نع هللا افع هز هذهو (77) مقرب تاعوضوملا يف ثيدحلا اذه
 ال

 اا



 يتيما حرش مدح

 : ةثالغل ليخلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 امآف ءرزو لجرلو . رتس لجرلو . رجأ ) لماعلا ريركتب ةثالثنم لدب وهو ( لجرل
 ( جرم يف اهلبح ) ليخلل يأ ( اهل لاطأف هللا ليبس يف اهطبر لجرف رجأ هل ىذلا
 يوارلا نم كش (ةضور وأ) هيف ىعري يذلا عضوملا مبجلابو ءارلا نوكسب
 لوطي (ىذلا ليلا وهو: ل طلا هلصأ ءايلا حتفو ءاطلا رسكب ( اهليط يف تباصأ امف )

 تناك ) امل نايب هيف نم ( ةضورلا وأ جرملا نم ) ليط ةفص ( كلذ ) ىعرتل ةبادلل
 لبحلا كلذ يف اهتباصأ عضاوم رادقم باوث ليخلا بحاصل نوكي ينعي ( تانسح هل
 نونلا ديدشتب ( تنتساف اهليط عطقنا ) ناشلل هيف ريمضلا ( هنأ ولو ) هب تطبر ىذلا
 رادقم يأ ( اهراثآ هل تناك نيفرش وأ ) ةياغلا ىلإ اهودع هب دارأ ( اًقرش ) تدع يأ
 رابنألا دحاو اهجتفو ءاملا نوكسب ( رهنب ترم اهنأ ولو تانسح اهثاورأو ) اهراثا

 ناك ) اهيقس دصقي مل ابحاص نأ لاحلاو يأ ( اهيقسي نأ دري مل نإو هنه تبرشف )
 اذإ باوثلا نأ ىلع هيبنت هيفو ( هل تانسح ) هرادقم ينعي هنم تبرش ام يأ ( كلذ

 لجرو رجأ لجرلا كلذل ىهف ) ىَلْوا نوكي هدصق يف هيقس دصقي مل نيح هل لصح
 قح سني مل مث ) هيلإ جايتحإلا دنع سرفلا لاؤس نع اففعتو ءانغتسا يأ ( اًينغت اهطبر
 اهيوكر هب دارأ ( اهروهظ الو ) ةمئاس تناك اذإ اهتاكز ءادأ هب دارأ ( اهباقر يف هللا
 0 ردن كادر اللا ني ةقاكرلا نس رج ١ ( لكك شا ا تفتح لبا تولوشيلا نارا

 الاولاد قل يعض هقكلو الفل ماقلاو اهلإ هناسجالا ةلاءاقوألف هللا قع دارملا نأ

 لجرو . رتس كلذل يهف ) اهالوم ىلإ لكوم رمأ كلذ لب اهباقر يف هللا قح هيلع قلطي
 ( رزو كلذل يهف مالسإلا لهأل ) ةاداعم يأ نونلا رسكب ( ءاونو ءاير ْوأ ًارخف اهطبر
 ءاسؤرلاو ,ملعلا لهأل_نجفلا ,نأل ةثالعلا _فاضوألا هذه. عوومجم اًرز ور اهتلوك لعب لبق

 . رزولل بجوم امهنم دحاو لك نأ رهاظلاو فلكت اذه نكل رزولل بجومب سيل
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 فن ىلع لدي ال ركذلاب نييبملا سنه ا ضيصسص ل ل ا
 . اهضانع 4

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - ]١581[

 . « ِةَماّيِقلا موي ىلإ ليخلا يِصاَوَن يف ٌدوَقْعَم ريَخلا »

 هم ثيدحلا حرش مح

 دوقعم ريخلا ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 ( ةمايقلا موي ىلإ ) ليخلا يصاون يف ةكربلا ثيدح يف اًبيرق هنايب مدقت ( ليخلا يصاون يف
 . تقولا كلذ ىلإ ماق داهجلا نأ ىلع ليلد هيفو هبرق ىلإ يأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [1187]
 ل ا موا

 نا ولا اررا رام ع

 تاتسخ اهئاَورأَ اًهِراثا ُهَل ثئاك ِنْيفّرَش ما ْتّدتساَف اهلي ٌعطَْلا

 تا كل ناك« اهَيِقْسَي نأ ذر ْمَل إو هنِم ْثَيرَسف رهن ْثّرم هنأ ول

 يف هللا ٌقَح سني ْمَل مث ايت اينعَت : اهّطَبَر َلُجَرَو « رخأ لُجّرلا َكِلَذِل يهف « هل
 ءاّون 1 ءاّير 0 ًارخف اهّلَبر لَجَرو تس َكلذل يهف اًهِروُهَظ لَو اًهباقر

 .«ٌرْزو َكلذِل َيِهف مالْسإلا ٍلْهَأل

 ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - ع581١]
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 . (15) )١81/١( ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف ليخلا باب : ةرامألا باتك : ملسم

 . (؟585) ةثالثل ليخلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - ]١5857[

 . (55) (941/) ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 ا



 . قبس امم حضاو هانعم ( ناميإلا

 0 ىلاعت هللل يدر ىسوم ل (2 2-3

 ا اال دب اتوب نتاع .نطتتتفللا ةيمألا نزاَحلا »

 ا َنيِقّدَصَمملا

 بح ثيدحلا حرش مدح

 يذلا نيمألا نزاخلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )
 نزاخلا يأ ( هسفن هب ةبيط ) هقدصتب لالا بحاص هرمأ يذلا يأ ( هب رمأ ام يطعي

 نوكي ىنعي ( نيقدصتملا دحأ ) هئاطعإ يف ريقفلا ىذؤي الو هذخأ اميف نوخي ال نآب

 مدقت مالك هيفف ال مأ رمآلا باوث لثم نوكي له هباوث امأ ةقدصلا كلت نم باوث هل
 . « دهاشر اهلغيو ةأرملا مصتاالاا#' : كيدح يف. .ثلاثلا !بابلا يفأ' هنايب

 : هع ىلاعت_ هللا! ىبضر ةريره بأ (م) 1141

 ةمركلا : ىَوْيَو © لَو َلْتل : نئئَرجّلا نئئاَه ْنِم محلا ٠
 . « مركلا : ىَوِرُيَو ؛ ِةِلْخَلاَو

 تا تيدا حرش مح

 نيتاه نم رمخلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 فوذحم أدتبم ربخ امهعفريو نيترجّشلا نم لدب امهرجب ( ةبنعلاو ةلخنلا : نيترجشلا
 لقعلا رماَخُي ام انه رمخلا نم دارملا ( مركلا : ىوريو « ةلخّتلاو ةمركلا : ىوريو )
 نوكي ال دبّرلاب فذقو الغ ىذلا بّنِعلا ءاما'نم ءيَّنلا وهو ىوغللا رمخلا نأل هليزيو

 نايب ال نيتاه نم رمخلا مرحي ينعي رمخلا مكح نايب ثيدحلا نم ضرغلاو . ةلخّتلا نم
 . )515١9( اهوحنو ةنازخلا يف نيمألا ةلاكو باب : ةلاكولا تا + ىراشلا ن1

 705 1 0 نعالا راق رجا ناي .:.ةاكرلا باتك : ملسمو

 . 1/457 "فارعألا ةفحت عجارو . روصق طقف (م) ةمالعب فنصملا زمرو

 م بسعلاو لخشلا رم دحوم اذني انادي نأ ناي يانا“ هئرشألا كاس أ معلا <

 )١98( )١5(. ارمخ ىمسي
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 ثيدحلا ظفلو درابلا ءاملاب هلسغ ءابطألا" دنغ ل اعرارخ عفريف ةلعلا نكاسم ىلإ

 1 ولأ هكا

 : امهنع !ىفاعت هللا يل را ليصخوب نبا كرجع و سنا مقرر نابل" كيل
 ل 0 الأ

 ا 2 جلا حرش مح

 امهنع ةياورلا ىلع اتمنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمعو سنأ - ق )
 هتياهنو حيبقلا ىلإ تنير نأ ةفاعناسإلا كيلي رايكلا هادف 3 ملك ريغ ءاحلا

 !.كيحا كلذ 0 حيبقلا كَ

 : هنعا للاغت هللا 7-0 مل 10

 د مو كا

 متجر تئالملا حرش مدح

 ءايحلا ) هنع ةياو رلا ىلع اَقَمَتا ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - ق)

 16 اعتا هللا طر يع نا" قرر [ اال

 . (« ٍناَميالا َنِم ءاّيَحلا »

 0 تا حرش عى

 نم ءايحلا ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 11 ىلا كان بدألا تانك: ىيراخملل ح ضد

 . (51) (”/) ناميالا بعش باب :.ناميالا باتك : ملسم

 دي( 01 11/) عاجلا تان بدلا تانك: قاراختلا - 70

 .(50) (”39) ناميالا بعش باب : ناميإلا باتك : ملسمو

 : 154(1) كاعالا نم «ءايخلا .تاباا و نامالا تاتك :> يراخخبلا < [0 71

 , ءايحلا ةليضفو اهاندأو اهلضفأو ناميالا بعش ددع نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم
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 ( يناثملا عبسلا يه نيملاعلا بر هلل دمحلا ) ناثيدح مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام

 اًعْبَس َكاَنتا ْدَقْلَو ل : ىلاعت هلوق دوهعملاو دهعلل هيف ماللاو تايا عبس اهنوكل اهب تيمس
 هللا ىلع ءاسلا اهيف نأل نوأ ,ةالصلا يف ةانثم اهتفارق نوكلو عد : سبل رإ < ققاتَملا َنَم
 ناآرقلاو) ةنيدملاب ةرمو ةكو ةرمانيانوم تلاد اهنأل وأ ءانثلا ىنعمب ىنثملا عمج يناثملاو

 نيملعب ءيشلا ركذ باب نم يناثملا عبسلا ىلع نارقلا فطع : ليق ( هتيتوأ ىذلا ميظعلا
 ةللا؛لزت ام » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ., دمحأو دمحم اذه, لاقي: 5 نيفلتخ

 . « ةروسلا هذه لثم ناقرفلا ين الو روبزلا يف الو ليجنإلا ىف الو ةاروتلا يف

 : اع  ناعت هللا ضر ةسناعا(ق)ا 10-1

 .( َمَنهَج حيف ْنِم ىلا

 كل تل حرش مج

 حيف نم ىمحلا ) اهنع ةياورلا ىلع اتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر

 ةزمهب لاقيو ءارلا مضب لصو ةزمهب : يوونلا لاق « ءاملاب اهودرباف » هتمتت ( منهج

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لعج . ىلوألا ىه ةحيصفلاو ةيدر ةغل يهو ءار رسكو عطق
 اذإ حيفت ردقلا تحاف : لاقي اهنايلغ نم يأ منهج حيف نم ىمحلا ةرارح ملسو هيلع

 اذه: ىضاقلا لاق 1 ديسجلا  ةياذإزوب باذعلا يفي مدهج ةرارحب .اًهيببشتو يفوةغلابم ردن

 ندبلا لخاد ىلإ ةرارحلا سكعيو راخبلا قنخيو ماسملا عمجي دق اذه نأب ءابطألا لوق دري
 عجاري نأأ لمتحي دسسجتلل ىمخلا قماللا# + خراتيبلا خيشلا كاف 2 كالهلل لبس :نوكف

 مالسلا هيلع يبنلا فرع . سنجلا تحن ةجردنملا ةنيعملا ىمحلل ( اهودرباف ) يف ريمضلا
 هجو الف ميمعتلا ليبس ىلع جالعلل ملعت اذه لوقأو . درابلا ءاملاب اهءافش نأ ىحولاب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل ةفورعملا ىمحلا ىلإ ريمضلا عاجرإ نأ عم ليلد الب هصيصختل
 ءاملا لاقي نأ هجولا لب لوقنم ريغ مهل ةفورعم اهنوكو اهوفرعي مل اذإ ديفم ريغ ملسو

 لصي هتفاطلل ءاملا نأل هفارطأ ىلع اًعضوو اًبرش ةراحلا تايمحلا ين مومحملا عفني درابلا

 1 ةقولخم اهمأو رانلا ةفص باب : قلخلا لك كاك" يراخبلا - 1

 )41١(: (؟ ا :يووادعلا بابحتساو ءاود ءاذإ لكل .ثايزإ#.ءاليلا باتك : ملسم
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 هس ثيدحلا حرش مك

 برقأ ةنجلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - خ )
 لثم رانلاو ) اههجو ىلع يتلا لعنلا رويس دحأ كارشلا ( هيلعن كارش نم مدحأ ىلإ
 نم اًريِسيَو ةنجلا لوخدل اًيبس نوكي دق فورعملا نم اًريسي نأ ةيبرقألا هجوو ( كلذ
 ايس لك" نع كضتو.ةنجلا"كابسأ"لك للإب تتخري نأ نيهبديف 'راثلا "لوح دل ايباسا"ركانملا
 ابراكلا

 :هنع ناش هللا يصر ماج افا [١
 ل

 7 كا نس

 . ( ةعدخ برحلا »

 م تنيديخلا حرش مدح

 ( ةعدخ برحلا ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قر
 مضب تيورو ةيناث داعت ال ةرم لتاقملا عدخ اذإ ينعي ةرملل لادلا نوكسو ءاخلا حتفب

 ريثك برحلا ىنعمب لادلا حتفو ءاخلا مضب عادخلا نم مسالا يهو لادلا نوكسو ءاخلا

 برحلا يف بذكلاو عادخلا ةحابإ هيفو كحضلا ريثك يأ ةكحض هذه لاقي م عادخلا

 فروا ةوزغ "دازأ ا اذإ"ناك 'مالشلاو :ةالتظلا "هيلع هنأ عور"دهع طن“ هيف" تكلا وأ "ال
 . اهريغب

 ل قال ايت ترارشالا كر 1
 رار 1

 ..,( هتيتوا..يدذلا

 4س ثيدحلا حرش مدح

 : ليق ”"هنع 'يراخبلا اور ( ةنع'ىلاعت 'هللا "يضر عملا نب ديعس اوبأ خا

  - 0١5ىراجبلا ٠١ ةعدخ ترجخلا بابا, تاهجلا باك )-151(.

 يف عادخلا زاوج باب : داهجلا باتك : ملسمو الجراث  7550 0(11(::

 يراخلبلا الا م89 :١ تبانكلا ةحتاف "يف 'ءاجل ام "كايا: ؟ريسفتلا"بانك 207/5 84(«.

 اا



 ملسم درفنا ثيداحأ ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًنيدخح نوتسو ةينامث مالسلا هيلع يبنلا نع

 نيسلابو نيتحتفب داصلاب يور ( هبقصب قحأ راجلا ) ثيدحلا اذهب يراخبلاو ةثالثب اهنم
 : ليقو . راجلا ريغ نم ةعفشلل هبرق ببسب قحأ راجلا يأ برقلا وهو دحاو امهانعم اًضيأ
 يورو ٠٠١ هتعفش ا" لاق, ؟ يلعتسمانهداتلار علوش روزاكر :!(ايقن اهن ارجو ر الامل ةراجلل يتعيفاسالاب هيلز

 يعفاشلا جتحاو راجلل ةعفشلا توبث ىلع اذهب ةفينح وبأ جتحا ةعفشب قحأ راجلا : اًضيأ

 قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإ » :مالسلا هيلع هلوقب راجلل ةعفش ال أ ىلع

 ةحفجلا نات هنعاناخ نأ" نكي ”كيرطلا راجا ذا نأ١ ص فلدشلا |

 ةداقاإلاو ةداعإلا عرلي هيلع“ تيدحلا اذه' لمح ولف اقافثا رحال ةرالطا هبات كيرشلل

 . نيثيدحلا نيب اًعمج ةكرشلا ةهج نم ةعفش ال نأ ىلع يعفاشلا ثيدح لمحيو اهنم ريخ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره اهل مرو ااا

 1 ٍناَطْيَشلا نيمار ليرختلا 0

 بسم ثيدحلا حرش مج

 ريمازم :شرحلا ل هنع ملسم يور( هلع لاقت هللا يضر ةاريره"وبأ 8
 سنجلا ةدارإل عمجلاب درفملا نع ربخأ باودلا ىلع قلعي لجلجلا وه سرجلا ( ناطيشلا

 لم كلج 3 ةياراجلا أ :ىور ى. نكفلاو ىكذلا نع لغات هنونانأل ناطشلا نإ 0

 ةقياففلا ليتع وجي رح , :نابنع : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاقف لجالج اهلجر يفو ةشئاع

 . هذخأ ةهارك ىلع ةلالد هيفو ةككالملا

 :  هنعو ناعت هللا يبن ال نبا اهلا لل نم

 6 كلذ لكل راتام ناتج يرش قي دمار نيبش رك اد

 )5١١84( رفسلا يف سرجلاو بلكلا ةهارك باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ع1771]
0" 

 لقا راثلاوي6“«هلعزك ازرع نشأ ىلإ ثرقأ هيلا باب" قاقزلاا بلاشك ؟ ايراخبلا - عمدا

 ! 01 ورا كلذ
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 : هنع ىلاعت هللا يضر نصاقو يبأ نب دعس (ق) - [171]
 هضاب ايلاف «نيححا دلاخ 4 بانلك لور فكس د ْثلُملا »
 لاقل لطيشلاف +و. لاقرب هذال, .كاقسم ياس ١ لفاعتا» قللت نأ

 : كيد لاق ات للا هولاق قلؤبالاو

 بح ثيدحلا حرش مح

 ( ثلفلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - ق )
 ادم وأ ثلثلا كيفكي يأ لعاف هنأ“ لعاهغفروا طعا”يأ لعف ريدقت لع هْبَشنا روع

 قحسإ لاق . ىلوأ ثلثلا نع صيقنتلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( ريفك ثلفلاو ) هربخ فوذحم
 لكلا قارعتسا هلق ةيبشر هلام ىف  لخرلا# فرعي "لأ َّإ عبرلا ةنسلا : هيوهار نبا

 : لاق , يلامينلب قدصتافأ : هضرم يف لاق نيح هلاق ) يوارلا نم كش ( ريبك وأ )
 هرج فاك تلئلافج ىإ هعفران رع ميشلتلاف# : لاق . ال :لاق ترطشلاف : لاق .ال

 ثلثلا ىف تاكرحلا زوجي اذك رورجماو احلا لح "اع انفع هبصنو ءابلا. رورحب لع انظغ

 ( ثيدحلا ) ملسو ومن كتامجاس ا نو
 هيلع لاق ىتح دعس هصقاني لاز امف رشعلاب صوأ اّلَوُأ دعسل لاق ُِليَع يبنلا نأ يور

 0 لعلب ضوأ : مهلا

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ف وبأ ير

 . ( ِهبَقَصِب 0 ءاكلا و

 عطا ةويجلا حرش مدح

 تبلغ نمث هنإ :ليق ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلوم عفار وبأ - خ )
 لوسر, رشب 'املف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص“ يبنلل سابعلا هبغو. اًيطبق ناك هتينكا هلع
 هآور ام : لبق . هقتعأ هنع هللا يضر سابعلا مالسإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ؛ (1؟86) /ةلوحخ. نيا بعسو كوع ىلا قار بنان :٠ مزئاتجلا بايك .: :يراجببلا - م1554
 .(5) (5١؟8) ثلثلاب ةيصولا باب : ةيصولا باتك : ملسمو

 . (5908) ةعفشلاو ةبهلا يف باب : ليحلا باتك : يراخبلا - ]١770[

32> 
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 يف دحوأ ةنيبلا ) هنع يراخبلا ىور (امهنع ىلاعت هلا يضر سابع نبا - خ)
 اني نا نإ ةلليلا قيال يتب و ادرحلا اووأ ملا كيلع ما دعت انييعفوب يور ( كرهظ

 ]١7717[ - هنع ىلاعت هللا يضر .ةريره وبا (ق) .:
 و اا" تال ل ل 01 7 وع غي ص 0

 » ام مظكيلف مكذحا َبَءاَتَت اذإف «ء ٍناطيشلا َنِم بواثتلا
 اطتفا 0١2

 ال

 6 يا حرش مدح

 ( بؤاختلا ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 م دحأ بءاثت اذإف ناطيشلا نم ) ءادغلا ةرثكو ندبلالقث وهو هببس هب دارأ ةزمهلاب

 . هحبقل اًرتس نكمأ امهم هسبحيلف يأ ( عاطتسا ام مظكيلف

 . هنع ىلاعت هللا يككر ةريرخا ونا( 055

 ”( ءانطلل ىيممتلاو ها رلل ميشا

 تتتص ثيدحلا حرش ترو

 لاجرلل حيبستلا ) هنع ةياورلا ىلع اقفَنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قا
 مترثكأ مارأ يلام » ثيدح يف سماخلا بابلا يف هحيضوت مدقت ( ءاسنلل. قيفصتلاو
 ه1 قيفصتلا

 . (55895) هدونجو سيلبإ ةفص باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - م7173

 (؟3595:2) تؤالا' اههارك ل ”قدطاعلار تيفي بآي 8! ؟قئاقإلاو ادهؤلا, بانك دولا

161 

 . )5“١5٠١( ءاسنلل قيفصتلا باب : ةالصلا يف لمعلا باتك : يراخبلا - 543

 ةالصلا يف ءيش امببان اذإ ةأرملا قيفصتو لاجرلا حيبست باب : ةالصلا باتك : ملسمو

 7 تشم
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 يف قزبي لب . الوأ هيلإ جاتحا مثإ هناردجو دجسملا ضرأ يف قازبلا ءاقلإ يأ ( ةئيطخ

 بارت يف هنفدت نأ اهمترافكف ةكيطخلا كلت بكترا اذإ ينعي ( اهتفد اهترافكو ) هبوث
 :"اقلطم ' هارخإ اهب .دازملا "+ ايو" «نيغتاحتا كلور 55 ور اذن

 :اةنعا ناجي هللا 2 مارح نب مكحا(ع) - ١151

 ال كاف  اقارقك ىلح 1806 13 "با در 2 رانا اعلا ١
 ال لا ا

 . ( امهعيب

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 ديدشتب ( ناعيبلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر مازح نب مكح -م )
 . يوارلا نم كش اذه ( اقرفتي ىتح : لاق وأ . اقرفتي مل ام رايخلاب ) ناعيابتملا يأ ءايلا
 ةقيقح لعافلا مسا : نوعناملا لاق عيبلا يف سلجما رايخ تابثإ يف يعفاشلل ةجح ثيدحلا

 ناكل عيبلا مامت .لبق..رايخلا تبث ولف ..عيبلا دقعل نارشابملا ناعيبلا ئنعم, نوكيف لاخلا يف

 لروكيف | ةقيقحلا :ناكمإ ,كتع ؛هيلإ ةراصي الق ناك اما نابتعاب اًرام  اماياع ناعيبلا قاللطإ

 هلبق ءاش نإ رايخلاب رخآلاف عيبلا امهدحأ بجوأ اذإ ينعي لوبقلا رايخ رايخا نم دارملا

 كيردشا رحالاو تعب اهدنا" نلاق"هأب لا وفألا*ف رقت رفتلا نموا هليقي ىلا ءاش

 كروب ) بيع نم امبيف ناكام يأ ( انّيبو ) نمثلاو عيبملا ةفص يف يأ ( اقَدَص نإف )
 ينعي ( امك نإو امهعيب يف ) امبنم لك ذخأي اميف ةدايزلا هللا ىطعأ يأ ( امه
 . ( امهعيب ةكرب ) تبهذ يأ ( تقحم ) امهتافص يف ينعي ( ابذكو ) نمثلاو عيبملا بيع

 : اميدعا ىاعت هللا يضر سابع نبا تاي

 ا ل لل ُهَلاَ ؛ َكِرْهَظ .يف ٌدَحْوأ هَّيبلا ٠

 ! 0 ءامحسا نب كيرش

 )١515()510(7 نايبلاو عيبلا يف "قدصلا بابا عويبلا باتك : ملسم - ]١5565[

 هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع ًأرديو 9 باب : ريسفللا بتباك > يراختبلا - 1

 . (87437) © نيبذاكلا نمل هنإ
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 هبسح ثيدحلا حرش مدح

 حتفب ساونو . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ناعمس نب ساونلا - م )
 : ليق مملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب ناعمسو . ةلمهملا نيسلابو واولا ديدشتو نونلا
 اهدحأ ثيداحأ ةئالثب اهنم ملسم درفنا اًئيدح رشع ةعبس مالسلا هيلع يبنلا ا

 ( قلخلا نُسَح ربلا ) : مالسلا هيلع لاف ّربلا نع ماسلا ىلع لارا لاق .

 .؛بادالاو لامعألا ِْق 2ع هللا لوشرت عابتإلا وهو

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (قز 15

 نع لفعل ار لا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةرثك يأ ( ةكربلا ) هنع ةياورلا ىلع اَمَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 تاذلا نع ةيصانلاب ىنكي دق : يلاطخلا لاق . مهتاوذ يف يأ ( ليخلا يصاون يف ) ريخلا

 لصحي اهب نآل ليخلا يصاون يف ةكربلا تلعج امنإ هتاذ يأ ةيصانلا كرابم نالف لاقي

 سرفلل نوكي مؤشلا وهو رخآلا ثيدحلا امأو ةرخآلا ريخو ايندلا ريخ اهيف ىذلا داهجلا
 وزغلل ادعم نكي مل ام ىلع لومحمف

 .ىنع يلاعت هللا يضر ان كرم جركل

 نو هيف اَهُثَرامَكَو ةعيطخحت ٍدِجْسَملا يف قابلا ١

 هح تيدحملا حرش مح

 دجسملا يف قازبلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهبصاون يف دوقعم ليخلا باب :ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [١؟7]

. 461 

 )١4115( ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف ليخلا باب : ةرامألا باتك : ملسمو

 4/021١ ) دجسملا يف قازبلا ةرافك باب : ةالصلا :باتك, .::يراخبلا,- 55

 يف دجسملا يف قاصبلا نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو
 .(هه) (هه 7١ اهريغو ةالصلا

 ال



 دكوأ اهقحو اًضيأ اًمح اهيلول نأ ىلع ةلالد قحألا ظفل يفو « يلوب اّلِإ حاكن ال ٠

 جوزتت نأ تدارأ ولو ربحت مل تعنتماو اوفك اهجيوزت ىلولا دارأ ول اولاق ىتح هقح نم
 ارك وأ (راباجم اذار هش ىف اذ است لا و يم ردا

 ل ال مجالا, حكت الرو ثيدح فب تيلاكلا ىسلبلا ل نس

 : هنع ا هللا يصر 0س قر لا

 ا هينا 0 0 ((

 هج ثيدحلا حرش مدح

 لوسر تيطعأ : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 هنيمي نع ينارعأو هراسي نع ركب وبأ ناكو هنم برشف اَنبل انراد يف مالسلا هيلع هللا
 هيلع لاقف يبارعألا هرؤس مالسلا هيلع ىطعأف ركب وبأ اذه : رمع لاق غرف املف
 هرخاو دك امل تارمو ثا هيدا اا نونميالا نونميالا ) : مالسلا

 حيحص يف تبث : ليق نإف . اَلوضفم ناك نإو نمألا رايتخا ةيّنس هيفو قحأ يأ فوذحم

 هراسي نعو مالغ هنيمي نا ا ا ل لوسر 0

 (هللاو ال) مالغلا لاقف « ءالؤه يطعأ نأ ىلا ند انا : مالغلل مالسلا هيلع ل اقف خايشأ

 نارا كانا: بيجأ . فا علا رانش ماسلا هلع ندا ١ 0 هاطعأف

 كلبي ءيش هبلق ىلإ قبسي امبر هنذاتسا ول مالسلا هيلع هنإف ةيلهاجلاب دهعلا بيرق ناك

 هنذاتسا سابع نبا:ناك : ليقف مالغلا امأو“:: مالسلا هيلع هللا لوسر قلخ هتفرعم مدعل هب
 هسا هل عع 0 ءاطالا ف مه رتب هنأ السلا هلع ديل خايشألا ولعل اعلان

 .,رعدلا

 : :هنغىلاغت'هللا "يضر" نام «نير ليسا ؤملا»«( مازال [ 07 55

 2 قلُخلا ناس 0 (

 . (5١75ا/١1) ىقستسا نم باب : ةبهلا كراك يراسل مل

 ءىدتبملا نيمي نع امهوحنو نبللاو ءاملا ةرادإ بابحتسا باب : ةبرشالا باتك : ملسم

 يأن )1415

 . )١5( وبهم _متالاو ربلا ريسفت باب : بادالاو' ةلظلاو ربلا"تاتك :٠ ملسم - 5
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 ١1  0هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ )م :

 ( ها فكيف فاك ناّسيإإلا 2

 4بسو ثيدحلا حرش مدح

 ىنمي يأ ( نامي ناميإلا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ليقو هب لمعلا و: هلعلا هع رابع هرماو (ةةمكحاوإ زي ماعلا ءاوبع عض رع هيف :قللا

 00 ف علت اذكو ءايلا فيفختب, ( ةينامي ) ةوبن ريغ نمي كوقلا يقعياصأا

 هيض 1 5 ةعل دي دعملا نأ هريغو ذربملا تح

 ظاوشلا به اًمئاد خفنيو اريك دشي لظي اينامب
 نم ماع ني ةمايد نم يهد ةكش نم ادب تاعالا نتا نملا بلا هتيسنا يعم نو ماعلا ناو

 دع ىف لس الا نر ل راف لني دارملا : ةديع ربا كاق و ل

 لب رهاظلا اوكرت امل. انه اولمات ولو : ورمع وبأ خيشلا لاقو . هراصنأ مهنوكل.مهلإ
 ىوقو ءيشب فصتا ف نال وب هلامكب ١ راعيشإ ينل نامل فين نعل لهأ هب دارملا

 ةافام الف مهرغ نع هل ,كفث كلذ يف. نروكير ناراال هيلإ ءيرشلا كلذ بلس هب فاك

 نود ل تللنب فارما نإ مت ( ناجحا راها ىف تايد /:يءالسلا هيلع ةلوق ا
 نايسيالاب اا ىف اعلا نها كرر, .تاموزلا :كلد انا

 بج لوقا يور ذيرالع هور مما ل ماسلا
 20177 - 1 57 وع

 ل و ركنا اهل اهيلَو نم اهيسفتب قحا ميالا 0

1 

 كح تثيدحملا حرش مدت

 اهسفنب قحا ميالا ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )

 السلا هيلع هلوقل اهيلو ىلإ هترشابم نإف دقعلا ين ال جوزلا رايتخا يف يأ ( اهيلو نه

 . (88) (5 ؟) هيف نملا لهأ ناحجرو « هيف ناميالا لهأ لضافت باب : ناميإلا تاتك"- ع١

 توكسلاب ركبلاو 3 قطنلاب حاكنلا يف فلا ناذعسا باب : حاكنلا تاكا : ملسم 1

 ل كة

١0 



 قريغا نود مهرمأ ليوتأ انأ ينعي ( سانلا نودلرا ىايحا أ ءايلا ديداشتي ( ىلااوه )

 هيفو ( مهالوم هلوسرو هللااو >, ريغ م هما نساك اك نأ مطب نضيني الق

 .؛برح فرخ الياودع اميف هع هللا نيد قراولج مل لئابقلا هذه لئاضف ىلع ةلالد

 م لا هللا يا وبأ 6( 7” ةخ
 ؟ ( ٍناَميالا نم 1 ِءاَيَحلاَو لة توجو عضب داس

 زا َنوُعْبْس ١ : مليم ةياوزو/ 4/45 نوكيناو ه., "م يراخنبلا .!ةلااوير
 0 كلشلا الع مر

 نصح ثيدتجلا حرش مه

 ( عضب ناميإلا ) هنع ةياورلا 0

 اهرسكو ءابلا حتفب ةعضبلا اذك و رشعلاو ثلاثلا نيب ام ءابلا رسكب عضبلا : يضاقلا لاق

 ا لا ل ا ل ةجضتامو

 امنلع_ نامزلا مسا قلطأ هيلع لئالذللا ةلمخ "نم ابنإو ناميإلا لهال املخ ةتاصلا لامعا

 نال ْ نرخ ١ يراكتل ةياور : ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو ) اًراحب
 وهو هيف موللا نع اًرذح هكرتو ءيبش نع سفنلا ضابقنا ءايحلا ( كشلا ىلع نوتس وأ
 ةروعلا) فش  ةرع ءايحلاك اهلك“ نيومنلا قع هللا .ةقلخ (ىدلا, وه ور ناشفنا ناعوت

 ىلاعت هللا نم. .افوخ يصاعملا لعف : نم نمؤملا عبم ام وهو يناعإو ا «سانلا )نيب. عامجلاو
 هدرفا اهنإو تيدحلا»' ىف ءاذخلا م دارنا اوه هبا يلحتيو نموؤملا اهيل تككي' مث مسفلا, اذهوو

 راف ةرحالاو ايدل ةحاينطف ,فاخع) نحلا ا نألا بعشلاب رئاكار لإ نعال سالياكدلا

 اعاد نوكيا يكف ف هرعملاب سأل سس ل ا ا

 زاجم هيلع ءايحلا قالطإو زجع وه لب ةقيقح ءايحب سيل عناملا كلذ : انلق . اهرث

 حيبقلا كرت ىلع ثعاب قلخ يقيقحلا ءايحلا امنإو

 2105 كابالا نيوملا /كاب: شاعألا بناتك نييراسلا7 - متم
 .(هال) (؟ه) ناميلا بعس ددع ناين تاب : ناميآلا كانك 17 ملسمو

20 



 . اهنودب دجوي دق ذإ عونمم رصحلاف هللا ىلإ برقتلا ةين يهو ةيعرشلا ةينلا اهنم ديرأ نإو
 ناك ايه !تحيبلاو اةئنلالا هي دتعلا اغإ (تادابعلا ندتحف ةيفيلكتا نيوكت ,اا ام (داززملا: تلق

 نأ ىلإ ريشي اذه ( ىون ام ءىرما لكلو ) لالمإلا نع اًفوخ هانكرت لايذألا ريثك
 تاولص ناسنإ ىلع ناك ولف طرش يونملا نييعت نأ ىلإو ةينلا نسحب طونم لوبقلا نسح
 اذه الولف هريغ وأ اًرهظ اهنوك يوني نأ طرش لب ةتئافلا ةالصلا يوني نأ هيفكي ال
 هللا ىلإ هترجه تناك نمف ) نييعت الب ةتئافلا حصت نأ لوألا مالكلا ىضتقال لوقلا
 هلوسرلو هلل مالسإلا راد ىلإ لاقتنإلاو رافكلا نيب يذلا نطولا كرت يهو ( هلوسرو
 : تلق نإف ( هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ) ةنيدملا ىلإ ةكم نم نوكت نأ ةصوصخم تسيلو
 مجنلا يا لاق كا امكلا ينفي ادق اراركلا نآل اجت ال ملقا اذجيتاه دق عارطلا و طارشلا

 ( ايندل هترجه تناك نمو ) ةلماك هترجهف ىنعملاو لماك ىرعش يأ « يرعش يرعشو ٠
 مااهجو رت .ةأرمادإوأ اهيصيرونارركو_ىلراكاتا ءانويرايعج و قدأ كينان, اال نيركاار
 ةرجاهم حاكن يف ةنيدملا ىلإ رجاه نمل اًضيرعت ايند تحت ةجردنم اهنوك عم اهركذ امن
 نصاخلا كد لاب ؟لفوادهو كلذ ار ليدخل هدايا لع, اهيطنو: شوا نام كا
 . هترجه ىلع باي ال ينعي ( هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ) هتيزل ماعلا دعب

 : هنع ىلاغت هللا يضر بويا وبا (م) ب[ 11
 دْبَع يِنَي ْنِم َناَك ْنَمَو ُعَجْشأَو ُراَمعَو َنْيَهْجَو َُنيرُمَو راصنألا ٠
 ا( [بش الزم كلر منار هيساتلا كود ىلاوعا تا

 ه7 كردجلا حرش مدح

 ةنيزمو راصنألا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر تويأ"وبأ, 7 مي)

 هللا دبع ينبب دارملا : يضاقلا لاق ( هللا دبع ينب نم ناك نمو عجشأو رافغو ةنيهجو

 ىزعلا ىلإ هتفاضإل اًناجهتسا هللا ىلإ دبعلا فاضأ امنإ نافطغ نب ىزعلا دبع ينب انه

 ةيرمو مصفاو هنيهجلو ملساو رافغ لئاضف- نم باب . ةباحملا لئاضق تاتي :ولسم 1
 . ١( 16 0( 519 ءيطو سودو متو

7/0 



 نيرلاا نأل» لا !ريغأ نع «اهفالطإ روحا نا هللا 9 تعا اوعي اها اح اهل اهلاركا
 لي هنأل اننا زاعأ نإ اذه راص اغغإو هللا ىلع اّلِإ قلطي ال ناسنإلا 4 افالم ريك ذتلاب

 هظاطحتا نْذؤي :هتياغ رمألا غولب نأ ىفخي الو نيدلا ءالغتساو نيملسملا ءاليتسا ىلع
 عمج ( ةافحلا ىرت نأو ) اهديس هنأ نظي ىتح همأ دلولا عيطي ال نأ هانعم وأ هتعجرو

 عمج ( ةلاعلا ) راعلا عمج ( ةارعلا ) هريغو لعن نم هلجر يف ءيش ال ىذلا وهو يفاحلا
 شيعلاو ريسلا يف مهزجعك نيدلا يف نورصقملا نوزجاعلا مهنم دارملا ريقفلا وهو لئاعلا
 قلخلا نع ربع ىرت لوعفم وهو اكولم ينعي ةاش عمج ( ءاشلا ) عار عمج ( ءاعر )
 نيرخافتم مهنوك لاح يأ ( ناينبلا يف نولواطتي ) ءاشلاك ز زجغلا يف "ببن ؤككل اءاشلاب

 سكعني ذئئيحف فالجألا ىلإ تارامإلا ضوفت نأ ضرما هج اولا مل عافتراب

 ةفارشالا“ ةلاذعيو ؟ناعارلا

 ]١١155[ - هنع ىلاعت هللا يضر رمع (ف) :

 ( هثرجه تاك ل ا ةيكسادلكلو حطاب لامع الا

 رجم تك نول ؛ ةلوَسَرَ هللا 0 ف هوى هللا 9

 ( تاينلاب لامعألا ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - قر
 ركل لافخألا تاون ابار ملف شما ديفي اذوهمم ك1 1[ مدللاب تفاعلا ا

 ار ىلع اهتليضفو يعفاشلا يأر ىلع اهتحص دارملاو ريدقت ىلإ انجتحا ةينلا نودب
 ىرخأ ةينإ ىلإ حاتحتيف بلقلا لمع ةيثلااانآل يتسم زيغ اذه: اتتلقإ نفاه ةفييتل

 لومي, كانت لري لالا دعنا ليغ هع ىلإ فتعلم قالططاإلا داع يعل "11 كلكم تل

 ةينلا .ةيلاب.ديرأ .نإ : تلق .نإف . ءيش .فلأ تيون دق تنك نإو ايفانإلا للعلا
 اهنودب دجوي ال يرايتخا لعف لمعلا نأل دفع ع همالكف ا اقلظما دضقلا يهو ةيوغللا

 "00 كلر ملا كانأ : لدا "فانك : :يراحتلا 7155

 هور ([ 0 ةظابأ لاقعإلا انا تقع هلوفاعجاباع ةرامالإلا ناك ١ نسم

 اال



 هنأل ليبسب قلعتم هيلإو هب لوعفم وأ زييمت ( البس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو ناضمر
 هرتا ماابي ناركي الا نأ اينو تادالعلا ة فني ااجوق اهسارج ا اكتلقان اف... ذل ظاوموتعمب
 امولن لقا ميد هاملك اليد ؛ناؤكي ال .انهك نتن ,لماككلا/ماالسإللا_.هقملادارملا/ ©: اكلقأ, .! اها

 لجر ةروص ىلع هءاج نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ليئاربجل هلاق ) اًرفك نوكي نأ هنم
 ةالصلا هيلع ليئاربج هقدص امّنإ ( تقدص : لاقف ) مالسإلا نع هلاسفا مينغ

 لئاسلا نأب مهولا عفر ىلإ وأ مهعامسإل هلأسو هب افراع ناك هنأ ىلإ ةراشإ مالسلاو

 نينثا نم ثيدحلا اذه اوعمس مهنأكف هنم قيدصتلا اوعمس اذإ مهنأ ىلإ وأ باوجلا لبقي مل
 ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ناميإلا نع ينربخأف : لاق ) دهاش نم ىلوأ نادهاشلاو
 قيلي امب فصنم يلزأ ميدق دحاو ىلاعت هنأ داقتعا وهو ( هللاب نمؤت نأ ) ملسو هيلع
 هتدابع نع نة هّللاةةذع جب داقتعا وهو ( هتكئالمو ) لامكلا تافص نم هب

 نأل عقاولا بيترتلل لب ليضفتلل ال لسرلا ىلع مهميدقت اًرفك نوكي مهافن نمو ةظحل

 : نلقي ., هللا الك .انهميمج نأ داقنعا وهز.( هيكو.ال ءائبألا نإ ةكهلملا ليسا لاعت اهلا

 ثيش ىلع نوسمخو مدا ىلع تلزنأ فئاحص رشع اهنم بتك ةعبرأو ةئام ةلزنملا بتكلا
 ناقرفلاو ليجنالاو روبزلاو ةاروتلاو مههاربإ ىلع رشعو سيردإ وهو خونخأ ىلع نوثالثو

 ( ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو ) مهريخو قلخلا ىلإ نوثوعبم مهنأ داقتعا وهو ( هلسرو )
 هريخ ) ماوقألا هتفرعم يف لض اذهلو مادقألا ةلزم هنأل هماتهاب اًناذيإ انه ناميالا ركذ داعأ

 ( ناسحاإلا نع ينربخأف : لاق . تقدص : لاق ) ردقلا نم لدب رجلاب ( هرشو

 نم نإف ( كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ : لاق ) صالخإلا يأ
 ريغ « تقدص ٠ :ظفل نأ : ملعا . ةلاحم ال ايف صلخأ هتدابعل دهاش هدوبعم نأ ملع

 حيحص يف روكذم هنكلو ةححصملا خسنلا يف هدعب امو باوجلا اذه بيقع روكذم
 : لاق ) اًنايسن وأ اًراصتخا اهضعب يف هكرت يوارلا لعل تاياورلا نم ريثك ينو ملسم
 نم ملعأب اهنع لوئسملا ام : لاق ) ةمايقلا مايق تقو نع يأ ( ةعاسلا نع ينربخأف
 عطق هنم ضرغلاو ىلاعت هللاب صتخم وه لب ءاوس اهملع مدع يف انالك ينعي ( لئاسلا
 ينعي ( اهتبر ةمألا دلت نأ : لاق . اهتارامأ نع ينربخأف : لاق ) اهتقو ةفرعم نع عمطلا
 اهديسك دلولا نوكيف اهديس نم ةمألا دلتف يرستلاب يفتكيو يبسلا رثكي نأ اهتامالع نم
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 نم دارملا اذكو عبس وهو ( وت رمجلا ىمرو ) ةثالث وهو درف ءاجنتسالا ينعي واولا
 رمجتسا اذإف وت فاوطلاو . وت ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ) فاوطلاو يعسلا يف وتلا
 لعفلا لوألاب دارملا : انلق . ثيدحلا لوأب رركم اذه : تلق نإف ( وتب رمجتسيلف ؟دحأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع (ق) - [١؟5]
 ٠١ و 7 م ٠١ َّ - 2 ه مج ٍط

 , هللا لوسر اًدمحم, ناو هللا الإ هلا ال نا َدِهِْسُت نا مالسالاو

 نإ « َتْيَبلا ّجُحَتَو . ناَضَمَر ٌموُصَتَو « ةاكّرلا يتوُنو , ةالّصلا َميِقُتَو
 ىلع هءاج نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ليئاربجل هلاق ؛ ١ اليم هيلا :ٌتيغطَتسا

 : لاق « ٍقاَميإلا نع ينريْأَف : لايق تن باف نب ركام لجو يرطم

 ريح ٍردقلاب َنموُتَو ٍرخآلا مْويلاَو ' هلسَرَو هبتكَو هيكئالم و هللاب َنِمَوُي نأ
 ماه

 ها هك نا لاق « ٍناَسْحإلا ٍنَع ينزبخأق : كا تدل لاق ٠ ِهْرْسَو

 مدل مَ

 : لاق ةوعاشلا 7 0 لاق ٠ َكاَرَي ُهّنإف هارت نكن ّك نإف ةاَرَ كنك

 نأ لاق ٠ ؛اَهِتاَراَم ْنَع ينريأف : لاق « لئاسلا م + ملعب اَهْنَع لوكتسُملا اَم

 0 تاء ءاشلاا اع ر لاعلان رعلا افلا ع 1 اير مالا "ا

 ا ناببلا

 سل تيدا حرش مدح

 مالسإإلا ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع - ق)

 موصتو ةاكزلا ىقؤتو ةالصلا مقتو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشت نأ
 : طقف هجرخأ باطخلا نب رمع ثيدح - [١١هه]

 تابثإب ناميالا بوجوو ناسحالاو مالسالاو ناميالا نايبإ تاب: 0 كانك ملسم

 الوعلا ظالغا و, ردقلاب "موي ال نم يربعلا لع نليكذلا كابو ىلاعتو هناحبسلا تا ردت

 "010 1ر4
 :ةريزع أ اثيدحا مف تاخيشلا اةيلع ىقنا ىذلا طفللا اماو

 ؛ .(10) مالللسإلاو نامبالا "نع دع يبنلا ليربج لاوس باب : ناميالا باتك : يراخبلا

 0( ناسحالاو مالسالاو ناميالا كاساكنانا ناميإلا كانك :١ ملسمو
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 لالجلاو رهقلاب حاورألا ضعب اهفرعف هتوعنب حاورألا هتاذ فرع هللا نأ هنايب. ةفرعملا

 : هلوقب اهقطنتسا مث ىلاعت هتافص بسح ىلع ربصلاب اهضعبو لامجلاو فطللاب اهضعبو
 فلأ يأ ( فلتئا ) داسجألا يف حاورألا عدوأ مث [ ٠7 : فارعألا | # مكبرب تسلأ

 رخآلا كراشي مل حور لك يأ ( اهنم ركانت امو ) امهادسج دعابت نإو رخآلا بلق هبلق
 فالتئالا . امهادسج براقت نإو رخآلا بلق هبلق يأ ( فلتخا ) ةروكذملا ةفرعملا يف
 تفلا ام ايم ضرألا ىفءام .تقفنا ول 2 : ىلاعت هللا لاق 5 بولقلل ف1

 « ىَّبْش ْمِهُبولَفَو اًعيِمَج ْمُهْبَسْحَت ا : ىلاعت هلل لاقو ( ++ : لافنألا 4 ْمهبولق ني
 تعدوا اذإف ءايقشأو ءادعس نيمسق لع تقلخ حاورألا هانضمل: ليقو ( 1002

 ىلإ نوليمي رايخالا ىرت اذهو هيلع تقلخ ام بسحب تفلتخاو تفلتئا داسجالا يف
 ٍه رارشألا 3 رارخألاو رايخألا

 : امهنع ىلاعت هلا يطفو يعي ا ياو ىسوم وبأ 0 ا
 0 جراف اَلإَو كل د نإَف )2 تدل ناّذْعمالا 0(

 امهنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأو ىسموم وبأ - م )
 مدقت ( عجراف الإو ) لخداف يأ فوذحم هباوج ( كل نذأ نإف ثالث ناذئتسالا )

 . (ة.انالتا دخل ةذاتسا هذإا9/ ؟تيالخبأ يف عبارلا .بابلا يف هيلع مالكلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر راج مر” 10

 ٍةَّورَملاَو اصلا َنْيب يّسسلاَو . و ٍراَمجلا يمَرَو « وت ٌراَمَجِتْسإلا (

 1 رك ريحت دعا رجس 0504 طسفاوطلاو ًَ

 هسح ثيدحلا حرش مدح

 ديدشتب ( وت رامجتسالا ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 . (59) (؟0105) ناذكسالا بايب بادآلا باتك .: مليم - [15]

 )١5٠0٠١( )5١5(. عبس رامجلا ىصح نإ نام كان : جحلا باتك : ملسم - ]١7654[
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 « ماللاب اًفرعم أدتبم ١ : هلوأ ءاجام يف : لوألا لصفلا

 ىلج' َنيِح ُهلاق ؛ ْمِهْيلِإ رييست" نخلن انئوُرْعَي الو ْمُهَوُرْعَت تآلا ١

 10 فر

 1 تسد يدق حر

 نآلا ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر درص نب ناميلس - خ )

 مهل ال مهيلع انل رفظلا نأ هللا نم نيبت ةعاسلا هذه يف ينعي ( اننوزغي الو مهوزغن

 لاق . ىلجأ لعاف عفرلاب ( هنع بازحألا ىلجأ نيح هلاق : مهيلإ ريسن نحن ) انيلع
 اننا وأ هيلدملاو يف اع ع نارك" تكلا ا" تبفا# يال ل ل ا يزخلا ليتل

 5 دن "نان" عمنا تح قابلا ارق لا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [ع١51١١]
 57 ار ا 0 هل ا لا م وللا لا

 اهنم ركاتت امو . فلتئا اهنم فراَعَت اًمف ةّدنَجم دونج حاّورالا »

 1/1 كلخْتا

 1 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( دونج حاورألا ) اهنع ةياورلا ىلع افا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 يف رخآلا كراش حور لك يأ ( اهنم فراعت امف ) ةعمتجم يأ ( ةدئجم ) عومج يأ

 در بازجألا قود دنا ةورغا بلا يراها باكا: يزاحلا 0

 )١59(. (178"5) ةدنجم دونج حاورألا باب : بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك : ملتسما- ]١755[

 الكا



 0 كايا ياا 5
 ١ اانهينرااضتشر ٠ ا 5 ْ 0“ ا انس ااهيارع" ير اول اع نينا هل اير -

 ااقعبلراابلإت# ٠ ةيرهل ب ا لشاب
5 

 ااههسإ !اهلديو ! : ةير دل بل ا لما م
١ 

' 
 ااقهيإرااتلمبضا |: هيرو علب !لي لينا اشر ليال
"0 ١ 0: ١ 

  000 00ير ل ملم !جاح ةلمق اهل :١ افجر املا |
 ا اال جر بابي. :. هيي ل رو اه كيرف مقسكإ هولا
0 ١ 

 ؛ييعل بلع امام ةليقارلامل ها ١ اميل اانلابر هش
  7 1ياا لو ان ليش ا! مشن اكل ١ اهي ,اانلاثر دل

  6 0؟يالاعل» ايلاف علل ب ١ اانهسلر ١اهارإ هل

  3فهن ااننلاسر هلل : ير ل املج |لع المخ الش
 ااًمهنبل_!ًاسلهسب ! 0 ابي هب علو 0 همكم ا السلا ةث#اب

1 . 

 اقميل اسلم يئس رول لد اقل اانيكلا وألا ظ ا

 اب



 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا
 عبارلا لصفلا

 سماخلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا

 رشاعلا لصفلا

 : رشع يداحلا لصفلا

 رشع يناثلا لصفلا
 رامغ كلاثلا لصفلا

 . «ماللاب ًافرعم أدتبم» هلوأ ءاج ام يف :
 .«اميأ1ةملك هلوأ ءاج ام ىف :

 . (مكيأ١ةملك هلوأ ءاج ام ىف 5

 . «رهظم ىلإ فاضم يأ»ةملك هلوأ ءاج ام ىف .

 1 اهكمألا ةزمعهةملك هلوأ ءاج ام يف .

 .(الا»ةملك هلوأ ءاج ام ىف :

 . «ملأ»ةملك هلوأ ءاج ام ىف :

 . «الفأ»ةملك هلوأ ءاج ام ىف :
 . 'واولا حتفب اوأو سيلأ»ةملك هلوأ ءاج ام يف :

 . «ةففخملا امأ»ةملك هلوأ ءاج ام ىف :
 . ؟ءاثلا حتفب لثم»ةملك هلوأ ءاج ام ىف

(مكايإ)ةملك هلوأ ءاج ام ىف
 . 

 ١ لكيلا ةففخملا )انا ةقملكرملوأ ءاخ اماقا

 . "لعفلا مسا»ةملك هلوأ ءاجااف ىف





 اس ماعت هللا كك بهو تنب ةمادج (م) - ]١١566[

 ١ لا يوم - ؛ هلع ٍنَع ىَهنأ نأ ُتْمَمَه ْدَقل 00

 . موف را و

 بسب ثيدحلا حرش مدح

 لادلابو مجلا مضب ةمادج ( اهنع ىلاعت هللا يضر بهو تبب ةمادج - م)
 هلع لاعت هللا لص الملا ةغيفتو ررلامأ :ناليق ايي حط ,لوألاو ةيسسلا" ف هللا

 يهو ( ةليغلا نع ىبنأ نأ تممه دقل ) ثيدحلا اذبب امبنم ملسم درفنا ناثيدح ملسو
 ةالصلا هيلع هدصق ببس ناك . عضرت يهو هتأرما لجرلا عماجي لأ ةمدجمملا نشل 1

 نأ تارك د ةةيحلا ) لو« لس كلوا نأ مفرإلا دعا ظألل ا نأل دلو ربع تفر الا

 ( مهدالوأ رضي الف ) دلولا عاضرإ تقو عامجلا يأ ( كلذ نوعنصي سرافو مورلا
 ةالصلا هيلع هداهتجا زاوجو نيقيب سيل ررضلا نم ءابطألا هلوقي ام نأ ىلإ حولت هيفو
 . ماللسلاو

 لزعلا ةهاركو . عضرملا ءطو 052 ةليغلا زاوج باب : حاكنلا تاكا : ملسم - [١١ةه١٠]

 00 عر 0

00 

 ؟42 (5؟) راهزالا قرامم



 ىنمتي وأ ) ةفالخلاب هنم قحأ انأ : لئاق لوقي نأ ةهارك يأ ( نولئاقلا لوقي نأ )
 عفديو هللا ىلأي : تلق مث ) هريغ ةفيلخلا نوكي نأ دحأ ىنمتي وأ يأ ( نونمتملا
 ةفيلخ هريغ نوك نع ىلاي ىلاعت هللا نأ ىلع اًداتعا ءاصيإلا تكرت ينعي ( نونمؤملا

 عفدي نأ ىلع اًداّتعا وأ يأ ( نونمؤملا ىبأيو هللا عفدي وأ ) هريغ نونمؤملا عفدي نأو

 دعب عقيس امب رابخإو ركب يبآل ةليضف هيفو . هنع نونمؤملا ىلآيو ةفيلخ هريغ نوك هللا
 . لاق أ ناكف هتافو

 : ةنع ىلاغت هللا يضر ءادردلا د ل لل

 0 و ا ع رربعم عر
 نرجو وج ور وراس كالا ويضرب طوخ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 لوسر رظن : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ - م )

 طاطسف بابب ىلبح ةيبسم ةارما ىلإ هرافسأ ضعب يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 . اهاطي يأ اهب ملي نأ ديري هلعل» : مالسلا هيلع لاقف . نالف.ةمأ : اولاقف اهنع لأسف
 لبحلا ةمألا بحاص يأ ( هنعلأ نأ تممه دقل ) : مالسلا هيلع لاقف . معن : اولاق

 ( هل لحي ال وهو هثروي فيك ) هيلع ديدشت هيفو ( هربق هعم لخدي اًنعل ) اهأطي نأ

 ينعي مذلل نمضتملا بجعتلا ىنعم هيف ماهفتسإلاو نعللا هقاقحتسال ىنعم اليلعت عقو اذه

 رزهأ) نإفا لاوإلا ؟اهاورأ نسا دولا "ظاوكي نأ" مس "يشأ هما هلو اظل ول ميقا ذإ

 (ةليرغخألا زموبهدحتسي ىلع نذل رهيضنز سونام طءارزن امور وك تفل
 مدختسي فيكف اًمالغ ىقبي هبرقي مل نإو ءيطاولا نم دلولا كلذ نوكي نأ لمتحي ينعي
 . نيروظحملا نيذه نع اًرذح اهبطو نم عانتمإلا هيلع بجيف هل لحي ال وهو هدلو

 . )١514١( )١59( ةيبسملا لماحلا ءطو. ميرحت باب : حاكنلا باتك : ملسم - [ع749١]
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 ىذأ كموق نم تيقل هريدقت ليقو . ةبقعلا موي نم دشأو هنم اًييرق ناك هيف كموق

 . ةبقعلا مويو دحأ موي ىذألا نم دشأ وهو

 : هنع 2 7 5 0 3 6 - م57

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 ( تمص دقل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م)
 نوفلختي لاجر ىلع قرحأ مث ) ةعمجلا يأ ( سانلاب ىلصي الجر رمآ نأ ) تدصق يأ
 . مهتويب قارحإب رماف ةعمجلا رضحي مل نم ىلع علطأو قلطنأ مث ينعي ( مهتويب ةعمجلا نع
 نفانم الإ تقولا كلذ ف ةعلل رع فلم ارادوا مالسلا هيلع هنامزب صتخم اذه : ليق

 مظع ىلع اًهيبنتو رذع ريغب ةعمجلا يكرات ىلع اًديدشت نوكيف اًماع لعجي نأ لمتحيو
 . مهمنإ

 ا : ايد تاع هللا يضر ةشئاع 2

 لوكا لأ يعاو هاو ركن 0 ىلإ لبس نايس

 م ال فديو هللا نا تلق مث « نوُنمنمل ىّنمَعَي أ َنولئاَلا

 :( نول 0 هللا عفدَي /

 كسي ثيدحلا حرش مح

 لسرأ نأ تمم* دقل ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 يدعب ةفالخلاب ركب ابأ يصوأ يأ ( دهعأو ) نمحرلا دبع هب دارأ ( هنباو ركب يبأ ىلإ

 كردشعلا نايبو « ةعامجلا ةالص لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - [ 112 /

 . )١54( (58605) اهنع فلختلا يف

 ءعجو ىإ < لوقي نأ ؟ضيرملل ضخلر ام باين لكفرلا باكا - يراخبلا - 114
 : 010 عجولا يب دتشا وأ 2 ةاضاو او وأ
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 نم لخأ ناك موي كد يق[ له : لبق نيح اه هلاق ؛ , اكتب كرخ لو

 . دحأ موي

 هد ثيدحلا حرش مح

 نم تيقل دقل ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)
 همساو نع تمالك( هاا ناكاواو "را طخ ىكألا ه5 هل تقم اهدا كلمت

 ميل نال ةدبزت للعلا قيس تينا ملا لوعفملا ىلإ ,دئاع ريمض

 هوذاو هوباجأ امف لئابقلا اعدو ةبقعلا دنع فقو ىذلا مويلا اهمويو عضوم يهو ( ةبقعلا

 اناورعم ناك مولا فللذو ةرطتيا ناك هلال بلاط يلا اهمنع ةافإ دعب ,كللذ تاكو ا

 ةانثملا ءايلاب ( ليلاي دبع نبا ىلع يسفن ) تيقل دقل فرظ اذه ( تضرع ذإ ) مهدنع

 ةوعدلا هسفن ضرعب مالسلا هيلع دارأ فاكلا مضب ( لالك دبع نبا ) هلوأ يف تحت

 يبنلا شيرق ءاهفس بس وعدملا هبجي مل املف ( تدرأ ام ىلإ ينبجي ملف ) مالسالا ىلإ

 ( يهجو ىلع مومهم انأو تقلطناف ) هيلجر اومدأ ىتح ةراجحلاب هومرو مالسلا هيلع

 كلذ نم قفأ مل يأ ( قفتسأ ملف ) يهجو ىلع ابيكم يأ مومهم ريمض نم لاح وهو
 فئاطلاو ةكم نيب لبج وهو ةلمهملا نيعلاو ةثلثملا ءاثلاب ( بلاعتلا نرقب انأو اّلِإ ) مغلا

 ليئاربج ابيف اذإف ترظنف ينلظأ دق ةباحسب انأ اذإف يسأر تعفرف ) اهنم نيتلحرم ىلع

 كلم كيلإ ثعب دقو كيلع اودر امو كل كموق لوق عمس دق هللا نإ : لاقف ينادانف

 ْنِإ دمحم ايا: لاق مث ىلع مّلسف لابجلا كلم ينادانف , مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا
 + ناب رام هرج سه وتم أ شاور

 ( نيبشخألا ) هتيطغ يأ ءيشلا تقبطأ لاقي ( مهيلع قبطأ نأ تئش مف!( تفخاراكف

 ةكم البج امهو ةدحوملا ءابلا حتفو نيتمجعملا نيشلا حتفو ءاخلا 7 ةزمهلا حتفب

 امهلعجاف نيلبجلا مضأ تئش نإ ينعي . هل لباقملا رخآلاو سيبقوبأ امهدحأ اهناطيحي

 هللا جرخي نأ وجرأ لب : مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف ) هتحت نوكلبيف مهيلع قبطلاك
 قأ له تلاق نيح اهل هلاق . اًئيش هب كرشي الو هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم

 نع ةشئاعل اًباوج ثيدحلا عقو فيك : تلق نإف ( دحأ موي نم دشأ ناك موي كيلع
 يناذا_ يذلا مزيلاب نكلا دل نان ددشأ مالي "كيل ؟ولعأ» شات اخس. ”:املق ":اؤكنلا" اذه

 يدا



 اهنم درفنا ثيداحأ ةسمخ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو نانثا مالسلا هيلع يبنلا نع

 مالسلا هيلع هللا لوسر ىلإ انوكش : لاق اذه امهدحأ نيثيدحب يراخبلاو ثيدحب ملسم

 نم ناك دقل ) : مالسلا هيلع لاقف,؟ انل وعدت الأ ةّدش نيكرشملا نم انيقل دقل : انلقف

 نع كلذ هفرصي ام بصع وأ محل نم هماظع نود ام ديدحلا طاشمب طشمب مكلبق

 ّنَمتيلو هنيد نع كلذ هفرصي ام نيثاب قشيف هسأر قرفم ىلع راشنملا عضويو هنيد

 دب يدم يهر ( ءاعبص نم بك اولا سي كر دلل رمأ يأ ( رمألا اذه هللا
 همنغ ىلع بئذلاو هللا الإ فاخي ام ) ةماملاب فورعم عضوم وهو ( تومرضح ىلإ )

 امب هملعل هباحصأ باتعب لغتشاو ءاعدلا مالسلا هيلع كرت امّنِإ ( نولجعتست مكنكلو

 عابتأ رئ كاس يف هللا ىداع ترج ا اهب اورج ويل مهيلع نما كايرج نم ردقلا يف قبس

 ياش

 : ينعاد لاف كلا يفتفألا ةسئاعا (ىارواسلا ميأ# 2و

 د حسم حا ب مالا
 « ُتدرأ ام ىلإ ينْبجُي ب ملف لالك دبع نب ليلي ٍدْيَع نبأ ىلَع يفت ُتْضَرَع ذِإ

 ٌتْعفَرَف ؛ يللا بر انو اّلِإ ىفتنسا مل يهجر ْكع ٌمومِهَم اأو ُتَقلطناَ

 : لاقف يِناَداَنف وو اًهيِف اذإف ٌتَرَظَنَف ينتلظا لق ةباحسب انآ اَذِإَف ييسر

 لابجلا َكلَم َكِيَِإ َتَعب دَهَو َكِيلع اوُدَر امَو كَل َكِمْوَق َلْوَق عم ذَق هللا نإ

 كف لاق م لَ َمّلَسَف لابجلا ْكَلَم يِناَداَف . ْميِف تش ام رمت

 كبَر َكِيَلِإ يََب ذَقَو لابجلا ْكَلَم انأَو « كَل َكِمْوَق َلْوَق َعِمَس دق هللا نإ
 ُلوُسَر لاق « نيَبشحمألا مِهْيَلَع قيطأ نأ تش نإ تعش اَميف كِرمأب ينم

 هدرا للا دكني نعد ميزات نر عاشيل اج رطيشموناانوشا الكلم مالّنسلا ِهْيَلَع هللا

 ءامسلا يف ةكئالملو نيما مدحأ لاق اذإ باب : قلخلا ءدب باتك. : يراخبلا - [ع547١]

 5 ا

 )١17920( نيقفانملاو نيكرشملا ىذأ نم هّلَع يبنلا يقل ام باب : داهجلا باتك : ملسم

© 

 ل



 لع تلز اما وا :(لاقف يدجسم ىف ةدلاج انأو قحصأدنأ دعت عجر مث ينيب دجسم
 ( كدعب تلق دقل ) : مالسلا هيلع لاقف . معن : تلق ( اهيلع كتقراف يتلا ةلاحلا

 مويلا ذنم تلق امب تنزو ول تارم ثالث تاملك عبرأ ) كدنع نم يجورخ دعب يأ
 ددع ( هقلخ ددع هدمحبو هللا ناحبس ) تلق ام تانسح اهتانسح تبلغل يأ ( نهتنزول

 ءاضر رادقمبو يأ ( هسفن ءاضرو ) هتاقولخم ددع غلبي اًحيبست يأ ردصملا ىلع بصن

 دادمو ) هشرع مظع نزوب يأ ( هشرع ةنزو ) يضقني الو عطقني ال هنإف هدابع نم هللا
 اًددم ءيشلا تدي ن(لاقت ةرثكلاو ةدايزلا ىنعمب ردصم دادم . هتامولعم يأ ( هتاملك

 قارعلا لهأ دنع نالطر هيف عقي لايكم وهو مبملا مضب دم عمج نوكي نأ لمتحيو اًدادمو
 نرطم ريصمب ناحيسا  ليكلا ىف ادكيب الحلا نأل هيركاا نع ليك شل لالا
 ءاشنإ ال ىلاعت هلل هزنتلا توبث نع اًرابخإ لعفلا اذه نوكيف حبسأ وهو ردقم لعفب

 هيل ب يس سو ع
 هع لاهيا« قو كرألا نب اباوع عراك 01

 ْنِم ِهِماَظِع َنوُد ام ٍديِدَحلا طاشمب طّنشَمِيَلْمُكَلْبَق ْنَم َناَك ْدَقَل
 او اا راشنملا ٌعَضوُيَو « ِهنيد ْنَع كلذ ُهفِرْصَي ام ٍبَصَع وأ مخل

 كارلا ريفلإ 2 رْمألا اذه هلل َنّمِتلَو هنيد ْنَع كِلذ ُهفِرْصَي ام نينا ُقسْي

 ا ا علا ل١ ا اعل للا | َءاَعْنَص ْنِم
 1 ناو

 بصح ثيدحلا حرش مدح

 ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب بابخ ( هنع ىلاعت هللا يضر ترألا نب بابخ - خ )

 ةاورر امين لايق ةةليهملا ءارلا نقلا قوف] ةانتملا مالا هدف 7 ظمرأللاو ., ةدحيرملا لوألا عنا

 نيك رشملا نم هباحصأو نع يبنلا يقل ام باب : راصنألا بقانم باتك : يراخبلا - ]١745[

 . 210 هك

 . ردا رمأ وه : رمألا

قبس امب هملعل هباحصأ بايغب لغتشاو ءاعدلا مالسلا هيلع كرت امنإ : ءاملعلا لاق
 يف 

 . ءايبنالا لانا ةرئابن وو اهتادو اع كرما ©/ايلباو ركوللا نشا سال يوي نيس زدعلا
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 اهيلع ةريغ مالسلا هيلع يبنل دلا جاو 1 صعب :لوملا كللذ, ىلع اعلم اما :/( لقا . ةفححا 3

 ا و راع ل ال اذه عم نع هلفاعا تك فل

 لوسر عم انقلطناف اهررغط عم" تايب. يف, تيلرنأو اه ا ا هنبا نأ كيسا نبا

 لاش الغ لخدلو انهه اوسلجلاو . مالبلا هيلع لاق ايعااهللا ىلإ مالنا ميت

 الآ عال هيلع يريجاف كلل ل اهسش هجالملا فيت نهود تلاقف اى كاش

 ير لاقل 0 تلاقف اكل ادع هلا عج

 سر نيف ارو اهاطغأ ام نوكي لو اهله ابااهصتساو يفرار اهلا ديس 2

 5 ل يل

 01 بيطاخلا ظل كارحل لع يلد هسا كلذ 00 الع فس ا هللا ل ا

 ضرعت امنإ ( ثراحلا نب نوجلا يلأ نب نامعنلا تنب ءامسأ اهمساو ) اهحاكن ديري نم

 ليحارش يا اإل نها: لقا . ةديعتسملا ف فهد اهنا رك دل فنشملا

 !«فسصملا م ركد "ايلا لعن ريك الزر كيل" "كيئتل كل لا

 اع ىلاعت هللا يضر ثراحلا "هع ةيريوج 2 |

 تلق اَمب ثنو ول ترم ثالث تاَملك عزا كدغَب تلق دق

 ءاضرو "نيا دع ِهِدمَحِبَو هللا نال" َنُهمنَرَو مولا دم

 0 كاملك كانلا ةك هك ره بشك

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 تيبس : ليق . - مرو علف يضر ثراحلا تنب ةيريوج - م)
 مالسلا هيلع يبنلا ىضقف اهبتاكف سيق نب تباث مهس يف تعقوو قلطصملا ينب ةوزغ يف

 ىلص يبنلا نع هتور ام ةيريوج مالسلا هيلع اهامسف ةرب اهمسا ناكف اهجوزتف اهتباتك
 يراخبلا درفنا ثيداحا ةثالث نيحيحصلا يف امل ثيداحا ةعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا

 يف اناو ةركب"يبدتع نه مالسلا هيلع يبنلا جرح :. تلاق . نينثاب "ملتمو داوي اهم

 مونلا دنعو راهنلا لوأ حيبستلا باب : رافغتسإلاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - [؟44]

21 0005 
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 هسيم ثيدحلا حرش مدح

 لوسر اي تلق : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةريره ابأ اي تننظ دقل ) : مالسلا هيلع لاقف ؟ ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم هللا

 هيف هامدو ماللا رسكب (تيأر ال كنم لوأ دحأ ثيدحلا اذه .نع: ينلأسي ال .نأ

 نييبتلل هيف « نم هو ةلوصوم وأ ضيعبتلل ( كصرح نم ) هلوق يف « نم »و ةيردصم
 هتعافشب اًظح رثكأ وه نم ةفرعم ناك لئاسلا دارم ّلعل هعامس ىلع يأ ( ثيدحلا ىلع )
 موي ) اًظح مهرثكأ يأ ( يتعافشب سانلا دعسأ ) : هلوقب مالسلا هيلع نّيبف نينمؤملا نم
 ةدحوملا ءابلا حتفو فاقلا رسكب ( هسفن لبق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا

 يتعافشب ظوظحملا وهف هناميإ يف اًصلخم هبلقب ناك نم ينعي رابجإ الو هاركإ ريغ نم يأ
 ثيدحو ثيدحلا اذه نيب عمجلا فيك : ليق نإف . ةقلطملا ةدايزلل ليضفتلا لعفأ نوكيف
 : لوقيف ةريثك اًدادعأ تارم هتعافشب رانلا نم جرخي مالسلا هيلع هنأ وهو حيحص رخا

 لالج ؤ .قاوعب اركلوو كلا كلذ يلم ىلع لوعيع اشإ الإ, فلإ ال لاق نيف لاادذلا "كلارا
 هبعاف شا هلي» نوم را ادا !ليهاقلا| لاق. يصلشي ههشإ هلو ملإ هارب ايي نه اب ل حا

 ءايبنألا رئاس مثأ نيجرخماب دارملا : رهظملا لاقو . ثيدحلا اذه مومع نم نوصوصخم
 ةارمم البا ناميإ زحل نع اني رخخلابأ!ادارملا»:يبيطلا :لاقو . هتمأ ,هتعافشي نيدعستسلابو
 . لمعلا عم نيقيلا دايدزا يهو هترمع عم ناميإ مهل نم نيدعسعسملاب و

 ]* - ]1١4ايده يلاعت هللا يضر ةشئاع (خ) :

 اَهُمْساَو ؛ ٍنْوَجلا نبال ُهَلَق ؛ كلب يِقَحْلا ميظَعب ِتْذُع ذَقَل ؛

 نا تراخلا نب ناوخلا_ يارب دايمن | ةنييءاعجلا

 : 4ك ثيدحلا حرش مدح

 ) ىقحلا مظعب تذع دقل ) اهبنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ
 «تلاعف» .كقافرلا  ةليل ا ائانده ال( نوجا .ةعبال ,هلاق .,كلكاب ١ دك وق قلاب فاوعأ"

 . (0555) ؟ قالطلاب ُهتأرما ُهجاوُي لهو . قلَط ٌَلَط نم باب : قالطلا باعك : يراجبلا - 1

 . كنم هللاب ذوعأ تلاقف فافزلا ةليل اهنم اند امل نوجلا ةنبال هلك يبنلا هلاق

 ا



 هةندملا ىلإ مه وعدي نا هللا هدشانت مالسلا هيلع ولا سيرف تلسار افا شارما | لاف

 نيك نس رفا م هأتا نمف
 وهف

 هنع ىلاعت هللا يضر نابوث (م) - ]١551١[
 - 0 ا 0

 هنم /عيشب لع ىلامو 6 ع ىنلاس يذلا نع اذه لاش دقل (

 ل اع دوهتلا را م, 1 َنيِج ُهَلاَق ؛ هب هللا يان ىَّنَح

 00 نعو نجلا 0 ماعط

 تلو ثيل مارسخ ١و
 ىلاس يذلا نع اذه ينلاس دقل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م

 هللا يناتأ ىتخ ) هلاس امم يأ ( هنم ءيشب ملع يلامو ) مظعتلل لوصوملا اذه ( هنع

 ملاع يأ اهحتفو ءاحلا رسكب ( ربح هلأس نيح هلاق ) هباوجب هللا كلم يناتأ يأ ( هب
 هللادبع ناك لئاسلا نأ يور «( ةنجلا لهأ ماعط لوأ نع دوبيلا رابحأ نم)

 اح ايمدلولا بهبش يأ" (هشقلا !نعوز «نوتلا دبك ةدايزااقل# مالسلا/ هيلع لاقفل ةالشا ورا
 نوكيا ةأرملا ؛ينم العا اذإ اًركذ ,نوكي ركذلا»' ينم الع اذإ 0 :' مالسلا هيلع.لاقف' هيؤبأ

 1 اهاءاتو اصاب« نلتابشلا »لل اتق» « كدشت هاند قل

 ]١١55[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (خ) :
  2 90ٍِظ 00 2 2 3 0

 نحا ؟كيادخلا( اذه ةعاما نلامير الانا ةريره“ابا اي ثتنيط ذفلا)
 ٍّط 5 5 ا ُظ 2 2م 1 0 2

 سانلا دعسا . ثيدحلا ىلع كِصرِح نم تيار امل ؟تنما ]ا

 سس هم

 7 رح ءانشلابغا# لبا كالا امل نخل كلا ل و
2 

- 

 ناي رلعا لولا نأو « ةأرملاو لجرلا ينم ةفص نايب تاي: ضيخلا باتك ١ ملسم 00

 .(؟”151) (”5١ه) امهئام

 0 1 رانلاو ةنحلا ةفص باب : فاقارلا امك يراخبلا ا

 اذ



 هيلع هل لثم لوقن وأ هبساني ال « مهتمتأف » هلوقو « ةالصلا تناحف » مالسلا هيلع هلوق

 عطقنملاو ءايحأ مهنإ لوقن وأ ةقيقح نولصم مهنأ ال مهتايح يف تناك يتلا مهاح مالسلا

 كلام اذه دمحم اي : لئاق لاق ةالصلا نم تغرف املف ) هسفن ال لمعلا بوجو مبنع

 ليزيل مالسلاب كلام أدب ( مالسلاب ينأدبف هيلإ تفتلاف هيلع ملسف رانلا بحاص

 اعلا دزاخ هنوكل هنم فوخلا نم رعشتسا ام

 امبنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا (ق) - ]١510[
 اعز" نيدللا' نيلجرلا ' دخأ عي 2 اًرغذ١ اذه. ئأر دق

- 

 . ةنيدملا رم ريصن يآ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةياورلا ىلع اَقْفّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق)
 دو + هكر اع ةيبيدحلا نمز ةكم لهأ مالسلا هيلع يبنلا لاص : الاق . امهنع

 هءاجإ#ةليدملا "ىلإ ا اساسا يروا نوماس هلك لب كلل

2 

 كيلا ا عياف تعدملا 00 31 0 هيلإ 0 |
 نيعلارنوكسو ةمححملا لاذلا مضي ( وعد اذه ىأو دقل )تا مالبقلا هلع لاف ل

 ىبتنا املف ( ةنيدملا نم ريصب يبأب اعجر نيذللا نيلجرلا دحأ ينعي ) افوخ يأ ةلمهملا
 يبن اي : لاقف ريصب وبأ هءاجف لوتقمل ينإو يبحاص لتق هللاو : لاق مالسلا هيلع يبنل ددلا ىلإ

 برج. رعسم همأ ليو 0, :,مالشسلا هيلع لاقف مهتم هللا يناجنأا مث :كدهع ثيفوأ دقلإ هللا

 هدول مانا شلل هما يق رع خالط ةسفلا ل رظألا نيططعلاو هدر ربخلا يانلا دحا كل فاك

 كلل لهل ل ا نم جرخي ال لعجف رحبلا لحاس ىنأ ىتح جرخ مهلإ

 اهولتق ,ماشلا ! ىلإ شيرمل ريع ج ورخ عمج الكف ناصع واي سلا ردح ريس

 .: 21925 5107م ةحلاضملاو داهخلا ىبيط ورظلا تان.:: ظورشللا ماك ١ يراختتبلا ح35

 ا 1 ( كفا رخألا ةفح عجارو . ملسم دنع سيلو

0 



 ٍةعامَج يف يِنيأَر دقو . هب هنأ الإ ءيتش ْنَع ينوُأسَي ام هيل رظلأ يل هلل

 0 كيد 0-5 0 اذإف 0 مئاق 0 اذإف ا

 ا يا اا ل ا
 ه رزه

 : لاَ لاك ةذلصلا "ب ُتْعَرَف اّمَلَف ٠ ا ةولاقلا تكاعن
 قئادبف هيل كتفتلاف هيلع هد راثلا ”كمحاع" كلل تاه ل 6 ئه

 م مالّسلاب

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رجح يأ ( رجحلا يف ينتيأر دقل ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 سدقملا ,تيب ىلإ يريس نع يأ يميم ردصم ( يارسم نع ينلأست شيرقو ) ةبعكلا
 ( تبركو ) َنيقيلا ىلع اهدهاشأ ملا يأ (اهتبثأ مل سدقملا تيب نم ءايشأ نع يف ادق

 سفنلاب ذخأي يذلا مغلا يهو اهمضو فاكلا حتفب ( ةبرك ) تنزح يأ فاكلا مضب
 هب مهأبنأ اَلِإ ءيش نع ينولأسي ام هيلإ رظنأ ىل هللا هعفرف طق اهلثم تبرك ام )
 ناينعم هيف ( دعج لجر اذإف ىلصي مءاق ىسوم اذإف ءايبنألا نم ةعامج يف ينتيأر دقو

 ءاج امل حصأ لوألا انههو رعشلا ةدوعج يناثلاو هعاتجا وهو مسجلا ةدوعج امهدحأ

 زوجي : يوونلا لاقو . ريرحتلا بحاص هلاق اذك رعشأ لجر هنأ ةريره يبأ ةياور يف

 ( برض ) ةدوعجلا ديدش نكي مل اذإ لجرلا رعش لاقي هنأل اًضيأ يناثلا هب داري نأ
 مول نيشب ( ةءونش لاجر نم هنأك ) محللا فيفخ يأ

 انلاق اع" غيكشللا ضاع كلا نملا نم ةليبق يهو ءاه مث ةزمه مث

 برقأ ىلصي مااق ميرم هر اذإو ) يونش اهتبسنو زومهم ريغ ديدشتلاب ةوئش
 ةاجافملل هذه اذإ ( ىلصي مهاق مهاربإ اذإو يفقثلا دوعسم نب ةورع اًهبش هب سانلا
 مالسلا هيلع . ىبنلا . سفن يأ ( هسفن ينعي مكبحاص اهب سانلا' هبشأ')اهلبق ام اذكأو

 فيك : ليق نإف . ( مهتممأف ) اهتقو ءاج يأ ( ةالصلا تناحف ) يوارلا نم ريسفت اذه
 اكل ءاعبلا "0 اصلاب كارلا نانا يجلا 60 2 هو راء
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 ( اهعفري مهمأ ) اهردق مظعل ءامسلا ىلإ تاملكلا كلت عفرب نوعراسي يأ ( اهنوردتبي
 نارك لاحم ايلور دقيت رشي ليواتلا ةردلس الا« اعف و اةتئادنإلا "ةيماهفتسألا ةلماملا هل
 ناك ءاج ( لجرل هلاق ) اهعفري مهيأ مهقح يف لاقي نأ ريدقتب اًنورقم مهرادتبا نامز
 عباتت هعفد يأ ( سفنلا هزفح دقو ) مالسلا هيلع هلل لوسر عم ةالصلا كاردإل ودعي
 امنع اليلأ ديف زاب !يط-نجك هنجأ هذ ديفا ركنا لاقفز هكا" م نم

 لجرلا ليقو ا. انأ لَخر. لاقف « تاملكلا هدب ملكت مكيأ :٠ لاق'هتالص مالسلا 'ةيلع

 صيصختن ىنعم ةفحتلا بحاص لاق . هنع هللا يضر ( ىراصنألا عفار نب ةعافر وه

 لا كل موك ايه لإ ددغلا كلذ هبا كفعاضف ةعب ركتلا ديت اضلكلا لا

 ةيلع هتوكسلا ةالثصلل ,عارسألا زاوج لع ليلد ؛هيفوث.عراشلا ىلإ كلذراهلع ضوفي نأ

 . ةنيكسلا وه بحتسملا نكل عنملا نع مالسلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر هيرب 0 و نا با

 قيطلا ِرْهَظ ْنِم اهَعَطَف ةَرَجش يف نجلا يف ُبْلعَتَي اَلْجَر ُتِيأَر دل

 ترانا 1 نك

 هس ثيدحلا حرش مدح

 بلقتي الجر تيأر دقل ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يذؤت تناك قيرطلا رهظ نم اهعطق ) ةرجش ببسب يأ ( ةرجش يف ةنجلا يف
 . ( سانلا

 :نمنع نام هللا يضر ةريره وبابا

 يئلاسف ٠ ياَرسسَم ْنَع يناس َشِيرَكَو رجلا يف يار ذَقل ٠
 فاو سب اهلل تيما يك يل ايس سدقملا و للا

 ]١774[ - ىيرشلا 12غ ىذألا ةلازإ لضف باب : 2 ةلصلاو اربلا باتك ': ملسم )١5102(

.)0١١0 

 ]١79[ - لاجدلا حيسملاو ميرم نبا حيسملا ركذ باب : ناميالا باتك : ملسم )١17( )7078( .
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 تبصأ هللا يبن اي : تلاقف انزلا نم قليح يهو مالسلا هيلع هللا لوير ةنيهج نم ةأرما
 تعضو !ذاف.ءايبلإ نيسحأ :: لاقف' + الو مالسلاو ةالطلا| هلع ااعدو :لعا ريكا

 مث تجرف اع ارمأ مث اناث اهيلع تدشف مالا يلع هللا سراجلا داق اعفف ا حاف

 دقل ) : مالسلا هيلع لاقف تنز دقو هللا لوسر اي اهيلع يلصتأ رمع هل لاقف اهيلع ىلص
 ىنعمب ( تدجو لهو مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات
 ةينيهجلل هلاق ) دوجلا نم وهو ( هلل اهسفنب تداج نأ نم لضفأ ةبوت ) تدجو ام
 . نيبأ ناكل ةينيهجلل رمعل هلاق خيشلا لاق ول ( ىفزلا نم لبحلاب ترقأ يتلا

 ١ ا هللا يضر را احلا وللا ٍ

 (  0ينمحرا مُهللا " 0 ُهَلاَق َ اًعِساَو كرت

 ا( اًدمَحمو 0

 ا تنتج حرش مح

 ا ل

 ل نس

 "27 كلا يضر سنأ م20 1

 جزل ُهَلاق ؛ اَهعفْرَي مهيأ اَهتوُردَي اًكَلَم ٌرْسَع يثنثا تأ دق »

 ا مو ميا كل

 2 3 2 اك 7 0
 . « يراصْنالا عِفاَر نب ةعافر وه لجرلا : ليقٌو ؛ هيف اكراَبم

 هج ثيدحلا حرش مدح

 اكنمأ عفا نأ تيأر "لقلا") هدعالسسا ىو ر"'("اةنغ لاعت هللا يضر سن87

 )505١٠١(. متاهبلاو سانلا ةمحر باب اطألا كاك: ىراحلا © 25 ١

 ةءارقلاو مارحالا ةريبكت نيب لاقي ام باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - ]١107[

 . 1 0( فر

 م



 يبنلا أرق امل : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ لاق . هيلع هللا حتف ام عيمج حتف ليقو ربيخ

 قلل | هنلاط نييك انيرف كيه »< لخر لاق 0 : حتفل] © َكل اَنْحَتف اَنإ 89 مالسلا هيلع

 ٍتاَّنَج ٍتاَِمْؤُملاو َنيِنِمْؤُملا َلْحْدُيل ف اهدعب ىتلا ةيآلا هللا لزنأف انب لعفي امف لعف ام
 - 20 2 ه

 . ةيلا [5 : حتفل] # راَهنالا اًهَبْحَت نم ىِرْجَت

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةردرزه ازيا فقرا 0

 ف يرطملا ينعي ؛ 2« لْجرلا َرِهظ متعطق وا متكلها ْدَقَل »

 . هتحلم

 ت7 ثيدنملا حرش مدح

 يف هيوار نكل هنع ةياورلا ىلع اَقمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر

 رهظ متعطق وأ مكلهأ دقل ) هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يلأ نود ىبموم وبأ نيحيحصلا

 دحلا نع زوجت يذلا يأ لوعفملا ءانب ىلع ( يرطملا ) لجرلل ريسفت ( ينعي : لجرلا
 جعلا ىلإ يضفي امبر هنال حودمملا كالحل اًببس حدملا يف ةغلابملا ناك امنإ ( هتحدم يف )

 نهض ل ابك هللا ا ل 1 عمر

 ْمُهنعِسَوَل ةئيدَملا له 6 َنيِعْبَس َنْيَي ُتَمِسف وَ َُبْوَت ثبات ذَقَل ١

 اها و

 ةديوجلا لات يدم تاج لا لب ء لضفا بو َتْدَجَو َلَهَو

 ا ترا نمر لحلب تل 0

 كج ثيدحلا حرش مدح

 لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع - م)

 >0 1) + هافك' بر لخر' ىكز اذإ اكان : تاداهشلا تاتك >' يراخيلا

 ايلا ) د ا نو ديول تواوب اساور نهرا تاكا نع
 .(57) )5٠٠0١( حودمملا ىلع ةنتف هنم

 0 ل هلل يضر ىبسوم 1 يا نم

 . (515) (7)15959ىنزلاب' هسفن لع فرتعا نم باب : داودحلا باتك : ملسم - [19؟95]
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 « ْذَقَل ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : رشع يناثلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا كا ةيرابلم يبا ام سا هيل ناس

 ا اسم راَثلا َنِم ٍديِدَش ٍراظحب ترظتحا ٍدَقل ١

 .« َةنالَت ُتْنفَد دَقلَف يل هللا

0 

 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 راظحب ترظتحا دقل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 تعنتما ينعي نيئيشلا نيب زجح ام ةمجعملا ءاظلابو ةلمهملا ءاحلا رسكب وهو ( ديدش
 ةثالث يأ ( ةثالث تنفد دقلف يل هللا عدا :تلاق ةأرمال هلاق ) قيثو عنامب ( رانلا نم )
 سود

 0 نإ
5-5-5 
١ 

 ٍ نا عير ماج هللا همس كرام نا

 : يه 0 يَلَع را

 وو كا اح

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 ةليللا يلع تلزنأ دقل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - خ )
 امنإ ( اًئيبم اًحتف كل انحتف انإ أرق مث سمشلا هيلع تعلط امث لإ ّبحأ يهل ةروس

 حتف ليقو ةكم حتف هب دارملاو ةرفغملاو حتفلاب 4 امنأل حا ة رولا هذه تناك

 (517 1 هيستحيف دلو هل توم نم لضف,باب :,تادآلاو ةلصلاو ربلا باك ملم 0001

1016 

 : يكتسي" ناك يذلا .اًبيبصل» يأ هلا شارع ذا و :«ظفلت ( السم زاقو

 , ( 2 75) ... 4 انيبم اشف كلل. انحتش انإ لظر اسإبا :ليسفللا كباس 0 عاجلا 007
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 ]١551[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) :
 نابع يدك جاكي لاجو ليثارشسإ ين نيا للك م

 0 ك0 ناو ركاب اركي

 كج ثيدحلا حرش مدح

 مكلبق ناك دق ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 رمألا نوقليو ةكئالملا مهملكي يأ لوهجملا ءانب ىلع ( نوملكي لاجر ليئارسإ ينب نم
 ءدقت ( رمعف دحأ يتمأ يف نكي نإو ءايبنأ اونوكي نأ ريغ نم ) مهبولق يف بئاصلا
 !. نوتدع مالا 1 كبت قضم اهل اناكشنإلو كايدلي ف !قانلا ةيايلأا ى هيلع مالكلا

 37 د 7

 يشرقلا صفح يأ باطخلا نب رمع بقانم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : يراخبلا - م13١7

 . (7589) هنع هللا يضر يوَتَعلا
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 ماعد" كلا رقما لكتلا + انلقا ال. .ازاغلا"تيود كاوألا" يف ءاغشلا "بوي نيك رجالا ردش
 ..لجألا ةداير ناؤذا.ةدابغا :كادعلا' نما اجلا

 ١790 هنع ىلاعت هللا يضر ير قرح :

 ١ ندا ليلا اًمُكفْيَضِب امكعيبص ْنِم هللا َبجَع ْدَق

 بلا رانا

 هس ثيدحلا حرش مح

 لجر ءاج : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ضعب ىلإ مالسلا هيلع لسرأف عئاج ريقف ينعي دوهجم ينإ لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ
 نبك نهال كالذر رع كلاس رخل نيقارسار 0 سدا اعيد اننا قانا

 قلطناف انأ : ةحلطوبأ لاقف © ةليللا هذه هفيضي نم د مالسلا هيلع لاقف كلذ" لثم

 هارالعما“# لاق 1 ينايبتف كاوك )لإ ا تلاقف اءاونا كدتع له": اهتازمالا نقم اهلك لإ

 يعل كو 'كلذك تخفف لكأت انآ هيرأو باربسلا ىتفطاف انفيض رخو اذإو كل
 ( امكعينص نم هللا بجع دق ) : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادغ املف

 راصنألا نم ًالجر ينعي : ةليللا امكفيضب ) هدنع كلذ مظع هانعم : ليقو يضر يأ

 ناييصلا نأ لع لدي" مييللِعف .مهؤوق 'ليق, ةيشلا ريمضل ؟فتصملا نم ريسفت اذه ( ةتارفاو

 يلا رتل ولا دإ عوج ريغ نم كايبصلا ةداغ لع تولطي اقإو نيحات اونوكب ١
 مدقم بجاولاو بجاو مهماعطإو ةبحتسم ةفايضلا نال فيضلا ىلع مهميدقت بجول

 مالسلا هيلع يبنلا ةرضحن مازتلالا دعب امأو ءادا .ةيدكملا تفك اينإ لاقي "نأ نكمعو

 . هبجاو ىهف

 مين نك ولو, مهتسفلا نع, نورثؤيو 2 باياواذ راصنألا ب بقانم تاكو يراحبلا وس اذ
 . (5094) .. # ةصاصخ

 .(١ا5) )5١85( هراثيإ لضفو فيضلا ماركإ باب : ةبرشالا باتك : ملسم

 ا

 "7م  (؟) راهزألا قرابم



 ةلمجلا ( ليق راصنألا نم لجول«هلاق+:هلك ز:اتاؤطنلا#باوث اودع هتدنصق ام يأ كلذ

 (اءاملظلا "يف هنكلتا زاه- قميرعشا اولي هلاا) 0)ق قا ملقودحإ هيلإ ثئاعلاو» احلل, هلل

 اهماوج - ةيطرش وأ ينمتلل هذه ول رحلا ةدش يهو ( ءاضمرلا فو ) ةملظلا ةدش يهو

 هب ماو ادع ةلراقلع دله اطدجلا لهدا صلا طع "لانو ودرب تاكلميأ اقنع

 ('لهأ ىلإ تعجر .اذإ يعوجرو دجسملا ىلإ ) يبشم باوثا تعي ميم ردصم ( ياشمن
 . هيلإ باهذلا يف 5 بوتكم دجسملا نم عوجرلا تاوطخ يف باوثلا نأ ىلع ةلالد هيفو

 ا كامن هللا يصر دوعسم نبا (خ) كا ل

 ٍةَدوُدْعُم ماَياَو ٍةَبوَرصَم اجا هللا تسيل

 تنك ولو ِهلَح ْنَع ايش رؤي ْنَلَو « هلح لبق اني نيو

 ناكل ٍرْب ايو 1 راَنلا يف ِباَذَع ْنِم كدي نأ هللا تنس

 ارا أوقتو وُعذت اَهَعَِس امل ةيبح مل ُهَلاَف : لضفا وأ اريح

 1 براعم يسار نايتس ىلا باير هللا الرس روج د2 يعم
 تك ردك حرش مدح

 لاجال هللا تلاس دق ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - م )

 هللا يأ ( لجعي نل ةموسقم قازرأو ةدودعم مايأو ) ةردقمو ةدودحم يأ ( ةبورضم

 اور رهشأ ربكلا نكلو ؟لكرتلا نعم اهحفو كانا ريكي ملح لقاك 0

 كذيعي نأ هللا تلاس تنك ولو هلح نع ائيش رخؤي نلو ) ردقملا هلوزن تقو لبق يأ
 اهعمس امل ةبيبح مأل هلاق : لضفأ وأ اًريخ ناكل ربقلا يف باذع وأ رانلا يف باذع نم

 ينعي ( ةيواعم يخابو نايفس يبأ يبابو هللا لوسر يجوزب ينعتم مهللا لوقتو وعدت
 تتادعلا 7(" غابح ةدم اي نأ هنلاس ااهناك مناخ ةعفشمو ةعستما ينال

 ضقنتا الإ ادياوا"الء :٠ اهيَخَو قازرألاو لاحتال) !نأ»:انانثا/ بايزأ ةا ضو العلا »ليناتكتملت ملسم - [1579]

 7 015) 0( 1 10) ردقلا هلا قبس اًمع
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 حلفأ دق ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - م )

 عوجو موي عبش وه لاق نم مهنمو ةجاحلا ردقب نوكي ام وهو ( افافك قزرو ملسأ نم
 تافصلاب فصتا نم ينعي فافكلا نم هاطعأ يأ ةزمهلا دمب ( هاتا امب هللا هعنقو ) موي

 .«ةرتخ الااو,اينانلا/ب زاطلع راف ةزروكرذلا

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (خ) - ع+

 0 ا ل دا لا وا

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 مكنأ ينغلب دق ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 ( يلإ سانلا بحأ هنإو ) هنس رغصل هترامإ يف نعطلا نم اًمالك يأ ( ةماسأ يف متلق

 . « هترامإ يف اونعطت نإ ١» ثيدح يف بابلا اذه يف هنايب مدقت

 ]١١14[ - ,هنغ" ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ (م) :

  7يلا -ِ يا 00
 ٠ ُهَل لبق ٍراّصنألا َنِم ِلْجَرَل ُهَلاَق ؛ هلك كِلَذ كَل هللا َعَمَج ذك :

 َناَكَو « ِءاَضْمَرلا يِفَو ءاَملظلا يف ُهُبكرَت اًراَمِج َتْيِرتْشا وَ
 بْنَج - ىنرم نأ نا :لاف ا

 يورو دجْسسَملا ىلإ ياتشم يبل بنكي نأ دير ينإ « دجسملا

 اا اذإ 0

 كس ثيدحلا حرش مدح

 كل هللا عمج دق ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ - م )

 يف اهيبنع هللا يضر ديز نب ةماسأ هيَ يبنلا ثعب باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [12707]
 .(14155/) هيف يفوت يذلا هضرم

 ]١1714[ - دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثك لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم )75577(

117 

01 



 : هنع هلا ير 2 [

 هلاق ؛ « ِةَئيِدَّملا ىلإ ُهرْهظ َكْلَو دك ا ارا

 ل

 كت سر لاجل | حرش مح

 لوسر عم ترفاس لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفثا ( هنع هللا يضر رباج - ق)

 كلددعبا تنكف كتنوف اهسخن لع مالا يلا أ املف يريعب ايعاف ملكبلا ةلعاشلا

 « هينعب » : لاَمتف مالسلا هيلع يبنلا ينقحلف هيلع ردقأ امف هثيدح عمسال هماطخ سبحأ

 ( هرهظ كلو ريئاند ةعبراب كلمج تذحخأ دق ) : مالسلا هيلع لاف ريناند ةعبراب هتعبف

 طارتشاو ةبادلا عيب زاوج ىلع هب دمحأ لدتسا ( ةنيدملا ىلإ ) ةيراع هرهظ بوكر يأ
 ةقفص نعو طرشو عيب نع ىبن مالسلا هيلع هلوقب المع ةفينح وبأ هعنمو عئابلل اهبوكر

 نوكيف ةرجأب نوكي نأ امإ بوكرلا طرش نأل كلذ ىلع ليلد ثيدحلا يفو نيتقفص يف
 ةنيدملا تمدق املف هتمتت ( هل هلاق ) ةيراع يف اًعيب نوكيف اهريغب امإو ةراجإ يف اًعيِب

 تاياورر نأ. : معا. ليجلا كلو. معلا كلل دا ل اقف ءاطازيق داراو دعست ف طع افا طنا
 ةفلتخم اضيا يراخعلا تاياوروا# قهذ ةيقوأب يزن كاق |ةياور ىف ةفلتخم رياجت قعا ملسو

 ك1 اقر نان يفرح لا لعل « ارابيا داسع ١ اهضعب يفو « مهرد ةئامعاثب ١ اهضعب يف

 اهتميق نوكت نأ ىلع ةلومحم نوكت ريناند ةعبرأو دقعلا هب عقو امع اًرابخإ نوكي ةيقوأ
 ىلع نيرشع ةياورو مهاردلاب ردق نإ ةئامنامثو اهب ردق نإ ريناند ةعبرأ تقولا كلذ يف

 .: ناهض هاند ربك

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع (م) - ع5١]
 # مدس

 فنا نيا تهم ا رفاقك قا زو تتبا ج حلفا دق »

 زاج ىمسم ناكم ىلإ ةبادلا رهظ عئابلا طرتشا اذإ باب : طورشلا باتك : يراخبلا - ع١5١]

 . (0ا/16)

 )١5( )١١17(. هبوكر ءانثتساو ريعبلا عيب باب : ةاقاسملا باتك : ملسم

 . ١58 ١( )١1566( 4) ةعانقلاو  فافكلا' يف :باب' : ةاكزلا باتك :ملسم - ع3

0 



 (دّد) ةملك هلوأ ءاج ام ىف :رشع ىداحلا لصفلا

 اع اهل يمر بلاط يببأ تب ءنااه مأ 2 1

 حتف موي اهل هلاق ؛ « تنما ِنَم انمار ايدل ِنَم 0

 ١ هك

 - لصف -

 هب ثيدحلا حرش مدح

 هتور ام ةتخاف اهمسا ناك ليق ( اهنع هللا يضر بلاط يبأ تنب ءىفاه مأ - ق )
 . هيلع قفتم دحاو ثيدح نيحيحصلا يف اهل اًئيدح نوعبرأو ةعبس مالسلا هيلع يبنلا نع

 هرتشت هتنبا ةمطافو لستغي هتدجوف حتفلا ماع مالسلا هيلع هللا لوسر ىل تبق الا
 ريع زاه رعايا يلزم بعل وهن ىلا تلقف « هذه نم » : لاقف تملسف بوثب

 تلق فرصنا.املف.دحاوا:بوث يف ًافحتلم تاعك ينامث ىلدضف. ماق هلشغ نم عرفا امل

 هاناعا الانف اهلارلا و لاني" ترام "انه ةلج ١ 1في "2007 ماك 1 "عر الا كوش راي 1 كل

 ترجأ لصأ ةراجإلا نم امهيف ةزمهلا رصقب ( ترجأ نم انرجأ دق ) : مالسلاو ةالصلا
 انيطعأ ىنعمب امهالك انماو انرجأ امهيف ةزمهلا دمب ( تنمآ نم انماو ) لعاف تروجأ
 ليف 1 دقرنا ةودكا هل لقا نامأ نأ" نع فكيذتل لد ( ةكم حتف موي اهل هلاق ) نامألا
 0 الإ حصي الف م ! ىلع ةيحان ناما امآو نينثا وا الحاو تما اذإ حصي امإ اذه

0 

 داهجلا لاطبإ كك هعيرذ راص هريغ نوه حتص ول هنال مامالا

 )١١١7(. رفسلا يف عوطت نم باب : ةالصلا ريصقت باتك : يراخبلا - [ع٠١]

 اهلقأ نأو ىحضلا ةالص بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو

 ةظفاحملا ىلع ثحلاو تس وأ تاعكر عبرأ اهطسوأو تاعكر نامث اهلمكأو ناتعكر

 . دهاشلا لحم يراخبلا دنع سيلو هل ظفللاو . (87) (775) ابيلع

5 



 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج نتدر اا

 0 دا

 يأ ( فورعم لك ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 رمال ناك لي ةثاشإ اورج "ةقدضلاكاوثك مياون قى" "ةقالق"ا كنا" عار "لوتلا عاام

 . ةقدصلا نم ءيش رقتحيال 5 فورعملا نم ءيش

 فورعملا نم عون 1 ىلع عمي ةقدصلا مسا نا (نايلا فنان : ةاكررلا» تانك: ليسا ب 197595

 . هنع هللا يضر ةفيلذح ثيدح نم (ه75) )٠٠٠5(

 هوري مل ثيدحلاو (77/9) فارشألا ةفحت يف ا يذمرتلا دنع وهف رباج ثيدح امأو
 . (؟7/5) فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىلع نإ مارح ركسم لك ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ةنيط امو هللا لوسر اي : اولاق . لابخلا ةنيط نم هيقسي نأ ركسملا برش نمل اًدهع هللا
 مضب وهو يوارلا نم كش « رانلا لهأ ةراصع وأ رانلا لهأ قرع : لاق ؟ لابخلا

 رانلا لهأ حيق وهو ريصعلا ىنعمب نيعلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ربح نبا 007000
 يف ٌردحلا برش ْنَمَو « ٌماَرَح ٍرِكْسُم لكَو ردح ٍركلش لك »
 ” ورحل ىف اهيرشي مل اهنم نع اني كل يقيني فر كام اننا

 دس ثيدحلا حرش م

 ركسم لك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 تامف ايندلا يف رمخلا برش نمو مارح ركسم لكو ) هيطغمو لقعلل رماخم يأ ( رمخ
 هلوقو اهبرش ةموادم رمخلا نامدإ لاحلل « وهو » يف واولا ( اهنه بتي مل اهنمدي وهو
 يف نكتسملا ريمضلا نع لاح وأ لكلا نم لكلا لدب « اهنمدي » نم لدب « بتي ملا

 نم ١ ثيدح يف لوألا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( ةرخآلا يف اهبرشي ل ) « اهنمدي ٠
 . © رمخلا برش

 : امهنع ىلاعت هلل يضر سابع نبا لا

 1 ل

 فضح !تيدمللا حرش مج

 يف روصم لك ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع هللا يضر سابع نبا - قر
 . 2« ةروص روص نم ١ ثيدح يف لوالا بابلا يف هنايب مدقت ( رانلا
 (5005) مارح رمخ لك نأو , رمخ ركسم لك نأ نايب باب : ةبرشألا باتك : ملسم - [1751]

 . (557/5) فارشآلا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو . (77)

 ..(531117) رة روض ار ويض, نلف ثانارنإ شايمللا تالا ءعيراشسبلا رس[

 ..(35) (؟١١ هز هلا ظفللاو ..اًثيب ةكئالملا لخبدت, التاب : سابللا باتكا :. ملسم

 ا



 تأ يدل حرش مح

 وهو 4 ( ردقب ءيش لك ) هنع ملسم ىور ( امهنع هللا يضر رمع ني
 ةارألا ةداررا رخا يذلا ءاضنلل 1 بيض رهو مالا تار قوءاسالا ةدارإلا

 . ةفارظلاو قمحلا يأ ( سيكلاو زجعلا ىتح ير ل اي ماظنل ةيضتقملا

 نوكي نأ ىلوألا نكل ءيبش ىلع افطع رجلابو لك ىلع افطع عفرلاب ىور : حارشلا لاق
 زجعلا ىتح ردقب تادوجوملا نم ءيش لك ينعي ريقحتلل تعقو ةياغلا هذهو ىتحب ارورحجب
 كطفل ير يكللا, 8 ركيج نا قوي وانك اما ورام ءامإ اهاييش انييفنإب يوصحخلا سكلاو

 ( زجعلاو سيكلا وأ ) اهيلإ لصوم ريغ هنأل ريقحتلل زجعلاو ةمعنلا ىلإ لوصوم هنأل

 ا يوارلا نم كش

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [1؟19)
 و ل لوؤسما كفل 1 ا

 كرا يروا حرش مح

 نم ( عار مكلك ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق)
 7 :رم هب بلاطي ام ظفحي مزتلم مكلك ينعي ظفحلا يهو ةياعرلا

 موي هظفح مزتلا اًمع يأ ( هتيعر نع لوؤسم مكلكو ) هيلع اًيلوم ناك نإ ةنايخلا

00 

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج مرا 1

 نأ ركنسُملا برش ْنَمِل اَدْهَع هللا ىَلَع نإ « ٌماَرَح ٍركْسُم لك »

 اللا هنو وأ تكل رشتااي انولاقما لاخيلاا ةئيط نت هيون
 3 5 دلو 0 3 0 2 2

 . (5555) قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك باب : قتعلا باتك : يراخبلا - [ع518١]

 قفرلا ىلع ثحلاو رئاجلا ةبوقعو لداعلا مامإلا ةليضف باب : ةرامالا باتك : ملسم

 )١855( )5٠١(. ميهيلع ةقشملا لاخدإ نع يبنلاو ةيعرلاب

 (0 07 علا اواي رخل ركسبلا لك نأ تاس ناب : ةيرخأالا تناك © ملششل - [101

070 . 
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 نوكيف هيف نيعيو هيف لدعي يأ فوذحم هيلإ اهنم عجارلاو هرابخأ هدعب يتلا لمجلاو أدتبم

 وهو ( نينثا نيب لدعت ) ىمالسلا ددع ةقدصلا ىلع ردقي نم لاق نمع اباوج افانئتسا
 عفرت وأ اهيلع لمحيف هتباد يف لجرلا نيعتو ةقدص ) هربخ أدتبم ردصملا ليوأت يف
 ةملكلاو ةقدص ) هربخو هتباد يف هايإ كتناعإ يأ أدتبم اًضيأ لعفلا اذهو ( هعاتم اهيلع هل
 0 ف و نافاضملا قدح ةقدتعلا رجأك اهرجأ ينعي ( ةقدص ةبيطلا

 ىلع باوثلا بترت وهو ا سوسحمب سوسحم هيبشت اذهو هتاوخأ يف ىنعملا

 قلطأ ( ةقدص ةالصلا ىلإ اهيشمت ) ةدئاز هيف ءابلا ًادتبم وهو ( ةوطخخ لكبو ) امهنم لك
 دعتم ريغ امهعفن نأ عم ةقدص ةالصلا ىلإ ةوطخلا ىلعو هللا ركذك ةبيطلا ةملكلا ىلع
 سل نع فدل اا انانتنا لئعر "لكتألا ينقي"(: قف ايت #ا ةلكاشسمللا ريعلا لإ

 يف يناثلا بابلا يف اذه حيضوتلا مدقت ( ةقدص قيرطلا نع ىذألا طيمتو ) لعافلا
 "4, اصفم 20ج لاا اهي ناتينألا ىلا ملت دنا نا ثيدح

 : هنع ىلاعت هللا ىئضر ععبارل وبأ ف١ ىلا ةييرك

 ١ فيل ليل وكلا بال لل

 اه يدل رك

 بارع لكأو' هنغ ةياوزلا ل ًاقدثا (هنعا قاعتاننفا "يضر قموم وبأ 3 قأ)
 لعفلاب هربتعا نمو ثلثملا برش عنم ةوقلاب انهه راكسإلا ربتعا نم ( مارح وهف ركسأ
 نم ليلقلا امأو لعفلاب ركسم ريغ هنم ليلقلا نأل هعنمي مل فسوي يبأو ةفينح يباك

 . هيلع صوصنم هنأل لعفلاب ركسي مل نإو مارحف رمخلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا 4مرات

 ١ ْرْجَعلاَو ٌسِيَكلا وأ ؛ ُِيكلاَو ُرْجَعلا ىَّنَح « ٍرَدَقِب ءْيش لك 6

 ب كر كلل الو دستلاب عونضولا روحت الرا تاب :ىويضولا تانك ::يراجبلا ح10

 000 1 مارح رمخ لك اورو رم كسي اك ريتلا | كابا ساير ركيرشألا يباتك , ملف
0 : 

 )١8(. (55595) ردقب ءيش لك باب : ردقلا باتك : ملسم - ]١5١14[

0 



 :.هنع كلج هللا يضر ةريره وبأ رالا
 : هللا لوسرأر اي : اولاق ٠ ىبأ ْنَم الإ ةّنَجلا َنولحُدَي يما لك ١

 هيا ىناقطع !ئمَواةتجلا ]خ5 يضاطأ "ذم" لاَق ؟ ىَبأَي ْنَمَو

0 3 

 4كسو ثيدحلا حرش مدح

 نولخدي يتمأ لك ) هنع يتراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ را
 نأل عطقنم ءانثتسإلاف نونمؤملا مهو ةباجالا ةمأ ةمألا :ةيلاشيإا نإ ( ىبأ نم الإ ةنجلا

 ءانثتسالاف مهيلإ ثعب نيذلا مهو ةوعدلا ةناعنقلا نو قوص دبع عاطأ نمم هب نكايصعلا

 يناصع نمو ةنجلا لخد ينعاطأ نم : لاق ؟ ىبأي نمو هللا لوسر اي : اولاق ) لصتم
 . مالسلا هيلع هيبنمب نايتالا ال مالسلا هيلع هقيدصت مدع نايصعلا نم دارملا ( ىلأ دقف

 :مويعم نلاجت هللا يضر ةريره نأ مقرا لا

 , ُسْمّشلا هيف : ُملطَت موي لك ٌةََدَص ِهْيَلَع سانا َنِم ىمالس لك »
 اًهيَع ُهل نر واءاهبع ليش اوقاد يللا نو نيو © ةَقَدص نينا َنب لِدعَت
 «-ةقدص ٍةالضلاىَلِإ اهيغمت ٍةَوْطح ٌلكبَو « ةَقَدَص ةّبيطلا'ةَمِلكلاَو ةَقَدَص ُهَعاَمم

 10 قيرطلا نع ذألا 0

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يمالس لك ) هنع ةياورلا ىلع اَممَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىلع ةبجاو ةقيقحلا يفو اًراجم ىمالسلا ىلع ةقدصلا بجوأ ( ةقدص هيلع سانلا نم

 نوكي نآب هعفر زوجيو هيلع هيف لماعلا بصنلاب ( سمشلا هيف علطت موي لك ) هبحاص

 202 هلا لوصر سي ءادكألا فاي : ةنيسلاو تاكل ءاصخعألا باك < يراجلا 0000
(9/80). 

 5705 هوحنو باكرلاب ذخأ نم باب : داهجلا ناك . يراخبلا 2

 فورعملا نم عون لك" لع في ةقللطلا مما نأ نايب كباب ؟"ةاكزلا بانك": مللسم

 الا
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 يح | فيدشللا حرش مدح

 ملسملا ىلع ملسملا لك) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره:وبأ -.م )
 لدب ملسملا لك نم لدب وأ مارح لعاف وهو قح الب همد ةقارإ يأ ( همد : مارح
 هلام ذخأ يأ ( هلامو ) هل هقاقحتسا الب هتمرح كته يأ ( هضرعو ) لكلا نم ضعبلا
 . بصغلاب

 ]١١١4[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 لمي نأ ٍراَهجإل َنِم ْنِإَو « نيرِهاَجُملا الإ ىَفاَعُم يسال

 هير ةرتس ذك ُحبصُي مْ الَمَع ٍليللاب دبل ٠ دق نالف اي : لوقيف

 يي حَُِو بو تسي ثان هو اذ ذك ةحرابلا تل
 ”/ هاا

 فخ فس دحللا حرش كلل

 ( ىفاعم يتمأ لك ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 ا ا ا اح اا ا نم لوعفم مسا
 رتس ام اوثدحت وأ مهيصاعمب اورهاج نيذلا مهب دارملا ( نيرهاجملا الإ ) مهيديأو سانلا نسلأ
 الإ » يورو اهريغو مييلع دودحلا ةماقإب ايندلا يف اهب نوذخاؤيف مهبونذ نم مييلع هلل
 م وما ريع املك تملا نوكأ "قتلا تعم ف "قاغم لامي نأ ههجوف («نورهاجملا

 اي : لوقيف هبر هرتس دق حبصي مث المع ليللاب دبعلا لمعي نأ راهجإلا نم نإو )
 هللا رتس فشكي حبصيو هبر هرتسي تاب دقو اذكو اذك ةحرابلا تلمع دق نالف
 . ( هنع

 ١١١1 ىراحبلا :٠ هسفن ىلع نموملا رتس باب : بدألا كنامكا )5.059( .

 هسفن رتس ناسناإلا كته نع يبنلا باب : قئاقرلاو دهزلا تاعك ملسم )٠ 2222

2010 
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 ) لك ١ ةملك هلوأ ءاجام يف . رشاعلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا 56 0 وبأ تال

 مدا قل هلم ء ٍبنذلا َبَْع الإ . ضزألا هلكأت مآ نيا لك ٠

 - لصف -

 هسي ٌثيدحلا حرش حج

 مدا نبا لك ) هنع ةياورل /ا ىلع اقف ىونغ حملاعت دفا يضر ةريره وبأ - قا )

 نيعلا حتفب وهو ( بنذلا بجع الإ ) ىلبت مدا نبا ءازجأ لك ينعي ( ضرألا هلكأت
 هنم ) اًضيأ , مجعلا هل لاقيو زجعلا دنع بلصلا لفسأ يف يذلا مظعلا وه مجلا نوكسو

 ل لب الما يعرب لول بذل ع ايس را ( اس
 ليق « لييااس رخاو قلخي ام لوأ بضذلا بع نإ » : ربخا ةثيدح ف يور ل
 عيمجلا نم بلصأ نوكي نأ يرحلابو ناسنإلا ندب ةدعاق هنأ هئاقب لوط يف ةمكحلا

 ضرآالا ىلع مرح ىللاعت هللا نال ءايبنالا ثيدحلا اذه نم صخ : ليق . رادجلا ةدعاقك

 .:مهدابحا

 ! : هنع ىلاعت هللا يقرا وياج وبأ ا
 . « ُهلاَمو هض رع و هلم دال: مان «كاانملا تبل ءللسشلا' ل 7

 ] - ]15١1ذولءاستي مع ةروس باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا )59785( .

 (595هه) نيتخفنلا نيب ام باب : .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم )١5١(..

 (؟575) ةلذيعو, ملشللا ىلظ# مرتب فا !نياذرالا ور يلصلاو) اربلا, تانك اسم تح ندقو
000 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ندم نبا 9 - نزال

 . « ءاَمَّدلا يِف ِةَماَيِمل موي داتا سوف ل (

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىضقي ام لوأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م )
 اكمل ظعر ابيمفأ لك لكل .ءاماثلا قاوم 0 موي سانلا نيب

 لاقي ال لتقلا يما كغ «كرال نفكلا دل نالكي يفا"يدي ةيءاالا ةيئابفالا اةينيلا مدقلا هنآ

 نيام انه نأل 0 هيالتم كيغلا هيام اجرا .كوأأو مالسلا هيلع هلوقل فلاخم اذه

 (« سانلا نيب اميف » هلوق هيلع لدي دابعلا نيب اميف ءامدلا ثيدحو هبرو دبعلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ضايع وبات(
 اَمُهْنِم يِلَْي نْيلعَتب عت اوُهاَو بلاط وبا !اياَذَع الا نوه ١
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 سانلا نوهأ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 باذع توافت ىلع ةلالد هيف ( هغامد امبنم يلغي نيلعنب لعنتم وهو بلاط وبأ اًباذع

 ثلاثلا بابلا يف رفكلا ةميرج يف مهئاوتسا عم مهنع فيفختلا هجو نايب قبس . رافكلا
 : ا( هةعمسا ال و ترد ف

 <31 طفي املا سايعا و م نق رخ آلا يف ءامدلاب قازاحلا ثنايا: ةماسلا بباك : كيم - 27

 .(”8) )١508/8( ةمايقلا موي سانلا نيب

 0 نامل ا فيض طلاب فقافرلا كلا |. 1قاراحيبلا دخت" 10

 كرادجبا مدر ندع رانلا لهأ نوهأ كمان ناميإلا فاتك اجب لكك

 سانعا نيا ريشب نب نكاهعنلا
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 .ابع ياعفو طي ؟ناجناو واكل عزز ما ر(قز مس[ 8ز

 ابو وشل ناورخلا هنيبعا نم لوكا وأرش

 هي ثيدحلا حرش مدح

 نوزغي يتمأ نم شيج لوأ : اهنع ىلاعت هللا يضر ناحلم تنب مارح ما - ق )

 مالسلا هيلع لاق ؟ مهيف انآ : تلقف : تلاق ةنجلا مهسفنال يا ( اوبجوا دق رحبلا

 نمز يف اهجوز عم رحبلا تبكر كلام نب سنا تخا مارح ما : ليق : « مهيف تنا»

 يقر ,خييشلا نأ :هينلعأ. .تبنفدو كانه تيفوتف,.اهتبادو نع تعرصف صربق ىلإ ةيواعم

 عمجلا يف اذكو ملسم هجرخي ملو يراخبلا دارفأ نم هنكل (ق) ةمالعب ثيدحلا اذه
 ١ ع راحبلا تارقا7 روك كم نا اصلا

 :.اهنع ىلاعت هللا يضر ل اج كتف :تنب مارح مأ ف 0

 د بلا 1لتر همت حلا دريت نود شحال

 ل تر دا حرش مج

 نوزغي يتمأ نم شيج لوأ : اهنع ىلاعت هللا يضر ناحلم تنب مارح مآ - ف )

 لوسر اي مييف انأ : تلقف : تلاق . ممل روفغم شيجلا كلذ يأ ( مه روفغم رصيق ةنيدم

 ةمالعب خيشلا هملعأ دقو يراخبلا دارفأ نم اًضيأ ثيدحلا اذهو « ال » : لاق ؟ هلا

 : يحل "هلا رقع ةفيكت هيواعم# كيري اريصبف يندم ع” الك: لق كف

 كا ل يالا ا ا نارك ةعامملا كارا ماكل هن هن نال يتسم رش لا
0 

 كلذك نكي مل اذإو مولعم ريغ وهو هلعف ام الحتسم ديزي نوك ريدقت ىلع ناباوجلا

 ىلع ةلالد ثيدحلا يفو حراشلا خيشلا هلاق امو هللا ىلإ هرمأف رئابكلا باحصأ نم ناك

 هنم مهفي الو ةرفغملا هنم موهفملا نال ةفطسصما جاو هفأ تولاو هللا يم ىلا نأ

 ' ةرفتملا يف ةيوشتلا هيف اداري نأ الإ هللا كا

 هلا ظفللاو .(5:579 «ميوزرلاب لات ,ف يق اما تان : دالهجللا باثك : :يراخسلا 7 ١

 2000 فارشألا ةفحت مجوز ..ملسم فرد لو

 . كانه هج رخخ عجا ريف قباسلا ثيدحلا نم ءزج وها
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 عد تيدا حرش مح

 لجرلا هقفني رانيد لضفأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م )
 مهتقفن مدق ةبحتسم وأ هيلع ةبجاو مهتقفن نوكت نأ نم معأ ( هلايع ىلع هقفني رانيد

 اهنوكب ديق ( هللا ليبس يف هتباد ىلع لجرلا هقفني رانيدو ) اًياوث رثكأ مهيلع قافنإلا نأل
 يف هباحصأ ىلع لجرلا هقفني رانيدو ) كلذل ذختا ام باودلا لضفأ نأل هللا ليبس يف

 :.اهيعاا نإ اعق هللا يضر ةريره اوبآ (مر + ملا از

 اوُرْيَكأَف  ٌدجاَس َوْهَو ْلَجَو َّزَع ِهّيَر ْنِم ُدْبعلا نوُكَي ام ُبَرَقأ
 به ءاعدلا

 بسم ثيدحلا حرش مدح

 نوكي ام برقأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لاحلا ّدسل اًبوجو فوذحم هربخ أدتبم برقأ ( دجاس وهو لجو زع هبر نم دبعلا
 ةلمج انههو درفم همث لاحلا نأ اّلِإ اًمئاق ريمألا نوكي ام بطخأ : مهلوق لثم وهف هدسم
 للذتلا ةياغ اهنآل دوجسلا ةلاح ىلاعت هللا ةمحر ىلإ برقأ دبعلا ناك امنإو واولاب ةنورقم

 اورثكأف ) هلوقب مالسلا هيلع يبنلا رمأ اذلو ةباجالا ةنظم تناكو هتيدوبعب فارتعالاو

 لدتسا مايقلا لوط .مأ لضفأ دوجسلا ةرثك نأ يف فلتخا . دوجسلا يف يأ ( اهيق ءاعدلا

 يضر رباج ثيدحب يناثلا ةيلضفأ ىلع نورخاو لوألا ةيلضفأ ىلع ثيدحلا اذهب ضعب
 ًادبملل ركذم دوجسلا نأب لوألا لوقلا قيقحتلا لهأ حجر اًبيرق مدقت هنع ىلاعت هلل
 اَهْنِمَو ْمُكُديِعُت اَهيِفَو ُمكاَئقَلَح اَهْنِم :  ىلاعت هلوق امهيلإ حولي نيذللا داعملاو
 ىلع لمتشم هنأب يناثلا لوقلا موق حجرو امهتفرعم دوصقملاو [ ه0 : هط] © ْمُكُجِرْخُن
 . دوجسلا كلذك الو ةالصلا يف تضرف يتلا ةءارقلا

 ]١1٠١07[ - دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب : ةالصلا باتك : ملسم )585( )5١5(.

 اتم



 لضفألا نأ ىلإ مهضعب بهذو اًرابن وأ ناك اليل دوجسلا ةرثك نم لضفأ مايقلا لوط نأ
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةالص كفي د 11 نا مايقلا لوط ليللا يفو دوجسلا ةرثك رابنلا يف

 . ىلوأ قوطنملاو لعف ةياكح متركذ ام : انلق . مايقلا لوطب فصو ليللا يف ملسو هيلع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ار طال
 0 : ُمّرَحُملا هللا ٌرْهَش ناضَمَر ٍرْهَش َدْعَب ماّيصلا لّضفا ١

 . ٠ ليلا ةالثم ةضيرفلا دقي ةالتعلا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 دعب مايصلا لضفأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 نإف ( مرحملا هللا رهش ) مايصلا روهش لضفأ ينعي انه فوذحم فاضملا ( ناضمر رهش

 رثكأ نابعش يف موصي ناك مالسلا هيلع هنأ يور ام هجو امف لضفأ اذه ناك اذإ : ليق
 ضرعي ناك هلعل وأ هتايح رخا يف هتيلضفأ ملع مالسلا هيلع هلعل : انلق . مرحملا يف امم

 مالسلا هيلع دواد موص ليضفت نأ : ملعا . امهريغ وأ رفس وأ ضرم نم هيف راذعأ هل
 هيلع دواد ةقيرط نوكيف نامزلا رابتعاب ليضفتلا اذهو ةقيرطلا رابتعاب ناك قبس اميف
 ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأو ) هريغ ةقيرط نم لضفأ اًضيأ مرحما يف مالسلا

 . بتتاورلا ٠ ننسلا ىلع ليللا ةالص ليضفت يف يعفاشلا باحصأ ضعبل ةجح هيفو ( ليللا

 :همنع فاجن هللا 5 تابوا 6ع 1

 ايدو كلكاق هلع ةفقتا نايل 1" جام طفش اي رايد لَضْفا ٠

 ىَلَع لُجّرلا ُهقِفْي ٌراَيِدَو هللا ليبس يف ِهنياَد ىَلَع لُجّرلا هِي

 . نشا لس ىتانلجما

 ]©١٠١[ - مرحملا موص لضف باب : مايصلا باتك : ملسم )١١51( )7١7؟(.

 ] - ]1٠١7مهعيض نم مثإو . كولمملاو لايعلا ىلع ةقفنلا لضف باب : ةاكزلا باتك : ملسم
 مهنع مهتقفن را )1915( )78( .
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 يدهش كزادللا حرش مج

 ايؤر مكقدصأ ) هنع ملسم رماز ب يأ نلت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ىلع اذه : يوونلا لاق . هربخ لوألا قدصألاو أدتبم يناثلا قدصألا (اًئيدح مكقدصأ

 توما دنع نامرلا يحنا عفان روكي انه راذأ قاهلعلا دعب ا

 يدخن يفاكلا نأ رهظأ لوألا ور كاف معد ممل اضوعو ايو رلاب كلذ هللا لعجتيف ,تامئاعل

 . ايؤرلا بذكتف سحلا ملاع يف امل ةقفاوم ريغ اًروص هلايخ عرتخيف هايؤر ىلإ هلاح قرطتي

 راما هلل ايسر مرئارم وبأ ا
 كلل ىمتم نآك لُجَر هك ِةَمايِلا َمْوي هللا ىَلَع ٍلجَر َظْيْعأ ١

 "دل الإ كلام لع كالمألا

 ادد نيزدلا حرش مدح

 ىلع لجر ظيغأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 كلام ال , كالمألا كلم ) ءاتلا حتفب ( ىمست ناك لجر هنبخأو ةمايقلا موي هللا
 ليحتسم وهو ماقتنالا نع زجاعلا بضغ حالطصالا يفو بضغ ةغللا ين ظيغلا ( هللا الإ
 هنم ذتلا اذإ هب ىمستملا ةبوقعو مسالا اذه هتهارك ةدش نع ةيانك نوكيف ىلاعت هقح يف

 . اهنع راك هللا را ا 0( 6]

 3 تاوُثقِل ةذط ةالّصلا 0 (

 2 تيدا حرش مح

 لوط ةالصلا لضفأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ىلع يعفاشلاو ةفينح وبأ هب لدتسا مايقلا لوط ةالصلا لاوحأ لضفأ ينعي ( توبقلا

 ]“١٠١[ - كاولملا" كلو" كالمألا كلم يمسنتلا ميرح باب : ادا كاك ملسم 21060

0 

 ]غ: -2]1١8تونقلا لوط ةالصلا لضفأ باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم )765(
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 ىلاعت هللا يضر ةشئاع ثيدح نم موهفملاو اذك ننظ جاوزألا نأ اوفرع نيأ نم يرعش
 ٌننظ نك ولو نهتيطعأ ةسياقم نع ةرابع نهيديأ لواطتو ءاخسلا هنم نمهف نبأ اهنع
 نأ مولعه و "ةقداصتاو انهدين“ةزماعتا تلتاك انك "9" توتي هتالعت نا مقتبا هانا تال كر اىلثأ لاولطأ يم
 فيكف مالسلا هيلع هقوحلب وضعلا لوطل قلعت ال نأ فرعي مهفلا يف ةبرد ىندأ هل نم

 مالسلا هيلع يبنلل ةزجعم هيفو ّنهئاكذ ةوق عم مالسلا هيلع يبنلا جاوزأ هنع تلفغ

 . مالسلا هيلع هب تقحلو نهوأ بنيز تتام ثيح

 : هنع ىلاعت هللا مرة وبأ لي مير
 ام ِءيش لك الأ « ديل ُةَمِلَك ُبَرَعلا اهب ْثَمّلكت ٍةَمِلَك رعْشأ ٠

 رام طاب هللا الت

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةملك رعشأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 اهاق ةملك قدصأ » : ةياور ينو ( ديبل ةملك برعلا اهب تملكت ) مالك قدصأ يأ
 ناكو رفعج ينب هموق دفو ناك دقو يبلاحص ةعيبر نب ديبل ليقع وبأ وهو « رعاش

 هتاذ دح يف نإف يأ ( لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ ) مالسإلاو ةيلهاجلا يف افيرش
 [ه8 : صصقلا] © ُهَهْجَو اّلِإ ٌكِلاَه ءْيَش لك :ىلاعت هلوق نم بيرق اذهو نكمملا وهو

 نشا ل اذيبل ذا ىف . هلع كادهاش لقعلا و ءاقبلا نال ىدصا لوقلا ادهب نك ا

 لاق « لئاز ةلاحم ال مبعن لكو » لاق الو « تقدص » هل مالسلا هيلع لاق عارصملا اذه

 ..4 كفرت ةنجلا ميعن نإف تيلك مالسلا هيلع

 ]١٠١1[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
04 - 5 20 6 

 » اًئيِدَح مكقّدصا اًيور مكقّدصا «.

 هتيط رك امو عاجل و رجلا وي رمشلالا نما رك امياساب ؟يسدالا صاح د راحل ح ماك
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 ل ظفللاو (5) (52505) رعشلا كاكا: ملسم

 2(. 555091 ايؤرلا» باعك: مل - 15

 ا



 اهنم قحلا جرخأو اهدخأ ام كسمي ملو ايندلا ذخأ يف دصتقا نم اذكف امهريغو لوبلاو

 ةبادلا لكأت نأ وهو رخآ افنص انهه نأ فرعت نأ كلو اهلابو نم وجنيو اهب عفتني

 قباسلا لثم كلذف هعفد ىلإ جاتحم ىتح هنم عبشت الو اهعوج دسي ام رادقم رضخلا نم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ركذي مل امنإو ةرخالا يف بغارلا ايندلا يف دهازلا ريخلاب

 ( ةرضخ لاملا اذه نإ ) فنصلا اذه يف فوخ الو هتمأ ىلع فاخي ام نايب يف هنأل

 هذخأ نمف ةولح ) رهاظ وهو رضخ ىوريو ةرضخ لاملاب ةشيعلا نإ ليوأت ىلع هئينأت
 معنف ) قافنإلا لحم يف يأ ( هقح يف هعضوو ) لالحلا نم هتجاح ردقب يأ ( هقحب
 ( عبشي الو لكأي ىذلاك ناك هقح ريغب هذخأ نمو ) ةرخآلا بسكل ( وه ةنوعملا

 : ناتيب ليق ىنعملا اذه يفو . ةميسج ةبيصمو مظع ضرم اذهو

 ينيفكت موي ىلإ ينيفكت لاما نم 2 ةغلب رسيأب يسفن تعنق اذإ
 نيدلاو لقعلاو لاملآ يلب يضم 4 ةينعم» كلف عنقتا ىلا يعاا نإ

 حيضوت ةدايز هرخا ىلإ « لاملا اذه نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ : ملعا

 . جيولتب مدقت امم اًمولعم ناك هانعمف الإو

 ]١٠٠١[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) :
 ما 09 ا

 . « اَذَي نكلّوطا يب اقاحل نكعرسا»

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هيلع لاق ال : تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع - م )

 نكلوطأ ) يتوم دعب نكنم تومي نم لوأ يأ ( يب اًقاح نكعرسأ ) : هجاوزأل مالسلا
 امال يبرز ادي ال وطأ تناكف : تلاق لدي لروطا نسا,لواطس نكن لا

 تنظ : حارشلا لاق . ملسم حيحص يف روكذملا وه اذه . قدصتو اهديب لمعت تناك

 نييديأ نلواطتي نعمتجاف يرهاظلا هانعم ديلا لوط نم دارملا نأ مالسلا هيلع يبنلا جاوزأ
 ثلل'1 لوقأ + اذاونج ناك اذإ ديلا لييوط نالف "لاقي نمهئاحتس "نع ؛ةيانك ناك اهبكلو

 هللا يضر « نينمؤملا مأ «٠ بنيز .لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - [ع)٠٠]

 )١٠١١(. (518ه5) اهنع

 ما



 كسي ثيدحلا حرش مح

 : ىوريو فوخأ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق
 ةرهز امو : اولاق . ايندلا ةرهز نم مكل هللا جرخي ام مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ
 نآلا نئارالا للا عليسا لاسألا ادار( ضرألا«تباك رب ير لاق ؟ هللا ,لوصو ايراندلا

 راكنإ ماهفتسا اذه ( رشلاب ريخلا ىتأي لهو هللا لوسر اي : اولاق ) اهب لصحي اهرثكأ
 : لاق ) ّرش هيلع بترتي الو ةلاحم ال ريخ وهف ايندلا نم انل لصح' ام نأ هب اودارأ

 اهرّرك ( ريخلاب اّلِإ ريخلا يتأي ال . ريخلاب اّلِإ ريخلا يتأي ال . ريخلاب اّلِإ ريخلا يتأي ال
 ريخلاب اّلِإ يتأي ال يقيقحلا ريخلا نأ ينعي هابتشالا نم مهرطاخ يف ام عمقنيل تاّرم ثالث
 لابقإلا لاك نع لغشت اهنأل رش ىلإ ضفم وه لب يقيقح ريخب تسيل ةرهزلا هذه نكلو
 ( عيبرلا تبني ام لك نإ ) : هلوقب الثم اذهل مالسلاو ةالصلا هيلع برض مث « ةرخالا ىلإ

 ريخب الإ تاي مل اذإ ريخلا نإ : لاق نمع اًباوج افانعسا هنوكل هلبق امع هلصف تاتابنلا نم

 : ىوريو ) كالهلا نم هبراقي يأ ( ملي وأ ) هلكأ يذلا ( ناويحلا لتقي ) فوخلا مالعف
 خفتني ىتح لكألا يف ةبادلا طرفت نأ وهو ردصم ءابلا حتفو ةلمهملا ءاحلاب ( اًطبح لتقي

 ةزمهلا دمب ( ةلكآ الإ ملي وأ ) زييقلا ىلع بصن وهو ءيش هيف امم جرخي الو اهنطب
 لوقبلا نم عون نيتمجعملا داضلا رسكو ءاخلا حتفب وهو ( رضخلا ) لكأت يتلا ةبادلا يأ
 حلص اذإ زئاج هنإف تبثملا نم غرفم ءانثتسا اذه اًريثك يشاوملا هلكأت الف ديج ريغ

 "لكاعهبا رلا» ئيأا ملكات ابتاف.أز# كاندك "ايما هش مرار , تاو يفز 6 قرشا ماما

 ( ترتجا مث سمشلا تلبقتسا ) تعبش ينعي ( اهاترصانخخ تدتما اذإ ىتح ) رضخلا

 اهعلبي مث اهغضمب هنطب نم ريعبلا اهجرخي ام يهو ةرجلا تجرخأ يأ ءارلا ديدشتب
 نايب ( تلكأف تداع مث ) قيقرلا عيجرلا وهو طلثلا تقلأ يأ ( تطلثو تلابو )

 ابن تأر امل اهنأل كلذو هيلإ اهبرقي وأ باودلا لتقي عيبرلا هتبني ام نأ وه لثما برض
 هتبقاع ىلإ رظن ريغ نم لكألا يف تدازف عفان ريخ هنأ ةيميهبلا ةوهشلا ال تنيز اًرضخ

 ملاظلل اذه كلهيف هترخا لالتخا ىلإ رظني الو هب ذتليو لاملا عمجي نم اذكف تكلهف
 نآل دصتقملل لثم برض « رضخلا ةلكآ اّلِإ » هلوق نأ : ملعأ . ايندلا عمج يف طرفملا
 طلثلاب هترضم عفدو كلذ ةلازإ ىخوتت تعبشو تلكأ اذإ مث هنم رثكتست ال يشاوملا

101 



 : هنع ىلاعت هللا يك رداع وب يع ملا اا

 1 جا واوفلا هب ُمتالْحَتْسا ام اهب ارو نأ طوّرْشلا ٌّىحأ 0

 دس كيرلا مرح اهي

 قحأ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - ق)

 يتلا طورشلا يأ ( جورفلا هب ملحتسا ام ) اهب مكئافوب يأ ( اهب اوفوت نأ طورشلا
 نإ نيفلأ ىلعو اهدلب يف اهب ماقأ نإ فلأ ىلع ةأرما جوزتي نأ لثم جورفلا اهب لحتسي
 ةيجوزلا يف ةبغرلا ىلإ ةأرملا اعد ام هيف لخدي هنأ نم حارشلا ضعب هلاق امو اهجرخأ

 هببسب لحتستو :جورفلا هب" مرحت ام نأل فيعضف ىرستي الو اهيلع.جوزتي ال نأ لثم

 قحأ » : هلوق يفو . هريغ نود ءافولاب قيلأ نوكي طورشلا نم هب قلعتي امف رهملا وه
 . هب. ءافولا_بجي ال. حاكنلا قح يف طورشم لك نأ ىلإ ةراشإ ٠ طوزشلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [1149]
 هللا جرْخي اَم ْمُكيَلَع فاحتأ ام فّوحنأ نإ :ىَورُيَو ؛ فوخأ ؛

 تاك ب لاق « هللا َلوُسَر اي اَّدلا ةَرْهَراَمو : ايلا ايئدلا ٍةَرْهَر ْنِم ْمكَل

 رجلا يِأَي ال : لاق ٠ رشلاب ريحا يِنأي لهَو هللا َلوُسسَر اي : اولاَق « ضْألا

 لك نإ « ريحا الإ ريَخلا يت ال راب الإ ريخلا يِتأي ال ٠ ريل

 هلِكآ الإ ملي وأ اًطَبَح لثقَي : يوري ملي زأ ناويححلا لفي ُيبرلا تبني ام
 ثرتجا من سيل تاقتساءاهات ما يذلا اذا لك اَهّنف ٍرِضَخلا

 د ني. رتخ ةرصص لاجل اذه نإ يهلك ترياق املا ْتلَيَو

 يداك ناك تح ريب ندع ْنمَو « وه ةلوغعلا مف, ِهَمَح يف ُهَعَصَوَو هفَحب

 . ( ْعَبْسَي الو هك

 . (؟١077) حاكنلا ةدقع دنع رهملا يف طورشلا باب : طورشلا باتك : يراخبلا - ع194١]

 . (55) )١51١8( حاكنلا يف طورشلاب ءافولا باب : حاكنلا باتك : ملسمو

 . (54710) ايندلا ةرهز نم رذحي ام باب : قاقرلا باتك : يراخبلا - [ع194١١]
 . )١75١( (85١٠؟) ايندلا ةرهز نم جرخي ام فوخت باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 . ةريره يبأ ال يردخلا ديعس يلأ ثيدح نم
 الاقل



 ملسم ىور ام هديؤي هب رّرضتو هلاح فعض نم ىلع وأ ةيبنملا مايألا هيف موصي نأب
 ةزمح هني ملو هزجعيس هنأ هملعل كلذ نع ورمع نب هللا دبع ىبن مالسلا هيلع هنع
 مل هانعم وأ هنع ئهنملا هباكترال هيلع ءاعد ماص ال لوقن وأ هتردقب هملعل ورمع نبا

 دواد ةالص ) لفاونلا يف يأ ( هللا ىلإ ةالصلا بحأو ) عوجلا ملأ نم هريغ دجي ام دجي

 نقلل نأل ٌبحأ عونلا اذه راص امنإو ( هسدس مانيو هثلث موقيو ليللا فصن ماني ناك

 . ةدابغلا يف طلخنأو افا نيروكي ليللا نم نيثلثلا تمان اذإ

 : نع اعنا يحير بدنج نب ةرمم ب

 0 هلل ُدْمَحلاَو « هللا داك عبرا هللا ىلإ مالكلا بأ ١

 هياكل دك كلا شل ا

 كح ثيدحلا حرش مدح

 مالكلا بحأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بدنج نب ةرمس - م )
 مالكلاب دارملا ( ربكأ هللاو , هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو , هللا ناحبس : عبرأ هللا ىلإ
 : هللا باتك دعب ركذلا لضفأ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل رشبلا مالك
 عاونأ ةلمج ىلع اهلاَشال ّبحأ عبرألا هذه تناك امغإو حلا هلل دمحلاو « هللا ناحبس
 ىنعملا نال تادب نييابراك ضير الدرر صنعا ىابتع اهاوسا يضم لاح "1م

 : قيقحتلا لهأ لاق . لمجلا نم ةدحاو لك لالقتسال مظنلا اذه ىلع فقوتي ال دوصقملا

 امع هتاذ هيزنتب الوأ هللا فرعي فراعملا يف جردتملا نأل مظنلا اذه ىعاري نأ قيقح

 هناش اذه نم نأ ملعي مث دمحلا اهب قحتسي يتلا ةيتوبثلا تافصلاب مث اًصقن بجوي

 . .مكطأو ريكا لاعتشنأ كلذ لسل !ةتفكتو ةالغا .ةقعيولالا+ ىلا 0١

 هوحنو عفانبو « ةحيبقلا كسلا" قيمستلار ا ةهارك كابن ةسافال ا بماتك : لمع 11 ام

11 :10 . 
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 : هنع ىلاعت هللا ير ةريره 0 ")1 01013

 هللا ىلإ ٍدالبلا ُضَعْبَأَو . اَهُدِجاَسَم هللا ىلإ ٍدالبلا بح

 6 اهفأتسا

 هبسو ثيدحلا حرش مج

 ( دالبلا بحأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 لل ر كابنآلا يو اه دلبلاب دارملا نآل ,ريدقتلا اذه ىلإ ةحاح ]ل ليقو دالبلا نكامأ ىلإ

 ( اهقاوسأ هللا ىلإ دالبلا ضغبأو ) ركذلاو ةالصلا عضوم دجسملا نأل ( اهدجاسم هللا
 هضغببو هلهأل ريخلا ةدارإ دجسملا ىلاعت هللا بحب دارملا . نبغلاو ةلفغلا عضوم قوسلا نأل

 . هلهال اهفالخ قوسلا

 ل ىلاعتاةنلا. عطرا اوريلغ رز "قنا ديغ ممر ا
 فيَ موي موصَي ناك 0 ماّيِص هللا كك .ماّصلا يا (

 لكلا ماَني ناك ٌدواَد ها هللا لإ ةالصلا بح 2 اًموُي
 م ل

 3 ةشدق مانيَو 5 ْموَقَيَو

 بحا ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع - خ )
 ا عونلا اذه ناك انإ ( اموي رطفيو اًموي م وصب ناك فاق مايص هللا لإ مايصلا

 هنآ الع كييزيللاب عذار توزع يف ةقيراشتوا مزيل فب اهفاؤل اهي كفكانصتأا فنا محا (ىشا
 رجلا نكي رك ابنك املك نلبشلا نآل اهسكع لامه صقل بهذإو نم ذل او وم ا املا

 لضفأ 'رهدلا موص نوكي. فيك : لبق نإف . عرشلا يف رمتسملاوريصألا ره اه

 هتقيقح ىلع لومحم اذه : انلق « دبألا ماص نم ماص ال » : مالسلا هيلع يبنلا لاق دقو

 « حبصلا دعب هالصم يف سولجلا لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - ]١196[
 . (5848) (5ا/١) دجاسملا لضفو

 كحلأو ( اذاواذ ةالتص, هللا ااا[ ):ةالطلاكحأ ابناب؛ :!عاطنألا "تدان رانك :"ئراخبلا بسعورر 55

 . (5570) دواد مايص هللا ىلإ مايصلا

 ال



 ١155 هنعر ىلاع هللا يضر ةريره اوبأ (ة .

 , رجفلا ةالّصأو"'ءاَشعلا "ةالص َنيِقِفاَنملا اع يب ام

 « اًوبَح ْوَلَو اًمُهْوتأل امه اَم َنوُمَلَْي ولو
 هبسو ثيدحلا حرش مح

 ةالص لقثأ ) هنع ةياورلا ىلع اقّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ةحارتسالا تقو ءاشعلا نأل اتلقث امَّنِإ ( رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيقفانلا ىلع

 امينا لإ ةرانشإ فلفو اجر ادازبلا ةادنطا كنق ءاعشبلا فو مونلا ةذللا تقو فيصلا يف حبصلاو

 تاجردلا لينل تاقشملا هذه مه بيطتف نوصلخلا نونمؤملا امأو نيقفانملا ىلع نالقثت امنإ

 . نيباح اوناك ولو يأ ( اًوبح ولو امهؤتأل ) رجألا نم يأ ( امهيف ام نوملعي ولو )
 . نيلجرلاو نيديلا ىٍلع وأ تسإلا ىلع ىشملا نوكسلاب وبحلاو

 اعبع "كمت هلل ينحر ةيشياعإل هزيم وبأ 06 تو ا
 : )لق نإ 20 هللا 2 لاَمْعألا حلاو

 مح بيدجلا حرش مح

 امهنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو ةريره وبأ - ق )

 موادي ىذلا لمعلا ناك امإو لمعلا يأ ( لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا ّبحأ )
 لهأ ركني اذهلو ىلاعت هللا ىلع لابقإلا هببسب موديو هب فلأت سفنلا نأل ّبحأ هيلع
 ضئارفلا كرت نوركني م داروألا كرت فوصتلا

 ١1( ةعامجلا يف ءاشعلا لضف باب : ناذألا تانك >> ئراحتلا- )/5501( .

 ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف باب : ةالصلا عضاومو لح اسما[ تناك ملسم

 ابنع فلختلا .يف ):5601( )9567(:.

 ]١١54[ - لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا باب : قاقرلا باتك : يراخبلا )55515( .

 ليللا مايق نم متادلا لمعلا ةليضف باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو

 اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .(؟48١5) (/87) هريغو .

 ني ١



 ١ ليضفتلا لعفأ ١ هلوأ ءاج ام يف : عساتلا لصفلا

 امهنح ىلعلا هللا 35 سابع 1نربا ا

 يف غتتمو . مزخلا يف دلت : ال للا ى ساّنلا ضب ١
 0 ريع ,مللسم ءىرُما مد كاع نب ةلهاحلا مالسإلا

 ا هم قيرهبل

 لصف تقلب

 كسو ثيدحلا حرش مدح

 سانلا ضغبأ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )

 يراخبلا حراش هلاق امو ذوذشلا ىلع لوعفملا نم ليضفتلا لعفأ ضغبأ ( ةثالث هللا ىلإ
 لمع نانالا كيبلاا كلا لح :فطعأ (دداسيك اد سس كا انتا و اللا نأ

 رجا يف ولختلاب رماقملا ةيرقر دلع ةأصي نمل هازل ديه هيو عدلا يريد
 : ىلاعت هلوق هقادصم هيف ةيصعم لعفيو هتمرح كتبي نأب مرح لا قح يف قحلا نع لئام يأ

 ةنس مالسإلا يف غتبمو) (؟0 :جم 4ملأ ِباَذَع ْنِم ُهقِذُن .ملظب ٍداَحْلِإب هيف درب ْنَمَول
 وه نم ةيانجب صخش ءازجو رسيملاك ةيلهاجلا لهأ ةنس ييحي نأ بلاط ينعي ( ةيلهاج

 بلطت هلصأو دهتجا ىنعمب بلطأ نم لعاف مسا ءاطلا ديدشتب ( بلطمو ) هتليبق نم
 ءاهملاب ةمد قيريدل قحا رعب ملسع ءىرما 8309 ءاطلا يف بمحداف بط ماا

 ةفوذحم تناك امنإ لعفأ عراضم يف ةزمهلاو قارأ هلصأ قاره هيضام قيرأي هلصأ ةحوتفملا

 رمشا بلقب رودجلا كلذ لاز,راملف ملكتملا سفن نع رابخإلا يف ناتزممهلا عمتجب الثل

 هيضام قيرهاي هلصأ ةدئاز ةنكاس هيف ءاهلا ليقو . فذحت ملف ةحوتفم ءاهلا تيقب ءاه

 هنكاس ءاشا .تيقرشرزوك دملا رود ص كيه ةرمهلا تفدج ااملف ءاحلا ناوكسي فارغا

 . هقيربيل لقي ملو اًحيرص مدلا ظفل داعأ اًدوصقم مدلا ةقارإ نع عنملا ناك املو

 ]١١957[ - قح ريغب ءىرما مد بلط نم باب : تايدلا باتك : يراخبلا )17885(.
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 ْكئوُضْغْبيَو ْمُهَنوضْغَبُ َنيِّلا مكي نارتو مكيَلَع نولَصُيَو

 . اكئوُنعلَيَ ْمُهَنوُنَعلتَو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 رايخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع - م

 نوكي امإإ نيقيرفلا نم باحتلا ( مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا ) مكئارمأ يأ ( مكتمنأ
 ( مهيلع نإولصتو هر نيدشاإلا ءافلخلا مايأ يف ناك اك الودع ةمكألا ناك 3 اًحودمم

 رضوا ؛ مكيلع طاللقتو ) ةلاكفاو ريخلاب ءاعدلا اهنم دارملا : .ليقو .. مهجزانج ىلع يأ

 . ( مكنونعليو مهنونعلتو مكنوضغييو مهنوضغبت نيذلا مكتمئأ

 طا



 ميرم اهئاسن ريخ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - ق)
 لمحيف ضرالا ءاسن عيمج هب دارملا ( دليوخ تب ةجيدخ اهئاسن ريخو . نارمع تنب

 . هنع

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (مز اعجب[ ةكيحز

 , ْمَدآ قل هيف « ِةَعْمُجلا موي « ُسْمّشلا ِْيَلَع ْتَعَلَط ا

 مَن يف الإ ٌةَعاسلا ُموُقَت اَلَو اَهْنِم جرخأ ِهِيفَو َةّنَجلا لخذأ ِهيِفَو

 0 عملا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 تعلط موي ريخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 موقت الو . اهبنم جرخأ هيفو ةنجلا لخدأ هيفو . مدا قلخ هيف ٠ , ةعمجلا موي سمشلا هيلع

 نم هيف عقو ام نايبل اياضقلا هذه : ضايع يضاقلا لاق ( ةعمجلا موي يف اّلِإ ةعاسلا

 ارنا لاق هليضف ةعاشلا مايعو امخأ جورخ سيل ذإ لئاضف اهنأ ال ماظعلا ناوبألا

 ثعبو ةيرذلل ببس مدا جورخ نأل لئاضف عيمجلا : يذمرتلا حرش يف ىبرعلا نبا
 مل أ للا هنأ يف لكلا مدقت " 'ءاخيلتفلا ءارخ لككمملا بباب عاقل مانو

 . 0و نأ لما راك ماري بم اهوا -"كيرخل قماش "كلاما ورك

 ع لاع ملا صر يعجشألا كلام نبي برع (م) - نك

 مهيِلَع را هير 20 ندا كني ناس 0(

3 00 

 اهنع ىللاعت هللا يضر نينم ْوملا مأ ةجيدخ لئاضف باب :ةباحصلا لئاضف تاكا :ملسمو

 نقر 42

 ]١١90[ - ةعمجلا موي لضف باب : ةعمجلا باتك : ملسم )8515( )١8(.

 ا ل ةمئألا زاب كباب ةراقالا تاك" نا ملطما
> 11 

 ال



 ئكح شدخلا حرش مدح

 نم مريخ ) امبنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر يلعو نافع - خ
 . صالخاإلاب ملهتلاو ىلعتلا ةييتت سون ال قابلا حراخ لاق ( هملعو نارقلا ملعت

 سارا ملا لال ديف دلع نع نيدملا اذه ةاور دج ىملسلا نمج لا ,ديع نع عدا

 . دعقملا اذه يندعقأ ثيدحلا اذه : لاقو جاجحلا ةرامإ ىلإ نافع نمز

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [ع144١١]

 ب كلو, يولع ل ء شير ءانبطلا لقاللا لا وبكر ءاَسن 0

 د اودي“ فاذا! يف : عزرا قلع ماغزاو 0! وعيف

 كس ثيدحلا حرش مح

 نبكر ءاسن ريخ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 افا ءاسبلا سيحل هيف يمضلا ( ةانحأ شيرق ءاسنا) ابرعلا ءاسن هبا دارا ( 1 |

 ميشيل 7 علق( كاومع عنب ضرم, نط ريختلا [ييوقعاسن كوكي نأ ىضتقي اذه: كلذ

 امع باوج فانئتسا اذه ( هرغص يف هدلو ىلع ) طق لبالا بكرت مل ميرم نال اذه

 مو م يفاقم + يكوربلا لات ةقفشلا ١ عوتفم وبلا نعشوعاو اريج نيش اسس ام لاح
 ةياعرلا نم ( هاعرأو ) ةيناحب تسيلف تجوزت نإو جوزتت الف اًميتي هنوك دعب اهدلو ىلع
 نع ةيانك وه ليقو هيلإ فاضملا هلام يف يأ ( هدي تاذ يف جوز ىلع ) ظفحلا ىنعمب
 . اهجوزل اهجرفل اًظفح ّدشأ يه ينعي هكلم وه يذلا عضبلا

 ]١189[ - هنع ىلاعت هللا يضر يلع (ق) :

 كذبا جيدي اهئاسن رو و لا كر اهتاسن داخل و

 ؛اب# دلي وج

 يراخبلا تت[ :٠ مجرم اي ةكئالملا تلاق ذإ © : ىلاعت هلوق باب :_لايلنأللا بانك 1

1 

 (؟85؟17) شيرق ءاسن لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو )5٠١( .

  - 145كافطصا هللا نإ ميرماي ةكئالمللا تلاق ذإو باب :ءايبنألا باتك : يراخبلا #4 -

 ا



 "يع اج هللا يضر ةويرعا و مزاد 31

 فر ادي 4 اًهّرخا ايو هلأ لاَجَرلا 50 8 (

 0 ل م امرا ِءاَسْنلا

 من تيدا حرش مدح

 لاجرلا فوفص ريخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ةرثك ةيريخلاب دارملا ( اهوأ اهّرشو اهرخآ ءاسنلا فوفص ريخو . اهرخآ اهّرشو اهو
 رفوأو متأ هباوثو رثكأ هتعباتم نوكيف مامإلا لاعبا ملغأا لاؤألا «قفلصلال نأ ليس وإ اطارقل

 . نيبتببر م ق يل فوفصلا خلا وكي هر وك كاز تؤم ار ا لا حاسما هبترهو

 فدعا اه رجا ل اضف امنإو رنيم راىباوللا ءاستلا فوفصب دارللا © ي ِي وونلا لاق

 ريخ لاج رلاك نهف تازيمتم نيلض اذإ اأو مع نيمولق قلعتو لاجرلا 0 نع

 . اضوأ فوفملا

 : هنع ىللاعت هللا 85-5 رباجي عربي دنا

 ا اك 06-50 هك ري (

 هي سك حرش مدح

 ( ءاضق مكنسحأ مريخ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خ )
 اولا حاتم ىدد اه ىنمادجوب الا نأ كح بث ردنا اضف 4 لإ

 :, امهنع ىلاعت للا يضر ىلعو تاتع (خ) - [اذ

 + ««هسلعات .دارقلا ولعت سك رح و

 ! اب لوألاف لوألا «لضفو اتماقإو فوفصلا ةيوست باب: ةالصلا تاكا ؟ !كشملا - 1061

 مامإلا نم مهييرقتو لضفلا يلوأ ميدقتو « اهيلإ ةقباسملاو لوألا فصلا ىلع ماحدزإلاو
0 

 .. ميكاب وت رولا ط اكفم ايف هلاك ولافي وج ةلاكتؤلا كراك يراغسلا وكر[ لان رام

 .(ه.051ا/) هملعو نارقلا ملعت نم مريخ كابا نارقلا لئاضف باتك : يراخبلا - ]١1١41[
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 تح ثيدحلا حرش مدح

 نرقلا يتمأ ريخ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يبنلا يأ ( ركذأ ملعأ هللاو : ةريره وبأ لاق . مهنولي نيذلا مث . مبيف تنعب نيذلا
 لاق ؟ ال مآ )' ةنلاث ةرمييروكدملا مارلي 'نيدلا 2 لورق ىه وري ثلاثلا و مالسلا هلع

 ةبستكم نوكت ام اهنم دارملا نمسلا يأ نيسلا حتفب ( ةنامسلا نوبحي موق فلخي مث

 دارملا : ليقو هيلإ ةراشإ « نوبحي » هلوق يفو . ةقلخ نوكت ام ال لكاملا يف عسوتلاب

 نآ الق نودهشي ) ففرشلا نم مق نسل ع "ركللا : لقو لاومالا عم ١
 هيلع هلوقو . ةمومذم اهنأ ىلع لدي اذه : ليق نإف . لوهجما ءانب ىلع ( اودهشتسي
 ةدايتملا فلل نأ لع لد « بلطي نأ لبق هتداهشب ينأي يذلا دوهشلا ريخ » : مالسلا

 بلطلا لبق اهب. ماع وه نمل ةداهشلاب رداب نم قح يف مذلا : انلق . قيفوتلا امف ةحودمم
 يضاقلا دنع دهشتسيل اهب هربخيف اهبحاص اهب ملعي ال ةداهش هدنع تناك نميف حدملاو

 . هتالخ لع روهستلاو لفت ل داهشعسالا لق ةداهشلا نا لابد نم يدخل

 ١ ' , : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - [1144]

 00 يالا زيا وب هينا ملا جلل دونا رادضل لود ريح ١

 "1 رود كك يِفَو ةَدِعاَس 00 .جرزحلا نب ثراَحلا وْنَب

7 

 تح فاي لكفتا حرش مدح

 ( راصنألا رود ريخ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 لاخلا ةدارإو لحما ركذ باب نم اهيف نونكسي يتلا لئابقلا اهب دارملا . راد عمج وهو
 يفو ةدعاس ونب مث . جرزخلا نب ثراحلا ونب مث . لهشألا دبع ونب مث . راجنلا ونب )
 ”ةمالبطالا 4[ هيلو نه رثام# دق لع عيليضتق“ ةاملغلا'"كاق( ريغ زانطنألا رؤاقا لك

 . ةنتفلا ةفاخم هيف نكي مل اذإ ضعب ىلع ضعب ليضفت زاوج هيفو

 ير راسل رود لف“ تان: راظنألا قام ناك 0 يراسلا - [! 0

 )551١1١( مهنع هللا يضر راصنالا رود ريخ يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
0 
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 6 ىلاعت هللا يضر دوؤسم ادا

 ع مهتوليَن يذلا م 3 مهول َنيِذَلا م مث يت يماثل ربحا
 4 هنادي هنيمي و هنيشت لك كي قبسَن داو

 جي" تيدا 00 مح

 د ا ا ال و ا

 هنرق امأو ةنس ةئام ليقو نوتس ليقو ةنس نوعبرأ وهو نامز لك لهأ نرقلا ( ينرق

 مهيف نيذلا مهو ( مهنولي نيذلا مث ) مالسلا هيلع هتأر نيع مهيف نيذلاف مالسلا هيلع

 تأر نيع مهيف نيذلا مهو ( مهنولي نيذلا مث ) مالسلا هيلع يبنلا ىأر نم تأر نيع
 هيلع هنرق نأ حيحصلا كل لف اذك انهن لغو مدلتسلا"ةيلخا ىبنلا"ئارا رمل ىاز نم

 ماوقأ ءيجي مث ) اذه ىلعو مييعبات وعبات ثلاثلاو مهوعبات يناثلا نرقلاو هباحصأ مالسلا

 جوري ةراتف امهنيب عمجي هانعم : يوونلا لاق ( هتداهش هنيميو هنيمي مهدحأ ةداهش قبست
 اهي لح ره ةداهش أ ىلإ ةيكلالا نشن اذه نعو اهدعتل انو الق نشا د

 ةعرس يف لثم وه : ليقو ةرجافلا نيملاو روزلا ةداهش ريثكت نع ةرابع وه : ليقو « درت

 .نيدلاب هتالابم ةلقل ءىدتبي امهيأب يردي ال ىتح نيهاو ةداهشلا

 : هنع 0 هللا يسر م وبأ 606 [1505]
 و َنيذْلا ُنرقلا يم ا

 فلْخَي مث ل لاقل ال ما تلاثلا 2 َمَلْع هللاَو 00 وبا

20 

 . امهيهشب 5 لبق نوُدُهتَي ياا نريد موق

 ]١١4857[ - دهش اذإ روج ةداهش ىلع دهشي ال باب : تاداهشلا باتك : يراخبلا )5565( .

 مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
 ل لا د تسلل

 ]*١١8[ - نيذلا مث . مهنولي نيذلا مث . ةباحصلا لضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 لس يو 3
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 « ريخ ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : نماغلا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر مازح نب مكح (ق) - ع181]

 ..21,ىنغ رهظ نح ناك اه ةفدصلا يرد

5-0 

 هد ثيدحلا حرش مدح

 ةقدصلا ريخ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر مازح نب مكح - ق )
 رهظتسيل اهبحاصل ىنغ اهدعب تبث ام ةقدصلا لضفأ ينعي ( ىنغ رهظ نع ناك ام

 0 لسا فقس نأ يور" انا مل كلذك نكن ل نم نا ا ١
 اهريغ كلم ال 1 فرع 1 كضغي مالسلا هيلع يبنلا اهفدحف بهذ نم ةشسن هللا

 يضر ةريره وبأأ ةلاتم املا ماسلا هيلع ثلا نأ تبن :1 تلف كإف . ريصلا ةرقادل 0

 هقدصتي ام ينعي « لقملا دهج » : مالسلا هيلع لاق ةقدصلا لضفأ نع هنع ىلاعت هللا

 معأ ثيدحلا يف ىنغلا : انلق . امهنيب عمجلا فيكف ةقشمو دهجب هيلإ هجايتحا عم ريقفلا
 ىنغ نع ناك اذإ اًريخ نوكت امنإ لقملا ةقدصو لاملا ىنغ وأ سفنلا ىنغ نوكي نأ نم
 ثارامت يشع تيواقنت هليصملا ناب ىبيطلاا هلع تاجا "اريج "امهازاك 0 ركف 030
 0ك ةاكلم كاع نع" كلاعب ذولا يط) ةزيره ونبأ انك لملك لك تلا" ةوقو شاع ا

 : ليقو . امهاح بساني امب باجأ مالسإلاو ةيلهاجلا يف اًهيجو مازح نب مكح ناكو
 .ريقفلا هب ينغ ام ةقدصلا لضفأ ينعي ريقفلا ىنغ ىنغلاب دارملا

 ه1 لا ن1 2غ ارهظ نع قل! قدا ال ' ثتءابر: :ةاكرلا "تاعك : :يراحبلا 01

 "قفز #1014 4 11 وحخ العلا تبلاا نأ كاين تانا : قاكزلا تاتك .: مىلسمو

 الا



 با ا 0 ىَلَع َتْنُد ام ْمِهْيَلَع َريِهَظ هللا

 5 يما هلو 0 قلإ نوُويِيسيَو 1 ؛ يِنَنوُعْطَقَيَ ْمُهلصأ ةَباَرَ
 "قع نراهج

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( تلق مك تنك نئل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اناكف ) اعوفرم رورخلا ليمكطلا راض ]رقما قنخ املفأ تلف 5 كلرقم نك ل0

 راحلا دامرلا وهو ميملا حتفب : لملا . فوفسلا نم لاعفالا باب نم فست ( لملا مهفست

 ىديمحلا باتكو ملسم حيحصو حيباصملا يف اذكه عقو ءافلاب امئأكف : يبيطلا لاق

 ملا طر تح ننال هلوف يف عدلا نأل ماللاب نوكي نأ رهاظلا نكل لوصألا عماجو

 كالا طرت يلوح لع و كمي أ اَّلِإ مهللا طرشلا باوج دسم ّدس هباوج اذهو

 هلع لا هيك معطل اك ماعم مهم اعاكف : ئىووتلا لافو . منتلا تارج 3

 ناسحإلاب كنأ : هانعم ليقو . ملألا نم دامرلا لكا قحلي امب مثإلا نم مهقحلي ام مالسلا
 كناسحإ : هانعم ليقو . لملا فسي نمك اوراصف مهسفنأ يف مهرقحتو مهيزخت مههلإ
 كنع عفاد نيعم يأ ( مهيلع ريهظ هللا نم كعم لازي الو ) مهءاشحأ قرحي لملاك مهلإ

 لوسر اي : لاق لجرل هلاق ) مهيلإ ناسحالا ىلع يأ ( كلذ ىلع تمد امه ) مهاذأ

 يلا نوؤيسيو مهيلإ نسحأو يننوعطقيو مهلصأ ) ةبارق ىوذ يأ ( ةبارق يل نإ هللا
 مهنع ) ةانألا وهو ءاحلا رسكب ملحلا نم مركي مرك باب نم ماللا مضب ( ملحأو
 . لوقلا نم حبقلا وه انهه لهجلاو نوبسي يأ ( ىلع نولهجيو

١ 

 راهزألا قرابم )؟(  م١"



 امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (م) - ]١١174[
 . ون هيساتلا نم وصال :لياق ىلإ عيا نكد 7 2007 3 1 ل

 بس ثيدحلا حرش مدح

 ع كا ل ل أ وم

 وبيلا همظعي موي هنإ هللا لوسر ايا: اولاقف همايصب رمأو ءاروشاع موي مالسلا هيلع
 ا د لباق ىلإ تيقب نئل ) : مالسلا هيلع لاقف

 مرحملا تآي ملف : يوازلا لاق . دؤييلل ةفلاخم ءاروشاع عم عساتلا مويلا يأ ( عسانلا

 موص راص : ليق . لوألا عيبر اا لل ل

 00 ل , ىلاعت هللا ىلص يبنلا همصي مل نإو ةنس عساتلا مويلا

 دوبملا ممظعت ببس : ليق . ةنس وهف هب يضر وأ رمأ وأ هيلع مزع وأ هلعف ام لكو هيلع

 اًركش اوماصف ءاروشاع موي رحبلا اوربع هموقو مالسلا هيلع ىبموم نأ ءاروشاع موي
 ا

 : هنع ىللاعت هللا يضر نطل (مريبتع ماد

 ب ثيدحلا حرش مدد

 : ةنجلا نلخديل قدص نئل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 ناكو ضئارفلا نع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا لأس امل ( ةبلعث نب مامضل هلاق
 الايمان يم البأ ال5 اذه !ةرهويرأ#ل اوبر زسلال الغ مالشيا هيلع“ نابل دعي اعق“ هللك؟القاو

 : هنع ىلاعت هللا يعرب تر ع وبأ (مري ل الا
 0 وبني هاك تفاح

 . )84*1١( )١55( ءاروشاع يف ماصي موي يتأ باب : مايصلا باتك : ملسم - [1174]

 . )٠١( (١؟) مالسإلا ناكرأ نع لاؤسلا باب. : ناميإلا باتك : ملسم - ع3

 ١( هه) اهتفيطق اختو ( محرلا ةلص كباب : بادالاو ةلصلاو ربلا باك : للم - 11

0 
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 هسي ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر لكس : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م)

 اذه شعي نإ ) : مالسلا هيلع لاف راش نم مالغ هدنعو ةعاسلا نع مالسلا هيلع

 توم هب دارملا : يضاقلا لاق ( ةعاسلا موقت ىتح مرمهلا هكردي ال نأ ىسعف مالغلا

 شعبي نإ. : اهنع هللا ىضر' ةشئاعا تاور (ىف/ عاج انا ةنيرقي نيبطاخما وأ نرقلا كلذ

 هب دارملا : ليق : حراشلا خيشلا لاق . مكتعاس مكيلع تماق مرهلا هكردي ملو اذه

 اهبرق يف ةغلابم هنم رثكأ رخا ريوصت ءاج : لوقأو . دعب هيفو ةعاسلا برق يف ةغلابملا
 " ىطسولاو ةبابسلا ىلإ اريشما# نيتاهك ةعابشبلاو "ن7 تععب وا“ مالسلاا/ هيلع هللداعو

 .”ئرعألا ازغ اشارك | فاقت ١ يعيوعا عناق راق

 : هنع ىلاعت هللا يضر تا

 نا ا لل ا ل

 د دابص نبا «يبقلا بلك يف

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 ١ لاك - هنع ةياورلا لك اقفنا"( هتك ىلاعت هللا يتعر ”تاظحلا نيب رمال

 داس مههف نايبصب انررمف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انك

 را ل رس رينا سورا يلا 7 هلع ع لا سلال ا لاقف غ ولبلا

 لاح دلا ملا نطلع فلتا هنن لويس ر "يبو رد كيلقفا دش لرش لأ اي ل

 لاجدلا يهب ةايص نبا نكي نإ ينعي ( هيلع طلست نلف وه نكي نإ ) : مالسلا هيلع لاقف

 ريخ الفا وه نكي ل نإو ) مىيرم نبا ىبيعا الإ هلعقي ال هنأل هلعق لع مضمت 5

 لمتحيو بوصنملا عقوم عقو نيعضوملا يف وه ريمض ( دايص نبا ينعي : هلتق يف كل
 هيفا ناك او "لاطتيلا "رس كيل رك نإ عأكو ردع بج كالا كيس كلا
 / كليهلا روتي كود١ تكي ايبلا هركد»الاجذا اهؤك (لاقخلا ١ رع ةلا3 تار

 05614 يلعب اضي اله :تامفا"يبصلا+ملطأ اذإ كاب ١" تانج ؟كلاثكا ؟ "يفراعببلاا- ١ م1797
 )وهه؟١(.

 :9:6(1) 05370 داي نبا ركاذ تنابا10نتفلا تانك": ملسمو
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 ::هيعا ل اعتإ اذللإ يصار نماع اب اةبنتع "قال: - 115/9

 مل نإَف ,اولبقاف فْيَضلِل يغني اَمب ْمُكَل اوُرمأف .مؤقب مكر نإ ٠

 لا يف ياا يل لا

 كسي ثيدحلا حرش مح

 ل لاق . هنع ةياورلا ىلع امفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع - ق )

 تإ ) : مالسلا هيلع لاقف ؟ ىرت امف اننورقي الف موقب لزننف انثعبت كنإ هللا لوسراي

 ( اولعفي مل نإف اولبقاف ) ىرقلا نم يأ ( فيضلل يغبني امب مكل اورمأف موقب متلزن
 فيضلل يأ ( مهل يغبي يذلا فيضلا ّقح مهنم اوذخف ) ىرقلا نك وكل يعين انماعأ
 ا حا دمحأ مامإلا غلق اء رهوجلا هلاقاذك اغيجو الكتل ناوكيلا وهو

 ارز هلق يللا نفك دبع" مالطا ةاقع كفالي قاإ مفسم نبا كاف طلا 00

 نأ مهلف اوعنتما نإف ةرورضلا تقو ةبجاو مهتفايض نأل نيرطضملا ىلع لومحم هنأب
 ناك .ماعطلا, ذدطملا نال مالثساإلا "ادب رع لمع ةنإ لبق هج انتا ردع ضم و ا

 : ليقو . مولعم ريغ هخيرات نأل فيعض هجولا اذهو خسن مث رطضملا ريغلا فيضلل اًرئاج
 نب مييلع رع نم ةفايض مامالا طيرشا نيدلا ةمدلا لها مع تارن نأ لع كيد ١

 ل ل يل ا يي
 ثيدحلا يف فيضلا قح : ليقو . ُهّتيَع يبنلا نمز نود مالسإلا ىوق نيح هنع ىلاعت هل
 , مهماعط نخاي نأ اال ىنهمولن و مناسللاب .جهض رع كتيرا

 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 4 ل كل

 ل ل ل رع اَذُه نسعي نإ ١

9 

 ها ل هملاظ لام دجو اذإ مولظملا صاصق باب : ملاظملا راكم 9 يراخبلا - [١١ا/هز

 .(١ا) (١ا/؟ا/) اهوحنو ةفايضلا باب : ةطقللا باتك : ملسمو

 . 1 0 (ىلق86اةةعاطلا) ترق بايب" 'ةعاشإلا طارشأو !خدفلا تاك + كس“ 1
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 : هنع ىلاعت هللا يصر ةخطإب يبأ نب بيقيعم (م) - [11077]

 0م ةانطلاو العاق نيالا قلك ذل (

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هيلع يبنلا نع هاور ام ليق ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف يبأ نب بيقيعم - م

 ملم 6رفنا ةفلتم لظافلاب ركل خا و كيذخ نيسيحتصلا قمل "تيياداحا ةعبس مالا

 نع مالسلا هيلع يبنلا تلأس لاق ةلمهملا نيعلا حتفو مبا مضب بيقيعم . ظفللا اذهب

 ةيمسالا ةلمجلا ( العاف دبال تنك نإ ) مالسلا هيلع لاقف دجسملا يف ىصحلا حسم

 هلعفا نما, كل” ديال كنوكت لاا .العافب ببتكك) افا لعطلابالد نشير مل اجل ديالا ععاو
 . ةالصلا لطبي ال ريسيلا لمعلا نأ ىلع ليلد هيفو . ةدحاو ةّرم لعفا يأ ( ةدحاوف )

 و هلل يصر معتم ورب يح تا ببال
 هيَلِإ ٌمِجرَت نأ ع هلم ُهلاَق ؛ ركب ان يأن ينيدج ْمَل نإ ١

 دي دجال را سار ل

 ا م جرس ف

 يِتأَف ينيدجت مل نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر معطم نب ريبج - خ )
 تئج نإ تيأرأ تلاقف ) اهتجاح يضقيل ( هيلإ عجرت نأ اهرمأ ةأرمال هلاق : ركب ابأ

 اهوقب تنع اهغأك : يزارلا لاق ؟ لعفأ امف : يأ فوذحم طرشلا باوج ( كدجأ ملف
 ةفالخ ىلإ ةراشإ هيفو كدجا مل و فنصملا ىلع ةءورقملا ةخسنلا يف ليق . توملا كدجا ملف

 كانغ للا يضر قيدصلا

 ثارتلا ةيوسستو ىصحلا حسم ةهارك باب : ةالصلا عضاومو دك اشملا باتك : ملسم - ١

 .(17) (5ه15) ةالصلا يف

 « اليلخ اًذخعم تنك ؤل 1: ه2 عبنلا لاوق اينجل ةباحطلا»رئاذطق انيلانكأ ال (يراجبلا - 11

 نيا

 571ا/



 ةيوادوس وأ ةيوارفص وأ ةيومد امإ ةيئالتمالا ضارمألا نأل بطلا لهأ دنع عيدبلا نم اذه
 اهؤافشف ةيقابلا ةثالثلا نم تناك نإو مدلا جارخإ اهؤافشف ةيومد تناك نإف ةيمغلب وأ

 يكلاو تالهسملا ىلع لسعلا برشب هبن مالسلا هيلع هنأكف طلخ لكب ,قيلي اع لاهل

 ل 00 ركدلا و يىكلا خ ح العلا مالسلا هيلع هريخأت قيودلا ععرلاو مغلبلل للحم

 تاياورل اس ف عار لقو نيل 102000 0 0 ةررصلا نع دا

 : 0 "نا اح اجا

 : هنع ىلاعت هللا ع رباج ما

 مهِكوْلُم ىَلَع َنوُموَعَي موُرلاَو سراَف لف َنوُلَعفتل انا ْمُتْدِك نإ
 اولصف اًمِئاَف ىَلص نإ ٠ ْمُكبمِئأِب .اوُمكنا اولعفت الق ٌدوُعف ْمُهَو

 ادعاق ىَلص َنيِح ُهَلَف ؛ اًدوُعُم الص اَنِعاَف ىَلَص نإ ٠ اما

 . سلا ييرلملما اع يلة حا ها لح سماشلا و

 هس ثيدحلا حرش مح

 ةزمهلا دمب ( افنا متدك نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 داك وهو اهربخ يف ماللا تلخد اذهلو ةففخم هذه نإ ( نولعفتل ) ةعاسلا هذه يف يأ

 اًرظن ةيطرشلا لصف يف اهدروأ خيشلا لعل ةيفانلا نإ نيبو اهنيب اقرف هربخو هما عم
 نولعفي ام لاق نمع باوج فانكتسا اذه ( نوموقي مورلاو سراف لعف ) ةروصلا ىلإ
 يأ ( ىلص نإ مكتمئأب اومتئا اولعفت الف ) نودعاق يأ ( دوعق مهو مهكولم ىلع )
 نيح هلاق : ادوعق اولصف اًدعاق ىلص ناو ) نيمئاق : يأ ( اًمايق اولصف اًمئاق ) مكمامإ

 مدقت ثيدحلا يأ ( لاق ملس املف اودعقف مبيلإ راشأف مايق هفلخ سانلاو اًدعاق ىلص

 . « هب متّويل مامإلا لعج امنإ ١ :ثيدح. يف يناثلا بابلا ين هيلع مالكلا

 ]١١157[ - مامالاب مومأملا ماتئا باب : ةالصلا باتك : ملسم )5١( )84(.

 اك



 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (خ) - [11+]

 «. ههافغتر الود فتش ىو ةقليللا+ و دجإ تاتا كاكئح تاكالاتالا

 هبي ثيدحلا حرش مح

 يبنلا لخد : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - هع
 1 مابا هلع لاقف راضتالا ار 1ع علنا

 هتاهف وهو فوذحم ط رشلا باوج اًديربت ّدشأ يهو ةقلخلا ةبرقلا نون ونلا ديدشتب ( ةنش يف

 ةجاحلا بلط زاوج هيفو . ءيش طسوت ريغ نم مفلاب ءاملا لوانت عركلا ( انعرك الو )
 . ناسنإلا نم

 : هنع ىلاعت هللا ىصررا ساحل اقزام
 4 31 2 وف 5
 2 مجخم ةطرش نضل مكر تا يف ناك نإ

 ها ا تعا

 م م رك حرش مدح

 ءيش يف ناك نإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - قف )

 عضوم ىلع طارشملاب برضلا نيشلا حتفب ةطرشلا ( مجحم ةطرش يفف ريخ مكتيودأ نم
 حتفلابو صملا دنع مدلا اهيف عمتجملا ةلالا رسكلاب مجحملاو . مدلا هنم جرخيل ةماجحلا

 لك نأ هطرشلا نإ ف لضالا ل30 لاف . ثيدحلا يف كارلا وهو ةماجملا 2

 فيكف مهدنع اققحم ناك نييعتلا ىلع ال مهتيودأ نم ءيبش يف ةيريخلا توبثو كوكشملا يف
 فيل ال نأ لعيب 1 لاقي 5 ةارملا ىقخ دكت لإ مم 3ك < لق نا 1

 قح كل هتوبثو قيدصلا ىنعم تروصت نإ ىنعم ىلع ديز وهف قيدص كل ناك نإ

 ل م ل
 وونلا لاق « يكلا انهه هب دارملاو هتقرحأ يأ ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا لاذلاب رانلا هتعذل

 + (9011 15 ءاملازب ندللا ترش تان ::ةيزشألا باكر هيوشا»- لكل

 100 )ب للسعلاب ءاودلا «كناي+ + بظلا ؟تاتك :" يزاحتبلاا < مااا

 . )5١١5( )1١( يوادتلا بابحتساو ءاود ءاد لكلا تبان. .:! مالتسلا بباثكا :: (كيطمو
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 تئش نإو ) لاحلل هيف واولا ( ةنجلا كلو ) ضرملا كلذ ىلع ( تربص تئش نإ )
 نأ يل هللا عداف ربصأ : تلاقف ( عرصت تناك ةأرمال هلاق : كيفاعي نأ هللا توعد

 ءالبلا ىلع ربصلا بابحتسا هيفو . هيف اهل اعدف فورعم ضرم وهو عرصلا نع ىفاعأ ال
 . ايلعلا ةجردلا دهب لانيل

 رباع فاع هللا يضر ةيقئاع عويس [ ان اذيل

 ورمع نب ةزمحل هلاق ؛ « ِرطْفَف تكس ْنِإَو  ْمُصَق تعش ك5
 ةمويطلا اةيلقين ناكذوومو عنلعلا» قو مايعلا دع اهللع اي

 عبس ثيدحلا حرش مدح

 متت تشق نإ را اع ةياوزلا لع افملا لح ىاعت هللا يضر ةناخ يكب
 مايصلا نع هلأس ىملسألا ورمع نب ةزمحل هلاق ) ةزمهلا حتفب ( رطفأف تئش تئش نإو

 اًروهشم ناك لفنلا يف رايخلا نآل ناضمر موص نع ناك هلاؤس نأ رهاظلاف ( رفسلا يف

 . هيلع بظاويو هيلاوي يأ ( موصلا درسي ناكو )

 امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (خ) - )١139[
 يح هلاق# ا رف يزل كا

 . « ةثراخ َنْب اَدَيَز ة ا ةدزع ف

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ديزاليق نإ "٠ هنع يراخببلا ىور'.( امنع ىلاعت هللا يضر" رمع' نبا + خا

 ( رمأ نيح هلاق : ةحاور نب هللا دبعف رفعج لتق نإو ) رفعج ريمألف يأ ( رفعجف
 زاوج هيفو ( ةثراح نب ديز ) ةزمهلا نوكسو مملا مضب ( ةتؤم ةوزغ يف ) مملا ديدشتب
 . بصانملا نم اهريغ اهب قحليف طرشلاب ةرامإلا ةيلوت قيلعت

 ا 1 يدل ع تابا: موضلا تاتك: يراخلا - 1

 . )١١5١( )*٠١( رفسلا يف رطفلاو موصلا يف رييغتلا باب : مايصلا باتك : ملسمو

 . 415, مانغا بضل نم هتؤم ةاوزغ "هناي: :؟يراغملا كانك يراخبلا - عاق هر

 ا 1



 او ا هللا“ يضر 0 ديلاحج لاا لراو' ةريؤولا وبأ (ق) - 01175

 عويس لم ف اودي جلا »كورنر اهوُدِلجاَف ْتَنَر نإ
 ل ظومألا بام نع انتو ماي قف للا

 كس ثيدحلا حرش مدد

 ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره وبأ - ق)
 هركذ ( اهودلجاف تنز نإ مث اهودلجاف تنز نإ مث اهودلجاف تنز نإ ) امهنع ةياورلا

 لثخلا وهو ( زلقضلاءاولإو ),ةطبازدةّرم! كنز« نإ يأ.( اهوعنيبا مثثاإل ديكالل" كارم ابكبالث
 ثيدح يف عبارلا بابلا ين هيلع مالكلا مدقت . ليلق نمثب ملو ينعي رعش نم لوتفملا
 : تلق نإف . ةجورملا ريغ يأ ( ةنصحملا ريغ ةمألا ينعي ) « كدجأ ةمأ تنز اذإ »

 ةعحافب نتا ضإف نيصخأ اذإك 3طن للاعب لاق ا[ تلا ذك ةنصخخو ف لكحل او هي اهنا

 0ع امفاو ناك لاوسلا نال : تلق ( 0 رانا )"6 تاهشملا ىلع ل نشا

 مالسلا هيلع هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ركذ اك ةنصحم ا ريغ
 نرد 1بلس نضع لو ثمر اذإ ممالاا عارخلا

 ]١1[ - امهنع ىللاعت هللا يضر سابع نبا (ق) :
 نأ هللا ترعد يع ناو ل كلو ترض تسلا

 عرصت هن نك 8 هلاق ؛ « ِكِفاَعَي .

 لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - قر
 : مالسلا هيلع لاقف . يل هللا عداف فشكناو عرصا ينإ : تلاقف ةأرما مالسلا هيلع يبنلا

 : (125 5) 9١( هال) يلازلا دبغلا عيب تاب : عويبلا تناتك :ىراخلا 0

 011 ولا ةمدلا نلفأ دوينلا محجر تاع دردحلا تناك 2 كلم

 . (55897) حيرلا نم عرصي نم لضف باب : ىضرملا باتك : يراخبلا - ]١7(
 ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب : بادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسمو
 . (54) (5575) اهكاشي ةكوشلا ىتح . كلذ وحن وأ نزح وأ

 م



 : نارقلا لزن املف ةثراح نب ديز نود دمحم نب ديزب هنوعدي اوناك ىتح اًديز ىنبتي

 . هوكرت [ ه : بارحألا] # مهْئابال ْمُهوُعْدا

 امناتع لاعب ةنلاروا دلت ير وسصع نما.( حر 2 00
 0 0 و
 . ( اوبيجاف ,عارك ىلإ متيعد نإ »

 ىلإ متيعد نإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 .« ول » لصف يف اًئيرق هنايب مدقت ( اوبيجأف عارك

 : هنع ىلاعت هللا يصر هيب زاصتوقم كارلا ارا مث مر

 تك 0 تح اذه ْمُكاَكَم اوخربت اافريَطلا اًنفطْخَت اَنوُمعَْر نإ

 ليسا , تح !اخبتا الف مها مولا 0 نُشر نإ

 َنييسْمحت اوُناَكَو ُهَباَحْصْأو ٍرْيبج نب هللا ِدبَعِل ٍدحأ َمَْي هلا ؛ ْمُكَنلِإ
 د

 هكسح ثيدحلا حرش مج

 انومتيأر نإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - خ )
 اولوزت ال يأ ( اوحربت الف ) مهمازبنا هب دارأ ( ريطلا ) ةعرسب انبلست يأ ( انفطخت
 مهانبلغ يأ ( مهانأطوأو موقلا انمزه انومتيأر نإو مكيلإ لسرأ ىتح اذه مكناكم )
 هباحصأو ريبج نب هللا دبعل دحأ موي هلاق ؛ مكيلإ لسرأ ىتح ) مكناكم ( اوحربت الف )

 . ( الجر نيسمخ اوناكو

 كلاهنعادلا ةياجالإرمالاثيبابا , [يلكتلا ةداكمذ( التل ويييبع اظفللا ماني. فيدحلا دي[ أديل

 الما روك < ضو يرعد

 . ةريره يلأ ثيدح نم هوحنب (0178) : يراخبلا دنع وهو

 ةبوقعو . برحلا يف فالتخالاو ع زانتلا نم ةهركتي امر! باب“:!اداهجلا«ب اك +: يقراخبلا ان 1

 . )١59"5( همامإ ىصع نم

 كل



 بجيف نمثلا نم يأ ( اًئيش هنم ذخأت نأ كل لحي الف ) ةفا : يأ ( ةحئاج هتباصأف

 يعفاشلا ثيدحلا رهاظب لمع ( تح ريغب كيخأ لام ذخأت مث ) كلاحلا زدقب هل هنمث عضو

 نمثلا عضو بجي رثكأ وأ رفا ثلث كله نإ : كلام لاقو . ميدقلا هلوق ين هللا همحر
 ماسلا هيلع ىبلا نأ يور” اع اضن افلظم اجيال كلا لمح ر ةفيح وبا لاقر .الف الإ

 عضولا ناك ولو هميرغ ىلإ اهعفديل هنيد رثكف هعاتبا رمت يف بيصأ نم ىلع ةقدصلاب رَمأ

 ىلإ عيبملا ملست مدع ةروص ىلع وأ بابحتسالا ىلع ثيدحلا لمحف اهب رمأ امل اًبجاو

 . قافتالاب عئابلا نم نوكي اهيف كله امف يرتشملا

 1 هلل يمر رمح نبا ) رام
 , لبق نم هيبأ ٍةَراَمِإ يف َنوُنَعْطَت منك دق ترام يف اوُنعْطَت نإ

 يلا ساّنلا ٌبحأ ْنِمَل َناَك ْنِإَو ٍةَراَمِلِ اًيلَحَل َناَك نإ هلل ٌميأَو

 لير نب همام نما“ هيجل لل وسلا ا عا نيس را

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا ناك : لاق . هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 هيف شيج ىلع اًريغص ناكو ةماسأ هنبا رُّمأ مث هترامإ يف اونعطف اًديز| رّمأ مالسلا هيلع

 دقف هترامإ ىف اونعطت نإ ) مالسلا هيلع لاقف هترامإ يف ضعب نعطف ةباحصلا نم رابك

 نم نعط امّنِإ ( لبق نم هيبأ ةرامإ يف نونعطت ) متنك دقب رابخإلل ببسف يأ ( متنك
 سلاله اءأد ييعابتا نع تكللت برعلا تناك و للملا نم ناك شتا هنرامإ ف

 ملعلاب سانلا ردق عافترا نأ ىلإو تلطب دق ةيلهاجلا تاداعلا نأ ىلإ ةراشإ مالسلا هيلع

 ةرامإلل ) اًمئال يأ ( اًقيلخل ناك نإ ) نبأ هلصأو مسق اذه ( هللا ميأو ) ىقتلاو ةرجه او
 فوذحم نآشلا ريمض اهمسا ةففخم نيعضوملا نيذه يف نإ ( لإ سانلا بحأ نمل ناك نإو
 ةماسأ ينعي : هدعب لإ سانلا بحأ نمل اذه نإَو ) هيبأ ىلإ دئاع ناك يف ريمضلاو

 مالسلا هيلع يبنلا ناكو هريغ ىلع بحلا يف هليضفت ال هل هبح نايب هب دارأ ( ديز نبا

 م هلع يبنلا ىلوم ةثراح نب ديز بقانم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : يراخبلا - ع)7١]
0 

١ 



 « ةيطرشلا نإ ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : عباسلا لصفلا

 0 هللا يضر هملول للا

 ا اوُعَمْساَ ٌعَّدَجَم يِشَبَح دبع ْمُكيَلَع رم نإ 0

 ب ماما باّتِكب

 هس ثيدحلا حرش مدح

 لا نع اةنور ام ليق ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةيسمخألا نيصحلا مأ - م )
 لوهجما ةغيص ىلع ( مكيلع مَ نإ ) نيثيدحب اهنم ملسم درفنا ثيداحأ ةينامث السلا هيلع
 نأل مامإلا وه نوكي نأ ال ( يشبح دبع ) مامإلا لبق نم اًريمأ لعج يأ ريمأتلا نم
 ( عددجم ) هتعاط يف ةغلابم ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع مامإلا هنم دارملا وأ شيرق نم ةمئألا
 اوعيطأو اوعمساف ) امهوحن وأ هنذأ وأ هفنأ عطقي نأب عدجلا نّيِب يأ لادلا ديدشتب

 . اًضيأ ةنسلا لوانتيل هللا مكح هب دارملا ( هللا باتكب ) كايإ هدوق ةدم يأ ( داق ام

 0 هللا 26 رباج نا

 ذحئأت نأ كَل لحي الف ةَحِئاج ُهئاَصأف اًرمَت كيخأ ْنِم تغب ْنِ

 1 لما ولا ا ل اسلا كلو

 4هسح ثيدحلا حرش مدح

 اًرمت كيخأ نم تعب نإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 ةيصعملا يف اهميرحتو . ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط دوجو باب : ةرامالا باتك : ملسم - [ 04 ١

 1 مرا و

 هل اوعمساف « هللا باتكب مادوقي ؛دوسأ:عدجم دبع:مكيلع رمأ,نإ » : ( ملسم ) يفو

 . « اوعيطأو

 : 6 (5٠١ه54) جئاوحلا عضو باب 2 ةافاشملا باتك : ملسم - ]١١351[

 ا ا



 أح ثيدحللا حرش مح

 ليئارسإ ونب الول ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 كلا ضير ام كنايباكا ١ نكي رولا بيعي يأ نونلا حتفو ةمجعملا ءاخلاب ( محللا زئخي مل

 يعم عكا كح ايف انيلشلا رط زعسك هسا يللا رثكإ يبا *لعا طقسا ناك نع واقكلاا) | ملا

 لمعلا هلهكزتل "تبسلال ةعمشتللا نم نودح ايف ةعمجملا ,ماور» الإ موبلا» كللد" ةةفكت ام رد

 كلذ نم نتنلا رمتساو دسفف اورخداف كلذ نم رثكأ امهراخدا نع اوبن اوناك دقو هيف
 ةنايحخ االول يأ ( ءاوح الولو ) هب نايتإلا ىلع ريغلل لماحلاك ءيشلل ىدابلا* ناال*تقاولا

 اهاوغأ سيلبإ نأ يور ام هنابب '. اهنيبشافيءابسلا مآ انأل ( اهحوز ىشا نت 1 )2 -

 . اهنم

 ]١١10[ - امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (م) :

 مهلخ : ٌلْيَو مُهَل رِفْعَيف ع نوبنذي موقي هللا َءاَجل ا مل ولو

 قر ةحلا .

 ف تيالملا حرش مج

 هللا ءاجل اوبنذت مل ول ) هنع ملسم ىور ( امهنع هللا يضر رمع نبا - م
 نكي مل مكنأ ول ١ ثيدح يف هيلع نايبلا مدقت ( ةنجلا مهلخديو مهل رفغيف نوبنذي موقب
 ثيدح لبق « ول ٠ لصف يف ركذُي نأ يغبني ناك تيدخللا اذه نأ : ملعا . ٠ بونذ مكل

 يي لكل هلكت ول » رباج

 نييزتو ةعونمملا سفنلا تاوهشل ليملا لب . الكو . اشاح « ىنزلا ةنايخلاب دارملا سيلو 7
 . ( 557/8 ) ريدقلا ضيف . جاوزألل كلذ

 .(9) )1154!١( ةبوت « رافغتسإلاب بونذلا طوقس باب : ةبوتلا باتك : ملسم - ع0١]

 : و محل ,معيناع نوينذي املاء ىلخلا نويدح يكأب ًالولوو لجل قو

 م



 هسح ثيدحلا حرش مح

 أ فاخأ ينأ الول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر

 ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( اهتلكأل ةقدصلا نم ) ةرما يأ ( نوكت
 . ( يلهأ لإ لقا لوإ 0

 ندا لاعب هلل نضاربو ريرخ وبأ (3) بانا ةطعفل
 نِكلَو « ةّيرس ْنَع ُتَفَلَحَت ام َنيِمِلْسُملا ىَلَع ٌقْسَي نأ الْول

 اوفلَحتَي نأ لَ قو ِْيََع مهل ام ُدجَأ اَلَو « ةلومح دجأ ال

 اب ىلع

 كس ثيدحلا حرش مدح

 قشي نأ الول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 هيف ام ( تفلخت ام ) مهيلع ةقشم ناك داهجلا نع يفلخت كرت الول ينعي ( نيملسملا ىلع
 ةئامعبرأ اهاصقأ غلبي شيجلا نم ةفئاط يه داهجلا ىلإ ةهجوتم ( ةيرس نع ) ةيفان
 قشيو هيلع مهلمحأ ام دجأ الو ) اهيلع لمحي ىنلا لبإلا يهو ( ةلومح دجأ ال نكلو )
 هكرتي ناك مالسلا هيلع هنأو داهجلا لضف هيفو ( ينع اوفلختي_نأ ) ءايلا ديدشتب ( يلع

 . مه بكرم ال نيذلا نيملسملاب اقفر اًنايحأ

 تك ربع هللا 4 ةريره را ا

 5 هجر

 مشاه اوني مهو “هلا نلعو هلع هللا لؤسر لع ةاكزلا جرحت بابا# ةاكزلا بانك : ملم 3

 .(155) (١٠ا!١) مهريغ نود بلطملا ونبو

 ]١١154[ - ةداهشلا ينمت باب : داهجلا باتك : يراخبلا )١17/91( .

 داهجلا لضف باب : ةرامالا باتك : ملسمو )5/ا١8( )١١5(.

 ؛ م11 كيرذو ملغ اللا كارول مدا" ىلحت ناب : كابالا كاك يراسل“ ب عقال

 - ” )١1517١( ءاسنلاب ةيصولا باب : عاضرلا كاكا : ملسمو

 ل



 سك و هللا ا أ 0

 ملول "نلف نكن قلاب اكمال أَرما ُتْنُكَل ةرج نوار

 تيس ع

 هبسح ثيدحلا حرش مدح

 تنكل ةرجهللا الول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - خ )
 راصنألا ماركإ هنم دارملا ( اًئيش راصنألا طعي ملو لاملا مسق امل هلاق : راصنألا نم أرما
 ةرجهحلا ىلإ ميلان الو افانعم ليقو . نيذلا ةزيصلا نم لعا ةادملا علا يلو واب

 تيدجلا اذه ل دعا نيدلل رصنلاو ةئيدملا لإ تيا اهكرت عسي ال ةيسيخا يس

 اوأ ناك فنصملا بيترت ىضتقم ىلع هعقومو لحملا اذه يف ةححصملا خسنلا يف عقو
 ١ تافتلا ىفداب كلذ حولي لصفلا اذه

 , ةنع فاعت هللا يضر ن بلا( فراج ١ هكر

 00 ينهلا ىعمن نال ولام

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يدهلا يعم نأ الول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 .( السار كدت ينإ) ثيدح ّ قاغلا كالا 6 هنايب مدهت ) تللحأل

 : هنعل لاعب هللا يضر نأ (يق) 101
 0 ا 1 31 ه و 0 وعل.

 . ( اهتلك ال 'ةفالصلا نم نوكت نأ كفاخا يّنا ول

 ف ر ير ا 1 اًءرما تنكل ةرجهلا ال 2 َّ نلا لاوق كابا: اهنألا بفاس باك ١ اخبلا - [ع١ ١ هه

 2(. ناضنالا نم

 ع يبنلا لالهإك ُهَلكَع يبنلا نِمز يف لهأ نم باب : جحلا تاَبك : يراحملا - ١1١55

.)1١664( 
 هيدهو 2ع يبنلا لالهإ باب : جحلا تاك : ملسمو )0.١560٠( )”“١”"(.

 ]١١15173[ - تاببشلا نم هزنتي ام باب : عويبلا باتك : يراخبلا )5١58( .

 م



 هاف غضب ىتح يلصملا نم يرقي بقاكلا كلملا نأ, يورب امل َلِصِملا مف : ةسيئاؤب كلما
 دنع ماصلا مف فولخلا ٠ مالسلا هيلع هلوق ل 0 مالو ها

 سانلا هب ىذاتي 1 ةنعركا هحئا هلام 1 مآ لا وأ 00( مفلا ريغت ريعد د ا!ذإ ةءارقلاو

 . 1كارسلا ”اايهخل 0 ةقرخلاو عبصالاك ريغتلا ليزي امب كاتسا نإو 0 | ةاا- ١

 كاعتامللا "تصر سنا مز

 "ا ل ادع م م امل سس ا

 4ك ثيدحلا حرش مدح

 توعدل اونفادت ال نأ الول ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م
 ثيدح يف يناثلا بابلا يف هنايب مدقت . هتوص يأ ( ربقلا باذع نم مكعمسي نأ هللا

 .( اهروبق ىف لتبت ةمالا هدا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (م) - ]١١54[
 هفلاتجعم رن 'هييلغتملل»- هَلاَف 4 قلع "كاتلبقل نم رم نا

 1 ششحّو رامح هيلإ 1

 هجر ثيدحلا حرش ءمهت

 نومرحم انأ الول ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 رام ) مالسلا هيلع يبنلا ىلإ يأ ( هيلإ ىدهأ امل ةمانج نب بعصل هلاق : كنم هانلبقل

 انآ الإ كيلع مدرن نل انإ و ”ثيدح. رف ىناثلا تبابلا ىف هيلع مالكلا مدقن ( يتحو
 . ( مرح

 رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب :.اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم؛- عل1ه7]

 .(58) (5854) هنم ذوعتلاو . ربقلا باذع تابثإو « هيلع

 . (55) )١١914( مرحملل ديصلا ميرح باب : جحلا باتك : ملسم - ع154]

 م



 (ْا[َْل ١ ةملك هلوأ ءاجام ىف : سداسلا , لضفلا

 امهنعا ىلاغت هللا يضر نئابع. با :(ق)0 3 ااه
 ينْعَي ؛ كِلْذك هول نأ مهتم ضار عابسأ ناملكل د
 ””اهرخأ/نيح هلق ؟ 6 ءاكملا ةذلص

 م يس دكا حرش 0

 نأ الول ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)

 ( اهرخأ نيح هلاق : ءاشعلا ةالص ينعي : كلذك اهولصي نأ مهترمأل يتمأ ىلع قشأ

 لاقف هنع ىلاعت هللا يضر رمع ماقف ظقيتساو دقر وأ اوظقيتساو سانلا دقر ىتح
 اذ سكات قاةمعملا اني ارجل ناك يفت ذاغلبلا ايات يافطخم لأ كالا هيو ةحادملا

 . بوجولل مالسلا هيلع هرمأ نأ ىلعو باتكلا هيلع دري مل اميف هدابتجا زاوج ىلعو

 وا ا

 "يدا ا ا نللا لأ

 لع ق راما الو مع يتتال يكواف الاوربي
 دوعلا ىلعو لعفلا ىلع قلطي كا وسلا © ةالثط لك دنع و هنمشت (كلاوسلاب عيت رمال ىتفا

 د1 اك :كانسالا كلسفللا نإ و كبك . اناكك كرس هعهحو معلا هي كرش ل

 ..(ةناعام بِلُع نمل ءاشعلا لبق مونلا باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - ]١١51١[
 (1754) اهريخاتو ءاشعلا تقو باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا تاكا : ملسمو

05 

 .(17) (؟555؟) كاوسلا باب : ةراهطلا باتك : ملسم - ]١١51[

1208 

 ١7م  (؟) راهزألا قرابم



 :ااميدع“ لاعت هللا يضر رمع نبا ل عل

 1 6 6 3 2 را ا 0 0 ل اهأ 312 5

 0 اك

 هب ثيدحلا حرش مهن

 سانلا ملعي ول ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )

 مدعو ةعامجلاب ةالصلا باوث نم هنامرحك ةيويندلاو ةينيدلا ةرضملا نم ( ةدحولا يف ام

 درفتلا نع ْئهن هيفو ( اًدبأ هدحو ليلب بكار راس ام ملعأ ام ) هجئاوح يف هنيعي نم

 ليللابو بكارلاب ديق امنإ دحأ راس ام لوقي نأ رهاظلا ناكف الجار وأ ناك اًبكار رفسلاب
6 

 للعلا عرش ىندأ نم هيك رما رول انك ارو كك ةاذاواهسم هال تك اياز ا علا ا
| 

 دو كملي ىنعمبب ثيداحاالا_ هده. قف ملعلالا نا

 .(59948) هدحو ريسلا باب : داهجلا باتك : يراخبلا - م١

11 



 : هنع ىلاعت هللا يصر ةريره ىلا 0 يس 01

 اوُدِجَي كك ل )2 ولا فّصلاَو ءادثلا يف ام الا مَعَ ل

 ٍريجُهتلا يف ام َنوُملْعَ ولو ءاومهتسال هللع اومهتسي ا

 اكل حتملاو نسما يف اك ير ل ري ل سلا

 . ٠ اًوْبَح ْوَلَو

 مه ردا حرش مدح

 سانلا ملعي ول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( مخ و نعي فانصملا فد لع هماقإلا هنم داري نأ لمسح كادالا ىا ( ءاذكلا قف اذ

 ةميرحتلاو هيف فوقولا يف يأ ( لوألا فصلاو ) مالسلا هيلع هلوقل قفوأ اذهو ةماقإلا
 لا 6 كف لا فقاص نأ هليمختتا افيرط يأ ( اودبجي مل مث ) باوشل ءلا نم مامإلا عم
 عاسي الو ةعفد لوألا فصلا ىلإ اوئيِجي نآبو دحاو , الإ دجسملا يف نذؤي ال وأ ناذأ دعب

 فيفختب (:اومهتسال ) ةعرقلا عارتقاب, الإ يأ ( هيلع اوفهتسي نأب الإ ر اضعب هب مهضعب

 ىنعمب تناك ةالص ىأ ىلإ ريكبتلا وهو ( ريجهتلا يف ام نوملعي ولو ) اوعرتقال يأ ميما
 ( اًوبح ولو امهوتأل حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعي ولو هيلإ اوقبتسال ) اهيلإ ةردابملا

 ءابلا نوكسب وبحلا . نيباح يأ اًوبح امهومتيتأ ولو ريدقتلا وأ اًوبح نايتإلا ناك ولو يأ
 يبنلا قلطأ مل : تلق نإف . نيلجرلاو نيديلا ىلع يشملا ليقو . تسآلا ىلع فحزلا

 نوكي نأ لمتحي : انلق . مالسلا هيلع هنع هيبن عم ءاشعلا ىلع ةمتعلا ظفل مالسلا هيلع
 هب لوزن نبق قؤلطألا اذه نكي نأ. .عيرحعلل نيسبلا بلا كلذ ناو راو ا

 عر ءانعلا طفلتا هععم هيعاشطلاا سضر ةريرهاوبآ نوكيا نأ ,لميعو الا

 الر د ايه ةيواطإ ىف لرش ارا لاا ودع ل ا ولب مدعل ةمتعلاب هنع

 ءاتعلا ىف اع نرملسا ول 2 لاق ولو تيرغملا اناععلا طف نولسعس ا
  اةنوف رعي يدلل ةيععلا ظفلا لمس اقر سوللطملا تنافر تعمل رع اعرالا

 ..(جر هر نادألا يف ماسالا باب :ناذألا باك  يراشلا (0 007
 )١59(. (8”17ط/) اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب : ةالصلا باتك : ملسمو

 انا



 : هنع ىلاعتا هللا يضر ثراحلا نب هللا دبع مهج وبأ (ق) - عل41١

 َنيعبرا أ فقي نأ َناَكَل يلع اَداَم يْلَصُملا يدي ني راَملا ُمَلعَي ول ١

 ا ها عيل نإ ه

 0 ةيدلت ناك رس 0

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ةياورل | ىلع اَمَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ثراحلا نب هللا دبع مهج وبأ - ق )

 عوقول هتينك و يوارلا مسا خيشلا ركذ امنإ طقف ناثيدح نيحيحصلا يف هل : ليق . هنع

 راملا ملعي ول ) ءايلا نودب ةمومضملا مجلاب مهج وبأ هتينك ضعب لاق . اهيف فالخلا
 نأ نم هل اريخ نيعبرأ فقي نأ ناكل ) مثالا نم يأ ( هيلع اذام يلصملا يدي نيب

 يذلا وهو رضنلا يأ نع ملسم ركذ . تيعبرا فوقولا راتخال ينعي ( هيذي نيب رمي
 ان لال ع ل ا وسلا رس ل

 "هلا ريح *اماخ نيعبزا»ةناكما شقي نأ" ناكل 6 رايها يأ "ةيا وز" ءاج نا اكن

 . اديو ةنيبا رق وأ رطب »ل لهل سيل ل +رهأ اذإر

 هنع ىلاعت هللا يضر ا وبا (ق) 11 ل
 ا هاا 2 ا م 93 2 ا

 00 اا يااا نارا 00 كا

 ا ةماظنق ام ةمحلارلا' نم هللا اذنع ام 'رفاكلا ُملْعَي' ْولَو

 بكج ثيدحلا حرش مدح

 نمؤملا ملعي ول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)
 ةمحرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو ٠ دحأ هتنبب عمط ام ةبوقعلا نم هللا دنع ام

 "تيا فق 7 سا لع ونملا ( دحأ هتنج نم طنق ام

 . (33 0 ناضملا يدي نيب 'راملا مثإ تاي: ةالصلا' اباتك : :يراخبلا - 171

 )551١(. (5.037) يلصملا يدي نيب راملا عنم باب : ةالصلا باتك : ملسمو

 ا تصع” تقم اينو" لافت هللا هس ةكسا يف "تاب 4 ةيوعلا/ باك :١ ملسم - ١١4

 ا و اش ا عجارو يراخبلا هوري لو . )١(

 ا



 نحت اقياتلا رس 1

 سانلا ىطعي ول ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )

 ركذ امنإ ( هيلع ىعدملا ىلع نيملا نكلو مهلاومأو لاجر ءامد سان ىعّدال مهاوعدب
 دلل ايد الوأ ةئيبلا ةماقإ ىسدملا هن الإو |رخ !عرع دل ف سل م سس

 : كلام لاق « ركنأ نم ىلع نيملاو يعّدملا ىلع ةنيبلا نككل » تاياورلا ضعب يف ءاج امل

 هداهشب اةيادم لاه طقشلا# زل( كار وأي لا ل ل

 ىف ءاعدلابىف اراؤم اينو مع القمل“ لظ#ءاهنا دلل <ىلتفل ءالوبا ذإ ظنا 597 ا

 ةلئاقل»لفا ئار اذهان تأ؟!زع هيلع ةجح ةئاوتعي اعيش هدخا 3ااكلق» ؟راتحا والات روكا

 : ريتعل ذاك لرضفلا

 : ىنع لاعت هللا[ ئضصرا هيه يونا, شن طال
- 

 7 5 5 ا ٍّ 3 5 00 از اها ور

 «. ةنجلا .م ساق مل ةمجرلا نم مللإ هتتح امر لكي رفاكلا ِملعُي ول »
 تايب + ان |[

 3 : 5 ا 0 5 5 1 0 و 2و 5-07 15
 1 هال ا 1 1 . | , | ا

 2 رانلا

 رفاكلا ملعي ول ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 منال أ ريل ابيع الإ رافادملا" كا جمالا نمسا هلا ىللع ف1
 نمأأي مل ) هتمحر ىلإ تافتلا ريغ نم ( باذعلا نم هللا دنع ىذلا لكب نمؤملا ملعي ولو

 ىضم اميف لعفلا عانتما رارمتسا دصقل نيعضوملا يف ول دعب عراضملا ركذ ( رانلا نم
 فوخلا نيب نوكي نأ يغبني لجرلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو . يضملل ول نآل اًنقوف اًنقو
 . ءاجرلاو

 .(5559) فوخلا عم ءاجرلا باب : فاقارلا بباتك ر : ىراحبلا - ما 1

 . (1857/9) فارشاألا ةفحت عجارو ملسم هوري ملو

 ا



 هس ثيدحلا حرش مهن

 لثم يل ناك ول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 فاك سوو اولا و يدهن يالتعاو ب ل اللوان يلع زج جل1 نأ يول انعلذ نلحا

 ةقيقحلا يفو يدنع بهذلا نم ءيش ابيف نوكي نأ لاحلاو لايل ثالث رورم مدع ينرسل

 هدصرأ اًنيش.اَلإ ) ىلايللا كلت يف لالا "كلت مدع ينرسل ينعي لاحلا ىلإ عجار يفنلا
 نيف احلا ىيطما الو ةقدصلا, لعب ملقم ايدلا لالا يذلا يلدال 0

 لعج نمو يفنلا مكح ىف ول باوج نوكلف هعفر اكأو اضاخو اقم عئاشلا .ثيكل ل 5

00 

 سعر قيمت انا ينكر شا م

 همِمْطَتسَي ُهَءاَج لجل ُهَلاَف ؛ ْمُكَل َماَقََو هن ككل الكت هل اول 4
 هو ومين زكا لفوز الا يع رتاج ليتنا

 نح :تيدحلا حرش مدت

 هنم متلكأل هلكت مل ول ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - مر
 ( ريعش قسو ) فصن يأ ( رطش همعطأف همعطتسي هءاج لجرل هلاق ؛ مكل ماقلو
 ةلالد هيفو ( هلاك ىتح امهفيضو هتأرماو هنم لكأي لجرلا لاز امف ) اًعاص نوّتس وهو
 . ةكعلا رصع يف اًبيرق ركذ ام ليكلا دنع هلاوز ةمكح مهفي مالسلا هيلع هتزجعم ىلع

 اميدع كاغت للا يضر سابع نيا (م) 1[ ]
 6: 0 -ٍ عا هك ء دوس 160 26 و ” 6

 ميلاوماو الاجر ءاموأ رمان عدلا مهارع لب (نماثلا 0 ول»
 1 هْيلَع ىعدملا ها كلو

 "را ا هلع يلا تازدجس ىف”اباي لفاشفلا باك ا ملتشاجر م 3

 مز 4/0 اليل ! ]عدلا لع نيعلا باب. ١ ةيضقألا بانك : ملمس 1145و

00 



 : نع لاعب هللا ىيمر سنا نر 0000

 الْمَي الو « اًئلاث اَمِهْيلإ وحلا لام ْنِم ٍاَيِداَو َمَدا نبال ناك ول

 دات ْنَم لع هلل ةئاارتباو تاوَتلا الإ َمَدا وبا فوج

 مدا نبال ناك ول ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 ىنعم هنمضتل ىلإب انه يدع بلطلا وه ءاغتبالا ( اًكلاث امهيلإ ىغتبال 0

 ( بارتلا اّلِإ مدآ نبا فوج المي الو ) اًرج ملهو اًثلاث اًيداو امهيلإ مضل مضل ينعي مضلا

 مكح اذهو هربق بارت نم هفوج ءىلتميو تومي ىتح ايندلا ىلع اصيرح لازي ال ينعي
 اع هيتالا نم برتلا يلي يلاقي شا اظأ ينعي هسبات: نم ل هللا بويز 300

 بات كا لاقي نأ نكعإو | ووتلا هلاف انك! تامومذملا نم هريغ نعو مومذملا هص رح

 مدا يب نأ هاعدف هقفو يأ هيلع هللا تان لاقي :يرهوجلا لاق . قفو ىنعم ءيجي

 ةلبحلا هذه ةلازإل هقفودو هللا همصع نم الإ هنا عشا مدعو املا تح لع نولوبح

 نآب اًراعشإ هللا همصع نم الإ عضوم « بات نم ىلع هللا بوتيو » هلوق عضوف هنع

 انهو هللا قيفوتب نكل ةنكمم اهتلازإ نأو بنذلا ئرخم ةيراج ةمومذم ةروكذملا ةلبجلا هذه
 هتعيبط نمو بارت نم قولخم هنأ ىلإ اًحيولت ناسنإلا نود مدا ينب ركذ يف نأ يهو ةتكن

 . هقيفوت مامغ نم هيلع هللا رطمي نآب ةنكمم هتلازإو سبيلاو ضبقلا

 اس جراف يبضير ةريرغر ساعي ا رارخلا
 لاَيل ثالث يلع رمت ال نأ نرسل اًبهَذ دبا, لثم يل تاك لا

 و وو

 1 نيد لفنان يدعو

 هلا ظفللاو (11475 لاملا ةقفا نم ىقتاام تاب: قاقرلا تاتكا : ىراخبلا < 001

 ا ٠١( ١4 442 الا _ ىغتبال نييداو مدا نبال نأ ول تاج ةاكرلا باتك : ملسم

 دجأ لثم| يدنع نأ ينرسي ام ٠.:.هتَع يبنلا لوق باب :.قاقرلا باتك : يراخبلا ]١١4[ 
 ؛(54 4 6) دو مهد اذه

"4 



 , هل مهتكرتل ) مهرفكل ىنتن مهامس نم زلا عمج ىنمزلاك ن :تنملا ىنعمب نتنلا عمج ةنكاس

 مهففلح (تيقلا ةيددلا علا نست دارملا نأ مارا رشلا ضعب هلاق اهو (انردب ىزرإسا ينعي

 00 نمو يامل لا لس نيل نا ديالا مندل دير دب الد

 ثأر هر نيكل هده ع مالاعسلا ةللع هيك ذالاكا وب اولا ناوذ داي مهنا افيابالاب مهايإ

 0 بلطملا ينبو مشاه ينب ىلع شيرق اهتبتك يتلا ةفيحصلا ضقن يف ىعس ناك

 يبنلا ريجي معطم ناك : ليقو . شيرقو مالسلا هيلع يبنلا نيب اولخي ىتح مهوطلاخي ال
 نأ ا شيرق ذأ عفدي ناكو فئاطلا نم هعجرم مالسلا هيلع

 كلل" مالا ففلع يلا لاف "انإ "يق و“ "ةمعتلا كلت ع هناك 2" مىطما ناكأ ١
 دك هب يلعن 0 طرف نوح ناكل يب كايرسف السلا" ع ا

 . ءادف ريغ نم ةنم ريسألا قالطإ زاوجو

 : هنع ا هللا 8 0 نب ,ةماسأ 00

 1 ابق

 1 فاح .- "لاق («كلذ لعفت ملو مالسلا هيلع ل ااَتف 1 لزعأ ا لاف

 كولزعي د منال ( مورلاو سراف رضل اراض كلذ ناك ول ) مالسلا هيلع لاقف . اهدلو

 كرت يأ ( ةأرملا نع لزعلا ينعي ) ةعيضرلا نهدالوأ ىلع نهلمح رضي الف مهئاسن نع
 لازنإلا تقو اهجرف نم هركذ لجرلا جارخإ لزعلاو. . فاضملا فذح ىلع لزعلا

 لزعلا ةهاركو . عضرملا ءطو يهو « ةليغلا زاوج باب : حاكنلا باتك : ملسم - ]1١41[

 01 ل١



 نيمتاني ىدنلا امدغملا نم ضاخلا ةقلهس تناك ابدأ : كاي .موليبلا يلع لا تابع اكل

 ذخأ فيك : تلق نإف ( ملسم ينإ : لاقف هوقثوأف ) ةحيحصلا ةضواعملاب امإو ايفص
 5 اغلق « هسفن ىلع الا ناج يا الا مالامسل هيلع لاق دقو هئافلخ مرج هاد كا . 1 كلش كلا ىلا كل كل اقف انقل كا ل

 . خسن مث فيلحلا مرج فيلحلا ذخا مهتداع نم ناكو مالسالا ءادتبا ىلع اذه لمحبي

 ىاعت انلا عم ا هورم وبأ (خ نزل
 و 0 20

 ناك مدي لا هنا ١ ل

 ا نال وها خم لا ا للاجار ةلاكل اً ملا كُدَع نايل

 نم , تميل حرش مهن

 ناميإلا ناك ول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ةليبقلا هذه ةليضف هيفو ( سراف ءانبأ هلانل ) فورعم مجن وهو « ايرثلاب اقلعم
 دارأ يوارلا نم كش ( لجر وأ لاجر هلانل ايرثلا دنع ناميإلا ناك ول : ىوريو )

 . ملسم حيحص يف ابنيعب ةروكذم ةياورلا هذهو ( ءالؤه نم ) يبمرافلا ناملس هب
٠- 

 ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج (ررا ا

  7قفا اال وس يف 00 نب معطملا ناك

 ار اس

  2اب 3
 هجر كسل لكحل يس

 ) ناك ول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر معطم نب ريبج - خ

  - 4ك0 ١ :  0تالا كَ فلا 0 - 2010©

 قوف ةانثم ءات امبنيب نينونلا حتفب ( ىسنل ءالؤه يف ينملك مث ايح يدع نب معطملا

 ١2 !( - اوفحلب الا مم يرخاو 1 : هلوق كتابا : ريسفتلا تناك + ىراجلا 2 780

7 0 

 ملسمو ١ سراف لضف باب : ةباحصلا لئاضف تسل محار 1 ١92( )5502( '

 س راف كا نم ةليبقلا هذه ةليضف ثيدحلا يفو

  5ةكئالملا دوهش : باب يلي يذلا بابلا وهو . 011" كلانا "ىاراقملا كاك" : ياراخبلا

0 
 ا



 ىلاعت هللا يضر نيصح ك ع يك 9700-

 ا نيس راك تلفلوا" هلأ اهدافك تتار اهكلقا الك د
 راع هساكول اكو دوم نوال درر راق ال17 ملط ىف

 1 حرس محم

 لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نك نايرمع "قر

 اوضرعتي ال ةاديط كلم نيبو ماللثسلا هيلع هيب, ناك و. ليقع ىنب ءافلج ؟فيقعت تناك

 مالسلا هيلع يبلا باحيمأ نم نيلجر !ورطأو مهدهع فيقت صقش نململا ادا
 ل كا فر دلع نا تلو ل 0
 ىضمف هك < رتف (فيقث , مكتمل ةنانعرأ زادوا هلع لاقف تدحأ مفاديخاب دمحم اي :هادانف

 انكر يللا إذ نافل عل سقاس رفا فلاي وجع يع سا ل

 كرايتخا لاح#يف 0 را ب كر رن يأ ( اهتلق ول ) مالسلا هيلع
 يبنلا نأ لتس الد يوب ب - اهلا عيدعب لاق ( حالفلا لك تخلفأ ) اريسآ كرك 0

 همام اب مكح ل لكل انآ * لاذ فاككلا نأ يو ل رقلا "كلذ هم ليش

 هنم موهفملا 0 اك 4و 10" فكل 711 557 كاف كلامة يلع سلا قدر اما

 نأ ىلع ةلاد ةيئزج ةبلاس ةيضقلا هذهو حالفلا لك حلفي مل ةملكلا كلتب مس

 كرايتخا يف ابتلق ول هانعم نوكيف هل اًباث هضعب نوكي نأ زوجيف. حالفلا ضعب 'ىفنملا

 د ارضا عقر ايحلف .املف انعيا ايندلا فرس كد م. يفعل ف رالي

 وكت < زاوحل هم "السا فاني الف ةلذن نيلج رلا دحخأ و هدادف امأو طقف ناخلا نم 3 د

 هفاللب ا مكح 9 نفاكلا نأ نعر هي مهالدعساو هيب واهنب ىراجلا'ديعلا فااط د 2

 :ع داذدقملا !ىبن مالسلا ,هيلع ىبنلا نا حيحصلا يف تبث ام فيعض هلسم انا اق اذإ
 ب - . 0--6- -ٍ . - ع

 ( ليقع ىتب نم ريسأل هلاق ) ةرجشو ىلإ ةئاختلاو هيسددي ره دنع هللا تتملتتا لاقا ذاك 5

 ةدح وملا ءابلا دعب دملاب و داضلاب و ةلمهملا ني ير ا هلا اوباصأ ) نيعلا مضب

 ىهو ءابضعلا هتقان عم هب ا ىنعي ريساأ هفص ةلمحلا . نال ةقومشملا ةق هف

 قولا" ىرروع ةظرلو [ غزو تال وا وثيزرا ةييصعمل قرر دفنل عاف وجال ايمان” ةاارظعلاا كنان .: ملبس ١15

 . )5١7/8( فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري حلو .(8) )١141١(
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 دج ,تيدنحلا جوريسا (مب

 ( نيرحبلا لام انءاج دق ول ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع هللا يضر رباج - ق
 هلاق اذكهو 0 ا ف

 نيرحبلا لام ءاج املف مالسلا هيلع يبنلا نضبق نجلا ام ءىجي ملف هتمدت (.هل

 حاف اش نيد 1 ةدع مالسلا هيلع هللا ناو كع 00 اه داق رم ره

 اذإف اهتددعف ةيثح ركبوبأ يلاثحف اذكهو اذكهو اذكه يل لاق مالسلا هيلع يبنلا نإ :تلقف

 "01 قا اان فو تاكل كالت" اق رع "نال لش "دع "نان هنايسخا ل
 هرقل ار تل ا" او راع ير ةلومافا و وكلا كشر لاا
 ."ةيكالاملا ٠ضعبو نسحلا م هكرحبتسم 2 لع ءاملعلا تك

 للاعت هللا يضررزا# ريارع ع (8) 0
 داك ال ل ملا لي لل

 .((فحتحجلا ترك ىنعَي

 م ا حرش محل

 )تحول متل تلق ول و هلع نم ىوز دنع نامت هللا ير ةريره وبأ 9
 دل واو هللا لك كلر يأ ةجتح وأ ةدابع هوك اتعاب هني ات دسلل هيف رشا

 ىلا يفالا امو ءادعبالا هالي ( معطتسا امور رهاطر اخ و 'ءانالبا اج رل 7 تاناو را

 (هاع لكأ ليف نيحر الحلا مالسلا هيلع ىنلار يأ( هلاق ) هتقمم هءاذآ نرفع ْ

 ا ل لا رس مااسلا ديلع اق ني سا عرقأ هلئاق لع وال كاك

 كرك نأ ا ملعلا ١ ايران اهاق ىتح ماليسلا هيلع ا ند جحلا 0 1 هللا

 جتحا كتيدحلا نافارخ رب م 2 املف هلاوس نع هل اسر هباوج نع مالسلا هيلع

 اا اعلم هيكل اح با لوكيل نأ هيفاط مسي و ديا لإ ص ردم كيلا ا

 فنصملا نم ريسفت اذه ( ةجحلا بوجو ينعي ) لزان يحوب نوكي نأ زوجي معن هلوق
 اة الى ءادخملا تاجر ماع لك يأ ( عاع ك١ نإ هلوقت كبودعا انكم

 2( 190 017110/) رمعلا فا درم جحلا ضرف.,,باب : جحلا كنابكا بأ عللسا - 1517
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 يأ ةزمهلا مضب ( يذلا كارأل ينإو ) ةماملا حتف موي هللا هلتق دقو كالهإلا انهه هب

 ليبق نم يهو ( تيأر ام كيف تيرأ ) يذلا صخشلا كنظأل
 هرديح يمأ ينتمس يذلا انأ

 تباث اذهو ) امهخفنف هيلع القث نيذللا نيراوسلا مالسلا هيلع هايؤر ىلإ ةراشإ اذهو
 دوفولا بواجي مالسلا هيلع هللا لوسر بيطخ ىمسي ناك اذه تبا ليق ( ينع كبيجي
 ديدشتب ( ساهش نب سيق نب تباث وه تباثو باذكلا ةمليسمل هلاق ) مهبطخ نع
 هموقلو هل اًميِلأت ةمليسم ىلإ مالسلا هيلع يبنلا ءاج امنإ : ليق . ةمجعملا نيشلا حتفو مممل
 . هيلإ هللا لزنأ ام غلبيلو مهمالسإ ءاجر

 : امهنع ىلاعت هللا يصر نسا ا ع لا
 نيكة صلا راو لاق امل لهج بأ نعي ينكتالملا ةثدخألاهلعف ول ١

 ل ا

 هتذخأل هلعف ول ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع هللا يضر سابع نبا - خر
 ( هتبقر ىلع نأطأل ةبعكلا دنع يلصي اًدمحم تيأر نإ لاق ال لهج ابأ ينعي ةكئالملا
 . ار هنايب مدقت

 فدع للاعت هللا" يارس اباجلا# مق زا ابل
 الاكل! "كفا كح وةك (ككيطغا اذه" هنن“ !طرادقادج 0861 1

0 

 ةبذاك ةيصان . ةيصانلاب اعفسنل هتني مل نكل الك و باب : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [ع١١*]

 0535 4 ةئطاخ

 57157 افي تيسر نع لفكت نمر تاب ا ةلافكلا ياك 4 يراحتلا - نت

 ةرتكو ع1 لاقف طق اني ل مشب لويس رب فس اك تائزلل انانيضفلا باك«: كيمو

 ”(10) (51 1١ 2 ةئاطع
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 : هنع ىلاعت هللا يضر يسوم وبأ را

 والا ةلاق !! ةحرابلا كيكاؤفل ةمقبا' انوا نتا اول

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( عمتسأ انأو ينيأر ول ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ىسوم وبأ - م )
 دقل » هتمتت كلذ كبجعأل يأ فوذحم ول باوج ( ةحرابلا كتءارقل ) لاحلل هيف واولا

 لاق هياوز"يفو ( هل 'ةلاقأز  نتفلا توصلا"رامزملا "5و ذل" زيها رنا نما انام ام كيتا

 0 ا ا

 ْنِهلَو , كيف هللا رم هنت او هك“ يقر تا

 و, ترأ املي ثأ ذل لل يل ل كرت ثرمأ

 اا رع تار حاس هيل 0 ع فل هيد يي ه هى ف
 6 سام نبا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةمليسم مدق لاق . هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 للا لوس هلإ افاق ؛ةيعبت مدعب مالا (دمخم يل لعجا ناب لوقي لعجف ةنيدملا باذكلا

 ىتح بيضق نم ةعطق مالسلا هيلع هللا لوسر دي يفو سيق نب تباث عم مالسلا هيلع

 ١ ا ل و و

 0 هرللا 0 كالا نإ ! أ ضربلا نار١ ةوبنلا

 نالرفلاب )توما “يدا فاحت" كاب ': اسيوط الامام
0 011" 

 ا لاثأ نب ةمامت ثيدحو ةفينح ينب دفو كان يزاغملا هناك" :٠ ىفراختلا 111 ١( 

 ىدغتأ نلو» هددعو +1 مج انوا رتللم يبا ايزل فال: اياوارلا كقاتكك" 3

 7 لا أ

 ا



 < ةنع (ىلاعت هللا يد ةريره وبأ ا ل

 7 ٌعاَرِذ نك د ولو يعادلا ىلإ تدب نايك كل ٌتيعد ول ١

 . « هُتلبَقَل ٌعارك

 4هبسح ثيدحلا حرش مج

 ىلإ تيعد ول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 : يضاقلا لاق . منغ عارك ةفايض ىلإ دحأ يناعد ول ينعي قاسلا قدتسم وهو ( عارك

 ةيدهلا مسر ىلع اًعارذ لإ دحأ لسرأ ول ينعي ( عارك وأ عارذ يلإ يدهأ ولو
 نم لضفأ وهو ديلا يف عارذلا نآل اًعارذ بلطو اًعارك دبعلا ىطعالثملا ينو اًعارك وأ

 سانلا ضيرحت هيفو هعضاوتو هقلخ نسح ىلع ثيدحلا لد ( هتلبقل ) لجرلا ين عاركلا
 . هيلع

 ]١177[ - هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) :
 » ليكي هي ؛ اًوُضُْع اًوُضُع َةَكِئاَملا ُهْيفَطَحاَل يّنِم اَنَد ْوَل 0

 بسد ثيدحلا حرش مدج

 ) لهج وبأ ناك : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م

 لطب قو ازرق سفرا ناطال انجاب ادع تيبأر نإ ئىدرغلاو تاللار 55

 هتفطتخال ينم اند ول ) مالسلا هيلع لاقف هيديب يقتيو هيبقع ىلع عجري وهو اّلِإ هدصقي
 اًعطق ينعي هولعجل بالتسالا وه فطخلا . ديكأتلل وضعلا ررك ( اًرضع اًوضع ةكئالملا
 قكادصم ( لهج ابأ ينعي )رانلا 0 تا هنيب و ينيب نإ لاق كح كلام هل ليقف

 ةدئامل) © ساّنلا َّنِم َكُمِصْعَي هللاو ف2 : ىلاعت هلوق ثيدحلا : 507( .

 121 [< يااحتنلا :١ )(فبشا] قا ليلعلا ,تتاجت : قحعلا تاك 1592 (10

 اهطورشب نكل ةوعدلا 'ةباجإو بولقلا ثبالجتساو ةيدهلا نلعب ثح ثيدخلاب فو 6
 هلحم يف نيبم وه .

  2-0125نأ 0 يلا نال لرجل هلوق باب : مهماكحأو نيقفاتملا تتافص تاكا ملبشم

 "ا 11 .. 4 قضعتسا ةأر
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 بسب ثيدحلا حرش مدح

 نوملعت ول ) هنع ةياو رلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 1 ا و هيلا ىف دعا "اهو ةرخ الا" لارعا نم ( ملعأ ام

 لح دجوب اهب سيلف نيرفاكلل ناك نإ :باطخلا : ليق نإف.. ( ًاليلق

 1 ةبسنلاب ءاكبلا بجوي امف رانلا اولخد نإو اهيف نيدلخم ةنجلا مهتبقاعف نينمؤملل ناك
 للا باطن 2 الو سكاي ألا كرك نأ ننن ةيف ريسي ءيبش كحضلا بجوي ام

 . ءاجرلا ىلع فوخلا حيجرت ا اذه جرخ نكل

 ]١١[ - هنع ىلاعت هللا يضر يلع (ق) :

 يتلا رانلا ينعي « ِةَماَيقلا موي ىلإ اًهيف اهي اوُلاََ مَ اَهوميلَخَد لاو

 كيل ةقاذح نب هللادبع اهدقوأ 0

 هي ثيدحلا حرش مدح

 ) اهيف اولازت مل اهومتلخد ول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر يلع - ق

 فيفختو ةلمهملا ءاحلا مضب ( ةقاذح نب هللادبع اهدقوأ يتلا رانلا ينعي ةمايقلا موي ىلإ
 هللا لوسر لوسر ناك هنإ ليق ( هئارمأ نم ريمأ يمهسلا ) فاقلابو ةمجعملا لاذلا
 كلانلا بابلا يف ثيدحلا ةصق مدقت» رصمي ناَع ةفالخ لف ,تام' ىرسك ىلإ السلا هيلع

 . « هللا ةيصعم ىف ةعاطال » ثيدح يف
- 

 يبنلا لوق باب : قاقرلا باتك ملف نود يراخبلا هج رجلا ةريرع نأ ثيدحا ام |

 ا رووا يح
 ' 311 رو كفارشألا

 . )١145( ةيصعم نكت مل ل بلا نا رم ا

 ةيصعملا يف اهميرحن و ةيصعم ريغ يف ءارمالا ةعاط بوجو باب ةرامآلا باتك : ملسم

)1 0 



 هتكرت ول ) مالسلا هيلع لاف هتمزمز نع دايص نبا ىبتناف دمحم اذه فاص يأ : هل

 نأ مالسلا هيلع يبنلا داراف ةنهكلا قاذح نم ناكو هسفن يف ام دايص نبا يأ ( ني

 ينعي ) هتدسفم فاخي نم لاوحأ فشك زاوج هيفو هنم ةلفغ ىلع همالك بولسأ عمسي

 ...هتكورت يف قكتسملاويمصللا' يبست اذه ماذايص نباا مإ

 فحل ناخب هللا يضر رياع عر 11

 ىلا ةكفلا ثرطع نب كل مال كلانا كتاف را ب

 ديلا اب فالتسلا ب هيلع «يكلا اهيف يدهن تناك

 هد ثيدحلا حرش مدد

 اهمتكرت يف ءايلا ( اهيتكرت ول ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 كلام مآل هلاق ) ةكعلا ين اًدوجوم نوكي نمسلا يأ ( اًمئاق لازام ) ةرسكلا عابشإل

 يديم تناك يتلابر نمسلا نق .لعج كلبا نعل ريدعسم ءاكوب نه ,.(تةكعلا ترضع تح

 كلت ىلإ دمعت مادإلا اهنم نولاسيو اهونب اهيتاي املكو ( اًنمس مالسلا هيلع يبنلل اهيف
 لاق . اهترصع ىتح كلذك تلازامف مالسلا هيلع يبنلا ةزجعمب امس اهيف دجتف ةكعلا

 هللا فيز لعلك ول ,داضم اهرصضع نأ وه اهرصع دنع هلاوزب ف ةمكحلا : كاملا

 . هلاوزب تبقوع اذهلف هيف فرصتلاو ريبدتلل نمضتمو

 ١3155 امنع( ىلا هللا "يضر ةريزه وبأ قوت :

 ' سايق اكسل ريك# يكمل "لأ دم ةرئلفك.قلا»
 ]١١148[ - هلع يبا تازجعم يف باب : لئاضفلا باتك : ملسم 0570 0

 مكلفا اذإ ءايشأ نع اولاست ال 98 كابا :]ةدئاملاةروس نم ريسفتلا تاك: !يزاخبلا -- عا 8

 ا

 هيلإ ةرورض ال امع هلاؤس راثكإ كرتو ِهُتيَع هريقوت باب : لئاضفلا باتك : ملسمو
 ق0( 12 كللذإ! اويغؤ :«رعقير (االااموا تايلكما' عب: ينلعتين الر وأ

 - . سنا ثيدح
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 هبايلت هاعخألا جاكت زاوج لعد هي تلدتسا اهنأكف ةيلبمامأا كنب عكسي نأ ءيرتالاطلتأ

 ةصتخما ومالا دابا ظبط كير هريس السبل يك رع انناتكلاةمللاغ ليناك اننا

 ءاملعلا ضعب صخ يتخأ حكنا تلاقف كلذك نوكي هتأرما تأ حاكن نأ تنظ مث هب

 اقلطم اهميرحت ىلع روهمجلاو مهل ةجح ثيدحلا رهاظف رجحلا يف اهنوكب ةبيبرلا ميرحت
 بلاغلا جرخم جراخ هنا ىلع ثيدحلا اولمحو

 : هنع ىلاعت هللا يضر 0 ا
 ا كلتا. َناَمع لع را
 ابنا ةؤيرضو ل ب رعلا اما زيا

 نامع لهأ ول ) هنع ماسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يملسألا ةزرب وبأ - م )

 :"يعاووسلا لاق ف نام لهآ اكيتأا ول يأ هدعب اماهرسفي ندم لعل تقر صلاها"( كلبا

 ديم انآ .ئضاقلا» اة لكجي ني رحاب ةديدام جملا طفخت وا« نيعلا بلعب« كيدذلارذقلا ف نانتع

 كوبس ام ) طلغ وهو كاملتلا/  نامع ينعي مملا ديدشتو نيعلا حتفب هطبض نم

 لضف هيفو ( هوبرضو هوبسف برعلا ءايحأ نم يح ىلإ هنعب لجرل هلاق : كوبرض الو

 "اتبع قاحساهللا يسرا دعانا فر"(
 0 داهصر ليات ملا سنع دج ةلك ب ولد

 كبح ثيدحلا حرش مدح

 لخد لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( امهنع ىللاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 مالسلا هيلع ناكو هشارف ىلع ابيف عجطضم دايص نبا يتلا لخنلا مالسلا هيلع يبنلا

 .155()974(2 54 4), نامغا لهأ اا ضفي.بلاب نا ةباعتشملا الائاضف# تاتك نا ملاسمرسا 1

 05 يبصلا ىلع مالسالا صضرعي فيك كانا: تالهجلا كياكا مياراجبلا < [1110]

 : ( 5في0 اوايض نيا ركذ كابن ةعاسلا ظارحاو تقلا ناك ١9 لسم
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 لع هني راق وااو اق "نأ ماليش" هلظلع يبنلا نع يور هل رفغيف هيصعي نم

 ل ارامل ورا اياب خل ار كيرا راع ذل ورانا هةرففما قفا ءردق اوذا نأ

 اعل ؟اعت هللا يضر كايفس يلا بلا ةييبح ما 2000

 ا يدير ف ناحل د

 0 0 هموم ( ةبيوت “0 كاملا ل

 . ( ةزع اهتحخأ

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر نايفس يأ تنب ةبيبح مأ - قر
 نيبحت وأ ٠ : لاق يتخأ حكنا هللا لوسراي : تلق مالسلا هيلع يبنلا ةجوز ةبيبح مأ تلاق

 حيكيت /نآ ديرت كنا كيربجلا دل :. تلقق ميل لحي الواما » : لاق . معن : تلقف « كلذ

 ّبرلا نم ةقتشم يهو ( يتبيبر نكت مل اهنأ ول ) : مالسلا هيلع لاقف ةملس مأ تب

 يف ) اهرماب موقيو اهبري ناك مالسلا هيلع هنأل يتبيبر : لاق امّنِإو حالصإلا وهو

 نم يخأ ةنبا اهنإ يل تلح ام ) يلزنم يف يأ ميجلا نوكسو ءاحلا رسكب ( يرجح
 يلع مارح ةرد نإ ينعي اهقتعأ به يأ ةالوم يهو ( ةبيوث اهابأو يسعضرأ ةعاضرلا
 داضلا نوكسب ( نضرعت الف ) ةعاضرلا نم يخأ تب اهنوكو يتبيبر اهنوك امهو نيببسب
 ( ةملس يلأ تنب ةرد ينعي نكتاوخأ الو نكتانب يلع ) مالسلا هيلع هجاوزال باطخ

 ثيدحلا نيعلا حتفب ( ةزع اهتخأ هيلع تضرع امل اهل هلاق ) اهنإ يف ريمضلل ريسفت اذه

 نكناتب 74 لاقو مكاو عباد هيلع هكا وو 6 د ارا و 115

 هيلا 20 لك )تاع هي 2 ا 1 2 ءو ١ ع 0 0

 04-3 : ءاسلا] © ِنْيَمَألا َنْيَب اوُعَمْجَت ناَو © هلوق ىلإ # مكروُجُح يف يتاللا ْمُكُبئاَبَرَو 9

 تربخأ دقل اهوق يف ةدئاف يآف ةملاع نكت مل نإو اهتخأ حاكن تضرع فيكف [*
 ول

 ٠ نا ف يناللا مكبئابرو كارا حاكنلا كاك" 1 قاراحبلا 16

 . )١449(:)١18( ةأرملا تحأو ةبيبرلا ميرحت باب .زاقملا باتك : ملسمو

 ال



 مهريغ ةقفاوم ىلع مهتقفاوم رايتخا هب دارأ امنإو نمؤم لكل عوبتملا وه مالسلا هيلع هنأل

 . ةعباتملا يف دهعلا نسحو راوجلا قح نم مييف امل مهولقل اًبييطت

 : منعا لملاعت هللا يضر ةريره وبأ انتر

 ُهَنيَع َتأَقَمَف اصب ُهَقفَدَحَم ٍنذِإ ريع َكِنلِإ عَلَطا اَلُجَر نأ ول

 لور جاك نم يكليلع "ناك ح

 هس ثيدحلا حرش مهد

 علطا الجر نأ ول ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - قر
 0 ءاحلاب فدخلا 0 ةاصحب هتف خف نذا اريغب ) هيف تنا يذلا كلج 1 0 ( كيلإ

 0 ل ع

 : ؛هلعا للاعت هللا 0 بويأ وبأ ل

 ع .موقي هلل َءاَجل ْمكل هللا ارفعي ٌبونذ ْمكل نكت مل مك ول ١

 . 2 مُهَل اَهَرْفْعَيف كولد

 كسب ثيدحلا حرش مدح

 مكل نكت مل مكنأ ول ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأ - م )

 سانلل اًضيرحت اذه سيل ( مهل اهرفغيف بونذ مهل موقب هللا ءاج مكل هللا اهرفغي بونذ
 نال مهرودص نم فوخلا ةدش ةلازإو ةباحصلا ةيلستل هرودص ناك لب بونذلا ىلع

 ءاسنلا لزتعا مهضعبو ةدابعلل لابجلا سوؤر ىلإمهضعب رف ىتح مييلع ابلاغ ناك فوخلا
 نامت هملع يف, قير ام نأ نيقحو هللا ةزافنمأ دا ١" عيدك ككددل قو مزلا ميسا
 هللا لخلل نص اغل مالع ردقا ولف"! يضاقللا ففي )اذا كلان هيفلع لقد ويص ةنألا ةلاع ال

 ١ 524600 فاللشلا نود "طبقا" وأ هقح ؛فحا نما نيا": كايشلا تاتك ٠١ يراحبلا ح1

 .(154) )5١58( هريغ تيب يف رظنلا ميرحت باب اا ناك ملسم

 .(9) (؟ا154) . ةبوت « رافغتسالاب بونذلا طوقس باب : ةبوتلا باتك : ملسم - ]١١11[
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ نأ ول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق)

 ناطيشلا انبنج مهللا هللا مسب : لاق ) هتمأ وأ هتجوز عماجي يأ ( هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ

 اذإ لاق ىكدحأ نأ ول يأ لاقل افرظ اذإ نوكي نأ زوجي ( اتقزر ام ناطيشلا بنجو
 هنإف ) نأءرخ ةلمجلاو لاق اه وارجو ةلطوش نوكتا ناو نال. اربع ,نوكذ ,لاقو كار

 هذه ول نأ ملعا . ينمتلل ول نوكي نأ زوجيو ةيطرشلا ولل باوج اذه ( ردقي نإ
 يللاتلا ءافتنال مدقملا دوجو دنع يللاتلا دوجو بيترت ديفت ةيطرش 0 نإ ريدقت لع

 [4 : معنأل] © الجر ُهاَنلَعَجل اَكَلَم ُهاَنلَعَج ْوَلَو 9 : ىلاعت هلوق يف اك مدقملا ءافتنال

 خيشلا لاق ( اًدبأ ناطيشلا هرضي مل ) نايتإلا كلذ يف يأ ( كلذ يف دلو امهنيب )
 لمح ول ذإ ناطيشلا هعرصي ال ناب يندبلا رارضإلا يفن هنم داري نأ برقألا : جراشلا
 . ,كلذأ قفتيال انقو "يئاملاعملا ع اماوشقم ادلولا نكي نأ مارل "قيال رارثطإلاا ىلا" لع

 هئاوغإ نم اًئوصم دلولا نوكي نآب ينيانلا رارضإإلا "نعت هن "ةابريا#نأ نلططألا# كازعأو

 رارضإلاب سانلا ىلع طلسم ريغ ناطيشلا نال ةيمست الب لصاحلا دلولا ىلإ ةبسنلاب
 اولا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ جا طل
 ذا ' | ةنكلتعلر قلع و[ ديداارط اةوكالس ةنوالمتألا نأ ول و

 1 ٍراصْنألا

 هم ثيدحلا حرش مج

 اوكلس راصنألا نأ ول ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 هلاق ( راصنألا يداو يف تكلسل ) نيلبحلا نم جرفنا ام نيشلا رسكب ( ابعش وأ اًيداو

 مهتعباتم لوقلا كلذب مالسلا هيلع يبنلا دري مل انه راصنالا لح ملو مكانغلا مسق امل

 ارا كبك اة قيل هلو... هع تدلل لوف كناب +.نايطنألا بقانلا باك: يراخحتيلا تب[
 اا
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 ثول ةملك هلوأ ءاجام ىف : سماخلا لصفلا

 :دمنع ايش هلا يو يزن هاووبا (قفراح |[ اةناركاذا]

 17 ىوريو ٠ ُدوُهَيلا يب َّنَمآل كاووتلا ع « ةَرْشَع يب َنَمآ ْوَل»

 هنأ هل قرير اع رز ولع حت ل رنا هر عيا

 - لصف -

 هسم ثيدحلا حرش مج

 ةرشع يب نما ول ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 مهلك يأ (دوبيلا يب نمآل) مهسوؤر مه نيذلا مهرابحأ نم ةرشع ينعي ( دوبيلا نم

 لع قيي مل دوبيلا نم ةرشع ينعياب ول ىوريو ) نودلقمو عابتأ ع ىلإ ةراشإ هيفو

 يدوب ) اهيلع قايسلا ةلالدل ةروكذم نكت مل نإو ضرآالا ىلإ دئاع هيف ريمضلا ( اهرهظ

 . ( ملسأ الإ

 مودع نلاعت هلل نضرب الع نيام ي[ا 00
 انتج هللا كب لاق. . ُهَلْهَأ ياي نأ َداَرأ اذِإ مُكَدحَأ نأ ل

 ىفااتلاو «اههنزبا ردع ! نإ هناك اتت روان ٍناطيشلا بّنَجَو ناطيشلا

 0 ادب ناطمشلا رضي ل كلذ

 ةانملا] مده نيد يع ىبنلا دولا ,نايإ لاب" رامثألا بفالع باك 5 يزاخبلا © 009
 ا

 21+( .ةنجلا'لهأ كزن باب: مهماكحأو ؛نيقفانملا ثافلص.كئاتك :.ملتشمو

 107785 111/1 77 ةدوججاو "نسيب "ةفص تنابا ؟قلخخلا عدا كراتك' ١ يراختبلا 01

 . )١5715( )١١5( عامجلا دنع هلوقي نأ بحتسي ام باب : حاكنلا باتك : ملسمو

>31 



 : امهنع ىللاعت هللا يضر رمع نبا (م) - [111]
 . « ٍناَوّيَحلاِب لَثُم ْنم هللا َنَعَل »

 اس تيرا د ! ١

 دم نم هللا نعل ) هن ىور ( امهنع ىلاعت هللا يض ٍ ' ١ :ع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م
 ا ا

 اهبل لا رباب © ..حئابدلاو .ديصلا باتك : ملم -, مرايا

 "428701 غر "ماعلا وعش نع يملا لجان رح . هوحنب
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 4ك ثيدحلا حرش مدح 1

 دوبيلا هللا نعل ) ابنع ةياورلا ىلع اقْمَّتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)
 . رهاظ هانعم ( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 : هنع ىلاعت هللا يضر لع (مزلاج 800

 هللا َنَعْلَو « هللا ٍرْيغِل َحَبَذ ْنَم هللا َنَعلَو « هْيَدلاَو َنَعَل ْنَم هللا َنَعَل
 "ل ل ل سلا ع

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( هيدلاو نعل نم هللا نعل ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م)
 تاكف نعاللا يوبأ اًضيأ نعلي "وهف ذأ 'يوبأ علت نم"قأل بسلا باي وه ل

 لجرل بس رخا ثيدح يف مالسلا هيلع يبنلا هرسف اذكه هيوبأ نغلي هسفنب يدابلا
 قلعت نب ةدافعما اله لك بسلا مالسلا هيلع هريسفت يف هجولا لعل : لرفأ لاةيدلا

 اذإ"' هللا" ناحيبشاا ةيببششلاب انَقاَو نوكي نيدلاولا بس عقو نإف ةرشابملاب هيدلاو لجرلا

 حبذ نم هللا نعلو ) رشابملا لاح نوكي فيكف ةنعل بسلا ببس نوكي نم قحتسا
 ىو وأ ميصلل حيذ  نمك هللا ريغ مساي»حبذلا هبا دارملا » يرووتلا لاق ( هللا" يقل

 هيلإ ابرقت ناطلسلا لابقتسا دنع حبذي ام نأ يزورملا مهاربإ خ تيشلا نكاد اه ا

 اكإ ميال ماج ريغ اذه يعفارلا ا ل هميرحتب ىراخب لهأ ىتفأ
 ميرحتلا بجوي اال اذه لثمو دولوملا ةدالول ةقيقعلا حبذك وهو همودقب اراشبتسا هنوحبذي
 همصخ نم هتراجإ هؤاويإو هريغ ىلع ىنج نم لادلا رسكب ( اًندحم ىوا نم هللا نعلو )
 هجولا اذه ىلع ءاويإلا ىنعم و عال رمالا وهو  لادلا حتفب (« اثدحم ١» يورو

 ةمالعلا يهو ةرانم عمج وهو ( ضرألا رانم ريغ نم هللا نعلو ) هب اضرلاو هيلع ريرقتلا
 . نيراجلل نيدحلا 0 يتلا

 روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو -

 ..(05) (ه53ر
 )١9148( هلعاف نعلو « ىلاعت هللا ريغل حبذلا ميرحت كان يحاضألا هياكل : هليشا 14

1) 

 ا



 كح ثيدحلا حرش مدح

 قراسلا هللا نعل ) هنع ةياورلا ىلع اَتْمّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق١
 ناك ليلقلا ءيشلا ين عطقلا ليق ( هدي عطقيف لبحلا قرسيو هدي عطقتف ةضيبلا قرسي

 عطق هب دارملا ليقو « رانيد عبر يف عطقلا » : مالسلا هيلع هلوقب خسن مث ءادتبالا يف

 اذه ركنا ةبيتق نكل ةنيفسلا لبح لبحلابو ةذوخلا ةضيبلاب دارملا ليقو ةسايسلل ةالولا

 ال اك ةقرسا يف مطنلا عفو اذ عل اعإ مدلاو قراشلا"مد)ى درو نيالا لالا ا واحلا

 :«ااسهنع) ىلاعت "هللا "يضر رماعا:نبا (ق)ا ثا (0133]
 . « ةَمشْوتْسُملاَو ةَمشاَولاَو « ةلِصْؤوَتْسُملاَو ةَلِصاَولا هللا َنَعَل

 بسم ثيدحلا حرش مدح

 ( ةلصاولا هللا نعل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - ق )
 ةأرملاو لجرلاو هبلطت يتلا يهو ( ةلصوتسملاو ) اًروز رخا رعشب رعشلا لصت يتلا يهو
 هلصوب ساب الفهريغ امأو هتماركل يمدالا رعش لصتملا ناك اذإ اذه ءاوس كلذ يف

 ديس وأ جوز اهل نكي مل نإ ليصفت هيف ليقو ربولا نم ليمارقلا ءاسنلا ذاختا زوجيف
 ( ةمشاولاو ) الف الإو زوجي ديسلا وأ جوزلا نذإب هتلعف نإف ناك نإو اًضيأ مارح وهف

 اال ل ل صل ل ا دلجلا زرغت يتلا يهو
 ضعب لاقو ةفلكم ريغ اهنال امل لوعفملا مثات الو اهلعاف مثات ةريغصب كلذ تلعف نإف

 . وضع توف فخي مل نإ حرجلابف اّلإو جالعلاب نكمأ نإ هتلازإ تبجو يعفاشلا باحصأ

 : اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع (قز>- 7
 7 و 1 الا 2 د ا ا 7 0

 1 دجاسم مهئايبا روبف اودختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل (

 . (64 200 ١ةلوصاوملا“ بان. : ؟سابللا "بانك < '"يراختبلا"< م3115

 ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا لعف ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم

 0 212 هللا قلحخ تاريغملاو تاجلفتملاو ةصمنتملاو ةصمانلاو ةمشوتسملاو

 - )١95٠0(. روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام باب :زئانجلا باتك : يراخبلا - ع17١]

 ال



 (هللا نعل١ هلوق هلوأ ءاجام ىف : عبارلا لصفلا

 .: هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [1114]

 1 ل اّمَل ُهَلاق همس ور يذلاوشا للا

 : يوونلا لاق ( همسو يذلا هللا نعل ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر رباج - م )

 هجولا يف لمعتسم ةلمهملاب هناب امهنيب اوقرفو يكلا رثأ ةمجعملاو ةلمهملا نيسلاب مسولا
 اقلطم هجولا يف مسولا ( ههجو يف مسو دق اًرامح ىأر امل هلاق ) دسجلا رئاس يف ةمجعملابو

 تلعد اذإ لايف هج ولا ريغ. اما عرتتلا _ىطتتإا لعام نعل نآل تيذدلا دز, عال

 هلوقو اهناذا يف اًمنغو حتفلا يف لجر رهظ مسو مالسلا هيلع يبنلا نأ يور امل ةجاح هيلإ

 . ملسم ريغ هنوكل كلذ هقاقحتسال بيغلا نع أنابخإ نازك نأ ردي ١ هللا نعل »

 :.اهتعر ىلاعت, هللا ,ىضر_ ةريرغ وبأ (قورج 10١[ اقر

 ءّطَقُتم لْبَحلا قِرْسَيَو ُهْدَي ُْعَطِقُيف ةَضِيِبلا قِرْسَي َقِراّسسلا هللا َنَعَل »
 رو,

 . ( هذي

 هيف همسوو ههجو يف ناويحلا برض نع يبنلا باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ]:١١١[

 ا

 ]١١١5[ - مسي مل اذإ قراسلا نعل باب : دودحلا باتك : يراخبلا )75785( .

 اهباصنو ةقرسلا 0 باب : دودحلا بايك 3 ملسمو 41/9 ١( )ع3 :
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 متع , ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ نا اللا

 2 لا اا ا فاق وا
 فسح ذإ « ُهَتَمُج الُجَرُم ُهئسفت ُهْبِجعُت ٍةَلُخ يف ينْمَي لجَر اَمنْيَي

 . (« َةَماَيَمْلا ' ماوي الا جلع زوم السقا

 4كسح ثيدحلا حرش مد

 يف يشمي لجر اهيب ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ -
 ربكتي يأ ( هسفن هبجعت ) نما دورب نم دحاو سنج نم نيبوث نوكي ام يهو ( ةلح

 نم طقسي ام مملا ديدشتو مجلا مضب ( هتمج ) اهحتفو ةددشملا مجلا رسكب ( لجرم )
 ىلإ لجلجتي وهف هب هللا فسخ ذإ ) اهنيسحتو اهفيظنت اهليجرتو نيبكتملا ىلع رعشلا
 عونمم فيظنتلا نآل ال هربكل اذهب بذع امنإ يردتلاب فسخنيو كرحتي يأ ( ةمايقلا موي

 هليجرتو هرعش نيهدت رثكي ناكو ةينمي اًبايث سبل مالسلا هيلع يسلارنا كرو دقو 5

 نأو هعوقو ققحتل يضاملا ةغيصب ربخأ ةمألا هذه نم لجرلا كلذ نوكي نأ لمتحي
 . حيحصلا وه اذه ةيضاملا مالا نم نوكي

 .(5هال89) ءاليخلا نم هبوث رج نم باب : سابللا تاك ئرراختلا' - مسالا

 د يلا

 5م



 لاقف بئذلا هيلإ تفتلاف )؛نئانلا نم اهصلختسا يأ ( هنم اهذقنتسا ىتح يعارلا

 مهبعلب هيف نولغتشي ةيلهاجلا يف مه ناك ديع مسا ءابلا نوكسب ( عبسلا موي اه نم : هل

 هيف يذلا عضوملل مسا ليقو مويلا كلذ يف اهل ظفاحلا نم ينعي مهمنغ بئذلا لكأيف
 يربغا جار اظل نسل بئذلا لوق نآل دعب هولا ادهو ةماقلا موي ا 0 نأ

 هياور حيحصل حيحصلا وهو ءابلا مضب ىورو ةمايقلا موي اًيعار نوكي ال ككنلا نآل يسال

 00 دب يي وسي كرت"اذإ 'نتفلا دنع املا نم "هانغم ةياردو

 بئذ هللا ناحبس : سانلا لاقف ) سنإلا نم يأ ( يريغ عار اه سيل موي ) اهيف
 ( ةمث امهامو رمعو ركبوبأو انأ كلذب نموأ ينإف : ُمُكيَع هللا لوسر لاقف . ملكتي
 : حراش لاقو . بئذلاو ةرقبلا ملكت يذلا عضوملا يف نيرضاح رمعو ركبوبأ سيل ينعي
 مالكلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق يذلا عضوملا يف نيرضاح اسيل هانعم

 ثيدحلا ؛يفو ديعبلل وهو" كانه ىنعمب ةمث لاق يرهوجلا نآل ىلوا لوآلا ريسفتلا نكل

 . يبن ريغل ةداعلا قراخ عوقو نايبو امهناميإ خوسرب رابخإ

 . رشف قيرطلا ىلع د مشب لج يمول خط الج ماقتل

 ها رفْعَف ؛ ركل هللا كت

 4س ثيدحلا حرش مدح

 قيرطب يشمي لجر اهيب ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع هللا يضر ةريره وبا - ف )
 يذؤي الثل قيرطلا نع كوشلا كلذ دعب يأ ( هرخاف قيرطلا ىلع كوش نصغ دجوف
 , ( هل رفغق ) لمخلا كلذ هبم لبق يأ (هل هللا كشفار الا

 ١ مذ ١ اانيظلا الإ نيج نرضفر كاب اذ ناذألا !كبانقت نيفراقنلا )© 50(
 قيرطلا نع م ىذألا ةلازإ لضف باب : 5 بادآلاو ةلصلاو ربلا كاكا : ملسم 1١5(

01110 
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 ( يقب ام هللا جرفف يقب ام انل جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف دق ينأ ملعت تنك

 را الاد كاسم الل ا اسلم اللعب اكلم اجي دال هويه رهسلا افا ول
 . امهاوس نم ىلع امهراثيإو نيدلاولا رب

 ] - ]1١11هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) :
 ةرقبلا ِهْيلِإ ْتََفلا اَهْيَلَع لَمَح دق ُهَل َةَرَقَب قوُسسَي لجَر امني

 ل ل ل ل ٌتلاقك

 هلع هلا لوُسَر لاَقَف . ملكت ةََقَب اَعْْهَو اع هللا احم : نال

 دهس ةقش وارق عوز ويكاد نودأ: قوما السلا
 حف ُبذلا هيلع ادع ِهِمَنَع يف عار ام : ماسلا ِْيَلَع هللا ُلوُسَر

 لاقف بنل ِهلِإ تتلف « هنب اهذتسا ىَتَح يالا هبط ها ان

 : ُماَّثلا لاقف « ي ريغ ا اَهَل َسسِيَل َمْوَي « ْعبسلا موي اهل ْنَم : 1
 كن يتلا لكيم هللا لوسر لاقف ُملَكَتَي ُّبِْذ هللا ناش

 0 3 ع

 كهسي ثيدحلا حرش مدح

 ةرقب قوسي لجر اهيب ) ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 تقلخ امنإ ينكلو اذه قلخأ مل ينإ : تلاقف ةرقبلا هيلإ تعفتلا اهيلع لمح دق هل

 : سانلا لاقف ) ىضرم ريغ اهيلع لمحلاو ةرقبلا بوكر نأ ىلع ةلالد هيفو ( ثرحلل
 لوسر لاقف ) نيئاتلا ىدحإ فذحب ملكتت يأ ( ملكت ةرقب اًعزفو اًبجعت هللا ناحبس

 ناو .ةرقبلا ملكت نم, كلم ينريخأ ام:قدصأ يأ,( انأ هي جموأ ىناف,.: ,مالسلا هيلع هللا

 : ةريره وبأ لاق ) تربخأ امب امهناقيإ ةوقل ( رمعو ركب وبأو ) ةداعلا نع اًجراخ ناك
 هبلطف ةاش اهنم ذخأف بئذلا هيلع ادع همنغ يف عار انيب , : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق

 ” تا نال ب انثدح باب بنل ناك ”اعراخبلا - 0

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
0 
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 ةرخص مهراغ مف ىلع تطخناف لبج يف راغ ىلإ ) اومضنا يأ ةزمهلا رصقب ( اووأف
 ىلاعت هلل ةحلاص اهومتلمع اّلامعأ اورظنا ضعبل مهضعب لاقف مهيلع تقبطأف لبجلا نم

 ريمضلا ( هنإ مهللا مهدحأ لاقف مكنع اهجرفي هلعل ) اهتليسوب يأ ( اهب هللا اوعداف
 عمج داصلا رسكب ( ةيبص يلو يتأرماو ناريبك ناخيش نادلاو يل ناك ) نآشلل هيف
 لع ىعري انالف' لاقي يرهوجلا لاق .. ميتيشام ىعرأ يأ (' هيبلع' ىعرأ راغضاز بط
 مهلجأل حارملا ىلإ مهيشاوم ناشلا يأ ( مهيلع تحرأ اذإف ) همنغ ىعري يأ هيبأ
 تاذ ) دعب يأ ( يب ىأن ) ناشلا يأ ( هنإو يدب لبق امهتيقسف ييدلاوب تأدبف تبلح )
 تنك مك تباحف امان دق امهتدجوف تيسمأ ىتح تا ملف ) ىعرملا يأ ( رجشلا موي
 امهظقوأ نأ هركأ امهسوؤر دنع تمقف) نبللاب يأ رسكلاب ( بالحلاب تئجف بلحأ
 نيغلاو داضلاب ( نوغاضتي ةيبصلاو امهلبق ةيبصلا يقسأ نأ هركأو امهمون نم
 يبأد كلذ لزي ملف يمدق دنع ) عوجلا نم ءاكب نوخراصتيو نوحيصي يأ نيتمجعملا
 مهنع تعنم ينإو اوحاصو اوكب مهنأ ينعي ةداعلا وه بأدلا ( رجفلا علط ىتح مهبأدو

 ةجرف اهنم انل جرفاف كههجو ءاغتبا كلذ تلعف ينأ ملعت تنك نإف ) رجفلا ىلإ نبللا
 اهنم اوأرف ةجرف ) ةقبطملا ةرخصلا كلت نم يأ ( اهنم هللا جرفف ءامسلا اهنم ىرن
 ءاسنلا لاجرلا بحي ام دشأك اهتببحأ مع ةنئبا يل تناك هنا مهللا رخآلا لاقو ءامسلا

 اهيتا ىتح تبأف ) اهيلإ اًهجوتم اهسفن نم ينكمت نأ تبلط ينعي ( اهسفن اهيلإ تبلطف
 : تلاق اهيلجر نيب تعقو املف اهب اهتثجف رانيد ةئام تعمج ىتح تيعسف رانيد ةئامب
 تعنمف ( اهنع تمقف هقحب اّلِإ ) اهتراكب هب تدارأ ( متاخلا حتفت الو هللا تا هللادبع اي
 ةجرف اهنم انل جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ينأ ملعت تنك نإف ) اهنابرق نم يسفن

 ترجأتسا تنك ينإ مهللا رخآلا لاقو ) مهل فشك يأ ءارلا فيفختب (هللا جرفف

 لاق هلمع ىضق املف ) عوصأ ةثالث هيف عسي لايكم نيتحتفب قرفلا ( زرأ قرفب ًاريجأ

 هعرزأ لزأ ملف ) ضرعأ يأ ( هنع بغرو هكرتف هقح هيلع تضرعف يقح ينطعأ
 ينملظت الو هللا قتا لاقو ينءاجف ) يعارلا عمج وهو ( اهءاعرو اًرقب هنم تعمج ىتح
 ءىربتست الو هللا قتا : لاقف . اهذخف اهئاعرو رقبلا كلت ىلإ بهذا : تلق يقح

 نإف . هب بهذف هذخأف اهءاعرو رقبلا كلت ذخ كب ءىربتسأ ال ينإ : تلقف . يب

 7 ا/ا



 ا ا يو نحيا 0

 يوتوب قاوم مح بنا كو . ريل يطا يقر ١ الق

 امهسوؤر َدْنِع ُتْمَقف , بالجلاب ُتثجف ه ُبْلْخَأ تنك اَمَك ُثْبَلَحَم اَمائ

 ةيبصلاَو اَمُهَلْبَق ةّيبصلا يقْسمأ نأ 1 "اين ليسنر ١
 هو نواس روم ماض ىو سرج

 ءاَمّسلا اهم ىرت جرف اَْنِم اَنَل جَرْفاَف َكِهْجَو َءاعتنا َكِلَذ ُثْلَعَ يلا
 ساء

  7٠ا ناو يع دج 0 0

-2- 

 طا ِقَرَفب م ثا تع 1 0 لاَقَو هللا
 لأ ْمَلَف « ُهلَع َْعَرَو ُهَكَرك َُقَح هيلع تلحَرَعَف يّفَح يطغأ : لا ُهلَمَع 0 ريع 0 1 ا 6

: 
 و ا لا لاَقَو يِنَءاَجف ٠ اَهَءاَعِرَو ارب ُهْنِم ُتْعَمَج ىّنَح ُهْعَرز

 هللا قنا : َلاَقف . اَهْدُحَف اَهِئاَعرَو ٍرَمبلا َكْلَي ىلإ ْبَهْذا : ُتْلَق « يَفَح

 « اَهَعاَعِرَو رقَبلا كلب دحم كب ٌمىْهَتْسأ ال ينِإ : ُتْلَقَك « يب ءىِزْهَتْست الو

 تدل رتاج المانغا درع كال اجلا ا ني عل

 . ( يقَب اَم هللا ٌجَرْفَْف يِقَب اَم

 ( رفن ةثالث اغيب ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر رمع نبا - قر
 رطملا مهذخأ نوشمتي ) ةرشع ىلإ ةثالث نم لاجر ةدع كيرحتلاب رفنلا : يرهوجلا لاق

 الا



 املفا) 'تايالاو ىفنلا نيب (نياراغتم ”نامالك :نيبا انقاؤ' نكللا وك ده رعت هللا ذإ

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةفحام" لب 0 يا تيضمأ دانم ىدان تزواج

 ترالص ان' الإو اعظق'بجا و ريغ تاك لوألا رمألا"ثأء هتاف رعل' هلال كانا يف نبا هلع ١

 ( يدابع نع تففخو ) سمخب تخسن مث نيسمخ لوألا يف تضرف ليقو ةعجارملا هنم
 ًءاج نم © : ىلاعت هلوقل فيعضتلا يف ةضيرف نوسمخو فيفختلا يف ضئارف سمخ ىهف
 قايس هيف تعبتت نكل هيلع قفتم جارعملا ثيدح ) ةيآلا 0. : مامنأل) © ِةَنَسَحْلاِب
 اذهبو ناخيشلا هيلع قمنا امم هانعم ثيدحلا اذه ينعي فنصملا مالك اذه ( يراخبلا

 ةفئاط لاق . يراخبلا ةياورل قفاوملا وه هظفل نكل - ىق - ةمالعب هلوأ مقر رابتعالا

 ناب نيجتحم حورلاب ءامسلا ىلإو دسجلاب سدقملا تيب ىلإ مالسلا هيلع يبنلا ءارسإ ناك
 هركذل هيلع اًدئاز ناك ولو ءارسإلل ةياغ ىصقالا دجسملا مظعلا هباتك يف لعج ىلاعت هللا

 نيثدحملاو نيرسفملا رثكأو فلسلا مظعم هيلع ام : يوونلا لاقو . حدملا يف غلبأ نوكيف

 ةياور يف ءاج امب ّجتحا همانم يف اناك امهالك لاق نمو هتظقي يف هدسجب ناك جوزععلا نأ
 يللا ادع اانأ# اغيب ١" "+" مالتيلا "هيلع "بلا نا" لاق" هنأ ةسصحم ظل كلام نع دلل

 دجسملاب اناو تظقيتساف ١» ثيدحلا رخا ىف مالسلا هيلع هلوقبو « ناظقيلاو مثانلا نيب

 تلك ؟لرصو ازا تنك دنا قلت اب يح اسم 1 تاياوإل دع اجلا
 ' تلطفتناف ١ هلوق امأو اهلك ةلفملا ف'امثا ناك هنأ لع لدتا ام تيا نفذ دلل

 ناك هارسم نأل هتيب ىلإ هلوصو دعب رخآ مون نم ظاقيتسالا اذه نوكي نأ لمتحيف
 . ةيرشبلا ةلاح ىلإ هعوجرو ةرماخملا كلت نم هتقافإ هنم دارملا وأ ةليللا ضعب

 : امهنع ىلاعت هلا يصد لك ا قو كولا تاج
 لبج يف ٍراغ نإ و رطَملا فدا نوعي رف هدر امشي

 ُْهَضَْب لاقق « مهْيَلَع تقطف لبَجلا َنِم ٌةَرْخص مهِراَغ م ىَلَع تّطَحْناَ
 اَهُجرْفُي ُهَلعَل انهب.اشاب اوعشافل لات هلل ةحلاتس اَهومتلِيعرالاتخااورطنلا قتل

 "0016 يضر اند بغل هرغل انيك ىرعما اداب :'عويبلا كاك: يراخبلا تس[

 « ةثالثلا راغلا باحصأ ةصق باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 012( كامعاالا حلاصب لسوتلاو

” 



 نوكيو سانلا نيب افرع ام امبنم دارملا نوكي نأ لمتحي ( تارفلاو لينلاف نارهاظلا
 ةراعتسإلاا كلانا! نم كوكيا.نأو. هتيفيك كردي: ل نإوبةردسلا :لصأ) ىرم جيرخي اان: امهتدام
 نآب ءامسألا قفاوت باب نم وأ ةبوذعلاو مظعلا يف ةنجلا يربنب امههبش نآب مسإلا يف
 ( رومعملا تيبلا ىلإ عفر مث ) ايندلا يَرْهَن يمس ال نيقفاوم ةنجلا يَرِهَن اًمْسأ نوكي
 نوعيشا اعرب لك «ةلخديا كييبا ةنايوررجا كتي داي / مانو فيلعلا قلاعتر هللا للط عيللا اهرتمفو

 ءانإو نبل نم ءانإو رمخ نم ءانإب تيتأ مث ) هيلإ اودوعي مل هنم اوجرخ اذإ كلم فلأ
 يللا نك ملعا ( كتمأو ابيلع العا تأ يتلا ةرطفلا يه : لاقف نبللا تدذخأف لسع نم

 يسسدقلا ملاعلا يف هب روص دولوملا ةيبرت هب لصحي ام لوأو ضايبو صولخ اذ ناك امل
 ةيدبالا تاداعسلل دادعتسالا يهو ةيناحورلا ةوقلا ةيبرت اهب متي يتلا ةرطفلاو ةيادهلا لاثم

 لك تناك ليق ( موي لك ةالص نيس|مخ تاولصلا يلع تضرف مث ) عرشلا دايقنا اهوأ

 كعجرفب» ناتعكورا همزلثا». ةالصا/ لخسللا لاق نم هنأ ,ىرريا الا, نيععكر ام ةالص

 نيسمخب ترمأ : تلقف ترمأ امب : لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم ىلع تررمف

 لك ةالص نيسمخ عيطتست ال كتمأ نإ ) مالسلا هيلع ىموم يأ ( لاق موي لك ةالص
 ينعي ( ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ينب تجلاعو كلبق سانلا تبرج دق هللاو ينإو موي

 فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف ) ةعاطلا نم مهنم تدرأ اميف ةدشلا تيقلو مهتسرام

 لاق ام لثم يأ ( هلثم لاقف ىسوم ىلإ تعجرف اًرشع ينع عضوف تعجرف كتمأل
 تعجرف ) فيفختلا هلأساف كرب للإ عطشراف ةحلاعللا دشأرقتازبمإ انني تللاعووهو اللا

 . اًرشع ينع عضوف تعجرف . هلثم لاقف ىسوم ىلإ تعجرف . اًرشع ينع عضوف
 تعجرف . موي لك تاولص رشعب ترمآف تعجرف . هلثم لاقف ىسوم ىلإ تعجرف
 تعجرف موي لك تاولص سمخب ترمأف تعجرف . هلثم لاقف مالسلا هيلع ىسوم ىلإ

 : لاق موي لك تاولص سمخب ترمأ : تلقف ترمأ امب : لاقف مالسلا هيلع ىسوم ىلإ
 تجلاعو كلبق سانلا تبرج دق ينإو موي لك تاولص سمخ عيطتست ال كتمأ نإ
 تلأس : لاق . كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف ةجلاعملا دشأ ليئارسإ يب

 عجرأ الف كاييحتييا« تحت انه :مالكلا ريدمت (املسأو ىضرأ,نكلو ثينختسا :ىتح ايفر
 مهرمأو يرمأ ملسأو هللا ىضق امب ىضرأ نكلو ملسم الو ضار ريغ تنك تعجر نإف
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 يبنلاو حاصلا خألاب اًبحرم : لاق مث ةرف هيلع تملسف هيلع ملسف نوره اذه لاق

 ىسيع الإ اهيلع اوناك يتلا مهروصب .ةلكشتم ؛ءايبنألا:حاورأ ناك قرملا ليق ( حلاصلا
 ؟ اذه نم : ليق حتفتساف ةسداسلا ءامسلا نأ ىتح يب دعص مث ) هصخشب ٌئرم هنإف

 : لاق ؟ هيلإ لسرأ دقو : ليق . دمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليق . ليئاربج : لاق

 ىسوم اذه لاق ىسوم اذإف تصلخ املف حتفف ءاج ءيجملا معنف هب اًبحرم : لاق . معن
 املف حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب اًبحرم : لاق مث ًدرف هيلع تمّلسف هيلع ملسف
 ثعب اًمالغ نأل يكبأ : لاق ؟ كيكيي ام : هل ليقف ىكب ) ىموم نع يأ ( تزواج
 ءالسلا هيلع ىسوم ىكب امنإ ( يتمأ نم لخدي نمث رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب

 هاوس بت ةهلاب نط ليم مف يد قرع لع دع ادق كورلا دعا لعااكاقلا

 رزقك طريبتسللا لعب كرا يده ندعي كلطب امال كال سي رع طلو هل ليتل اسأل هت ىدخلا ل

 لاوؤطا ريع .نه«ةلسإلا هيلع قاعت .هللاادالصا كه نألا لئاعت ]هبا ةعملا" اظعتر تعم نعول

 حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ يب دعص مث ) ةليضفلا هذبب هصخ هبر ةدابع يف رمعلا
 : ليق . دمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليق . ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : ليق . ليئاربج

 اذإف تصلخ اًملف ءاج ءيجملا معنف هب اًبحرم : لاق . معن : لاق ؟ هيلإ لسرأ دقو

 اًبحرم : لاق مث مالسلا ّدرف هيلع تمّلسف هيلع ملسف مهاربإ كوبأ اذه : لاق مهاربإ
 اهيف# ىلاعت هلوق هنمو ةبيرق تلعج يأ ( يل تعفر مث حلاّصلا يبنلاو حلاّصلا نبإلاب

 اهيلإ يهتني ةنجلا ىصقأ يف ةرجش يهو ( ىهتنملا ةردس ) مهل ةبرتقم كيلا هسم
 ءابلا رسكو نونلا حتفب ( اهقبن اذإف ) لسرلاو ةكئالملا ملع اهيلإ يهتني نم وادبقايغلارىلاطسعأ

 يهو ( رجه ) ةميظع ةرج يهو ةلق عمج ( لالق لثم ) اهرمث يأ فاقلابو ةدحوملا

 ( ةليفلا ناذا لثم اهقرو اذإو ) بابجلا لثم لالقلا اهيف لمعت تناك ةكم نم ةبيرق ةيرق
 هذه ) ليئاربج يأ ( لاق ) فورعملا ناويحلا وهو درق عمج ةدرقك ليفلا عمج ءايلا حتفب
 ناذه ام : تلقف نارهاظ نارهنو نانطاب نارهن راهنأ ةعبرأ اذاو ىهتنلا ةردس
 رهغ رخآللو ارثوك امهذخأل لاقي ( ةنجلا يف ناربنف نانطابلا اّمأ : لاقأ ؟ ليئاربج.اي
 ىلإ لوقعلا يدتهت الف امهرمأ ءافخل نانطاب : لاق امنإو رخا ثيدح يف درو اذك ةمحرلا

 امأو ) ةنجلا يف نابصي ىتح نايري الف نيرظانلا راصبأ نع نايفخم امهنأل وأ امهفصو

 دا :ةيشاعلا )١(

 ارد

 ١مم -() راهزألا قرابم



 لوألاو ًالوسر راص له : هانعم ليق ؟ ًالوسر جورعلل دمحم ىلإ هللا لسرأ له ينعي
 : ليف طن“ «لاقا) تاومسلاا نماوعل الع نمنع لاكانال ار وهشم ناك هتؤبنا لمإ نألا راهظأ

 صوصخملاو ريخأتو ميدقت هيفو ( ءاج ءيجملا معنف ) ةعسو ابحر ىقل يأ ( هب اًبحرم
 املف ) ايندلا ءامس باب يأ ( حتفف ) هئيجم ءيجملا معنف ءاج هريدقت هيف فوذحم حدملاب

 يأ ( لاقف ) اهتاوخأ يف اذكو ةآجافملل اذإ ( مدآ اهيف اذإف ) تلصو يأ ( تصلخ
 نبإلاب اًبخرم لاق مث مالسلا درف هيلع .تملسف ةيلع:ملسف:مدآ كوبأ.اذه.) ليئازبج
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا رمأ : يتشبروتلا مامالا لاق ( حلاصلا يبنلاو حلاصلا

 ماعلا مكح ايف ناك و: مهبلي رباع فاك امنأل/ متم, لضفأ قاك_ينإزو ءايبنألا لع يلتقملاا

 ةيناثلا ءامسلا ىلأ ىتح يب دعص مث ) دعاقلا ىلع ملسي متاقلاو دوعقلا مكح يف مهو
 كعم نمو : ليق ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : ليق ) اهباب حتف بلط يأ ( حتفتساف
 حتفف ءاج ءيجملا معنف هب اًبحرم : ليق معن : لاق . هيلإ لسرأ دقو : ليق دمحم : لاق

 لاق ) رخالا ةلاخ نبا امهنم لك ينعي ( ةلاخلا انبا امهثو ىسيعو ىيحي اذإ تصلخ املف

 يتبنلاو,حئاضلا خألاب ابره -: الاق» مث اةرق“تمِلَسف .امييلع: ملسف. ئئتيعو /ىسجحي اذه
 : ليق . ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : ليق حتفتساف ةثلاثلا ءامسلا ىلإ يب دعص مث حلاصلا

 ءيجنلا معنف هب اًبحرم : ليق معن : لاق هيلإ لسرأ دقو : ليق دمحم : لاق كعم نمو

 ةرف هيلع تملسف هيلع ملسف فسوي اذه لاق فسوي اذإ تصلخ املف حتفف ءاج
 ءايبنألا مالسلا هيلع هتيؤر نأ ملعا ( حاصلا يبنلاو حاصلا خألاب اًبحرم لاق مث يلع

 هروبعو مهجورعو مهلزانم توافت نع لدت ةعباسلا ىلإ ىلوالا ءامسلا يف مالسلا مهيلع
 ىلإ ىنأ ىتح يب دعص مث ) مهنم ىلعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدي مهعيمج ىلع
 : لاق ؟ كعم نمو : ليق . ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : ليق حتفتساف ةعبارلا ءامسلا

 حتفف ءاج ءيجملا معنف هب اًبحرم : ليق . معن : لاق ؟ هيلإ لسرأ دقو : ليق . دمحم
 : لاق مث ّدرف هيلع تملسف هيلع ملسف سيردإ اذه لاق سيردإ اذإف تصلخ املف

 حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ىنأ ىتح يب دعص مث حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب اًبحرم
 لسرأ دقو : ليق . دمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليق . ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : ليق

 نوره اذإف تصلخ املف حتفف ءاج ءيجملا معنف هب اًبحرم : ليق . معن : لاق ؟ هيلإ

 اا



 ناك يذلا قشلا ريغ قشلا اذه ليق ( يبلق جرختساف ) هتناع ىلإ هرحن ةرقن نم ينعي

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع ملسم ىور ام ىلع هرغص يف
 جرختساف هبلق قشف هعرصف هذخاف ناملغلا عم بعلي وهو ليئاربج هاتأ ملسو هيلع
 هداعأ مث المر ءاما بهذا نم كتاف ةليبغ كتم اناطيشلا»ظ يلا انه الاقفا ةتلع كلف
 هولبقتساو لتق دق اًدمحم نإ : اولاقف هرثظ ينعي همأ ىلإ نوعسي ناملغلا ءاجو هناكم ىلإ

 تيتأ مث ) هردص يف طيخملا كلذ رثأ ىرأ تنك دقو : سنأ لاق نوللا عقتنم وهو
 لاق ( اًناميإ ةءولمم بهذ نم ) نيسلا نم لدب هؤات ليقو فورعم وهو ( تسطب
 ءايبنألا حاورأ هل لثمت 6 مسجلا ةروصب ناميإلا هل لثمت وأ ليثقلا باب نم هلعل : يضاقلا

 لاك هب لص ءقش, ابيف ناك“ تسطلا نإا*: 'يوونلا كاقاو»: اهيلع#! وناك يتلا« رولظلاب

 اكس نيوكي ان نأالرهاظ" © لوقأ"  ةيالك 'انه جزإ/؟هلائاكس 'هتروكالا اناكعإ [ىمطقرضاعألا

 اًمسج ءيشلا كلذ نوكي نأ هب دارأ هلعل روكذملا روذحما دوعيف اًمسج نوكي ال هلامكل

 هللا هدمغت يدلاوو يخيش ناك .هقيدصت هب لمكيف ةيوقت دشأ هتيصاخب بلقلا ىوقي

 اهنأ نم هيلإ لوؤيام رابتعاب نوكي نأ لمتحي ناميإلاب ةولمم تسطلا نوك : لوقي هتمحرب
 أ يبلقا لسغف#ا) كامإلا ناطككبا الفاولضاوملاالطبنال اميل «٠ كات اتلل !ازط كابل اكيلعباا قيم

 مث ) هتفرعم نع بولقلا تزجع ام ةفرعمل هتيلباق دييزتو هتيفصتل ناك لسغلا اذهو

 فلقلا؟ ناك يذلا قيقرلارب اء لخلا ؛اوخو:هفارظ, ككلقلاب نام" ئيأاا/ل وتهنحا عادم لغا مل وقح

 ركذ ام ليق . قشلا عضوم مأتلا هانعم وأ هناكم يف بلقلا عضو يأ ( ديعأ مث ) هيف
 ملستلا كلذ يف ليبسلا نإف هارجم ىرجي امو بلقلا جارختساو رحنلا قش نم ثيدحلا يف

 . لاحم هنأ مهوتي امم اًبرهو لوقعملاو لوقنملا نيب قيفوتلل ءاعدا فلكتب هبيجوتل ضرعتلا ال
 اذإ قداصلا ربخ يف زاجما ىلإ ةقيقحلا نم لودعلا ىرن ال نحن يتشبروتلا خيشلا لاقو
 رامحلا قوفو لغبلا نود ةبادب تيتأ مث ) هيف ةلاحتسا ال امم ربخلا اذهو لحتسي مل

 ليئاربج يب قلطناف هيلع تلمحف ) هرظن دعبأ يأ ( هفرط ىصقأ دنع هوطخخ عضي ضيبأ
 ( دمحم لاق كعم نمو ليق ليئاربج لاق اذه نم ليق حتفتساف ايندلا ءامسلا نأ ىتح

 ءامسلا نأ ىلإو حتفلا بلط امل درفنا ولو هعم ناسنإ نوكل حتفتسا امنإ هنأ ىلإ ةراشإ هيفو

 ( هيلإ لسرأ دقو ليق ) نيسراحلا نذإب اّلِإ اهلخدي وأ اهيلع رمي نأ دحأ ردقيال ةسورحم

 ا



 ىسوُم ىلع ٌُثررمف ٌتعجرف .موي لك ةالص َنيِسمَح ُتاَوَلّصلا يَلَع تضف
 مانو 2

 اك ةالص َنيسمخب ُترِمأ تلف نات لعرب لاقف « ٌمالسلاو ةالصلا هيلع
 ام

 دق هللاو ينو موي لك ٍةالص َنيسمحت ُعيطتست ال َكنمأ نإ : لاق . موي

 ةلاساف كبر ىلإ جراف ةجلاعملا ٌدَشَأ ليئارسإ يني ُتجلاعو َكلْبَق َساَّنلا ُتبرَج

 ؛ ُهلثِب لاقف ىسوُم ىلإ ٌثعجرف اًرشع ينَع َعَضوف ُتعجرف َكيمَأل فيفختلا

 ُترِمأف تعجرف ٠ هَلْ لاقف ىموم ىلإ ُتعجرف اًرشع يّنَع ٌعَضوف ُتعجرف
 يجي ذو لاف مدا كلم كيو ىلا ثور .موي لك ٍتاولص ٍرشعب
 : لاقف ماسلا هيلع ىسوم ىلإ ٌثعجرف « موي لُك تاولص سمخب تري
 كمل ارابيا سرك تارا ع م كلفن تيما
 ُتَجَلاَعَو َكلْبَق َساَّنلا ُتْيَرَج ذق ينو للاب ادار تح مطر

 : لاق , َكمَأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عج زار ةللعملا تشأ ليكي 7 ١

 داش دان (تبو واح اهل, 0 تضرر الكل متبع شح لاب ُتلاس

 تعبتت نكل هيلع قفتم جارعملا ثي ثيل( يدا 64 فه و عضو ثلا

 . « يراخبلا قايس هيف

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نينيعلابو نيتلمهملا نيداصلا حتفب ( هنع هللا يضر ةعصعص نب كلام - ق )

 يفي هلا ثيداحلأ, ةسنمخ: مليسو هيلع لاعت هللا .عالص؛ يبنلا نغ.طاوررام.ليقأ نيتلمهملا

 ةبعكلا مطح وهو ( مبطحلا يف انأ ) ةدئاز هيف ام ( اغيب ) هدحو ثيدحلا اذه نيحيحصلا
 رسكب ( رجحلا يف لاق امبرو ) ةبعكلا ةاواسم نع ةرسكنم هردج نأل اًميطح يمس
 لاك تاطخ ةضكلا | ع رحت هلال ارح نفسا طفلا ننعم للا نوكسو لل

 يبنلا نأل لاق امبرو يوارلا لاق امنإو رجح وهف طئاح نم هترجح ام لك : يرهوجلا
 رجحلابو ةرات ميطحلاب ربعف تارم جارعملا ةصق مهل ىكح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 يوارلا يأ ( لاق ) قش يأ لادلا ديدشتب ( دقف تا يناتأ ذإ اًعجطضم ) ةرات
 ثيدحلا ةاور ضعب لاق ( هذه ىلإ هذه نيب ام قشف لوقي ) ِمُلَْيَع يبنلا يأ ( هتعمسو )

١ 



 دقو : ليق . ٌدمحم : لاق ؟ كعم ْنَمَو : ليق « ليئاربج : لاق ؟ اذه ْنَم : ليق
 ٌتصلخ املف « َححتفف ًءاج ء ءيحما َمُعِف هب اًبحرم ليق ٠ اةعت د" لاف هللا
 ايحلارم" لاق مكرم ءاليلع ثنلششج هله وتتناك دإ اذن :لاق « سيردإ اذإف

 « َحتفتساف ةسماخلا ًءامسلا نأ ىتح يب َدَعَص مث .حلاصلا يبنلاو 5 ,خألاب

 دقو : ليق , ٌدمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليق « ليئاربج : لاق « اذه نم : لبق
 اذإف تصلخ املف حتفف ؛ ًءاج ٌءيجلا معنف هب اًبحرم ليق : معن : : لاق « هيلإ ليمزأ
 ارم < لاق مث ّدرف هيلع ُتْمَّلسف هيلع ْمُلسف نوراه اذه : لاق « نوراه

 هلا ءايسعلا 0 تح يب 'دعص 3 2 .حلاصلا يعلو .حلاصلا م

 بع لا عم وا او ا رع نال ليق « َحتفتساف

 حتفف « ًءاج ء ٌءيحما معنف هب اًبحرم : لاق" ةارامعن نا“ يل يقر

 ندا هيلع ملف ىسوم اذه : لاق , ىسوُم اذإف ٌتصلخ املف

 0-0 نكي ترواطا ملقا" انضلا "ل11 كلاضلا ا لاق

 هم ا ل
 "يوك صف فس دنط ركام مرورك يسال

 : ليق « دمحم : لاق ؟ كعم نمو :.ليق «.ليئاربج : لاق ؟ اذه نم : لبق
 ةصلخ  املف' ءا ٌءيحما مف هب اًبحرم : ا لاق « ةيلاانيايس نا اخو

 « السلا ٌّدرف هيلع ٌتْمَّلسف هيلع ْمَلسف ٌميهاربإ كوُبَأ اذه : لاق « ميهاربإ اذإف

 ىَهَملا ةردس يل ْتَعِفُر م .حلاصلا يئبنلاو .حلاصلا الاب اًبحرم : لاق مث
 هاد نق: لاق ليلا ٍناَذآ لثم اَهقَرو اذإو « ٍرَجبَه لآلِق لثب اه اذإف

 ناله ام: : ٌتلقف « ٍنارهاظ ناريغأو ١نانطاب نارلهت راك قر 0 (يهشنلا

 ؛ كاارفلاو ليتلاف .نارهاظلا امأو « ٍةنجلا يف ٍنارهتف ٍنانطابلا نادال فاح
 ءانإ نبل ْنِم ٍءانإو رمحت ْنِم ءاإب ُثيتوأ من , رومعملا ثيبلا يلإ َعِفُر مث

 انفك انيعا علا يتلا ةرطفلار يه كيرلا نبللا ثنيان ليغ م

 انور



 و1 ناين ترحل يحمل كلام يلو 0

 يناثأ ذِإ اًمجَطْضُم رجحلا يف لاق امّبرو ٠ ميِطَحلا يف انأ امني

 يي ل ل سا ا : هلاك دع حا

 ةبادب تينا مَ « ديِعأ مَ يشح مث يبلق لسفف انامهإ ةءولمم ٍبَهَذ ْنِم تمسطب

 قلطناف هيلع تلمح ِهفرَط ىصقأ دنع ةوطخ ْعضَي ضيبأ رامحلا قوفو لبا َنوُد

 كاوا لاق.؟ اذه ْنَم ليق « م 1 انايناكلا :ةانابش] نيب 01200

 اًبحرم : يا معن ١ :!«لاق ؟هدقلا لسزأ ُكَقَو ': 0000 لاق ؟ كعم ْنَمَو

 ُمدآ َكوبأ اذه : لاقف مدا ابيف اذإف . ٌتصلخ اّملَف ّحتفف ًءاج ءيجما َمُعَِف هب

 ا و اا

 خرم: دنا ؛ عسفتساف لالا ءامسلا ىلإ يب دعص مث الاصل يل .حلاصلا

 ؟ هيلإ ليسزأ دقو : ليق « دمحم : لاق ؟ َكعم نمو: ليق ٠ 000 لاق ؟ اذه

 « ٍفُْسوُي اذإ ٌتصلخ املف ٌحتفف « َءاَج م ءيجنا معِنف هب اًبحرم : لبق ٠ 6 : لاق

 رو جل لاق مث « 0 لاق

 , حتفتساف ةعبارلا ءافسلا ىلإ رس يب ٌدعص مث « .حلاصلا ئلااو .حلاصلا

 06019 1 ةكئالملا ركذ كتابا: قلخلا ءدبا باك : ىراخبلا - 10

 تارلملاضوفو :تاومتسلا ىلإ اهلا هناا نلاوسرفءارسالا كباب با فاقتالا كفاك :نيللسم

 ايام ياتو

١ 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - 8 ٠
 ا ف اًثوص عببف رضْرألا َنِم ةالفب كح انيِب »

 رش ادق « ورح يف ُهَعاَم َعرفاَف « ُباَحّسلا َكِلَذ ىف الف ةَقيِدَح تما

 01 اًذإفر ءاَمْلا َمّبعتف ا هلك رءاَملا كلذ .تيَعْوتْسا نق .جارشلا كلَ َنِ

 : لاق ؟ كما ام : هللا دع اي ُهَل َلاَقَف « هتاَحْسِمب َءاَملا ْلَوَحُي هتَقيِدَح يف

 بلاست لد مثلا دفع انا ناال للقق رو هراختلا : لف عمق اعدل تي ديد
 : لوقت ُهْواَم اذه يِذَلا باَحّنسلا يف اًنْوَص ُتْعِمَسس يّنِإ : ُلاَمَق ؟ يِمْسا نَع

 اذه ,تلقدذإ اما : لاق ؟ اًهيِف َُنْصَت اَمف : َلاَقَف « كمال ٍنالف ةَقيِدَح تما

 ا لا قا دما ىلا ىلإ ظل ين

 0 ةقلثااَهيف

 هو ثيدحلا حرش مدح

 نم ةالفب لجر انيب ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هجوت يأ ( باحسلا كلذ ىحنشف نالف ةقيدح قسا :ةباحس يف اًئوص عمسف ضرألا
 هيا ةراجتج اتاذإ طرأ ةلفولل ءاحلا حتفب يهو ( ةرح يف هءام غرفأف ) ةيحان ل

 كلت نم ) لهسلا ىلإ ةرحلا نم ءاملا ليسم مهجلابو ءارلا نوكسب وهو ( ةجرش اذإف )
 مءاق لجر اذإف ءاملا ) لجرلا كلذ يأ ( عبتف هلك ءاملا كلذ تبعوتسا دق جارشلا

 وحسلا نم ذوخأم ديدحلا نم ةضيرع ةلا مسا يهو ( هتاحسمب ءاملا لوحي هتقيدح يف
 عمس يذلا مسالل نالف : لاق ؟ كما ام هللادبع اي : هل لاقف ) ةلازإلاو فشكلا وهو

 يف اًنوص تعمس ينإ : لاقف ؟ يمسا نع يلا ىلا هللادبع اي : هل لاقف ةباحسلا يف

 ابيف عنصت امف : لاقف ٠ كمسال نالف ةقيدح قسا لوقي هؤام اذه يذلا باحسلا

 يلايعو انأ لكآو هثلثب قدصتأف اهنم جرخي ام ىلإ رظنأ ينإف اذه : تلق اذإ امأ : لاق
 . ( هغلث اهيف درأو الث

 .(15) (5985) نيكاسملا يف ةقدصلا باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - ]١١4[

 ( 155/5 ) ةياهن .. لهسلا ىلإ ةّرحلا نم ءاملا ليبسُم : ةجرش
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 كسي ثيدحلا حرش مد

 ينتيأر مكان انأ انيب ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 تركذف رمعل : اولاق رصقلا اذه نمل تلقف رصق بناج ىلإ اضوتت ةأرما اذإف ةنجلا يف

 هللا لوسر اي يّمأو تنأ يبأب : لاقف سلجملا يف رمع ىكبف لاق ( اًربدم تيلوف هتريغ
 دارملا سيلو اههجوو اهيديا لسغت « ًاضوتت ٠ ىنعم ,: حراشلا خيشلا .لاق ؟ راغأ كيلعأ

 عفارلا رجلا مهضرلا ومب ةينحا يف تحاا لا ةيجللا, يلو ءيدضوادالا.ذإ ءيقررعلا ءوضولا

 هيلع لمحلاف يفرعلا ءوضولا فرش .ىلإ ةراشإلا يهو ةدئاف ةئيحلا كلتب .اهلثمت يفو هعنم

 . ىلوأ

 1 : هنع ىلاعت هللا يت ةريرع سايت ا

 لعجف ٍبَهَذ ْنِم ٍداَرَج لجر ِهْيَلَع رح انايرغ ليستكي ل بويا اَنيب
 تاكتعأ نكا لوا تال سرا ناش ير فاو تسل سل
 . « َكِتَكَرَب ْنَع يل ىَنِغ ال ْنِكْلَو َكتْزِعَو ىلَب : لاق « ىرَت اّمَع

 كسد ثيدحلا حرش مدح

 لستغي بويأ انيب ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ريثكلا ةعامجلا ءارلا رسكب لجرلا ( بهذ نم دارج لجر ) طقس يأ ( هيلع ّرخ ائايرع
 كتينغأ نكأ مل وأ بويأ اي هبر هل لاقف . هبوث يف يثحي بويأ لعجف ) دارجلا نم
 هيفو ( كتكرب نع يل ىنغ ال نكلو ) مسقلل هيف واولا ( كتزعو ىلب لاق ىرت امع
 . لالخحلا لاملا ريثكت ةحابإ ىلع ةلالد

 هب ىدان نإ !ككورأر راقت ذل لات اثار نال نب افا "تعب كلا

 ل ا 1 : لالا نيمحارلا محرأ ثنآو رضلا ينسم ينأ

00 



 ىلاعت هللا لص هللا لوسر فوتبال ةشئاع الافرع اهفانم أ ءاعألا ا ا

 تايسارلا لابجلاب لزن ول ام يبأب لزنف نوقفانملا رثكو برعلا ةافج تدترا ملسو هيلع
 ريغتو هتفالخ رصقل لقأ نوكي همايأ يف حوتفلا نأ ىلإ ةراشإ وه لب اهرسك يأ اهضقل
 مهفرع ىلع راج وه لب هريصقت ىلع لدي ال.اذه ( هل رفغي هللاو ) هناوعأ ةلقو هنامز

 ولدلا ءارلا نوكسب ( اًبرغ تلاحتسا مث ) كل رفغي هللاو اذك لعفا نولوقي اوناك مبمأل
 ريخأتو ميدقت مالكلا يفو ( باطخلا نبا اهذخأف ) روث دلج نم ذختت يتلا ةميظعلا

 همهفا ديعألا [نأل نيكل ني ؛ارهشلا اانا. هينا و" طارردلا كلما رقا زال هدكلاب كيل

 برض ىتح رمع عزن عزني ) اًيوق اًديس يأ ( سانلا نم اًيرقبع رأ ملف ) ةلاحتسالا ىلع
 اهنطع ىلإ اهووا مث مهلبإ سانلا ىورأ ينعي ءاملا لوح لبإلا خانم وهو ( نطعب سانلا
 هيلع هنأو ةصاخ رمع ةفالخ يف نوكي هنأ ىلع لدي اذه رهاظ : يضاقلا لاق . حيرتسعل

 ا هللا يضر رمع نامز يف سانلا عاستال الثم برض مالسلاو ةالصلا

 ةزعأ انلزام : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا لاق هتفالخ دادتماو ااصمالا نم بلغ

 نإ ليقو نصخلا نم ةملث. ملثنا تام املف مالسإلل انصح .ناك دقلو رمغ: ملسأ ذم

 برضو رمألا اذه مت نيملسملا حلاصمل امهمايقو امهريبدتب هنأل اًعيمج امهتفالخ قح يف اذه

 ًادتباو نيملسملا لمش عمجو ةدرلا.لهأ عطق هنع:ىلاغت هللا.ىضر ركب ابأ نآل نطعب سانلا
 . مهرئاس نعو امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نامز يف تلماكتو كلذ تارمث تمتو حوتفلا

 0 هلا يضر ةريره وبأ ا
 . رق ٍبناَج ىلإ اضوتت هرم ادق « نجلا يف ير م تنال

 وو 4 0

 قيل تا ا ل اا ل
 0 هوو
 5 ريدم

 00و تعول دامو -ةنحلا ةفص ىف ءاجن ام بابا 1 ىلخلا ءانب تاتك :؟يراخبلا- ٠1 ١(
 (؟*965) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

0 
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 تثت ثيدحلا حرش مدح

 تيأر مان انأ انيب ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 ( يدنلا غلي ام اهنم ) صيمق عمج مبلا مضب ( صمق مهيلعو يلع نوضرعي سانا
 غليي ام اهنمو ) يود هلضأ يدث عمج ةددشملا ءايلابو لادلا رسكو ةثلثملا ءاثلا مضب

 كلذ تلّوأ امف : اولاق هرجي صيمق هيلعو باطخلا نب رمع ىلع ضرعو كلذ دود

 ةليمجلا هراثا ءاقب ىلع لدي هصيمق هنع هللا يضر رمع رج ( نيّدلا : لاق ؟ هللا لوسر اي

 . هنامز يف دالبلا حتف ةرثكو نيَّدلا ةوق نم

 ل يضر ا

 مف راتكلا رقاق رع تاتا مك ريب ا . كح

 « نطَعب ُساَّنلا برص ىََّح َرَمْع َعْرَ ٌحِزْنَي ساّنلا َنِم اب قلع ل

 كو ثيدحلا حرش مدح

 مئان انأ انيب ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىرأ امّنِإو وطت مل ىتلا رثبلا يهو ( بيلق ىلع ينتيأر
 ةبولطملا يناعملا ىلع ةفوقوم تانايدلا بابرأ ممه نأ ملعيل ةراجحلاب ةيوطملا نود بيلقلا

 ةفاحق يبأ نبا اهذخأ مث هللا ءاش ام اهنم تعزنف ولد اهيلع ) ةلومعملا بيلاوقلا نود

 كش ( نيبونذ وأ ) ءام ىألملا ةميظعلا ولدلا ةمجعملا لاذلا حتفب وهو ( اًبونذ اهب عزنف

 رهشأو ناتنس يهو هتفالخ ةدم رصق ىلإ ةراشإ اذه نيبونذ ةياور حيحصلاو يوارلا نم
 هتفالخ ' يف لمحت هنأل هنم ريصقتل هيلإ فعضلا ةبسن هب دري مل ( فعض هعزن يفو )

 اذحعما تنك اولد : هكيَع ىنلا لوق باب :هطيط ىبنلا.باحضا لئاضف باتك .: يراخبلا - 0
 0. م دللح “٠

 (؟79057) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
09 . 



 ملا لاق ْمُهئأش اَم : كيقا« هللاوءراقلا لإن لاين # ىلا لإ هنن
 لْمَه لثم الإ ْمُهْنِم ُصْلْخَي ُهاَرا الق ىرَقُهَملا مهراَبْذا ىلع اوُدَئَرا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةرمز اذإ مان انأ انيب ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ( مله لاقف مهنيبو ينيب لجر جرخ مهتفرع اذإ ىتح ) ةفقاو ةرمز اذإ يأ ةأجافملل اذإ
 تلق | متاوررانلا ىلا. 0

 ا رخل ا ا

 اذإ مث ) هيشم ةهج لإ ههجو ةداعإ الب فلخلا لبا عوجرلا وهو ( ىرقهقلا مهرابدأ

 ؟ نبأ ىلا تلق مله : ع ا ةرمز

 ىرقهقلا مهرابدأ ىلع اودترا مهن ! ::لاق ؟ مهنأش اه : تلق . هللاو رانلا ىلإ : لاق

 م ل ل ل ةزمهلا مضب ( هارأ الف

 لبإلا وهو لماه عمج كيرحتلاب لمحلا ( معنلا لمه لثم اّلِإ مهنم صلخي ) ملسو هيلع
 . اةلاتضلا'"ادعتلا' هلق "الغم للم الإ لسا لطلشج لاي لا

 ] - ]1١5هنع ىللاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) :

 ادم  |ضمق ( مِهِئِلَعَو ىلع !نوضررعب . سانا تلو تان با

 نب ُرَمُع لع َضِرْعَو  َكِلَذ َنوُد غلي اَم اَهْنِمَو « يدنا علي اَم
 ؟ 1 لر ادام كللح اهلرأ ندع اولاق هرب هَصِيِمَف ِهْيَلَعَو باطخبلا

 .. ان ياكلا لاق

  0١١لامعألا يف ناعإلا لها لضاش بنا .ناعالا باك .يراتلا 0020 .
 (؟75.0) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
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 ريغلا روصلا نم هيف ام ةيؤرو لاثملا لاع يف رونملا حورلا ريسل ببس مونلاو ينامسجلاب
 ندبلا ءاذغ لوأ نبللا نأ ةبسانمب ملاعلا كلذ يف نبللا ةروصب روصم ملعلاو ةينادسجلا

 عقي ال يملعلا يلجتلا ليق هحالصل ببسو حورلا ءاذغ لوأ ملعلاو هحالصإ ببسو

 هداه رابأ كدت ابيع نعل تيدا الوان نيهناو. قمل راياالا ورهف اةروقس مارا والا
 نمو ةعيرشلا رارسآب ملعلا ىطعي نبللا برش نمو يندللا ملعلا ىطعي ءاملا برش نمف

 ولا ةكيرطبا جلع قطز اكمل يككا قارا يحال اللا يس
 ديزم الو هانتم دادعتسالا نآل هدوجوب لاق نم مهنمف هيف فلتخا دقف ملعلا يف يرلا امأو

 : ىلاعت هلوقل همدعب لاق نم مهنمو مهعم ثيدحلا رهاظو يرلا لصحيف لبقي ام ىلع
 كدي ةيابلا ؟زك ذأ لإ" كغلا ةقايرا جريل رقألاف امو هز 4 امَلِع ينْذز ّبَر لقو »

 هنأ نم هرس سدق يماطسبلا ديزي يبأ نيفراعلا ديس نع لقن ام هنمو يهتني ال هنأ ىلع
* 

 7 ل ل مو ا ل ا
 تياور دو عشا رصلا دفن“, امق ل دعب لع اك تيحلا تيرخ

 هللا هاطعأ لباقلا دادعتسا"ردقبأ لصح .اذإ ملعلا نأب نيلوألا ليلد نع نياوجلا نكميو

 براشك ملعلا بلاط ليق اذه نعو رخا شطع هل لصحيف رخالا ملعلا دادعتسا ىلاعت

 هنادلا لع ال رك نوكي هناب ثيدحلا نعو اخطع كاد ا[ رش ك5 اكلك را

 . ةيآلا.لورت لبق

 0 هلل يضر ةريره وبأ 2 اطال
 ْمُهَنيَو يني لُجَر جرت مُهُتفِرَع اذا ىّتَح « ةَرمُز اذِإ مِئا انا

 : ُتْلق ُهَللَو ٍراَلا ىلإ : كا لا مالا 00 لاف

 0 مث « ىرقَُملا ةهرابذاب ىلك كدشي راوتر ْمُهنِإ : لاق , ْمُهلأَش اَم
 00 ناي م نب ل جيس عيش رعرادإ م

 كاتيطعأ ان. 18: لاعت هللا لوقو ع ضوخحلا يف باب": قافزلا بانك < يراختبلا - ]١١9[

 . (190817) .. © رثوكلا
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 بحاصو ءاعنص بحاص امبيب انأ نيذللا نيباذكلا امهتلَّوأف ) يعس ىندأب امهرمأ

 شطبلا نع اهعنمي ديلل ديقلاك نيراوسلا نأ نيباذكلاب امهليوأت هجو يضاقلا لاق ( ةماهبا
 هلع هل وقاد تالق «ناإفا + ايمارمأ فان ا ناموقي ناباذكلا اذكف

 نه( ىاوغبلا اد كسا ل ل «اميتي انآ ١> ءولملا

 1 مرتي رج يهمس 10
 ملسم تاياور ضعب يف ءاج دقو باذكلا ةمليسم قح يف لزن [9+ : ماعنألا] # ٌءيَش هيل

 002 حاف لا وسلا نضر صراعا نار للا لا
 درا ايهارعدا امين راح رهظيرواعم) : نلف نإ ةماعلا يحام تلا كلا تيل ل

 للاعت هللا ىلص يبنلا توم ضرم ,يف ءاعتط بحاص تق .يوولا هلا دانك دعب دج

 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هلتق ربخ غلب املف يمليدلا زوريف هلتق ملسو هيلع

 :؛لاق هلتق املف ةزمح لتاق يشحول ١/ هلتق قيدصلا دهع يف ةمليسم لتقو « زوريف زاف »

 . يمالسإ يف سانلا رشو ةيلهاحلا يف سانلا ريخ تلتق

 :ءاهتنعا لاقت كا خسر لا ا
 9 د ِِ 2

 0 ذو يااا ةرتاب" ياسا ري وع
 و ع

 1 ير وسلا دل ير ا ما
 ا 6 ل

 ."(يملعلاب# ناقا ؟ هللا لوسر لب هوا امف

 هس ية لا حرش مح

 مئان انأ انيب ) هنع ةياورلا ىلع هينا! ناحل ل
 يضف تيطعأ مث يرافظأ نم جرخي ٍّيَرلا ىرأل يِ ! ىتح هنم تبرشف ن بلا ةيدقبا"ليقا

 0 ءاملعلا : ىاق ( ملعلا : لاق ؟ هللا لوسر اي هتلوأ امف : اولاق باللقا لسع

 ةيسّس يارؤن كاع وهو اناخملا 2ع كل لاقي رخل اع حاورألا ملاعو اشيش ماع

 . (رك[) (يلعلا لضم فانا" ملعلا تاك": ىراجلا < 03

 (5590) هنع ىلاعت هللا يضر رمع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
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 كبرو ) باذعلا نم فيوختلاب سانلا ملعأ يأ ( رذنأف مق ) اهئابعأو ةوبنلاب : ليقو
 هسفن ةيكارتيا رمال نع ةيانك اذه ةيرتقاو 3 كاطاجملا "0 لاك( ارييظف"كبابنو ركف

 لاقي © هيلع هلاعشاالا تاون /اب ناسنالا 0 رعلا و ةزكشسملا -تافصلا ةرع

 لاق . كرشلا؛ كاته' هب :دارملاو ردقلا ةغللا .قادجرلا ( رحهاف'رجرلاو ), هيوت ىف دا

 نأ تأ وصلاو [طحتلا دقق ا : رثدملا] © رثدملا اهيأاي و ل لكان اي لبا لاق 06 : يروا

 يضر ةشئاع ثيدح يف هب حرص 15 ١( : قلعلا| * كبر , سايل ارقإي 0: لون داما ل ا ١ لاقي

 مالسلا هيلع. هنأ يور ىتح ,ةدم هعاطقناو يحولا ةرتف دعب لت ام ا اي 0

 اكل ا لف ليج ,نم هسفنا يقليت"نأ ديرو هما طسضي ناك

 نا كعب لك همالك انه ىلإ لطابف ةحنافلا لزن ام ل نم لاق هل

 | لكافكب تلزن ةروس لوا امنا وهدا ءا

 ل ديا ا وكوا ةريرع وبال( ما

 كاراوم ِّيَدَي يف ٌمبضْوَف « ضألا نئازخب ُثينأ كا
 راع 86 ع

 امهّتْخَمف اًمُهْحَفنَأ نأ لإ يحوأف « يناهأو يلع اربكف « بهذ ْنِم

 اك ةف مي 5 دلل نييادكلا م )2 ابهذف

 60 ةماسملا بحاص#

 هس ثيدحلا حرش مج

 ذإ مكان انأ انيب ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ضرألا نئازخ حيتافمب كلملا يناتأ ينعي ( ضرألا نئازخب ) لوهجلا ءانب ىلع ( تيتأ
 ( عضوف ) ةوعدو ةونع دالبلا حتفب اهيلع هتمأ كلمت ىلإ ةراشإ ةقيقمح نئازخلاب يقأ ليقو

 يور اهمضو نيسلا رسكب ( ناراوس يدي يف ) اًلوهجبو يتالل هريمضو امولعم يور
 فانتي انها ايست داركم لما يأ ينك ل ركل هد سيرف توب

 امهتخفنف ) يحولل ريسفت هذه نأ ( امهخفنا نأ ىلإ ىحوأف ) نزحو مه اذ يناريص يأ
 لحمضي امهب نيراوسلا ِهُيَع يبنلا لوأ نيذللا نيباذكلا نيد نأ ىلع ةلالد هيفو ( ابهذف

 . )/7١51( مانملا يف خفنلا باب : ريبعتلا باتك : يراخبلا - ع3

 ا



 (اَمَتَْيَو اَنِْب١ ةملك هلوأ ءاجام يف : ثلانلا لصفلا

 :' هنعأ ىلاعت' هللا" يطرأ رباج قل "5

 ل اا ل

 ف مدد ارتدت 4 رجهاف رِجرلاَو

 دة مف-

 كس ثيدحلا حرش مدح

 فرظ وهو ( انيب ) هنع ةياورلا ىلع اقَّْتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 باوج ىلإ جاتحي هدعب امو ةيلعفلاو ةيمسإلا ىلإ فاضم ةاجافملا ىنعمب ةعبشم هفلأ نامز

 ءامسلا نم اًئوص تعمس ذإ ) يشم تاقوأ نيب تأجاف ينعي ( يشمأ انأ ) هب ىنعملا متي
 ةلمهملا ءارلا دمبو ةلمهملا ءاحلا رسكب ( ءارحب ينءاج يذلا كلملا اذإف يسأر تعفرف

 هيف ةزافم ملع هلعج نمو هفرصي ةكم نم لايمأ ةثالث ىلع وه لبج ملع هلعج نمف
 جلا دعب ةزمهب ( تئجف ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع اًسلاج ) هفرصي ال
 نيتحتفب ( اقرف هنم ) تفخ ىنعمب اهدعب نيثلثم نيئاثب « تثئجف » ةياور يفو . ةمومضملا

 نكي اذه هع ناكم 4 تقلا ةعتكر عملا لق اذ ردصلا نع لايت اهوخلا

 اتلل هررك ( ينولمز ) ينوطغ ىنعمب رمأ ( ينولمز تلقف تعجرف ) هل الوعفم اقرف
 . هبايثب لمتشملا يأ ( رثدملا اهيأ اي هللا لزنأف ) ينوطغ ىنعمب ضام لعف ( نورثدف )

 4 ريخب نب بع اندح تاب :”ىحولا عدل (باك ١ يراحبلا < 61

 . (0هه) دحر هع هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب : ناميإلا باتك : ملسمو
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 ( هلوسرو هللا ىصع دقف ) ةوعدلا ةباجإ يأ ( ةوعدلا كرت نمو ءارقفلا كرتيو )
 . « اهتأيلف ةمولا ىلإ ىكدحأ َيِعُد اذإ » ثيدح يف عبارلا بابلا يف هنايب مدقت
 : هنع ىلاعت هللا يو دويسما نبا مقرر فكل

 ٠ َتْيَكَو َتْيَك هيا ُثيبست لوقَي نأ ْمِهِدَحَأل ام سعب . 0

 َنِم لِاَجَرلا روم درع تمت دع نِإَف « نارا اوُركَذتْساَو , يسن
 ا ا

 ما تسدخلا حرش مدح

 ا و را ارا ب ركوب
 لي ةيالي ةفص تحف و اذنك و اذك «ناثمإ هناك هده ( تيك و تيك ةيا كيد كراش نأ

 خسنو ةيآلا كلت هللا هاسنأ هانعم : يباطخلا لاق . ديدشنلا لوهجملا ءانب ىلع ( يسن وه

 نا ع اع لاعياد ا فر وع 00 ا اهتوالت

 أر امل هللا لبق نم !كلذ نأ ههملعاو نارقلا ىلع عايضلا مهوتي الكل لوقلا اذه نع

 ا نات هنلا "كافر ظيكافللا نما

 نارقلا كرت نمضتي هنأل هنع ىبن امنإو ماع هنإ : نورخا لاقو ٠07 : ةرتبل] © اَهْنِم

 رمألا كلذ نأ نّيِبو هيلإ كرتلا ةبسن مالسلاو ةالصلا هيلع هركف هيلع هتمزالم مدعو

 هتءارق ىلع ةظفاحماو هتركاذم مكسفنأ نم اوبلطا يأ ( نآرقلا اوركذتساو ) يوامس
 ةدهاعم يف اورصقت ال تعي ٠ عهادخألا ام سلب. 9"هلوقّللَع ىنعملا ثيح نم فطع وهو

 نم لاجرلا رودص نم ) اًجورخو اًباهذ يأ ( ايصفت دشأ هنإف ) هوركذتساو نارقلا
 دش عب .كلبألا ىف هلامعتسا رثكأ و. ةيعازلا لاملا يهو ماعنإلا دحاو نونلا حتفب ( معنلا

 لاقعلا عمج نيتمضب لقعلا اهحاص اهقلطأ اذإ ( اهلقع نم ) ةلقعملا معنلا يّصفت نم
 . ريعبلا عارذ اهب دشي يتلا ةلبحلا يهو مضلاب

 . 08 6 1 هدساعتاو/ انا زعل" طعشا» باب" عنارقلا "لئاصفا كاك ؟!فااتبلا - م 9

 لرقم ةهايركاو كلوملا يس ةيزمألا بالو. ؛اهياصقو ب نيازفادسلا | ةولتطا نناقك# +: كيمو

 ار مب مر, :اهعابسألا كوه زاروحيو دكا هيا ينس

"0 



 : هنغ ىلاغت هللا يضو 0 دع اس وس

 ٍلجَرل هلاق ؛ ُهَلوُسسَرَو هللا يِصْعَي ْنَمَو : 0اس لا

 اًمهِصْعَي ْنَمَو « َدَشَر ذقف ُهَلوُسَرَو هللا ْعِطُي ْنَم : لاقف ُهَدْنِع بط
 40 ع زغا كقف

 هسيو ثيدحلا حرش مدح

 تنأ بيطخلا سئب) هنع ملسم ىور (هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع - م)
 هلوسرو هللا عطي نم لاقف هدنع بطخ لجرل هلاق . هلوسرو هللا يصعي نمو لق

 د ل دقن

 دواد نأ ننس يف كبرت ردا ءاج د أل فيض اذه : ولا لاقو هيلع 0

 هللا عطي نم » : ( هتبطخ يف لاقو ةبطخ هللا نا داع" لاق ل دوعسم نم .

 ا يا رك يا سب

 هكرتل' مالثسلا هيلع يبتلا هركنأف بانطإلا اهناش نم ناكو ظعو ةبطخ تناك لَجرلا

 زاجيإلاو ملعت ةبطخ تناك دوعسم نبا ةياور يف مالسلاو ةالصلا هيلع هتبطخو كلذ

 سلا نو

 ةدتع كراج ناب يقي يبا وبأ مقالا تنل
 ال ع اَهْيَلِإ ىَعْدُي ةَميِلَولا ُماَعَط حم نمشي ١

 . « هلوُسَرَو هللا ىصَع ْدَقف ةوُعَّدلا كرت ْنَمَو

 محض تثيذحلا حرش مدح

 ماعطلا سعب ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ةدعلل نركض 0| نقع ناو «فايعسا اذه ( ءاينعالا هيلا ىعدي ةكرلا ماد

 (44) (8100) ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب فمما ناك نسم عاب هلل

 ]1١5[( - كرت, نم ؛تاب# : حاكنلا !باتك::؛يراخبلا الدعوة:)300/7(٠.

 يعادلا ةباجإب رمالا باب : جاكنلا باتك : ملسمو .. )١5455( )٠١7(.

 ا

 7١م (؟) راهزألا قرابم



 كل هلل 0 ةريره وبأ (مر
 ءاَنإِب وُذْعَت َةَحْنِم ٌيفلاماشلا ع فصلا ةَحَفْللا َهَق ةقدّصلا مُعِن »

  «ررخاب اورو

 يحل تيدا حرش مهد

 ( ةحقللا ةقدصلا معن ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةرثكل هسفنل اهحاص اهافطصا يتلا يأ ( يفصلا ) ةبولحلا ةقانلا اهحتفو ماللا رسكب

 مملا رسكب ( ةحنم ) ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتساف فوصوملا هعم ركذ لوعف اذه ابنبل
 برعلا نكل ةيراعلاو ةبهغا لوانتت يهو ةيطع يأ لاح وأ زييقلا ىلع بصن نونلا نوك

 ةحنمل ةحدام ةفص ( ودغت ةحنم يفصلا ةاشلاو ) ةبحلا يف اًريثك ةحنملا ةظفل نولمعتسي

 ءلمب ةسبتلم يا لاح «( ءاناب ) ةحودمم اهبنوك ببس نع لاس نمع باوج قانئسا وا

 . رخا ءانإب يأ ( رخاب حورتو ) ابل ءانإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهاوبأ (م) "0110
 َةَداَّبِع هلا نأ 5 لبر ما يس اا

 ؟ هل اح ايدك ةناكتصاو هللا

 هب يدسلا حل

 ديدشتو نعل رب ( معنا هنع لاما يور ( ةنع هلا يضر ةريره وبأ 87
 كايلافملا للا 0 (مهدخ 159 هيفا سلا معن كافل ري انشا يس هفامإ

 ةدابع نسحي ) حدملاب صوصخم وهو تومي يأ ( فوتي نأ كولمملل امعن ىوريو )
 امعن ) هالوم ةمدخ ينعي ردصم داصلا حتفب ( هديس ةباحصو ) لاح ةلمشللا"/ هللا

0" 

 ١2550 ( نبللا كي تان : ةيرشرالا كا :ىىراحلا م 3

 ةك 4 نيب راشلل اًعئان املاح امل مدو ترف نيب ( ١

 ّك 7 3 9 : 0 تراس ملسم ةذاحا انجلو نة لتسلا كضنو اذا هرجأو نكعلا كنز نت كتان كاملا اك : 5 ان قت

 5 7 هّللا
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 اشو نعن١ ةملك هلوأ ءاجام يش : يناثلا لصفلا

 :ا هع اع هلا يضر رباجي (م15 (155]

 . 0 لخلا .مادالا غنو

 - سئبو معن ىف [لصف] -

 2 01 0 نر ناسا يح ب 1

 مالسلا هيلع يبنلا نيا لاق هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)
 ماللا ( لخلا مادإلا ّمُعِن ) مالسلا هيلع لاقف لخ الإ اندنع ام اولاقف مادإلا هلهأ نم

 لالخ ملا نم للخ ام نا يف هللا دحر ةفينح ىلآل ةخح ثيدحلا,نوكيف سلا هذ

 لخلا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا جاوزأ مادإ ةماع نأ يور

 اح كاع هللا را يوي سانا 1

 1 م ناك كول ثلا دنع كلجرلا معن (

 كس ثيدحلا حرش مدج

 ةلادبع ضق: تبلاف اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع هللا يضر ةصفح - قر

 درعا تلقف+ ١ اهلا ىلإ! ينابشذف ا ياذخا نيكلم تاك يعاس ف كنار كافز ىلع رمع

 ىلاعت هللا لص يبنلا لع اتصصقف كيلع عرور ال يل لاقف كلما امبيقلف راثلا نم هللاب

 ناك ول ) رمع نب هللادبع دارأ ( هللادبع لجرلا معن ) : مالسلا هيلع لاقف ملسو هيلع

 لبللا نم ماني ال كلذ دعب هللادبع ناك : مام لاق ضيعسال هيفا نم ( لللا نم لش

 . اليلق الإ

 1015127 هب مداعلااو "نخل ةريصت كاب ياكل كا كم < لا

 )١1559(. لبللا مايق لصف بنا دحلا تاك 2

 امنع" هللا يضر“ بع نب ادللا دبع" لئاضق "كم اثاب" "ةلاحلملاا "رئاظن "تناتك "ندم

 ا ا يل

506" 



 نونظت م وه سيل ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - قر
 تلزن امل هلاق : مظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال ينب اي هنبال نامقل لاق ا وه امّنإ
 هلحم ريغ يف ءيشلا عضو ملظلاو طلخلا سبللا ( ملظب مهناميإ اوسبلي ملو اونما نيذلا

 مهمأل ( هباحصأ ىلع ) لزانلا لوقلا اذه يأ ( كلذ قشف ) يصاعملاو رفكلا هيف لخديف
 يبنلا نيبف ( هسفن ملظي مل انّيأ اولاقف ) يصاعملا وه ةيآلا يف ملظلا نم دارملا نأ اونظ

 دازملا نأ, نم متنطأ (!ملظلا/ عسل ,ةانعف !ارمكلا ملظلاا نم دارملا نأ ثيدلجل اي اءالاسلا هلع

 يوونلا هلاق امو كرشلا هب" دارملا امعاو ناميإلا دعب رفكلا ققحت 8 داعبتسال يصاعملا هب

 متننظ اك هقالطإ ىلع ملظلا سيل ثيدحلا ىنعمف مومعلا ملظلا نم اومهف ةباحصلا نأ نم

 . رفكلل لوا ماعلا ملطلا 0« همنا طلال ساو 1 مخلوق نم ارذارأ مننا ل



 : هنع ىلاعت هللا كمر ةوعجسمأ ااا ل
 ْنِم لفك لوألا مد نبا ىَلَع َناَك الإ اًملَظ لتقُت سفن ْنِم سيل ١

 نسل خرم ]أ ناكا هتأل» + .ىراي وامام هلو! لفقلا قيال واطما هدأت
 , لفل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( لتقت سفن نم سيل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - قر
 الط لياه هاحأ لقا لباق وهو "لوألا مذا بأ لع ناك الا ملط ) لزهشلا ءاب 2

 نوكي نب رعشم اذه : تلق نإف . ( اهمد نم ) بيصن يأ فاكلا رسكب ( لفك )
 : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ حص دقو ليباق نيبو لتاقلا نيب اًموسقم لتقلا كلذ مثإ

 نأ ريغ نم هدعب اهب لمع نم رزوو هرزو هيلع ناك ةئيس ةّنُس مالسإلا يف َّنس نم ٠
 الف حالا سف كركي نأ لمحخ ثيدحلا ىف نم ؛ لوقا. عون كراررأ هك

 ليباق نوكيف مالا لإ ةمسق' هنم يهتف .ءادحإلا يعم نوكاي أو ”ةمسقلا هما مد

 هيلع هلوق نوكي وأ « ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نم » مالسلا هيلع هلوق نم ىنثتسم
 نس هنال ) مالسلا هيلع هتثعب دعب ةعقاولا ةنسلل انايب « مالسإلا يف نس نم » مالسلا
 . ( لعقلا ّنس نم لوأ ناك هنأل : ىوريو . اّلَّوُأ لتقلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا (ق) - ]1١95[
 ا هبال َناَمَقَل َلاَق امك وه امّنِإ َنوُنَظَت امك وه سيلا

 ا دابر © مِظَع ٌملَظَل كرشلا نإ « هللاب كر ال

 [م؟ : ماعنألا © ملظب مِهَناَميِإ : 0 وَما نيِذْلا » ل
 "ا لا ل ل

 01/251 ةفيسب ةنسب نسروأ ةلالعض ىلإ اعد نم إب تاب : ماصتخلالا تاكا: يراخلا 00

 . (50) (50١/ا/) لتقلا نس نم مثإ نايب باب : ةماسقلا باتك : ملسمو

 1 نيل وأتملا يف عاج ام تان: نيدترما ةناخبا تاك: :ىراجلااح 055

 .(5١ا9) (١١؟5) هصالخإو ناميالا قدص باب : ناميالا باتك : ملسمو

 ا



 هلع ىلاعت هللا يضر د وعسم نبا (ق١ 9 هيلا

 ىَوعَدِب اعدو ةبيتفلا 0 ؛ َدوُدُحلا ناد نم نم ا

 .( وا ةياّوِر يِفَو ٠ ةّيِلهاَجلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نم انه سيل ) هنع ةياورلا ىلع اقفَنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - قر
 فصو ينعي ( ةيلهاجلا ىوعدب اعدو ) ةبيصملا دنع ( بويجلا قشو دودخلا برض

 انفاس 4 وأ راهياوك فو رم دال الا الك كعداع ناك © هيف تسيا ففاطوواب تسلا

 . ةيلهاحجلا ىوعدب اعد وا بويحلا ىش وأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ اج ا

 0 نع لا اا

 كسي ثيدحلا حرش مج

 مل نم انم سيل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ينغتلا ىنعم ىلع مالكلا مدقت هريغب ال نارقلاب ىنغتلا ىلع ثحلا هب دارأ ( نارقلاب نغتي

 « نارقلاب ىنغتي يبنل هنذإك ءيشب هللا نذام ١ ثيدح يف سماخلا بابلا يف

 20( 151010) تود ةمرخ م الما ملفي : رباجلا باح : ىيراخلا ل 005005

 ىوعدب ءاعدلاو بويخا قشسو دودخلا برص < رخ ناي : ناميآلا تاك : ملسمو

 ؛.(ةبج هزل( ب7)» ةيلهاجللا

 مسا
0-1 

 7 ا 3 , - 1 كر 1 .
 هب اورهجا هأ مح وفا © : ىاعت هللا روف كايا ذيعتاوعلا تاعك ذي احتلا» أمل كك

 ب و 5092 -_ -_ 1 . - : -

 ”يا تاز 22 بحل ىيضللا وهو قلح دم لع ا ١ ) هدصلا تاذكا لع هنإ

 هحيحصلا هجراخم .:م هجارخإو هنالعإو هضافلا نع حاصف هانعم دنارملاب ينغتل 7 /| عدس | ىلا , "العا ظاشلا الا هان د فعلا

 5 ه6 رح 1400-
 لاىرصخ هنيءارف ٠



 كس ثيدحلا حرش مدي

 دلب نم سيل ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 اباقنأ نم ر نلجلا نييناويرطلا وهو ( كقن نبيل ةيدملاراةكم الا لاجدلا ةرطسا الإ

 اهلا ىلا خال ءابلا اسك"( ةخلسلاب لتقف "ان وسوي نداص ةكئالملا هيلع ال

 رفاك لك هيلإ جرخيف تافجر ثالث اهلهأب ةنيدملا ) لزلزت يأ ( فجرت مث ) ةحولملا
 . هللا امهفرش ةنيدملاو ةكم لضف ىلع ثيدحلا لد ( قفانمو

 د نع يس ولا ل

 ىَعَدا نَمَو هَرَمَك الإ ُهُمَعَي َوْهَو هيبأ ريل ىَعَذا لنا ا
 در اعد تر هيلا ل سس اال ا ل 1

 ل ل

 هبِمْرَي اَلَو ٍقوُسفلاب الجر لجَر يبي ال : يراخبلا َلاَقَو ملْسُم
 , « كلدك باع كي ار او نجلا ريك

 يح ني دجملا حرش مح

 ( ىعّذا لجر نم سيل ) هنع ةياورلا ىلع اقفنا ( هنع هللا يضر رذ وبأ - ق)
 بأ ريغ ابآ هاعذا نم نأ اًملاع هوك كاخ ا ةملعي وهو هيبآ ريغلار ةدلا "هينا.

 نمو ) ةمعنلا نارفك هنم دارملا وأ مرحملا لعفلا كلذ الحتسم ناك نإ ( رفك الإ ) هل
 اود وأ تناك ةيلاث اهلك ةلظايلا ئواعدلا« لوا همودعب اره (هلا سل اه اا

 رح هايعمو عءاشنإ هظفل ( راتلا نم هدعقم اوبتيلف ) اسس اهأ نم يآر(اانم لقا

 كلذ راح يأ ( هيلع راح الا كلذك سيلو هللا ودع 'لاق_ وأ رفكلاب الجر اعد سو
 لوألا كيابلا يف هيلع تايبلا ملفت محجر يسع ىكاممملا ءلرلاو اياب ونهو لئلا ىلع كرش

 لجر ىمري ال يراخبلا لاقو ملسم لاق اذك ) (01 0 لاق" مار كندجلا و

 نكي مل نإ هيلع ) اهب يمرملا ةملكلا يأ ( تدترا الإ رفكلاب هيمري الو قوسفلاب الجر
 :" كللذك " ةيحاصض

 )5٠١0/8”(. رمعم أ انيدحا لاب. 'فانملا )كناتك ١ ىيراجسملا 0 [ ١ ١

 0115 تلا ملكي وهز هنأ نع يسع را نم لاح ناسا بباب ١ نايا تاكا ١ كيمو

 ١ عال



 هس ثيدحلا حرش مدح

 هيلع يبنلا ىأر لاق . هنع ةياورلا ىلع اَفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 لاقف مئاص اولاق « اذه ام » : لاقف هلوح اسانأو هيلع للظ دق رفسلا يف الجر مالسلا

 رفسلا يف موصلا ىري ال نم هب لدتسا ( رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل ) مالسلا هيلع
 هيلع يبنلا مايص ليلدب موصلا هدهج نم ىلع ثيدحلا اولمحو هزاوج ىلع روهمجلاو
 دل وحلا ال تقتل مارتقللل ءرعللا زو ماع“ كلل 7:1 قاف" و "لاخلا هئياوقإ وا لاء هكا
 ملكتملا دارما"[غ ليك ةكارقلاو فاضيلا ناف كنِسلاو ةقايشلا ل اكَفآ' الكيل مسعر

 8 هن 1 ليبق نم ( ربلا ا هلوقو ةياشيلا كلدك الدو همالك يف ماعلا صيصخن و

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبسوم وبا (ق) - 3

 . 0 ل قد را

 يدير دلل حدك يح

 هبوث يأ ( قرخ الو ) هعطق وأ ةقيقح هرعش يأ ( قلح نم ) انتنس لهأ نم
 . تيملا ىلع عزجلل لاعفألا هذه نآكو ءاكبلاب هتوص عفر يأت قستوالو

 ب هللا يضر هما( قو 1ع 1 0

 ا تا وراك يو ف ةكم الإ لاَجّدلا ُةْوَطَيس الإ دل نم سيل ١

 ل فاش رف اهو رح َنيْفاص ةكئالملا هيلع اِّإ اًهباَن

 . « قفاتمو ٍرفاك لك هّيَلِإ ٌجَرْخَيف ٍتاَفَجَر ثالث اهلها ةتيلملا
5 0 

 ةبافلشن رنا هكجتأ نوما »تعا قلما ا عا دار ام هلتاونبل كئاقمل ادراك اور افلا 1

 )٠١4( )١510(. دودخلا برض ميرخغ تاب : ناميالا :باتك .: ملسمو
 . ( ١55/50 يرابلا حتف عجل 1 ان هنأ

 : 1/7( هنيانملا "اعدل ا رخدي تلا تايب ةفيدللاائاتطفةباتك» : "يراسل »كب 1

 ا م مر هنيايطخلا ةضق ةثراي؟ 5 ةغابلا لعاارشا و" غفل كاك فيلم

500 



 هيلع نايبلا مدقت ( توملا هركن انلك تلاق نيح اهل هلاق هءاقل هللا هركو هللا ءاقل هرك
 : 16 اهنا ءاقل يح رع ثيدح ف لوألا فاعلا ف

 : اهنع ىلاعت أ يوب لن نب 2 كاع لح

 او تع ربا اهل اهيفلط اجل اهلي ةلاف : ةنفت هْيَلَع كل َسِيَل ١
 . (رتتلا صيخ

 هس ثيدحلا حرش مدح

 لسرأ : تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع هللا يضر سيق تنب ةمطاف - م)

 لوسر تئجف ءيش نم انيلع كلام هللاو لاقف هتطخسف يتدع يف اًريعش لإ يجوز ليكو
 اهل هلاق : ةقفن هيلع كل سيل ) مالسلا هيلع لاقف هل كلذ تركذف مالسلا هيلع هللا

 رخآ اهنأ ىورو ثالثلا تاقلطلا يأ ( ةتبلا صفح نب ورمع وبأ اهجوز اهقلط ال
 ا هلم يااا را و ولا م اه تيقب ةقيلطت

 ةقفنلا لماحلا ةتوتبملل اذكو [5 : قالطلا 4 ْمُكدجو نم ْمُسَكَس ْثْيَح نازي د 0

 ةجح ثيدحلاو (5 : قالطلا) 4 َنِهِلَع اوُفِفنأَف لمح تالؤأ نك ْنِإَو » : ىلاعت هلوقل
 ٌنُهوُنِكْمُأ )» : ىلاعت هلوقل اقلطم ةقفنلاو ىنكسلا اهل بجي هباحصأو ةفينح وبأ لاقو هل

 ليوأتو [+ : قالطل) 4 َنِْيَلَع ًاوُقِفناَف ظ : هلوق ىلإ 4 ْمكِدْجُو نِم ْمُكَكَس ْثْيَح ْنِم

 ا ا ير هرحا تركب اهزوح ا يؤلم اقل تل داير نإ حدس
 انبر باتك عدن ال لاقو ةمطاف ثيدح َدَر هنع ىلاعت هللا يضر رمع نأ يفعجلا ىورو

 . بدك, [فدئصل يرد ١ ةارمأ لاوهن | 06

 : هنع ىللاعت هللا يضر ارباخ (قفز 00001

 0 سلا ىف ماهل لا ني

 در ا جدو لشرب ةقفترتالا جلت .ةقلطملاب تاني «دودلظلا ريباك فسم مر ةلعز

 . (115 4 7 لمضيلغللظا قل كتوم ؟ ليقلا لوق تاب: موصلا تانك ١ يراحبلا) جل نبدأ
 رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب : هايصلا باتك : ملسمو
 فيجا 1

 ك١



 دوس ارهاو وسو لا( قيوأ هنت وو زانق نال وجاف عا لبأإلا (نما و .مردلاك لطفا
 لطر ثلثو لطر دم لك دادمأ ةعبرأ وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا عاصب اعاص

 لك ةفينح يأ دنعو اًمهرد نوثالثو ةئام لطرلاو يعفاشلاو فسوي ينأ دنع يدادغبلاب
 الشعاب هناحبإب ف: قيس لأ نع ةجحل«كيدجلا نخل ١ قبو.( ةقدص درقلا نيف ) .نالطالا دع

 ةراجتلا ةاكز هنم دارملا نأب هلوؤي نكلو اًريثك وأ ناك اًليلق ضرألا هتجرخأ ام لك يف
 املغا هقارقب اناملياو ءاسعاز د, هن ؤيبرأا_قسدولا ةسيقأو «فاس والاب ١ك وكيابتي ا وتاكيت سانا نال

 ايي رار هنأ, لعاب .هتلكيوانلاا نم هليغياءامنألا م الغملا .ناؤيفلا و ةناسبلا هيي امو سلا
 بحاص لاقو . ملسم حيحص يف هتفداص اذك رباج نود يردخلا ديعس وبأ ثيدحلا

 . اًرباج ثيدحلا اذه يوار رن مل : ةنسلا حرش بحاصو ةفحتلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع 3-0

 هبنَجَو ِهِناَوُضِرَو هللا ةّمْحَرِب رش اذإ َنِمْؤُملا َنِجَلَو , كلذك َسِل ١
 هللا اقلاتغب "تفل ةتاواكلا*وروأل ه2 نه نع ورع شا ءاقل كح

 انك نجلا نييلط ان اذواق ةر سيو ير ذو حرا دني ام اقيالطؤك ٠ ءليكقوو

 مرام
 كا تيا حرش مج

 لاق امل : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق )

 ) 00 ع مالا عاقله يح أشلا عاقل كلحأ نم ٠ : مالسلاو ةالصلا

 رسكب ( كلذك سيل ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هللا لوسر اي توملا هركن انلك : تلق
 اهنا ذاع ةيشدك كة طاداولا نأ وطعام هلك اكليل كانوا "يار هلك جار عتع ل ناكل

 بحأو هللا ءاقل بحأ هتنجو 00 هللا ةمحرب رشب اذإ نمؤملا نكلو ) توملا ةيهارك
 هطخسو ) مكبتلل باذعلا يف ريشبتلا ركذو ( هللا باذعب رشب اذإ رفاكلا ناو هءاقل هلا

 ! مورو, اهني ,ءاقلإ] بنما ىمافاياز# :قاقزلاا بانك :١ يراخشلا 2 ملا وجشر

 اًرصتخم 0 00159 ءاعدلاو نكاذلا كانك 2 ملسمو
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 هايرافييدجلا عرس 5

 ملسملا ىلع سيل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىملاعت هللا يضر ةريره وبأ - ى)
 قرشا «امهعبر اديعر و فسرت نذل ةجل فار ماظي دع( قكدص سرفر فا ال و مدع ا

 تناك .ءاوس ليخلاو ديبعلا يف اهبوجو مدع يف يعفاشللو نسرفلا يف ةاكزلا, بوجو .مدع
 سرفلا يف اهبوجو ىلإ هللا همحر ةفينح وبأ بهذو ميدقلا هلوق يف نكت مل وأ ةراجتلل
 ةمدخلل نكي مل اذإ « دبعلا ينو رانيد ةمئاس سرف لك يف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 اهدعس قبلا, ا ضيوزرعلا ا نم ذاك رلايءانزم انيءقلك ماللسلا| ميلع ىنا ايي دج ندا رعت رمل
 نإف . اقيفوت يزاغلا سرف ىلع سرفلاو ةمدخلل دبعلا ىلع ثيدحلا يف دبعلا لمحو عيبلل

 الق «ةبانلقو بل مالوم :ناع رطفلا' ةقدنص ؛ديبعلا :ىف «دلجب هال نأ ىبضتقي, هقالطإب اذه :,ليق

 لمجيف « طفلا ةقدص,الإ »| : هع, ىلاعت هللا ىضر ةريره يلأ نع ملسم ةياور ,يف ءاج

 .هلع اذه

 ا هللا يحار نياح (5)6

 نود اَميِف َسِيَلَو , ةَقَدَص ِقِرَولا َنِم ٍقاَوأ سمحت َنوُد اَميِف َسِيَل

 اتم اا نو سا يارا رق يس ربا ا ل 0 سمح

 1 ها رمت

 ف تليد حرش مح

 نيم نود _اهيفب نيل )/ هدنعا ملابم#ى ور( بع ىلاعت هللا يضررب رباح + مزز
 يهو ءايلا ديدشتو ةزمهلا مضب ةيقوأ عمج اهفذحو اهفيفختو ءايلا ديدشتب يقاوألا ( قاوأ

 ءارلا رسكب ( قرولا نم ) ةكم لهأو زاجحلا ةيقوأ يهو اًمهرد نوعبرأ عرشلا يف
 قت لو يرسل يو عع وأ تناك ةبورضم ةضفلا يه

 ٍداررللا ف مل اوال ا يه ةروهشملا ةياورل اناكل اع الدب دود نروكيف سمخ نيونشب يورو

 دحاو ال ةرشعلا نإ ةثالغلا ل دوذلا داوذأ سمخ ال دوذلا م لبإ سمخ هنم

 1 ويا هو ١ هعخاف, قالو هواك زلزل كناتك بدأ هليسم 71

 : هريخوب ابو ربطت ايلك ةلهفلا» انهداطم قاارملا# ١اناكتسا وا كازا لل دكي 1 قورؤلا

1 



 :, مدع« ملاعت فلا "ينضب ةمادج نب بعصلا (خ) - 15
 ار اهيسللع ياها رحل ١

 كس ثيدحلا حرش مدح

 سيل ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمانج نب بعصلا - خ )

 ةدارتإ ل نل انا » ثيدح يف يناثلا بابلا.يف هيلع .مالكلا مدقت ( مرح انكلو كيلع در انب

 . 1( فكللع

 ١ مك برا نا يبحر ريوق با مل .
 ا نأ ةئسلا نِكَلَو « اورطْمُت ال نأ ةيملا

 كي اش له تس

 اك ل ا حرش مدح

 1 سلا أ اس عع ا

 ل لا كبل # : ىلاعت هلوق هنمو طحقلا ةنسلاب دارملا وبها: ءانبا لزع راو رطع ١

 ديكأتلل هررك ( اورطمتو اورطمت نأ ةنسلا نككلو ) [ 1٠.١ : فارعألا) # َنيِنسلاب نوع
 لب طم مكيلع لوني ل كل ديدشلا طحقلا سيل ىنعملا ( ايف ضرألا تبنت الو )

 عظفأ هبابسأ روهظو ءاجرلا عقوت دعب سأيلا نأل كلذو ضرألا تبنت الو لزني نآب وه
 رمل لوا لس ةلماح نارا

 ”"هنع :للاعت هللا يضر .مريرها وبا (قز ا[

 ا سوسو رج ا رار سس درا ا

 ]٠١09[ -2ةلعل ةيدحلا لبقي مل نم باب..: ةبهلا باتك .: يراخبلا )5595( .

  - 7ملسه :٠ ةعاسلا طا رشا ا نتفلا بانك :٠ ةعابلا لبق ا رايح ميدل "ىكس ىف بأي

. 4 

 ]٠١81ع - ةقدص هسرف يف ملسملا ىلع سيل باب : ةاكزلا باتك : يراخبلا )١15375( .

 هس رف و ةهدبع ف ملسملا لع ةاكز مّ باب : ةاكارلا تاكا 5 ملسمو )585( (2 5

 ا



 : هنا للاطت“هتبإ "عضم نايضنع قر 2 1 ا
 ع 2 0 ََ ها , -

 هبذك نم مثاب سيل ينعي ( باذكب سيل : هنع ىلاعت هللا يضر ناثع - ق)

 نيب حلصأ نم ) بذكلا ريثكب سيل هانعم وأ هنع مزاللا ةدارإو موزلملا زكذا نايبقا كف

 رولا ]| ىدؤي بذكلا اذهينأل نيضغاتما نيننا نيب حالصإلل بذك نم ينعي ( نينثا

 اريخ غلب يأ يوارلا نم كش ( اريخ امن وأ اريخ لاقف ) هلوقب راشا هيلإو اضيأ ليلقو
 ىمنو حالصإلا هجو ىلع هغلب اذإ ثيدحلا امن : لاقي . هعمس نكي مل نإو ريخلا ىلإ اًيدؤم

 لج لإ رادتعالا يف تدكلا راوحب نافشا لاق ٠ داسفالا هجو ىلع هغلب اذإ ديدشتلاب

 لاق . ىلوأ نوكي هبحاص نيبو هنيب حالصإللف . سانلا نيب حالصإلل زاج اذإ هنأل
 مآ ثيدح نم لب ناثع ثيدحنم'ال,نكلءاميلع.:قفتم كثيدحلا اذه هفحتلا بحاخ

 ىلص يبنلا نع ا:هتوارب اما ةيشامر ثارجتاهلإو, ةكلمت :تملببأ اابنإ .:::لثق 1 اةلفع) كبي ءوقلك

 . هدحو ثيدحلا اذه نيحيحصلا يف امل جرخأ ثيداحأ ةرشع ملسو هيلع ىلاعت هللا

 بذكلاكو برحلا يف بذكلاك اقلطم عورشم ةحلصم هيف يذلا بذكلا : موق لاقو
 كنم' لإ بحأ دحأ ال.:رخالل امهنم لك لوقي:ناك -سكعلابو ةتأرما,لجرلاتيدح يف

 ميهاربإ لوق هنمو مولظملا صالخ يفو رخآلا ثيدحلاب امهيلع صوصنم نازئاج امهنإف
 : َِإ ريعلا اهيا فسوي ىدانمو [89 : تافاصلا] # ميِقَس يّنِإ © : مالسلا هيلع

 .اةروك دملا ةروصلا لع رصحلا ىلع لدي ام ثيدحلا ىف سلو 77 سوبر ك ترف

 لثم هرهاظ فالخ همالكب ملكتملا دري نأ يهو . ةيروتلا قيرطب الإ زوجي ال موق لاقو

 يونيو مكمامإ تام برحلا يف لوقي وأ كلذ هللا ردق نأ يونيو اذك لعف نالف لوقي نأ
 للا نم انكا هب

 كا أ مح

 000151113 ) نسلسلا نب حلصي يذلا تاذكلا ل كان حلصلا تاكا : ئراحتلا - 0

 )501٠١5( هنم حابي ام نايبو ليدكلا مر خ بأن بادآلاو ةلصلاو ربلا ةناككا ٠ ملسم

  0١ةبقع تنب موثلك ما نع .

 <5”ى



 اهنع ىلاعت هلل يضر سيمع تنب ءامسأ م 7/1

 أ كلوا تاس لقا فو جلاب يول وا

 0 ا

 را سرا : ةرجهلاب م انقبس ةشبحلا نم تمدق نيح

 . مكنم ملسو هيلع ىلاعت هللا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 تلاق . اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر سيمع تنب ءامسأ - قز
 يجوز عم تنكو ةنيفسلاب ةشبحلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا ىلإ ةعامج رجاه

 مهساامو مش مهساف ربيخ حتف اوقفاوف مهيف هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبا نب رفعج

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا جوز ةصفح ىلع رمع لخدف مهريغ حتفلا نع نيبئاغلل
 مكنم هللا لوسرب قحأ :نحنف.ةرجهلاب 5 انقبس. : رمع لاقف ةرئاز اهتكج دق, اهدنع تنكو

 معطي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم متنك رمع اي الك : تلقف تبضغف
 يبنلل كلذ تركذو رافكلا راد يف ينعي ءاضغبلا راد يف انكف مكلهاج ظعيو مكعئاج

 نيذلا اهلهأو ءامسأل باطخلا ( مكنم يب قحأب سيل ) لاقف ملسو هيلع ىملاعت هللا ىلص
 هباحصألو ) هنع هللا يضر رمعل يأ ( هلو ) ةشبحلا يشاجن ىلإ ةرجهلا يف اهعم اوناك

 مكل يف ريمضلل اًديكأت رورجنلا عقوم عقو عوفرم ريمض اذه ( متنأ مكلو ةدحاو ةرجه
 مهنأل ةنيفسلا لهأ مهاّمس ءادنلا ىلع وأ صاصتخالا ىلع بصنلاب ( ةنيفسلا لهأ )
 ةشبحلا نم ىرخألاو ةشبحلا ىلإ ةكم نم امهادحإ ( ناترجه ) رحبلا نم ةنيفسلاب اوؤاج

 ريمضل هللا همحر فنصملا نم ريسفت ( ينعي ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 كانقبس ةشبحلا نم تمدق نيح ءامسأل لاق دق ناكو باطخلا نب رمع) « سيل»

 . ( مكنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب قحأ نحنف ةرجهلاب

 ١ - ةشبحلا ةرجه باب ::راصنألا تقانم ثباتكا 1:1 ئاراحتبلا )80105"( .

 داس كلاطلا اوفي لا فعجلاا انانطفالا نم لباب -ةباحبضلا :لئاتطا اباتك + ملسماو
 :ءىل 'اظفللاو (؟ة1*)ا سيقع اتعب
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 هبسي ثيدحلا حرش مدح

 ينأ ( نيكسملا/ سيل )اربع ةياورلا لع اهنا ( هناا يصوت وبه بأ, - قا
 دنع ( ناتمقللا الو ةمقللا الو ناترفاو ةرفا هدرت يذلا ) ةنكسملا يف لماكلا' سيل

 رمكلا (نيكبملا املا زر هترق ليصحب لج ا رداق نكي بالا ف نم لا
 نولأسي ال متئش نإ اوأرقا ) هرقف عم سانلا نم" لاوسلا كرد ىا فقع يذلا |

 نم مهبسحي ثيحب لاؤسلا نع نيففعتملا نيدهاجملا ءارقفلل هيف ريمضلا ( افاحلإ سانلا
 ل مر ماس سل ا وربما قلم محلا
 لاجل "لع بمن ةنوه وت اطنإلا وه "نيفادا 18م 3و بكل افاصلا نساكلا فاول تنال

 21 «فودنع لماع وأ كفاللإا اذا( الدوس يألف ودع نر لم يستمر تملا

 يال كلب افلا ناك اول ذا فايليإ الو كاوا لم اركسوي هل ىلا يرتد نال هل
 . مهاميسب مهرقف ةفرعم ىلإ جيتحا امل مهنم اًرداص

 امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع (خ) - ]٠١075[
 ةمحر تعطق' اذإ 'يذلا لصاولا ,نكلو ءقاكملاب لصاولا َسِيل و

 0 اهلعر

 كس ثيدحلا حرش مج

 سيل ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - خ )

 هلصو هب دتعي نمو لصاولا ةقيقح سيل ينعي سنجلا فيرعتل هيف ماّللا ( لصاولا
 هيف ةياورلا ( نككلو ) هلعف ام لثمب هيزاجي هبحاص هيلع معنأ اذإ يذلا يأ ( ءىفاكملاب )
 تعطق اذإ يذلا ) وه هلصوب دتعي يذلا يأ ( لصاولا ) فيفختلا زاج نإو ديدشتلاب

 . هنع عطقي يذلا هبيرق لصي ينعي ( اهلصو هنمحر

 در( ه5 2فاكملاب للطإإلا اهبل كاب تدألا تاش يىراحلا - 1000
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 كلمب يذلا ديدشلا امّنِإ ) هموصخ طقسي نأ ىلع اًرداق نوكي نم يوقلا سيل ينعي
 سفنلا وهو هئادعأ ىوقأ رهقي نأ ىلع ردقي نم يوقلا امّنِإ ينعي ( بضغلا دنع هسفن

 ايندلا رمآ نم مهدتعا روهشملا مسالا اذه ىنعم' مالسلا هيلع نبل لوح ىخعلا دنع

 . نيدلا رمأ ىلإ

 ١07 - نع, لاحت لبتلا يضر :ةريره وبأ (ق) ,:

 دلل | تع ىتجلا امهر نضرشلا ةرتك نع سلا 0١

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةرثك نع ىنغلا سيل ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نكميو اهريغو دوقلا نم لاومألا فونص لوانتي ءارلاو ةلمهملا نيعلا حتفب ( ضرعلا

 ةنسلا لهأ يأر ىلع وهو رهوجلا لباقم ضرعلا نم دارأ هنأك ايندلا ضرع لاقي نأ
 ىنغلا سيل ينعي نينامز هتابث مدعو هلاوز ةعرس يف هب هبشم ايندلا عاتمف نينامز ىقبي ال

 ىنغلا امنإ ينعي ( سفنلا ىنغ ىنغلا امّلِإ ) عاتملاو ضرعلا ةرثك نع لصح ام دومحمل
 دارنا نكمل ىرطلا لافو ..امتاواريقف صب رملا نآلا ةعاقلل رهو نسفلا ىح در
 "الإ ةلحرطخ ا( نركن 1 نقلا نآل ةيلسعلاو | ةيملعلا تالامكلا لوصح نقلا د

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - ع7١٠]
 هما كرما مدلل علا اكسل ا
 . م نإ اذا لا يدل كلل اَمّنإ : :ناكمشللا الو

 0405 ةرهلا 34 اًفاَسلإ رمانلا نارا ال

 درا( 2571 ردا" ىنغاا لعل بناب"“ *فافارلاب باك ©. ئراخببلا 90

 )٠١8١( )١5١(. ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 م تالت النوبة اناورت انام را باطلا للا ل0
 .(8١ا/5)

 هيلع قدصتيف هل. نطفُي الو ىنِغ, دجيا.الا يذلا :نيكسملا باب“: ةاكزلا تناتك .: ملم

 دل ا( دمك

 ا



 « سل ١ ةملك هلوأ ءاجام يف : لوألا لصفلا

 ]٠١307[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (خ) :

 ا كلهالاب كشاحي دعا سل

 ع سداسلا بالا .-

 مح كيد حرش مدح

 ( بساحي دحأ سيل ) اهنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 مالكلا مدقت ( كله الإ ) هيف ىصقتسا ام ثيدحلا يف باسحلاب دارملا ةمايقلا موي يف يأ
 الا انا نق 1 "ك2 هاشم قا كيد ل لاوالا قابلا  هط
 هللا تاكا ركن انك شقاع "فاد نما هيلع قيساسنا و عع راخبلا مقرب تيلتلا ف
 . اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع هتيوار ملسم حيحص يف هنيعب انأ هتفداصو

 : هنع, ىلاعت هللا يضر ةريره وبا( (ق) -00007
 َدْيِع ةّسفت ُكِلْمَي يذلا ٌديِدّشلا ااَمَّنِإ , ةعرصلاب ٌُديِدّنلا َسِيل »
 كا بّضتعقعلا

 يأ ( ديدشلا سيل ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 ةغلابملل ةكحضلا نزو ىلع ىهو طاقسإلا وهو عرصلا ةرثكب يأ ( ةعرصلاب ) يوقلا

 :1115(27) كيضغلا, نم ردحلا باب : بدألا ةناكأ . يراخبلا - 0 ١(

 يابو: بضغلا كبعر هبت كلما نتا( بضفت يان. ثباد لاو ةلككلالواءربلا باك .ةهلسملاو

 .(١١٠ا) )55١09( بضغلا بهذي ءيش
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0 3 01 0 ْ ١ 

7 0 977 
 ه ةيالاو 0

 0 0 ا
 ا أي ةلامل» اح هانت اعنا

 ظ اههسارالاشلاوبيز ا ١ ةيرول ولم[ لمت اب

 1 اامجيلب ااهنيودرا ةينعلاعلم اهم هلمقايرامد
 هس اسم ١ ١ يالملو !لياولسلا| ناش كين

 !اذهيأر !اثلءنر » ةير دل بله! اد ةلمغا دي .ش

 افعبلر اانلهسب ١ اير الاملء أعان ةلمخا| سبر نيج ١ ١

 اافعسإر أمم : ' يدل بلد ايام ةلمقع إو

 اافهمار اايعلعور هيأ اير عل» اه هبال

 افهنإر ااثلابر هش :. ايرعل علو طاع ليت اندا



 «سيل» ةملك هلوأ ءاجام ىف :

 (سئبو معنا ةملك هلوأ ءاجام يف

 «امنيبو انيب»ةملك هلوأ ءاجام ىف :

 اهلا هل: ةملكسلوأ ءاجنام ىف
 (ول١ةملك هلوأ ءاجام ىف 1

 («الول١ةملك هلوأ ءاجام ىف
 «ةيطرشلا نإ)ةملك هلوأ ءاجام ىف

 «ريخ١ةملك هلوأ ءاجام ىف :

 («ليضفتلا لعفأ»ةملك هلوأ ءاجام ىف
 «لك»ةملك هلوأ ءاجام ىف :

 «دق»ةملك هلوأ ءاجام ىف :

 «دقل» ةملك هلوأاءاجخ ام ىف“ ٠



 نوكي نأ ىلع عارك بصن زوجيو ةيده قرحم ةاش عارك ناك ولو هريدقت قاسلا قدتسم
 ينعي تايدهملل باطخلا اقرحم ةاش عارك ةيدهلا ناك ولو هريدقت اهمسا عم ناك فوذحما

 زوجيو رسيت امب دوجي لب اهدنع دوجوملل اًراقتحا اهتراجل ةيدهلا نم ّنكادحإ عنتمت ال
 نإو اهلبقت لب اهتراج ةيده نكادحإ نرقحت ال ينعي نبيلإ ىدهأ نمل باطخلا نوكي نأ

 اهتراج ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي ةياورلاو يشيلقألا هركذ اذكه ) ةليلق تناك
 ةيدهلا ىلع ثح هيفو ةاشلل راعتسي دقو سرفلل رفاح لاك ريعبلل نسرفلا ( ةاش نسرف ولو

 " نولقلا تدلجتساب
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 ٠١ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) :

 ٠ دْبَع يب ام ! بلطُملا ٍدْيَع ُتْنب هّيِفَص اي ! ٍدَّمَحُم ُتْنب ُةَمِاَف اي

 لمي ا ناو يمنا هيي نكت كلزقأ لا '

 4كسح ثيدحلا حرش مح

 ) ىلاعت هلوق لزن امل تلاق . اهنع ملسم ىور ( اهنع هللا يضر ةشئاع - م
 مالسلا هيلع لاقف افصلا ىلع مالسلا هيلع يبنلا ماق 4”2نيبرقألا كتريشع رذنأوإل

 ) نم مكل كلمأ ال بلطملادبع ينب اي بلطملادبع تنب ةيفص اي دمحم تنب ةمطاف اي

 ينولس ) حلاَصلا لمعلا يف اودهتجاف ةرخآلا يف رانلا نم 5 ذقنأ نأ, ردقأ ال يأ (ائيش هللا

 ايندلا يف يأ ( متكش اه يلام نم .

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ٍوبأ (قرتاتخلالا
 ٍةاَش 0 ولو اهتراحل كال ندا ( تايم" ابا

 اةتاملسملا . ءاسن ايا 8 ةياوشلا ١ قديلفألا هركذ اذكه ؛ َقَّرَحُم

 :1(ا9ا2 "نسر "ولو اهي راح ةراخ نرشتال

 هج ثيدحلا حرش مح
 ءاصن اي) هنع ا ىلع اَمْفَّنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - قاز

 المخ ةبوصنم اهّنأ ىلع اهرسك زوجيو ىدانملا ظفل ىلع المح تانمؤملا عفرب ( تانمؤملا
 نكادحأ َنرقحت ال ) تانمؤملا فئاوطلا ءاسن اي هريدقت ءاسن بصنب يورو هلحم ىلع
 وهو عارك ةفص ( قرحم ةاش عارك ولو ) اهجوز ةأرم ةأرملا ةراج ليق ( اهتراجل

 (1 هراول نيبرفألا كتريشع رذنأو 3 + قاعت هلوق يف تاب :/ناميإلا كلاتك : كسم 0 |
 7١. 54 ءارعشلا ( .(؟ه0٠)

 . (5555) اهيلع ضيرحتلاو اهلضفو ةبهلا باب : ةبهلا باتك : يراخبلا - [ع71١٠]
 عيلقلا ا نما مم الو . لالقلالا لاو ,ةقدصلا لع ثحلا باب: ةكريار هناك ١ يش
 5 و راما
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 رحسلا نإ » قبس اميف .مالسلا هيلع :هنايب :ةنيرقب: هعلط ههي.ذارأ (اهلخن ناكلو) رمحأ ناك

 (نيطايشلا سوؤر) اهيف انوفدم ناك هنأل ركبلا ىلإ لخنلا فاضأ امنإو « علطلا يف ناك

 رئامضلل ريسفت ( ناورا يذ رئب ينعي ) هرظنم حبقو هتشحول ةثيبخلا تايحلا ينعي
 . ةشنْوملا

 1 ا الليل

 7 السلا كانرعب اذه نتاع ايل

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 مضب ( شئاع اي ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)
 مالسلا هيلعو تلقف » هتمتت ( مالسلا كئرقي ليربج اذه ) ةشئاع مخرت اهحتفو نيشلا

 ٍفخي مل اذإ .مالسلا ةيبنجأ ىلإ يبنجألا ثعب زاوجيو ةشئاعلا,ةليضف .هيفوا.« هللا ةمجرو

 . هيلع ةدسفم بترت نم

 : اهنع ىللاعت هللا يضر ةكعئاع (نسس |( يانج

 . « ةّيْذِملا يّملَه ! ةَّشْئاَع اي »

 كبس ثيدحلا حرش ا

 يلوان يأ ( يّمّلَه ةشئاع اي ) ابنع ملسم ىور ( اهنع هللا يضر ةشئاع - م

 مورق اننبك حبذي نأ دارأ نيح .هلاق تلاق ريبكلا نيكسلا ىهو ( ةّيذملا ) يتاهو

 ةمأ نمو دمحم لاو دمحم نم لبقت مهللا هللا مسب » : لاق مث شبكلا عجطضاف اهذخأ

 .ينم لبقت مهللا يًّحضملا لوقو حئابذلا عاجضإ بابحتسا هيفو .هب ىحض مث دمحم

 ب70 ةكيتقلللا] نكاذ تابت: .قلخلا عبق بتاتك :٠ ىراخبلا - عم

 (؟4141) اهنع هللا يضر ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو
 ةين(5)

 ]١١569([ - ليك وت الب ةرشابم اهحنبذو « ةيحضلا بابحتسا باب : يحاضألا ااا : ملسم «

 ةرابفو م13/ز ا قكتلاو“ةيمصتلاو
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 هب سيتم ب حرص ون

 اذه لخد.ىتم ةشئاع اي ) .اهنع ملسم ىور ( اهنع هللا يضر ةشئاغ - م

 هدعو هللا فلخي ام ١ ثيدح يف بابلا اذه لئاوأ يف هيلع مالكلا مدقت ( انهه بلكلا

 9 هلرادو

 : هني لاقت هللا يضر ةريره وبأ 6

 ينِإ : تلاقف « ةرمُخلا ::ئوريو ؛ َبوُقلا ينيلوات ! َشْئاَع اي ١
 ارك هلل راتني لدم ىف ثنا دلتصتخ فاي لاف ٌضئاَح

 بوغلا ينيلوان ةشئاع اي ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - م )

 كدي يف تسيل كتضيح نإ لاقف ضئاح ينإ تلاقف ) ةداجسلا يهو ( ةرمخلا ىوريو

 . ( هتلوانف

 : اهنع ىلاعت هللا يضر تاغ نول ا
 سا ا

 سوّؤر اهلْخَت ناكَلَو « ءاّنجلا ةَعاقن اَهَءاَم ناكل 0 ةَشْئاَع اي »

 ( نأكل هللاو ةشئاع اي ) اهنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق)
 ينعي ءانحلا هيف عقني يذلا ءاملا نونلا مضب يهو ( ءانحلا ةعاقن اهءام ) نونلا ديدشتب

 ةروص هيف اًئيِب نولخدي ال مالسلا مهيلع ةكئالملا نأو . هوحنو شرفلاب ةنهتمم ريغ ةروص 0
 )5١١54( )48١(. بلك الو

 ةراهطو هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ زاوج باب : ضيحلا باتك : ملسم - ]1١57[
 )١7(. (؟99) هيف نارقلا ةءارقو اهرجح يف ءاكتالاو اهرؤس

 . (0155) رحسلا جرختسي له باب : بطلا باتك : يراخبلا - ]٠١1[
 .(17) (؟89١7) رحسلا باب : مالسلا باتك : ملسمو
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 دقو كيلع لخدي) مالسلا هيلع ليئاربج يأ (نكي ملو كنم هتيفخأف هتبجأف)

 نأ"”تقلكحخاو كظقوأ َُكآ تهركف) كغ خيا (تدقر دق نأ تندظو كبايث تعضو

 ةربقم يهو (عيقبلا لهأ دات نأ كرمأي كبر َّنِإ) ليئاربج يأ (لاقف يشحوتست
 .(مهل رفغتستف) ةنيدعلا

 :اابنع الاغت هللا يضر ةهسئاع(ق)ا +, ايو

 . عراب موق َبْذُع ذَقَو , ٌباَذَع هيف َنوُكي نأ يم اَم هَشِئاَع ا

 كالاقاراا لاق »و ايامك صراعا ذدحاولاقك«كاّذعلا جيتا اور ذك

 نارك انور احس علا رواش دا اجراللا (ىزامتا لواط رار

 . ةيهاركلا كهجو يف تفرع هتيأر اذإ كارأو « رطملا هيف

 بهسح ثيدحلا حرش مدح

 نأ يننمؤيام ةشئاع اي ) اهنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق )

 اهلبق امل ًاليلعت تجرخ ةيلاحلا ةلمجلا هذه ( جيرلاب موق بذع دقو باذع هيف نوكي
 قفألا يف ضرتعملا باحسلا وهو ( ضراع اذه اولاقف باذعلا موق ىأر دقو )
 نأ ءاجر اوحرف معلا اوأر اذإ سانلا ىرأ هللا لوسر اي هل تلاق امل هلاق : انرطمث )

 هتفخم لاك ثيدحلا ينو ( ةيهاركلا ثاهجو يف تفرع هتيأر اذإ كارأو رطملا هيف نوكي
 . هتمأ ىلع هتقفشو مالسلا هيلع

 ]٠١55[ - اهبنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع (م) :

 ؟ 9 ايم لكلا اذه“ خا ئىم !ةتناعواب»

 ليقتسم اس راع هور املق طب. كاي : فاقحنالا ةروس نم ريسفتلا باتك - يراخلا - 01 ١[
 .(18155) © .. مهتيدوأ

 رطملاب حرفلاو « ميغلاو يرلا ةيؤر دنع ذوعتلا باب : ءاقستسالا ةالص باتك : ملسمو
006505 

 - هيفام ذاختا ميرحتو « ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - ]٠١55[
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 .عيقبلا لقا تا نارك ما فرست لاين ريح ا ا

 ةنروبفاو خم

 0 اة را حرش مح

 ىلص يبنلا ءاج :تلاق .اهنع ملسم ىور (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)

 فرط طسبو هيلجر 7 يل اذ( عللسو' هِللَغ لات ]ها

 قفرلاب ةدادارإ دلع افا كذفارا لق ملا نظ ام ردق الإ ثبلي ملف عجطضاف هشارف ىلع هرازإ

 ىرازإ تعنقتو يسأر يف يعرد تلعجف قفرلاب هقلغأ مث جرخف بابلا حتفو قفرلاب لقتناو

 مث تارم ثالث هيدي عفر مث مايقلا لاطاف ماقف عيقبلا ءاج ىتح هرثأ ىلع تقلطنا من
 م نار ما اع يا د يوم ل 7

 00 ل نر عر( انح كلاع شناع 00 ا
 ىنعمب وهو وبرلا اهذخأ ىتلا ىهو ( ةيبار ) ودعلا نم هعافتراو سفنلا برض يشحلا
 يأل » اهضعب ينو تاياورلا بوصأ هذه : يوونلا لاق ( ءيش ال تلق : تلاق ) يشحلا
 خسنلا ضعب يفو كربخأ ءيش يأل يأ فوذحمب قلعتم ماهفتسالل يأ ةملكب ١ ءيش
 نونلا ديدشتو ماللا حتفب ( ينربختل لاقف ) ءايلا ىلع ةلخادلا ةراجلا ءابلاب « يبال »

 ورك سلا . تلا تلاق ريبخلا فيطللا ينربخيل وأ )

 نم تلعف امع هُم يبنلا تربخأ يأ ( هتربخأف ) ممظعتلل مالكلا اذه لاقي امهب
 مقل. "تلك" .؟قلاكأ' كيلرااكعذلا' .داولتلا ,تنأف لاقتو هنم يافجحاو هيبقع نجود

 كيلع هللا فيحي نأ تننظأ لاق مث ينتعجوأ ةده يردص يف ) ينعفد يأ ( يندهلف

 لاقي يرهوجلا لاق . ىرخألا هتجوز ىلإ كتبون يف بهذي نأب كملظي يأ ( هلوسرو
 هللا همحر فنصملا لوق نم اذه : تلق ( تلاق ) هملظ اذإ ةلمهملا ءاحلاب هيلع فاح

 يفخأ فيك ةشئاع تلاق ىنعي ( هللا هملعي سانلا مكي امهم ) قبس اميف تلاق اذكو

 تلاقو لوفلا ف "كممعف هب كريو هللا ةملاقي كتم تيمحلا نافا هللا لاوطار 3 نا كلكم

 يف عورش اذه ( ليئاربج نإف لاق معن لاق ) تمتك امهم ناكم سانلا متكي امهم

 يأ ءاتلا رسكب ( تيأر نيح يناتأ ) اًيفخم اهدنع نم مالسلا هيلع هجورخ ببس نايب
 كلن هدد ماسلا هيلعر ةنارج افحا يأ ( كبنم هافخأف ينادانف ) يجورخ تيار 11
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 صاالخأإلا اره( هيفا نخغا ناذلا اننيد ) داقتعالاب ( نافرعي انالفو 00

 هج و ىلع صخش بيع كاتب زاوج هيفو ( نيقفانلا نم نيلجر ينعي د ) ةماقتسالاو

 . ةحلصم هيلع بترت اذإ 0

 اع نلغاأشا يضر ةشئاع (خردتت “تو

 هللا هيج ناطألا نإف دن نه لكما ناك دام هظئاع 1

 كسي ثيدحلا حرش مدد

 ناك ام ةشئاع اي ) امنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 وهللاب رذارملاب يرراضنألا ىلإ رقأرمازجشفز امل ىلاق_.ماهفتسالا فرح فدع وف, ىكعت

 راصنألا نإف ) لابرغلاك مهفد ناك نكل . هوحنو فدلا برض نم سرعلا عم نوكي ام

 . ( وهللا مهبجعي

 وا يضر ةشئاع (م) - ]٠١5[

 نع لا ثيلق تللإك 4من يدا كيك ناو اكد

 بلد أب اذا ووو ال ١ تلم تلك ٠ ديال ارا يئرْخُت
 ماكتب تلق ؟ يِماَمأ ُتْيَأَر يذلا داوم تن : لاق « ُهئربخَف ! يّمأَو

 ِكيَلَع هللا َفيِحَي نأ ٍِتْئَظأ : لاق منا يِنْمعَجْو ةدْهَل يِرْدَص يف يِنَدَهلف

 : لاق ٠ معنا: لاق « هللا ُهَمَلعَي سانا مُثكَي اَمْهَم : تلق لوُسَرَو

 از دلي كش ا كل يِناَداَنف تير َنيِج يناثأ ليئارج

 الاظتي كف بدك رصف نا رسل راب كلانا تقع ةهوباكللع لخشا

 ةكربلاب نهئاعد و اهجوز ىلإ ةا نيدبي يتلا ةوسنل لا اب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع57١٠2]

 "سوبا

 6 اهلك ءاعدلاو روبملا لوحد دنع لامي اما تيان: زئانجلا كااذك : ملسم 2

 ا(
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 : اهنع لاعترللا نينو ةيهناع  لمووكا [ناعكو
 ا ةشاخباف ١ ىناوك 0 17 ال ابق اشو

 ينوكت ال ةشئاع اي ) امبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - مر

 « شحفلا بحي ال هللا نإ ١ ثيدح يف شحفلا ىنعمو هركذ ببس مدقت ( ةشحاف

 ؟" نع لاعت هلا 2 ةشئاع ا 1[

 دارا ربيخَب ٌتلكأ ىذلا ماعطلا ملأ ٌدجأ لاز 0 ا

 ) دا فكللد 8 وع عاطقنا تالا

 هب ثيدحلا حرش مدح

 لازأ ام ةشئاع اي ) ابنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 ةدلااطلا يبلظ. ناك" للا" هال «ةاضلا" هب" "دارأ("ارييخن :تلكأل ىدذلا ماعطلا | دجأ

 تقو يأ ( تدجو ناوأ اذهف ) هيف تام ىذلا هضرم يف هلاق « اهنم لكأ مالسلاو

 نم ) هبحاص تام عطقنا اذإف بلقلا يف نطبتسم قرع وهو ( يرهبا عاطقنا ) ينادجو
 .(مسلا كلذ

 8 لا رست ا هوو نزلا 2

 ؟اهْيلَع راكم 0 ا اًنالف لا ام ةلشناع كو

 ل0 يمفاملا | د

 ال ا لل

0 - 

 ( نظأ ام ةشئاع اي ) امنع يراخبلا ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - خ )

 مهملع دري فيكو « مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يبنلا باب : مالسلا باتك : ملسم - ع٠

 ا 0 0 [١

 ]١1١1[( هتافوو لَم يبنلا صضرم تاب :"ىراعملا تاكا :"ىراخبملا 10 (1

 "11 نطظلا "نم نوحي ام" كابا تدالا فاك: (قاراشللا كد 0
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 ( نالجر ينءاج هيف هتيتفتسا اميف ) يل نيب يأ ( يناتفأ هللا نأ ) تملع له : يأ

 ءايلا ديدشتب ( يلجر دنع رخآلاو يسأر دنع امهدحأ دعقف ) هللا ءاتفال نايب فانئتسا

 يلجر دنع ىذلل.يبأز دنع ىذلا لاقف ١ مانملا ينباهاز مالسلاهيلعأ هنأ كإ ريشي اذه
 0 1 لف اخ نأ نكمي اذه ( يسأر دنع ىذلل يلجر دنع يذلا وأ

 0 كلا طلال لاق ) ُهُتْيَع يبنلا هب دارأ ( لجرلا عجو ام ) يوارلا

 ضعألا نب ديل : لاق © هط” لاق ) رييشم نإ "سرا لج لا لاق سا هد

 وهو مملا مضب ( ةطاشمو ) فورعم وهو ( طشم يف : لاق ؟ ءيش يأ يف : لاق
 دارملا . ركذ ىلإ ةعلط ةفاضإ ىلع ( ركذ ةعلط فجو ) طشم اذإ رعشلا نم جرخي ام

 هرحس 1111111 ديدشتلاو مجلا مضب فحلاو لخنلا لحف ركذلاب

 حتفب ( ناَوْزَأ يِذ رعب يف : لاق وه نيأف :لاق ) ىثنأ علط ال ركذ علط فالغ يف ناك

 لجر مسا ةزمهلا

 اع باعت هللا ضر هشئاهج روز 0

 ىنعي ؛ ( ضعب 0 ا لا ا

 . ةمايقلا موي

 تعمس : تَلاَق . اهنع ةياورلا ىلع افا ( اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع - قر

 كرف 4 ةارع ةامح سانلا نيكي دس لل ع "لاس تا لص هللا ل

 ةالتشلا اميلع 4-1163! :لطعي كو ل قي ل

 ( ةمايقلا موي ينعي : ضعب ىلإ مضعب اا: لو نال للقيم رك سنام اياب مالسلاو

 . رظنلا هيف عقي نامزل وأ رمألل ريسفت اذه

 ثا هادو +ارتشحلا“تابات 'قافازلا ' تناتك-.««يعراختسلا اب مز1 هاك

 . (51) (5855) ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب : ةنجلا باتك : ملسمو

 تقو . الغ ةارع ةافح ةمايقلا ماوي ىدانلا»رشحعاو م« لؤبيو هلكت ملا كلف ابعأ

 . ١ تيدحلا ركنفا د كافكا نضعتا لإ عوتسعي ظني اعين ةانئاثلا و لاجارلا "هلآ لوسز آي

 ا



 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع («(قردب | يق

 م 8 / م 2000 0 2
 جاوز اهتعب نيح ةمطافل هلاق ؛ ( بحا ام نيبحت الا ةيثب هلق

 «ءامع لاغت اهلا يضر ةشئاكن و لدعلا ةلايسا هيا برك

 نيبحت الأ ةينب اي ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق)

 هندشني هيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يِبنلا جاوزأ اهثعب نيح ةمطافل هلاق : بحأ ام

 هللا ىلص وبنلا نم بلطي ينعي "اب ىف يأ ( اهنعا ىاعت هللا يضر ةشئاع ا ف لدعلا

 . ةلصاح تناك هلسفلا ف ينس ةاواسملا ذإ ةيحأ ل دهسئال ردت انا د ف

 ]٠١51[ - اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) :

 ٠ ندع ينءاج « هيف ُئيتفتسا اميف يناَقفأ هللا نأ ترعشأ ةسئاع اي

 تلت مر كد يذلا ل |اتف « يلج دنع رحالا؟ يبس "1 دع 0 6
 و

 : لاق ؟ لجرلا عِجّو ام : يِمأَر دنع يذلل يِلْجِر دنع يذلا وأ يِلْجِر دنع

 ا و ها ل ندي الت ريتا"

 . 2« ناّورا يذ رئب

 مه ردا حرش مح

 0 ناك رت .تيلاق 0 اي درلا هلي تبن ( رواق نازل اكو ةشئاع - ق )

 ل هير اعد مث هللا اعد يذدنع امري ناك:

 < 015 400) . ةيحاص لإ ىدهأ رم بابا : ةيطا باتك :.يراحتلا ب ل 6

 05.4.4 5) ابنع . هللا يضر ةشئاع لئاضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم

 7 ل

 ]٠٠61 ١ع - رحسلا جرختسي له باب : بطلا باتك :.يراخبلا )51580( .
 رخال تابعا الامل باكا بلطف (15 (1 :
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 هنع ىلاعت هللا يضر ملا( م11

 1 2 2 20 3 رس د 2 1 0 : 22 2 ل

 كل و را د كك | اا ليل يرظنا ! ٍنالف ما اي »

 لور يسع لاق مث اور عاشو ناك وا رمال لاق[

 7 ا ا

 راقب ويحس ساس وبال م
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 ىلاعت هللا يضر سنأ 0000
 وه ياو و عار سحماو

 د ثيدحلا حرش مهن

 2 يتلا ىأ : لاف هع ال 211 دعا لاساالا ضرس" 2

 كا انحا نألا/هتزفتا“ :"اننلاق ب رسيحملا دعاءه نيك مربح زل كا

 مآ اياز 4 لوقا كلكيضب" هرقل" ووش امو اهلل قارمنل تا لذ داير ركل
 موي هلاق ) انيلإ نسحأو ٌردعلا ّرش اًنع ىفك ينعي ( نسحأو ىفك دق هللا نإ ملس
00 

 هنع ىللاعت هللا يضر سنا 4127 ا ا
2 2 5 7 5 1 2-76 ً 6 - 

 عمجم اهار نيح هلاق ؛ « َنيِعَبصَت يذلا اذه ام كو
 - و

 بنر تيدا د رق لو

 ا "ناك" + لاق "؟ ةنع ةياورلا لع اقملا ( هن .لاعت هللا ىضر سنا قار

 كاد ءاجف اهشارف الك ءانيو ةحام لا م اهتلاخ ارك لس ءا كي لحدي مالسلا هيلع

 هرصعتف هقرع فشنت تلعجف قرعلا ريثك م الاللا' هيلع تاكو قرعف اهشارفا لع لالف مر
 اهار نيح هلاق ؟ نيعنصت ىذلا اذه ام ملس مأ اي ) : مالسلا هيلع لاقف ةروراق يف

 . ان ايبضايفتك رايت ديفتم .ةييطارروط يانيلط ردع يك قرع اذه ندد تلاقف ( هقرع عمجت

 عمو اًبيط سمي مل نإو مالسلاو ةالصلا هيلع هتفص تناك ةبيطلا ميرلا هذه : ءاملعلا لاق

 - ةكئالمل هتاقؤللل هجر كلط عف ةعلابم [كياق ءألا نفي نيتك ىف عشيطلا ليعع و نك

 ]٠0٠١51[ - لاجارلا عم ءاسنلا ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم 35 ١( 01١1-2 '

 ]٠١67([ - مهدنع لاف اًموق راز نم باب : ناذكتسالا باتك : يراخبلا )5258١( .

 : (45) 681 هي كربتلاو ةلكع ىبلا فارع هبط كانا كاملا ناك "7 ينال
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 جل دست نسم 1

 ُتْطَرَتسا يْنأ ير ىَلَع ع يليزش نأ نيم اَمأ ! .ميلنم مآ ا

 اَمَك ُبَضْعَأَو « ُرْسَبل ىَضَرَي امك ىّضْرا بن الإ + كلت يزيل
 نأ « لهي اَهَل َسَِل ٍةَوعَدب يِتّمأ ْنِم ِهْيَلَع ُتْوَعَو ٍدحأ اَمْيأَف ؛ د

 . (« ةَماَيقلا مول اي 0 اريل د لع

 كح ثيدحلا حرش مهد

 هللا مآ اذيغا نذو ©1018(! اهنعر ملطم "لوز (ماطتع !ىلاعت هللا يضر نأ“ م

 لا" كرك فلا هيخا جتأاواا لاعف لشاب 'هيلغا ىلاعت هللا : نيك شلا/ 3 وثب راع كا هن

 ال نأ هللا لوسر يلع اعد : لوقتو يكبت ملس ّمأ ىلإ ةميتيلا تعجرف « كنس ربك
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيقل ىتح ةلجعتسم ملس ّمأ تجرخف يّنس ربكي

 زر: تلاق « لس“ مأ اي كاد امو 9 "لاق © ميس لع ترخدأا"شا| سس

 مل. هللع لااعت سنا ص دنا لوم كحق . اينسا ريكي لادا ابلغ و تعد
 لدب اذه ( ير ىلع تطرتشا ينأ يبر ىلع يطرش نأ نيملعت امأ ملس مأ اي ) : لاقف

 رشبلا ىضري م ىضرأ رشب انأ امنإ : تلقف ) دارملا ىلع ةلالدلا يف ىفوأو هلبق ام
 لهأب اه سيل ةوعدب يتمأ نم هيلع توعد دحأ امّيأف رشبلا بضغي ا" بضغأو
 هيلع وعدملا كلذ هيلإ هللا برقي يأ ( اهب هبرقي ةبرقو ةاكزو اًروهط هل اهلعجت نأ

 اه نوكيف اهيلع يناعدل الهأ نكت مل ةميتيلا كلت ينعي ( ةمايقلا موي ) ةوعدلا كلتب

 ة علك ردح سلا نم ىلع ءاعدلا هتيم يبنلا نع ردصي فيك : رايق“ نإف ١ وه

 طي ناك: ماللسلا هئلعبدرعو رهاظلا يف: هلا الهأ هيلع وعدملا نوكي تاب امإ نهرو :|ادلق

 نرسل باق ديلطقال لع  .قوكي دة ن ايبا. لاعبا مللا دنع :داهأ نكي ىلا ناو رعاطلا

 كفاجما كلذ ةازيغوأ كلتش ؛تزبكدوال هاقلديف» تيبدرتإ نا هط وق نم  مالكلا خف برعللا ةداع

 .: ةيرقاو# ةطخ ررااءلعا لأ هير لاسفا:ةياجإ كلذ“ نم ءيث فدايعي ذأ مالسللا هيلع

 « هيلع اعد قا وأ :ةايعا ييبنلا نعل نم تاي : :تادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم م
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 (اهنسا وري )ا هشنحلا ناكل ىلع نسح ىنعمب فيفختلاب ( انس اذه دلاخ مأ اي

 ةريغص تناك هدلاحا<ءآ :نأ- نع !لايا اذهب( نيعطا وللا قار تلا اريغا نم اذا ل يشن

 مالسلا هيلع هقلخ نسح ثيدحلا نم موهفملاو . الؤافت,دلاخ مأ اهامس اغإ تقولا كلذ يف

 هيلع هنأكف زئاج رمعلا لوطب ءاعدلا نأو ةزئاج مهل ةبحلا نأو راغصلا عم هطالتخاو
 اها برقا ناعج وهو دجاو يعمي قواحالا و ةالبالا رنا مست نأ كل دعا اها لاق هاش

 لا هدعب يسبلا ينعي ءافلاب )) يفلخا )"يورو

 :نابنع ىلاغت هللا يضر ةشئاع (ق) ]٠١5٠[

 رلب ينك لرب اهنشلو هناك هقيئاغي و يي وزال ينام ويا

 . « اَهَرْيَغ َّنُكْنِم ٍةأَرْما فاَحِل يِف انو
 كسب ثيدحلا حرش مح

 تناك : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع اقفثا (اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 ةملس مأ رخآلا ا ا نيبزح هيَ هللا لوسر ءاسن
 ةدها يلقب نأ دارا نيف ةشئاع كيع ىلا كح ,ىلاع نوملسملا ناو هاب را رئاس و

 هلل أ برج تلاقف هلإ اهنعب ةشئاع تيب يف ناك اذإ ىتح اه ضر

 50 هكا نما نك اح هيلا اود نا الا فاي لاوس كا ا

 د الا ويس حال دا لاو كنا ل سينما اي ركع فقمت

 ملكتلاب يأ ( ةضئاع يف ينيذؤت ال ةملس مأ اي ) مالسلا هيلع لاقف هتملك من ائيش اهل لقي ملف
 ا ل

 اللا لا اي الئاديإ نم هللاب دوعأ : ةملس ما تلاقف . ةهسداع اع يا( اع سا

 . هئاسن ضعب بحب لجرلا مالعإ هيفو

 ]٠٠6٠,[ - (؟ا/1/ه) ابنع هللا يضر ةشئاع لضف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : يراخبلا .

١ 

 راهزألا قرابم )؟(  م١6



 ةثراخ مآ, تلايسم: لاق. . .هنع يراخبلا ىرنر ( هنعا ىلاعتاهللا يضر لشنأ - حار

 ناك دإ و: تربص هاك ف (ىضبان كاك نإ ::تلاقو ردي عيوب ١ ناش هناكو ةيتراح اينلا لع

 ةصقلل ريمضلا ( اهنإ ةثراح مأ اي ) : مالسلا هيلع لاقف ءاكبلا يف تدهتجا كلذ ريغ
 ليق . ريثكتلل وأ مظعتلل اهيف نيونتلاو ناتسبلا :يهو ةنج عمج نانج“هل يأ (نانج )

 ثتاصأ كنبا نإواةنحلا ىف 7 ك3 كلا يتلا ةنجلا نأ ينعي ةنجلل « اهنإ » يف ريمضلا

 ةاكشملا حرش يف ركذ . راجشالاو مركلا هيف اذن ناتسبلا سودرفلا ( ىلعالا سودرفلا

 ١ تانعردلاب ناجلاب دارملا

 ديعس نب دلاخ تنيإ ليقو"ضاعلا "نب ديعس تب دلاح مأ (خز, 0 3

 ةنايغ# ىاعتا هللا 1
 ا يك 00 ل و 0 دهب 2
 مرات ايناس كر اشم مل امج لن اني انايطب

 م ل دنقلا حرش مجع

 هللا يضر ديعس نب دلاخ تنب ليقو صاعلا نب ديعس تنب دلاخ مأ - خ )

 درفلا ثيداحأ ةسمخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هتور ام : لبق ( اهنع ىلاعت
 ةصيمخ اهيف !بايثب .يتأ دقو مالسلا هيلع هللا لوسر تينأف :تلاق نينثاب اهنم. يراخببلا
 ينوتيإ ١ : لاقف هوقلا تكسف « ةصيمخلا هذه وسكت نورت نم» لاقف ةريغص ءادوس

 لعجف نيترم ©« يقلخاو يلبا ١ ىاقف هديب ابين

 انس اذه ةلاخ مآ اي و : ,ىوقيو ىلإ هديب شيق ةضيمخلا ملع ىلإ ب.رظني« ةالسلا هيلع

 أف ع يبنلا 0 ّط كافل فناغ ماب

 ١91١ (١ ةلعمفاب بارع يدم هان نم كان 5 اا لال يزاخبلا - را

 1 207 ءادوشلا ةصيمخلا تاب 3 سابللا تاعك يراخبل اخبلا 7 |“ كايا
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 ؛ نهؤامسأ وأ ثانإلا ىنك ىدانملاو اي فرح ٠ هلوأ ءاج ام يف

  ثنؤم درفم وأ بنوم ىلإ فاضم هادانمو ءادن فرح هلوأ ام وهو

 ” ان نعت هللا يضر ةملس مأ (ق) - 403 ٠١[

 ٌسانأ يناتأ ُهّنِإو ٍرصَعلا َدْعَب نيتعك رلأ 0 عا عاق ١

 نيتعكرلا نع ينولغشف ؛ . مهِمْوَق نم مالسإلاب سيقلا دبع ينب نم
 . « ناتاه امهف ٍرُهظلا َدْعِ لكلا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 : تلاق . ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - ق)

 كالا ادلع ملال صعلا دع اضالتما نيمللل نيك راو ع ساس يسع

 راسا راو سر تل
 ينولغشف ) اوملسأ دق ةليبقلا كلت موق ضعب نم يأ ( مهموق نم مالسإلاب ) ةليبق مهو

 ىلع ىلاعت هللا همحر يعفاشلا هب هب كسمت ( ناتاه امهف رهظلا دعب نيتللا نيتعكرلا نع

 ام الاسم را يلق هتفستسرلا بهاد تقرا يسار لاح د مضيلط 0

 اذإ هنأ نايب هيفو هقفلا اًعبشم هنايب عضومو رجفلا ةنس ىوس ىضقت ال نئسلا نأ ىنإ
 مالسإلا يف ثيدحلاب مالسلا هيلع يبنلا ًادبااذهيو :اهمعابا ى دين تامهملاو حلاصملا ضراعت

 ..اهتقو تاف..ىتح  رهظلا. ةنس كرتو

 . )”*١١5( عمتساو هديب راشافا لصير وهو ملك اذإ باب : وهسلا كتانكأ : ىراجبلا 2 010

 امبهيلصي ناك نيكلا نيتعكرلا ةفرعم باب 5 اهرصقو نيرفاسملا ةالص تاكا 5 ملسم

 ..( 91 +(17 ةرييولصعلا دعب 3ع نيببلا

 ال



 :ءهنع «يلاعت مالان يضر 'ةرياجا نمر. [ واق د
 فيكلاةل كا رايد ا املك ز ايار فكتا# مك ايد ,! ةملس يني" 0

 71 مك رنا

 اذارا ا ةملطا وي لايق ٠ هنعاهلتسم ى ورا ( هع قاعي هلا| يضر رياج - م١

 ا هاي يع ل يللا 0

 راك اوعرلا ىلا ءارغ )ع نصل( 2 راد كانا طل فا 0
 0 ةباتك اتاتكياو كسلا ىلإ .طخملا 0 00

 ]٠١45[ - دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثك لضف باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم )555(
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 حيباتمملا لم تاالخلا هجيك يسيرا 00 , جحا ال لعل يردأ )١ اف

 و هياور ىلع علطا عوجتطملا لعل هريغ و

 ::هنع ىلاغت هللا يضر هيما 0
 "تر دا يعش هاك ل ا اي

 انح سوما وسر عل

 دق سانلا اهيأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هاون طعلا د تاير عاطتسا نمل هبوجو نكل ( اوجحف جحلا مكيلع هللا ضرف

 . رخآ صن نم اذه ملع

 ا : هنع ىلاعت هللا يضر ةمامأ وبأ (خ) - ]٠١4[

 را ةكيستت نزور كلل ر رمفلا لت نإ مما ا
 اف اعك ىلع مل

 ا تروا حرش مدح

 نإ مدا نبا اي ) هنع ىراخبلا ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةمامأ وبأ - خ )

 : هلوق نع ربخ اذه ( كل ريخ ) هلايعو هسفن توق نع لضف ام هب دارأ ( لضفلا لذبت

 نع فكلاب هنع توفي باوثلا وهو دوصقملا نأل ( كل رش هكسمت نإو ) لذبت نإ
 كيلع مول الف كلايع نعو كنع لضفي مل نإ ينعي ( فافك ىلع مالت الو ) هلذب
 . كناريج ىلع ةاساؤملا كرتب

 2021 5: 0١51017 رمعلا فا ةرم جحلا ضرف كان : جحلا تايه:

 نقي ريح ايلعلا بلا نأ نيب تاير: ةاكرتلا ياك :٠ « ىلسم ل ىف ظفللا اذه تيدحلا 00
 07 )١ ةذخاآلا يه ىفسلا نأو « ةقفنملا يه ايلعلا ديلا نأو « لفسلا ديلا

 اة فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا هوري ملو
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 ىلاعت هللا ل ا ل ا
 0 ءاتنبملالا يف مك ثلوأ كلك دف يل مالا م اي )

 00 نم « َةَماَيَقلا موي ىَلِإ كلذ َمّرَح دق ىَلاَعَت هللا ِنِإَو « ءاَّسّنلا

 0 نوبت هميم اننحلا# الَو.ةلليي االكيئلظ تعا رهن هلْ

 4كسيد ثيدحلا حرش مدح

 اهيأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ينهجلا دبعم نب ةربس - م)
 نإو ) ةعتملا حاكن يف يأ ( ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك دق ينإ سانلا
 هليبس لخيلف ءيش ّنبنم هدنع ناك نم . ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق ىلاعت هللا

 اع مالكلا مدقت ( اك ) ةعنملا لدن نهروك طعأ يأ ( نهومتيتا امث اوذخأت الو

 1 ءاللا هذه نع ءيح هدنع نك نم ككدح ف لوألا بالا ىلإ علا 0

 ا , : هنع كلاغت للا يضر رباج 0

 جحا ا لعل كوم 3 يي + دال اهل

 م 60 ع

 . ( ىماع دعب

 بسي ثيدحلا حرش مدح

 اوذخ سانلا اهيأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م)
 ةراشإ هيفو ( يماع دعب ّجحأ ال يلعل يردأ ال يناف ) جحلا تادبعتم يهو ( مككسانم

 ماا يلع تملا نأ :. معا... ملقيدلا نوما دلعتا عاش داري لع تحبو يش

 : يوفي ١ رباج عرس هنأ ريب لا ا ينربخأ حرج 8 نع هحيحص يف روكذملا نحل ملسم

 مككسانم ينع اوذخاتل :١ لوقيو رحنلا موي هتلحار ىلع يمري مالسلا هيلع يبنلا تيأر

 , خسن مث حيبأ مث . خسن مث حيبأ هنأ نايبو , ةعتملا حاكن باب : حاكنلا باتك : ملسم - [ 1 2

 . )١5٠05( )5١( ةمايقلا موي ىلإ هميرحت رقتساو
 هلوق نايبو « اًبكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب : جحلا باتك : ملسم - ]*٠١5[

 : 001111 0١ 1 ةهككبام ودخل ( : هع

1 



 :رنع يباع هيب" يور ىلعأ ا 5
 1 مكئافرا اع رمل اق ا“ لالا ا

 ل عكر ناللا حرش م

 عمج ( مكئاقرأ ىلع دودحلا اوميقأ سانلا اهيأ : هنع ىلاعت هللا يضر يلع - م )
 يأ نع هحيحص يف روكذملا نكل ملسم ثيدحلا اذهب درفنا كولمملا وهو قيقر
 كئاقررا لع ؛اوجيقأ سانلا اهنأ : لاقف هنغع ”ىلاعت ملا ىبضر لع ,بطخ لاق نمعرلا دع

 "0ع ردكم ب ادإف اهدلحأا نأ اف ير حالما تلح ا ل ل ل ا

 0 نيد ارو تي هن ا 56 لان نإ ايلتفل نا تيتحفا

 ملسو هيلع ىل اعت هللا ىل ىبتلا ىلإ هقف فتعمل نا تناو 24د 2 لا هاؤر اذكهو

 مدقت . دحلا 0 راوج ىلع لدي ثيدحلا . ماشا هن دكا هلقراو كير م” ةاؤزو

 . « اهدلجيلف اهانز نيبتف كدحأ ةمأ تنز اذإ ١ ثيدح يف عبارلا بابلا يف هيلع مالكلا

 لاعب كل يارا دعس ا 2 ل

 اهيفا ليس للا 00 رف رعي هللا" نإ ُماَنلا اهيا اي ١

 ! سانلا اهيأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م)
 لزنيس هللا لعلو ) رمخلا ةمرحخب يا ( رمخلاب ) خرصتلا فالخ ضيرعتلا ( ضرعي هللا
 500 عسل رام رح لرب نا لبق ( هعبيلف ءيش اهنم هدنع ناك نمف ارمأ اهيف

 . اهنمثب

 : 01:5 1 ءانوقتلا نع نا 6 باب : دودحلا تاك : ملسم - 1

 دحلا بكا زا لك ردك دن( نقلت" يو

 . (5ا9) )١59/8( رمخلا عيب ميرحت باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - ]٠١51[

 نزل



 كافي اذا ينضج! عباس (مور دسم 9
 درجت دايك )ا عسوكالألاب ينوقيلست الف مكاجام يقال اقل ايا

 الا راطا# و هنطعأ الطاهي 8 ف اوسلو ديقلانادأو

 دك تيد حرش مح

 مكمامإ نإ سانلا اهبأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - مر
 زوجيو ملستلاب يأ ( فارصنالاب الو مايقلاب الو دوجسلاب الو عوكرلاب ينوقبست الف

 هداصلا نر اهسو ماما نوكي نأ لاجل مالسلا دعب دحسمللا عخ و دلي

 ا ةالبيإلاو ةالصلا هيلع ركذ اغإ (يفلخ نمو يمامأ ,ةارأ يناف ر وهسلل ا
 ةلصاح نوكت ةلاحلا هذه لعل همادق نم هتيؤرك هفلخ نم هتيؤر نأ ىلإ ةراشإ فلخلا عم

 القا مدابلا يع نيفيا وو داك كلل كا دعت ع نشا تاق وألا "ضعت ناكل

 تيارا ام عيا لاؤلا هلل /ادلمجم ليف ىكذلا أ نير علاق قر "ان زج هاما ىليشأ (لشاولا اكتم

 7 0 نانلا واهني كك ) : لاق ؟كلار امو( ولاعب را رك ميكبلو اليلق مكحضل

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (خ) - ]٠١79[
 500 اهيا شال َنِإَف هلا ا مالا اي

 7 ليال اكرسق اووجاز هءارو هعامسم دنع ةفرع

 مح ةيادسللا حرش مدح

 ل امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 خارسإلا ينعي عيرسلا ودعلا ىلع باكرلا لمح وهو ( عاضيإلاب سيل ربلا نإف ةنيكسلاب

 ةكرعا عوي هلاق ر ( رب ةمدلص' نم :نوذاتيف قيرطلا "يف نسانلا رثكأ نآل ربلا نم سيل
 . ( لبإلل اًديدش اًرجز هءارو هعامس دنع

 ٠١4 - هج ؛انهوخو' ةاوجتسا وأ عاؤكرب مامإلا قبس ميرحت باب : ةالضلا باتك : ملسم 41(
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 مهلإ هتراشإو .ةضافإلا دنع ةئيكسلاب هَل هع يبنلا رمل (سايأاو جحلا باتك : يراخبلا - ع7١٠]

 8 بز لرسم

 "ا



 يلصملا نأل هنع ىبم امّنِإ (اًدجاس ؤأ اًعكار نآزقلا أرقأ نأ) هايؤر يف عمس امب هتوبن ءدب
 لزدتلا انييه اميالارشار ديكر مايتم ب لا يسرا ل

 دوجسلا امأو ) مظعلا يبر ناحبس : اولوق يأ ( برلا هيف اومظعف عوكرلا امآف

 ثيدحلا اذه يف سيل نكل ىلعالا يبر ناحبس هلوق دعب ينعي ( ءاعدلا يف اودهتجاف

 لف فاعلا ديا كلم غاغذلا "72 كك هيا اك[ ميعلا هولا ىذا ل 11
 لالا ياسو يقلل كا ديو ا

 ءاعدلاف "يأ فوت ادنبط *ريخ" 6 مف ١ نوكيا نأ «ليالعتا لع“ هلاق ةلعلا © نمق ١ لغات

 انيك 06و باححمي نأ نع ربخ نمف لب كلل 1 ةجاخ لاكن را

 طفيف قير #1 غلا" نك ام ةينرفأ اة روجسلا نآل ةباجإلاب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ مي ماو
 ه0 يكل ابل ني وجا له ةلرقات ى ندين ْساَّنلا اهيا »

 يا لال سول 5
 - تيوسلا : ةريدخلا هذه ل

 هج ثيدحلا حرش مدح

 ريمضلا ( هنإإ سانلا اهيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 ( موثلا ينعي : اهحير هركأ ةرجش اهنكلو يل هللا لحأ ام ميرحت يب سيل ) نأشلل هيف

 ( ةرددكلا هداك نك لك نم"و تيزلح ىف هيلع ملكلا مدقلا( اندكل ٠ نيمنعل, سكت اد

 «...ةرجشلا هذه نم لكأ نم ١» : لاق نيح تمرح سانلا لاق نيح هلاق )

 . ( ثيدحلا

 انلوككا وأ: الصب اوُلماَعْوب لكأ نم يس بايب هالصلا مضالزللر, نكيشلبا حبك ايش اما ناعاوو

 . (75) (578) اهوحن وأ
 ا



 فيفحت (,يدغو مارح هبرشمو .ماررجر هلمعطمو و هلؤق: يفا لاجلل, واولا +تاوعدلا باج
 ل سلا اب رافق(: حارشلا لاق ( مارحلاب ) اهديدشتب خسنلا ضعب. ينو ةمجعملا 1

 :هيتلاخ ناوتيسا لع ايليت انه وكذا 'امنإوم ربك | لاخ ! ىلإ نيل مالا نيلوقلاب امه رغض كلامو
 ين رالك از دعت ميلا (قيدلفب لاح ل داعتو ,مال رق نأل اياز لل د كيعلا يك كمل نيم الك الط 9

 ءاغدلا ةباجتسال ذاعبتسا اذه. ( باجتسُي ىفآف ) . مارحلا ةتيذغتب براي هلوق برق دق

 ةبرشمو ةفعظم روك ىلإ ةراشإ وه. ايقو .نحارلا ثلذل يأت لم كلذلا) اتلاححتال ثايب“

 رفق لع ناك, نما تااوث هلغا. . ليثا ل والا هجولا نكل داعيتسالل ةلعاترك دانا

 امبنع ىلاعت هللا يضر سابع نيا( مرر انياب 510
 ةحلاصلا اًيْؤرلا الإ ٍةَوْبنلا تاَرْشَبُم ْنِم قب لب هنا نبال اهتم ُ َّس 0 5 2و 5 مهل ه

- 

 20 52 هَ
 و

 اَمِكاَر نارا اها (نأإ تيه "يا الأ" هاذ :ىرث [ا ملطتلا اَهاَر

 ةليتتدلا اأو ؛ بَل هيف اوُمَظَعَ قا مَ © ادجاتم و
3 2 5 

 هيا تايلر

 مل هنإ سانلا اهبأ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 مم ينعي ةحيحصلا يأ ليقو ةنسحلا يأ ( ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا تارشبم نم قبي
 اهاري ) ةحلاصلا ايؤرلا مسق الإ يدعب اميف الو ينامز يف ةوبنلاب تارشبملا ماسقأ نم قبي
 رخآ ملسم لجأل ملسم اهاري يأ لوهجملا ءانب ىلع ( هل ىرت وأ ) هسفنل يأ ( ملسملا

 3 لا 3 " ع ف 3 تا[ 5 2 1 500

 هج وب :نوكيف هروب (نوكير نا عنتمي نمؤملل, ةرشبم ,ةحاضلا ايؤرلا :نوك نا ىفخي الو

 هيبنت فرح فيفختلاب الا ( تيهن يفإو الآ ) اهريغو حرفو ةلفغ هيبنتو حالص نم رخا
 ىدنع ةيولعم ريغ, هليقولو ىبلا اذه نكد. ةيسانمر دأ ل: :ىلعا + ةيرنق رم ىبلا ادع

 قس يصد يكس وسلا بلع هنأ يور امل :ةيرشبملا ؟هايؤرر' ىف. ناك هنأ نابععايرهرك دا

 (175) دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق نع يبنلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - ع)٠٠]

 0 بو
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 : هنع اخت هللل يضر ةريره وبأ و - [١٠*ه]

 َنيِنِمُْملا رم هللا نإ 2 اني اّلِإ لبق ا تدطانل لالا اهنا"

 البخل شا لاق ولك لسرلا ا و : لاق ٠ َنيِلسْرُملا هب رم اَمب

 اوُنْما نيل 2 ُلاقَو ه١ :نونمؤملا] 4# َمِيِلَع وا ام 3 اًحلاص

 راقي لحق دلو يان ب الارز هه يشل وت را ىلا عملا م اوُلك

 هاَرَح ُهبَرْسَمَو ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو َّبَراَي ! ّبَراَي ءاَمّسلا ىلإ هيدي دمي ربع َتَعْشا
 1 َكِلَذِل نا ا مارحلاب 0

 ننح فيدخل حرش مح

 هللا نإ سانلا اهيأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م
 تاقدصلا نم لبقي الف صئاقنلا ل ا يس لا ا

 لْمرلا اَهُيأاَي © : لاق نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإور الالح نوكيام الإ

 : لاقو 0١( :نوسؤملا) # ميِلَع َنوُلَمعت اَمب ين ًاحِلاَص أوُلَمْعآَ تابَطلا َنِم 1
 هللا قرفي ملا ينعي 107١[( :ةرقبلا] «ْمُكاَنْفْزَر ام ِتاَبّيَط نم أوُلُك ْأوُنَم 1 َنيِذْلا 0

 (ركذ مث) مارحلا نع بانتجالاو لالحلا بلط بوجو يف مهريغو لسرلا نيب ىلاعت

 عفرلاب (لجرلا) ملسو هيلع لاعت هللا ىلص يبنلل هيف ريمضلاو يوارلا مالك نم ةلمجلا هذه
 نأ زوجيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ظفل نم ةياكحلا هجو ىلع روكذم أدتبم

 ىلع ةلمجلا هذه ديعب ناكم نما شب يأ ("رفسلا 'ليظَي ) ركذا لاؤعفم' هنأ لع بطصتي
 ٍراَمجلا لكَمْك 9 : ىلاعت هلوق اذك هجو اك ةركنلاك ىنعملا يف هنأل هل ةفص يناثلا هجولا

 نع ا ا جاحلا لجرلاب دارملا : حراش هلا 4 ارافسا يح

 رابغو خسو اذ هنوك لاح يأ ( ربغأ ثعشأ ) اهلك تاعاطلا هوجو يف رفسلا لوانتيل
 نك ةيرات" براي ةينرازل“ كاتو جتا 2 ينسف ا ”ءامسلا لإ هالي د

 ناظم نم تامحزلا لمحت و رفسلا ةلاطإ نم تالاحلا هذه نأ انا تام لل رك

 ١( 1 © اتييرتو كيطلا تبسكلا نم ةقدصلا لوبق تاب: ةكرلا تاكا 20200

(55). 

 ) .. مارح هسبلمو » ةدايزب :(«ملسم» يفو
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 . اذه ىلإ ةراشإ « اهب كل جاحأ » : مالسلا هيلع هلوق ينو هيف هناميإب ةمحرلا هلاني

 0 نيل هيلا ٍتَسِيَلَو © لاحت رمل اناني هنأل باوصب سيل اذه : يضاقلا

 هلاق اذكو ميمي : اسرتك .نالاز ثثىينإ لاقت وعلا ةقدح ارب يضخ انا ىح ميل

 اجر اولاق لب ةيالا يفاني ىتح هنم ةبوتلا لوبق اوعدا ام مهنإ : لوقأ . حراشلا خيشلا

 ىري الأ ةيآلا يناني ال اذهو هعزن لاح يف نما نإو ةمحرلا لاني نأ مالسلا .هيلع يبنلا

 نع ثيدحلا رخات نأ عم هترفغم ىلع هتمه ةبلغل ديحوتلا نع هئابإ دعب هل رفغتسا هنأ

 :..عولعما نيم ةيدلا

 ] - ]1٠١74هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ (ق) :
 ١ اًنياعبال و ص نوع م كلما الا هي

 0 َوْهَو اًبيِرق اًعيِمَس هئوُعْدَت : اي نه

 . « ريبكتلاب نورهجي اوناكو رفس يف

 عت كيالللا حرش مح

 سانلا اهيأ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)
 ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ مكسفنأ ىلع ) اوقفرا يأ ةدحوملا ءابلا حتفب ( اوعبزا

 هلاق ) ةطاحإلاو ملعلاب يأ ( مكعم وهو اًنيرق اًعيمس هنوعدت : ىوريو نوعدت مكنإ
 نكل هللا ركذ يف ءافخإلا بابحتسا ثيدحلا ينو ( ريبكتلاب نورهجي اوناكو رفس يف
 توصلا عفرب ءىدببملا رمأي دق دشرملا خيشلاو ماقملا بسحب اذه نأ فاشكلا حراش ركذ

 .اهيفا ةخسارلا رطاوخلا .هبلق نع: عظقنيل

 ]٠١41,[ - ربيخ ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا )52١5( .
 ركذلاب توصلا ضفخ بابحتسا باب : ءاعدلاو رك ذلا كاك : ملسمو 1

 ا



 « سيطولا ىمح نيح اذه ١ : لاف مهلاتق ىلإ اهيلع لواطتملاك لدلد اهل لاقي يتلا ءاضيبلا

 مز عاف «ةلمخ بارو اؤسربلا و ل لاقه ازافكلا هوجو يعج نيمار( كايطحتر دتعأ"»#

 يف ةلغبلا ىلع مالسلا هيلع هبوكرو برحلا دادتشا : اًمحم هنوكب دارأ رونتلا سيطولا
 نأ ةملس ةياور .يف ملسم ركذ دق : ليق نإف . هتعاجش ةياهن ىلع ليلد برحلا ماقم
 مالا ةفيلغا هنأ "لمحت + انلقأ, "اهب ىكرفا 'نازت نمل ةضيق »ضب السلا ادلع هللا لوسي

 ةضبق ضبق مالسلا هيلع هنأو نيترم امهب ىمرف بارت نم ةضبقو يصح نم ةضبق ذخأ
 ةكم نيب ٍداو نينحو ةرجهلا نم نامث ةنس لاوش يف تناك نينح ةوزغ ليق .امهب ةطولخم

 . تافرع ءارو فئاطلاو

 : هنع ىللاعت ل

 ةملك هللا الإ َهلإ ال لق مَع ياو هلاق ؛ هللا َدْنِع اهب َكَل حا

 . ( هتافو دنع بلاط يبأل

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 ةددشملا ءايلا حتفو ةلمهملا نيسلاب ( هنع ىلاعت هللا يضر نزح نب بيسملا - ق )

 تحت عياب نمم وه ليق ةمجعملا ىازلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب نزحو . تحت ةانثملا

 درفنا ةثالث نيحيحصلا يف هل ثيداحا ةعبس مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام ةرجشلا

 ملو ( هللا الإ هلإ ال لق : مع يأ ) امهدحأ امبيلع قفتم نانثاو دحاوب اهنم يراخبلا

 قيدصت .نودب نامنالا يف زيتغي ال..ديحوتلا نأ :رابتشال هللا/لوسر !اًدمح«نأو'"هعط»قي

 ةملك نع ىبأ ل بلاط ابأ نأ يور ( هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك ) مالسلا هيلع دمحم
 : ىلاعت هللا لزنأف « كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل ٠ : مالسلا هيلع يبنلا هل لاق ديحوتلا

 ٍدَْب نم ىترق يلوا اوُناَك وَلَو َنيِكِرْتُملِل اوُرِفْعتسُي نأ اوُنما َنيِذْلاَو لل ناك ام »
 ( هتافو دنع بلاط ينبأل هلاق ) (1+ : ةبوتلا) * ميجَجلا تاحشحا ملا مل

 ناميإلاب مالسلا هيلع يبنلا هرمأ امل هيف ناك ول هنأل عزنلا ليبق هتافو برق دنع هب دارملا
 نأ هتكرتي“ اجر" مالسلا"ةيلع .هنأل عرنلا ىلع مهضعب ااولمحو عفان ريغ سأيلا نامي نأل

 1014 شالا ملإب ا  قاوملا كح (كرزعملا" لاق اذ: باب نئاتللا كاك": يراخبلا < 00

 . (59) (؟5) توملا هرضح نم مالسا ةحص ىلع ليلدلا باب : ناميالا باتك : ملسم
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 هم ثيدحلا حرش مدح

 بكر : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )

 الاصفةدابغ' قي»ادعلم ةدايعل ,هءارو ئنفدرأو ارامح لع مئاسو "هيلع ىلاعت هللا ل )ىلا

 هللا لوسر ملسف نيكرشملاو نيملسملا نم ةعامجو يّبأ نب هللادبع هيف سلجمب ّرم ىتح
 ىدحأ ال ءرملا ايبا فللاطبع ذل لاف نارقلا ميبلع ءاركر هللا ىلإ فالف فلو ض1
 ناكو هيلع صصقاف كئاجت مف كلير, لإ عجراو اتسلاج يف' هي انذاكت ةلف ان لوقت اع
 هللا لوسر اي ىلب : ةحاور نب هللادبع لاقف قافنلاب مالسإلا رهظي نأ لبق لوقلا كلذ
 نوبوانتي اوداك ىتح نوكرشملاو نوملسملا بتساف كلذ بحن انإف انسلاجم يف هب انشغاف

 ىلع لخد ىتح راصف هتباد بكر مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهتكسأف
 انه عمسلا ىدع ( بابح وبأ لاق ام ىلإ عمست ملأ دعس يأ ) هل لاقف ةدابع نب دعس

 لاقف ( هداع نيح ةدابع نب دعسل هلاق : اذكو اذك لاق ) هجوتلا ىنعم هنمضتل ىلإب

 2032 يبنلا هنع ىفعف كاطغأ يذلا هللا -كاطعأ دقلو هللا لوسر اي هنع لفعا : دعس

 نبا نم ةياكشلا زاوج هيفو ( يبأ نب هللادبع وه ) ةلمهملا ءاحلا مضب ( بابح وبأو )
 . مدا نبا' ىلإ مدا

 : هنع هللا يضر بلطملادبع نب سابعلا (م) - ]٠١7[
 0 لا كاكتما دانا 1 سابع يأ ١

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ىلو امل : لاق هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر بلطملادبع نب سابعلا - م )

 انأو رافكلا ىلإ هتلغب ضكري ِهُتيَع هللا لوسر قفط نينح ةوزغ يف نيربدم نوملسملا
 ( ةرمسلا باحصأ دان سابع يأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اهفكأ هتلغب ماجلب ذخا

 ةرمسلا باحصأ نيأ ٍيتوص ىلعأب تلقف ةيبيدحلا موي اهتحت اوعياب يتلا ةرجشلا يهو

 هتلغب ىلع وهو مالسلا هيلع هللا لوسر رظنف رافكلا عم اولتتقاف كيبل اي كيبل اي : اولاقف

 ]57*٠١[ - نينح ةوزغ يف باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم )78اا١( )75( .
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 كح اجا «ئداخلو ري دق رسمي لا اريج ام يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا (م) - ٠ نك

 ا ا ا و از يب نأ

 : ةظفَل اّلإ يِراَخَبلا كيفك ؛ ٍلاَجَّدلا ِنَع ُهَلاَّوْس رك
 م

 ا ب

 - ىتش سانجا نم رخا عون -

 درفم ىدانملاو اهعاونأ فالتخا ىلع ءادنلا فورح نم فرح هلوأ يف ام وهو
 را فاضمو ةرات

 يّنب يأ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - م )
 كرضي ال يأ ( كريضي ال هنإ هنم ) بعت اذإ رسكلاب لجرلا بصن لاقي ( كبصني امو
 نع هاور ينعي (يراخبلا هج رخأ «لاجدلا نع هلاؤس رثكأ امل هلاق : لاجدلا ينعي )

 0 يأ ةظفل الايز وكلاب ىوارلا

 11 هللا يضر ديز نب ةماسأ (ق) - 51 ٠[
 هك وة

 ا( لك ردك لات ع دماج وبا لافلام ىلإ عمسل 0

 نينا نيل هكا ديعرروه ثابح وباو ع, هداج نيج هناي د دعا هلإق

 ةفطالملل هبابحتساو « ينب اي : هنبا ريغل هلوق زاوج باب : بادآلا باتك : ملسم - ع١٠]

515 10 

 نمسا نم" طدلخلا هيف "سلخ يف ركلستلا "باب :.تنادكسالا باك 7” قراختلا “0

 . (5755) نيكرشملاو

 نيقفانملا ىذأ ىلع هربصو هللا لإ ةلقعا اىبنلا ءاعور ف باث ذا داي باك عج ملسمو

0 

 اال



 هس ثيدحلا حرش مدح

 ءاسنلا رشعم اي ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق )

 ىلع ٌرمف ديع موي يف ىلصملا ىلإ جرخ امل هلاق : رانلا لهأ رثكأ نكتيرأ ينف نقّدصت
 . ( ءاسنلا

 . هنع ىلاعت هللا يضر ةريره رن © 1 لا

 و 0 2 ور 0 ا

 ةئيذدملا دوبل ملاق 4"( اوُهلَس اوملسا داوهتلا "رشعم

 - ثيرابجلا جابت د

 دوبيلا رشعم اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 . دحاو مالسالاو ناميالا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو ( ةنيدملا دوبيل هلاق : اوملست اوملسأ

 7ع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (خ) - م59١٠

00 

 4 0-3 0 هللادبع مالسإ دعب ةنيدملا مدق ام لوا

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 دوبيلا رشعم اي ) امنع يراخبلا ىور ( اهنع ىللاعت هللا يضر ةشئاع - خ )
 ينأو ًاّقح هللا لوسر ينأ نوملعتل مكنإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاوف هللا اوقّتا مكليو
 لاق ( مالس نب هللادبع مالسإ دعب ةنيدملا مدق ام لوأ هلاق : اوملسأف قحب مكتنج
 ةقئاع رم كس زج اعل ؛ لش ىلارغ الإ ,تيالطاو اذهل زير اهسبلاء اوزيل ملل ب ةمحتلا |
 !.بضاكلا رف لويس نرد

 ]٠١74[ - هريغو قحلا ين هوحنو هركملا عيب يف باب : هاركإلا باتك : يرانعبلا )59415( .

 زاجحلا نم دوبيلا ءالجإ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسمو )568/ا١( )5١(.

 ةديذللا ؟قز باكل اور قلع نينا هزم ابا ةزايطنألا »بقاع با ”لعراسبللا ++[ 3

 9891١١(.
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 دعس لاقف كرمأ انلعفف انترمأ جرزخلا "نم ناك نإو هقنع  تبرض سوألا نم ناك نإ هللا
 امصاختو هلتق ىلع ردقت ال جرزخلا نم ناك نإ هللاو تبذك : جرزخلا ديس ةدابع نبا

 ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو اولتتقي نأ اوُمه ىتح جرزخلاو سوألا راثو

 انيبف : تلاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تكسو اوتكس ىتح مهضفخي ربنملا
 دهشتف يبنج يف .سلجو ملسف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب لخد ذإ يكبأ انأ

 نإف ةئيرب تنك نإف اذكو اذك كنع ينغلب دق هنإف ةشئاع اي دعب امأ » : لاق مث

 ىتح يعمد صلقف « هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذب تمملأ تنك نإو كيربيس هللا
 تلاق.... لاق اميف هللا لوسرريودح محلا همأ انبي ألاوخالقف ”:تلاق' ةرطق هنما شحات

 لوسر( قع بج ثيبأ اي .«يللا(عدعفا_ للا لوشرل كاوقأ ام انتر هأ»ام لا ودي انس

 انين ؟تكعلع دقلا تاروج + كللقفاّش ام لوطارل لاوقأا! اجر ياردأ اما امننااوا ةينزاي كهف هللا

 يننوقدصت ال ةئيرب ينأ ملعي هللاو ةئيرب هنم ينأ مكل تلق نئلو هب مقدصف مكغلب دق رمألا
 مكل الو يل دجأ ال هللاو يمّدقدصتل ةئيرب هنم ينأ هللا ملعي رمأب مكل تفرتعا نعلو كلذب

 َىَلَع ناعما قلو ع ربصف 98 : مالسلا هيلع فسوي وبأ لاق اك 1 ةلاشم

 رع شر وطور دل درعج هدر” قلن اوت خر ا فول
 ةيآلا 0٠١ : رونلا] © ْمكنم ةَبْصُع ِكفإلاب اوُواَج َنيِذّلا ْنإإ» : هيلع ىلاعت هللا لزنأ ىتح

 كحضي وهو هب ملكت ءيش لوأ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع يّرس املف
 هسأر لّبقو هيلإ يموق : يمأو يلأ يل لاقف « هب كأي دقف هللا امأ ةشئاع اي. يرشبأ »

 قءاربم لنا بايدلا هتباحالا تبحأ ال وا موقأ ال تاور الز تلف

 ٠١71 - هنع ىللاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) :

 هلاق ؛؟ ( الا لهآ ارك نكي ينإف نفدصت ءاشا سخماا

 . ءاسنلا ىلع رمف ديع موي يف ىبصملا ىلإ جرخ امل

 ]٠١707[ - موصلا ضئاحلا كرت باب : ضيحلا باتك : يراخبلا )5١5( .
 تاعاطلا صقنب ناميالا ناصقن نايب باب : ناميالا باتك : ملسمو )99( )١55( .
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 يتجاحل تمقف ليحرلاب ةليل مالسلا هيلع نذأف ةنيدملا نم انوندف كلت هتوزغ نع هيَ

 طقس دق عزج نم يلع ناك دقع اذإف يردص تسملف يلحر ىلإ تلبقأ اهتيضق املف
 يجدوه اولمتحاف يب نولحتري اوناك يذلا رفنلا لبقأو هؤاغتبا ينسبحف هسمتأ تعجرف
 يدقع تدجوو اوراسو هيف ينأ نوبسحي مهو هبكرأ تنك يذلا يريعب ىلع هوعضوف

 هيف تسلجف هيف تنك يذلا يلزنم تدصقف مهنم اًدحأ تدجو امو مهلزانم تئجف

 ينتبلغ ذإ ناكم يف ةسلاج انأ اهيبف يبلط يف نوعجريو يننودقفيس موقلا نأ تننظف
 ىأرف لزنملا يف حبصأف سرع دق شيجلا ءارو نم لاسع نب ناوفص ناكو تمنف يانيع
 عجرتسا ينار املف باجحلا انيلع برضُي نأ لبق يناري ناكو ينفرعف يناتأف ناسنإ داوس
 هللاوف ُنادرب يهجو ترتسف هعاجرتساب تظقيتساف هيَ هللا لوسر سرع لاقو

 اذ اا نحف طك نش دجال رع 082900 هع اجرت يما سم

 ةليالملاب الخالق ١ كله نمل قلاش قال[ كلهف "متلاوق ىف كلفالا__لهأ ضافاق ديلا انناذ
 يكتشأ نيخ هنم ىرأ تنك يذلا فطللا هللا لوسر نم ىرأ ال تنكو اًرهش تضرمف

 نم (تندابساف يعجو ىلع اًعجو تددزاف كفإلا لهأ لوقب ةأرما ينتربخأ تهقن املف

 تلقف ييوبأ تيتآف ربخلا نقيتسأو يوبأ يآ نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 دنع ةلزنم تاَذ ةأرمأ املق . كياعا يف وه: "كلاقفت © نسانلا' ثتالحبي اناممأا اي اب رمأل

 4 ب نمانلا تدع دقزادنلا نابت" كفك كازفلا يلع ترك لالا ترص انو اهل

 ق'اه ريشتلمي ”ةعاساو يلع قلي تلا لوس اعدف 7 (تكبصأ, للحج ةليللا) كلت" تيكا

 ملكت, ام هللا لؤسر:اي' : .ةماسأ لاقف| اًرهش اهقح يف هيلع يحولا ثبلتسا نيح هلهأ قارف

 هرددكأ ءابسنللو كيلج وللا يضيررل ىنزيتع كاست ار ريض يبلع لاو ايجرالا يلام

 ةظفاعا نيف عنا را لع :ءاطب لاق ةريرب هيو منا لوسر عدن هج رجا لالعاب

 لوسر ماقف بهذلا بيط نم بيطأ ةشئ ةشئاع قحلاب كثعب يذلاو : تلاقف. « كبيري ايش

 نيملسملا رشعم اي ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ربنملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 يتيب لهأ يف ) يناذا نميف ينرصني نم ينعي ( هاذأ ينغلب دق لجر نم ينرذعي نم
 ناك امو اًريخ الإ هيلع تملع ام ًالجر اوركذ دقلو اًريخ اّلِإ يلهأ يف تملع ام هللاوف

 لوسر اي هنم كرذعأ انأ لاقف سوألا ديس ذاعم نب دعس ماقف ( يعم الإ يلهأ ىلع لخدي
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 هسو ثيدحلا حرش مهد

 رشعم اي ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)

 يوونلا هلاق اذك نيثالث زواجتي لو غلب نم انباحصأ دنع وهو باشلا عمج ( باجغتلا

 ءاهلاو دملاب ةءابلا اهنم ةروهشملا ةحيصفلا تاغل عبرأ اهيفو ( ةءابلا مكنم عاطتسا نم )

 نكل عامجلا هانعم دم الب نيئاهب ةهابلا ةعبارلاو ءاه الب دملاب ءابلا ةثلاثلاو دم الب ةيناثلاو

 جوزتيلف ) ةقفنلاو رهملا نم ةءابلا ةنؤم عاطتسا نم ينعي فاضملا ريدقت نم انهه دب ال

 . ظفحأ جوزتلا نأ ينعي هضفخ اذإ هفرط ضغ نم ليضفت لعفأ وهو ( رصبلل ضغأ هنإف
 رهملا نم ةءابلا ةنؤم يأ ( عطتسي مل نمو جرفلل نصحأو ) ةيبنجأ نع جوزتملا نيع
 ١ ل د عامجلا ىلع ردق نمل موصلا نإف يأ ( هل هنإف موصلا هيلعف ) هريغو

 ط نأ ينعي ةلوحفلا فعضيل نيتصخلا قد دملاو رسكلاب ( ءاجو ) هرقفل جوزتلا

 ىلع لومحم 7 بوجولل ثيدحلا يف رمألا . ءاجولاك ينملا رش عفديو ةوهشلا عطقي
 . ةميلسلا ةلبجلا ىلع ناقوتلا ووذ مهنإف « بابشلا رشعم اي » : هلوق ةراشإب ناقوتلا ةلاح

 :اهتع نع هللا يضر ةشئاع 5 ا

 يف هذي يشل ان, لشي نم: ييردقت نم نيلتتلا يقم شعم اي

 ل 0 ا

 هس ثيدحلا حرش مد

 لوسر ناك : تلاق اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 اهجرخأ اهمهس جرخ نبتياف هئاسن نيب عرقأ اًرفس دارأ اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 تلزن ام دعب كلذو هعم ينجرخآف يمهس جرخف قلطصملا ينب ةوزغ يف اننيب عرقأف هعم
 يبنلا غرف ىتح ءاسنلا بكارم نم بكرم يف ينعي جدوه يف لمحأ تنكو باجحلا ةيا

 )١4٠٠0( )١(. : حاكنلا باتك : ملسمو -

 . )219 كفاآلا 'ثيدحتا كتاب»:: :يقازاعملا فاتك "ياراحبلا < علاء

 . (515) )7171٠0( فذاقلا ةبوت لوبقو كفإلا ثيدح يف باب : ةبوتلا باتك : ملسمو

 اا



 ]٠١14[ - هع لاعت هلل يضر ةريره وبأ (ق) :

 ادرك (قف ةبْغَر ُهْنك ا لجّرلا مآ يتلف راصنألا ردم اي
 كرخافأ# هلوُسَرَو هلل ُدْبَع يّنِإ الك : لاقأ ا كلذ ناك ادق '؟:لاؤلإق
 ا ا كناكم «تاتكلاو' ىايضن يتلا 01و

 ل ل ل حرش مدح

 راصنألا رشعم اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ةكم يف يأ ( هتيرق يف ةبغر هتكردأف ) مالسلا هيلع يبنلا هب اودارأ ( لجرلا امأ متلق

 ( كلذ ناك دق اولاق ) اًمايأ اهيف دعقو ةكم مالسلا هيلع يبنلا حتف امل لوقلا اذه اولاق

 ناينعم اهل الك : يوونلا لاق ( هلوسرو هللا دبع يفإ الك لاق ) لوقلا اذه انلق دق يأ

 هيل بتانيعملال يرحل ىحارلا ىنيتانا انج كال وسوريا[ هايعمج امج راىتعم ااا
 ىسيعا موق ]نتف ؟+تاييغملاب':م ايإ :يرابخإب اونتفت ال ينعي يفنلا ىنعمب يفاثلاو ةيضقلا

 ( ذلك د لاقي نأ: ليوقالا_نكل هالك انه كاي فلاونشرو:هلاذبع ينإف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللادبع يفإ » : هلوق ىنعمف ةكمب يتماقإ نم متمهوت 5 رمألا سيل يأ عدر فرح
 رمال اعبر ترج اع هلي لإ بغرابال نأ يصنف ةفصلا ده, لغ قاوك نإ 4 هلا

 مكرايد ىلإو هللا باوث ىلإ ةرجلا يف تدصق ينعي ( مكيلإو هللا ىلإ ترجاه ) هللا
 ىبحأ نأ يدصق ينعي ( مكتامث تامملاو مكايحم ايحنا ) هلل ةعقاولا ةرجملا نع عجرأ الف

 . مكقرافأ الو اهيف تومأو مدلب يف

 : هنع ىللاعت هللا يضر دوعسم نبا (قر رحال

 ضع ِهّنإف ْج َوَرعيلف ةَءاَبلا مُكْنِم عاطسا ن ٍنَم ! بابشلا َرَشْعَم اي

 هَل ُهّنِإَف ُموّصلا ِهْيلَعَف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنَمَو .جرقلل ُنصْحَأَو , ِرصِبلِ
 . « ءاَجو

 . (2 85:7 "كئاطلا' ةوّرغ تاب: يراغملا باتك, : يراخبلا - ]١672[

 : 15 51) مالسالا ىلع مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 ةءابلا مكنم عاطتسا نم » : هتلع ينبتلا»+:لاوق" تاب .٠١ :حئاكملا, تانك :٠ يراخمبلا. < [؟رت5 9]

 ا .(0.0568) .(« جورتيلف



 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ارلكأت ال ةغيدملا لهأ اي) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ديعس وبأ - مز
 ثلاثلا ءادتبا : يضاقلا لاق ( ثالث قوف ) ةيحضأ عمج ءايلا ديدشتب ( يحاضألا موحل

 قيرشتلا مايأ ىلإ اهحبذ رخأت نإو رحنلا موي نم نوكي نأو اهحبذ موي نم نوكي نأ لمتحي

 ( اًلايع مهل نإ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكشف ديعس وبأ لاق ) رهظأ اذهو
 امدخ ليق ( امدخو اًمشحو ) هلام اذإ هلاع نم ديج عمج دايجك ديدشتلاب ليع عمج

 همدخي نم همدخو هل بضغي نم لجرلا مشح يوونلا لاقو . فطعلا واوب مشحل ريسفت
 اوسبحاو اومعطأو اولك لاقف ) ماعلا دعب صاخلا ركذ باب نم نوكيف هل بضغيو
 لاق وأ « اوسبحا ٠ : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يف يأ ( يوارلا نم كش اورخدا وأ
 .(اورخداو» هناكم

 ٠١7 - هنع ىلاعت هلل يدع ما نب ديز نب هللادبع (ق) :

 ها , هلل مكادَهف الالَض ْمُكْذجأ ْمَلَأ ٍراّصْنألا رَشْعَم اي

 ا: يبايمشلا مكانك ةلاغؤ»ا ناار نا ويكنلا نوازنك +

 هك ثيدحلا حرش مدح

 هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر مصاع نب ديز نب هللادبع - قر

 لاق . هبر دبع نب ديز نب هللادبع وهو ةاورلا ضعب نع زاتمل يوارلا دج ركذ امّنإ

 اًئيش راصنألا طعي ملو مهبولق ةفلؤملا يفو سانلا يف نينح موي ةمينغلا هُم يبنلا مسق
 ةعامجلا رشعملا ( راصنألا رشعم اي ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذل اوبضغ مهنًاكف

 متنكو ) يببسب يأ ( يب هللا مادهف الالض مكدجأ ملأ ) ءايبنألك فصو مهلمشي يذلا
 يفو ( يب هللا مانغأف ) ءارقف متنكو يأ فيفختلاب ( ةلاعو يب هللا مكفلأف نيقرفتم
 مظعأ , يه ىتلا ناعالا ةسعن نم ميباصأ ام مظع نم هنع اولفع امر ىلع هيت تسلا

 .,لاملا ةبضت نم يظعا ,ىهو دفلالا ةسعلا ما لا

  0فئاطلا ةوزغ باب : يزاغملا دكت راسا ل )70””14(.

 راما ميكو

(١ 



 «ةليقلا ف فاضم ىدانملاو اي فرح» هلوأ ءاح ام 6

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج 00

 اا ناكي ةيطان كوت كل اعتصم اكقاا راج "نإ. قدنكلا“ارخأ اي

0 

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نإ قدنخلا لهأ اي ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 ١ مكتمرب نلزنت ال ١ ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هتصق مدقت ( مكل عنص دق اًرباج

 ( مكب الهيحف ) ةياهنلا يف اذك سانلا هيلإ ىعدي ماعط لك ةزمهلا نوكسب ( اًرْؤس )
 : ىلاعت هلوق يف ءاهاك ةكرحلا نايبل اهيف فلألاو اوعرسأ ىنعمب ةدحاو ةملك اتلعج ناتملك

 .نيونتلاب الهيحف زوجيو ١9[ :ةقاحلا] «هيباتك ل

 : هنع ىلاعت هللا ذر ديعس وبأ (م) - ]1١77[

 1 لاق « ثالث قف يجاّضألا | 2 اولكأت ال ٍةَبيِدَملا َلْهَأ اي »

 الاعين ن نإ ِْيَلَع ىَلاَعَ هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ىَلإ اوُكَشَف ٍديِعَس

  اورخدا 7 اوُسِبحاَو اركطاو ل :لاقف نامدخ و امسحيت

 4 يوالا رم كح

 4 انا) تارحألا ىهورقدشلا ةورغ لاو: يراغللا باك : يراجبلا 1

 كلذب هاضرب قثي نم راد ىلإ هريغ هعابتتسا زاوج باب : ةبرشالا باتك : ملسم
 )59*5١( )١5١(. ماعطلا ىلع عاتجالا بابحتساو «. اًمات اققحت هققحتيو

 دعب يحاضألا موحل لكأ نع يبنلا نم ناك ام ناب باب : يحاضألا باتك : ملسم - م7١
 . (37) )*١91( ءاش ىتم ىلإ هتحابإو هخسن نايبو « مالسالا لوأ قآ كرات
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 هتجاح ىضقف ينع ىراوت ىتح مالسلا هيلع هعم تقلطناف اهتذخأف لاق ءاملل ذختي دلج

 تيبصف اهلفسأ نم هدي جرخأف تقاضف اهمك نم هدي جرخيل بهذف ةيماش ةبج هيلعو
 ةناعتسالا ىلع ةلالد هيف ليق . ىلص مث هيفخ ىلع حسمو ةالصلا ءوضو ًاضوتف هيلع

 لومحمف اهنع يبنلا نم يور امو اًقلطم ةزئاج اهنأ ىلوألاو ةجاحلا دنع ءوضولا يف
 : بادب الإ ةوركم: هنإفأ هفقنب «ءاضعألا «ليسغ ( نيتجاللا عا نأ لع



 قح ام يردت له لبج نب ذاعم اي ) لاقف ةعاس راس مث مهتدابع يف كارشالا ىلع رافكلا

 ىلع هللا قح نم دارملا وهو بجاولا ىنعمب ءيجي قحلا ( كلذ اولعف اذإ هللا ىلع دابعلا

 لاق ملعأ هلوسرو هللا : تلق ) هللا ىلع دابعلا قح نم دارملا وهو ريدجلا ىنعمبو دابعلا
 ةرخؤم هنيبو ينيب ناك لاق هنأ ذاعم نع ةياور يف ءاج دق : ليق نإف ( مهبذعي ال نأ

 اخ اةيوألا':ةزملاكر اغا .ةزلرد ا تعا فركلا نآايلصعلا# الك يالا صعق بره يركترلا
 تاياور ضعب يف ءاج ام ىلع مالسلا هيلع هعنم دقو ثيدحلا اذه ذاعم ركذ فيك : ليق

 :«اولكتيفب ةلخرشنت ال رد/(لاق 9 نسانلا هبا رشبأ :الفأ !8:تالق لاق تيدحلا قينتا لملم

 املف عرشلا رمأ رارقتسا مدعو لسكلا نامز يف هنوكل ناك يبنلا نأ لاقحاب : ّبيجأ
 . اةولمعب اركحا, ىادفاوزااذاعم, نأ! ىو كللاذلو, هاؤرر "تاعاطلاب قسفيلا "نقل داعم ئأر

 داورو| لعل وزتانلا)اهبن نتعب أ كلفأ لاقا هنألا مومعلا لطم ,لع' هباازيشلتلا هنعا ىبملا لاقي لأ
 ل هللا لوستر ادن و ةماقلا دنع "اهلقشك# رويال .ةيهلإلا ٠ رارسألا ؛ نم ايلا هكا كلا
 ثيدح هنمو . رسلا اذه ءاشفإ يف فقوتلل ناك تارم ثالث : اذاعم ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم تظفح» :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ

 . يراخبلا هاور«موعلبلا اذه عطقل هيشفأ ولف رخآلا امأو مكيف هيشفأف امهدحأ امأ نيئاعو

 قوقحلا عيمج هدابع ىلع هللا قحب دارملا حارشلا ضعب لاق ماعطلا ىرحجم موعلبلا لاقو

 تابجاولل لاثتمإلاب ققحتت امنإ ةدابعلا نآل هيلإ داشرإ «هودبعي نأ » : هلوقو مهيلع ةبجاولا

 ىنعمل بسانم ريغ فلكتلا نم هيف ام عم هيجوتلا اذه : لوقأ تايبنملا نع بانتجإلاو

 :مسدعير ال نأ. » .: هلوقر قالطإل ,تسانرونإزا اولكعيف :هلوقلو مب نيشلا

 ]٠١٠١([ - هنع ىلاعت هللا يضر ةبعش نب ةريغملا (ق) :

  5ةواَدالا ل 7

 عج تيدجلا حرش مح

 ) عم تنك لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا - ق

 نم ريغص ءانإ ةزمهلا رسكب ( ةوادإلا ذخ ةريغم اي ) لاقف رفسلا يف مالسلا هيلع يبنلا

 ا در ةلئاسلا ديلا ف ةاللسلا كايا ولعل ا جرخرو يراخلا اب
 نيفخلا ىلع حسملا كنان ةراهطلا كاكا : ملسمو 0 00 :
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 هيبنتلاو خيبوتلل هيف ماهفتسالا . هيلع راكنإلا يف اًديدشت ناتفلاب هنع ربع [ ١7 :تافاصلا]
 غالبا ملا .لعا علام لاق: جر اةجاغاو هعمل تق ر اقام كرب صفا هنألا هع تعاوك هبا زع

 هلاعج دللا لطالب ريان سي ييراول 'ةسمإ رم ردك اول اس

 كبر مسا حبسو اهاحضو سمشلاو أرقا ) تارم ثالث تاملكلا هذبب ملسو هيلع
 هللا همحر يعفاشلا بهذ ( ةرخآلا ءاشعلا يف ةرقبلا أرق نيح هل هلاق : اهوحنو ىلعألا

 مزلي الكل هعنم ىللاعت هللا همحر ةفينح وبأو ثيدحلا اذهل لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا زاوج ىلإ

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا عم يلصي ناك اًذاعم نأ كعااثيددلا ١ | ىو !(نفيععلاويرزقلا عابتا

 بع :باحيلطا نماء اغإ ختي !ءايلع (يققمليا, للا لالا همهصفاعلا5,./ الفت ملسو هيلع

 . هيزنت ةهارك اًهوركم بكترا نمل ضرعتلا زاوج هيفو . ةالصلا ليوطت عيطتسن ال

 نه لا يصر ليج يرام مفر

 ؟داَبعلا ىلع هللا قح ام يِرْذَت لَه «لبجج نب ذاَعُم ا ذاَعُماَي داع اي

 الو هودِبعَي نا دابعلا ليغ سنا ل لاق مَلعأ ُهَلوُسَرَو هللا : تلق لاق

 ادإهللاو يلع داَبعلا قَح ام يرد لَه : الج انني دات اء نص

 : ب ينتشل الأ لاا بلغ لل رف وشاب كلت يل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 فدر تنك لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقََّنا ( هنع هللا يضر لبج نب ذاعم - ق )

 راسن مث كيدعسو هللا لوسراي كيبل تلق ( ذاعم اي ) لاقف رامح ىلع ِهَيَع هللا لوسر
 ذاعم اي ) لاقف ةعاس راس مث كيدعسو هللا لوسر اي كيبل تلق ( ذاعم اي ) : لاقف ةعاس

 دابعلا ىلع هللا قح ام يردت له ) لامف كيدعسو هللا لومر اي كيبل تلق (لبج نبا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاق ملعأ هلوسرو هللا تلق ) يوارلا يأ ( لاق

 خيبوت هيفو ( ائيش هب اوكرشي الو ) هودحوي يأ ( هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح نإف )

 . (5951) لجرلا فلخ لجرلا فادرإ باب : سابللا باتك : يراخخبلا - م١]

 مرحو ةنجلا لخد هيف كاش ريغ وهو ناميإلاب هللا يقل نم باب : ناميإلا باتك : ملسمو

 45(2) 1( "راتلا .ىلع
 ١



 دقل نيلئاق ةثالث موقي يأ حيحص وهو ملسم خسن عيمج يف عقو اذكه موقي ملسم
 لاقو . ثيدحلا رهاظ ىلإ اًرظن راسعإلا تابثإ يف طرش ةئثالثلا موق لاق ةقاف هتباصأ

 هلعل يضاقلا لاقو . بابحتسالا ىلع ثيدحلا اولمحف ةيفاك نيلدع ةداهش : روهمجلا

 دلعلا) سفترالا ةغاجللا» انك |بب ١ داارملا راهتشالا د , ىلإ هراسعإب لضي نأ ةثاللثب هلوقب دارا

 دمي. ال! مك: ةروكنملا .ةثالاغلا ويغل لح ةلاططسلاو تيدنطلب ق١ رصخلا 'ىنعم انت )تلقا نإف

 ىلا: لق ةهموب توفت دقي لاويبلال اناخير ىورحأ ةلعولف وتموت ركل كسك لع
 هئاوكاأ عمر ةلأسملا ملاوي ةلامج لمحتعلا نأ جلال لاملاب كورلا انك قابلا يامال

 يعدي وأ اًرهاظ اًرمأ هنوكل ةنيب ريغ نم ةلأسملا هل زوجتف ةيوامس ةفاب هلام كلهي وأ اّينغ
 اًرداق ناك نم امأو هموق نم ةعامج هب ربخي نأ دعب هل زوجت ةلأسملاف يفخ ببسب هكاله

 هركي عوطتلا لاغتشال هكرت نإف ةقدصلا هل زاج ملعلا لاغتشال هكرتف بسكلا ىلع

 عوطتلا ةقدص هل

 ا هللا نعد 2( [ ١ ا

 4 اًهاَحضَو ني 7 وباب راو

 ةرقبلا له اال اهتم وك ىلخألا كير يما جيب كو

 . « ةرخآلا ءاشعلا يف

 يلصي ذاعم ناك : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - خ )

 عم للصف مهمؤيف ةملس ينب هموق يناي مث ءاشعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا عم

 ةرقبلا ةروسب حتتفاف مهمأف هموق أ مث ةليل. ءاشعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا نص يبنلا

 هاتف هللا لوسر ناكل : كاف ؟؟ تققانأ هل“أولاقف هدحو ىلصف لجر فرح اف

 : مالسلا هيلع لاقف انيديأب لمعن حضاون باحصأ نحن امنإ لاقف ىرج امب هربخأف
 «نينباقب فيل مكأ' اما »._.:: ىلاعت 'هلوق*هسؤ"'لضملا نتافلا+ع تنفأ ناتفأ/,ذاغقأ اي )

 الهاجا وأ الوأتم كلذ لاق نم رافكإ ري مل نم باب : بدألا باتك : يراخبلا - عم14١٠]
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 نضام انفع نو اذاتس لا ادع ا بيرسي ىح

 عقو اَذَك ؛اامْحْسس اهُبِحاَص اَهّلُكْأَي « اًمحُسم ! ةَصيِق اي ةلأشملا نم

 ل ارا هلا وا اللا ليم باك ىف

 ماللاب د واد 1

 هسج ثيدحلا حرش مدح

 تلمحت لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر قراخم نب ةصيبق - م )
 مث « اهب كل رمأنف ةقدصلا انيتأت ىتح مقأ ٠ :لاقف اهيف هلأسأ هِيَ هللا لوسر تيتأف ةلامح

 فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب ( لجر ةثالث دحأل اَّلِإ لحت الةلأسملا نإ ةصيبق اي ) لاق
 انه دارملاو ةلافكلا يه ملا فيفختو ءاحلا حتفب (ةلامح لمحت ) ةثالث نم لدب رجلابو

 نودعي اوناك برعلاو مهمصاخت عفدو موقلا نيب  حالصإل ناسنإلا هلمحتي يذلا لاملا

 ظيلغتلاو حاحلالا كرتي نأ طرشب ةلأسملا اهل تلختفار ةيلوعم لإ نورا ودان رك كل

 يهو ةلئسملا نم هل لصح ام ىلإ دئاع هيف بوصنملا ريمضلا ( اهبيصي ىتح ) باطخلا يف
 لجرو ) ةلكسملا نم هسفن عفدي يأ ( كسمي مث ) ةلامحلا ىلإ دوعي نأ زوجيو ةقدصلا
 بيصي ىتحةلأسملا هل تلحف ) هتكلهأ يأ ( هلام تحاتجا ) ةفا يأ ( ةحئاج هتباصأ

 اذه ( شيع نم ادادس لاق وأ شيع نم ) ءيشلا هب موقي ام فاقلا رسكب «( اًماوق

 يأ ( ةقاف هتباصأ لجرو ) ةجاحلا هب دسي ام نيسلا رسكب دادسلا . يوارلا نم كش
 انالف تباصأ دقل هموق نم ) لقعلا يأ ( ىجحلا يوذ نم ةثالث موقي ىتح ) رقف
 اًماوق بيصي ىتحةلأسملاهل تلحف ) هلاحب نوملاعلا مه مهمأل هموق نم هلوقب ديق ( ةقاف
 مارحلا وهو ( اًنحس ةصييبق ايةلأسملا نم ّنهاوس امف شيع نم ادادس لاق وأ شيع نم

 خسنلا عيمج يف اذكه : يوونلا لاق . ىثرلا يف بلغ كلذلو راع هنم هلكا قحلي يذلا

 هدقتعا .يأ رامضإ ىلإ جاتحي ملسم ةياور يفو حضوأ اذهو تحس ملسم ريغ هاورو

 اًتحسل ةفص ةلمجلا زييمت وأ اهلكأي يف ريمضلا نم لدب ( اًنحس اهبحاص اهلكأي ) اًنحس
 داقتعا يف مارح هنأ فيصوتلا اذه ةدئافو ةقدصلا ليوأت ىلع هيلإ ةثنؤملا رئامضلا عاجرإو

 مهداقتعا-قف- ينعي 00: نارمع لاو 4 قَح ريب َنيَنلا َنوُلُْعَيَو 3 .: ىلاعت لاق 5 هبحاص
 ( ماللاب دواد وبأ هجرخأ اذكو لوقي باوصلاو موقي ىتح ملسم باتك يف عقو اذك )

 حيحص حرش يف : يوونلا لاق دقو . موقي ظفل ةئطخت ىلإ رداب هنأ فنصملا نم اًبجع
 ل



 .: هنع ىلاعت هللا يضر رمع (م) - 5 ٠١
 سلا ا

 ملكت ليس لا لوكس ا . الع الا "افلم" ليطفبلانا ثلج الكا يو

 ١ ل ل يل نارك امل ماب أ : َلاَقَف ؟ اًهيِف َحاَوْرأ ال اًداّسجأ

 . (ًائيش يلع اود 1 نوعي طل

 عكسي ثيدحلا حرش مدح

 نالف ايو نالف نب نالف اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )

 ةاقلم ردب عراصم ىلإ ىبتنا امل هلاق : اقح هلوسرو هللا 5دعو ام متدجو له نالف نبا
 نم يأ ( اًقح هللا يدعو ام تدجو دق ينإف ) ةيرخسلل ماهفتسإلا اذهو ( رئب يف

 اهيف حاورأ ال اًداسجأ ملكت فيك هللا لوسر اي رمع لاقف ) مكيلع ةبلغلاو ينيد ةيوقت 3

 اذه ليق (ائيش يلع اودري نأ نوعيطتسي ال مهمأ ريغ مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام لاقف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نأ حص امل ماع هنإ لاقي نأ ىلوألاو ءالؤبب صاخ عامسلا

 . ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن مكيلع مالسلا اولوقي نأ رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ مهملعي ناك

 ]٠١10[ - هنع ىلاعت هللا يضر قراخم نب ةصيبق (م) :

  1لمحت لُجَر « نالت ءدحأل اّلِإ لجئ ال ةلأشملا نإ ! ٌةصييق اي

0 

 و -

 نم هالوين هَ ةئاسأ جرو « شب م اديس 0

 ةلأشملا هل 2 كلل فاق اكل كابات اذهل هيت 1: كنا عا

 رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم - [1

 . (071) (؟/801/1) هنم ذويعتلاو ء ربقلا باذع تابثإو « هيلع

 0 5 22-1 ةلأسملا هل لحت نم باب : ةاكارلا تاكا : ملسم - 1

 ١4



 هديب اريشم) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ (لاق مث هلع يبنلا برشف) هحدج امب

 تقو لخد يأ ( مااصلا رطفأ دقف انهف نم ليللا ءاجو انه نم سمشلا تباغ اذإ
 ثيدحلا ينو لوألا وه هجولا ائيش معطي مل نإو مكحلا يف رطفأ هانعم ليقو . رطفلا

 نيبنلا ماص فيك تلق نإف لمع السلا هلعاسأل ياقمر اضف رع

 . 0 قوفسملا ف .مايصلا' .ربلا نمد نميل م03 ةوانسلا هيل :ناهنادقا# كلم وب هيلع :لاعجاشا لع

 هلع مالتتلاو :ةذاطلا هيلع ,هلعف ا نوكلابوأ لف ىقطملا اقاوخل ملغ ل وطحم اذه : كلف

 : قالوا

 دول هللا يضر سجرس نب هللادبع (م) - ]٠١1[

 ١ كدحَو كاوا 5 ا نيئالّصلا 3 0

 كأي دجْسَملا لحد ٍلْجَرَل لاق ؟ اَنْعَم َكِتالصِب

 ا ا م . ٍرْجَفلا ٍةالَّص ين َمْلَسَو
 . ( ُهَعَم لَحَد

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ءارلا نوكسو نيسلا حتفب وه ( هنع ىلاعت هللا يضر سجرس نب هللادبع - م )
 درفنا اًئيدح رشع ةعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ليق . مبجلا رسكو
 ما يأ ( تددتعا نيتالصلا يأب نالف اي ) اهدحأ عراد ةنضاعب اهنم ملسم

 ىلاعت هللا ىلص يبنلاو دجسملا لخد لجرل هلاق : انعم كتالصب مأ كدحو كتالّصبأ )

 ثيدحلا ينو ( هعم لخد مث دجسملا بناج يف نيتعكر ىلصف رجفلا ةالص يف ملسو هيلع
 "م ةالصلا تلييقأ الإ ف مرطسس قا هيلع محاكتلا "مدع نفل[ ليف هامالاب عالنار اكمل

 -ه
« 

 عورش دعب ةلفان يف عورشلا ةهارك باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - ع٠

 . (59) )١١"( نذؤملا



 يئاَرَو ْنَم ٌرصْبأل هللاَو نإ ٠ هيسفتل يّلصُي اَمنإَف ؟ يَلَصُي فِي

 0 بوفلا ت ذاتيا عقل اكلها ل ا

 عكس ثيدحلا حرش مدح

 ل ا

 ( رطب الازرلا اك رأ شعب ةةؤلصلا ىسخ هش !ىفرخ“ نسل دا( تش 7

 ريدجف ( هسفنل يلصي امئإف يلصي فيك ىلص اذإ يلصملا ) هيبت فرح فيفختلاب الأ

 اهلبق ال اديكأت ةلمجلا هذه تعقو' هيِلإ .دئاع هلمع عفن نأل ةلمكت يف ركفتُي نأ هيلع

 . ( فرصنا مث اموي ىلص امل هلاق : يدي نيب نم رصبأ اك ٍينارو نم رصبأل هللاو ينإ )

 : هنع هّللا يضر ىفوأ 0 0 يتادع (ف) ا[

 لا يكل 005 ء اَنَل خدلاَف لنا نالف اي

 1 لاق مث هع يبن ١ َبرََف , هب هاف . حدجُف لَ لاق « اَنل حَدجاف

 بايد تملا: ظتطيبرللا ل قلل: اوكي نم نشلشلا باغ دارو

 7 ثيدحلا حرش مدح

 هاوي لب لبق . هبعةياورلا لعءاقفلا (يهنع هللا يضر قوأ يلأ نب هللادبع قار
 اًنيدح رشع ةتبس نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوعستو ةسمخ ملسو هيلع هللا نيص يتلا 2

 ناعت هللا ىلص هللا لوسر عم رفس يف انك لاق . دحاوب ملسمو ةسمخب يراخبلا درفنا
 ةلمهملا ءاحلابو لادلا حتفب ( حدجاف لزنا نالف اي ) لاق سمشلا تباغ املف ملسو هيلع

 ! ( اًراهن كيلع نإ هللا لوسر اي ) نالف يأ ( لاق انل ) ءاملاب قيوسلا طلخأ يأ
 لكل راطفلا نأ علقو 'عسشنلا ةنوؤخي دعت“ ن وكت ىعلا"فاينضلا راثا ىأر هنآل اذه لاق

 هريكذت داراف اهري ملا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نأ اًضيأ نظو اهاوز دعب الإ

 يأ ( هب هاتأف ) نالف يأ ( حدجف لزنف ) يوارلا يأ ( لاق انل حدجاف لزنا لاق )

 .13521(1) ناطق ءاوارفسلا يآ عوتصلا كاب © موضلا بابك. يراجبلا م15١١

 )١١١1١( راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نايب باب : مايصلا باتك : ملسم

 د نيل

 الذال



 ُهَنِروَو َدَلَو هَل نكي ْمَل ْنَِف ف : تام نم قح يف لاق هنأل ةرو سلا لوأ نم اًموهفم
 ثاريملا ىطعأ 5١ : ءاسيلا| * سلا م 0 هل "ناك نإف ُتْلُلا ِهَمالَق ُهاَوَبا

 عم اًناريم ةوخإلل طعي لو بألل هيقاب نأ ملعف نيتلاحلا يف ؛ مألا بيصن نيبو نيوبألل
 لاول ما ةلالكلا نأ ملعف انا ةلالكلا ةوخال ىطعأ ندا هلأ فو ألا دوجو

 ةرآ لع منع ىكلاغت هللا يضارا رمع ملسو هيلع !ىلاعت هللا للص ىلا للحا اناو ب ايضيأ هل

 اذلو لاؤسلا ىلإ عجري ال نأو اهيف رظنلا ىلع هل اًضيرحت تاليواتلا هذه ةلباقلا فيصلا
 يف ةغلابم ثيدحلا ركذ تقو هردص يف هعبصإب هنعط مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور
 - هيلع كلا

 + 0 ةيباو وكصا لجرلا مع كا ترعش اما ! مع ايبا

 هبي ثيدحلا حرش مدح

 هيَ يبنلا ىلإ ىكش لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - مر)
 «اهعم اهلثمو يلع يهف سابعلا امأ » : مالسلا هيلع لاقف ةاكزلا سابعلا عنم نع

 مع نأ ) يسحلا كاردإلا وه روعشلا هيبنت فرح فيفختلاب امأ ( ترعش امأ رمع اي )

 ةلخنلا يهو ناونصلا دحاو نونلا نوكسو داصلا رسكب ونصلا ( هيبأ ونص لجرلا

 دود : ونصلا ظفل لمعتساف لثخملا : ونصلا ليفو . ناونص عمجلاو داو م ةج راخلا

 ةالصلا هيلع همازتلال ليلعت هنأك هرخآ ىلإ « رمع اي » : هلوق عقو بدأألل ةياعر لثملا

 نع 55 لا ماراشلاو

 ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 060 ا

 نيكل انا

 هو

 نكي ليلصغلا 2 ؟ كتالَض

 ]٠١١,[ - اهعنمو ةاكزلا ميدقت يف باب : ةاكزلا باتك : ملسم )”“58( )١١(.
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 :.تلق | اف'. . :ةحس .نيعبو ايل [ىروملا ابق تتاجر لانألاب :كلاذك / نر وهرابخا ةد الخير كاكا يي اقيلذ
 الا هاب هلوشلا ءاتتتسالا ىلإ .ةجاتللا اسقياة وسلا »قا: مهايببلا ميلك قسؤلا, ناءاراسأ ضل لساذإ
 كلانك نوراه:ناك ![51,ةاوبنلا/يف ةكرشلا مهوتل اًيفن هانفتسا اعإ.: تلق « يدعب يبن ال هنأ

 : 2 اوال رس اانا با ا نحل ىلع يتثعب دعب يبن ال هنإب الا وريد

 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع (م) - ]1١11[
 ةَروس رخا ١ يف يلا فيّصلا هيأ كيفك الأ ! ْرَمع 04 اي »)

 (ةلاذلكلا نع لارسلا فا ىنلع زكا ريحه

 "ا م

 تت تيدشلا حرش مح

 ةمالعب فنصملا هملعأ ( كيفكت الأ رمع اي : هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )
 اعنا و امدح ىف الون يحتحملا ]و كيفك اذه سيل : لاق ةفحتلا بحاصا د1 لاس

 فيصلا ةيآ ) باطخلا نب رمع ىلوم ملسأ نب ديز ةياور نم ًأطوملا يف كلام هجرخأ

 لاق امنإو ( ةلالكلا نع لاؤسلا يف هيلع رثكأ نيح هلاق : ءاسنلا ةروس رخآ يف يتلا
 نويل < للعتب ملوقر ئهوءاءاعشلا( يف المهاد «ناتياا ل زنأ/ةلالكلا يف «نألا فيصلا هيلا
 ءازقر | ىه ين فديغلا (ف .ايضرجألاو راد, السيو لاك مارتن وز هقولك تروس ل3
 ٌتحأ ُهَلَو ٌدلَو ُهَل سيل َكَلَه ارم ِنإ ةَلالَكلا يف ْمُكيتفُي هللا لق كَنوُْفَتْسَي ف :ىلاعت
 فيصلا ةيآ يفو 00+ :ءاسناز © ْدَلَو اَهَل نكي ْمَل نإ اَهْنِرَي َوُهَو كر ام فْضِن اَهَلَ
 نايطلا يعيرب زال, نايبلارا ذه كل (اييلغ. ملاح اء كلتلاوا اعتلاء قفا فوتيل الش ناغلا 3#

 ثيدح و ءاملعلا روهمجو ةباحصلا نم ريثك لوق وهو دلاو الو هل دلو 1 نم ةلالكلا نأل

 رج لاف ةلالكلاز رعي لعس و ملس وويل (لاعت زمتلا لطي هللا كوس نام رخو“ ةملس لا

 ةدال ولا نم قشم, لولا ناب ءيفيضلا ,ةيل.اولزوافإ كالذل لس وم دلاويال وسل أهل الميل
 ةنرلكلا كفليضلا قا ىف دلاولا ركذ كريو كفاضخللا هلاق:امانينم كيرقألا ولعب دلا ولا ]واتح

 تارك ,وارالصب وأ اموثب كك, نمي. يمر فاي. :,ةالصلا عضاوموودخ اسما باكا: ملم ل9

 . (78) (ه51) اهوحن وأ
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 ةمايقلا موي يف يأ ( هاقلي موي ) لعاف عفرلاب ( مدحأ هللا نيقليلو ) اهزونك ضرألا ءيقو
 رسفي امهنيب ةطساو ينعي ( هل مجرتي نامجرت ) هدبعو هللا نيب يأ ( هنيبو هنيب سيلو )

 مزجلاب ( كغلبيف ًالوسر كيلإ ثعبأ ملأ ) هدبعل هللا يأ (هل نلوقيلف) هدبعل هللا مالك
 اًدلوو الام كطعأ ملأ لوقيف ىلب لوقيف ) لوسرلا كغلبي ملأ : ينعي ثعبأ ىل اع فطع

 منهج اّلِإ ىري الف هنيم « نع رظنيف ىلب لوقيف كيلع ) نسحأ يأ مزجلاب ( لضفأو
 هنأل ةرهاظ ثيدحلاو ىوكشلا نيب ةبسانملاو ( منهج اّلِإ ىري الف هراسي نع رظنيو

 يفو لاملا ةرثك ةقافلا ىوكش ةلباقم ينو ةنيعظلا ةياكح ليبسلا عطق ةلباقم يف ركذ
 . ةقافلا لضف ىلإ ةراشإ ثيدحلا رخآ

 ا لا 0

 . ( يدعي ل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 فلخ لاق .. هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس - م )
 كوبت ةوزغ يف !هلهأ فا هنع 'ىلاعت هللا ئضر#كللاط (يبأ لب يلع مالسلا !هيلعااهللا”لاوسار

 ينم تنأ ىلع اي ) مالسلا هيلع لاقف نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلخت هللا لوسر اي : لاقف

 نوراه ةلزنم نإ : ليق ( يدعب يبن ال هنا الإ مالسلا امهيلع ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 ةرزبلا ىقاادك سكلاو ةفذلخلل يتنؤفملاوب ةزازولابو ةوحألا 00 0000

 0 لسن ورا يكفي افلح زك, هامور زلع ةررلا 0 لا :تلللاا !انبلف

 ل ايم راف ذك نيب يعيق وس لامست تالخا ناار - ا

 ءالؤه بهذمف هقح بلط يف مقي مل هنأل اًيلع رفك مهضعبو هريغ مهميدقت يف مهنع

 ةقحلدلا نأ مليا يمال هيأ اوطلغا ادعف, ةالاغلا "نعام ااهأواهيف ها طانو ذره نأ! منعا

 هرفس نامز يف مالسلا هيلع يبنلا ةايح يف اهنوكب ةديقم لب كلذك تسيلو ةقلطم انهه

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم - ]٠٠٠١[
0 

 ا
 7١م  (؟) راهزألا قرابم



 لقارطت ارح ةزيعلا» نقف كجتات ةييملفلا ةيزتل "هع كب: تلاط نإف : لاق
 0 َروُنُك نحتفل ةاََح كب ْتَلاَط ْنِيَلَو . هللا الإ اذحُأ فاخت ال ةّيْمَكلاب

 ةايح كلب ُتْلاط نو ير 00 0 اة تلق
 هك روي ته 1 لا 2

 الق هن ُهلَبقَي ْنَم ُبَلَطَي « ٍقِرَو وأ ٍبَهَذ ع همنا هلق" جرخي خرا كل

3 

 دهرا اهدا لو ع 3 - هم ه

 ايت ١ ريس ع سلا

 0 : لوقُيف ٠ كفيف الوُسَر َكِيَلِإ عب 000 نوعي ٠ ب

 حا, رظنبف “< تيل هليل رديت كاكاع تطفو اكلخَو ام 00 5 وقيف
ًَ 

© 

 7 يلا الا

 ب ثيدحلا حرش مدح

 انيب : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع - خ )

 عطق:هيلإ ىكشق زخا ةاتأ |مث,ةقافلا هيلإ ىكشف' لجر ءاج ذإ مالسلا. هيلع :يبنلا اكتعا انأ

 نوكسوةليمهملا عاملا كوسكب (ةاريخلا: تيأر: لها يدغاايد) مداطلللا هيلع لان ازيك

 لوهجملا ءانب ىلع ( تئبنأ دقو اهرأ مل تلق ) ةفوكلا نم ةبيرق ةنيدم تحت ةانثملا ءايلا

 0 2انسلا هلع يبنلا يأ ( لاق اهنعا) تاربخا ىا

 يف ةأرملا : تحت ةانثملا ءايلا دعب ىبلابو ةلمهملا ني معلا رسك و ةمجعملا ءاظلا حتفب يهو

 0 لا ا فاخت ال ءأ ةيكنلب انارطسا ىلا وزنا" الكرت ر

 2ك فا ةريخلا نم زفشلا قف اهسفن ةلغ قارملا اا .م 00 ندا اذه

 يف هدنع طر ءالْسبلا ةعامجت : انلق+ هرم ريغب ةارطا يع زاوج ىلع كلام هب جحا

 (وجتفللا ةاجو علب تلاطر نيل در مللغ) لعب كديرامو ير دجلا قري سلو. اهرفس زاوج

 هيلع يبنلا يأ ( لاق زمره نب ىرسك : تلق . ىرسك زونك ) لوهجملا ءانب ىلع

 يبنلا اهفصو م تلحترا ةنيعظلا تيأر : يوارلا لاق ( زمره نب ىرسك ) مالسلا
 يي ذر اف را ل ياا ا اذه ناكو مالسلا

 ةضف : يأ . ءارلا رسكب ( قرو وأ بهذ نم هفك ءلم جرخي لجرلا َنيرتل ةايح كب
 ةمايقلا برق دنع نوكيويامنإ اذه ليق ( هنم هلبقي اًدحأ دجي الف هنم هلبقي نم بلطي )

0 



 :.متعا ىاغت .هنباوتسر ىماوم وبأقل حل[ 8

 اَلَو لْوَح ال ِةّنَجلا زوثك ْنِم اًرثك َكُمَلعأ الآ هللا َدْبَع اي

 ( ىبسوم 0 هلاق . مظعلا للعلا هللاب الإ

 كس ثيدحلا حرش مدح

 هللادبع اي ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىبموم وبأ - ق)

 م وا ساس ل
 ا نيمأب ملل لاستنوتيم ماع ل جرح 0

0 5 

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب 00 (قر 0100
 و

 ءايَق كرتفمل "1 َنِم ٌموَقَي ناك « نالف ل اثم نكت ال هللا دبع اي

 . هل هلاق ؟ ( ٍليللا

 كح ثيدحلا حرش مدح

 اصلا ندا تب رس اس ل
 ثح هيف ( هل هلاق ليللا مايق كرتف ليللا نم موقي ناك نالف لثم نكت ال هللادبع اي )

 .برخلا ككامعا ةفرادم

 : هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب "(يددعا يدر ك0

 ةايعاخنلا دهَو اهرا 2 تلق كل حلا ل له يدع اي »

 . )55١5( ربيخ ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - ]٠٠١07[
 توصلا ضفخ بابحتسا باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 :ب(كق) ا( 52 ركا للاب

 0١ 116 5| هماؤقي فاك, لل ليللاا ءايق كرت نه هركد ام باب : دجسلا باتك . ىراجبلا < ١ ة.ىز

 )١١59( .. هب ررضت نمل رهدلا موص نع يبنلا باب : مايصلا باتك : ملسمو
 )1١85(.

 . (55965) مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : بقانملا باتك : يراخبلا - ]٠٠١49[

 : كلو الام و هلوق يف ( اًدلو » : ةظفل نود
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 تلا حرش مدح

 ةريرب تناك لاق . هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 فوطيو ابحي انيجيور ناك ىءاهشلا راما كعامل لاقي ناحل يحل راكزما هلأ

 بح نم بجعت الأ سابع اي ) مالسلا هيلع لاقف هتيحل نم ليست هعومدو اهفلخ
 ةدح وملا ءابلا حتفب ( ةريرب ) ةنلنملا ءاثلابو ةمجعملا نيغلا رسكو مملا مضب ( ثيغم

 اع ىلاعت هللا يضر ةشئاع اعرتشا ةيراج منا تحب ةاسم ءاي اميب نيتامهملا يئارانر

 كا ا و ا لاق مث ( اكيغم ةريرب ضغب نمو ) اهتقتعأف
 ةَمألا نأ ىلع ةّمألا تعمتجا . هيف يل ةجاح ال : لاق عفشأ امنإ : لاق © رمانا هللا

 بهذف تقتعاف د ل اذإ امأو رايخلا اهلف تقتعاف كبعا تحل اذإ

 نيفرطلا نم ليلدلا نايبو همدع ىلإ يعفاشلاو كلامو رايخلا توبث ىلإ ةايحاصاو هه

 يفخ امع ى مفنلا لاعفنا بحتعتلا نآل « بجعت الا 1/: "ءالسلا هيلع لاقااعإ هقفلا هضم

 درج باهت لامر نأ كيكات كا ضعيلاو بسال كاضقب ككل نآل نلدك ا

 تفرق تريح ةزيرربا هققا لع هل الذ ا نود ةبسانملا ضعب

 . انود بوجولل هنأ تملعو هتعافشو مالسلا هيلع يبنلا رمأ نيب

 :امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (خ) - ]٠٠١,[
 لاق 16 ءاهيعمل» هزازا دله لايرانال ةهلاقي ؛ كرام ؛ خم ةارزا م

 1 ٌتْدَرَف 5 لاق مت ( ُةُتَعَف رف

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 قفز: هللادتع اي رب دبع يراختنلا يدبر: امن يناعثا هللا ةييضار :رمع , نيانجر خر
 يأ ( لاق مث هتعفرف ) يوارل 100 لاق ءاخ رتسا هرازإ يف ىأر امل هل هلاق : كرازإ

 مدقت لابسإلا ةهارك ثيدحلا ينو عفرلا يف يأ ( تدزف دز ) : مالسلا هيلع يبنلا
 هيلع مالكلا

 زوجي ام ّدح نائبا« ءاليخي باوثلا رج ميرحت باب : ةنيزلاو سابللا باتك : يراخبلا ع١

 121م را فدحستساي“ ام وأ: 'هيلإاب هواخزإ

 ل



 : هنع ىللاعت هللا يضر عوكألا نب مل 0

 دق هَللاَو ءهللا َلوُسَر اي ُتْلقَف « ةأْرَملا يل ْبَه ! َةَمَلَس اي »

 ىف دقلا نم .مالتملا_ِهْيَلَعا ينيقل» مل .ايوت اَهَل تفَسَك اَمَو يِئبجعا

 ا ا ا اقف لفرع
 لا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 اغا لاق ا: هنعا ملسم ىو"( دنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملش

 ءانسح ةنبا مهايابس يفو هنع ىلاعت هلل يضر ركبوبأ ناك مهريمأو ةرازف ينب نوملسملا
 به ةملس اي ) : لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ينيقل ةنيدملا انمدق املف ركبوبأ اهينلفنف

 هيلع ينيقل مث اًبوث ا تفشك امو ينتبجعأ دقل هللاو هللا لوسر اي : تلقف . ةأرملا يل

 لوسر اي كل يه : تلقف ( ةأرملا يل به ةملس اي : لاقف قوسلا يف دغلا نم مالسلا

 نيملسملا نم اسان اهب ئىدففرةكم نغأ ىلإ هللا ىبن اما تحف ابو ان تفسك ©

 نم دجو اذإف اهب ءانثلا برعلا داتعت حدم ةملك هذه ( كوبأ هلل ) ةكمب اورسأ اوناك

 ىف" ايفا ( ىبسلا نم“ ةأ ما «نتعي )اذ كلم ناريكيح كوبأ نم لك 'ةيلغ دمع ا دلو

 هروح ملغ ف للا ههخرا ةييق هيأة زد جالك اوك نالئلألاب "لياسألا«ةاداقلا زارا ككدأملا
 ريسألا جرخف مسق اذإ امآق: ةمينغ ناك .اذإ اوااامنإا زاوخلا, ميعاانآب؛ هنعب ب اجيا نأ انكم

 نأ ةفاخم ناك امنإ كلذ نإ لاقي وأ عونممب سيلف هادفو هريغ هكلم مث لجر مهس يف
 . نهفعضل ءاسنلا يف روصتيال كلذو انيلع اًبراحم ريسالا نوكي

 : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نإ (جرب كن مار ءكدقإ

 رزاق 3و ةررزب امليقنا تقال !ثظفتاا7 اا

»)1 

 (725١ههو راسل نيملسملا ءادفو ليفنتلا تاب ءاريسلاو داهجلا تاكا : ملسم 2-7 0 0 5

81 ) © 

 515 ةريرب جاو رد ا ةعافش تاب : قالطلا تباثكا :ئراحبلا ١١ كور
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 مالعإو مالكلا يف فطلت وه امّنِإو ءادفلا ةقيقح هيف سيل هنأل اقلطم زئاج هنأ حيحصلا

 3 اريج لعف نم ءاعدلاو يمرلا ةليضف كيرلا فو د هنيحمل

 ا ا وبا 2( 0 5 للا ٍ ا لشعا 2

 از داعمرأ .سادعتلل هلاق ١ كمكحا قلع ولون وهل "نا دععتااي ١

 . (« ةظيرق ينب

 كس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا رصاح : لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 مهدهجف مالسلا هيلع هنيبو مهنيب ناك يذلا دهعلا مهضقن دعب ةظيرق ينب مالسلا هيلع

 كب نال يبا طفي هنأ نسسانطا نيرو الزي كلطنن وامل 'ىكش .:رغا ىلو هزنلا اوبلطف راصحلا

 1 ا الل الإ ا

 لاقف كيرا زذ يشم و ةيعلتاقم »لقت, نانو يبقا ككل, :ةذع مر لاق هفكحلا/ لعل قلوب "اكلت
 زاوج ىلع ليلد هيفو . ىلاعتو هناحبس هللا وهو « كلملا مكح تمكح ٠ : مالسلا هيلع

 . مهترصاحم تقو يف يأ

 : هع هللا يضر عوكألا نب ةلياشا# (مر بن[ ركز

 . 14 كلن ىلا وكرت 8 هدفك نس

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 نيأ ةملس اي ) هنع ملسم ىور «( هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس - م)

 اذإ+رئرعلا : يرهوجلا لاق ( كتيطعأ يتلا ) يوارلا نم كش ( كتقرد وأ كتفجح

 بابلا يف هتصق مدقت ةقردو ةفجح هل لاقي بصع الو بشخ هيف سيلو دولج نم ناك

 . 0 لاق ىدنلاك كنإ ) : تندج ّق يناغلا

 داع هذنلل] جاسر م لوم اهلطاط للام .اراينألا (” قارن ناهس رب

000005 
 2( 00 اهريغو درف يذ ةوزغ باب :.ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [1 كل
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 ةخبصبس ل الاسلا ةعستر نيحايجصلا قال اًكيتخ نوثالثو ةينامث ملسو .هيلع ىلاغت هللا للص

 ءاكا هزيم (يف ازراصنألا نوما لجلار يما د لاق لميا وسم ناتيدح و يراجلل ا:

 راس( اسس كراج لإ عاملا لسا را يسال 1 لسا ل 7

 يبنلا هجو نولتف . كتمَع نبا هنوكل هل تمكح ينعي : كتمع نبا ناك نإ : لاقف
 يأ ( عجري ىتح ءاملا سبحا مث قّْسا ريبز اي ) : لاق مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نيب لئاخلا راذقبا وهو 00 لادلا نوكسو اهرسكو ميجلا حتفب ( ردجلا ىلإ ) غلبي
 ملسو هيلع ىلاعت هللا بلص ني ٍ رمأ : ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق . براشملا

 « هراج ىلإ ناسحاإلا م او م ولا تا

 هنأل هلتقب مالسلا هيلع رمأي مل امإإو هقح عيمج ذخأي نأ هرمأ لاقااش اجلا لاك لل

 ىَلَع ُعِلَطَت ل أي شل أاق نيقفانملا ىذأ ىلع ربصي ناكو .مالسإلا ِلّوُأ يف ناك

 : ةدئاملا] © َنينيسحمل ,١ بحينراهنا نإ خفلصار تعويم انوكتم تايلا ار ايي

 ل ا يا سا ياسا كمال دنا

 مالسلا هيلع هنإ : تلق « ناَبْضع وُهَو يضاقلا يِضَمِيال ١ : مالسلا هيلع هلوق عم هبضغ

 اور ل هلالدا تدم قروي ظل ىف نك هومر قلك دكر ] وق ,نأ نط اهي

 . موصخلا نيب حالصالا ىلإ احلا داشرإ

 : امهنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعسو يلع (ق) - ٠[ ل

 د ا مرا دعس اي »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعسو يلع - قر
 ملسملا ةيدفت ءاملعلا ضعب هرك ( دحأ موي هلاق : يّمأو يبأ كادف مزا دعس اي ) امبنع

 يف ودلاءابال نا شرفا افزكك اعل" يروج جلس هئاكزما نق اع "اننا يملا من

 :(5565) مقر ١4 تابا : ييراغملا تاك ند ىيراشلاب ا هي

 هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 كيور( 11

 ما/ ١



 ناكَو « هيف ُهَل لَ اني ْمَل سفن فارشإب ُهّدحعأ ْنَمَو هيف ُهَل كروُب
 ب لتلا طييلأأ ندم ريع مقا ةياوم سالو لكان لدلك

 كس ثيدحلا حرش مدح

 تا ان ناك اهيإا لبق( يعيد يضرب مازخ ني مكخ 42
 نرغب رأ مالسلا هيلع ىبنلا نع ةاور ام "حتفلا ماع ملسأ ةنس' ةاشع تتالتبا ليفلا# ف

 يراخبلل ىرت 5 خيشلا همقَر دقو اهيلع قفتم ثيداحأ ةعبرأ قاسم 0

 كاطخاف كلاس م .ناطعخافا ةلنع هللا لويشر تيلابس لاق . ةفحسلا ىف ولك وفا
 حتفب ( ةولح ةرضخ لاملا اذه َّنِإ مكح اي ) : مالسلا هيلع لاقف يناطعأف هتلأس مث
 لعد 5 همم هنم لمي الو لاملا ىلإ ليمي ملسلا عبطلا ينعي ب نيتوكجعملا داضلا رسك و ءاخلا

 ةعرس ىلإ ةراشإ رضخلاب هبيبشت يفو "77 رضخلا ىلإ رظنلا نم نيعلا
 بيطب يطعي نأ وهو عفادلا سفن هب ديري نأ لمتحي ( سفن ةواخسب هذخأ نمف ) هلاوز

 كروب ) لاؤس ريغب ذخاي نأ وهو ذخآلا سفن هب ديري نأو ءايحتسا ريغ نم هسفن
 اا هيجبلا نانا, راما ارسكنرا (( فارشاب ةدخار نيو قودهدحا'اميف ياا( هيف ل

 وهو ءاد هل نمك يأ ( عبشي الو لكأي يذلاك ناكو هيف هل كرابي مل سفن ) عمطب
 ( لفسلا ديلا نم ريخ ) يطعملا دي يهو ( ايلعلا ديلاو ) هببسب عبشي ال بلكلا عوج
 ىلعف لئاسلا دي ىلفسلاو لاؤسلا نع ففعت نم دي ايلعلا ديلا ليقو . ذخالا دي يهو
 :ايونعم نوكي اهولع ا

 :ءادعع ىلاعت هللا يضر ا (قز - ١0

 .( ردخلا لإ عل هلو املا يا ند طرا ريا

 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 ىلاعت هللا 3 ماوعلا نبا ) ةدحوملا ءابلا حتفو يازلا مضب ( ريبزلا - ق)

 يبنلا نح هاتفا ام, ةزريشبملا | ةويشعلا ذأ هنإ ليق . ةلمهملا نيعلابو واولا ديدشتب ( هنع

 01 رابخألا ركب فان ٠١ ةافاشملا تاك يراخبلا عوام

 1 يو 2 هعابتا بوجو باب : لئاضفلا تاكا ٠ ملسم

 1م١8



 دنع لاقت ةملك هذه « اًحابص انيلإ هجوت رش نم اورذحا موق اي ينعي ( هاحابص اي )

 . ةراغلا فوخ

 ؛فذع كاع هللا ير 0 6

 ا يك نه وحل#نلتعا 1 نابولي

 كبس ثيدحلا حرش مدح

 .: هذه محل حلصأ نابوث اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م )
 تدلل ةمعت نأل ةديدقت هنم تارملا لب لعبا وهو هبط هحاضإت: لبق ( ةتجضا نعي

 نم لكؤي ىتح مودي ال خوبطملاو ةنيدملا مدق ىتح اهنم همعطأ لزأ ملف : يوارلا لاق
 ؛؛ كتاللثلا يدعي .ةيححالا نم 5 لاا ”راوح لك لكلدب هيفاو. | ةيزلم ىلإ كف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [394]
 3 نبدا روب هذيلا © دل لولو عدتطلا ثامنا

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ناّسسح اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ( سدقلا حورب هدأ َمُهّللا هللا لوسر نع ) مهوجهل اًمفد رك رشملا جملا نحب( حا

 ل ل ا ا ا ا مدقت

 + ىلع _لاغت, هللا يضر نرجو سايكج (ح - 0953
 نإ -

 لاقل ةراكت يي مديل نيف را ره ران نك اك

 دعب ىجاضألا .موخلا لك ينزع ,ىتنلار نفييتاك اما كاقر تاب ييجرحالاا فار! : كيسا 01 ١

 . (350) (1918) ءاش ىتم ىلإ هتحابإو هخسن نايبو « مالسإلا لوأ يف ثالث
 010115 ةكئالملا زركذ بايب : قلخلا ءدب باك : يراخبلا 554

 01 ةضاوايلطر اكان نانتخ لئاظلا ناب ١ ةباحصلا لئاصف تاك ١ مس
706 

 « ةولح ةرضخ لاملا اذه » : هيَ ينل" ل وق باب 80قاق رلا "تانك": يراخببلا - 1
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 ( اهكتددر ) لإ تعجر ةعفد لك ةلباقمب كل ينعي ( ةّدر لكب كلو ) اًراجم ةعبارلا

 كتمأ ىلع فرحأ ةعبس ىلع ةءارقلا تنوه ام ثيحب اهيلإ كتعجرأ ينعي لاّدلا ديدشتب
 ةلأسمل ةدكؤم ةفص ةلمجلا هذه ( اهينلأست ةلأسم ) ىلإ كتاعجر دعب لب رمألا لَّوأ نم
 رفغا مهللا : تلقف ) ةوجرمف مالسلا هيلع هتاوعد يتاب امأو اًعطق ةباجتسم ةلأسم ينعي

 مهلك قلخلا ) ءايلا ديدشتب ( لإ بغري مويل ةثلاثلا ترخأو يتمأل رفغا مهللا يتمأل
 مالسلا هيلع هللا لوسر لعج : يبيطلا لاق . قلخلا ىلع فطع عفرلاب ( مهاربإ ىتح
 يف نيترم نامزلا بسحب اهدادعت لعج نكل ةدحاو ةلئكسم ىلع ةروصقم ةثالثلا لئاسملا

 ا تاارقلا ىلع مالكلا مدقت . رخآلا ويل ملال ةرملا رخأو ايندلا

 "لس : دوب جس رز توضأ ءأ > ثيدحلا يفو ؟ع ا ع ناَرَقلا اَذَه 3

 ف ايذلا ف لمإ قئاسلا ايس تركلا تاويل لع تلات“ ةيثان لأسم نأ هلف هبجي ملف

 هاج الاى اجا رجا د07

 : هنع ىلاعت هللا يضر قراخم نب ةصيبق (م) - [497]
 ٍلكَمَك كلم 5 اَمَّنِإ 2 مك ردك 0 فام دبع ين اي ((

 0 را نأ يِشَحَف ُهَلْها 3 وذعلا 3 ٍلجَر

 44 هاك د تفحهم

 هبي ثيدحلا حرنش مدح

 داصلابو . فاقلا حتفب ةصيبق ( هنع ىلاعت هللا يضر قراخم نب ةصيبق - م)

 ىللص يبنلا نع هاور ام ليق . ءارلا رسكبو ةمجعملا ءاخلابو مملا مضب قراخمو ةلمهملا

 فانم دبع ينباي ) : امهدحا نيثيدحب اهنم ملسم درفنا ثيداحا ةتس ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هلوق هنمو ةعامجلا هب دارأ ( ودعلا ىأر لجر لفمك مكلنمو يلنم امنإ مكل ريذن ينإ
 مسالاو . ظفحي : يأ ( أبري قلطناف ) 000 :ءارمشل] «يل ْودَع ْمُهّنِإَف ل : ىلاعت
 حيصي : يأ ( فتبب لعجف هوقبتسي نأ يشخف هلهأ ) ةعيلطلا وهو « ةئيبرلا

 (500) . 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو # : ىلاعت هلوق يف باب : ناميإلا باتك : ملسم - 38873
261 : 

١/0: 



 ْنوَه نأ ِْيَلإ ُتْددَرَف نفرح ىَلَع ها نأ الا يَ در ٠ يمأ ىَلَع َنوَه نأ

 اَهَكَندَدَر ةَدَر لكب َكَلَو فرخأ ةعبس ىَلَعُهأرقا نأ قتلا يل َدرَف « يِّمُأ ىَلع

 ع بفغا ! مُهَللا . يِمألا لفغا !/ هللا ع اهيا ةلأست

 7 ميهارَبإ 0 لك 'قاعلا ل ع موي ةَكلاَّثلا ا

 هسد ثيدحلا تو

 : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ - م
 ةءارق ىو أرفق رخا لد مث يبلع ابعركنأ ةءارق_ارقف ىلصف لج رب لخدف دجسلا
 تركذف اًعيمج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع انلخد ةالّصلا انيضق املف هبحاص

 كلك امن دش, ليدكتلا نم ىبفت,ف طقشفااهاحل حف ارفف ام مان ايي و هل
 ىلإ ترض ينيشغ دقزام ملسو هيلع  ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىارراجلف ةيلهاملا و

 لوهحما ءانب ىلع ( يلإ لسزأ يبأ ا ) اقف اًكرق هللااكلإ رظناءاهاكف اقرخ ف بعتفا يدم
 ا كسلا انه نا عإ رتل الا هيلع تا ا سا
 عقو رييغتلا لعلو هللا همحر فنصملا بيترت ىضتقم ىلع ةماسأ ثيدح لبق ركذي نأ

 اهوخدم نوكي نأ هيوبيس زوج ةيردصم هذه نأ رمألا ةغيص ىلع ( َرَقا نأ ) خسانلا نم
 تددرف ) ةدحاو ةءارق ىلع يأ ( فْرَح ىَلَع نآرقلا ) ردقملا ينرمأ هلوقل ةرسفم وأ اًرمأ

 لاق . لوبقلا دض انه درلاب دارملا سيلو لسرأ هيلع لد . هللا ىلإ تعجر يأ ( هيلإ
 ىلع َنّْوَه نأ ) عجر اذإ,هيلإ درو « هلبقي ملا اذإ ءيشلا هيلع در :.لاقي : يرهوجلا

 لمتحيو مييلع ةءارقلا ليهست بلطب تعجرو هللا ىلإ تعرضت ينعي ةيردصم نأ ( يم
 ىلاعت هللا در يأ ( ةينافلا يلإ َّدَرَقف ) لوقلا ىنعم نم تددر يف ال ةرسفم نوكت نأ
 : هيلإ تددرف نيفرح ىَّلَع هأرقا نأ ) ةلكاشملل اًّدر لاسرإلا يمس ةيناثلا ةلاسرإلا لإ
 0 َء ا يوم .: ّ
 ةعبس ىلَع هآَرقا نأ ) ةثلاثلا ةلاسرإلا يأ ( ةفلاغلا كا ٌدرف يتما ىلَع نوه نا

 نبك ننام نع ةبيش يبأ نبا ةياوري ىف مكن حيو في تلق نإف . ( فرخأ

 : ةعبارلا يفو ( كورت هنالك لع ءارقأ ١ : ةثلاثلا ةرملا يف لاق ىلاعت هللا نأ هنع هللا يضر

 فدذح : تلق . امهنيب قيفوتلا امف نتملا ةياورل ةفلاخم هذه ( فرع اع ىلَع هأرقا 0

 يهو ةريخألا اهيف ةثلاثلاب دارملا نوكيف تارملا ضعب نتملا يف ةروكذملا هتياور يف يوارلا
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 لكان سس ير ا للا

 : هلع ”للاعت اها )در سنا (3ز 05

 ُبلطَت ام هَللاَو ال : اولاق , اذه ْمكطْئاَحِب يِنوُنماَن ٍراّجّنلا يِنَب اي ٠

 ا

 بسوي ثيدحلا حرش مدح

 هللا لوسر نإ : لاق هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قر |

 هيف ماقاف فوع نب ورمع ونب مهل لاقي يح يف ةنيدملا ولع يف لزنف ةنيدملا مدق هني
 مالسلاو ا ةالثصلا هيلع ارمآ هنإ "ةاللطلا»اعكاردأ! كيح ' خاصتا" ناك و ”ةَلِئل ةرشغع عبرأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اوؤاجف مهفارشأ يأ راجنلا ينب الم ىلإ لسرأف دجسملاب

 ناتسبلا وهو هتلباقمب يأ ( اذه مكطئاحب ) نمثلا يل اوررق يأ ( ينونماث راجنلا ينب اي )

 ل ا 0

 ميم د يا راك كري ا افك ص

 ريناند ةرشعب مهنم هارتشا ملسو هيلع ىلاعت هللا اس يلا أ يدقاولا نع هتاقبط ىف

 ركبوبأ اهعفد مزتلاو اًعقاو اهب ءارشلا نوكي نآب امبنيب قيفوتلا لعل . ركبوبأ هنع اهعفدو

 . هولبقي ملو

 ل يمال ربعك (غ) نإ نا

 نزيل هتيم درر ىلع د ارثعلا للا 8 يكانواسر الم 11

 دجاسم اهناكم ذختيو ةيلهاجلا يكرشم روبق شبنت له باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - [4944]

 : ع1

 (ه5:1) هعوزع هلكرع يبنلا دحعما ءاثتبا ١ كانا :ةالقلا عضاومو لكك [سللا ةناقك : ملسمو

 ف

 نايبو « فرحأ ةعبس ىلع نارقلا نأ نايب باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالض باتك : ملسم - ع49]

 .(”ا/”) )85٠١( هانعم

 ١85



 0 يناكت هللا 2 ةريزعا ليا" 01

 ةرم يني اي « ناَتلا نم مكَسفْلا اوُذِقنأ ! يول نب بك يب اي

 هكشيفلا (ننقلاا !١ ممش ِدْبَع يني اي «راثلا َنِم 0 !رانول !بغك نب

 هس ثيدحلا حرش مد "نك

 هلوق لرب اذ راج و اع نا عا

 10 هيلع يبنلا ىلع م04 :ءارعشلا( َنيِبَرْقألا كترييْشَع رذنأو ) : ىلاعت
 ( اوذقنأ ) ءايلا ديدشتو واولا حتفو ماللا مضب ( يؤل نب بعك ينب اي ) لاق مث لبج
 اوذقنأ 'بعكأ نباررز ءارلا ديدتعتو ملا مصب (.ةره دباب رانلا نم مكسفنأ ) اوصلخ يأ
 اوذقنأ فانم دبع ينب اي رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ سهش دبع ينب اي رانلا نم مكسفنأ

 اوذقنأ بلطملادبع ينب اي رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ مشاه ينب اي رانلا نم مكسفنأ

 ( ائيش هللا نم مكل كلمأ ال ينإف رانلا نم كسفن يذقنأ ةمطاف اي رانلا نم مكسفنأ

 نمل عفشأ امنإف مكبذعي نأ هللا دارأ نإ ةرخآلا يف مكنع هوركم عفد ىلع ردقأ ال ينعي

 اذكه مهقح يف مالسلا هيلع لاق امنإ هييذعت دري مل اذإ يل نذأي امإإو هيف يل هللا نذأ

 اح كلنا غر ونورت ةعباررقا ىلع رلا وديني تاكل لبعلاو ناميإلا ىلع مهبيغرتل

 نيللاو ءاملا عرفا ئلخملا هن. لبي ام. لك :عابلا_ريسكب لالليلاابا يره وللا لاق: مراه اللب ايلا

 تببش ايندلا يف محرلا ةلصب مهلصأ ىتعي ناسحإلا نم محرلا هب لصوي ام هب دارملا

 دصم : ءابلا حتفب لالبلا : يباطخلا لاقو . ةدوربلاب اهلصوو ةرارحلاب محرلا ةعيطق

 اندر تالولاو اذإ 9 : ىلاعت هلوقك ةغلابم اههالبب هلوق يف نوكي اذه ىلعف لالمك

 (502)/ 4 نييرقألا كيريشم رذنإو لي !(ىلاعت لوقا يف بابل "ا ناعالا تاك ٠ .لشنلا
 م 0
 . رانلا لوخد نم مكعنمي ام ةحلاصلا "لابعألا نم اوذختا أ : كولا 0 5

 . اهلصاس يا : اهلالبب اهلباس *

 ١8١



 111 هللا هدي ةريره وبأ ةباوس اوردر

 ٠ ةَعفْنَم مالسإلا يف َكَدْنِع ُهَتلمَع ٍلَمَع ىجزأب يئّدَح لآلب اي .

 ىوريو . َكِيَلْغَت فش ةَلْيلا ُتْعِمَس ين ٠ نجلا يف يدَي َنْيَ « فد «

 رهطتأ مل يأ ْنِم ةَعفْنُم يِدْنِع ىَجْرا هاما كل ال لالب لاق

 هلئ مب ا روُهُطلا َكلَذي تيَلَص اَّلِإ راهن وأ لل ْنم ٍةعاس يف مات اروُهُط

 8: خلص تال

 هد ثيدحلا حرش مج

 ينثدح لالب اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ريغ ىلع لوعفملل ينبم انه ليضفتلا لعفأ"# حراش لاق ( كدنع هتلمع لمع ىجرأب

 كؤاجر نوكي لمعب ينثدح ينعي لعافلل نوكي نأ زوجي نكل همالك انه ىلإ سايقلا

 ( ةليللا تعمس ينإف ةعفنم مالسإلا يف ) هببس هنوكل لمعلا ىلإ فيضأ امنإو رثكأ هباوثب
 ءاخلاب ( فشخ ) هتظقي يف وأ همون يف وأ جارعملا ةليل عامسلا اذه نوكي نأ لمتحي

 نيللا ريسلا وه لادلا حتفب ( فد ىوريو كيلعن ) توص يأ نيشلا نوكسو ةمجعملا
 دبعلا قبس ا" ةمدخلل ناك قبسلا اذهو ( ةنجلا يف يدي نيب ) كيلعن فد توص ينعي

 كلذ ىلع مواديو هبلق بيطيل هار امب مالسلاو ةالصلا هيلع هربخأ امَّنِإو يشملا يف هالوم

 : لالب لاق ) ءوضولا ركش كلذ ىمسيو ةنس كلذ ريصيلو هيلإ هريغ بيغرتلو لمعلا
 ءاطلا مضب ( اًروهط رهطتأ مل ينأ نم ةعفنم يدنع ىجرأ مالسإلا يف المع تلمع ام

 ( يلصأ نأ يل هللا بتك ام روهطلا كلذب تيلص الإ راهن وأ ليل نم ةعاس يف مات )

 . لفارتلا نم كنا ردق 5

 : ١1( 55 ررهطلا لضف ثا : دج شا تاك يراخبلا - ل

 )١40/8( هنع هللا يضر لالب: لئاضف نم باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو

 . )٠١8(
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 فض ,تيدلجلا حرش مدح

 ةحوتفم ةزمهب ( ةشجنأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م )
 قوس يف ءانغلاو توصلا نسح ناك دوسأ مالغ مسا ةمجعم نيشو مجبو ةنكاس نونو

 ءاسنلا اهب دارأ ( ريراوقلاب ) كقوس يف قفراو لهمأ ينعي ( كقؤس كدْيَوُر ) لبإلا
 جاجزلاب نهبشي نببولق ةقرو نوقع فعضل ن ,منأل ةراعتسالا هجو ىلع ج دوم لا يف يناوللا
 ةيقر ءانغلا : لاقي 4 يرش نس ةسملا يا" نمش كلل كاس مالسلا هيلع هرمأ امنإ

 001 هيف "هنشأ انهو ريراوقلاك ةفينعلا ةكرحلا محتال هفعح نعش نأل وأ عانرلا

 . هوحنو رعشلا 2 ءاسنلاب رفسلا

 هللا تانك ذب :(ىوريولو صاّصقلاب 0 هللا ُباَتك 0 (

 "يضل" نب ا دنرللا لاق ارك نب ها قمل

 يك ١ تندلخلا حرش مدح

 ىوريو صاصقلاب رمأي هللا باتك سنأ اي : هنع هللا يضر كلام نب سنأ - )

 يغبني ناكو - ق - ةمالعب هركذ لوقأ ( رضنلا نب سنأل هلاق صاصقلا هللا باتك

 مأاي ١ : ملسم ةياور امأو يراخبلا ةياور وه هركذ ام نأل - خخ خ - هناكم كادي نأ

 يف هحيضوت مدقتا عبرا مأ مناك هاو رجع ةعلاخلا نأل ( د هللا باتك ؛غيبرلا
 دوو رأل اذكلاسالع امتق] قلدابجم قلادات لع نهي الحا يف :ىاغلا لالا

 4 صاصق حورجلاو هلوق باب : ةدئاملا ةروس نم ريسفتلا ةكتاحا : ياراجبلا"“ ( 55

0 

 0110729 ' اهانعم امو نانسألا,(يف "ار فاصقلا"تانثإ 'بسإبا ؟اةفاطقلا( ناسك: ملطعلاو
004 
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ةماسأ (م) - [448]
 َنِم اّلُجَر يِبْعَي ؟ هللا الإ ةلِإ ال لاَ ام اذ د وابا كل

 1و سعال قا الا هلاوتل ا دكاقنما يهجر نزلا كلي ١ تنافر

 كسي ثيدحلا حرش مدد

 ةيلصتمتلا] ل وسر, اتعاب لاق هنعا,علاسم وار م« هنع«ىاعت هللا[ يظر ةماسا 0

 هتنعطف هللا الإ هلإ ال لاف الجر تكرداف ةنيهج نم تاقرحلا انحبصف ةيرس يف مالسلا

 هتلتقأ ةماسأ اي : 5 ل نش يصتتتا نات

 نيتلمهملا ءارلا حتفو ءاحلا مضب , ( تاقرحلا نم ًالجر ينعي هللا الإ هلإ ال لاق امدعب

 هذه ( هللا اّلِإ هلإ ال : لاق ) ةليبقلا كلت دالب نم يأ ( ةنيهج نم دلب ) فاقلابو

 ( هيلعااوغتججا نيح يأ اهمضو ن ٍيشلا فيفختب ( هوشغ امل ) الجرل ةيناث ةفص ةلمجلا
 هيلع لاقف حالسلا نم افوح اهاق امنإ هللا لوسر اي راديو لاف تيما هيعت

 هيلع  ئبنلا لاا الام ةندلف 00 .رع متقش .الفأ در 0 مالسلا

 ناف 1 كيفلمل "القا نأ نيك نيج هلك كح ناكل ف ادكدست اهرركي مالكا

 اكوق هيلع مرلب ف ىلف اموم اق نإو يلع ديب ملقلا رفا غزت ةماسأ ناك نإ و

 لف مالبإلاب هلع انزكخ لجرلا كلذ نكد ل © تلق مرلا هلا لغسل 212
 هلاح فرعي ىتح فقوتي مل هنااا هيلع دادس امنإو هتوبنب رارقالا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) - [440]
 مو ء

 )) ريراوقلاب كفار نب كلب وز ا (

 قير تا ضلال ىلإ ال: اقري نأ دعب ن رفاكبلا ب لمز عر كينكتاب | ”تاعالا  ,تبانك ..: ملسم < راك
009:0 

 قفرلاب نهاياطم قاوسلا رمأو  ءاسنلل هن يبنلا ةمحر باب : لئاضفلا باتك : ملسم - [490]

 ٍ لا

 هرمأ امنإو جاجزلاب نهتقرو نهفعض يف ءاسنلا هبش ثيح ةراعتسا : ريراوقلاب كقوس «
 . هتوص نسحب ةنتفلا يف نعي الك لاهمالاب مالسلاو ةالصلا هيلع

١> 



 40 كيان هللا "يكقمي لاو شاد كوسا اانا 117 نبا ايد

 هس ثيدحلا حرش مدح

 حتفو ءاحلا مضب هنع ةياورلا ىلع اَقْفّتا ( هنع هللا يضر فينح نب لهس - ق)
 كدا ةعسب نيينيجتملا قال انالح هيرعب را هدا[ باع 1 كلا ةعماؤر ام مريتولا

 لويسر عم انك. :.لاق تيدا انه لهدج نابلس سا كي قر

 ا حا 0 لوسر اي : لاقف رمع ءاجف ةيبيدحلا حلص يف مالسلا هيلع هللا
 ني لبرا ةةلثلاف 6 هزرنلا ياميه واعف و مسالا فا انزلاق ةر وتلا لاف الب اننا" لكان لع 1 0 ءا ل 0 0

 هللا لوسر ينإ باطخلا نبا اي ) : مالسلا هيلع لاقف اننيد ىلع ةيندلا ىطعت مف : لاق

 ١[ : معفلا) # اًنيِبُم اًحنف كَل اَنْحَتَف اّنِإ ف5 : ىلاعت هلوق لزنف ( اًدبأ هللا ينعيضي نلو

 هيلع هنم ةياكش نكي مل هنع ىلاعت هللا يضر رمع مالك : ليق . ةيبيدحلا حلص هب دارمل 1 ها : نلف هيون املا

 . حلصلا سانلا ةهاركل لاح فاشكتسا ناك امنإو مالسلا

 0 هللا ضارب مع ماما ا[ ال

 ةباصعلا هذه ىلَع ع 5 كو قل ل كرو ام باطَخلا َنِبا اي »

 ا هاتسالا را
 ا

 قحلا تيدحلا حرش مح

 متئش ام اولمعا لاقف ردب لهأ نم ) ةعامجلا يهو ( ةباصعلا هذه ىلع علطا دق هللا لعل

 "ارد كيش دف هلاوإ": كيدحا يف "قاتلا بابل قا هناي مدن (مكل ترحل

 - 0090 نكادبع انثدح باب : ةيزجلا تاتك : يراخبلا - [87

 "059 )1١1/6( ةييدخلا ف ةيبيدحلا حلص تان ا: رشلاو تداهيجلا ناك ملسم

 نييسشيل ١ نيملتسملا لع ردح نم كانك ى.نظن رم ثياب كادكشالا .باتك ”"يراحجلا +1[ الل

 .ارمهع اير - ظفلب (1155) ع

 151 0 55.2 دبالهأ . لئاضق نم يابن ”ةباحضلا (لئاقطفا باك 7: للنمو
 ! !اهدذع هدجأ ملف « باطخلا نبا اي » هظفل امأو

 ا/ا/ ١



 : تكلا 518 لاف 2و هلع هدب ان نرخ سمار يإ لكل ©" ءدلكتلاو ذاق

 هيلع هلوق ( نونمّوملا الا ةنجلا لخدي ال هنا سانلا يف دانف بهذا باطخلا نبااي)

 : ملعإ . ةنجلا يف هحور نإ ديهش نالف مهوق نم مهف امل عدر.« الك ٠ مالسلاو ةالّضلا

 هقدصي مل امناكف ل اغ ماودي الج اجو مذ كلازلوزللا ياقة نم [تفرعلا قب م ملا 8

 نع مهل اًرجز نينمؤملا نم مالسلا هيلع ىبنلا هلعجي ملو هقيدصت بجوم ىلع هيزج مدعل

 تاذع الب لوخدلا لوحخدلا نمو يلا نم نوقتملا انه نينم وما 0 كارما لاعب 1 قلاع

 يقف ةمنادعلا ناك رانلا يف هتيأر يَّنِإ ١ : مالسلا هيلع هلوق ءاملعلا ضعب لاق

 نال مات" هيفا: لوقأ حراشلا خ خيشلا هلقنو ةمايقلا موي لبق ابيف بدعيو اهلخدي راج رق

 لع ةيارورلا هده لمجتتف رشتملا, دعي نووكي ةقيقك ,زابلا لوخمي نإ ل ةدهاش لص معلا

 ةنجلا يف لالب لوخذ مالسلا هيلع لثم 5 كلذك نوكيس هنأ ىلإ ةراشإ ليثقلا هجو
 . هجولا اني رخا عوونب هنكل قح ربقلا ادع معن هنوم لبق

 : هنع ىللاعت هللا يي روع مقربا 0

 1 هام رك اعل نأ يلا باّطَحلا نبا اي »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 امر عيل هانا لاو بيا دنع ر ةنازوارلا لع اهيل"( ةيضر لاقت بز :ليقر ركغ 3

 دق ريصحلا اذإو ريصح نع تصمم لل د ا ا

 7 لاقفل تيكلفا7 يعس نم عاص وحن تيأرف م مالسلا هيلع هتنازخ ف ترظطيو منح الا

 دا 1 لركرل تير اعل اراد جا

 انل نوكت نأ عوضرت ال١ باطخلا "نبا ايد): : مالنسلا هيلث لاقف ىرأ ام رقفلا نم كب

 ” فانا هارخاالا فأ لإ ةراشإ اهلا نع لاو ل اقي ملو انل لاق امنإ ( ةرخآلا

 ةايحلا يف مهتابّيَط مه تلج موق كئلوأ باطَخلا َنْبا اي » ىوريو ( ايندلا مهو ) اًضيأ
 6 دل ل لش يس لو اندلا ىف عنا 2 نيلارلم .نافكلا ىظح نالوا 00

 ا تكول ةاضرم يغتبت باب : ميرحتلا ةروس : ريسفتلا باتك : يراخبلا - [485]

 : لاعت هلوقو 2 نهرييخنو ءانكبلا لازتعاو « ءاليآلا ف باب : قاللطلا باتك : ملسم

 . )١419( )5١( . ©« هيلع ارهاظت نإو
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 اجلا تيدا حرش مح

 لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر عوكألا نب ةملس - ق )

 مالا ينيقلا حم انملف. دررقا يالي ميعرت ةلساإاهيلغ لاحت هللا, عنصر ىلا اع اهلنا عنك

 نافطغ لاق اهذخأ نم تلقف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر حاقل تذخأ لاقف

 يهجو ىلع تعفدنا مث ةنيدملا يتبال نيب ام تعمسأو هاحابص اي تاخرص ثالث تخرصف

 : لوقأو مهيمرأ تلعجف ءاملا نم نوقتسي اوذخأ دقو مهتكردأ ىتح

 عضرلا موي مويلا + عوكألا نبا انأ ينإ
 هيلع ليتل دق, ريل ميكو يدر نقوم لك وسلا, بح كافل « تيه نإ

 ةطايبتلاب منايا" تقيعياف اطعم ءاملا مقل كلسلم رفا ور كتاب فسدت" دكا كلل

 ( حجسأف ) نيريغملا دوذل يأ ( تكلم عوكألا نبا اي ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 اكل لاطح ةلقق فز هانا لالا اح لت ويكمل البي بكر هدا حسم
 نيذلا موقلا اذه نأ ينعي ( مهموق يف ) لوهجملا ءانب ىلع ( نورقي موقلا نإ ) مهلع
 . ردلا تاوذ قونلا يه حاقللا . انتهج نم مهماعطإو مهارق ناكم مهل وفعلا لعجي اوراغأ

 موي مويلا هلوق . ةنيدملا نم موي وحن ىلع ءام نيتلمهملا لادلابو ءارلاو فاقلا حتفب درق
 ليقو همأ نطب يف مؤللا عيضر يأ عيضر مثل مهوق نم مائللا كاله موي يأ عضرلا

 ؛.هتعضرأ' ابن أكفأ هرغض' نط. .برخلا" ثردت نم موي 'مويلا اةانغم

 :""ءدع كلاعب "هللا يضر رمع (م) - [185]

 لإ ب ول هنإ سانا اوف هدا باَّطَخلا ا اك

 ١ اولا

 نتسح ثيدحلا حرش مدح

 رييخ موي ناك امل : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م)

 هيلع لاف . ديهش نالف : اولاقف لجر ىلع اورم ىتح ديهش نالف ديهش نالف اولاق

 نودموملا الإ .ةنجلا لدي ال . هتأو ٠ لولغلا, <رجت طلع بباب :٠ نايل تاس: ملسع - 221

 مضر انا
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 ةاليصلا هيلع لاق هليبش ا تيلخف, هعهترف ةديبلاشإ ةياح .كشا هللا لوسراي تلق ( ةحوابلا

 ف. ناكمل كب اننيب ةيرجف_ىرحأا ةرم اءاج مت هتدلص رق دوعيبلا و :كيذدك 'ذقاهنإ ,امأ مالسلاو

 لاك طاوعت ف ,ةارعبا ل .عيلنأ امرت كارم شي دلك رحيل اذه دقحل ادلة للا امل محل كرو كيلا

 ارفاق شاف ىلإ: فيو" .اذإ1(1 لاق ىشينام بتلف, ابيب هللا ةكلعفني :تاهلك «كعلعأ يتعد

 هيلع لاقف حبصت ىتح ناطيش كببرقي الو ظفاح هللا نم كيلع لازيال هنإف يسركلا ةيا

 :مالسلاو» ةحاصلاب  هيلخت لاق, كودك وهو .كلقدص بقر هنا, امأ ,ىمزلسلاو ةراسلا

 ةيفرق ٠ كاظيشت كلذ :: لبق الزر: تلك كابل ؟ثالق دس د طاخت ريدم كس هلا

 ,؟لوؤقي امي“ سحر ىلا نشل لستلا اوس 0

 : هنع ىلاعت هللا 0 رار وبأ ك1 5 الا

 1 لاا 3 تاع ع 110 يف

 هسا د وعلا يح

 0 1 ل ارا كرب اللا يورو حل

 | ىلص يبنلا عم اسلاج تنك و كلذ دعب مالغلا لقا نع لض مالغ يعمو مالسإلا

 فا امأ, تيلكقف ( كاتأ دق امال ةريره ابأ اي ) مالسلا هيلع لاقف ملسو هيلع ىلاعت

 مي وأ يشيل ا فرع قمل حاس مناع قطا اطل ”فيرحلا ىفو .نح هناك

 فيلعنلا كلركا كش ناك يك انامل دبش ىلع . !ااعتالا صر ةريره يأ لوقو ةفرعملا

 ىلاعت هللا يضر عوكألا نب هجلبس (ق) 030
 ئآ ًَءا

- 

 جار فيل ارواب 00 اياك

 0 مهِموَق

 قتعلا يف داهشإلاو , قتعلا ىونو هلل وه هدبعل لاق اذإ باب : قتعلا باتك : يراخبلا - [348]
2 0010 

 ار اما و طيار عاب عدن ا وذلقلا اكان تيم "كنا لع احلل كارلا

 . )5014١( سانلا عمسي

 )١8١5( )١5١(. اهريغو درق يذ ةوزغ باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم
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 اءلام هاير ةليربحلا ةانعم [: كلقنااب ةيضقيلالا ةذاهيشلابا, ةظيورر كل هجران ناداكل كف

 ا ىدعألا ءافتكا نيتداهشلا ىدحإ ركذي مل امنإو ةنجلا لهأ نم ىف اذك ”ةعفتل كاك

 لوأ اذإف مالسلاو ةالصلا هيلع هدنع-نم تجرخ .املف :.ةريره وبأ .لاق ثيدحلا ةمتت

 يتسإ ىلع تررخ ىتح يبد نيب رمع برضف ثيدحلا هل تركذف رمع ينيقل نم

 ءاجف ىرج ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل تركذف تعجرف عجرا : لاقف
 لاق © كلغفا ام لع كللمس اما مع اك ا مالتطلا ور ةالانطلا لع اعف ئرتألا "8 ع

 ب ا رشا نك مان را رار ا
 و ل لاي م لك حلا لعل را لس

 مد حلما ىرشلا هده مكي ناي ماسلا ةلعر هنأ رج مر ع هصرغ تاك روب كب

 لوسرلا عجر فيك : تلق نإف هرجز يف غلبأ نكيل لب ءاذيإلل نكي مل هديب هبرضو
 ةارافلإب هيلع رمدارتجلا نيف نوكي ناز روخ » تلق رع ىلا صمالك ع ىاسلا 0

 مالجلاو .ةالصلا ,هيلعت هررقتا ع راهن تطيل" زتقلالا "ف""دلب راج داع الايض الر عا

 دنع لزني نأ زوجيف مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا زوجي مل نم دنع امأو هيف أطخلا ىلع
 . ريشبتلا رماب قبس يحول خسان يحو رمع ةبطاخم

 : هيك اع هللا يمسي ةييره سا اجلا لطالل]
 . (« ةحرابلا كر لعف اَم روم ايان'انو

 تت يدا حرتتع ما

 ينظفحتسا لاق . هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 لل لحل رانا ف كلل تلك دف كا ةقدنس ا اي
 هنع تيلخف لايع ّيلعو جاتحم ينإ لاق هللا لوسر ىلإ كنعفرأل تلق ةو هتذح افا ماعلملا

 كريسأ لعف اه.ةريره ابأ اي) لاقف_ملسوب هيلع ىلاعت هنا اص بلا تعبت بحيمات

 , (550 1) :حاكنلا, يف ,مامالا, ةأرملا" ةلاكو تاي ,: ةلاكولا يباتك_ : .يراخبلا ج54

 ةريره بأ هب كسمأرو تاقديصلإلا نم لاما تي نط ناطيشلا فر لن يره تذل هلاق

 هحارتبس قلطا مث

0 



 ىسوم ابأ اي ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - قر
 .سكحلا يف هتوص مالسلاو :ةالصلا هيلع هبش ( دواد 0 تيتوأ دقل

 ربتشي م ذإ هسفن دواد ريمازم هنم دارملاو محقم انه ل "ل رامزملاب ةمغنلا ةوالحو

 هيلع دواد تا يلا“ (تعل# ىاثللا هموق ل !الاب دارللا“و ء تاوصلا نسحب هلا نم 10

 ل بف رك م اك تازجعم ريظأو ةتاركتخم 00 ناك مالسلا

 يندجم دواد اي لوقيف شرعلا قاس دنع 0 موي دواد َمْيَقَي ىلاعت هللا نإ» ةياورلا يفو

 كيلع هدرأ ينإ : لوقيف ايندلا يف هينتبلس دقو فك لوقيف نسحلا توّصلا كلذب مويلا
 . ( ةنحلا لها معن ع رفتسيف روبزلاب هتوص دواد عفريف

 : هنع ىلاعت هللا كر هر وبأ لارسال
 اما ءارزا م كيف منا ل يلعن ا

 "دخلا نق ايل ل كل ا يل اجلا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 هللا“( ذك ناك لاقررإ هلع لل قوز"( هلع اغت هنلا يطور قلي اوبأ "خه

 هيلع اوعزفف اطباف مهدنع نم بهذف ماقف هباحصأ نم رفن نيب اًدعاق ملسو هيلع ىلاعت

 ياععاا هيلع طال نه نادمألا) تن طماع !1ؤدن كرو ةليراملاسلاخ لسا كنك

 ةريره وبأ ناك ليق ( نيتاه يلعنب بهذا ةريره ابأ اي ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هيلعن
 ماللسلاو' ةالضلا هيلع ةاطعأو ملسو هيلع ىلاعت هللا نلص هللا لوسر..ىلعن ةبحصتسي

 مهسوفن يف عقوأ نوكيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا يقل هنأ ةمالع نوكيل هيلعن
 هلإ ال نأ دهشي طئاحلا اذه ءارو نم تيقل نمف ) اذه ريغب ًالوبقم هربخ ناك نإو

 ناقيتسا ىلع اًعلطم نكي مل ةريره وبأ : تلق نإف'( ةجلاب'ةرشيف هلق اب انقيتسم هللا الإ

 ملا ب وطلا ادن ابحت فابن لافاتلا ةكرشلا كانك ييسر 9
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 اعطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب : ناميإلا باتك : ملسم - 441]
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 ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص يبنلا لوق هل ركذو ورمع وبأ هاتأ ال ينعي .( رانلا لهأ نم
 مكئاَوأ اوغفرت ال أوما َنيِذلا اهيأ انا: يمر ,ةنلا هيلع ا هيلرن معا لك يدعم

 للص هللا لوسرر ا نلغ 'اًنوصر مكعفوأل ,يلأب مملع. دقو +1: تارا #4 يللا ,تونصا قف
 ينعي ( هلوقب ربخأ املف ) ةلجح يل تلصحف رانلا .لهأ نم اناف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لب : لاق ) رانلا لهأ نم هنأ همعز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ورمع وبأ ركذ ام

 اوغلبت الف متقطنو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا قطن اذإ ةيآلا ىنعمو ( ةنجلا لهأ نم وه
 اًبلاغ همالك نوكيا ثيعب مكتاوصأ اوضفخا لي: هتوص .هغلبي يذلا دحلا ءارو.مكتاوصأ

 . بدألل ةياعرو هتبترمل اًراهظإ مكمالكل

 ادع ناعيا شرقا نر

 را رتل اهمال قف" ياللا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هللا, لبص_ يبنلا ناك "لاق كنع ةياوزلا | هلع "معلا هتعمل يضر قا
 انيزح هدجوف هنبال ريغن تام دقو اًموي ءاجف اًريثك ةحلط ابأ يتأي ملسو هيلع ىلاعت

 هيلع هقلم نينح مش ميم ور راقنملا لول ىو يصملاكوارئاطط رالطروإ سلا لعوب ملا
 مهعنمي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنال ةنيدملا ديص ةحابإو . نادلولا طلاخ ثيح مالسلا

 دلو ملون كيوم نإ اعلا نكي نا قيام هبذعي مل اذإ اًريط ىبصلا نحارب ووسع

 . لؤافتلا نع الج

 : هنع ىلاعت هللا 3 ا را
 ل ل و ل ل

 0115 ) دلوي نأ لبق ىبصلل ةيكلا باب ألا كانك ىراحلا 001

 حاضا ىلإ هلو تحال ولا دتغ "فاول وللا "كين باتل "اباب ١ نادال 1 ك1 20 كتلاو
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 ميما يرللا رج حب

 هللاب يضر نم ديعس ابأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ديعس وبأ - م )
 يف عسي مل يأ ( اًئيد مالسإلابو ) هريغ هعم بلطي ملو ىلاعت هللاب ىفتكا يأ ( ابر

 ناسا هرقل نهد كامرا ينعي ( اّيبن دمحمبو ) مالسإلا يدا رغ

 ةلصخو يأ ( ىرخأو لاق مث ةنجلا هل تبجو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص دمحم ةعيرش
 ءامسلا نيب 5 نيتجرد لك نيب ام ةنجلا يف ةجرد ةئام دبعلا اهب عفري ) ىرخأ
 لزانم ةنحلا لهال نوكيف جردلا ةدحاو نوكت لأب روم حلا دلو ناقرسب قوقل

 يه و. تاج ردلا“ ةدفتاو'نوكت قالو لوألا +نم. ءامدشلا» ةعقاركدا لن, كط ! عفرأ اهضعب

 لاقار وسجل لوقعم هيبشت هيبشتلا اذه نوكيف معنلا عاوناب ةلصاحلا ةيونعملا بتارملا

 لو ايم اوجا فرم ل راش يي اناا ل ترس
 ا ل

 000 هللا يضر هدأ (ةقر سمها

 ماعم رار حي مينا لكل عيلان ناك ةلرراخع انكي

 6 لام كاع نب دعس وه ردع ال تا ع

 هلا سيات ١ ١ : لاق ناكو .0 ىَوكَش ُهَل ُتْمِلَع اَمَو يِراَجَل ُهنإ

 لها نم 2 0 ر؛ ةبااق هلوقب ادعأ اهلف 11 راّثلا لْها ْنِم

 ا ةرحتلا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ثنا ناش امور مع انآ اير هتعشباو راء اميثا ا منش مف يصور تا ١
 11 نأ لامي ١ ِه اري كرنفا لإ ةراشإ هيفو 0" أ 15 يللا حتفب ( ذأ

 دقو ميلا ديدشتو ةمجعملا نيشلاب ( سامه نب سيق نب تباث ينعي ) منع باغ نمع
 وه ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا هلاس يذلا ( ورمع وبأو ) هتيب يف سلج ناك
 هنإ تباث لاق ناكو .ىوكش هل تملع امو يراجل هنإ ورمع وبأ لاقف ذاعم نب دعس

 هوري ملو . )١١9( )١87( هلمع طبحي نأ نمؤملا ةفاحج باب : ناميالا باتك : ملسم - 914

 ابا و فارشألا ةفحت عجارو يراخبلا

 ١/٠



 لب هلل ايرخ ةرامزوا نوكت ١ ينعي عطقنم ءانثتسا اذه ( اهيف هيلع يذلا ىّدأو 7

 0 )) 1 م د اع قط فقلا هك : ءاللشلا +6 النضلا هيلا هلاؤقلا اا رجا ن 2 ملف

 نيا لري راي اورج كايا اا و وشم
 هللا ا كا ضعب ىلع الماع كلمت الأ اد( ينامععسسإلا

 ىلاعت هللا يضر رذ وبأ راس ا
 3 و ع 2-11 ٍِ

 ؛ سل ثان كلل ثجأ إو ءاطيتم درا يتب ا

 ا حلا ان ا م ان ل سوا
 ره

 كارآ ىنإ رذ ابأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - مز
 اذه ( يسفنل بحأ ام كل بحأ ينإو ) قوقحلا ةياعرو رومألا ذيفنت يف يأ ( افيعض
 ( كل َنَرّمأت ال ) هلوق لوبق ىلع ضيرحتو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نم فطلت
 يلولا .م ةددشملا ءاللا حتفب ( نيلوت الو نينثا ىلع ) ةرامإلا نم ةددشملا مملا حتفب

 . ( متي لام ) برقلا وهو

 : هنع وك نق

 11 ا أ سه ِ

 ل ايان لاول ع همي ار مص <

 )2 0 الا هيه من 1 نيب ام ةنَجلا ىف َهَجَرَد

 ب سرا رع اك ل لل ا ل

 يد( < لاب راقودضا ريغل ةازامإلاب ةطاركك كابا: 1 ار امال« كباعك( "لن ا 0517

 . بصنملا اذه ةروطخو ةرامالاو ةيالولا مظع ثيدحلا يفو

 كاجردلا نم ةنيللا ىف دهاجملل ىلاعت هللأ .هذعا ام ناين بانا © ةررام 21 تناك: مكسيم 09197 ١
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 مر ودل حرش مح

 تخبط اذإ ! رذ ابأ اي ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبا - خ )

 . اهنم مهيلإ ناسحالاب مهقوقح ظفحا يأ ( كناريج دهاعتو اهءام رثكأف ةق

 نات هللا سم ,وبأ (6

 سارع يكول د سو ان نا

 4 ثيدحلا حرش مدح

 اذه مثكا رذ ابأ اي١) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - خ
 الف قالا تيدح ف هنإب هد كا انوع كفي اا تدلل ا

 0 لخ تاد ايدل 8 تهجو

 ىلاعت هللا يضر رذ وبأ غرب

 يزح َةَماَيَقل لا ناهز نأ اهو , قيجتم كنب! اي

 اذا 111 هلا ينو انكلع اًليذلا م ةقدلا ا

 9 كنز 0 3

 فيعض كلنإ رذ ابأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م)

 رابتعاب 1 تامل ( :هلوق نما وهفما 0 ١إ عجار تينآَتلا ريمض ( اهنإو

 اهذخأ نم لإ ةمادنو يرحخ ةمايقلا موي اهنإو هنا ( ربخلا 2 رابتعاب و ةراما ا

 فاي 4 ةيعراشا يىضر»يرافغلا رذ يلأ مالسإبةصق بايب :رييقانملا باتك : يراحبلا - 361

 .(”5“051) مزمز هصق

 . (0) 0110014 72) ةراورضر زغب ةرامآلا ةهارك باب : ةرامالا يىاتك : ممم - مةدضأا
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 نم يعَجرإ هامل ا هَل ْنَدوُي الق َنِذاَكستَو اهنم لبقُي اَلَو دجلست نأ

 ريتستل يخت نضنلاو يزل ايلاعت كلوت قلل اهيارخت + طخ لدتا عم

 م : سي] :# ميلعلا ريرغلا يرضتا كلذ اَهَل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 كلجد 0 لاق ةاهنعأ ةياورلاا لع اهمتاا ( هنع"ىلاعت هللا يضر نذ وبا قر

 هيلع لاق نتمشلا تياغ املف ,سلاج .ملسو هيلعا ىلاعت» هللا لصا وللا !لوسرو دجسملا
 العا هلوسروا هللا : تلقف ؟ سمشلا هذه ثهدت نيأ يردتأ ردا انآ اي را ١ السلا

 لعل فرطعم ,( نذاتستفا) لاح ةلمجلا هده. ( شرعلا تحت دجست بهذدت .- لاش

 اهدايقناو اهعوضخ نع ةرابع اهدوجس و نيتلاحلا كنيت ىلع سمشلا بهذت ينعي دجست

 تا با سول ع يلا
 هدعو ابتدجس لوبق مدع نم دارملا ( اهل نذؤي الف نذاتستو اهنم لبقي الو دجست نأ
 ىعجرإ : اهل لاقيف ) ىلوألا اهتلاح نع اهرييغتو هيلع يه ام ىلع اهنايرج عنم اهل نذإلا

 رقتسُمل يرخت ُسْمَّشلاو # : ىلاعت هلوق كلذف اهبرغم نم علطتف تئش ثيح نم

 نك ىرت ام ىلع ربما ىرجا يتغي نام ل مساا [يسملاوا ىلإ حم مقر مالا

 هلاق امو اهبرغم نم عولطلاب اهلاح ريغتو اهرارق تقو ىلإ امهيتقو يف بورغلاو عولطلا
 1 ب |يدلا وحلا, وأ لقا يطق ايي ركاب ن أل ةمايقلا هزي .اهيرتعلم نأ نم نورسحلا

 ف دانقلا هير اذ ىسفلا : كاف نم لس كفل ماخلا سي م سايكس

 سبز( © ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ ا ) هتيفيكب لغتشن الو بيغ

 :ىفتع ىلاعت ىللا"يظر د ديار( 35000
 . (« َكَئاَريِج ٌدَهاَعَتَو اَهَءاَم رثك اف َةَقَرَم تحط امانا ردنا

 (5755) هيلإ ناسحاإلاو « راجلاب ةيصولا باب : ةبادالاوب ةليطلا و نملا تانك  :نيراخببلا -- [ةراكك

 ا ااا

١1 



 هللا نيبئاب كنظ ام ركب ابأ اي ) : مالسلا هيلع لاقف هيمدق تحت انرصبأ هيمدق ىلإ رظن
 نرخ ال ِهبِجاَصِل لوقُي ذإ 9 : ىلاعت هلوق ىنعم يف يهو ةنوعم او رصنلاب ينعي ( امهنلاث
 ناكو هللا لوس لع اناهشإاا 0 00 نوح ناك": لبق 040 ير رف انعم هللا نإ

 ج0 ىلطتا اك هنأ يورو .٠ ةمآلا ا كرك نور" لكل رح ر اناف لك نإ ل2

 ةعاتس .ةفالحللاو ”ةعاتللهئاري" كيلا لعل اىرغلا اعلا لإ مضار هلع لاهم نما "| ص "كلا كرا

 انيادربا رانك "نا ل لل ابنا لال

 ةليللا كلل هديب يسفن يذلاو : رمع لاق . كلانا" نين "شلال" نباانكا لقال

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا لكوت مظع هيفو :'رمع لا نم ريخ

 ىلاعت هلا قوارءدعس ,نبي لهش (قت) اقوال
 ا ا ب مولا

 هبي ثيدحلا حرش مهد

 ركب ابأ اي ) هنع ةياورلا ىلع اقمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)

 يل ام ١ : ثيدح يف اًيرق هركذ مدقت ( كيلإ ترشأ نيح سانلاب يلصت نأ كعنم ام
 ١( قيفصتلا مرتك ار

 : هيعا ىلاعت هللا يضر رذ ا ف

 هك كتلقف ؟ ينحلا هذه بدت نبأ يرذلأ ردا اي

 كاقريو "اهلا ذا نا بارز اننا ايبا نر نطل سم نك : لاق ا

 هنا لرب رخل هداشلا فيشر العن ا سلا ل لسفلا اص يراسل سل
 . هل ظفللاو )١5١8(

 اوفاخي موب عامإلا برخاتءاذإ بم لصي نم ةعامجلا ميدقت باي : ةالصلا باتك .: ملسم

 )15١( ١" ميدقتلاب ةَلشافم

 مظعلا شرعلا بر وهو ءاملا ىلع هشرع ناكو باب : ديحوتلا باتك : يراخبلا - ع9475]
 . مب

 - (؟5.:) (١مارر"فامولا (هنف بقي ال يذلا نمزلا (نايبا باب : ناميالا باتك .:,ملسيم

 ا



 ا م يا كَ 1 0 2 تاي 2 َّ' ا
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 ١ ؟ مهدي و شيرق

 بح ثيدحلا حرش مدح

 كلعل ركب ابأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب ذئاع - م )

 اذه ( الالبو اًيهصو ناملس ينعي : كبر تبضغأ دقل مهتبضغأ تنك نئل مهتبضغأ

 هيلدا هللا تيضغل ايتن مييضع ناك !ثيحعوشأ ةلئضففا هفررزا يطع ف ريشعلا سل

 هانا ل ( كايفس قال اولاق نيخبر هيي ولقورم ءاقتالا | كاملا ءافعض مارك 2

 راثا هنم مهساسحإل همالسإ دعب لوقلا اذه ناك : ليقو ةيبيدحلا حلص دعب رفاك وهو

 هللا قادعإ قنع رمل هللا يفؤيس -تاذحأ ماطر » جالا دكتلا# لربك كلل داداضاك وا قالا

 مهاتاف : هتمتت ( مهديسو شيرق خيشل اذه نولوقتأ : ركب وبأ لاقف ) ناحيحص

 دحوم اذكف ارخأ ءاينللاشا نفع ذل كال لاقأللا ىتتطعا ةموح باب وأ نافارا

 نجح ند ركي) انايانأ يور 1 ىضاقلاب لاق( ايعابنإ ةةغالبلا» ىضتقمو, وال هتف ردي ل

 ) كلاش ايهفغيو حل اةولاوقأ لاقفاا ةعيصلا مدع

 ] - ]97٠0هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ (ق) :
 "امها هللا ا تل

 هبسي ثيدحلا حرش مح

 ترظن.+ لاق -:-هنع-ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ - ق)

 حدا نأ ول هلا لوس راب, : تلمف اغلا ىف ضل اسر اع, دك رخل افاق

 مهلضفو نيرجاهملا بقانم باب : مدع يبنلا باحصأ لئاضف باتك : يراخبلا - [470]

 "ا

 هنعإ هللا ,ىضرقيدضلا» ركب | يل 'لئاضف نم :باب'::'ةباحنصلا |لئاضف» تاتك ب علم

 "1 قل
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 ادع | (ىلاعت هللا ىصو ةشئاعبا ( قرر

 انا

 م تن دجلا حرش مهد

 ب ل :تلاق . ابنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قا
 41 !اعب لإ اضم ارغب موي ربصأالا تاليا اع نامت ناعاراجب دقو

 .: ا ا
 ىراصتلاو ديوزللا نما( نمازق لكل نار ركذ انآ اير : مالشلاو ةالصلا هيلعب لاش

 ةلتقم هيف تناك مهدنع روهشم موي ثاغب موي ( انديع ) مويلا اذهو يأ ( اذهو اًديع )
 " مالصإلا ءاج نأ ىلإ ةسيرنيرشعو) ةثام ابا ترحلا ىقبأ حررخلاو سوال ةمطع

 نا ااا يدك انيس ل 01ه وهو ةعامج هتحايأ ضايشلا فا

 ف ناكر هدب نايت ماك يدل وعلا نأ اغلا زاجل سلا تكول هيي اننيفظما

 اميف مالكلا امّنِإو نيدلا رمأ يف داهجلل ةنوعم هركذ يفو ةعاجشلاو بورحلا فصو

 هيفو هتحابإ ىلع لدي ال ثيدحلاو ءانزلا ةيقر ءانغلا : ليق 5 رورسلا ىلع سانلا جيب
 ناك هيو هالاقلاو ةةاضلاميلع هداك دش و ؟!ايدلا اةفاعيت» لين لعل 5 در وسلا« راوظإوللا

 : هيع (1اعت لا ا ورمع نب كئاع (مي) مة

 تلضغأ ذفل مُهعَصْعأ تلك هرم 1 محملا ير

 ءه رو

 تا ا تزول دي انهم رانا نحل

 . (465:؟) مالسإلا لهأل نيديعلا ةنس باب : نيديعلا باتك : يراخبلا - [454]

 مايأ يف هيف ةيصعم ال يذلا بعللا يف ةصخرلا باب : نيديعلا ةالص باتك : ملسمو
 )١5(1. (37) ديعلا

 ةللا يمر ":7لالبو: تيس ناملس لائاضفإ نم, تاب .:«ةباحصلا لئاضف. باتك : مليم [555

 )55٠15( )١0!١١(. مهنع ىلاعت
 . هبضغل بضغي ىلاعت هللا نا ثيح ىلاعت هللا دنع ملسملا رادقمل نايب ثيدحلا ينو

0 



 0 ىداشاو ءاي فرح 0 هلوأ ءاح امش : يناثلا لصفلا

 , مهؤامسأ وأ روكذلا
 ١ هع ىلاعت هلل 20 - عد ا 0 ( 05 8 2 اا ل ( للا

 1 يا تاك دق حل فردا ايدل م
 7 1 و
 5 2 3 1 0 م 0
 ىرادصت«# بوضق اف ةوتعلا يىحلا وه الاب هلايذا ديننا": طتبلق

 0 دلتملا ايلا اهكنبتقلا فلفيفلاج لاعك

 ! رذنملا ابأ اي ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ - م)
 وه الإ هلإ ال هللا : تلق ) يوارلا يأ ( لاق مظعأ كعم هللا باتك نم ةيا يأ يردتأ

 اهيريغرتلا تافلص نم هيلع تاففكإا الم نأ هطعأا نلركلا با كناكراعإ ( مويقلا نجلا

 هيلع, هبرض امنإ ( يردص يف بربضف :.لاق )؛ةيالا:هذه ىابل اةيا_ يف ةعومج, دجلوت ال

 ا و اس ةرم جار 0 ةالصلا

 ل ضعب لع ا صعب ليضفت 20

 لضافب 1 الا "أ طفلا ما دارو "اه 91و قلع ل رضا قتل

 ناب ضيا (لئؤاعلا' اذه لع كيتايا فاول رشاميدأل فظن هيف 5 كلو مظعو

 لال عسر | هلا فك يب أودي اله ةييظحاب هللاد باكل وما يمركلا

 اهضعبو ةلضاف تاينآلا ع 8ك وكف راتخلا وهو : ىعورونلا لاق 1 كل كاكا اذهل هزاوج

 . غلبأ اهضعب غيلب اهعيمج ل نك ف ل

 يسركلا ةياوا فاهكلا "ةروش للغش باب ؛ + اهرصق وب نيلفا دلل ل ةؤلصا بانك, :ملسم 1
 1 فرج 0

1 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [47]
 0 ,عارسملا ككالل مايا ةثالت 0 رفاكلا ىلكتو َنيِب اَم »

 بحر انيدحلا حرش مدد

 يبكنم نيب ام ) هنع ةياورلا ىلع اَتفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 لاق . هباذع مظعيل همسج مظعي امنإ ( عرسملا بكارلل مايأ ةثالث ةريسم رفاكلا

 2 كلا نأ لع لدن تيداحا تداج دق هنإف رامكلا ضعب يف نوكي انه )ل

 رظنو منهج يف نجس ىلإ نوقاسيف لاجرلا روص يف رذلا لاثمأ ةمايقلا موي لورشحني
 ةرك ذأ يذلا راثلا يق مهفاسجل "+لعع ١ ىلعا لرب رشر دخلا اذه نأ جراشلا -يحلا هن

 هلاق اذك ملسم خسن ضعب يف روكذم ريغ رانلا يف : لوقأ . رشحلا تقو يف وه امنإ
 مهمظع مادعنا ىلع لدي ال هركذ ام لاقي نأ يبطرقلا لوق عنم يف هجوألاف يوونلا
 مقتسي ال الإو رغصلا يف ال ةراقحلا يف وه امنإ رذلاب نيربكتملا هيبشت نال رشحلا يف

 . لاجرلا روصلا يف هلوق

 هن يبا امبالا قيسور نما ( مر لا
 /0 ةكيذعلاو«ةاعتتم :نيب امكن زعل عيحجاتم نا ام

 نس يدا حرش مح

 . 2« يضوح مكمامأ نإ ١ : ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( ةنيدملاو ءاعنص نيب اك

 525:1(1)/ راثلاو ةنحلا ةفبض تاب : قاقرلا تانك: يراخبلا -]

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك : ملسم
 . (55) (؟5/8 5175١ ءافعضلا

 . 41 قع 1و همافلصو تل انما( دلع «تابناكلر اب "17 نادطفلا فانك .: ملسما- 5

١ 



 . هنع ةياورلا ىلع اقفثا ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنالا ديز نب هللا دبع - ق)

 يملا هل ايدح نوعبراو هناك جلس و ةيلخ )اب هلا اس ا ع هاو ا

 فاو هانكس تينا تيبلابوردا ملا ( كيلوا يريم نيب ام را الع ىنعس تداخل ف1

 ةضور ) هتيب يف هربق نال امبديب يفانت الو « يربنمو يربق نيب ام ١ : اًرسفم يور امل هربق
 ةاللصلا هيلع لاق 5 ةنحلا ةضوز (مإ ةئذوم, هيف ةدابعلا نأ نعي ( ةنجلا ضاير نم

 نوكيف ةنجلا ىلإ هنيعب عضوملا كلذ لقني : ليقو . فويسلا لالظ تحت ةنجلا : مالسلاو

 ديلا ناعأ حل فردللا لاق. داطعا لإ ايش هيف دبع اهلا لاسي ل ناعم اكد

 هلوق وهو ثيدحلا رخآ بلا ركذي ملاوب [(©5 : تصف ] #4 نوعدت ام اهيف مكلو و

 مالسلا و ةالصلا هيلع هنا يور دقو هتفاح ىلع يأ «يضوح ىلع يربنم و» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نتلمهملا نيعلاو ءارلاب و ىقوف ةانثملا ءاتلا مضب ىهو ( ىضوح هعرت ىلع يربنم و ل

 ءاريا وجيد ريم ةهرجيالا يف مالظلا هيلع ىل فوكي نإ لخأ لريراذلهو هللإ للا حتفم

 اعو وحلا رخازلا ضوحلا| نم مالاسلا هيلع هدادمتسا ىلع هيبنت هيفو اندلا يف هربنم هب

 ةيماظلا دابك الا ,دروم هضوح نأ م ةلاهجلا ءاذقبب ىف. ةيدابضلا بولقلا دروم هربنم نإ

 يضوح ىلع دري اقح هنم عمسي امو يربنم نوكب نما نم هانعم ليقو . ةمايقلا رح نم

 . هنم برشيو

 : هنع ىلاعت هللا يو ةلررش ربان قوت "مف

 .( ٌمارَح اهنا و6

 بسد ثيدحلا حرش ل

 اهيتبال نيب ام ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 7( ةيدملا ىتبال 000 ىلإ 1 تيدا فر هناي مَّدقت ( مارح

 . )١81/35( ةنيدملا يتبال باب : ةنيدملا لئاضف باتك : يراخبلا - ع85]

 . اهميرحت نايبو ةكربلاب اهيف هيَ يبنلا ءاعدو ةنيدملا لضف باب : جحلا باتك : ملسم
 .(؟4ا١) (١؟ا/”) اهمرح دودح نايبو اهرجشو اهديص ميرحخ و

1 

 ١١م (؟) راهزألا قرابم



 نيب اَم١ هلوأ ءاج ام يف

 لفرط يتلو كلر ىلا ءلم هليرأ فيموكنا# رق ى
 د1

77 0 

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ف) رع ااا ا 00 0
 2 --- هم 2 01111

 ا دوعبرأ نيتحفنلا نيب ام »

 َّك ادع 35 -_
 تح ةكك نات 0 ع

 ام ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - قر

 رسفي مو ( كوعبرأ ) قعصلا ةخفنو روشنلا ةخفن يآ ( نيتخفنلا نيب

 ادة لوعبرا ملشم ردع قة هياور نم ةرسفم تءاج لقو
 1 ١ 1 تا اا اك ا 0 و 4 - 1 5 َّ ١ را ف1 3 - و

0 
 10 1 0 ا ب 0 0

 هاا نك 3و 50 هم 5 5 ا 6 2 0 2 5 : هم ا

 7 0 3 0-2 ١ ماكأا مكلا ,ادإد وتلا | ولا ولا كاوا كاكا الا ل عال واو
 - و

2 00 : 0000 ' / 
 كاش كاش رم وفلفل ةختفنا#لعب تعي [-1 "مولا كيك ناو رظنن

 ريمه ايمكرلا م لعلألا كلايسادإفا مج اهلل نوكيفا لاجئ يدك
 هد م كلذ 0 لناغَت هللا اهييحيف هدسج 4 3 نايف ثعبلا ةخفن روصلا

0 

 اف
 ع

 ل ل
 ”([ 72 مر | د2 نورشتل مايق مه اذ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ئاراضتالا كير .ةريرتالا#ا دبع و(

 37 2- سس م 54

 ا ضال ا نم * ريب ام 0
 ١٠ضايررت رم «هعضاو را يباو .يدريتم ن

 ا

 ١. ( ةعححل

 . (59578) نولواستي ع ةروما كانآ : ريسفتلا ناك" يراستلا ت5

 11 (595هه) نيتخفنلا نيب اها تشان - ةعابسلا طارشأو نتفلا انما ملسم

 ربنملاو ربقلا نب اما" اضف كاي :7ةنيدملا واةكم دجحسما يف ةالصلا لصف باتك : يراخبلا - عود7*]

001559 : 

 (١؟910) ةنجلا ضاير نم ةضور ربنملاو ربقلا نيب ام باب : جحلا باتك : ملسم
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 هج ثيدحلا حرش مدح

 لاس : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 ادع هولا تلاطصأو الكرب ايظا هاكات ظ تايبلاق حلل راعتأالا ام

 ( ففعتسي نمو مكنع هرخدأ نلف ريخ نم يدنع نككي ام ) لاقو هدنع ام دفن ىتح
 هيطعي يأ نيعلا رسك و ءايلا مضب ( هللا هفعي ) مارحلا نع فكلا يهو ةفعلا بلطي يأ

 هلعجي يأ ( هللا هنغي ) لاؤسلا كرتو هسفن نم ىنغلا رهظأ يأ ( نغتسي نمو ) ةفعلا
 ربصلا لهسي يأ ( هللا هربصي ) ابيلع اهفلك و ربصلاب هسفن رمأ يأ ( ربصتي نمو ) اًينغ
 يف دوجوم ماع هعفن نأل ( ربصلا نم عسوأو ريخ ءاطع نم دحأ يطعأ امو ) هيلع

 .:اههرغ كاةعاطلا و نففلا ام ل رضفتلا ناعيا



 هيلإ علطتم ريغ يأ ( لئاس الو فرشم ريغ تنأو ) هنع ىلاعت هللا يضر رمع هعمج
 طرشلا اذه هيف دجوي مل ام ىنعي ( كسفن هعبتت الف ال امو . هذخف ) هيف عماط الو

 ."فيأ) كلاشافب ١ قلعت كن

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةيمأ نب ىلعي (ق) - [50]
 رم يِنْعَي َكِتَرْمُع يف ةغتصاف كَ يف اًعِناض تنك ام »

 ا ماّرحإلا

 كك ثيدحلا حرش مدح

 هاور ام : ليق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةيمأ نب ىلعي - ق )
 ةثالث قيخيحضلا»يفا هل, اكيد" نوزشعاو "ةياغا لس ] "ةيلع اىلاعت "21+ لكطا«اليبنلا 12

 كرت/ا تطيكا ١ هللا «ىلو شوز: ايا, ليقف, بايطب" مماطتم# لجل راينا 7 كلاق, اهيللع ”فثم كلداكنإ

 ةعاس ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا هيلإ رظنف بيطب ةخمضتم ةبح يف مرحأ لجر يف
 ثلث .هلزسغاه كلب. اطيلااةدبملفلا الأ مل... الاقنإ/ طدعا كريس م عطل لإ" هرجع اع كالا و

 كترمع يف هعنصاف كجح يف اًعناص تنك ام ) : لاق مث « اهعزناف ةبجلا امأو تاَّرم

 ل ا ا ايا ريسفت اذه ( ينعي

 هي 1 نحل قلحلاو يع ديلاو .كفاوطلا» تنكاب اقادارخ نا

 طيخلا , سيل هتع اًكناَف 0 نآل هلع رسال

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ ( فرن(

 ةفعُي فِفَتسَي ْنَمَو ْمُكْنَع هَرحَدأ 0 1 د

 ني نير" ايا نر هك 917280712708012

 ١ ا ْنَمَو « هللا ِهِنْغُي نمل ْنَمَو « هلل

0 

 . ا سهلا نمو ير ربو دج اطل يلا
- 

 .(12971)تايغلا"نم"تارم ثالث قولخلا .لسغ .باب. : جحلا باتك .:”يراخبلا' - [4]
 ميرحت نايبو ١ حابي ال امو , ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب : جحلا باتك : ملسمو

 . (8) )١١80( هيلع بيطلا
 يأ لانا عام قتال كنب وكلا باص *يتاقببلا + مك

 )*٠١8( )١55(. ربصلاو ففعتلا لضف باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 م١



 رهنأ اه ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يدخ نب عفار - ق )

 مسا ركذو ) يرجلاب هجورخل اًهيبشت جارخالا انه هب دارملاو ةلاسإلا وه راهغالا( مدلا

 هعم وأ هيلع هللا مسا ركذ يأ فوذحم هيفو اهلك خسنلا يف اذكه : يوونلا لاق ( هللا

 ناويحلل هيف ريمضلا ( هولكف ) « هيلع هللا مْسا ركذو ٠ هريغو دواد ينأ ةياور قا عفوا

 ىنثتسملا ( رفظلاو نسلا سيل ) عطقي ددحم لكب حبذلا زاوج نايب هيفو ىنعم روكذملا
 نع مكثدحأسو ) قالطإ ىلإ اًرظن الوأ انك نيعوزنم امهقلطم يعفاشلا دنع

 سجنتي اليك هب اوحبذت ال ينعي ( مظعف نسلا امأ ) امهئانثتسا هجو نع يأ ( كلذ
 عمج ( ىدمف رفظلا امأو ) نجلا داز اهنوكل هنع يبنم ماظعلاب ءاجنتسالا نأ م مدلاب

 مهرافظأ نولحي مهنأ ينعي ( ةشبحلا ) مظعلا نيكسلا يهو لادلا نوكسو مملا مضب ةيدم

 ردا راع سس قمح يأ هده رز ةكول بتأاإم مك ا ريشت الف اين زيا نم قلو

 لصتملا رفظلاب زجي مل امنإو « تئش امب ِمَّدلا رهثأ » : مالسلا هيلع هلوقل هيلع ثيدحلا لمحو
 .: كليك نرلعقي ايناك فيك ققهنللا) | يسون اشحسعسا له

 : هع لامسادنلا يصر رمع (قر
 ادد راو فرم ل لا ع ل

 انجحماأ تيدحلا حرش مح

 يبنلا يناطعأ : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَتَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق)

 : مالسلا هيلع لاقف ١ لم ”رققأ اوه” ,هطعأ :"كنلقف ءاطع ملشاَو هيلع ىلاغت هللا لك

 يذلا ةقدصلا لام 0 يأ"( ةلاثلا اذه نم كءاج ام ) ( هب لكم وأ هلومتف 2

 ست فارشا الو هلام نيغ نه ايش هللا ءاطعأ يم يبا دك ل تاك و كربلا 0
)0 

 افارغإ الو ةلاتسم) ريغ يرم  نطعاي نط لحتالاهةحايإ ساو ١ دك ناب تاك لمد

 1 را 11

 6ا/ ١



 («ةيطارشلا اَم» هلوأ ءاجام ىف

 نب مل اولا يحب ب دا اا

 ىاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - 800
ٍّ 2-6 - - | 

 7 راَنلا ا نيَبْعَكلا نم لفسا ام »

 عا نادك حرش مح

 ( لفسأ ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ( رانلا يفف ) رازإلا لحم نم يأ ( رازإلا نم نيبعكلا نم ) ردقملا ناكل ربخ بصنلاب
 لغفلل اًركذ رانلاب يقع كلذ هلغه نأ/ انعم“ :) ليقؤر ربكعلل .ةرازإ حابطأ ا *ىح قاده

 نم هلابسإ ينعي فوذحم اًنايب رازإلا نمو ةيردصم ام نوكي اذه ىلعف هلعافل ةدارإو

 هيفااوع اذوجأألل“اعوبلا اليماني "ل هيمحاتلا ١اننج .!اركلا ةراثلا»:لرغه» زارزالا ؛نم اعيش نيعكلا

 . هريخ يف ءافلا لاخدإ الو

 : هع م هللا يضر 200 0 عقار (قز- 5 ها

 ء رفظلاو نسا سب : هولك هللا مارك « َمَّدلا رهام

 قدم محلا 251 , مظَعَف ل م هد نَع كلاس

 . ( ةشبحلا

 . (910/710/) راثلا ىف وهف ةاعكلا 0 لفسأ ام كاآب 3 شايللا تاتك .: يراخبلا ”[ة

 دكت ل لا ألا كاكا نما هاك ةفاو رارلا لايسإ نم بيهرتلا ثيدحلا فو
 . رانلاب هلعاف

 ريق قا حولا يرق انا نس ساحل : ديصلاو حئابذلا باتك : يراخبلا - [454]

 رئاسو رفظلاو نسلا الإ مدلا ربنأ ام لكب حبذلا زاوج باب .: حالا كيناتك :. .ملسيم

 1( 1ك اراور (ماظعلا

(9 



 يكمل ام» هلوأ ءاجام ىف

 - فودذحم أدتبم ربخ نوكيو : ةلوصوملا ام هلوأ يف ام وهو -

 نإ ةلاق ءاوادمتكلاو هللا "ناس ١ ةكاكعل ١9 هتك المل هني ءافطصاا له ١
0 

 4 3 ْء وَ 0 1 وَ

 . 10 اكظفا«مالكلا عار عسا نوح هل
 ب 9 - ام 5-0

 يح كي دخلا حرش مدح

 هتكئالمل هللا هافطصا ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )

 ( هدمحبو هللا ناحبس ) هللا هافطصا ام مالكلا اضفأ يأ فوذحم انه أدتبملا ( هدابعل وأ

 !(ساعلا فالك مم ذاءملا 0 لضفأ مالكلا يأ : لكس نيخ .هل,,ملاق ا, ربخلالا دهب لدعب اذه

 ا كوش وو انام جلف اه لعق را ءااسلا هيلع هلرف اضراجب انها: تلظ

 لضفأ هان 5 هاك واسال مقدم ضرما" بلك | لاكي 0 هد هال

 ام لاعب ام" ليف ”اكدمح هللا ناخبس : ديمحتلاو !ةييستلا ماقه ىف لاقي ام

 . امنلا الإ هلا لإ ليسا

 ةالمللاو الا ناك "اضف" البابا« نافغتشالااوا ةلاوتلا و «ياعللا را "كاذلا اذا ءانيليساا تورم

 او

١66 



 هج ودق كلا عا

 ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج (خ خ)و امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - قر
 ةناورلا ىاراخبلا): دارقلا ءار امنع لاش كلا يضر سابع نبا نع ةياورلا ىلع اقفثا ينعي

 كعنم ام : سابع نبا ةياور يفو ؟ جحلا نم كعنم ام ) هنع ىلاعت هللا يضر رباج نع
 اذه ( امهدحأ ىلع جح ؛ اهجوز ينعت . نالف وبأ : تلاق ؟ انعم تججح ينوكت نأ
 ايقنحلا زيمض نم ناثس مأ يأ ( ينعت ) اهجؤنز عن ةيفيك ع 0 نمل تبا وج ةفانكسا

 يأ ( لاق بكرم يل قبي ملف اًضرأ يقسي ) رخآلا ريعبلا يأ ( رخآلاو نيريعبلا )
 موقت ينعي ( لدعت ةياور يفو ةجح يضقت ناضمر يف ةرمع نإف ) مالسلا هيلع يبنلا
 ناضمر يف رمتعا اذإ ةجح هيلع نم نإف ءيش لك يف اهلدعت اهنأ ال باوثلا يف امهماقم

 . ( نانس مأل هلاق ) يوارلا نم كش ( يعم ةجح وأ ) ةجحلا هنع طقست ال



 تو ثيدحلا حرش 7

 بهذ : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - ق)

 لاداب ءاجف ةالصلا تناحف مهنيب حلصيل فوع نب ورمع ينب ىلإ ا ا

 هيلع هللا لوسر ءاجف ركب وبا ىلصف معن : لاقف ؟ ؛ سانلل يّلستأ : 0 ل
 ركيرربا تفتلا قيفضتلا بانل تك ا كربلا سانا مالبيلا

 وبأ عفرف كناكم تبث نأ مالسلا هيلع يبنلا هيلإ
3 

01215 5" 

 لا رشا ور ال 315 عربا 011 لع هيلا اهمجفل اة دج ل

 هر ومم ب ير ادع يع < جا لك اصف مالبسلا هيلع ىبنلا مديقتو

 لوسر يدي نيب يلصي نأ ةفاحق يبأ نبال ناك ام : هنع هللا يصر رد وبأ لاق ' ٍكتربا

 نأ وهو ( قيفصتلا مترثكأ مكارأ يلاه ) : سانلل مالسلا هيلع لاق .. مالسلا هيلع هللا

 هب لزن يأ (هتالص يف ءيش هبان نم) ىرسيلا فكلا حفص ىنملا عباصألا روهظب برضي
 ل ويخلاا اءاني لع هيلا تقتل يحال ا فا ءلا مالعإ ىلإ هيف جاتحي ءيبش

 . هيف لمأت نمل فرعي ءايشأ زاوج ثيدحلا ينو ( ءاسنلل قيفصتلا اهنإو )

 هللا يضر رباج (خ)و امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا (ق) - [ةهد]

 ىلاعت
0 

 اا ََعْنَم 0 3 سابع ند هياور 6 ِ ّجَحلا نم 0 7 ١

 و ا ينوكت

 ارم هسا للا يور را ل

0 

 داع ىلو عاملا زخات اذإ م ىلضي نم ةعامجلا عدقت ناب : ةرلصلا باك . مسد ٍِ
 )57١١( )١٠١15(. ميدقتلاب ةدسفم

 : ا سابع نبا ثيدح 7-00 [ةههز

 ”(110/اكزر ناضمر ىف ةرثع كنا : ةردعلا تاك : ىراخللا

 . )١١555( )55١( ءاضقلا يف ةرمعلا لضف باب : جحلا باتك : ملسم

 كلر ١١



 كة ىلاعت هللا دك اة رعت نب زياجلا (مازا- 0

 ل ا مارا امك 7 رود د اا ا ل رك

 َّجَّرَح مث ؟ ؟!قرارعا مكارأل يل اكل لانقف:“ ؛ اقل انا اَنيََع جرح مث ٍةالَصلا يف

 لوُسَو اي : اَنلَعَف؟ بَ دنع ةكئالملا فلصت اَمَك َنوُفْصن الأ : لاثنا ا

 دخلا فهلا نك ها ا ع ةكئالملا اهو الأ ل هللا

 ا ييصلا يف هدر

 هب 1ثيدحألا حرش مدح

 (مكيديأ يعفار مكارأ يل ام) هنع ملسم ىور(هنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب رباج - م)
 دنع مييديأ" عفر هنع يهنملا عفزرلاب 0 ا لال راك 2ك نيل

 نرش أ يحشقملا لكلا همي نما لثخ يانا ا 4 ل

 جرح مث ةالصلا يف اونكسا ) اهتدحل م نص 1 مدا 0 وهو سوم عمج ىلا

 يلام :لاقف ن سايق ريغ نلعر عاللإ هاب كنعان

 يعير[ ساعل نو قمع اا هع ءارلا ,تفيفخ و نيعلا 0 ةزع عمج ( نيزع مارأ

 دع ةكتاللا نصت ا نرسل الا لاقف انيلع جرخ مث ) انيق رم ااا 00

 لوألا فوفصلا نومتي :لاق ؟اهبر دنع ةكئالملا فصت فيكو هللا لوسر اي : انلقف امر

 . جرف ىقبي ال ىتح هيف نوقصالتي يأ ( فصلا يف نوصارتيو

 ىلاعت هللا يضر دعس رس سل
 حبسيلف هنااا ي يف د ةيايع لا 0- يلو اهلا 14 ل ا ؟ ولا | ا

 تلا يفعل املواد تي كا ١ هَّنِإَف

 ديلاب 'ةراتشإلا لع ىتفللو , ةدلصلا ف "نركيشلاور أ ءآلا/ بايب م ةاليملا ثباتك + ملسم < 35

 (550) عاهجالاب رمالاو اهيف صارتلاو لوالا فوفصلا مامتإو مالسلا دنع اهعفرو
5015 

 رخآلا رخآتف لوألا مامإلا ءاجف سانلا مويل لخد نم باب : ناذألا باتك : يراختلا :,ةاعزكأ

(085). ِ 

١ 



 : هنع ىلاعت هللا يضر رياح (مرا 29

 -كلاق 1 م وس ا او ايا
 رج -

 لست اهنإف نخل شقا" اقف كانييف هللا هل راق 0: قبلا

 ل سس يل

 بج كيدمجلا "رش هم
 2 ٠

 وأ بئاسلا مآ اي كلام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 ةمومضم ءاتو نيئافو نيتمجعم نيئازب ( نيفزفزت ) يوارلا نم كش ( بيسملا مأ اي
 ةلمهملا ءارلاب اندالب خسن ضعب يف عقو : يضاقلا لاق . ةحوتفم اهنأ ةياورلا يف روهشملاو

 :تلاقر نيدعترت تاياورلا عيمج ىلع هانعم فاقلاو واولاب ملسم ريغ يف مهضعب هاورو

 اناف, ىّمحلا. يبست ال : لاقف...ابنف مللا كراب,لالا) ينضرفرت ىمحلا ىعي ( ىمحلا

 . ( ديدحلا ثبخ ريكلا بهذي م مدا ينب اياطخ ) ءاتلا مضب ( بهذت

 هاي 10 هللا 0 ةشئاع (م) - [8651]

 1 تاع 1 َةَشْئاَع اي ِكْل ام 0

 ( ترغأ ةشئاع اي كلام ) لاقف عنصأ ام ىأرف ءاجف هيلع ترغف اليل يدنع نم مالسلا

 . تاريغلا نع نبب وفعلاو تاجوزلاب ةفطالملا هيفو ةيمحلا ةريغلاو ماهفتسالل ةزمهلا

 دزح ١ ضامن هنيظي"اجف نمؤلا تاونا تان كاداالاو ةلصلاو ربلا كاتك : ملسم - 51]

 . (55) (1575) اهكاشي ةكوشلا ىتح . كلذ وحن وأ
 ةنعفل هايارس .هقعيبو: ٠ كاطيشلا. رشي رحت هرابا»:.بهلماكحاو | ليقف أملا ؟تاطتسضأ كاك( ؟علشتافا 2 [5.85)

 0 ائيرق اناتسنإ 031 عم نأو 5 سانلا

 ةلااسشنملا هذه عاري :نأ: جاوازلا» جلل نالوا 'ةزيغللا كم ءادللا "هيلخ«تليجلا م ؟ثيادشلا فو

 . اهيف



 هس ثيدحلا حرش مدح

 كتلسرأ ىذلا يف تلعف ام ) هنعاملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج-< مرر
 ةجاح يف هلسرأ دقو رباجل هلاق ءيّلصأ تنك ينأ اّلِإ كملكأ نأ ينعنمي مل هنإف هل

 همّلكف ةلبقلا ريغ ىلإ اًعوطتم هريعب ىلع يلصي ) مالسلا هيلع يبللا يأ ( وهو ءاجف
 فطع اذه ( ضرألا وحن ) هديب راشأ يأ ( أموأو اذكه هديب ) هم يبلا يأ ( لاقف
 ةلحارلا ىلع اهزاوجو ةلفاثلا ةالصلا يف ءاميإلا زاوج هيفو «٠ هديب لسد
 . عنام درلا نع هعنميف دحأ هيلع ملسي نمت ىلع راذتعالا بابحتساو تهجوت ثيح

 : هنع ىللاعت هللا نئضو# كلا ةسرب“ ةياز#( قو دنخ م81

 اننا دلت !هامعقللاو هاذ اَهَعَم نإ وع ا

 7ص ثيدحلا حرش مدح

 اهو كلام ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دلاخ نب ديز - ق)

 ةلمهملا ءاحلا رسكب ( اهءاذح اهعم نإف ) لبإلا ةلاض ذخأ ن ع لافويءاحتل هلاق ( اهعد

 ىلع هي وقت انإ اهعمرهنوكي دارآ رمفخح قم نيغبلا هيلع ءريطو امر : ةمجتملا لادن و

 ريشا ااراهعشا هنوكب دارملا عاما زعابإا نيسلا نينكي »وهو (اهءاقسو و عائد وورود

 ىتح ) هلبق امل ىنعملا يف ديكأت اذه ( رجشلا لكأتو ءاملا درت ) ءامضلا ىلع مئاببلا
 قافتالاب بوجولل سيل ريعبلا ةلاض كرتب رمألا نأ ملعا ( لبإلا ةلاض ينعي . اهبر اهدجي
 كيا علل مز فاشل( نع رس ايعابتلا ةطوتو 0 هزه اة ددضي حل 0
 دايلت فولو يملا فرخ عيناك هاه وقمر حلا الما لست ىف الضال اي

 لبإلا ةلاض يف

 5050 راسل نم تاردلاو ىمانلا ةيرش تاب: ةاقالسملا تانك د يراخبلا 5811 ١
 : (1) 115 5):: ةظفللا ثاتك ا : يلتفت

١ 



 :دنحاب كلاغت هللا و مرت 0 مق 1

 .. ا هدانا لتتم لاثأ نت اهمال ُهَلاَق ب؟ ةماقشاي ةااقلع اقرا

 هي ثيدحلا حرش مدح

 تا لاق هنع ةياورلا ور ا

 د ولا ا ا لاقف مالسلا هيلع ما لس قب

 طعت لسف لاملا ديرتا تنك نإو ركاش ىلع معنت معنت نإو مد اذ ل اتمت لتمت نإ دمحم اي

 كراج ادا لثمب باجأآف « ةمامث اي. كدنع ام » هل ل اقف دغلا ناك ىتح هكرتف تئش ام هنم

 هيلع لاف . ٍلاق ام لثم لاَتف « ةمامت اي كدنع ام » هل لاف دغلا دعب ناك ىتح هكرتف

 لاقف ملسأ مث لستغاف دجسملا نم بيرق لخن ىلإ قلطناف « ةمامث اوقلطا » مالسلا

 هوجولا بحأ كهجو حبصأ دقف كهجو نم ّيلإ ضغبأ هجو ناك ام هللاو دمحم اي

 ىف انين ةنركلا بلطي زب هل نطلب 0806 تفل العم له و" مساانأ لبق م3

 هان ل فاما“ ركاش رع لل تسال رتل "ل لازال كلل ل 0

 . ( همالسإ لبق ) ةثلثملا ءاثلا فيفخنو ةزمهلا مضن

 : هنع يناعت هللا يضر رياج ( مار ان[ 1 قيل
 يس سن 1 د

 مد الا ييسفرلا 45 كلل قسد دا ا

 0 ا ست دي مت

 0 را يح ىنب دفو باب : يزاغملا تاك يراخبلا 5-0

 )١175715( هيلع نمل زاوجو « هسبحو ريسالا طبر باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسمو

250 
 ناك ام خسنو « ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب : ةالصلإ عضاومو دجاسملا باتك : يلسم - [444]

 . (317) )51٠( هحابإ نم

١6 



 كد ثيدحلا حرش مدح

 ليق . هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب بعك - ق)

 ةتس نيحيحصلا يف هل اًثيدح نونامث هنع هاور ام مالسلا هيلع يبنلا ءارعش دحأ ناك هنإ

 ديد حارا كوبت ةوزغ تناك : لاق نيثيدحب ملسمو دحاوب يراخبلا درفنا فوداعلا

 عاق اهناخ اجو نينامتو ةعضب اهنم نوفلختملا ناكو ةريثك ءادعألاو اًديعب ناك اهرفسو

 سلجو مالسلا هيلع هتداع ناك 5 نيتعكر دجسملا يف عكر اهنم اهتم مالئغتلا هيلع هللا ل كوس

 00 مه 0 0 00 هيلإ نورذتعي اوقفطف نوفلختملا هءاج ساّئلل

 مما تا * ماله كلل اذ نطالا دللخ يل لاقف هيدي نيب
 همدقم هل هلاق ) قدص دقف اذه اّمأ : لاقف . كنع تفلخت نيح رذع نم يل ناك ام

 0 كرس نم همودق تقو يف يأ ( كوبت نم

 هللا "يضفي ينحف : يل مالسلا هيلع لاقف ثيدحلا ةيقب : درس سعت

 اورذتعا م هللا لذ ىلإ رذتعت نأ تزجعأ نولوقيو يننوم وليا ل مالا لاز امف . كيف

 ةيمأ نب لاله و ةعيبر 3 ةرازق نأ تعمسف كلل هللا لويسر رافعا كبد كفاك كك[

 نادعقي يابحاص تاكو ىيانلاانملكي نآ"نع ”مالتبلا" هيلع ىلا نيف تلك امانا لاك

 دحأ ينملكي الو قاوسألا يف تفوطأو ةالصلل دهشأو جرخأ تنكو نايكي امرا

 نضرألا يلع تِقاض دقو ةليللا كلت حبابص,ف .سلاج نأ انيبف ةليل نيسمخ .كلذ ىلع ايلف

 الق اًدجاَس تروحتف نقيا كلأم» نب [يعك ايا كوشي ج راص, توصي تجد لع

 هللا لوسر ىلع تملس املف نيبوث ترعتساو هاّيِإ اهتوسكو يباوثأ تعزن ريشبلا ءاج

 ذنم كيلع رم ام موي ريخب رشبأ » : رورسلا نم ههجو قربي وهو لاق مالسلا هيلع
 لاَقِف ةقدض يلام نم. علختأ نأ يتيزت, نم نإ هللا لوصر' اي : تقف. كلمأا كتدلو

 ا تلمفا رحب يذلا يس كنف 2 فلفل كلا ريع رهف كلاس سطس ولا

 10 اقنع لل تدخلا ل نأ نك قدصلاب' هللا .يناجنأ امّنإ هللا لوسر اي



 ا هللا يضر هوم ا ا

 ١ لاق نلت سل ناكل لاَق ؟ ْمُكِيِف بولا َنوُدعَت ام :

 اه لاك اقيم دلو ثم ملقا لا يونلا خالل كلوا !بوقرلاب هلاؤؤرلا

 كلذ رك اق لاجل ُهْعَرصَي ال يذلا : اَنلُق ؟ ْمُكيف ةَعرصلا َنوُدْع

 للفعل "ىلع كنب كريب جامل 0

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( بوقرلا نودعت ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا -م )
 ال يأ ( هل دلوي ال يذلا : انلق ) ىوارلا يأ ( لاق مكيف ) هانعم نومعزت ام ءارلا حتفب

 الاسلاك انه 2 بوق رلاب كاذ_ سل را عا هلع قبلا يأ ( كاف نمر ىن مح

 هانعمل نايب اذهو ( ايش هدلو. نم مدقي ل ىذلا لجرلا هنكلو ) يوعللا ىعملا مهريستل

 ه.يعافتال همدق نم ةقيقحلا ىف ملسملا دلو ل) ىلع ضيرعتلا ىهو ةدئاف لع لمحلا

 مداملا ديلعت يلا بيعأ .(لاق و هل دلو لل يدلك ويف كلذ ترب لا نمي نحنا د
 هعرصي ال يذلا : انلق مكيف ) ءارلا حتفو داصلا مضب ( ةعرصلا نودعت امف )

 ىلع ضيرعت هيفو ( بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا هنكلو كاذب سيل : لاق . لاجرلا

 بيصضاا دفع اضويصخخ ( سفنلا وهو هئادع ,ىررقا ريق نمر اق وق يح دما وعلا نأ

 كاع كلا يسال 0

 لا ا َتعَتبأ 0 7 كفاح"
| 

 كوبل

 يأبو « بضغلا دنع هسفن كلمي نم لضف باب : بادالاو ةلصلاو ثلا تاتك : ملم 6

 )٠١١5(. (5508) بضغلا بهذي ءيش
 نلعو,لق..:, لج وازع مشا لوقواكللام نب, بعك ثيدح كتابا ,ىزاعملا تاتكر: يراخبلا - 8590

 )54١8(. . © اوفلخت نيذلا ةثالثلا
 . (55) (51/55) هيبحاصو كلام نب بعك ةبوت ثيدح باب : ةبوتلا باتك : ملسم
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 : داي قبال لاقفار» انايسأ هبع لاشي تاك ساللنلا فيلغا نيلاو- 'ناختشمالا ةجبو لع
 ايا لوا 12 لوحتلا قيقدلا هو ( كرد
 مانلا هيلع" لا لاي دانس نبا نأ لعرخأ ميار ىو ( تفدص : لاق ىساقلا اناا |

 ملسم عع 0 لاق « صلاخ كسم ءاضيب ةكمرد ) : لاقف ةنجلا ةبرت نع

 هنأ نافلعي رمع نباو رباج ناك . رهظأ ةيناثلا ةياوّرلا اولاق ءاملعلا ضعب نكل نيتياورلا

 . ةرحلا موي يف دقف لب ليقو ةنيدملا يف تامو بات هنإ : ليق . لاجدلا

 : ةبع ىلاعت هللا ىصر دعس نب لهس ق١ ح خ32

 1 1 ٍِ 0 ا هه اب عا 13 4 3 5 7 7 0 00

 تضع ' ةارما .بطخ . لجترل هلاق وكيس هنم "كيلع. نكي مل

 مالسلا هيلع ىبنلا اهذري ملف مالسلا هيلع هيلا لع اهسفن

 لاسم ياالمع حرغش

 عنصت ام ) هنع ةياورلا ىلع اَمْفَنا ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - قف )
 هلاق ؛ ءيش هنم كيلع نكي مل هتسبل نإو ءيش هنم اهيلع نكي مل هتسبل نإ كرازإب

 هيلع يبنلا اَهْذِرُي ملف مالسلا هيلع يبنلا ىلع اهسفن تضرع ةأرما بطخ لجرل
 هيلع لأس لجر اهبطخ اًّملف هريغ اهجوزتي نأ داراف اهجّورتي نأ درُي مل يأ ( مالسلا
 ايفل , كلا رفا“ بلا بهئلع لاق راعإلا هاذه الإ بيلا اعين لاقفا فككم سا

 نإ د كيلا اهكلخل ان اع هايإ

 0651 0) كلف رهظ نع ةءارقملا باب : نارقلا لئاضف كاك :٠ يراجلا - [15:5]

 ريغو . ديدحلا متاخو . نارقلا ميلعت هنوك زاوجو قادصلا باب : حاكنلا باتك : ملسم
 )١:555( هب هىحيسفا ال قول مهرد ةئامسمخ هنوك بابحتس ازاي نيعك ور تلق نم كلذ

 ءا1)



 نيل ,هنأأل كيتاطخللا اذه ىف الغاد ناك بداودح ماقإ ا لعب ةنودقلا بانل اك ايام

 . هتنس نع بعغارب

 لاا رة

 ا يّنِإ هّللاَوف ؟ هع 0-1 عال وهج .ماَوقأ لاَ ام »
 0 ا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( ماوقأ لاب ام ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 ءيشلا ةفص ةلمجلا ( هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي ) خيبوتلل هيف ماهفتسالا مهاح ام يأ
 هللاوف ) جورتل هلو رالف ك] كألاو مونلا لثم تاحابملا م لعفأ ينعي ةدئاز هيف ماللاو

 بدق ينرعا إف ذلا كاذهرلا فرطلاو# مل دفاا] انجب لدا هالك او
 لقي مل مِل: تلق نإف ( ةيشخ هل مهّدشأو ) ةيصعملاب لب حابملاب لصحي ال وهو هللا

 يهف 9 : ىلاعت هلوقك وه : تلق هنم لعفأ ءانب عنتمملا يف نوكي امنإ لضرتلا بانكور

 ءادتقالا ىلع ثح .ثيدحلا .يفو . ةغلابم هيف ع7 :ةرقبلا] 4 ةَوْسَق فاو عمر دكا 2

 . هل ةيشخلا دادتشا بجوي هللاب ملعلا نأو هلعفي اًمع هزنتلا مدعو ِهليَْع يبنلاب

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ديعس وبا (م) - [855]

 ادا ءاتصب ةحمرد دا 0 ع درا ا هلاق ؟ َةّنَجلا ةبرالمأ١
 5 2 م 3

 . (« تقّدص : لاق . مياقلا ابآ اي

 جا تيدحلا حرش مدح

 هلاق ؟ ةنجلا 9 هللا يضر ديعس وبأ - م١

 هيك ىايشأ < :رع مالسلا هيلع يبنل لاش ناو ةءاهكلاب ان مم 'نكريرف دا

 101 اال 0 هارب 1 نو : :ٌكلدألا كناك 2 !عراحتلا 855

 1١( 5 ) ةبسحل ةذشو هام 3 هللا لم هملع كاب : لئاضفلا باتك : ملسم

0 

 رة رجا مايضر نبا ركذ هقئابر وا ةعايسلال طارخأاو فلا تاك :١ لسم - 00

١6 
 راهزألا قرابم )؟(  م٠١



 (ةيماهفتتسالا ام» هلوأ ءاج ام 1

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - [445]
 ٌرِطفاَو وص ُماَنأَو يلصأ يكل ؟ اًذكو اَذَك اولاق .ماوقأ لاي ام ٠

 ا
 1 و را اع م

 تل نإ

 - | هو -

 كسي ثيدحلا حرش 5

 هانعم ( ماوقأ لاب ام ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )

 ا و ع ا دنا زيف" انك و'اذك ”"اًولاقأو ةطاخشا لاحم

 مظعل مهئامسأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اربنلا مهن رك ذي لل" املإو ةحئا ور نب هللا للكو

 جوزتأو رطفأو موصأو مانأو يَّلصأ ينكل ) سانلا نم مهءايح هرك ثيح هقلخ
 هبيقعتل : حراش لاقو . حاكنلا نآشب اًماّتها هلبق ام نود لوعفملا هيف 0

 ( ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هك“ اع ديعول

 هيلع هلوق نم راصتقالا فرع : تلق . لكلا ىلإ اًعجار ديعولا 0

 لاؤألا + 'لوفأ ينط يلف ىلا نع بع «نمقاءوتلسس نم حاكنلا "9 2.مالتسالاو ةالتصلا
 هلاق ) راصتقالا ىلع لدي ال هلقن ام نأ عم كلذ ثيدحلا قايس ءاضتقال ديعولا ممعت

 نا دحا نهذ ىلع جلتخي الو ( شارف ىلع مانا ال : مهضعب لاقو . محللا لكا ال

 < 01 درر سانلا هجاوي ملا نم باب : بدألا تاعك +:0(ئراختبلا 100

 08ه 3 هش ةدقأو ىلطو هيلع اها: لع هقلع كفابن :!لئاشتلا"ىانك ::بناب

00 

١ 



 "لع ىهف' ارا كيد تخاف" مالثكلا و :ةؤلبصلا هيلع هلوقو ١ هيمو كلا اند كلان

 مقأ نكل هنوملظت رهاظلا ىضتقم ناك ( اًدلاخ نوملظت مكنإف دلاخ امأو ) هيلع لدي

 هلئايس لوما اكلم وفعلا ارك نإ
 عمه اوف : ليقو 1 كولمملا وهو دبعلا عمج ةدحوملا ءابلاب ( هدبعاو هعاردا سبتحا دق )

 مهضعب حجرو بثولا عيرس ناك اذإ دبع سرف مشوق نم دبعالا . هسارفأ ىنعي ةفص
 كك وهو قوق ةايثللا اءانلاث يوزر ع ديسعلا :كاوداو سازفألا يب ةقراج قداعلا نأب اره
 مما ثلا ايم راقتعا: الكل "نه جامنلا لسم فيو تى ل هسا اميرهو داس

 ى

 هنم مبلطف ةراجتلل هدبعأ نأ متمعز مكنأ ىنعي عنملا نع دلاخل ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هدنعا عفو اندلاع نأ هانتللا ١ ليقاو ”.. الكاع قاك ر الق هلا يبس ىف بفقر اعأو قك لا

 ىلوأ لوألا عملا نكل هيلع بجاولا عنم هنأ نولوقي ا قيكف | هيلع بجاو ريغ هنأ عم

 ةياور ينو ( اهعم اهلثمو ىلع يهف هللا لوسر معف بلطملا دبع نب سابعلا امأو )
 نع ةاكرلا مارتلا قف ءاشنإ اذه: ةديبع و كافي كرا ليال و ملع يهف » ىراخبلا

 هيب فدع مدقتلاب ماعلا شقد رخل لس ر هيلع ,كاعج مسا ىلا سلا قولا
 بتلوط يذلا ماعلا هةقدص ءاطعإ مالسلاو ةالصلا هيلع مزتلاو هيلإ ةحاش هرامسسي تقو

 وهو ىضم امع اًرابخإ اذه نوكي نأ باوصلا : يوونلا لاقو . هلبق ىذلا ماعلاو هيف
 ءاعلاو هنم ىكش يذلا ماعلا كلدرفاكز ضف ملل هيلع ماعاش( اص "هلا لومار اذ

 . همالك انه ىلإ « نيَماَع ةقّدَص هنِم اَنلَجَعَت نإ ١ رخا ثيدح يف ءاج امل هدعب ىذلا

 : هلوق دعب لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نا ثيدحلا اذه يف ملسم ىور : لوقاو

 لوقلا حجري اذهو هلثم ينعي « هيبأ ونص لجرلا مع نأ تملع امأ رمع اي يلع يهف »

 امنإ بيرقتلاو « يلع يهف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ليلعتلا عقوم عقو هنأل لوألا

 مولعم ريغف رخآلا ثيدحلا امأو ضوبقملا ريغ ءاطعإ مالسلاو ةالصلا هيلع مزتلا اذإ لصحي
 . ةمحص

 اك



 ْ 1 ا ماسلا
 جل رخآ : تلاق . اهنع ةياورلا ىلع اَمفثا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 عب ناعيوبتا يضرب مع هادان  لتخ يقلل لمعلا ةداصر لست هيلع ىلاعت يت زي-

 ل يس
 من يليصي ال نأ, يسحب :اهرظعي ل اعلا ل ربسفت اذه ( ءاشعلا ةالص ينعي ؛ ريغ
 نامتاللا لص تلا يقرع نكل علسم قييدملا نمع ني نروكاي ,نآ و ةيدملاب ل91 تقرولا زكر

 رس قاطو و رجالا يبا حاب

 : .هنع ىلاعت هللا يصون إ ةرري رظ وبأ قرا 52
 ل ١ وُسسَرَو هللا هاْعأَف اًريِقَف َناَك ُهّنأ الإ ليِمَج نا مِقَْي ام

- 

 2 2 0 ل نا كا 22

 وب هللا ليبَسس يف ُهَدبعأَو َُعاَرْد اةاتح |. "نك 6 ا كلاحَغ ٍنوُمِلظَ مك
 هد 2 هَ

 ب اي نيترو  سفم ا او ند 1 ما ا

 كح 8

 هب ثيدحلا حرش مج

 ثعب : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قر
 ديلولا نبا دلاجو نوجا 10١ عسا زيقفا ةقدنصلا لع ار مع ملس و هلع ىلاعتلا هللا الص | سلا

 اهرسك وأ ففاقلا حتفب ( مقني اه )184 ءاللملا وراةالصلا: ,ميلع> الاف ةقدصلا سابعلاو

 بلاط :لع.دايج نبا بضغي ام ينعي ( هلوسرو هللا هانغأف اًريقف ناك هنأ الإ ليمج نبا )

 نع ةعنامب تسيل هذهو هللا هانغاف“ ارررقف ناك قنا يهو ةمعنلا هذه ناينك ةقدصلا

 : مهوقك اذهو الصأ عنام ال نأ ملعف ةاكزلا

 يئاتكبا ٠ عبازقر “نم ولف ؛نيهب| ارب" ميلفوما هنأ غمد بيغ الو

 همالسال يبس ارميؤجل مدنلا لع 'ةنكفن ملتلاو "هيلعا كلاعتزاا هللا للط ماينلا «(فظعإ انتو

 ليل اإ ضاارو» «تفاكت.ةفارسلا" كويت ريق «ةيسانعلا هما مثلا العلا طصاايلعلا قيتاير دلو

 نوكيا امن ,تعبلا نأل ةضيرف, تناك اهنأ ىلع روهمجلاو, مهيلع بجاولا "كرت" ةباحضلاب

 ل 4# باقرلا ينو : ىلاعت هلا لوق كا 85 نل كفاك يراخبلا ا

 )١١(. (58“) اهعنمو ةاكزلا ميدقت ف باب : ةاكزلا كاك :٠ ملسم

7 



 ىلاعتا هللا يضر ةنوميما تيب 4 بتاك 'ةيلصنتلا "كللك نإ“ ملعا « ةليللا يناقلي نآب دغر

 ةنوميما لع تيالثللا" اذه“ تنور ةشكئاع اثلاوكت نأ روج ةدحا و ةقذاحلا كيك نإ, ادع

 تناك نإو ةيضقلا كلت يف ةنوميم تيب يف ةرضاح ةشئاع نوكت نأو السرم نوكيف
 ”راليخت لاول يااعلا وهو ةددعتم ةثداحلا

 : هنع ىلاعت هللا يقرا ادب ممزج - ل1

 0 او 1 الو ٌبَصَن الَو ٌْبَصَو شر كف ام

 11 ايات ناو يذلا قلك دال 4 هيلا (١ ب «نازكرالو

 سوا" كر دخلا حرش مدح

 نمؤملا بيصي ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م)
 [4 :تافاصلا] ©ٌبِصاَو ٌباَذَع ْمُهلَّو# : ىلاعت هلوق هنمو مزاللا عجولا وهو ( بصو

 ضرملا وه امهحتفبو فاقلا ناكسإو نيسلا مضب ( مقس الو ) بعت يأ ( بصن الو )
 ( مهلا ىتح ) ناتغل امهحتفو ةمجعملا ءارلا نوكسو ءاحلا مضب ( نزح الو ىذأ الو )

 ام وها: ليلا كاف احا نكتار منيل طخ والم هما المل نا
 مضب وه : ىضاقلا ا ةنوشخ نزحلاو مغلا نم ناسنإلا بيذي

 نينو د فوك نشل اخ ي وونل 0 011 نايكي

 . اهضعب يأ «( هاياطخ نم هب

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [450]
 ا ا 3 000 2 لا به

 ةالاظأ عرعر كاريكا دحلان ؟فرالا دا" اهلا" ما هت

 0 افاكقحلا

 00 ما هير انف نفزللا تاروث تان بادالاو ةلضلاو ربلا باك بلسم 7 0

 1( 19 091 هكا ةكرشلا نتحأ « كلذ رحت وأ
 ١ . (515) ءاشعلا لضف باب : تيقاوملا باتك : يراخبلا - ع44.]

 (15/8) اهريخاتو ءاشعلا تقو باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

0 
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 عمسيو اًمئان ظقوي ال اًميلست ملسيف ليللا يف دجسملا نم ءيجي ناكو هبيصن ملسو

 : لاقف :ةليل تاذ ناطيشلا يناتاف برشيف هبارش يتأي مث يلصيف هالصم. يتاي مث ناظقيلا

 يتمدنف اهتيرشف اهتيتأفةعرجلا هذه ىلإ ةجاح هيفا امو هنومعطتف  زاصتألا يتأي ادم نإ
 مونلا ينئيجي ال ناكو كلبتف كيلع وعديف دمحم بارش تبرش كحيو : لاقف ناطيشلا

 عفرف هدجي ملف هبارش ىنأ مث لعفي ناك 5 لعفف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ءاجف
 ينمعطأ نم معطأ مهللا » : لاقف كلهأف يلع وعدي نآلا : تلقف ءامسلا ىلإ هسأر

 مالسلا هيلع يبنلل اهنمسأ حبذأل زنعألا ىلإ تقلطناف ةرفشلا تذخآف « يناقس نم قساو
 مكبارش متبرشأ » لاقف هيف تبلحف ءانإ ىلإ تدمعف نبللا ريثك لفاح اهم لك اذإف

 مدس هئلع : ىلاعت. هللا للص .نيئلار نأ, تفرع املق' قنلوانفا كرف !«يبراشإ )1 تالق" (!لبللا

 ىدحإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ضرألا ىلإ تيقلأ ىتح تكحض هتوعد تبيجأو يور دق

 ةالصلا هيلع لاقف اذكو اذك يرمأ نم ناك هللا لوسر اي : تلقف « دادقم اي كتاوس

 رع هللا ,نم“ ةمحوي ىلإ ) ,اضازوال ريغان , ةئاثلا !ةيلخناا بيا ماه ذه" امر 151 ا

 نم تلعف ام ينتملعأ يأ ةزمهلا دمب ( ينتنذا .تنك الفأ ) ةميظَع .ةيطع يأ( لجو

 اًبيصن ةيطعلا كلت نم يأ ( اهنم نابيصيف انيبحاص ظقونف ) يبيصن كبرشو اَلَّوُأ كبلح
 . ( ةيناث ةرم ةثالثلا زنعالا ) ردصم ماللا حتفب ( هبلح دنع دادقملل هلاق )

 م هللا يضر ةشئاع (م) - [454]
 ِهْيَلَع ليئاربج ُهَدَعَو اَمدعَب هلق د اَلَو ُهَدْعَو هللا فِلْخُي اَم ١

 6 هنأ ملف ةَحِراَبلا 2 لا مالّسلاو َةالّصلا

 ا تدخلا حرش مدح

 هدعو هللا فلخي ام ) اهنع ملسم ىور «( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م)

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليئاربج هدعو امدعب هلاق ) هللا ىلع فطع عفرلاب ( هلسر الو

 ناك 'ليئاربخ 'نإ و ؛ثيدح ىف .يناثلا بابلا يف هتصق مدقت ( هتأي ملف ةحرابلا هيتأي نأ

 دفا ذاحما عارم , لاويحلا ةروص ريوضت مرح تايود .ةنيزلاو سابللا بايك . ملسم افلا
 ةروص هيف اًنيب نولخدي ال مالسلا مهيلع ةكئالملا نأو . هوحنو شرفلاب ةنهتمت ريغ ةروص

 1 11 01/5 كتلك كو
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 د ل

 نم لام صقن ام ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس ما
 مهرد ىتئام ىلع لاح اذإ ىنعي ةضورفملا ةقدّصلا ةقدصلاب دارملاو مزال انه صقن ( ةقدص

 هييقت ئذلا "هلام 'نم"صقني"لل انهجّرخأ اذإف نيكاسملا قحا مهارد" ةسمخل نوكيا لوح

 !" اعل نزلا كاق 6“ هنم ابوفلا "ام". هللا "لعلك و "رلغأ "ينبت ذاا رز نأ ندري وا نيكأللا

 بانم بونيف قابلا يف هل كرابيف ( +. : ايس © ُهفلْخُي َوُهَف ٍءيش نّم مُكقفتأ اَمَو ل
 ْمُكَدنِع ام 9 : ىلاعت هللا لاق . هقفنأ ام هل رخدي ايندلا يف هفلخي مل نإو هقفنأ ام
 ىقبيو ناصي ام ال ىنفيو دفني ام صقانلاف ( 4+ : لحنا ] © ٍقاَب هللا دنع اَمَو ُدَفني

 كات نأ نائسنلا لهاا ىلإ قيس ( ارع اهب هللا هداز اّلِإ ةملظم نع لجر افع الو

 130000 زجنعو لذ هيلإ ءاسأ نمت ماقتنالا

 ةارا تلا نم "زباكأ يار ووكيف ؟انندللاا قر هللإ ءاتسأ نما هل المعي كاب رع كلدل سنإب ل

 نا ا ل ل

 ايتالرسلا يعزل« انمر كارما 11 فاؤتسم ءاحملالا:ليقو مولظملا زع ديزيو ملاظلا لدي
 هليسبارركا كر زود للا ةفعاماكب "ولمقلا و ةاتقللاب قزم نع نذل وين هلام هيدا نأ نر

 :ةنعا ىلاعت هللا يصر دادمملا (م) 5

 ظقوف يِتتلَذا تنك القا لَجَو ّرَع هللا َنِم ةَمْحَر اّلِإ هذه ام

 ةثالكلا رتغألا وبلح دنع :دادتكلل لاق ب« اهم كامطف انحاع

 "ارو

 : كسي ثيدحلا حرش مح

 نابحاضو انا تلبقأ : لاق . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دادقملا - م )

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا انيتاف انلبقي دحأ سيلف ةباحّصلا ىلع انسفنأ ضرعن انلعجف يل

 اذه اوبلتحا » : مالسلاو ةالّصلا هيلع لاقف زنعأ ةثالث اذإف هلهأ ىلإ انب قلطناف ملسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل ظفحن و هبيصن انم ناسنإ لك برشيف بلتحن انكف « اننيب نبللا

 . (11974) (5060) هراثيإ لضفو «فيضلا | ماركإ بابا :ةيرشألا تاكا هيملبسم - 350

 اروح



 ::اهنع ىاجت هللا يمر ةشئاع (م) - [975]

 موي نم راك" نم اَدْبَع هيف هللا قيمي ْنأ ْنِم رثكأ م نيج كا

 200 اك ف ةكئالملا مهب ١ ىهاتبا ل 7 نكد هّنإَ « ةفرع

 © ؟ال

 كس ثيدحلا حرش مدح

 نم رثكأ موي نم ام ) اهبنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 موي نمو ناتدئاز ةيناثلاو ىلوألا نم ( ةفرع موي نم رانلا نم اًدبع هيف هللا قتعي نأ

 ( ةكئالملا مهب يهابي مث ) مبنم برقيل هللا نأ يأ ( ونديل هنإو ) رثكأب قلعتم ةفرع
 هلبق 5 اًهباشتم ظفللا اذه نوكيف هنع هزنم ىلاعت هللاو نارقالا ىلع راختفالا وه ةاهابملا

 نيفقاولا ىلإ ةراشإ ( ءالؤه دارأ ام لوقيف ) مبنع هؤاضر مهنم هوندو مهب هتاهابمب دارملاو

 لجر لاق ول ىتح مايالا رئاس ىلع ةفرع موي لضف ىلع ةلالد : ثيدحلا ينو . تافرعب
 ةالصلا هيلع هلوقل ةعمجلا موي قلطت : لبقو . ةفرغا مورا قلطت:مايألا :لضفأ ققلاط' يقأرما
 ةفرع موي قلطت اهّنأ ٌحّصْألاَو ؛ ةعمجلا موي سمّششلا هيلع تعَلَط موي ريخ ٠ : مالسلاو

 انتيفارد ةفارع# ماوي ا" نكي لماع اويساالا "غال "اضفأا هلا لن ةعمجلا موي ثيدح محم

 :انابدع, للاطتا تلا يضر ةملس مأ عمر - عوز

 رازلإل ةكلطم نع لُجَر اَهَع اَلَو « ِةَقَدَص ْنِم لاَ َصَقن ام ٠

 . « اًرع اهب هللا

 . (555) )١5548( ةفرع مويو ةرمعلاو جحلا لضف يف باب : جحلا باتك : ملسم - [95]

 هلالجب قيلي ام ىلع هدابع نم ىلاعتو كرابت برلا برق تابثإ ثيدحلا ين : هيبنت ()
 . ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ىلاعتو كرابت وهف

 . (14) )/١98( عضاوتلاو وفعلا بابحتسا باب : لئادالاو ةليصلا و ل اك كيس تي[
 وفعب اًدبع هللا دازامو . لام نم ةقدص تصقن ام» ظفلب : ( ملسم » يفو

 2000 اًرع 00
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 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ ل ل

 . .٠ ةنئاكل هو ذل ةماكلا .موي ىلإ ةئئاك ٍةَمَسَن ْنِم اه »

 ه2 را

 ةنئاك ةمسن نم ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )

 نأ مكيلَع ام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةمتت اذه ( ةنئاك يهو الإ ةمايقلا موي ىلإ
 زك ناي مل ل ارا

 : هنع ىلاعت هللا يصر نأ «(ق).ج 100

 اينُدلا ىلإ عج هنأ اَهرسَي رخ هللا دنع اه ٌتوُمَت سفن ْنِم اَم ١

 يف لفيف َعجْرَي نأ ىََمَي ُهَّنِإَف ديهتلا الإ اهِف امو ايدل اَهَل َنأو

 > ميةدانهشلا اضمن نحر ىو, اكلنا للا

 هب ثيدحلا حرش مدح

 تومت سفن نم ام ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 وهو ( ايندلا ىلإ عجرت اهنأ اهرسي ) سفنل ةيناث ةفص ةيمسالا ةلمجلا ( ريخ هللا دنع اهل

 لاحلاو يأ ( اهيف امو ايندلا اهل نإو ) اهل ةثلاث ةفص ةلمجلا هذهو رسي لعاف ةزمهلا حتفب
 لعقيف, عجري نأ ,ىمَت هنإف ديهشلا الإنزز اييفاراموةاطالا . لغم .ةنجلا يف" سفنلا كلتل نأ

 نينمؤملا حاورأ نإ ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( ةداهشلا لضف نم ىري امل ايندلا يف
 اس د

 .(85) (؟5:514) ةشئاع لضف يف باب : ةباحصلا لئاضف باتك : ملسمو -

 عيسيرملا ةوزغ يهو ةعازخ نم قلطصملا ينب ةوزغ باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [45]
1 

 . )58١1( ايندلا ىلإ عج ري نأ دهاجملا ينمت باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [4؟4]
 )٠١8(. (41١/ا/) ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا لضف باب : ةرامإلا باتك : ملسم

١1 



 بروستم وهو نوصلخم نوقيدص ا ىكتعي (.نويراوج.هتمأ نم هل ناك الإ لبق .ةّمأ يف هللا -
 مدار نوي روحي ماسلا و ةةلصل نلعب ال ابق نب طينبملا, راو را قا لل

 دعب ةّرم لخن ىذلا يراوحلا . ربخلا هنمو اهنوضيبي يأ بايثلا نوروحي نيراصق اوناك
 هبل ضان" لكل ليقف, ملعلاك ,يزاصو ميس لا اراذلع "يلع كلغ هراضنإ اوناكك هلق رخل

 ( هرماب نودتقيو هتنسب نوذخاي باحصأو ) نوقفتملا نوصلخنلا كئاواب اًهيبشت يراوح

 و ةمايلقلا“موي , ءازجي ااينثانأ رخآ ثيدح يف ءاج دق هنأل بلاغلا ىلع اذه لمحبي

 ثدحي يأ ( مهدعب نم فلي ) ةصقلل ريمضلا ( اهّنِإ مث ) « دجاو اّلِإ هتمأ نم هعبتي

 كاكا وق عسل ناكم أ فلح عمج ةمجعملا ءاخلا مضب ( فولخ ) نييراوحلا دعب

 لهأ نم ةعامج لاقو . روهشملا وه اذه ٌريخب فلاخلا وهف ماللا حوتفم ناك نإو رشب
 نولعفيو نولعفي ال ام نولوقي ) ناكسإلاو حتفلاب امهنم دحاو لك يف لاقي : ةغللا

 نمو نمؤم وهف ) هديب مهاذاو مهبراح نم ينعي ( هديب مهدهاج نمف نورمؤي ال ام
 ( هبلقب مهدهاج نمو نمؤم وهف ) ركنملا نع مهاهنيو هب ميذْوُي يأ ( هناسلب مهدهاج
 ( كلذ ءارو سيل نمؤم وهف ) مهتبراحل تردق ول لوقيو مهيلع بضغيو مهركني ناب

 ٍتنازملا" لفدأ راكنالا,درخمندعيا (كدرخاةّبح ”ناميإلا نم ) راكتالاب داهجلا ٍءارو يأ

 . هنطاب حلاعيلف ةبحلا هذه رادقم ناميإلا رون نم هيف قبي مل هنأ ملعيلف هبلق يف هدجي مل نمف

 اضرلا : لوقأ . نايصعلاو رفكلاب يضر هنآل ناميإلا سفن نم هيف قبي مل : حراش لاق

 ىنأَر ْنَم » ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت . اُليلع ليلعتلا اذه نوكيف رفكب سيل ةيصعملاب

 :"اينع اع ون, يضر ةشئاع (قر "7055

 تومي يبن نم ام) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 مهرييخت هجو ىلع مالكلا مَّدقت . ةرخآلا ىلإ ةلحرلاو ايندلا يف ةماقإلا نيب يأ ( ريخي ىتح
 . ( هدبع ريخ هللا نإ » ثيدح يف

 هلل معنأ نيدلا م كئلوأف باب :بءائيلكلا ةروس م ريسفتلا فاك :ئراخللا 259

 1 . (1585) «# ميهلع
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 : .هنغبىلاعت هللا, يضر« نسنأ "(ق) <95

 روعه ُهنِإَو الا تاذكلا 0 1 ا 1 الإ يبن ْنِم ام ١

 مارب سو اقع ا تيونكما ترن

 ده كيرف ربع 2
 دقو اّلِإ يبن نم اه ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - قار

 ( روعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإو الأ ) لاجدلا وهو ( باّذكلا روعألا هتمأ رذنأ
 ) ديلا بيلا. ملول نع درا يعول فرع وف باج لارسال ىلع زب ياو

 ةياور ىف نب ك هينيغ نيب ثونكم ) ةحصلا نيعلا ,تاثثإ "ل هللا نع  ىصقلا ىف
 هثودح تامس نع زاجي ةباتكلا هذه : ليق . هاب مث « رفاك هينيع نيب بوتكم ١ ىرخأ

 رفاكلا اهأرقل ةقيقح تناك ولو « نمؤم لك اهأرقي ١ ىرخأ ةياور يف ءاج امل,هتواقشو
 لكل هللا اهرهظي نأ زوجي هبذكل ةمالع هللا اهلعج ةقيقح اهنأ نوققحملا هيلع امو اًضيأ

 . هتواقش دارأ نمع اهيفخيو بتاك ريغو بتاك نمؤم
 را !آ : هنع ىلاعت هللا يضر 0 نبا( <[ نكد

 . تويراوح هما نم هَل ناك الإ يليق مآ يف هللا هلع يبل نم او

 7 ب لع اهنإ مث 0 لرب نوُدَنَقَيو تنس نودي تاق

 هد ا علا 3 راقب الات ان ل

 رب لطلا لاطعتسأ نين رم بل ا
 .ن0 ل رح 0 كايا( تل كر )

 هسو ثيدحلا حرش مدج

 هنعب يبن نم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م

 7112197 دل" رك ذ "كماب ؟ :ارعفلا | تانك" ١1 ياراختولا "<

 . 0٠١ 1) (5975) ةعاسلا طارخأوا نعفلا تاك (3 للط

 ديرد» نامإلا' نآو.ءنامالا نمر ركبملا نع يبنلا نوك نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم - [481]

 )86٠١(. (ه0٠) نابجاو هكفملا نع يبلاو 2 فورعملاب رمالا نأو 2( صقنيو
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 ةئاينج تاق اهباو جرم هسفر مدحر امأ و" دل وي ريح هعيص)ب هننَج يف ناطيشلا نعطي مذا نبا
 4 مجرلا ناطيشلاب نم اهيَرذَو كب ااقدعا يثإو )> :.تلاق نيج امهقح يف ةنح اعد

 كل لا نم ال ءاوغإلا نم نوكت نأ رولا ناس( لل ككن ضيق 009 تاريع
 اولاق امم ىبأي ل اعلا نأ لع ةدال ١) لاحب ناك اَمّنِإ ّسملاو اهعضو دعب تناك ةذاعتسالا

 ذا را كالا اكئارط ايندلا"تلعنالا يدفن لفانلا# الع مظلساول' ناطيشلا نآل

 لا ا ل ا

 عونا هلغأ "لاو ركاب قاب تيدا كلذك مهلك نيصلخخا نأل ءانضسالاب ىطيعو

 نأ رالفتا لع "باول" ند ن+«لإوقأ ١/0! ضايع ؟ييلطانقلا راتب هيلإون"اعهاتسما يقل ماو انا

 ىلعأو لضفأ مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ناك اذإف لئاضفلا نم ناطيشلا سم مدع نوكي

 نال يتعأو نجت انأ مارلي »داق ايبباشم ا ظعب يل ناك ءاذإاهأو كورت ةفاضتالا نأ
 ولاا علق. ن اف: هلك لتضافلا» يف الج وتءاال ةيضاخقلاا قووتساوم»ل وضم نمر 81 ذإ مالكا

 لكم ضيقا انأب جي نانكلا م لففلا لربع فرعا رع! وما ولا لح
 : يمورلا نبا لوق هوحنو هيوغأ نمم اذه لوقيو هديب هسمي هنأك ناطيشلا عمطل ريوصتو

 دلع ةعاتس راململا , اكس قرروكل 1 اهق وار يدع نو يلا تحوت ١

 اين ىلاغت هللا يمر ةَضْئاَع (مز + [ اد

 كلك مكاع ام َنوُعلَْي َنيِِلْسُملا نم م ِهيَلَع يَلَصُي تيم ْنِم ام »

 يبا اوثيطل هل هلْ كويست

 هسيم ثيدحلا حرش مح

 هيلع يلصي تيم نم ام ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 ديدشتو لوهجملا ءانب ىلع ( هيف اوعفش الإ هل نوعفشي مهلك ةئام نوغلبي نيملسملا نم ةمأ

 ملَسم لجَر نِم ام ١ ثيدح يف اًيرق هيلع مالكلا مدقت . مين تلف ارا

 8 تر

 . (5/) (141/) هيف اوعفش ةئام هيلع ىلص نم باب : زئانجلا باتك : ملسم - 3

١ 



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [47]
 هلُكَو ةقايقلا موي َءاَج الإ للا ليس يف ملكي مولكَم ْنِم ام ؛

 ©(كشما حير حيرلاَو . مد ل كارلا ا

 كسي ثيدحلا حرش مدد

 ( مولكم نم ام ) هنع ةياورلا ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 الإ هللا ليبس يف ) مولكم ةفص فاكلا نوكسو لوهجملا ءانب ىلع ( ملكي ) حورجم يأ
 ليسي يأ ميملاو ءايلا حتفب ( ىمدي ) هتحارج يأ ماللا نوكسب ( هملكو ةمايقلا موي ءاج

 ىلع ةداهشلا : نارمأ مدلا ناليسب هئيجمبو ( كسم خر خيرلاو مد نؤَل نوللا ) همد
 6 ا هفرش راهظإو « لتقلاب هملاظ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [374]
 ١ ةيح اسوس ر اعلا ا دوم ع 0

 مزمل نيس درا كلا ول
 هس ثيدحلا حرش مدح

 وارق نم .امازااا رلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 لاح ىلإ للا و الا ع ل ايان: فيرد ولم كلاؤي ال : ينعي ( هّسمي ناطيشلاو الإ دلوي

 ميرم اّلإ هاِّإ ناطيشلا سم نم احنراص ) حيصي يأ ( لهتسيف دلوي نيح ) ناطيّششلا سم
 لك ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل يّسحلا ّنسملا هب دارملا نأ ىلإ نوحراشلا بهذ ( اهنباو

 . (7855) لجو رع هللاع ليبسل «يفا تاركا نم /ينايك:.افاهجلا تاتك : يراخلا - 371

 . )١815( ,)١015( داهجلا لضف..باب : ةرامإلا, باتك .: ملسمو
 هللفذن / ةلؤيل تايصقت ةهادنلا هعم ”ناوكي "لأ كلدك "هنن, ف ةعلكذلا 9< ءاملعلا "لاق ()

 5/5 ىرابلا حتف عجار « ىلاعت هللا ةعاط يف

 .# ملزم باتكلا يف .ركذاو له: :( ىلاعت هللا /كوقا# بباب .:'ءايبنألا باتك ١ يراخبلا - 914
 ١

 )١155(. (5755) مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب : لئاضفلا باتك : ملسم

 در



 2 َّس 200 َِ ف ِ -َ ّ 2

 هلا ناك الإ الخ و10 لو اقف د صر ماغلا نوف نويطلا تلكاامءاكو

 . ( ةقّدص

 كسي ثيدحلا حرش مج

 ( اًسرغ سرغي ملسم نم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )
 سراغلل لصحي ينعي ( ةقدص,) هل هسرغ امم يأ ( هنم لكأ ام ناك الإ ) ٌردصم حتفلاب

 لصحي ينعي ( ةقدص هل هنم قرُس امو ) لكآلا هنمضي مل نإ لوكأملا قدصت باوث

 قدصت ول م ذخالل اكلم ذوخأملا نوكي نأ ىنعملا سيلو قورسملا قدصت باوث لثم هل
 امو ) ملسملاب ّصتخم رجألا اذهو رئاط وأ ةباد هتفتلا اميف اذك : يوونلا لاق . هيلع هب
 ءارب ( دحأ هأزري الو ةقدص هل وهف ريطلا تلكأ امو ةقدص هل وهف هنم عبسلا لكأ

 تيانتللا ىو « ةفاللع اهل "ناك لإ "ا 2 501 ةسع اهدي ةمجعم يار 2 ل

 ليق اذه نعو هنم دلوت امو قرا ماكالاملل سم ؟هلعاف را نارا ءلا ةليضف نايب

 "ا ا فا لاو لال حصل ةاجتملا قا شفاة هعا

 : ان كاعت» هللا ضرر ةشئاغ مفرج ت00
 ةك شلال كتبك اف ركتالو زل اوت يكد مك نم ام )

 . هاك

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةبيصم نم ام ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 (هكوشلا ىو اينياقع هينطخ معا ياه( هع اهم هللا ىفك الإ ملسملا تبعت

 ريدضلا ( اهكراشيا ) بكري قلل ا رتل لو ابل «عضرا درويبسب قفل لمش مطج اخ
 . كاز مد سلو و طلح دارك دن هك ل لاا ب دل للا طف هكلا

 . )5901٠0( ضرملا ةرافك ين ءاجام باب : ىضرملا باتك : يراخبلا - 3
 رج وأ ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا تاوث تان . ىتاددلاو ةليقلا وا بلا تاك د ىلسم

 نر( 019171 رايك اشي قك وشلا يسع كلذ وأ

 اناس



 كسي ثيدحلا حرش مدح

 يف رهطتي ملم نم.ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضو نائع - م

 . هضرف يأ ( هيلع هللا بتك ىذلا ) هب رهطتي ام حتفلابو رهطتلا مضلاب وهو ( روهطلا
 هب ىلص اذإ ةليضفلا هذه قحتسا اذإ طقف ءوضولا ضئارفب يتآلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو
 تناك الإ سمخلا تاولصلا هذه يلصيف ) رثكأ هباوث نوكي اهعم هتنس لعف نمف

 . رئاغصلا نم ( نبنيب ال تارافك
2 

 : هنع ىلاعت هللا م هوعسم ربا"( قارا نقيكاأو

 هب هللا طخ الإ هاَوس اَمَق ٍضَرَم ْنِم ىذأ ُهْ ةبيصي ١ ملسم" نم ام .»

 "ل مطير يدع انقل

 بح ثيدحلا حرش مدح

 ملسم نم ام ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 مك هتائيس هب هللا طح الإ ) سفنلا هب ىذأتي امم ( هاوس امف ضرم نم ىذأ هبيصي

 نأل ةميظع ةراشبو كاذك ,نزوكي ال«رفاكللا,نأ"اللإ ةراشإ هيفو ( اهقرو ةرجشلا طخ
 للا نأ كيدنلا لذه نم ءاملعلا ضعب مهو . ايدااقمر هلنوك نام نصل لام 7

 ةالصلا هيلع هلوقل اًضيأ تانسحلا هب بتكت اهّنأ حيحصلا نكلو طقف اياطخلا رفكي

 ه2 تايحام ور ةج رت اهم ول تنك الاراهت رف ايف ةكرشلا كاني مليم نم امو مالسلاو

 . ملسم هاور « ةئيطخ اهب

 00 هللا يضر سزباج مروا مهكر

 ايدكس نجا لكأ اهناكلاجل "قاتلت قب رغب ١ لستم نيم اأو

 و ةكل هلا وهف“ هثب 0

 5 ل وا لوألاف لولا ايلا د انلا ديشأ تاب! ىضرملا بناتك ١ يىراخبلا 351

 كزح وأ ضرما ام ةييصب نلف طولا تارت انا 7 كتاقالاو هلصلا ربلا باتك : ملسم

 ! 050/0069 هك اضن فص سلا نحل (كللذا و ف

 . (7) )”١555( عرزلاو سرغلا لضف باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - [876]
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 اينازقلا ناك اذإ منال ىلعألا هلع ىف دالاس دعلا كان نم نوكي نأ لمتحو مظعأ هتييصمو

 . مظعأ ريبكلا يف نوكيف اذه ريغصلا يف

 : اهنع ىلاعت هللا يضر هما ما( عر
 ١ ىلاَعت هلل ُهَرمأ ام : لوقف ةَبيصُم ُهبيِصُ ملُسُم ْنِم ام :

 رتل ا تا ماتا حب هيلا اّنِإَو

 ٠ «ااهنس رجوتل شالا الإ ل" اهلع

 ا مل هكالام

 هبيصت ملسم نم ام ) اهنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةملس َمأ - مز
 ريسفت اذه ( نوعجار هيلإ اّنإو هلل اّنِإ ) هب هللا رمأ يأ ( ىلاعت هللا هرمأ ام لوقيف ةبيصم

 : انلق . هب رسفي فيكف هب رومأمب سيل عاجرتسالا : تلق نإف « هللا هرمأ ام » هلوقل

 دارملا لوقن وأ ىنعم هب اًرومأم نوكيف هب نرتاح للاخ هنأل بودنم لوقلا اذه

 ةزمبب ( ينرجأ مهللا ) معألا ةدارإو صخألا ركذ ليبق نم هلق قلتم هللا رمأ ن
 ةزمهلا عطقب وهو ( اهنم اًريخ يل فلخأو يتبيصم يف) اًروجأم ينلعجا يأ رك
 يما وافرح لإ 5 "دينلطملا اذن" اركان "انمار دظرع ينعي ل

 نا اما ريعاوزلا ١ هيفي 12 تامالكألا "هذه" لوميا نم .دهاشت":1كللقا نإف ماس

 نوكت نأ مزات ال ةيريخلا : تلق . رصحلا ميمعت مقتسي فيكف مهريغو دالوألا نم ايندلا
 ا نارك ضرع ةرخالا ىف اهيطمي ايناللا هتاف الثا ريح هللا هلطنعي الا جك اضانلا د
 . اًعفن هنم

 راهن ل اجت نشا يضر نائهع (م) - [3559]

 51 هْيَلَع هللا بك يِذّلا ٌروُهّطلا متي رهطَعي ملم الا

 . 01 ا ما ا تارا هذه

 . (5) )491١4( ةبيصملا دنع لاقي ام باب : زئانجلا باتك : ملسم - [871]

 . هبقع ةالصلاو ءوضولا لضف باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [977]
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 : هنع ىلاعت هللا يضر رمع (م) - [470]

 مث ءوضؤلا عيسي وأ . ءولضؤلا ُعِيبَ اَضْوََي ٍدَحأ ْنِم ْمُكْنِم ام

 رو رعءم 210 ١ ع

 دنع ادّمَحُم نأ ُدَهْشَأَو , هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ لإ ال نأ ُدهْشَأ : ل

 . (« ءاش تارا ناملا "وكلا ١ تاب "هَل ْتَحِفف الإ هلو

 دبس ثيدحلا حرش مج

 ًاضوتي دحأ نم مكنم ام ) هنع ملسنم ىور.( هنع يلاعت هللا يضر رمع - 2
 غبسي وأ ) هب اضوتي يذلا ءاملا واولا حتفب وهو هئاضعأ ىلإ هلصوي 110 ةرضرلا

 وهو رخآلا مزلتسي امهدحأ لعلو نونسملا هجولا ىلع هلمكي يأ واولا مضب ( ءوضولا
 دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي مث ) يوارلا نم كش

 . ( ءاش هيأ نم لخدي ةيناغلا ةنجلا باوبأ هل تحف الإ هلوسرو هدبع اًدمحم نأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ٍ,ةريرغ وبأ 600
 ب اناعكبلا ناك لإ اننيوااوو داب موقت ةارما نك اَم ٠

 أ تيدا حرش يجدكإ

 ةأرما نكنم ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 اذهو عمجلا ىنعم رابتعاب ةثالثلا ىلإ عجار هيف ريمضلا ( ناك الإ دلولا نم ةثالث مدق

 اقف هعمج (:راتلا نم اًياجح اهل ) مدقتا ردصم ىلإ عخارا هنإ حراش هلاق امم ل

 قو «'نانثاو » .مالسلا هيلع لاق انتا" كتان" دق" نارها لور انك 0

 نطل 0 دلاولا+ لطال نأل قيفكملابا» دق ضتقلا»ءيفإا ( كلمطلا غلبت لاك ةلما وا أ هيا

 ]٠ - ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا باب : ةراهطلا باتك : ملسم )57154( )١7( .

 ] - ]411؟ ملعلا يف ةدح ىلع موي ءاسنلل لعجي له باب : ملعلا باتك : يراخبلا )٠١١(
 'يردخلا:ديعس يلا ثتيدح. نم .

 يراخبلا ١١ ؛بتستحاف دلو هل تام نما لضفاا ب اب»: ئاثا ةيتاتكا ).١١5( :

 ثنحلا اوغلبي مل » ةدايزب ديعس يبأو ةريره كلا كريدحبا. همم ( .
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 9م  (؟) راهزألا قرابم



 علا هللا يل لا نبا 0 ل

 00 َّنِم ُهئيِرق هب لك دقو الإ ٍدَحأ ْنِم ْمُكْنم م١

 م تالا لا ا اولاق © ةكئالبلا

 راك ا را كل

 ا 1 حرش ممم

 اّلِإ دحأ نم مكنم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر دوعسم نبا - م

 نم ) هبحاصم يأ ( هنيرق ) طيلستلا ىنعمب ليكوتلا نم لوهجم ا ءانب ىلع ( هب لكو دقو
 ناسنإلل ةضراعلا 9 ناك املو ( ةكئالملا نم هنيرقو ) نيطايشلا هب دارأ ( نجلا

 روهظل نينيعم نينيرق هتمكح نم هيلع طلس رشلاو ريخلاب ءاضقلا يف ةبوشم
 قئاللا : يبيطلا مامإلا لاق ( يئاّيِإَو : لاق ؟ هللا لوسر اي كايإو : اولاق )

 0 أو : مالسلاو ةالصلا هيلع : لوقيف ؟ تنأو : لاقيف نيعوفرم انوكي نأ نيريمّضلا
 نكمي : لوقأ . عئاش اذهو رخآلا ماقم ماقي بوصنملاو .عوفرملا ريمض نم. دجاو لك

 كاّيإو يأ . كاّيإو .: اولاق لإ ذل ْنِم مكنم ام » :لاق امل مالسلا هيلع هنإ لاقي نأ
 حتفب (ملسأف هيلع ينناعأ هللا كك (ياّيِإَو) مالسلا هيلع لاقف مكحلا اذه يف لخدت

 هرش نم تملسف يقيقحلا مالسالا يف لخد هانعم 1 يتسوسو نع عنتماو داقنا 0 ممملا

 يورو . ةياورلا هذه يضاقلا راتخا ( ريخب الإ ينرم اي الف ) هدعب مالسلا هيلع هلوق هديوي

 ا! نأ كيش لسا ناناف» عاب رايشتتلا نلغفأ وه ليق هبرشإو كرمز لانا فئاسأ قعأ ىملا عفرب

 هلق "كوكتف هتسوس وب :تاقودلا نضعب قف تالرلا' نضع هيلع يري كاك عولسلا  كلع

 جفرا ةياورإ ناطخلا حجر تاورألا عأ لغ الوم و ررخع مالا ىلع ايدالفيو هداجلا هلع

 ةنتفل هايارس عبو (©"ناطيشتلا 1 مهماكحأو قمه انما كاف تاعك .: ملسم - [919]

 يم( 58151 انيرق انانسنإ "لك عم "4 سانلا

١ 
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 ره ٍلمَعل ٌريِصيَسُ ةداَّسلا لهن ْنِم َناَك ْنَم امأ « ُهَل قلحت اَمِل رسم
 ا ةواَقَشلا لْها ٍلَمَعل ٌريصَبَسف ٍةَواَقَشلا ٍلْهأ ْنِم ناك ْنَم امو « ٍةَداَعسلا

 ا ا كل الا و

 .,ى.-. : رقا] © ىرتشلل ةَرْسْيتْم "قلاب تذكو ىشتساو لحب نم
 را كس ثيدحلا حرش مدح

 دقو الإ دحأ نم مكنم ام ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع هللا يضر ىلع- ق )

 هدعقمو ) لزألا يف رّدق هانعم وأ ظوفحملا حوللا يف تبثأ يأ ( رانلا نم هدعقم بتك
 دمتعن الفأ كلذك ناك اذإ ينعي ( انباتك ىلع لكتن الفأ هللا لوسر اي اولاقف ةنجلا نم

 يسعيا'( اولمعا» لاقف ) هتدئاف مدعل" © لكعلا عدتو و“ شو ريس نسال كك مارت
 ءيشنب هب متسلف قفاوم ريغ وأ'باتكلا يف امل امفاوم كلذ نوكواهبامترمأ ام رهاظب اولمعا

 رمألا عم موسقم قزرلا نأ هريظنو رانلا وأ ةنجلا لمع نم ( هل قلخ امل َرسَيُم لكف )
 ريصيسف ةداعسلا لهأ نم ناك نم امأ ) هلوقب هلمجأ ام مالسلا هيلع لصف مث بسكلاب

 4 لاق ام كلثكتسا 98 : اخت" هلوقا ف", ةحلابمتلل' هيف 'نيشلا ( ةداعلللا . لهأ لمعت
 ( ةواقشلا لهأ لمعل ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نم امأو ) 18١( : نارمع لآ]

 ةجراخ رومأب يه امنإو اهدض وأ ةداعس اهتاذل يضتقت ال ناسنإلا ةقيقح خياشملا لاق
 راك املا" نا ل" عم رولا كلتو ةينابرلا ةمكحلا ءاضتقاب اهنع

 ىلع ليصفتلا نوكي نأ نكمي الو ارش وأ ناك اًريخ كلذل ليصفت دارفألا نم عقي امف
 لجرلا قلخ امل رّخسم لمع لكف « متئش ام اولمعا » : هلوق ىنعمف لامجإلا فالخ

 ةيقرتلا “وهل ةفاتتم و اليبكلا قاعستتلا مامألا لاف" !ة ريغ مع علا ا
 فكي ل سلا هنوك ايارضا باردطلا نال ماو لس تم ناس 7 2

 يللا نب انف ف ارا رت ويعد حيي

 ةملكب يأ ( 4ىتسُحلاب قّدَصْوْو ) هللا نم فاخ يأ ( 4ىقتاوإ» ) هلام نم هللا قح يأ
 حس تارا 00 سف ) هللا الإ هلإ ال

 است ٌرسيئسْف» ) هلل الإ لإ الب يأ ( «ىتْمحْلاب َبَذَكَوظ ) ةرخآلا ميعن نع ايندلا تاذلب

 رانلل يأ م٠.-ه : ليدز ( 4« ىئَرْسْعْلِل

 ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ماجا نيبيدعب ( عر 1

 نمي رظْنيف نامج رَبي هبي سي ُهبَرهُمْلكيس ال ٍدحأ نم + مكنم اما

 . مق ام الإ نري الف هني ماشأ رطنبف مده ام الإ ىَرَي الف هل

 0 راّثلا الإ ِهْيَدَي َنْيَب ىرَي الف هي فَ طن

 رط كلك لج مل "لعق" اول نشب اكو

 هي ثيدحلا حرش مح

 ( دحأ نم مكنم ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع هللا يضر متاح نب يدع - خ )
 0 نام رت ) هيررو ديعلا_ ناب يأ( هسيوز تب نسل .هبر هملكيس. الإ ر مكب دحام ع

 لاعتقال لول را انشر هي دارا زير ضال كاسل رع ريما هواهم 0

 نميأ رظنيف ) "”لوسرلاب ال يحولاب ةرخآلا يف ىلاعت همالك نوكيف ةغل هيلع ىفخي ال
 مأشأ رظنيف ) ةحلاصلا هلامعأ نم ( مّدق ام الإ ىري الف ) نمألا هبناج ىلإ يأ ( هنم

 هيدي نيب رظنيف ) ةعينسلا هلامعأ "نم ( مق ام الإ يري الف ) رسألا هبناج ىلإ يأ ( هنم

 ءاقتإلا ناك ولو يأ ( ةرمت قشب خب ولو رانلا اوقتاف ههجو ءاقلت رانلا الإ هيدي نيب ىري الف

 قتيلف يأ ( ةبيط ةملكبف ) رانلا نم هب ىقتي ايش يأ ( دجي مل نمف ) ةرمت ضعب قدصتب
 . ملسملا بلق هب بيطي نسح لوقب اهنم

 :' هنع ىلاعت هللا يدر ىلع (ك) 00007

 َنِمُهُدَعَفَمَو ءِراَّنلا َنِم ُهدَعَقَم بِك ْدَهَو الإ ٍدَحأ ْنِ منيل ل

 رات َلاَقَف لمعلا ُحَدَنَو اَنباَتِك ىَلَع لكنت الفا هللا َلوُسَر اي : (ولاَعف' ةَنجلا

 مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع برلا مالك باب : ديحوتلا باك + يراجبلا" م1
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 هبنتف مهنيب و هنيب طئاسو ريغ نم مييلإ هنم عقي ةرخاالا يف هدابعل ىل ااعت هللا ملكت :هيبنت (2)

 * سوي نب 'هللادتع»"[ساللا تكرلا#ةيرلا 1( ١ دكا ىف ةيفلقللا)رةديقعلانأ جا راو
 هلوح هباحصأ دوعقو ربقلا دنع ردح ةظعوم باب : زئانجلا باتك :ءوعراخببلا - 3

 ا

 هلمعو هلجأو هقزر ةباتكو همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب : ردقلا باتك : ملسمو
 0 022 هتداعسو هتوامشو

 زن



 اياطخ“ )ا تطقس يأ ( تّرخ الإ رثتتسيو .قشنتسيو. ضمضمتيف ) هب اضوتي ئذلا ءاملا

 اياطخ تّرخ الإ هللا هرمأ ا" ههجو لسغ اذإ مث ) ءاملا عم يأ ( هميشايخو هيفو ههجو

 ثيدحلا اذه حرش يف اورصتقا ح ا نأ ملعإ ( ءاملا عم هتيحل فارطأ نم ههجو

 مفلا قيفوتلا هللابو : لوقأ . هيلإ جايتحالا عم هبيكرت لحل اوضرعت امو هتاغل نايب ىلع
١ 

0 

 تالا هجاو نم هعاولا 0 نأل هجو نم هجولا نم اسيل موشيخلاو
 ل ا مأرلا عفر اذإ امبب عقت ةهجاوملا

 هج ولا لسع ءوضو ننس ةياعر ىلإ ا دكا وا هن راصف ج رحلل اًعفد

 يناثلا مالكلا ينو ههجو لسغيو رثنتسيو هريدقت فذح هيفو اياطخلا وحمل ببس اهنأو
 ةيطرتسلا ةلمكلا و كف دع اكن رطل نحنا 4111 اطل زنا لبا اولا قررا رانا و

 هلسغي ههجو لسغ اذإ لككر نم كم“ هزت قرت ةهفصو برقي ىلع ةفوطعم

 ةجولا» لشغا ملم: هيلع ,ىلاعت ' هللا نيضإ يبنلا اديقال و "ماياطخ ترسل! ةلاثا ةرمأ 7

 نايب ءاملا عم : هلوق يفو ةرم هركذب ءافتكا ضئارفلا نم هدعب اميف' دقي لو ديقلا اذهب
 هلمانأ نم هيدي اياطخ ترخ الإ نيقفرملا ىلإ هيدي لسغي مث ) ةعرسب ةوحمم اياطخلا نأ

 عم يأ ( ءاملا عم هرعش فارطأ نم هسأر اياطخ ترخ الإ دسار ؟حتبمع مال "يو

 يا وا نامانألا مالسلاو ةالصلا هيلع ركذ امإو هعباصأ يف رطل اوفو عال لرتأ لوصو

 نر از ار هفارطألا نع ةلسو للا هسافلا ظالخألاب اياطخلل ااييشتر ستعلا او, ملا

 01 ا ا اس حول اررسكلا لأ يدق لييبا

 ا بصلات يدل هدر لع تاو تا نيل لح

 ا لا تاق 2 ا

 . ةتاكلا ع ال رئاشملا ة ككاو ينقلا سل



 اذه ىلعف رجألا يثلث لجعت دق هنأ حصف ةنجلا لوخد هل يقبو وزغلا بتارم نم نايش

 لكل : ةاكشملا حراش لاقو . وزغلا رجأ ءازج نم منغملا لوصحو سفنلا ةمالس نوكي

 اذه صقتنيف ايندلا يف كلذ يثلث ىفوتسا منغو ملس نمف ةرخالا يف ردقم باوث زاغ

 قاوتسإل غي الور مليت( مشا. اولجتعت 0/2. هلوقبويةراتشاإلا يلايور ةرخج.الا( لف دوتع ةرادتلا

 هدحارمب بتيجي ا يسقتاالاانعأا لعم سقيا اج وربع عشرا نمو ناثلث هل ىقبو هروجأ ثلث
 هل. ةجح ضهتتني الف ردب لهأ يف هلقن ام امأو 74نيديخملا رخأ غيضُي ال هللا نط

 هودي فارع سلا را لطي مهيأ يداك اريسير جول سل لع

 قافخإلا ( قفخت ةيرس وأ ةيزاغ نم امو ) مامنإلا هنم مهفي الو اًميظع اًرجأ اولان مه ا
 مت الإ ةبيصم مهتباصأ يأ ( باصتق ) يرهوجلا هلاق اذك منغي الو وزغي نأ

 . ( مهروجأ

 مسلم لا سا نر يي ركع ملل ١
 الإ ريثتسَيَو ى هدنك ., ميضمتت ةَءوُضَو ب كك ركل

 الإ هللا هرم امك ُهَهْجَو لسَع ادإ مل « هبيِشاَيحَو هيفو ههجَو ايطخ رع

 ِنيَقَفْوِملا ىلإ هِذَدَي لِسْمَي ٌمُث بالا عَم ِهِييْحِل ٍفاَرْطَأ نِم هَ اناطخ ُتَوَح
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 ل ا ْحَسْمَي م ِءاَملا ْعَم هلِاتأ ْنم ِْيَدَي اياطحت ُثّرحت اّلِإ

 ربع الإ نْيبعَكلا ىلإ ِهْيَمَدَف ليسَ مث « املا ّعَم ِهِرْغَش افا 52 2 0 7

 ايام باسو هيكرلا
- 

 مي ِهِتيَهَك هبنيطحح ْنِم فّرَصْلا اّلِإ هلل ُهَبلَق َعرْفَو لهأ ُهَل َوْه يِذَلاب ُهَجَمَو

 مدك# ءو
 دا 4 ةنمأ هند و

 ا ف نحب حربسم مدح

 تاحتفلاب ةسبع . هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةسبع نب ورمع - م )
 واولا حتفب ( هءوضو ١) ءارلا ديدشتب ( برقي لجر مكنم ام ) نيتلمهملا نيسلاو نيعلاو

 (655) ةسبع نب ورمع مالسإ باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [415]
 ؟ ةياالا ةبوثلا ةروس 6) .(599)
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 هي ثيدحلا حرش مح

 دبع نم اه) هنع ةياورلا ىلع اما ( هنع هللا يضر راسي نب لقعم - قر
 ربخ ( تومي ) ةيعرملا ىنعمب يهو ةيعر ةياعر هيلإ ضوفي ينعي ( ةيعر هللا هيعرتسي

 دارملا ( هتيعرل ) نئاخ يأ ( شاغ وهو ) هلماع ىلع مدقم فرظلا ( تومي موي ) ام
 نع بئاتلا نأل ابيف ةبوتلا لبقي ال ةلاح نم هلبق امو هحور قاهزإ تقو هتوم موي نم
 دق ميرحتلا ليوأت ( ةنجلا هيلع هللا مرح الإ ) ديعولا اذها وحعشياال ءاييضملاو هتنايخ

 . ةرم ريغ رم

 : امهنع ىلاعت هللا يضر ورم نب هللادبع (م) - [415]
 اولَجَعَت دق اوُناك الإ مَلستَو ُمتْغَف ورثت رس وأ ةيِزاَغ ْنِم اَم ٠

 مت اَلِإ ُباَصْعف ٌقفخت يس أ ةيِزاَع ْنِم اَمَو ١ مروج يل

0 
 كس ثيدحلا حرش مدح

 نم ام ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - م )
 تابثإ ىلع اهيبنت امهركذ امنإ لجر ةئامعبرأ يهو ( ةيرس وأ ) ةيزاغ ةعامج يأ ( ةيزاغ

 منغتف وزغت ) يوارلا نم ًاكش نوكي نأ لمتحيو ةازغلا نم ريثكلاو ليلقلا يف مكحلا
 سيل هنإ لاق نم مهنمف هانعم يف اوفلتخا ( مهروجأ يثلث اولجعت دق اوناك الإ ملستو

 نيدهاجملا لضفأ اوناك ردب لهأ نأ ىرت الأ ةمينغلاب مهباوث صقني نأ زوجي ال ذإ حيحصب

 لْهَأ لان » : مهقح يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق ىتح نيمئاغ مهنوك عم

 هريس همن للاب درو كرهجت وهو اه “اثأ هتاؤر نم نأ يقعار داما خلا

 هباصأ دقف ملسو ةمينغ باصأ اذإ يزاغلا لاق نم مهنمو هحيحص يف ملسم هب ب جتحا

 مهناخ وأ هللا هاعرتسا نم عيض نمف روجلا ةمئأ ىلع ديدش ديعو اذه ٠ : لاطب نبا لاق « .
 نم للحتلا ىلع ردقي فيكف ةمايقلا موي دابعلا ملاظمب بلطلا هيلإ هجوت دقف مهملظ وأ

 . )١18/١7( حتفلا عجار . هأ « هميظع ةمأ ملظ

 )١91٠05( منغي مل نمو منغف ازغ نم باوث ردق نايب باب : ةرامآلا باتك : ملسم - ]81١6[
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 افلا



 هيلإ تفاضللا' نعإ ضوع ' هنيونت, :زهشأ .لوألاو .نيتحتفي»:يورو ملا, رسكي ( لدم :كلو
 هلاك لعوب مفعل هاعد ام لثمب هل كلملا نم ءاعد ةقيقحلا يف اذهو هتوعد ام لثمب ينعي

 فلسلا ناك يوونلا لاق . هتكاكر فاخ ريغف هباوثب يأ هتوعد ام لثمب كلو حارشلا
 نوكيف اهلثمب كلملا هل وعديل ةوعدلا كلتب ملسملا هيخآل وعدي هسفنل وعدي نأ ايفارآ اذإ

 . ةباجتساإلل نوعا

 1 هللا يضر ةبيبح مأ (مل

 هعْكَر_ةَرْشَع ينتثث مْوَي لك لل يلصُي ملي ٍدْبَع ْنِم ام ١

 يتب الإ وأ « نجلا يف ايي ُهَل هللا ىَتي الإ « ٍةَضيرف َريَغ « اًعوطَ

 . « ِةنَجلا يف تيب هل

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ملسم دبع نم ام ) ابنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةبيبح مأ - م )
 لدا اللب ع ل 1 شرا روع اع ومكر رح تلت لع ا ول
 ا ل علا تاعكرلا كلت نم دارملا نأل دوصقملا ةيدآنل قوأو لكلا نم

 نا هع 1 ا مالا ئرزعلا نانا

 را ا ملا ا

 يس الإ وأ ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب بالابر ا دبوضعملا لع لدا نوكي « ةضيرفلا ريغ

00 

 : هنع ىلاعت هللا يضر راسي نب لقعم (ف) - [114]

 فلاع وقوا تارجب موي م و الا

 هلا علا د نو

 ضئارفلا لبق. ةبنازلا" نتسلا لتضف باب ؟ اهرصقو نيارفاسلا , ةالص باتكا + ملسم"- [9159]

 )٠١5(. (9ل58) نهددع نايبو . نهدعبو

 . )7١5٠0( حصني ملف ةيعر ىعرتسا نم باب : ماكحألا كانك ةرىراخبلا تر[ ةلاكو

 -.(7717) )١557( رانلا « هتيعرل شاغلا « يللاولا قاقحتسا باب :ناميالا باتك :ملسمو

 ال



 عمج (حئافص ) تريص ىنعم هيف نمض ءافلا ديدشتو لوهجملا ءانب ىلع ( هل تحفص

 لعج ينعي ناث لوعفم هنأ ىلع اًبوصنم ىور . هريغو ديدح نم ةضيرعلا يهو ةحيفص

 هيلإ لوؤي ام رابتعاب نوكيف ةياغلا ءادتبال نم ( ران نم ) حاولألا لاثمأك هتضفو هبهذ
 ناوكاي انآ عيب الو :زانا من هو خب اني ابتاك 1 تلعطا كيج زان, ىف ءاطسع وك عيل 1

 : ةيوتلا] © َمّنَهَج ٍراَن يف اَهْيَلَع ىَمْحُي َمْوَي 9 : ىلاعت هلوقل قفاوملا وهو يف ىنعمب نم
 بصنلا نكل سنجلا نايبل نمو لعافلا ماقم مئاق هنأ ىلع اًعوفرم « حئافص ١ ىورو [ه

 ران يف اهيلع يمحأف ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نوكي عفرلا ريدقت ىلع هنأل ىوقأ
 ينعي حئافصلل رورجما ريمضلاو لعافلا ماقم مئاق اهيلع وهو رورجماو راجلا اًدئاز ( منهج
 هبنج اهب ىوكتف ) اهّرح دتشيل اهيلع رانلا دقوأو ةيناث ةرم ىمحت ةيرانلا حئافصلا كلت

 بلاّطلا ريقفلا ىأر اذإ ينغلا نأل اهريغ نود ءاضعألا هذه نوكي امّنِإ ( هرهظو هنيبجو

 هعضوم نم موقي غلاب اذإو هبنجب هنع ضرعي لاؤسلا يف غلاب اذإف هتببج سبعي ناك ةاكزلل

 منهج ران ىلإ هيكل يأ ( هل تديعأ تدرب املك ) ابلاغ اًئيش هطعي ملو هيلإ هرهظ ىلوتو
 عونلا اذه رمتسي ينعي ( دابعلا نيب يضقي ىتح ةنس فلأ نيس|مخ هرادقم ناك موي يف )

 تحت ةانثملا ءايلا مضب هوطبض «( هليبس ىريف ) هدابع نيب هللا مكحي نأ ىلإ باذعلا نم

 ناك وأ هاوس بنذ هل نكي مل نإ ينعي ( ةنجلا ىلإ امإ ) هبصنو هليبس عفربو اهحتفبو
 . كلذ كفدلحت "رع نك نإ ١ ماكاقلا اذا اقإوأر نع اهكيدنا لو

 : ةلبع حلاعت هللا يكرر ءادرادلا"وبأ» مزة
 00 ود 0 064 م و هر ه و هم وه -

 : كلملا هلا لافمالا تبعلا رهطظت هبال وعدت ملسم دبع نم ام )

 بصي ثيدحلا حرش مح

 وعدي ملسم دبع نم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع هللا يضر ءادردلا وبأ - م )

 كلملا هل لاق الإ ) هل وعدملا ةبيغ بيغلاب دارملاو محقم رهظلا ( بيغلا رهظب هيخأل

 رهظب نيملسملل ءاعدلا لضف باب : رافغتسإلاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم - 41
 071/0 كعلا

 ارسل



 ءاظلا رسكب فلظ عمج ( اهفالظأب هؤطتو اهنورقب هحطنت رقرق عاقب اهل دعقو تناك ام

 مملا ديدشتو مجلاب ( ءامج اهيف سيل ) سرفلل رفاحلا ةلزنمب رقبلاو منغلل وهو ةمجعملا

 اًنوطبم نوزخم لام لك وهو ( زنك بحاص الو اهنرق رسكنم الو ) اهل نرق ال ىتلا دملاو
 لا هقحا هيف لعفي آل )5 زلا هيف تيجو لام انه هب داوملا نكل الوأ ضرألا ف ناك

 هاتأ اذإف هاف اًحتاف هعبتي عرقأ ) ركذلا ةيحلا وهو ( اًعاجش ةمايقلا موي هزنك ءاج

 يف ءاج امل هسفن هب دارأ ( كزنك ذخ ) زنكلا بحاص عاجشلا يأ ( هيدانيف هنم ٌرف

 هرهاظ ( ينغ هنع انأف هتآبخ يذلا ) « كزنك انأ كلام انأ لوقي مث » رخا ثيدح

 دري زنك هناك قهلاهكلالانإف اذني ريغ اناوكيا اذه غل :رجكلا ةريخ عاجتشلا" نبأ ركشم

 اهّضعي يأ ( اهمضقيف همف يف هدي كلس هنم دبال نأ ىأر اذإف ) رخا اًرنك هسفن نع

 . ( لحفلا مضق ) ملعي باب نم

 ابحت : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [411]
 اذإ الإ , اهقَح اَهْنِم يّدّؤُي ال ِةَنَصِف الو ٍبَهَذ بجاص نم ام

 ا يو ل ا ا

 رادع ناك ٍمَْي يف ُهَل ثَديِعَأ ْتَدَرَب املك 5 ةرْهَظَو ُهنيبَجَو ُّبْنَج - اهب ىوكُت
 دع دو ةيففمس و راس وك لست بح عر ل

 / ا ىلإ

 كس ثيدحلا حرش مدح

 بهذ بحاص نم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 لك هب دارأ نكل امهقح امهنم لوقي نأ ىغبني ناك ( اهقح اهنم يدوي ال ةضف الو
 ليات لع هيلإ ثياتلا ريمض د عاجرإف ركذمف بهذلا اّمأو ةثنؤم ةضفلاف امهبنم ةدحاو

 : ىلاعت هلوق يف لبق ؟ برقأ اهنوكل ةضفلا ىلإ عجار اهقحو ابنم ريمض لاقي وأ لاومألا
 ىفتكاف [0 : ةيوتلا) 4 هللا ليبتس يف انوي الو ةّضفلاَو كهل نك َنيِذَلاَو »

 ةمايقلا موي ناك اذإ الا )1 كليمنلا بحاص لاح نايب نع ةضفلا بحاص لاح نايبب

 . (55) (981) ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم - 3

١ 



 عنمت 'الفإ هب جتحي/ال,اددعا موهفم, اذه ,نأ نم يووتلا, هاركذ. امو . هنم ,صقني الو هدابغ

 . ءاشع قلي فطيحي ددعلا نك ةريضأالا يع سكت ا رو مز هنزل

 0 هللا ري 0 1 بانل

 ار ترا وكاتب هرم اعف تناك ام رك

 َدَعَفَو ْتْناَك ام َرثكأ مالا َمْوَي ْتَءاَج اّلِإ اَهَمَح ايف لَعفَي ال ٍرََب بجاص

 لع متع بحاصا الو ٠ ااَهمئاَو وَقب ُهْرَطتَو اهنورقب ةحِن ٍرمر ,عاقي اَهَ

 هحطنت رق ! اني ااَهَل' كعقَوب تناك امادركأا5 ةَماَيقلا موي ْتَءاَج الإ اَهَمَح اهي

 بحاَص الو « اهئ ريكَنم الو هم اًهيف سيل اهنالطأب ُهوَطََو اَنْ
2 

0 

 0 7 هيف لفي ال ِرْنَك

 او ا ل ل ا
 ني خفلا ملصق ايمفف هيف راو 21 تلال ا

 عبسي ثيدحلا حرش مدح

 بحاص نم ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج - م )

 تءاج اّلِإ ) اهيلع رطضملا لمحو ةحنملاو ةاكزلا نم معأ اذه ( اهقح ابيف لعفي ال لبإ
 دعقو طق ) لقثأ نوكيل محللا يف لمكأ اهنوك ةرثكلاب دارأ ( تناك ام رثكأ ةمايقلا موي
 سلمأ يأ ةلمهملا ءارلا نوكسو نيفاقلا حتفب ( رقرق ) وتسم ناكم ين يأ ( عاقب اه
 نع لبإلا عنمب ءيش يف نوكي'ال اًعضوُم هب دارأ ديكأتلل هركذ عاقلا قنعمب رقرَقْلا ليقو

 اهيدي عفرت يأ ( اهفافخأو اهمئاوقب ) نونلا ديدشتب ( هيلع ّنتست ) اهحاص راصبأ
 لعفي ال ) رقب بحاص نم ام يأ ( رقب بحاص الو ) اهبحاص ىلع اًعم امهحرطتو
 امنورقب هحطنت رقرق عاقب اهل دعقو تناك ام رثكأ ةمايقلا موي تءاج الإ اهقح اييف
 رثكأ ةمايقلا موي تءاج اّلِإ اهقح اهيف لعفي ال منغ بحاص الو اهمئاوقب هؤطتو

 ] - ]4٠0ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم )984( )50( .
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 : هنع للاعت هللا يضر راسي نب ٍلقعم (م) - [4]
 مل مسلي كوي ال (نيياتمتلا روم يلت رم ْنم ام

 م دتكلا !؟ ايدك حن لحإلا

 هسي ثيدحلا حرش مج

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام . ةرجشلا تحت عياب نم وه ليق . فاقلا رسكو مملا
 دكا رن ىراخبلا درفلا ثيداحأ ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو ةعبرأ ملسو هيلع

 هسفن ىلع قشيال يأ ( مهل دهجي ال مث نيملسملا رومأ يلي ريمأ نم ام ) نيثيدحب ملسمو

 مهعم لخدي مل الإ ) مه ريخلا ديري ال يأ ( مه حصنيو ) مهحلاصم مايقو مهظفح يف
 .اةرم, ريغ !ّرم ,دق' هلاثمأ ليوات ( ةبجلا

 : همهعلاع هللا يضر سابع نبا (م) - 4043
 دك تالا هتَراَتَج ىَلَع ُموَقَيَف ُتوُمَي ملم ٍلُجَر ْنِم اَم»
 ؛ «يلاش يشع اقلب هلاشال نك بال

 كح ثيدحلا حرش مدح

 ملسم لجر نم ام ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 يأ ( هيف هللا مهعفش الإ ائيش هللاب نوكرشيال الجر نوعبرأ هتزانج ىلع موقيف تومي
 : رخآ ثيدح يفو ؛ ةئام » : ةشئاع ةياور يف ءاج : ليق نإف . هقح يف مهتعافش لبق
 لئاس لاؤس قفو ىلع ىرج هر 001 ا ةثالث »

 لع ةوعرملا 'ةلطف لح ديرتا نأ قاعت هللا ةداط 0 د 0 دادعألا لقأ لوقن وأ

 قفرلا ىلع ثحلاو « رئاجلا ةبوقعو « لداعلا مامإلا ةليضف باب : ةرامإلا باتك : ملسم - 84.04
 .(؟1؟) )١57( مييلع ةقشملا لاحسدإ نع يبلاو نزلا ةيعرلاب

 ر. «نيملسملا رمأ يلي» 2 ملسم 3”قو
 .(59) (55/) هيف اوعفش نزعت را هيلع نام 0 تكا رئانجلا .باتك :.علسم - 403

 نارا



 ( هتيتوأ يذلا ناك امّنِإَو ) هيلع اًمقاو ثياب علا دق فوذحم لاب وأ عالطالا
 نارقلا ريغ + ةريثك هتازجعمف الو ملسو هيلع هللا لص يبنلا يطعأ يذلا مظعم هب دارأ

 اذإ ابنأب ناش رما هرم يطعن راسا وان ينعي ( يلإ| ىلاعت هللا هاحوأ اّيحو )

 وهو يحو يتزجعم امنإو ةزجعملا كلت عطقنا هنامز عطقنا اذإو اهيلع نما رشبلا اهدهاش

 يحولا دنع نورضاحلا اهب عفتني روهدلا ىلع رمتسي ةجحلاو ةوعدلا ىلع لمتشم نارقلا

 اًعبت مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف ) : هلوق مالسلا هيلع يبنلا بتر اذلو هنع نوبئاغلاو

 |( ةعاقلا مو

 : هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ (خ) - [40]
 تنجحلا اولي ْمل ِدَلَولا َنِم َةَالَن هَل ُتوُمَي ٌمِلْئص ساّنلا َنِم ام ٠

 . « ْمُهاّيِإ ِهِتَمْحَر لضفب َةّنَجلا هللا ل الإ

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 سانلا نم ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ - خ )
 ثنحلا هيلع بتكي يذلا دحلا يأ ( ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تومي ملسم

 ريمضو . ةثالث ىلإ عجار وهو ( مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا هلخدأ الإ ) مثإلا وهو
 نخل دلاولا لاخدإ نإف هللا َلِإ دئاع وا"هتقفش ةدايرب : يأ . ملسه ىلإ دئاع ةح

 هتسم ام دعب وهو ريدقت نم انهش دب ال :حراشلا خيشلا لاق .هدالوأ ىلع هتمحر لضفب
 1 ا | :

 كد يملتملا م نخل توكيال و : كيلحل بو (ده نر اهضوت هييقلا هلل

 نيموصعم مهنوكب ةديقم انههل ةثالثلا : لوقأ . « مّسَقلا ةلجت الإ رانلا هّسَمَتَف دلولا نم

 ةراشإ « مُهاَيِإ هتمحر لضفب » هلوق ىفو رانلا سم الب ةنجلا مهدلاو هللا لخدي نأ لمتحيف
 ءانعم لب ةتبلا رانلا سم ىلع لدي ال ثيدحلا نم هلقن امو سملا ريدقت ىلإ ةجاح الف هيلإ
 . ايسفلا ةلع ياذقف ةليلق نوكد ن1 ناب ملا لا

 ”(1 مز7 نيمالشملا ذالؤأ' ف ليق'ام' ضان ؟ ؟زئانجلا" كاك 0 يالاذكلا 28 كم

١١/ 



 كس ثيدحلا حرش مدح

 دهشي دحأ نم ام ) هنع ةياورلا ىلع اهنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)
 اقدص ةفص رورجملاو راجلا ( هبلق نم اًقدص هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ
 دج | رود تلات طال ءبلق نقر نوكيا ره ذكملاء نلعب :دقءافداضلا عج لاخر رهو
 ثيدحلا اذه نيب قيفوتلا فيك : تلق نإف . ( رانلا ىلع هللا همّرح اّلِإ ) قفانملا نع
 دلع نابع دهرا تلق اع ورانلا#ا ب انويالخس يش تملا راض نأ لغ تلال تيدا

 ءيش بوجو لبق مالسإلا لوأ يف رداص هنأ ىلع وأ ةيصعم الب همالسإ دعب تام نم
 نع يصاعلا جرخيف هقدصي مل هنأكف لوسرلا لوقب لمعي مل نم لاقُي وأ . هناكرأ نم
 . ديباَتلا ىلع رانلا لوخد ةمرح هب دارملا لاقي وأ ان هلوقب ثيدحلا

 : هنع ىلاعت هللا 3 ةريره وبأ ماا لا
 ِْيَلَع َنَمآ ُهلْثِم ام ٍتايآلا َّنِم يتطغأ الإ يب ِءايبئألا َنِم ام

 وجاف لإ ىلاَعَت هللا هاَحْوأ اًيحَو « ُُيتوُأ يِذَلا ناك امن ا
0 

 . © (ةَماَيَقلا 1 نوك اركذا

 هس روتي عرج

 ءايبنألا نم ام ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - قا

 هيلع نما هلثم ام ) هلثم امل ةينايب نمو تازجعملا نم يأ ( تايآلا نم يطعأ اّلِإ يبن

 0 لح سمي رس اعلا د
 ىنعم هنمضتل نماب قلعتم رورجملاو راجلا اهتلصوأ ام ةفص ةيمسالا ةلمجلاو هربخ هدعب

 . (49481) لزن ام لوأو يحولا لوزن فيك ِ ناب 7 نارقلا لئاضف تانك يراخبلا - [805]

 سانلا عيمج ىلإ ُهّيَع دمحم انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو باب : ناميإلا باتك : ملسمو
 . (559) (5١١؟) هتلمب للملا خسنو

 نارقلا ةزجعم نم مدقت ام ىلع مالكلا اذه بتر » : (7/3) حتفلا يف ظفاحلا لاق (*)
 « نوكيس امب رابخالاو ةجحلاو ةوعدلا ىلع هلاتشال « هعفن مومعو هتدئاف ةرثكل ةرمتسملا

 ىوجرلا بيترت نسحف ..دجويس نمو دجو نمو باغ نمو رضح نم هعفن معف
 . ها « اًعبت ءايبنألا ارثكأ هنإف ,« تققحت دق ىوجرلا .هذهو . كلذ ىلع ةروكذملا
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 ( ىرأ ام كب ىوريو ) ردقلا اذه يأ ( اذه كب غلب ) انهه دارم لوألا ىنعملاو ةقاطلا
 مايأ ةثالث مص لاق ال تلق ةاش دجت امأ ) نيعلا ةيؤر نم دهاشأ ىنعمب ةزمهلا حتفب
 هللا همحر ةفينح وبأ لاق ( ماعط نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطأ وأ
 نم هلف ضعب لاقو . عاص نيكسم لكلف ريعشلا نم امو ربلا ماعطلا نم دارملا ىلاعت

 زاوج ثيدحلا ينو ( هل هلاق . كسأر قلخاو ) ثيدحلا رهاظل عاص فصن اًضيأ ريعشلا
 ضرملاو ررضلا نم هانعم يف ام هيلع اوساق لمقلا ىذال مرحما سأر قلح

 : اهنع لاعت هللا ىعر دعس بازهس 2و 0030

 لل تقرع امال كاك نخل سلا لالا لسا
0 

 يح هن للحلا حرش 0

 مويلا يلام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب لهس - خ )
 كيرش مأ تناك ةأرملا كلت : ليق ( هيلع اهسفن تضرع ةأرمال هلاق ةجاح نم ءاسنلا يف
 . مكح تنب ةلوخ ليقو

 : هنع ,ىلاعت هللا يضر سنأ (ق) - [9+ 6
 ةلوسرو دبع اًدمحُم ّنأَو هللا اّلِإ لإ ال نأ ُدَهشَي ٍدَحَأ ْنِم ام ٠

 . « ٍراَّلا ىَلَع هللا ُهَمّرَح الإ هلق نم اًقْذِص

 ا بطاخلا لاق اذإ باب : حاكنلا باتك : يراخلا - [408]

 514 كنق ]ا تيضرا جوزللا لقي 4 نرماكلا زاج اذكو 0

 : 0 هوف دود موق لعاب صح 0 ضان: ملعلا تاعك : ي راخبل ديلا | 0 855 1 ]

 اًعصق ةنحا لخد كح علا 0 تام م نأ نع ليلدلا كتان“: كاعذإ كاك : ملسهو

1) 

 اال 5



 كس ثيدحلا حرش مدح

 نوم ةلدوبي تنازل اقلب هنصأ ةياؤزلاب الغ اعفتا (اهنغ كافه سا | ئضوب نبنأ > قو
 اهنإف ؛مكيديأ اءارؤعف را », :/مالسللاةهيلخ /ل اقف مونقلا»لاكأ وا, اهنملا لكاأفا .ةنماوشلسملا ةاشير اللا

 اهأسف هع هللا لوسر ىلإ اهب 1 ياس كارلا قب رس ناحل مودم اهنأ ينتربخأ
 ىلع كطلسيل هللا ناك ام ) : مالسلا هيلع لاقف . كللتفا تانيه لأ كاتلاعف كلف ع

 ( ةمومسملا ةاشلا ةبحاصل هلاق ) ىوارلا ىماثلشا ىلع لاق وأ )نتن يلع يفأ مكزذ

 يف عقو : يضاقلا لاق ةيدوهيلا كلت لتق يف فلتخا . مالسلا هيلع هتمصع نايب هيفو

 تام املف ًالوأ اهلتقي مل هنأ عمجلا هجو . اهلتق ةياور ينو اهلتقي مل هنأ ملسم حيحص

 ..:اهولتقف .هئايلوأ' ىلإ ااهعفد .مسلا , نم رشب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةرجع نب بعك (ق) - [45 5

 « ىَرأ ام كب : ىوريو ؛ اذه كي ْمْلَب دهَجلا نأ ىَرأ تنك ام »

 0 مانا نالت ص" لاق ءال : 0

 قلحاو « ماَعَط نم رعاص كل ريكس لكل 220

 لكلا لا

 تح تيدحلا حرش مدح

 ءارلاو مبجلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب ( هنع هللا يضر ةرجع نب بعك - ق)

 ةعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام ليق . هنع ةياورلا ىلع اَمَّتا . ةلمهملا
 "اهيل قيما“ ردا و كاسم اسم نادل كيداخلا هقيرأ نيكل تطل" ىلا هل اكلحلا توعبرا

 تنك ام ) : مالسلا هيلع لاقف يهجو نم رثانتي لمقلاو مرح انأو ع يبنلا ينار لاق
 اهمضبو ةقشملا وه ميجلا حتفب ( دهجلا نأ ) نظأ ىنعمب ءارلا حتفو ةزمهملا مضب ( ىرأ

 اًضيرم مكنم ناك نمف # : هلوق باب : ةرقبلا ةروس نم ريسفتلا باتك : يراخبلا - [40*]

 . )45١7( . « هسأر نم ىذأ هب وأ
 ةيدفلا بوجوو ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج باب : جحلا باتك : ملسمو

 .(85) )١١5٠١١( اهردق نايبو هقلحل
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 كلذ": لاف: هنعب قامسا ملظنتو ”هلللخب يمل اعت هكلادزلاط ا ل

 رشاكب فأر سااولعمب هلل, نأ اوكيلع 'كوعل راكع ديس الباب كيذا ىنعمف « يفخلا دأولا

 ) اولعفت ال نأ مكيلع ام » نوكيف ةدئاز ا

 هكيلع الاد: عيهو: ىرخألااةياوررلا نعول فنملا, مكتب نم هاش الب دك سانت خ16 مالك

 نم ام » يهو ثيدحلا ةيقبو اولزعت ال يأ حضوأ هلبق امب ال قلعت نوكي « اولعفت ال نأ

 اهقلخ هللا ردق سفن لك ينعي هلبق امل ةلعلا عقوم تعقو اهنال مهيوقت هرخا ىلإ « ةمسن

 هزاوج ىلإ بهذ نمو لزعلا يف ةدئاف الف ءيش اهقلخ نع عنمي ال ةتبلا ةقولخم نوكت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاس الجر نا هنع ىلاعت هللا يضر رباج ىور امب كسمت
 مهدنع هانعمف « تئش نإ اهنع لزعا » : مالسلا هيلع لاف لزعلا نع ملسو هيلع

 اع الوم ,( لزعاوو هلوق نيب هنع نولوالا بلجا : اولعمت نأ قفا اح ىلع
 .( اهل رّدق ام اهيتايس هناإف » : هدعب مالسلا هيلع هلوق ةنيرقب بضغلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر سنأ (م) - [401]
 ء شا ىف ف ىف ناك اقل كلر ال طق ٍءيش يف فَلا ناك ام ١

 . هناك الإ 1

 هسي ثيدحلا حرش مدج

 ءيش يف قفرلا ناك ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - م

 طق ءيش يف ) فنعلاو قمحلا وه ةمجعملا ءاخلا مضب ( قرخلا ناك امو هناز اَلِإ طق

 كيسا وه يشل 2 هلام ملا

 تا ناي هن حر سا 7

 ةيحاصلي هلاقيع لع كاق وأ كو كلذ ىلع كلل كل شا ناكللعا

 . ةهومسملا ةاّمْشلا

 5/0 076 572 قفل لضف باب 7 كنادالاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - يأ

 . « هناش الإ ءيش نم عزني الو « هناز الإ ءيش يف نوكيال قفرلا نإ » :« ملسم » يفو

 ..(7 اال نيك رشملا نم ةيدطا لاؤبقا ةتائدز«ةبحلا(ناتك + (يراخبلا + تب[

 .(15) )5١9٠0( مسلا باب : مالسلا باتك : ملسم
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 /م  (؟) راهزألا قرابم



 هلو مر اذ نكي 1 نإوب قوق "قالا بانروض ور ادواعيس اجلا ناك ذإ لبق رخال

 يبيه ءاذإ رق لاق مالسلا هيلع هنأ يوُر . دحاو ٌّقح هلف اًملسم نكي مل نإو ناّمح

 نمط دقن كار سوت

 : هنع ىلاعت هللا يصر ءادردلا وُبأ (م 50

 فرعا قر رع ا عيل و نك راع ديرك ليكو

 او ان تل تع ال ا

 د <

 سه تعلط ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ -م)

 قفنل لكي هللا الاقي :ناكدم را تاج درل يع هيا

 م هقافنإ"نؤكيا_نأ نف ّمعأ فلخلل قحتسم قفنملا ليق ( افلت كسممل لجعو اًفلخ

 أمأواةتاننخللا ولا نم اكسمم ناك اذإ فلتلاب قحتسي امنإف كليشميملا امو اهريغتوا كتانجاولا

 نأ رهاظلاو ةرمكب شيلا طرفي نإ الا اهيا ىعاعاب لد كان وقفل نو اكس ناك اذإ

 .:انضيأ معلا )اهب دارا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ (ق) - [40]
 و روي هه ه 00

 . ( لزعلا ينعي ؛ اولَعفَت نا مكيلَع ام »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 يبنلا لكس لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 ا يعمل ني وول ١ ا ها مالسلا هيلع

 نيل اطوال انتم 2 رش

 هوري ملو (79/5) بيغرتلا يف يرذنملا لاق 6 حيحص دانسإب (917١/ه) دمحأ هاور - 8997

 . فنصملا كلذب مهو ا” ملسم

 . )5١78( لزعلا باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ]٠0.4[
 ل لزعلا مكح باب : حاكنلا اك : ملسمو

 ١



 عكا كيالكخلا حرش مد

 ناك لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ثباث نب ديز - ق)
 اوناكو هعم اولصف لاجر هارف للصيف هترجح نم جرخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يِْنلا

 ماكي هنا لضر هللا كورا ميل جرتع ل كابالا نام منا كح ةليل لك هنوتاي

 مهيلإ جرخف ىصحلاب هباب اومرو مان دق هنأ اونظو مهتاوصأ اوعفرو اوحنحنتف ملسو هيلع
 ا افاونل | ةماقإ يف مصرح ينعي ( مكعينص مكب لازام ) : 0

 اهيلع .يتبظاومب مكْيلع اّبجاو ةماقإلا نم ملعف ام نوكي ينعي ( مكيلع بتكيس هنأ تننظ

 ةداع هنم فاخي مظع رمأ عوقو ًّض نو فاني ا نوع نيج رع و كص ن

 ( مكتويب يف ةالصلاب ) مكيلعف' ةالصلل جورخلا كرت ببس متملع اذإ ينعي ( مكيلعف )

 (هتيب يف ءرملا ةالص ريخ نإف) هتمأل مالّسلا هيلع هتفأر نايب هيفو .باجيإلل ال ءارغإلل انه ىلع

 رئاعش نم يتلا لفاونل ا ا هل لفاونلا عيمجل ماع اذهو لضفأ تيبلا يف ةالصلا ينعي

 الانا دعس يفلح اقل ةيزريكللوة اعلا دنا يه س الو ديكر ةيلعت لل

 ١ 4 ا هللا ٍآ ةشئاع 0 - 6943

 صو را حرش وك

 2 0 “3 ١

 ليئاربج لازام ) ابنع ةياورلا ىلع اَقْمتا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 م نيراجلا دحأ ثاريمب ليئاربج مكحيس يأ ( ُهتَرَوْيَس هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي
 . )50١5( راجلاب ةاصولا باب : .ةليردألا باتك : يراخبلا - 8543

 (571:)/ةهيلإ .ناسجإلاو راجلاب ةيصولا .باب  ::بادالاو/ةلصلاو بلا ثاتك : ملسمو

5240-6 
 نوظفاحي ةيلهاجلا لهأ ناكو « ناميإلا لاك نم راجلا ظفح » : هللا همحر ةرمجوبأ لاق ه

 ةيدهلاك « ةقاطلا بسحب هيلإ ناسحالا بورض لاصيإب « هب ةيصولا لاثتما لصحيو « هيلع

 ٠ كلذ ريغ ىلإ « هيلإ جاتحي اميف هتنواعمو هلاح دقفتو هئاقل دنع هجولا ةقالطو مالسلاو
 ايمنادفالا + ةيرونعم هنأ تيك هيدحتاةيمعرردأ لفدلحكا ره لادم ىذألا ناش كنك

 ظعت نع ءىبنت ةغلابم يهو « هقئاوب هراج نمآي مل نمع ناميإلا ملسو هيلع هللا لص
 . )547/١٠١( حتفلا عجار . هأ « رئابكلا نم هرارضإ نأو « راجلا قح

 ا



 ه7 كندا حرش مدح

 ةنيدملاب عزف ناك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنا- ق )

 جرخف ايرورعم هبكرف ةحلط يبا نم اًسرف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا راعتساف اليل
 مالسلا هيلع لاقف هريس نم هأرامع سانلا هلاس مالسلا هيلع عجر املف هببس فشكيل

 هاندجو ذإو ) سرفلا كلذ قح يف لاقي يذلا ءطبلا نم يأ ( ءيش نم هانيآر ام )

 ( ةحلط يبأ سرف ينعي ) نآّشلا ريمض وهو فوذحم اهمسا ةليقثلا نم ةففخم نإ ( اًرحبل
 ةزجعم هيفو ( بودنم هل لاقي ناك يذلا ) هاندجو ريمضل فنصملا نم ريسفت اذه

 . ةيراعلا ذخأ زاوجو هببسب اًعيرس ءاطبلا ناك ثيح ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلل

 : ةنع ,ىلاعت هللا 5- ديس ل (م) لل

 . « ربصلا َنِم م ٌدبعلا فر

 كس ثيدحلا حرش مح

 اقزر دبعلا قزر ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 . ايندلا هراكم ىلع ربصلا ىلع ثح هيفو ( ربصلا نم هيلع عسوأ

 : هنع مناع هللا يضر تباث ردنب قر 1451

 كا ْمُكِلَع ٌبتكِيس هنأ ُتننَظ ىَّبَح حُكم ْمكب ُلاَزاَم

 ةدايصلاء ال متت نيف عملا فواصارو تين إن مكتوب يف ةالّصلاب

 0 وكلا

 نيسحلا ريغ تاقث هلاجر دانسإب )78٠0( (719) باهشلا دنسم يف يعاضقلا هاور - [847]
 لب هب درفني ملقا" كلذ عماو ماها ةمجارتاةلا للا "7! ّقالألا لاق مضاع يبأ لع نبا
 هدانسإو )4١5/7( م احلا دنع دهاش هل ثيدحلاو هدعب يذلا ثيدحلا يف بهو نبا هعبات

 . ١ معوز انه تدم الذهان همحر فنصملا داريإو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 0/7219 ليلا داخل ان: ناذلا تانك 7 يدراختبلا < [ملولالا]

 اهزاوجو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

 1 ار اجمل اق

 ا ١



 : امهنع هللا ير مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا (ق) - [85:]
 سياح اهَسْبَح نكلَو , قلخب اَهَل َكاَذ اَمَو « ُءاوْصَقلا تآلح ام ١

 نومَظَعُي ةطخ ِنوُلاَسَي ال هديب يبسفت يِدَلاَو : لاق مث ٠ ( ليفلا

61 26 

 " اَهايِإ ٌمُهَتِيطْعا الإ هللا تاما (ف

 | اخ اتيدللا حرش مح

 ةياورلا ىلع امنا ( امهنع هللا يضر مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا - ق )
 هكم ىلإ ر ابنه طبر تلا ةينلاب ناك ينيج ةيبادخلا ماع هلاقر (ىاوصقلا تالخ اه رابع

 نارا ليالا »ىف ,ةدودمم .نيغ ةرمب مالخلا . ءاوضقلا تاألخ اولاقف هتلحار اه تك رب

 هلك عطق اذإف ءابضع يهف داز اذإف اهنذأ عبر عطق ةقان فاقلا حتفب ءاوصقلا . سرفلل

 ملو ءاوصق ىمست ةقان مالسلا هيلع يبنلل ناك حاحّصلا بحاص لاق . ءاملص يهف

 سباح اهسبح نكلو ) ماللاو ءاخللا مضب (قلخي, اه. كاذ اهو ) .نذألا ةعوطقم, نكت
 0 نان ليدل فاحص عنب نم سلا شارب اي ل

 يننول أسيال هديب يسفن يذلاو لاق مث )تناول لبق ماركا قى يف مد ةقارإو ةبراحم

 ل مل ألا مسا ل

 اهيف فكلاب رهشلاو مارحإلاو مرحلا ةمرح اهب دارأ تاملظك ةمرح عمج يهو ( هللا
 يضاملاب لبقيسملا“ رع ريغ ةلوشناملا :ةطئلطلا» كلت يأ ( اهاّيا هيتيطعأ هلا لانقلا"

 . اوفرصناو اوح اصف ةكم لهأ ىلإ لسّرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هجو مث ةغلابم
 1 عب اع هللا يضر سنأ «ق)رياح [1قاهرب

 يبا ا 0 ةاَنْدَجَو نإ مورق نل فاقر ام )

 ., (1بساودنم هل ' لاقي كاك ١ يذلا ل

 هوي مل و (170105) ءن(710/11 )1 داهجلا فر ظؤرشلا بابا: اطورشلا بماتك: «يراخببلا 25 5155

 0110/0/41 كفا رشأألا ةفحت ايف اك علام

 . )59٠048( قنعلاب فيسلا قيلعتو لئامحلا باب : داهجلا باتك : يراخبلا - [88ه5]

 )7٠001”7( برحلل همدقتو « مالسلا هيلع يبنلا ةعاجش يف باب : لئاضفلا باتك : ملسم

(4:). 
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 واولا ( ههجو يف امو ) ةمايقلا موي يتأي ينعي ةفطاعلا يه ىَّنحو بصّنلاب ( هللا قلي
 محل ةعطق ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا يازلا نوكسو مملا مضب ( ةعْرُم) ةيفان امو لاحلل هيف

 . هل محل ال مظع ههجوو رَشْحَيف هرهاظ ىلع وه ليقو . هل هجو ال اليلذ نوكي ينعي

 :ءامينعو للاهيوقتلا يضر“ نيلع نبا"اياقزا جر [ 5
 . «٠ ةّيِصَو ُهَدْنِعَو الإ لابلوشالل نعام يشم ط رئااازخ

 هد ثيدحلا حرش مدح

 ءىرما قح ام ) هنع ةياورلا ىلع انا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 طايتحإلا ةهج نم هقح سيل ينعي هربخ رميو سيل ىنعمب ام ( لايل ثالث هيلع رمي ملسم
 ( ةّيصو هدنعو الإ ) لاوحألا نم لاح يف لايل ثالث هيلع رمي نأ توملل هابتنإلاو
 اراب امم فران نذل ةنيغ اناركم قيما اريل 37 "كمر نال ظني امس

 نكت يلق, ناز“ للطلاب رطل« يناعو تايمز نبلاك ات اوين قدر نيالا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنال اهبابحتسا ىلع روهمجلاو ثيدحلا رهاظل اهبوجو ىلإ ضعب
 هيلع لدز لم ءايفديح هزل هلوالا هيل تيناكل يلح رااؤللور ا ةيلع اللا ىيينسي اقع ربل
 ةبجاوف تانامآلا ّدرو نْيّدلا ءادآب ةّيصولا اّمأو اهب عربتملا ةيصولا يف اذه ليق ظفللا

 سيلا فاك ابلع داهشإ الث ةباكلا» دارع ا نأأب بمثل تفس" رخال كن لعب مانت

 هتلازإل دبالف هب قلعت ريغلا قح نآل ءاملعلا ةماع دنع نيدهاشلا نم دبال لب كلذك

 . هيلع اعلطي نأ ريغ نم باتكلا يف ام ىلع امهدهشي نأ, يفكي الو ةيعرش ةجح نم

 (١ 100 اياضرولا |[كالا ١ ااياضاولا كانك": :يىراجللا - 005 ]

 . هل ظفللاو (5) )١5571( ةيصولا باتك : ملسمو

 ياددعو الإ كلذ: لاق يع هللا لالصر تعقل ند ءةليل لع عروب انا": 'اليتعب نربا"كاق
 او

 نوكت نأ الادب علل اماما لا اللاش "ةفكلادلاا نعسأو يا رانطللا يعفاشلا لاق

 اهيف هيلع دهشيو « هتحص يف اهبتكي نأو « اهليجعت بحتسيف . هدنع ةبوكتم هتيصو

 . هيلإ جاتحي ام اهيف بتكيو



 يأ ( ربكأ قلخ ) ةديدملا ةدملا هذه يف دجوي ال يأ ةيفان ام ( ةعاسلا مايق ىلإ مدا
 . ( لاجدلا نم ) ةكوشو ةنتف مظعأ قولخم

 : هنع ىلاعت هللا ىصضر ديز نب ةماسا 5 [ 5 ١

 . © (ياشنلا نم لاجرلا "قلع رضا" ةلتفا العب "ثنك(رت ام

 كح تر للا حرش مح

 تكرت ام ) هنع ةياورلا ىلع اقَّْتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق)
 ملغأ زانق فا يوك نألا يذق لاق افإالا عا ءادلطلا »اننا لاجعرلا خلغ اذا ةنف غدت
 ا

 : اسبح ىلا ىلا يصر ا
 . « ةَعْرم ِههْجَو يف اَمَو هللا ىقلُي ىَّتَح ِدِبَعلاِب ةلاسُملا لاَرَت اَم »

 كا ف حرش مدح

 لازت ام ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 ىتح) هل ًانراقمو هب ًاسبتلُم يأ (دبعلاب) ةرورض ريغب سانلا نع لاؤسلا يأ (ةلأسملا

 . (50557) ةأرملا موش نم ىقبت ام باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - [891]
 01و دارملا هينا ها رك ١ تاي“ رافغتسالاو ةبوسلاو ءاعدلاو رك للا باك : لسمو
 !(هارور 1617 ءاضنلاب'ةعنفلا "ناب ءاطنلاوازانلا "لها

 نير زف ٠ لااغتا لوقا هل دهتكيو نم ريب ةسفلا نم ىشأ ءاسلاب ةنسلا نأ كيدحلا فواد

 ةيقب لبق نهب أدبو . تاوهشلا بح نم نهلعجف . © ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل
 «ءايرما رم دلزوا لاجل فج ةانلفاسملا ىف" © كلذ دف لعألا نرعأ ىلإ ةراشإأ عااونألا
 رش ءاسلا ٠ :.ءامكحلا» ضعي لاق دقو,بب.واهوتغا قام هدالاويرهيجتلا نم رعكأ] هدنعو ىلع ىتلا

 لجرلا لمحت نيدلاو لقعلا ةصقان اهنأ عمو . « نبنع ءانغتسإلا مدع نييف ام رشأو نهلك

 ثلا ع هلك نيدلا روما بلط نع هلغشكو نيدلاو لدملا صقر هيف اع يطاعب لع
 . م17, 0 يراملا تف .عجار ..,ىىداسبلا دكا كلل دواادنملا | كلطذ لع

 60014 بايغكت ةيرباعلا كان مقا تاب "9 ةاكرلا كباتكب يت راختبلا#"< 55

 401 از نما ةكيس) ءةلاسملا معارك ١ك": ةك رلا اتاك + ملم

١ 



 ( ةكئالملا نم هُنيِرقَو نجلا نم هنيرق هب لكو ٍدَحاَو لك نإ » رخا ثيدح يف نيب مالّسسلا
 52 - 0 2 6 2 ٠

 . رشلا ىلإ عاد هل قبي ملو نجلا نم هنيرق ملساف مالسلا هيلع انيبن ناعأ ىلاعت هللا نا الإ

 : ةنع لاك هللا يضر هل هرم ناحل

 معن : لاق نإ تناك اوُلاَمَك « منعا ىَعَر اّلِإ ايي هللا َتَعَي اَم ٠

 ل نا طلو كلك اضاع تا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ابن هللا ثعب ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةمكحلا ليق ( معن : لاق ) تنأ تيعر لهو يأ ( ؟ تنأو :اولاقف ميقلا يقرر الا

 تنك ) ةولخلاب مهبولق ةيفصتو ءافعضلا ةسناؤمب مهل عضاوّتلا ليصحت منغلا مهيعر يف
 لهأ ينو دالبلا رثكأ يف رانيد رشع فصن طيرارقلا ( ةكم لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ
 لك يف طيرارقلا رادقم مالسلا هيلع نيبي مل اهنإ هنم ًاءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج ماّشلا

 د 2 ريع طا انك لا أ ةلحاعلا ل وظحلاب ةتايعسا ريك

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ذخأي نأ هماظعتسال يف ىنعمب ىلعو ةكمب عضوم طيرارقلا لاق

 ةرجألا ذخخأ نع نوهزنتي امثإ مالسلا هيلع ءايبنألا نأل فسعت دقف هلمع ىلع ةرجأ ملسو

 باب يف ميلا يق :ررك دما هنيالاللا الغ نأر لع ةتيكتشال ١ عمن هذان رتملا اك

 . بابلا كلذ يف هداريإ هجتي ال هيِجوّتلا اذه ىلعف ةراجإلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يراصنالا رماع نب ماشه (م) - [890]
 220 20 ةءشق (فددعر ذك 2 2 | د4 نري فمما كل 252 1

 . (« لاجّدلا َنِم ربكا قلحح ةعاسلا ِماَيِق ىلإ َمَدا قل َنِيِب ام »

 عج تثيدحلا حرش مدح
 ١ ع

 يبنلا نع هاور ام ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر يراصنالا رماع نب ماشه - م )
 قلخ نيب ام ) : ثيدنلا اذهب اهنم ملسم درفنا ثيداحأ ةعست ملَسو هيلع ىلاعت هللا لص

 . )5١5557( طيرارق ىلع منغلا يعر باب : ةراجإلا باتك :يراخبلا - [885]

 0رةيك ب لاكتؤلاب تيدا رم ةهدقبا ىف !تابزرم !ةعاشلاب دار داب شفا يوما , : نلوم نع

 نياك

 م



 مهو ةيلهاجلا لهأ هيلع ام ىلع اًراكنإ درو ثيدحلاو رطملا ءاج ينالفلا بكوكلا نارتقاب

 . كلذ نودقتعي اوناك

 6 اءافشماهل 1 لربما كراع

 هس ثيدحلا حرش مح

 وفل لزثا امر صرع رواجعو_ دج اهاق دوضر ايش وأ - عد
 ضعب ةبلغب لصحت ةلع ِءاَّدلاو ثادحاللا انهه لازنإلا ىنعم ( ءافش هل لزنأ لإ ءاد

 دقو ةقودألا لاما نوكي كلذو لادتعالا ىلإ اهعوجر ءافتكلاو نضر لع طلخا

 هل ءاقدرمال هنأل ماعب سيل ثيدحلاف ءاد ناك نإ توملا 2 وادت الب هللا نوعب لصحي

 يصاعملا يهو ةيونعملا 12| رهالل ءاود نوكت ذأ .نيعلا ةعاطقلا هئاود ضعب نإ ليق امو

 متيوملا ل

 : هنع ىلاعت هللا 0 ةايرش قا (خ) - [884]

 هل تاكا الإ هيا فلسا الو 0 سس هللا نع ا

 و ورث

 هرمأت ةَئاطبَو مل ا ف ورعملاب 0 ةئاطب 4 ناَئئاطب

 . يرانا هميصع نم موصْخشلا ورب هيلع ةطسكو علان

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 نم هللا ثعب ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ( ناتناطب هل تناك اّلِإ ) هدابع ىلع هللا ءافلخ مهنإف ءارمألاك ( ةفيلخ فلختسا الو يبن

 هيلع هّضحتو فورعملاب هرمأت ةناطب ) يعادلا انه اهب دارملاو هرس بحاص لجرلا ةناطب

 هيلع هنأل هسفن هب دارأ ( هللا همصع نم موصعملاو هيلع هضحتو رّشلاب هرمآت ةناطبو

 : (ه >ابا) ءافشمل 'نزنأ لالا“ ءاذاهللا لاونأ ام 'تابا, : كلطلا بناتك: !.ياراسللا < ملحاحاو

 . )1١948( هتروشم لهأو مامالا ةناطب باب : ماكحألا بتاتك ١" يراخبلا - م

١.6 



 ون يلا هللا ينضراوف رب رع وبأ ا
 لكماقلا داق دقالا وانه الإ اعيش !اَهبق (( لع هللا ل

- 

 رش بول رقزل خلوا ار اروع زك دعي لديك ت
 . رمحلا نع لك نيح هلاق ؟ (« عمال :ةلزازلا # هَرَي

 هم ثيدحلا جوبش يح

 هللا لزنأ ام ) هنع ةياورلا ىلع اقفّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 نأل اهب اهفصو ةدرفنملا يأ ( ةذافلا ةيآلا هذه الإ ائيش ) رمحلا يف يأ ( ايف يلع

 ْنَمْفظ ) اهلفاونو اهضئارف تاعاطلا جالا ريع اهانعمو ةليلق اهظافلأ

 هلاق م .0 : ةلزلزلا) 4 ُهَرَي أَرْش ٍةّرَذ َلاَقْمم لَمْعَي ْنَمَو ُهَرَي اًريخ ٍةَّرذ َلاَقْثِم لَمْعَي
 اهيف ةاكزلا بوجو نع يأ رامج عمج مبملاو ءاحلا مضب ( رمحلا نع لئس نيح

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ مر نطل
 اهي ساّنلا َنِم ٌقيِرَف َحَبصأ الإ ٍةَكَرب ْنِم ِءاَمّسلا َن يلا لك

 0 ا ال ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم هللا لزنأ ام ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 دارملا لاق نم حارّشلا نم ( نيرفاك اهب سانلا نم قيرف حبصأ الإ ةكرب نم ءامسلا

 ناميإلا لصأ توبثل رفكي الف بك وكلا ىلإ ثيغلا ةفاضإ ىلع هراصتققال ةمعنلا نارفك هنم

 ءيشلا دانسسإ نأل لمآت هيف نكل ةمغن ةكربلاو ةكربلا كلتب يأ نيرفاك اهب هلوق هيلع لدي

 مارح هاو انارفك نؤكي 'فيكف ؛كيدجلاو'نازقلا ف يف عئاش هيلع راصتقالاو هببس ىلإ

 دس و ترس اس ار ل ع اللا

 نولوقي يأ ( اذكو اذك بكوكب نولوقيف ثيغلا هللا لزني ) ةيببسلل اهب يف ءابلا نوكيف
 . )585٠١( ةثالثل ليخلا باب : ريسلاو داهجلا باتك : يراخبلا - [886]

 .(؟5) (141/) ةاكزلا عنام مثإ باب : ةاكزلا باتك : ملسمو

 . )١55( (ا") ءونلاب انرطم لاق نم رفك نايب باب : ناميالا باتك : ملسم - 853
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 ةئلثلا يطع يِنَذححَأَف « ٍءىِراَي انأ اما: تقف رفا : َلاَقَف , يِلسَأ م

 , قلك يِذْلا كبَر مسا أرْا © ٠ ؛ َلاَقَف , يِلسْرَأ مث َدهَجِلا يّ ْعَلَب ىَتَح

 ناّسنإلا لع( ؛ذلقلابْ سلع يذلا رك الا كيرو ارقاع قلع نيالاستإلا قلب

 . ( م١ : قمل  مَلْعَي مل اَم

 بسد ثيدحلا حرش مدح

 ( ءىراقب انأ ام ) اهنع ةياورلا ىلع اَقْمَّنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 . حراشلا خيشلا هراتخاو ةءارقلا نسحأ ال هانعم ةيفان انأ ام يف ام ملسم حراش لاق

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ عم اهسفنال ةءارقلا ناسحإ ىفنملا لعج مل يملع تيل : لوقأو

 يف لخدت ال ءابلا نأل فيعضف ةيماهفتسا اهّنَأ نم ضعب هلاق امو ايم ناك ملسو هيلع

 لَبَج دملابو ةلمهملا ءاحلا رسكب يهو ( ءارح راغب هءاج يذلا كلملل هلاق ) اهربخ

 نامز يف هيلإ بهذي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يتلا ناكو لايمأ ةثالث ةكم نيبو هنيب

 كلللا أ ( لاقف ) تافولأملا نع عاطقنالاو تاولخلا بحي ناكو هيف دبعتيف هتثعب برق

 ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص يبنلا يأ ( لاقف أرقا ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل

 هبلق عشخيل لعف امنإ ©« ينقنخ » تاياورلا ضعب يفو . ينرصع يأ ( ينطغف ينذخأف )

 مضب ( دهجلا ينم غلب ىتح ) هسفن ءاقلت نم لوقي له ربتخيل ليقو هلوقي ام ظفحيو
 0 وول در نيم دايس ا ب او
 ا لاقف ) ينقلطأ يأ ( ينلسرأ من )موج لوآلاو دهجلا ,ينم_ليئاربج (غلب

 | : لاقف ينلسرأ مث دهجلا ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخأف ءىراقب انأ ام

 حا < 0 الا ا

 هيف ءابلا ( كبر مساب أرقا : لاقف ) هيبّتلاو راضحإلا ةدايزل تارم ثالث طغلا راركت
 لوألا قلخل ريسفت وأ فانعكتسا اذه ( ناسنإلا قلخ قلخ يذلا ) ةناعتسالل وأ ةدئاز

 ناسنإلا نأل ةقلع نم لقي مل ( قلع نم ) هفرشل ركذلاب ناسنإلا صح اًميبم هنوكل

 (4ملْعَي ل ام ناسنإلا مّلَع ملقلاب َمَّلَع يذلا مركَألا كْبَرَو أرقا 9 ) عمجلا ىنعم يف

 يبأل لالدتساو روهمجلا هيلعو 3 ةلزان ا هده ناب حرصت هيفو ١-0[ : قلعلا]

 . روّسلا لئاوأ نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع ةفينح

١ 



 هس ثيدحلا هي را

 ليق . ءاحلا نوكسو ءافلا يسكب: ( هنغ ىلاعت هللا يضر يرهفلا دروتسم -م )

 ل ا ل ا يا اسر دل

 قوف ةانثملا ءاتلاب ( عجرت م رظنيلف ملا يف ةبابسل ا هعبصإ 5دحأ لعجي ام اّلِإ ةرخآلا

 معن ينتي تكحألا ىلإ عجار مرسل تحن ةاثحلا ءايلاب يورو , عيضالا [لإ عجار هريخ د
 . رادقملا اذهب ةرخاآلا معن ىلإ ةبسنلاب ايندلا

 : امهنع ىلاعت هللا 0-0 5 كو كر
 : اوُناَ 5 ماّيألا هذه و اَهنم لكلا "مايل يف : اعلا 0

 00 اق هلل لبس يب ةاهجلا

 . « ٍرْظَعلا َماَي ينعي ؛. عتيج لي لع هلاك هيسفنب رطاحي حرخ

 هبي ثيدحلا حرش مح

 يف لمعلا ام ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - خ )
 لاق هللا ليبس يف داهجلا الو اولاق مايألا هذه يف ) لامعألا نم يأ ( ابنه لضفأ مايأ

 ( هلامو هسفنب رطاخي جرخ ) لجر لمع يأ ( لجر اّلِإ هللا ليبس يف داهجلا الو

 هلامو هسفن نم يأ ( ءيشب عجري ملف ) هللا ليبس يف لتاقيو كالهلاو رطخلا يف عقي يأ
 1 و

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لا
 : لاقف « ءارح راثو هَءاَج 0 ؛ ٍءىراَقب اا

 : لاقف « ىلا , دْهَجلا ينم ّْلَب ىّتَح يِنَطَعَف ينَدَحَأَف : لاقف « ره

  دهَجلا نم ْعَلَب ىَّنَح َةيناَتلا ينطَعَف ينّدححأَف ءءىراقي انآ اَم : تلعَم 1

 ؛ا مق ةبكز, قيزربتتلا مايأ .ىف؛ لجعلا هلاضفر تاير نيديعلا :تاتكر م ييراخبلا امم

 - 0 ريكب لاو نع انثدح- كبات د: يحولا ءظرا اناعكلا .٠ يراخبلا -

 2 (51601) ( 11 .) .. هللكع هللا لوسر لإ يحولا ءذب باب : ناميالا باتك : ملسمو

 ١



 ابك ىلع هللا يضار ةريره وبأأ (غز) 0[

 ؛ اشير تبع عملا ةيباق انكوردلاب اهنكشتلا حلو كلي ارش

 جت تيدا حرش مدح

 مكيطعأ ام ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ىلاعت هللا ينرمأ ينعي لوهجما ءانب ىلع ( ترمأ ثيح عضأ مساق انأ اهنإ مكعنمأ الو

 لجل طخ | ولف ىف عقبالك لاوطالا | سم ايدل هتعتم و يعلم امي ىلا

 .. ةمسقلا, ف لضافتلا

 ” نع لافتا هللا ,يضر برك يدعم نب مادقملا (خ) - [841]
 3 رو رز

 َنِإَو « هدي ٍلْمَع ْنِم َلُكأَي نأ ْنِم ار طق اًماَعَط ٌدَحَأ لكَ ام

 "ايدي لمح 0 لكأب تاك فار تاو

 بص ثيدحلا حرش رسال

 يبنلا نع هاور ام ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر برك يدعم نب مادقملا - خ )
 دحأ لكانام ساده اهدا نيتيدحب اينم يراحبلا درقتا 'اًفيدجلا نوميراو اهعلس 11
 لالحلا بسك بلط ىلع ضيرحت هيفو ( هدي لمع نم لكأي نأ نم اًريخ طق اًماعط
 ريكا تابطو اهقييؤ عارالا قمتي ناكاوت هذيلا لماع نط 5 اي 56 ادواذ فايت نإ

 . هل ريرقتو ضيرحتلل

 : هنع ىلاعت هللا يضر يرهفلا دروتسم 0 كل
 يف ةبابسلا هَعَّبص 1 ع ما اع ا اعلا

 كا عجرت مب 5

 #4 لوسرللو هسمخ هلل نآف 8 : للاغت هثلاا لاوقا كانا: نسمخلا ,ضرف تاتكا :١ يوراحبلا < 44

 اي

 . (١5ا5) هديب هلمعو لجرلا بسك باب : عويبلا باتك : يراخبلا - [881]

 .(هه) (51868)
 ااا



 انحخ كيدحلا حرش مدح

 ءيشل هللا نذأ ام ) هنع ةياورلا ىلع اَقمَّتا ( هنع هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 توصل يأ ( يبنل ) عمتسا ىنعمب ملع باب نم نذأ ردصم كيرحتلاب وهو ( هنذإك
 نالف مالك عمسي ريمالا لاقي م هب دادتعالاو هباوث لازجإ عاتسالا اذهب دارملاو يبن

 ورقملا وأ ةءارقلا بقع ندعم ( تاكقلا ؛ فو ر هلا لع لجسم هنالرب الا

 رهجي ) هلوقو هنالعإ ليقو هظافلأب حاصفإلا هينغت نم دارملاو ةلزنملا بتكلا هب دارملاو
 . اهداف نم ةقرو هللا نم ةيشح لع هتءارق هيغت ىنعم يدابالكلا لاق. هل ذه (

 بلطي رعشلاب ىتغي ابر. مغ هباضأ اذإ ناستالا نأ كلذو مومغلا فشك هاج لفرز
 مهلغشي امع مهرودص قيضو داعملا مه مهموم نوقيدّصلاو هيف وه امم ةجرف كلذب

 رام لس ينلادما لد 1 نشا كل ثا نع كرسي

 همومغ نم جرفتي مل نم يأ « ان َسِيَلَك نارقلاب ني مل ْنَم ١ : هلوقب ملسو هيلع :
 نع لارقلاب ىنغتسيا: هانم ليقو 2 ةريسو اقلك انم سلف هيف كدتلاو نارقلا ةءار

 دسافم ىلإ يضفي مهملكتو سانلا نع هب ءانغتسالا نأب حادشلا ضب هركنا كل

 الف ليلق لعفتسا ىنعمب لعفت ءيجم نأ ىلع امهريغو غيلبتلا توفو ءىراقلا عييضت نم
 هتءارق تقو يف نوكي هءانغتسا نأ رهاظلا : لوقأ . حيحص رخا لمحم عم هيلع لمحي

 نأ عم دسافملا هنم مزلي الف تاقوألا عيمج هئانغتنما قارغتسا ىلع ظفللا يف ليلد ال ذإ
 ءاتغلا نأل هتوص نيسحتب برطتي يأ ىنغتي ليقو ةدارإلا لاتحالا عنمت ال لامعتسالا ةلق
 ببس كلذ نأل فلسلا نم ةعامجو ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ هحابأ برطلا تامالع نم

 ههرك يعفاشلاو مهفّتلاو عوشخلا نم عنام هنأل كلام ههركو اهيلإ سوفنلا لابقإو ةقّرلل
 ةدايز وأ صقنب مالكلا رييغت ىلع لومحم لوألا لعل رخآ عضوم يف ههركي ملو عضوم يف
 . ملسم ,حيحص حزش يف, اذك .. ةمدع ىلع يناثلاو

 نارها ع ريا نيم تاي فانا ل: اهي يعقل وني رفانسملا ,ةدلص نايكي : ل 3

 ا ا



 «ةيفاّثلا م١ هلوأ ءاج ام ىف :لوألا لصفلا

 : هنع ا هللا 0 سنأ كوس ا ف

 , لكع نم طهرل ُهَلَق ؛ « دولاب اوقَحلَت نأ الإ ْمُكَل ُدجأ ام ٠

 1٠ ا انغبا هللل لور اذ : اولاقف ع ةنيدملا اووتجا ا

 كس ثيدحلا حرش مج

 يأ ( مكل دجأ ام ) هنع ةياور ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 لبإلا نابلأ اوبرشتف عستلا ىلإ نيتنثلا نيب ام وهو ( دوذلاب اوقحلت نأ اّلِإ ) ةحارو ءاود
 ةليبق مسا نيعلا مضب ( لككع نم ) اًدعاصف ةئالثلل مسا وهو ( طهرل هلاق ) اهلاوبأو
 رفن تاياورلا ضعب ينو . لكع نم طهر نتملا يف ركذ ام ىلع نوبطاخملا : تلق نإف

 لعلف نكي مل نإو مالك الف لكع نم انطب ةنيرع ناك نإ : انلق . قيفوتلا امف ةنيرع نم
 نيينرعلاب ةروهشم ةيضقلا نأل هبشأ لوألا نكل ةنيرع نم مهضعبو لكع نم ناك مهضعب
 اولاقف ) ضرملا وهو ىوجلا مهباصأ يأ ( ةنيدملا اووتجا ) طهر ةفص ( ةينامث )
 ةزمهلا عطقب ليقو نبللا وهو ( السر ) انل بلطا يأ ةزمحلا لصوب ( انغبا هللا لوسر اي
 . برقأ لوألا ىنعملاو لسرلاب انعأ ينعي هل اًبلاط كتلعج يأ ءيشلا كتيغبأ نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ قرح نلالنك

 . ( هب رَهجَي نالرقلاب نعي ؟ينلويزذاك عيشل هللا داما

 ظفللاو )5١1١( ؟قرحي له ملسملا كارشملا فرح اذإ ناب : داهجلا تانك :ىئراسكبلا -

 هل

 . (4) )١737١( نيدترملاو نيبراحملا مكح باب : ةماسقلا باتك : ملسمو

 اخ . (م015٠) نارقلاب نغتي مل نم باب : نارقلا لئاضف' باتك : يزراخابلا - 3
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0 11 
 1 اا

 5 7 ا
 ب ١ ةذاذخ 77 1 07

 أ . 1
 لاا "' ١ ١

 رب

, 17 

 , يةيردل ةلولوالل ىل اان

 ف مير هل فلد ةيلسلا ذل فتيل
 ؟ باجر ا لع اهل ابنت,

 د امر 0 علو القا نب انياب
 دل هل 24 امان اعل زل“

 اذن اخي,

010 

 ١ ا 1 1 0 1 0 كي 3 0 7 ا أل

 ظ ا هير هل باد ماع م سن اسلوب اهياذبن اير اهييلقلا

 * اهي ن فلو اما ةدب غب وا ابعدي 7 نا ةلورلا للا

 ) . ايراد جلد |امب عيب ري لاظتاجر نير اله ان بعير 0



 : لوألا لصفلا

 .(ةيفانلا ام) :هلوأ ءاج ام ىف ١

 .(ةيماهفتسالا ام) :هلوأ ءاج ام نف 3

 .(ةيربخلا ام) :هلوأ ءاج ام رك سل

 .(«ةيطرشلا ام» :هلوأ ءاج ام م

 .(نيب امو :هلوأ ءاح ام ا

 : يناثلا لصفلا

 .(مهؤامسأ وأ روك ذلا م ىدانملاو اي فرح» :هلوأ ءاج ام يف ١

 .(ةليبقلا ىلإ فاضم ىدانملاو اي فرح» :هلوأ ءاج ام يف نال

 .(ىتشس ساجلا ىدانملاو أي فرح)» :هلوأ ءاجح ام يف ٠

 .(نهؤامسأ وأ ثانآإلا١ ىنك ,ىدابسلاو اي برحو :هلوأ ءاج ام يف 4

 ٠م  (؟) راهزألا قرابم



 ا( ا , 1
 ١ 0. ا 1 1

 ا 1 للا

 ْ 1 ا 09

 ١ ش 5

00 

1111 7( 

 "ر

 01 ١ 0 1 ١  "5ان 0

5 

 ا 0 0 0 0



 ١ ةيلك هلوأ ءاحعام ىف تلا اضل ١إذا

 :اددع ىلاعت هللا يضر ةعمز نب هللادبع (ق) - [ما/ا/]

 0 ر اهلإ كعتا علا رسسلا) 4 اَهاَقشأ ْتَعَبْلا ذإ © »

 . كنز بولا لتمركلا ِهِطْهَر يف عيِنَم مِراَع

 م تيدا حرش مح

 نيعلابو تاحتفلاب و ةمجعملا يازلاب ( هنع ىلاعت هللا يضر ةعمز نب هللادبع - ق )

 ا يلع لام قر ضر ل

 اهاقشأ يف ريمضلا ىضمو بهذ يأ[ :سمشلار ( ؛اَهاَقْشأ َن ْثَعَبْلا ذإ# ) :هدحو ثيدحلا

 يأ نيتلمهملا ءارلاو نيعلاب ( مراع زيزع لجر ) ةقانلا ىلإ يأ ( اهيلإ ثعبنا ) ةمألل
 . عينمب قلعتم اذه ( ةعمز يبأ لثم ) هديري نم ىلع عنتمم يأ ( هطهر يف عينم ) ريرش

 ليعامسإ نب ىبموم انثدح باب : سمشلاو ةروس نم ريسفتلا باتك : يراخبلا - [471]
2 65) . 

 اهلخدي رانلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب : اهلهأو اهميعت ةفصو ةنحلا تاك ملسمو

 .(19) (؟5855) ءافعضلا

4 



 .ةنودكا اعايضار ر ينلعجا يأ ( هب ينضرأ مث ناك ثيح ريخلا يل ْرُدْقاو هنع ينفرصاو

 انملعي) 57 اهلك ةارومالا يف .ةراخعسالا/انملعي:خلسأو"هيلِع هللا نص يتنلا«ناكوأ: يوارلا لاق

 ةروشملا يطعأ نمو ريخلا عنج 4 ةراحتسالاب ا طعأ نا .ماماكسملا رعغب لاق. ةزوشألا

 . لوبقلا عنمب مل ةبوتلا يطعأ نمو ديزملا عنمب مل ركشلا ئطعأ نمو باوصلا عنمي مل

1+ 
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 ةققن !لغجت ,يأ ,لاوهحملا_ءانب ىلع.( ّنقفحل .هديي-دمحم "سفن يِذّلاَو )لاق 521 ناك أل

 . هللا ليبس يف ( امهزونك ) مكيلع

 : هنعا" لاعت هللا يضر هللادبع نب 07 ل

 دل م ضيف َِْغ ْنِم نْيمَعْكَر عريف ٍرمألاب ْمكْدَحأ َمَهاَذِإ

 , ميلا َكِلَْق ْنِب كلاس َكِتَرْدقب كَرِدَقَتسأَو « كِملعب كريِجَتْسأ 0

 تك نإ مهلا « بويْعلا ُمالَع كنا كل ُمَلعَتو ردا الو ردقت كنف

 لجاع يف : لاقوُأ « يِرْمأ ةبقاعو يشاعَمَو ينيد يف يل ربح رْمألا اذه نأ ُمَلْعَ

 لكل اك نإَو ّمُهللا « هيف يل 0

 لجاك رغب لاق 0 0 02- يناعمو ينيد يف يف يل رش رمألا اذه نأ

 مث ناك كيح نيخحلا يل نلف ( ُهْنَع ينفرصاو ضع هفرصاف ِهِلِجاَو يرمأ

 يك ا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ّمه اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج - خ ر
 ةينب ةلفان ينعي ( ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف رمألاب ) دصق يأ ( مدحأ
 بلطأ ينعي ةناعتسالل هيف ءابلا ( كملعب كريختسأ ينإ مهللا : لقيل مث ) ةراختسالا

 هلوق يف ىتعملا!اذك و. كلملع قحب ئنعي فاطعتسإلل وأ كملغب اًنيغتسم ريخلا كلت
 ملعتو ردقأ الو ردقت كناف مظعلا كلضف نم كلأسأو كتردقب كردقتسأو )

 نأ ر كملع ىف اًبباث ناك نإ يأ ( ملعت تنك نإ مهللا بويغلا مالع تنأو ملعأ الو

 ( هلجاو يرمأ لجاع يف لاق وأ يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخ رمألا اذه
 اهرسكو لادلا مضب ( ُةْرُدَقاَف ) هترخاو هايند يف ىنعي يوارلا نم كش اذه ةزمنطا دمي

 ا رمالا اذه نأ ملعت تنك نإو مهللا هيف"يلاكراب ملال ةرسسو ىلإ 2 0 د

 ينع هفرصاف هلجاو يرمأ لجاع يف : لاق وأ . يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل
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 ةرم هلسغ ماقم اًمئاق بارتلا نوكل ةنماث اهاّمس ءاملا عم بارتلاب نهنم ةدحاو اًعبس

 :«ليت ك]فد « ءاملا عم بارتلاب نهالوأ تارم عبس 0 ةياور يف ءاج ام هيلع لدي ىرخأ

 ىلا ديفقتلا |: ةكيلقإ ا قيفاوعلاب امها كئاروعلاب ناك رشا ( ىرخأ ةياور يف ءاج

 عبس دحاو بلك وأ نابلك غلو ولو نهادحإ دارملا بي طارتخالا ل رسل يرحألا وأ

 ةماعلا ل حا عبس عمجلل يفكي هنأ حيحصلاف تاّرم

 يور الب تاساجيبلا رئاسك رفعت لا الك لس لات هنا همكار هيل ا راح الا

 ثيدح لمحيف « تارم ثالث لسغي ءانإلا يف بلكلا غلو اذإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ

 ..بالكلابارمأ ف عيبلعا ديدتلا ؟كقو_مالسالا ءافعبا لعادل

 ”' امتع ىلاطت "هللا "ضار ةرضل رباع و" ةرراره بأ" (ىز'

 َرصِيَق الف ٌرَصِنَق َكَْلَه اَذِإَو « ُهَدْعَب ىرسك الق ىرسك َكّلَه اذ

 "0 را

 بس ثيدحلا حرش مح

 ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ةرمس نب رباجو ةريره وبأ - ق)
 هدعب ) سرفلا كلم مسا اهرسكو فاكلا حتفب ( ىرسك الف ىرسك كله اذإ ) امنع

 نوكي ال هانعم : يوونلا لاق ( هدعب رصيق الف ) مورلا كلم مسا ( رصيق كله اذإو

 نكلووملس ور هيلع ىلاعت هللا لص لبنلا نمر يف ناك, اك1 ماشلاب نيصيق .الو' قارعلاب ىرسك

 قّرَم امك هكلم هللا قّرَم » :؛هقح يف مالسلا .هيلع هلوقل ةيلكلاب هكلم لاز :ىرسك

 اة رجلا هر ةوش نير ياخ ثيدح امأ - عماله7

 لو كعلا مكل فلخل و ركع ينل لوق تار ييحلا (ضرف ياك : ايراجلا

 . لاذ

 لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسمو

 امرا( ب1 هز ذابلا ١ نم تالا ناكمأ نوكي نأ] نققعيف

 يافا طلاع ةردارطاداوأت قارا اب

 يل للا ةعدخ برحلا باب : داهجلا اكاككا © يراجتلا

 لجرلا ربقب لجرلا رمي نتح ةعاسلا موقت ال باب : ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسمو
 . (/ه) (؟59148) ءالبلا نم تيملا ناكم نوكي أ 1 مف
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 ع ىلاعت هللا يضر ا © - [ما/5)

 ؛ ىئذأ ْنِم اَهب َناَك ام طيف اَهذحأيلَف ْمكِدَحأ هم عَ َواَذِإ»
 ريل عل 62

 ىتح ليِدِنملا هذي ْحَسْمَي الو «:ناطيشلل اًهقَديبالَو ع

 لل ماَعَط يأ اف «يرذيال ةئافءاد ةئاتطأا قلي

 اة (بمدخلا حرش كك

 م دحأ ةمقل تعقو اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 نم رذقتسي ام هب دارملا ( ىذأ نم اهب ناك ام ) ةلازالا وه ةطامالا ( طميلف اهذخأيلف

 اهلك الوان ريل( اهظافطا لإ, نكنأ نإ اه لغيد نق نع تلو نإ هوغو تار
 اهراقحتساو هللا ةمعن ةعاضإ هيف نأل ناطيشلل اهكرت راص امَّنِإ ( ناطيشلل اهعدي الو
 هدي حسمي الو ) نايبنم امهالكو اًبلاغ ربكلا وه .ةمقللا كلت لوانت نم عناملا نأل'وأ

 ىلع ةوقلاو ةيذغتلا يأ ( ةكربلا ماعط يأ يف يردي ال هنإف هعباصأ قعلي ىتح ليدنملاب
 1 مننا قةعاط

 متع لاح هللا يضر لفغم نب هللادبع (مر 7

 ةَنِماَّتلا هي سلا اا ١

 0 يارثلا"ىف

 كسي ثيدحلا حرش مح

 غلو اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر لفغم نب هللادبع - م )
 غانالا# نم لقي" ىلا و ءانالا يف, لاقا اهنا, معاتإلا ىف ) هنانل فرطب برش يأ ( بلكلا

 هولسغاف ) اهتنسلاب هنم ءاملا اهوانتل ةيفرظلا هجو ىلع نوكي امنإ هنم عابسلا برش نآل
 هولسغاف هانعم ( بارتلا يف ةنماثلا ) ءافلا ديدشتو ةلمهملا نيعلاب ( هورفعو تارم عبس

 ةطقاسلا ةمقللا لكأو . ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا ثان ةيرخألا تانك : مليم

 )١55(2. ,(0077ءاهقعل ب لبق, ديلا جسم ةهاركو ىذأ نم اهبيصي ام حسم دعب

 . (« ةكربلا ماعط يأ يف يف ١ : (ملسم » يفو

 . (45) )58١( بلكلا غولوب مكح باب : ,ةراهطلا باتك : ملسم - م53
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 يأ ( غرف ىتح هبي ملف ةالصلا يف وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا هادان دقو
 هدنع تدعقو هيلإ تبهذف ماعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا هللا لقي ملأ ) هتالص نم

 : لاق ؟ءاشعلاب اوؤدباف ةالصلا تمبيقأو ءاشعلا عضو اذإ حيحصأ هللا لوسر اي تلقف

 . ( معن

 2 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [877]
 تاب طرق 3 قيلت ةكيرحلا ا يف, سالك اذإب١
 د ( ءافِش يئرخالاو ٌءاَد هيَحاَنَج ىّدحإ يف

 نس ترم حرش مدح

 بابذلا عقو اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 ( خ » ةمالعب ثيدحلا اذه مقر خيشلا نأ ملعإ ( هعزنيل مث هسمغيلف مدحأ بارش يف

 بابذلا عقو اذإ » هيلع اَمْفّنا امو « بابذلا طقس اذإ » يراخبلا حيحص يف روكذملا نكل

 ىلع «”ليلد هيفو. نتللا فب هركاف 61 قابلاو كيييطلا )لك يدع عدس بارش يف

 ءاد هيحاتخ_ىراجا ىلإ تاكور شابا وسفن هبل نسل رام, ريك اذكر رهاظ .بايذلا نأ

 هللا ةمكح ير دعب اال. لاق ةقيقحللا' لع اهءاقشنلا ور عادلا يباطخلا لمح ( ءافش ىرخألاو

 كلذ نم ىوادتو ّمسلا اهتربإ نم جيبي برقعلاك دحاو ناويح يلزج يف امهعمجي نأ

 عفترتف هعوقو نيح هيحانج دحأ سمغي بابذلا نأل نيزاجم انوكي نأ زوجيو اهمرجب
 . ءاقشلاك وهو سفشلا ارسك نوكي. هلك نسمع اذإو ءادلاك ءاذهف هيركا نه فلا

 هسمعيلف مادحأ باارشأ يف بابذلا عقو' اذإ باب : قلخلا ءدب "باتك : يزاخبلا < [75]

0 

 ىلع ثيدحلاب ناميإلا مهضعب قلعو مهل قالخ ال نم ضعب ثيدحلا يف نعط دقو «
 لمعيف ُهَُيَع هللا لوسرب قدصملا نمؤملا امأ عوضوملا اذهب ةصاخلا ةيبروألا ثاحبألا

 هللا لوسر نع حص ثيدحلا مادام ددرت وأ لادج نود سأرلاو نيعلا ىلع ثيدحلاب

 نايلألل ةحيحتملا ةلموشلاوا .. عصتلا ياروا دعفمز» كيلا لوجك ليه ايلا عجار
 0100100 ا تيد
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 كللذاةثاكااو_هلوشر اهينتما حنا قم هللا ةلعجا ةمكانكلا  اذذع كل وي !نانملا

 نع هلاتتمأوا مانملا "يا هوما يتلا وأب نأ هننلا لقا تقم! انو انزإكأ

 كم نعلم لع اخ مانلا' ةيغ هيق يؤ وكل ةبماؤا قالا 3 ةةعلراعلا ةللدر

 يذ نم رشع نماثلا تبسلا ةليل تناك اذإ ىتح نونس كلذ ىلع ىضمو
 راو رجطس لع, ناك تار .نحشلاب ديعإ ةثاهتما) ةرشع ىدحإ ةنس ةدعقلا

 هعمو ىشعتي دعاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلاو برغملا ةالص يف تعرش
 هلع .هلوق ترك لفز هس: كي ةالصلا رضاازبا يتدولقب و ءاشعلا ىلإ يناعدف دن
 وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا هادان دقو ىلعملا نب ديعس يبال مالسلا

 , ماعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا هللا لقي ملأ ؛ غرف ىتح هبجي ملف ةالصلا يف

 ءاشعلا عضو اذإ حيحصأ هللا .لوسر اي : تلقف هدنع تدعقو .هيلإ تبهذف
 . ( معن 1 لاق © ءابشعلاب اوأدباف ةالصلا فقيكأو

 يا تيدا حرش كك

 ( ءاشعلا َعِضو اذإ ) اهنع ةياورلا ىلع اتمنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 هلكأب يأ ( ءاشعلاب اوؤدباف ةالصلا تميقأو ) لاوزلا دعب لكؤي ماعط دملاو حتفلاب

 ( كلذ ناكو هلوسر ننس ىيحأ نمم هللا هلعج باتكلا اذه فلؤم يناغصلا لاق )

 زوبخما ىنعمب زبخلاك لوؤسملا ىنعمب واولاب وأ ةزمهلاب ( هلؤس ربكأ ) ىبحأ ردصم ىلإ ةراشإ
 0 رمشال 2ر0 # ىسوم اَي َكَلْوَس تيتو 8 : ىلاعت هلوق ينو
 ةحص نع هلاسأو مانملا يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىرأ نأ ةدم ىنمتأ تنك )

 ةياورلا نأل ( نكمي دنس. ىلعأب مالسلا هيلع هنع اًيوار نوكأل هب ينربخيف ام ثيدح
 كلذ ىلع ىضمو ) مانملا يف نكحمت امنإ هتامم دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع

 ةرشع ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ نم رشع نماثلا تبسلا ةليل تناك اذإ ىتح نونس
 ىللص يبنلاو برغملا ةالص يف تعرش دقو حطس ىلع ٍينأك تيأر رحسلا دنع ةئاتسو
 ءاشعلا ىلإ يناعدف رفن هعمو ) ءاشعلا لكأي يأ ( ىشعتي دعاق ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلعملا نب ديعس يبأل مالسلا هيلع هلوق تركذف هبيجأ مث ةالصلا متأ نأ تدرأف
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 كسي ثيدحلا حرش مدح

 تعضو اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - خ )
 نإف مهقانعأ ىلع لاجرلا اهلمتحاو ) ريرسلا اهرسكبو تيما مجلا حتفب يهو ( ةزانجلا
 تافتلا اذه ( اهليو اي : تلاق ةحلاص ريغ تناك نإو . ينومدق : تلاق ةحلاص تناك

 نإو هفوخ وأ باذعلا دنع لاقت ةملك : ليولاو . يليو اي : يأ . ةبيغلا ىلإ ملكتملا نم

 « ةحكاض و ةريق نم دازملا نوكي كل عضم ف اهليو ف نمشلا نوكي وسلا ع

 نوكت اهنم تيملا ةدارإف نيعضوم يف زوجتلا مزليف هيلع لمح ام « ينومدق » هلوق نمو
 نأل يقيقح هنإ نوفشاكملا لاقو . ةراعتسا نوكيف لاحلا ناسلب لوقلا اذهو لوا

 نوبهذت َنْيُأ ) ملعأ هللاو نوبوجحم ا همهفي ال نكل ةقيقحلاب نوُحّبسمو نوقطان تادامجلا

 : ليقو . هيلع يشغ يأ ( قعص هعمس ولو ناسنإلا اّلِإ ءيش لك اهتوص عمسي اهب
 . ملاعلا ماظن داسف ىلإ هئاضفإل توصلا كلذ عامس عنم ةمكح يف غلبأ اذهو تام يأ

 8 هللا يضر 5 ا 1

 يف فيسلا عضو اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر نابوث - م)
 ثيح ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلل ةزجعم هيفو ( ةمايقلا موي ىلإ اهنع عفري مل يتمأ
 ْ ةاريخأ ظمأ كاك

 : اهنع باعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [811]

 لاق 9 ءاشعلاب اوأدباَف ٌةالصلا كل 4 ءاشعلا ٌعَِو اذإ ((

 لاق م5 وهو حيحص نسح ثيدح لاقو (5207) ننسلا يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا - [470]
 . )١59/5( فارشألا ةفحت عجارو هنع هللا افع فنصملا ماهوأ نم ملسمل ثيدحلا وزعو

 ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - 4101]

 : (112 (عيمقل) نيثبخألا ةعفادم عم ةالصلا ةهارك و « لاحلا يف هلكأ

 « ... ءاشعلا رضح اذإ ١» : « ملسم » يفو
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 يعيد +: هرتبل د 4 ْمُهَرِدَت مل ملأ مهي ز داع مهنتك ةاوسا)» > ىلع دلوني ارسم
 هالصم نم نفرصني ال ينعي ( دجسملا نم نجرخي الف ) ءاوس كراذنإ مدعو كراذنإ

 وه نمو دجسملا يف نوكت نأ ةالصلا يف لصألا نأ ىلإ ةراشإ ةرابعلا هذبب هنع ربع امن
 نقيتي ىتح ينعي ( اًنوص عمسي ىتح ) ةغلابم اًيلصم هنوك نع جراخ هنع جراخ

 ةجح هقالطإب ثيدحلا حراش لاق ( اًحير دجي وأ ) طرش عامسلا سفن نأل ثدحلا
 عفدي نأ نكميو هدنع ءوضولا بجي ال لبقلا نم حيرلا نأ يف هللا همحر ةفينح يبأ ىلع

 لوري ال نيقيلا"نأ»# لع 'ةلالذ'هيفاو": ةداه لذقلا' لما كارلا" كاع لع ادلع )"ظلال

 افلام لانو ؟"ايجراخلا وأ ةالصلا نلف ف فلشلا كلل لكون تا ل

 . اهجراخ يف كشلا ناك اذإ ءوضولا مزلي امإ

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةحلط 2 | امخز

 لاني در لصف لخرلا ةرخوم لْثم هيدي َنْيي ْمكُدَحَأ ٌعَضَو اذِإ (

 ه2 سَ 8

 0 َكِلَذ ءارو رم نم

 كسح ثيدحلا حرش هد

 نيب مدحأ عضو اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط - م)
 هرخآ ىنعمب ءاحلا رسكو ةزمهلا نوكسو ملا مضب وهو ( لحرلا ةرخؤم لثم هيدي
 .( يلصُي ؟دحأ ماق اذإ ١ ثيدح يف هنايب مدقت ( كلذ ءارو ّرم نم لابي الو لصيلف )

 : هنع ىللاعت هللا كا (حت ا

 نإ 2 مهقاعأ 0 ُلاَجّرلا ايلا" الا ٍتَعَِو اذِإ 0

 : ْتَلاَق ةحِلاص َرْيَغ تناك نإو « يِنوُمْدَق : ْتَلاَف ُةَحِلاَص ك تا

 ناسنإلا الإ ءيش لك اًهئْوَص عمم « اهب َنوُبَمْذت َنْيأ اَهَلْيَو اي
 ا «راتعض فيس لل

 ل ا ا ارلصملا ةرحما باب :ةالصلا كاكا ملسم 1[ تا

 . ١71( 59 ءاضنلا نود ةزانجلا لاجرلا لمح كتابا: رئاتكلا تاك ٠ يراخبلا 65
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 اييلعاااغت هللا نضر ةيشاع (قالا < 1

 . موتا ةنخ تعذب :ىكح دق ىلا وهز مملخأ َسَعَن اذإ »
 ا هه ع

 رربختا قفاوا وك لوا سعت ْوُهَو ىَلَص اَذِإ ْمكدحُأ نإ
 ت0 ا

 لل شف

 هس نيدبجلا حرش مدح

 مكدحأ سعن اذإ ) ابنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - قر
 اذإ كدحأ نإف ) هتلقث يأ ( مونلا هنع بهذي ىتح ) منيل يأ ( دقريلف يلصي وهو
 نأ دصقي يأ ( رفغتسي بهذي هلعل يردي ال ) مونلا لوأ ساعنلا ( سعان وهو ىلص

 نيعلاب يل رفعا مهللا لوقي نأب ( هسفن بسيف ) يل رفغا مهللا لوقي نآب هسفنل رفغتسي
 لدلاب هيلع ءاند ادوكيف بارتلا وه رفعلاو 0 مل

 هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [8717]
 ا ا كارما كوك معلا لا

 ديس ذر ابد هيب نا ده ييلا ا نس هاف 0

 يال
- 

- 

 تتر نال | حرش مح

 يبنلا لكس : لاق . هنع ملسم ور '( هلع ىلاعت .هللا,ىضر ةريره وبأ - مار

 ة:ليطلابهيلع اقف ير ثدحأ هنأ مل ليت اذإ(اضملا انقر ضنا نع ملسإو هيلع .ىلاغت هللا لص
 ينعي ( ال مأ ءيش هنم جرخأ هيلع لكشاف ائيش هنطب يف مدحأ دجو اذإ ) : مالسلاو

 مكح يف هلعج ماهفتسالا اذه هجورخ مدعو هنطب نم ءيش جورخ هدنع الكشم راص

 . (21 1 .ءونلا قت ىوضولا مباب ,ءوضولا .تاتكل, يدراخببلا <55
 مجعتسا 1 هتالص يف سعن نم 0 باب : اهرصقو ندافع ةراضا كاك ملسمو

 10151 لا ب كيان امنع رابع هكا مم العلل ا اةيلكزم نالت ديك فلاير «ندرقلا هيلع

 هلفز ةتناداللا و اعرتع را ةيياهطلا نقيم نم تار كر ادئدللا| كلاب "+ ندا "ادط اسك :: نعل < اكل

 دو اراب كلتا ةكراهظب "ىلصي "نأ
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 ا هللا قطار ةريرع وبأ (مهاب نق

 ”طنياف .ىلخلا واكل يف ِهْيَلَع ا ا

 ل منت ِنَم قل

 هب ثيدحلا حرش مهج

 مكدحأ رظن اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خر

 نم ىلإ رظنيلف قلخلاو لاملا يف ) دحألا ىلإ دئاع رورجما ريمضلا ( هيلع لضف نم ىلإ
 رظن اذإو هصرح لقيو هيلع هللا معنأ ام ىلع ركشي هيلإ رظن اذإ هنأل ( هنم لفسأ وه

 . هدايدزا لع صرحو هدنع ام رغصتسا همعنل ةفعحلا ب فريفتلا لع وع 5

 هلع" ىلاعت "هللا" ضر نشا (2 02 0
 و 2 5 هم َْط 27 3 ُ

 0 د 2 1 ها 5 - ا 4 1ك 2 ِِ

 .(أَرقَي ام َملعَي ىتح متيلف ٍةالصلا يف مكدح سعن اذإ

 بح لد حا

 يف مك دحأ سعن :"اذإ از هع يراخللا كور ( هع ىلاغت هللا اييضر سنا "ك2

 . رهاظ هانعم ( أرقي ام ملعي ىتح منيلف ةالصلا

 رفا م لإ ظني هنم لشسا رم لإ طل تا تاكا ناش اميرات" 1370 7
 3 جر ول

 يدلل ندمت ل كرت وكم ال "هزل ان ألا ريحا واعمل نفح تيدا دعي: قاطني كاس(
 رصقتسا هب قاحللا هسفن تبلط ىتمف . هقوف وه نم دجو الإ اهيف اًدهتحم هبر ةدابع نم

 اهدا مب ةلطيتمم لاق ولغ نوكي دالاس بز يكمل هب رقت ةدانو (ق" اذن نوكدف هلاج

 تلصو هللا .ةطعت نأ: لع كلذيافن ركفتااذيلف هيما لاك نيس رشا الا اينعا جاز ف ظقواالإ

 مظعيف ١ ركشلا هسفن مزليف ١ هبجوأ رمأ ريغ نم كلذب هيلع لضف نمم ريثك نود هيلإ
 هاا لابلا حتف هأ « هداعم يف كلذدب هصابتغا

 . )*5١( مونلا نم ءوضولا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [865]

6 



 يبنلا يأ ( لاق ضرأ الو منغ الو لبإ هل نكي مل نم ) لعفي فيك ينربخأ يأ ( تيأرأ
 كرت نع زاجم اذه ( رجحب هدح ىلع قديف هفيس ىلإ دمعي ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 لاق : هيف اوفلتخا مث . ةيلكلاب لاتقلا باب هيلع دسنيل ةقيقحلا ىلع وه : ليقو . لاتقلا

 ذيع هليغتووع يلي الامتيب ف هلقق» اولا اولإ تسب لاح ةيلكبااةسفلا افك لاق الج عروق
 ايلات ن0 هلل اميل تلا ييفلاوب ىف ىلا ع احح يي را مس ان ا

 مك ب ا لا ا

 له مهّللا ) ردصملا لع بصن ( ءاجنلا عاطتسا. نإ ) مجلا مضب ( جيل مث ) قحلا هل
 دف ءايقتشالا ,, ديك انلل تاون( ثالث هركذ ب تغلي لهر مهللا ,تغلب له_مهللا تفل

 نإ!تيأرأبةللا لوسر اي : لجر لاقف ) ةلاسرلا تل ,دق ينأب ملاع تنأ ينعي ريرقتلل

 نيفّصلا دحأ ىلإ ) لوهجملا ءانب ىلع هلبق امو لعفلا اذه ( يب قلطني ىتح تهركأ
 ىلص يبنلا يأ ( لاق ينلتقيف مهس ءيجي وأ هفيسب لجر ينبرضو نيتئفلا ىدحإ وأ
 نوكيف ) كقالطناو هقالطنا متإب عجري يأ ( كمنإو همثإب ءوبي ) ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . ( رانلا باحصأ نم

 : امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا (ق) - [857]

 هرج ذل“ ناك يفي روقداتغ ,نسحلاو يهدي ”انتقلا حضتساذإ ١»

0 3 

 0 مس نال حرش مدح

 دبعلا حصن اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 هرجأ هل ناك هبر ةدابع نسحأو ) صولخلا هجو ىلع هحلاصمب ماقأ ّىأ ( هديسل

 . نور

 . (5545) هديس حصنو هبر ةدابع نسحأ اذإ دبعلا باب : قتعلا باتك : يراخبلا - [87]
َ< 03 

 - (5) 112 هديسل حصن اذإ هرجاو دبعلا باو انا" ناعالا ل : ملسمو

 م:



 ايندلا ءامس ىلإ لاق اذهو ةباجالاو فطللاب نيعادلا ىلع لابقإلا ةانقيفيو راطمالا لعام

 مالكلا اذه ينو . لوهجملا ءانب ىلع ( ىَطْعُيَف لئاس نم له : لوقيف ) ىبرقلا يأ
 رفغتسم نم له « ا ل ل ا

 : ىوريو ) فطللا كلذ تقو دادتما ىلع ةلالد هيفو ( حبصلا رجفني :: ىتح هل رفغُيف

 (ميِدَع :ىوريو . مولظ الوز ىلاعت هتاذ هب دارأ :ريقف ريغ يأ ( ِمودَع ريغ ُضِرَقُي نم
 ممعتلا ىلوألا نكل ةيلاملاب ضعب هصصخو ةيندب وأ تناك ةيلام ةعاطلا انه ضرفلاب دارملا
 دس ل را تل بما عر يي ل را يي

 لدب ضرقتسملا درب هدبع لمع ىلع هلضف نم باوثلا هءاطعإ هبش ىلاعت هللاو هذخأ
 ناعما طلاب هلق لخلل 4331

 . هنع يلاخت تلا يضر هوكي وباع داب باكل
 و ٠ هليإب حليف لإ هَل ثئاك نم ء ْثَمقَو وأ ثَلَْت اَذإ ١

 ل لا تناك ْنَمَو . ِهِمَتغِب را

 لدم نعرأ الو عنخ الوا رايب هلا زكي قل نم ايار نر
 0 ا

 هدا ا ك1

 را ل 00 يب ب سيدا سل

 . ( ٍراَثلا ا

 هبسح ثيدحلا حرش مدح

 ةنتفلا يأ ( تلزن اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - م )
 هل تناك نمو . هلبإب قحليلف لبإ هل تناك نمف ) يوارلا نم كش ( تعقو وأ )
 هللا لوسر اي : لجر لاقف هضرأب قحليلف ضرأ هل تناك نمو . همنغب قحليلف منغ
 (58410) رطقلا عقاومك نتفلا لوزن باب : ةعاسلا طارشأو قرتفلا راب اتك و. مسمن [65

0 
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 غرفو هساطرق عم اهنم جرخ مث راد يف بتك نمب كلملا هبش ةراعتسا هنأ بلاغلا نكل

 بابلا يف هتباتكو كلملا ريوصت ىلع مالكلا مدقت . بتك ام ىلع رمالا يقبو هتباتك نم
 ” «بهمأ, نطب_يف .هقلخت عمي ؟ادحأ نإ ٠ ثيدحا يف يناثلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ (خ) - [80]
 1 ا ا ريتك ول رمادا وشل ضربا د

 . 1( احيحش

 ب ثيدحلا حرش مح

 دبعلا ضرم اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - خ )
 تارت" اعم يأ( كاكام لغم هل" تك للا م هفظاو ام هتعا تنافر (ارفاش وأ

 را 6 هلال" ةكياؤوللا# قو“ "بترا ريغأ ةنئاو" ل "اتبع اًميفف" لمعي" نك

 . هتين ىلع ىزاجي دبعلا

 واع هللا يضر ةريره وبا (خل

 ءامسس ىل اع ةلَراَبت هللا لِي « ُهاَلُ وأ ليللا رطش ىَضَم اَذإ

 أخ 4 تام عاد ني لكك ىَطُْي لئاس ْنِم له : ل اَنَّدلا

 و و .5 0 01

 ٍمودَع َرْيغ ُضِرَقُي ْنُم : ىَوْرُيَو ؛ حبصلا ٌرجفنَي ىَّنَح ُهَل ٌرْفْغُف ٍرفْغَسُم ْنِم
 « ميِدَع : ىَورُيو ؛ مولظ الو

 هو ثيدحلا حرش مدح

 ليللا رطش ىضم اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا - م )

 «هكلم لوزن ىلع لومحموأ هباشتم اذه ( ايندلا ءامس ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني هاثلث وأ
 .55:55(1) ةقاقإإلاب يف لمغيا,ناكا اهني لغم نفاشمللا بنكي كلاب :« دانه "باتكب ا, يزراجبتلا < ممديفز

 ليللا رحإ قيركدلاو ءاعدلا ف .كتعرتلا كنابا : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم 3 [مفاتلا

 . )١07٠١( (58) هيف ةباجإلاو
 ليوات ريغ نم ناحل .قيليرام ' نعل ل اعلا لرورتلا قيصر تءابنثإ فاروضلا :هيبنت ()

 . ةيميت نبا مالسالا خيشل لوزنلا ثيدح حرش عجازو فيرحت الو

 م5



 4سم ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ ّرم اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اقمتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - قر
 لاقي الف اهظفل نم ا دحاو ال ةيبرعلا ماهسلا يهو ( لبن هديبو قوس وأ دجسم يف

 اهديدجت يأ ( اهاصنب ذخأيل مث اهاصنب ذخأيل مث اهاصنب ذخايلف ) مهس لاقي امنإو ةلبن
 اع ثاتجالا نأ لع ةلالذ يفور". اليك انلل ,تارزم تاللث .اهراركت وم مالا, حرج الث

 نوم لإ ضي امه ررصلا هن فاح

 هع“ لاك هللا 6 دوعسم ند ل كل

 اَهَرّوَصَق اَكَلَم اَهْيلِإ هللا َتَعَب هَ َنوُعبَراَو ِناَتْبَب ةفطتلاب ّرَم اَذِإ ١
 سلا لاق مث . اًهماَظِعَو اًهَمْحَلَو اَهَدَلِجَو اَهَرَصَيَو اهْعْمَس َقَلَحَ

 د يداي ُكْلَملا ُهَل ُبْمَكَيَو . ًءاش ام َكْبَر يضقيف ؟ ىتلا م
 0 ا وم لجأ

0 

 ا

 قضرو نت كلل مبا هش ع
 _ ١

 ةفطنلاب رم اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - م)

 يأ ( قلخو ) اهريوصت ردق يأ ( اهرّوصف اكلم اهيلإ هللا ثعب ةليل نوعبرأو ناتنث
 يضقيف ىننأ مأ ركذأ ٌبر اي : لاق مث اهماظعو اهمحلو اهدلجو اهرصبو اهعمج ) ردق
 ملبس و هيلع ىلاعت هللا .ليط "تبا وشو دنع طاح ناك م بطاخا ا ءاش ع كنز

 هرمع ةدكم"ب راذقن ان“ نقي( هلجأ»تارأاي *:1لاوقي مث كلملا هل١:بتكيونتو هيعاالتالااوأ

 هقزر رادقم ام ينعي ( هقزر بر اي : لوقي مث كلملا هل بتكيو ءاش ام كّبر لوقيف )
 هدي يف ةفيحصلاب كلملا جرخي مث كلملا هل بتكيو ءاش ام كبر يضقيف) ايندلا يف

 محلا ]ف تناك ةباثكلا» ناب اطحم“ مالكلا-ا لا هال © ضقتيا الو "لهآ اه لع ديري الف

 هلجأو هقزر ةباتكو.«' همأ نطب يف . يمدآلا قلخلا ةيفيك باب“:: ردقلا باتك : ملسم - [804]
 00 1 اع هتداعس و هتواقشو . هلمعو

 م١

 5م  (؟) راهزألا قرابم



 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [859]
 0 دك ٍيِشَعلاَو ٍةاَدعلا هَذَعقَم ِهيَلَع ضرُع لجل تاع اذإ:

 هيو اي ل ابا راَنلا لهُ ْنِم َناَك إو « هنا جلا له
1 

 . ( ةَماَيَقلا َم موي هيلا تك يذلا 00

 م تيردلخلا حرش مدح

 لجرلا تام اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 وه ضورعملاف يأ ( ةنجلاف ةنجلا لهأ نم ناك نإ ّيشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع
 هتهازنو ضورعملا بيطب هحرف ديزي نأ ضرعلا اذه نم ضرغلا لعل ةنجلا يف هدعقم
 راركت امأو هنزح ديزيل رانلا يف هدعقم ضورعملاف يأ ( رانلاف رانلا لهأ نم ناك نإو )

 هملع رض وقم رشعلاو ةادغلاب هصيصخ هجافو ةر 001 5 حارلا رسال ةددكمأات 1
 - 3-0 - د 1

 : يبطرقلا لاق ( ةمايقلا موي هيلإ ثعبت يذلا كدعقم «كادهانات لاقي ل زيك زكا مال

 ذدخاؤملا نمؤملا امأو ريغ ال ةنجلا يف هدعقم ىري هنإف رانلا لخدي ال ىذلا نمؤملا يف اذه

 اضرعي نأ يضتقي 'اذهف هجارخإ دعب ةنجلا "يف دعقمو زانلا يف دعقم نادعقم هلف هبونذب

 يحلي ركل هرانلا الرماط ردن لاقلو لس اريضرتلب ال نأل وغلا :لوقأ ودم رعت را ذل هلا
 رارقلا عضوم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ (ق) - [854]
 ا د صب قو 1 جسم يف 0 3 اذإ (

 "1 يشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ض رعي علا! كما زئانجلا 0 يراخبلا - [851/]

 رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع»باب..: اهلهأواهميعت ةفصو ةنجلا باتك : ملسم

 .(55) (5855) هنم ذوعتلاو « ربقلا باذع تابثإو « هيلع

 . (« انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم » : ل ملا لوقا تاب نذفلا تاك ١ ضررا - [(8548]

 . 7 7١(

 قوس رد 3 ح السب ره نم ره كا :تاعاالاو ةلصلاو الا نشامكا ملسمو

 . )55١8( )١55( اهاصنب كسمي نأ سانلل ةعماجلا عضاوملا نم امهريغ وأ
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 : هيع لاعت هللا يضر ةريره وْبأ 1

 ةفدص نم الإ: نال ْنِم اّلِ ُهَلَمع ُهْنَع هلع عطل ناتتإلا َتاَم اذإ »

 . هل نعد رحِلاَص لَو زا ١ هب عفت ملعاوا

 هسج ثيدحلا حرش مدح
 ناسنإلا تام اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ( ةيراج ةقدص نم الإ : ةثالث نم الإ ) هل باوثلا ددجت يأ ( هلمع هنع عطقنا

 هييوع بأ يناسب بلس دو وس اشرس لاا
 نم هفلخ ام لوانتم ماع - رهاظلاو قطوصنلا نم ةظيتعسملا ماكحألا هي اق هب

 هب عفتنملاب ملعلا ديق . اهملعت يف هيلإ جاتحي امو ةيعرشلا مولعلا يف ميلعت وأ فينصت
 رجألا نأل حلاصلاب ديق ( هل وعدي حلاص دلو وأ ) اًرجأ رمئي ال هب عفتني ال ام نأل
 ليصحت يف هتين ناك اذإ هدلو ةئيس نم بألاب قحلي الف رزولا امأو ةريخ نعياب همعاحل

 ليصح رجألا نال سال نه ءاعدلا ىلع دلولل اضتعيملا اعدل نكاد" اع ماسلا

 ةريبش نير نمك ال وأ هبال اعد ءارس اخلاص جامع مع الكب ناضل رطل و لعد

 نإف . مألا كلذكو عدي مل وأ اهلكأ نم هل اعد ءاوس باوث اهترمث لكأ نم هل لصحي
 .مداسإلا روفر نس نمد مالسلا هيلع هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب قيفوتلا ام : تلق

 ةالصلا هيلع هلوقو « َةَماَيقلا مي ىلإ اَهِب لمع ا ل

 لالا ايليا كاناذا لدوري الا الاف 15 ل ترا

 طبارملا ثيدح ىنعمو هب عفتنملا ملعلا ةلمج نم ةنونسملا ةنسلا : تلق ؛ ةَماّيِقلا ِمْوي ىلإ

 يف ةروكذملا ةثالثلا امأو ةمايقلا موي ىلإ هل ومني هتايح يف همدق يذلا هلمع باوث نأ
 . باوث اهنم هقحليف اهل ببس اهمأل هنع عطقنت ال هتافو دعب ثدحت لامعأ اهنإف ثيدحلا

 . )١5750( )١5( هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب : ةيصولا باتك : ملسم - [855]

 ك5



 عضوملا وهو ادن ىتأ اذإ لجرلا سلج: لاقي : يرهوجلا لاق . ربنملا دعص ينعي ( مامإلا
 نم باوث نوبتكي الف ةبطخلا يأ ( ركذلا نوعمتسي اوءاجو فحصلا اووط ) عفترملا
 ليغ, لستغإ قلبو تنكس لوألا بابل يسيبع ماعلا »هذيتت ..كنسرلا كالذي دنا

 . (« ةبانجلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ىبموم وبأ (م) - [854]
 00 0 عقد ةَماَيِقلا ُمْوي َناَك اَذِإ ١
 "انا ا ويس و سحرا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةمايقلا موي ناك اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )
 ككاكف اذه : لوقيف اًيئارصن وأ اًيدوهي ) هاطعأ يأ ( ملسم لك ىلإ لجو زع هللا عفد
 لزم )كلل ناك (سطيا از طلخا يأ "ةيمكاتني انكاءافلا "ريدك .نهرلا* كاكف .( رانلا نه

 كل: كاكفلاك : راض رفاكلا' اد هقكتشلا' انملف “هيفا تيل للا _هتققحتشا: كنك قل ' ناثلا"ف

 يباتكلا بيذعت هب دري ملو.كل ءادف رانلا يف هقلاف هل رفاكلا نيكو ليم اكو فال

 : |ىلاعت هللا لاق اة مكشا ىلصتتم | نعإا جوراج .هنأل بونذلا م هحرتجا امب

 نى راعشال ىوابصتلاو داويبلا ةضيصخ .. اعل" ا
, 0 3 

 ١ 4 ا 0 2
 0 4و4 4-4

 يايا هللا يبو رباك (مر - ع[مهوهز

 2 001405 ١ بكم ما لحل فك اذا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ل لل و اع درا ووش الل درر رولا ده ا سس صك د امان نق ااجماك

 . (59) (؟ا/51/) هلتق رثك نإو « لتاقلا ةبوت لوبق باب : ةبوتلا باتك : ملسم - 8583

 :20(1) (0579) تقل مك 0 نإ تاب زئانجلا اك ملسم 740
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 : هنع ىلاعت هللا يضرب ارباج «قر

 ةددخاف م ناك اذِإَ (ينرلط تدلاكت اًعيساَو ناك اذِإ (

 ل د دام يشيل نسبا للا كن ونيلا نع

 . ( ٍدِحاَو

 ١ تش كقماك حرش 0

 بوثلا يأ ( ناك اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 نوكيل ىرخألا كقتاع ىلع هنم فرط لك ىقلت نأب ( هيفرط نيب فلاخف اًعساو )

 هدا مآل كركم ةندآلا نع ليلا هرفا يكل اماطكم لا رول
 ةرصاخلاو رازإلا دقعم ةلمهملا ءاحلا حتفب وقحلا ( كيوقح ىلع هددشاف اَقّيض ناك اذإو )
 . ( دحاو بوث ىلع المتشم يّلصي هآر نيح هل هلاق )

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره هنأ (قردععح 1455

 َ ا 1 0 عا 82 5

 ٍدِجَسَملا باووتا نير بساناب لك زيلع اناكيم ةعمجلا موي ناك ادإ 0(

 « فحخصلا اًوُوُط ُماَمالا َسِلَج اذإف , لّوألاف لّوالا نوبتكي ةكئالم
 1 1 ل 00
 . ( ركذلا نوعمتسي اوءاجَو

 مسح ثيدحلا حرش مح

 موي ناك اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 نم:تاؤث يأ ( لوألا نوبتكي ةكئالم دجبسملا:باوبأ نم باب لك ىلع ناك ةعمجلا

 هامس يناثلا تقولا يف هدعب ينأي نم باوث نوبتكي يأ ( لوألاف ) لوألا تقولا يف ني
 يلج اذافار قيسألا ىغمب انهه لوالاف ثلاثلا تقولا ,ىف اي نم لع باس ه1 ل

 01 افي توثلا ناك ااذإ كباب: ةالصلا تاك 2 ئااحبلا - مق

 . )5١٠١( رسيلا يبا ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسمو

 . (459) ةبطخلا ىلإ عاّتسالا باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - [881]

 . (55) (85-.8) ةعمجلا موي ريجبتلا لضف باب : ةعمجلا باتك : ملسمو

 ا



 نأ يأ ( ىلص اذإ ههجو لبق هللا نإف ) ههجو ةهج يأ ءابلا حتفو فاقلا رسكب ( ههجو
 ةداع امل افافختسا هئاقلإ يف نآل قازبلاب ةهجلا هذه لباقي الف ههجو لباقم هللا ةلبق

 هروااهلعا و ليعلاةفأل كس: مدع زا ةأزاشت ألا هيكل لك وضترا "أنا وج "هلا فاق 0

 نإ# كيد قد قالا دنألا يسع ) لاب للا# عابر نيزاطوب قا لقاكلاو

 "1+ وذكتطلا "لف ناك ءاذإ" قماوملا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [850]
 ا دحاو نريد نانا جانتي الف هسا ايناكا اَذِإ 0(

 هس ثيدحلا حرش مج

 ( اوناك اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق)
 امهنأل ( دحاو نود ) رسلاب ةملاكملا وه يجانتلا ( نانثا جانتي الف ةثالث ) نوبحاصملا يأ
 نمأي ال يذلا عضوملا يف اوناك اذإ اذه : ليق . فوخ رخآلا بلق يف عقي ايجانت اذإ

 ةمطاف رياس مالسلا هيلع يبنلا نأ حص امل عنم الف اّلإو هسفن ىلع هبحاص هيف لجرلا

 نانثا ىّكنتف هر اوناك اذإ ا ةقذاتلاب "ذيع اجلا, 1" انذغ «امنللا "قف هلع "هللا يل

 ا

 : هنع ا هللا 0 يرد ديعس بأ 0 +

 1 تارا ِةَماَمالاِب يقعاَو فالك كيم رمل حا ماك اذإ (

 هم ثيدحلا حرش مح

 اوناك اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - م )

 موي »تليد نيف نمافلا بايلا ف هياؤح يقيس , اهلعألا لاح رقألا» عيت عمرا هنو

 . « مهّؤَرَقا موقلا

 "3128/7 فلاغلا "نود" نانثا جانتي 0 "كباب: ”نادعتسالا“”باتك : يراخبلا - 3

 . (55) )5١485( هاضر ريغب ثلاثلا نود نينثالا ةاجانم باب : مالسلا باتك : ملسمو

 . (585) (10001؟ةتامأالاب 0007 باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم - ]651١[
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 هس ثيدحلا حرش مح

 مكدحأ ناك اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )

 روضحلا بيرق نوكي ام هب قحلي نكل رضاح ماعطلا نأ ىلع لدي اذهو ( ماعطلا ىلع
 ةيرهاظلا دنعو هيزنتلل ئهنلا اذه ةالصلا ىلإ يأ ( لجعي الف ) اًضيأ هيف قوشتلا ةدايزل

 رسكي ام رادقم ىلع هميدقت يف ءاملعلا ضعب رصتقا ( هنم هتجاح ىضقي ىتح ) مبرحتلل

 نلجعي ال ١ ىرخأ ةياور يف ءاج ال فيعض هنكل ةالصلا ةمرحل ةياعر هب عوجلا ةروس

 نإو ) اًضيأ روضحلا مدع ىلإ يدوي قابلا ضعبلا ىلإ قوشتلا نألو « هنم غرفي ىتح
 َعِيضَو اذإ ١ تاياورلا ضعب يف درو امل برغملا ةالص ابنم دارملا ليق ( ةالصلا ملفا

 دارلا نأ .هاقلا و ( بررغملا  ةؤلص نك نأ لبق هب اوُؤَدِباَف ةالّصلا ترضحو ءاّشعلا

 ةرضحب الص ال ؛مالسلا هيلع هلوق نألو اهعيمج يف تئاف روضحلا نأل ةالصلا سنج اهب

 نآل بردملا لك ذب راقإي علس ويلعب لاعبا هللا ىلص ىبنلا» لعل و مومعلا يلج كوس ع ملا

 اذه : ليق . هب هصيصخت ىلع لدي ال هيف مكحلا نايبو . اًريثك هيف دجوي ماعطلا ناقوت

 ادبي الإو ةعسر تقولا يف ناك وب فداسفر م كاتم يل «فاعظلا» ىلإ .نافرما ظلال ايي
 يعد .ةاش_ فتك ىف, لكي ناك ملسرو هيلع ىلاعت هللا | لص, قينلا ناد يور. الب ةالبصلاب
 . ىلصف ماق مث اهاقلاف ةالصلا ىلإ

 : امنع ,ىلاعت هلل يضر كسا (2) 0
 لبق هللا َنإَف « ِههْجَو لبق قصتي اَلَف يْلَصُي مُكُدَحَأ َناَك اَذإ

 ال6 يلع اذإ هده و

 أر : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر

 لبق قصيي الف يّلصي كدحأ ناك اذإ ) : لاقف هكحف ةلبقلا رادج يف اًقازب ِهَْيَع يبنلا

 )14٠١5(. دجسملا نم ديلاب قازبلا كح باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - 8414

 فا ا دحسملا ف قاصبلا نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا تاك ملسمو

 )5٠0(. (51ا/) اهريغو ةالصلا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [841]
 دقف بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تصنأ : كبحاصل تلق اذإ»
 .10 :تاوغل

 عج ثيدحلا حرش مح

 تلق اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 يأ ( توغل دقف بطخي مامإلاو ) تلقل فرظ وهو ( ةعمجلا موي تصنأ : كبحاصل
 : دايز وبأ لاق رسكلاب ىغل نم « تيغل دقف » هنع ةياور يفو يغبي ال امب تملكت

 نارقلا نأب همالك عنمم نأ نكميو توغل ةغللا لهأ دنع ّحصألا امّنإو ةريره وبأ ةغل هذه

 اركلايك نإ لانا اردت الاول ٌلاَقَو 9 : ىلاعت هللا لاق ةيناثلا ىلع ءاج

 اوغلاو لاقل وغلي اغل نم ناك ولو ىمعي ىمعك ىغلي ىغل نم اذهو [15 : تصف ] # هيف
 اذإ تصنأ لوق نأل مالكلا عاونأ عيمج نع ّيههن هيف : يوونلا لاق . نيغلا مضب هيف

 ةراشإلاب راكنإلا انه يهنلا قيرط امنإو ىلوأ مالكلا نم هريغف فورعمب رمأ هنأ عم اًوغل ناك

 بهذم وهو ةبطخلا لاح يف وه امنإ يبنلا اذه نأب راعشإ « بطخي مامإلاو » هلوق يفو
 جرحت اذإ و : مالسلا هيلع هلوقل مامالا جورخب تاصنإلا بجي : ةفينح وبأ لاقو يعفاشلا

 . مرحملل حيجرتلاو « مالك الو ةالص الف مامإلا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [844]
 ُهَتَجاَح يضقُي ىَّتَح لَجْعَي الف ماَعَطلا نناع ْمكُدَحأ ناك اذإ »

 14 هاما يي نإو ٠ ُهْنِ

 . (595) بطخي مامآألاو ةعمجلا موي تاصنالا باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - 84177

 )851١( )١١(. ةبطخلا يف ةعمجلا موي تاصنإلا يف باب : ةعمجلا باتك : ملسم

 . (1514) ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ باب : ناذألا باتك : يراخبلا - 8443

 ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 . (35) (089) نيئبخألا ةعفادم عم ةالصلا ةهاركو . لاحلا يف هلكأ
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 : هنع ىلاعت ننال ئضر دوعسم نبا (ق) - [845]

 ُتاَولّصلاَو هلل ُتاّيحُنتل اًيحَّبلا ١ : لقيم ٍةاَلَصلا يف ْمكُدَحَأ دع َدَعق اذإ ١

 لع و الع ُمالّسلا « ُهئاكَرَيَو هللا هَمْحَرَو يلا اهي كِل السلا « ُتايصلاَو

 ا ساس ورحم اولا الإ لإ ال نأ ديشأ ساشا كلا
 2 و م

 ها هلوسرو

 انجح "كرما حرش 6ك

 انك : لاق . هنع ةياورلا ىلع اَقَمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق)

 املف ليئاكيم ىلع مالسلا ليئاربج ىلع مالسلا هللا ىلع مالسلا : انلق ةالصلا يف اندعق اذإ
 بوجولل هيف رمألا ( لقيلف ةالصلا يف ىدحأ دعق اذإ ) : لاق مالسلا هيلع يبنلا فرصنا

 لل ا تول ةلعفت يهو ةيحت عمج ( هلل تايحتلا )

 تس عب را ارد لاو تدم اح ١> ككلم أ هلا كاخ# ناقل "عوفر

 للعدل وأ ةمحرلا عاونأ وأ ةفاورعملا تاولصلا يأ ( تاولصلاو ) عاونألا قارغتسا ةدارإل

 اهنم دارملا وأ ءانثلاو ءاعدلاو تاولصلا نم يأ ( تابيطلاو ) مبظعتلا اهب داري يتلا

 هيلع ىلاغت' هللا لص «ينلا نأ يور" ييذنقتلاو هيزسلا نع ةلمثمملا"كابيلقلا تائلكلا

 لا ا ا و رع ل

 هللا داَبِع ىللعو اَنيِلَع مالّسلا » : مدا هنلع اقف ( هتاكربو هللا ةمحرو يبثلا ع

 كيلع مالّسلا ) هرخا نإ "قالا هلإ ال نأ دهشأ ١ : ليئاربج لاقف « نيحلاّصلا

 امإو ماودلا ىلع هنم ضئاف ريخ لكل مسا هللا ةكرب ( هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ
 هللا دابع ىللعو انيلع مالّسلا ) ناردصم كا ةمح لاو مالسلا نود ةكربلا تعمج

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ) دسفللاب قيلي ال ملسعلا نأل نيحلاصلاب مهديق ( نيحلاصلا

 هسا يسع أ هل لس نأ لصاحلاو ( هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو

 استي ان[ هع أب زع ةذسلا انألا ناقينأ يغبنيام سكع نولوقي ام نأ مهملعو هللا ىلع

 . كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو هريغ نم ةلئاغ هيلإ لصي نأ روصتي نميف

 7. ىلاعت»بهللا .ءاعسأ مرسم, مشا .مالعسلا "بابان: نانكتسلالا» لاك ]اهنا موك
 .(58) )5٠١5( ةالصلا يف دهشتلا باب : ةالصلا باتك : ملسم
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 هسد ثيدحلا حرش مح

 مدا نبا أرق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ىدانملا ( ىليو اي : لوقيو يكبي ناطيشلا لزتعا دجسف ) ةدجسلا ةيا يأ ( ةدجسلا

 لعج لاقي وأ منهج يف داو ليقو باذعلا ةملك ليولا ىليو هذه موق اي يأ فوذحم

 ءاي نع الدب هيف فلألا نوكي نأ ىلع ماللا حتف هيف زوجيو هتريح ةرثكل ىدانم ليولا
 باوج فانثتسا اذه ( دوجسلاب مدا نبا رمأ ) اًمالغ اي ىمالغ اي ين لاقي ك ةفاضالا

 نايب هيف ( رانلا يلف تيبآف دوجسلاب ترمأو ةنجلا هلف دجسف) هلاح نع لأس نمع

 7"ةفنع ,!اعتازملا ةيض) د 9 بباب ك6

 اف ,*2ِةالَّصلا َنِم اهي لك ةالّصلا كا اميعق 5 اذإ (
 2-2 م

 يك هقلشا نف همني ف ؟لفاج انا

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( ةالصلا مدحأ ىضق ىضق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م١

 نم يأ ( هتالص نم هتيب يف لعاج هللا ناف ةالصلا نم اًبيصن هتيبل لعجيلف ) اهادأ يأ

 مكتويب يف مكضئارف ضعب اولعجا ينعي ضئارفلا يف اذه ليق ( اًريخ ) هتالص لجأ
 يل كرف نأ ىلع ررهمخافب سرسور هزلع نا عاملا ل لإ جرحا زل قب بلل
 نآلو «' ةبوتكملا/ )الا ذنبا يف ءارملا :ةةلضا:ةالتتقلا»الضقأ' د : مالسلا هيلع هلوقل لفاونلا

 دع ولا (اهلار ارك لش انف

 اهزاوجو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم حك مر

 401 ا حسا

 . ( هدجسم يف ةالصلا » :( ملسم » يفو ()

١ 



 ١ : هنع ىلاعت هللا ييوسود بأمر - مك
 ةّرخا لم ويدي َنْيَ ناك اَذِإُةرتسَي ُهنِإَف يّلصُي مُكُدَحأ َماَق اَذإ

 هئالص ْمَطقَي ُهَنِإَف ٍلْحَّرل لا ٍةَرخآ ثم هيدي نب نكي ْمَلاَذِإَف ؛ ٍلْحّرلا

 0 ع ككل ةألملاَو رامجلا

 هس ثيدحلا حرش مح

 ( يلصي مدحأ ماق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ - م )
 ردقمل ليلعت اذه ةالصلا عطق نع هظفحي يأ( هرتسي هنإف ) ةالصلا ديري هنوك لاح يأ

 رسكو دملاب وهو ( لحرلا ةرخآ لثم هيدي نيب ناك اذإ ) ةرتس همامأ لعجيلف وهو
 نيبم اهبصن ةيفيك و ةرتسلا رادقم هفلخ نم بكارلا اهيلإ دنتسي يتلا ةبشخلا يه ءاخلا

 هيلع هنأ يور امل هيدي نيب هماقأ ءيش ياب ةرتسلا لصحي : يوونلا لاق هقفلا ملع يف

 نماي.. الا نم. :ءارحصلا | يف ,ةيحتشم .ةرثسلا, لايق, اهنلإ اضيف هتلخا[ر. ضرعت, ناك, مالبللا

 هيدي نيب نكي مل اذإف ) ثيدحلا مومعل اًقلطم ةبحتسم اهنأ رهاظلاو هيدي نيب رورملا
 ضعب بهذ ( دوسألا بلكلاو ةأرملاو رامحلا هتالص عطقي هنإف لحرلا ةرخآ لثم
 اهنالطب مدع ىلع روهمجلاو ثيدحلا رهاظل ةالصلا لطبت ةروكذملا ءايشألا رورم نأ ىلإ
 ؛ ءاشألا هذ ايفل لكشل _ ضننا عطقلا اولّوأو

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [845]
 "ا يجكيي ناطيشلا لّرَتْعا َدَجَّسَف ةَّدجّسلا مدا نبا 2 اذإ »

 ٍدوُحَسلاب ُتْرْمأَو « نجلا ُهَلف دبس ٍدوُجّسلا مآ نبا رم 0
 ة«زاتلا يله تحب عا

 05157( ىلصملا رتسي ام ردق باب : ةالصلا باتك : ملسم - [847]

 )8١( ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ نايب باب : ناميإلا باتك : ملسم - [84]

217 . 
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 نم مدحأ ماق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ( عجطضيلف لوقي ام ردي ملف هناسل ىلع ) سبتلاو قلغتسا ( نارقلا مجعتساف ليللا

 ويدقااؤل ةءارق ىف ريخب الو:هيلعأ شاعتلا ةيلخلا هتياززق يف ارراتعما نؤكركال فلانا كيت انفسأل

 . اهيف

 رع يياعت هللا يصر ةريزع وبأ (م) - [841]
 3 ل ويا رم لالا نع هاا َماق اذإ »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 نم مدحأ ماق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ليللا مايق حاتتفال امهب قوي امهأل نيتفيفخلاب امههديق ( نيتفيفخ نيتعكر لصيلف ليللا

 ناتفيفحلا املا وا امبيق تان رطأ ؟تقاعتل اهعقانلا ليسن ةنيقحلا ,” مونلا ةرهش ةرسكاو

 0 و اا

 : هنع بدلع هللا يخي ةريره نا (2 يل ا
 ا

  كلاوب تجملا قهف مجان من هيلخم ذب مالك دعبل ,ماقاناذإ"

 هو ثيدحلا حرش مدح

 نم مدحأ ماق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 نميقي ال ١ ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( هب قحأ وهف عجر مث هسلجم

 : يسلب نرش( لجرلا دجسملا يف كدحأ

 ]841١1( - (ال51/) همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب : نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم )١51( .

 ] - ]8417هب قحْلأ وهف « داع مث هسلجم نم ماق اذإ باب : مالسلا باتك : ملسم )5118( )51( .
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 : هنع ىملاعت هللا يسرب ربك )< [859]
 2ك هلا : ْمُكدَحأ لاك, 5 هللا : دوما لاق اذإ »

 ا مع لاَق هللا اّلِإ هلإ ال نأ ُدَهْشأ : لاق ّمْث؛ ( ربك هللا
 ا ُ ىءّه و ءّض دو 2
 الد ادمَحُم نأ ُدَهنأ لاَق « هللا ُلوُسَر اَدّمَحُم نأ ُدَهْشأ : لاق ,

 : ا ال لاق ءقالصلا ىَلَع يح : لاق
 : لاق مك للاب الإ وق اَلَو َلْوَح ال : لاق « .حالفلا ىَلَع يح

 00 ل ا لاق « ُرْبْكأ هلل

 ا كلا لج د ديلق نيس

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ربكأ هللا : نذؤملا لاق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - م )
 هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ ) نذؤملا يأ ( لاق مث ربكأ هللا رب أ هللا : 5دحأ لاقف ربكأ هللا
 لوسر اًدمحم نأ دهشأ ) نذؤملا يأ ( لاق مث هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ ) كدحأ يأ ( لاق

 ىلع يح ) نذؤملا يأ ( لاق مث هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ) مدحأ يأ ( لاق هللا

 ةعاطتسا الو ةكرح ال هانعم ( هللاب اّلِإ ةوق الو لوح ال ) ؟دحأ يأ ( لاق ةالصلا

 ( لاق مث ١ هيلع ةردقلا ةوقلاو ءيش ليصحت ىلع دامعإلا لوحلا ليقو . هللا ةعيشمب اّلِإ

 : لاق ) ةالصلا وهو حالفلا ببس ىلإ اوّمله هانعم ( حالفلا ىلع يح ) نذؤملا يأ

 . ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق . ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق مث . هللاب الإ ةوق الو لوح ال
 ناش البا يأ ( ةمجلا لخد :هبلق .نم هللا الإ هلا ال. لاقو . هللا الإ هلإ ال : لاق مث

 . تاجردلا عفر ديرمب وأ

 : هنع ىلاعت هللا يضر مرير وبأ ممر ند

 .ا3ي الط ادياعلل يلع نازملا*طكتتماف لذللا نم مك دخل ماه اه 0
 ع لي م دعس نا نذوملا لوق[لثب لوقلا باحبسا باب : ةالصلا باتك : ملسم - [89]

 011 رمع لا كل تال ع 2 نى

 مجتعتسا وأ «هتالص يف سعن نم رمأ باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : يلسم - 1
 700 مو كلَذ هلع بهذي ىدح دكعقيا وا دقريا نبا ارك ذلا وأ نارقلا هيلع
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 : هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ قر ل

 كل انبر مهللا : اولوقف ءهدمح نمل هللا عمس : ُمامإلا لاق اذإ »

 نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هنإف . دمحلا

 6 هيد

 هو ثيدحلا حرش مح

 لاق اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 اذكه نولوقي ةكئالملا نأل ( دمحلا كل انبر مهللا :اولوقف هدمح نمل هللا عمس :مامإلا
 ريمضلاو رئاغصلا نم يأ ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هنإف )

 : ناشلل هنإف يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [858]

 كلر نم يك افلا نصا نع ايل يفرك يلا صلا ل: ماما كافر اذا

 ووين ْنم مّن اَم ُهَل رفع ةّكئالَملا َلْوَق ُهلْوَق
 بسيد ثيدحلا حرش مح

 : مامإلا لاق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هناف نيما : اولوقف نيلاضلا الو

 . حضاو هانعم

 . 595 دمحلا كلو انبر مهللا لضف بأي ,: ناذألا بانك" : يراحبلا ل م
 هت نيمأتلاو ديمحتلاو عيمستلا باب : ةالصلا باتك : ملسم

 . (75) )5٠١( نيماتلاو ديمحتلاو عيمستلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - [874]

 نم لاقف « نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ : ءىراقلا لاق اذإ ١ : « ملسم » يفو (*)

 . « ... ءامسلا لهأ لوق هلوق قفاوف « نيما : هفلخ
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 : امهنع ىلاعت هللا 0 2 نبا 4 1

 . ( هجولا بجيل كا لئاق اذِإ 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ لتاق اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 رهاظإ نأل بدنلل هيفا رمألا : يليق .:ةلئلل وأ نيشلار حرج ىف نآل ( ةجولا بحجيلف
 دوصقملل حجنأ مههوجو يف برضلاو رافكلا عم هلاتق نوكي نأ ملسم لاح

 : هنع ىلاعت هللا يل ةريره وب 6 0

 ( َنيِم ل اراقب ةكيحاملا لاقو « َنيِما : كدا لاق اذإ »
 ا يل ٌتَمْفاَوَف

 هس ثيدحلا حرش مح

 : كدحأ لاق اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 نم مدقت ام هل رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف نيمآ : ءامسلا يف ةكئالملا لاقو نيمآ
 . « اوُنَماف مامإلا نّمَأ اذإ ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( هبنذ

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةرارش وبأ (خ) - [8757]
 ا ل هدول كدا لا

 مح يدخل حرش مج

 .« هاخأ لجرلا رفك اذإ ١ ثيدح يف هحرش مدقت ( امهدحأ هب ءاب دقف رفاك اي : هيخأل

 . (5559) هجولا بنتجيلف دبعلا برض اذإ باب : قتعلا باتك : يراخبلا - 88 5]

 .(اله) )5٠١( نيمأتلاو ديمحتلاو عيمستلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - (875]

 )١١5"(. لاق اي وهف ليوأت انيغب اها أ لفكأ نم كانا: بدألا ابناك) : :ىراحبلا"
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 اب لاعب هلا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع (م) - [87]
 َلاَق ؟ مكن 3 21 فولو سِراَف م ع ْتَحِتْف اًذإ ٠

 اناس : َلاَقَف هللا ائرمأ اَمُك لوقت : ٍفْوَع ُنْب ندر ُدْن

 هور را 0 00 نوُسفانَتَ

 0 ل

 هيا ترحل ل 22

 هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب , ورمع نب هللا دبع - م )
 له ينعي ( متنأ موق يأ ) نافورعم ناميلقإ امهو ( مورلاو سراف مكيلع تحتف اذإ )
 ىلإ جيولت ماهفتسالا اذه يفو مهريغ نم وأ ةميظعلا ةمعنلا كلت ىلع نيركاشلا نم متنأ

 ( هللا انرمأ م لوقن : فوع نب نمحرلا دبع لاق ) مهنم تايبملا عوقو ىلع ديدبتلا
 ( لاقف ) ةدئاز فاكلاو هب هللا انرمأ ام تقولا كلذ يف لعفن انسفنأ يف لوقن يأ

 كلذ ريغ نولعفت وأ ريدقت ىلع اًبوصنم يور ( كلذ ريغ وأ ) مالسلا هيلع يبنلا يأ

 ةفصلا كلت ىلع مهنوك نأ ىلإ ةراشإ هيفو . كلذ ريغ مكلاح وأ ريدقت ىلع اًعوفرمو
 اذهو ايندلا ىلإ نوبغارتت يأ ( نوسفانتت ) تابيغملا ىلع مهعالطا مدعل مهل نقيتم ريغ

 نمحرلا دبع لاوس رعاة ةلاروج (افانعتما وأ كلذ :ريغلاوا هلوقل ا سفت :كليايمل اها

 ( نوربادتت مث ) اهذخأ دعب يأ ( نودساحتت مث ) كلذ ريغ لعفن فيك وهو

 بصنلاب ( كلذ ريغ وأ نوضغابتت مث ) رخآلا نع هربد مكنم لك اًيلوم نوعطاقتت يأ
 نيرجاهملا نيكاسم يف نوقلطنت مث ) ةمومذملا لاعفألا نم ركذ ام ريغ نولعفت وأ ينعي

 نوذخأت تيح تافصلا هذه مكيفكي ال ينعي ( ضعب باقر ىلع مهضعب نولمحتف

 مهءافعض متنأ نولمحتف هب نولحتري ام مهل ىقبي ال ثيحب نيرجاهملا نيكاسم قوقح

 هلأ لضر نايع هس ىف هلك كلذ مقوي دق - ليكي. مشاختلاب يح مهئانوقا باقر لل
 . هنع ىلاعت

 . (7) (59557) : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - [87]

 . « كلذ وحن وأ , نوضغابتت مث » :« ملسم » يفو (*)

 الا



 مالكلا,اريدقت داره هنإ.: انلق.. .تاوتللا ىباطيل ىتمجيناعلا لاؤسلا يف 'يآي نأ ىغلني ناك
 دسو اذإ » : مالينلا هيلع ؟هلوقب, تاَجأفإ اععاضإ لوضخل قيكو ةنامألا عيضت قب

 اهيبنت ةعاسلا رظتناف اًضيأ هيف لاق امّنِإو هلوطل عيبضتلا ةيفيك نايبب لغتشي لو « رمألا
 : ليق اذه نعو اياعرلا ريغتل مزلتسم مهداسفو ةالولا ريغت نال كاذ ذإ ةعاسلا وند ىلع

 : مهك ولم نيد ىلع سانلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر يسوم وبأ 6 1
 دا دمي لوقا ُهوُيَمَشَف هللا ديَحَف ْمكُدَحَأ َنَطَع اَذإ

 مكدحأ سطع اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - م )

 مل نإو ) ساطعلا يهو هتمعن ىلع هللا ركش هنأل هل اوعدا يأ ( هوتمشف هللا دمحف

 ”"ملا ءاعذلاا داعيا هللا كمل ريغ نأ (ةوعمسعت كي الف هللا دمحي

 هر ينل ديا وي ٌٍدْمَحلا : : لقَيلف 0 1 اَذِإ »
 ةهرق © 2-2

 : نا متانادتلا مكس ةللجلاق دز اشر افلم تل: ةنسياتساوأ

 كلاب خرطتولا كيبل

 هسيد ثيدحلا حرش مح

 مدحأ سطع اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 اذإ ( هللا كمحري ) يوارلا نم كش ( هبحاص وأ هوخأ هل لقيلو هلل دمحلا : لقيلف

 هللا مكيدهب ) هل اعد نمل سطاعلا يأ( لقيلف هللا كمحري : هل لاق اذإو ) هدمح عمس

 . هل افلأتو هئاعدل ةأفاكم مكلاح يأ ( مكلاب حلصيو

 (51915) بؤاثتلا ةهارك و « سطاعلا تيمشت باب : قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم - [81]
(051). 

 اب غش ةيفلك د لطعلااذإ؟باثاك كيدألا هناك ى يراحبلا تورك
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 هم-(؟) راهزألا قرابم



 هسي ثيدحلا حرش مدح

 متيلص اذإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - م )
 ( لوألا ) اهتيحان يأ ( سمشلا نرق علطي نأ ىلإ تقو ) رجفلا يأ ( هنإف رجفلا
 هتقو رخا نأ يف يعفاشلا ىلع انل ةجح « علطي نأ ىلإ ٠ هلوق يفو نرقلا ةفص وهو
 ( رصعلا رضحي نأ ىلإ تقو هنإف رهظلا متيلص اذإ مث ) هل رذع ال نمل رافسإلا هدنع

 : هلوق ةنيرقب مهل ةمولعم تناك اهلئاوأو تاقوألا رخاوأل نايب هرخآ ىلإ ثيدحلا اذهو
 ةمجعملا داضلاب ( سمشلا فيضت نأ ىلإ تقو هنإف رصعلا ميَّلَص اذإو ) « متيلص اذإ ٠

 طقسي نأ ىلإ تقو هنإف برغملا متيلص اذإو ) بورغلا ىلإ تلامأ يأ ءايلا ديدشتو
 متيلص اذإو ) هقفلا .يف روهشملا فالخلا ىلع اهدعب ضايبلا وأ ةرمحلا وهو ( قفشلا

 . راتخملا اهتقول نايب اذهو ( ليللا فصن ىلإ تقو هناف ءاشعلا

 : هنع ىلاعت هللا يدر ةزيره وبأ تهطل
 سم : لاق لُجَر ُهَلاق ؛ ةعاّسلا رظئَئاف ة ةلامألا | تصب اَذإ »

 يل دركي اذإا : لاق ؟اهّتَعاضإ فيك :(لاقف ؟ عال
 ؛ ةعاسلا رظكاف هلغا

 هسدح ثيدحلا حرش مح

 ةنامألا تعيض تعيض اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 هيلع رامبل اج فنا لخرلا يآ( لاف ةئانسلا نوت لاق لجيل هلاقأ ةغاسرر ليهجرال

 دّسو ( ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ لاق ابتعاضإ فيك ) مالسلا
 ريغل رمألا ةداسو عضو ينعي ةداسولا نم وه وأ ضوف يأ لوهجملا ءانب ىلع ديدشتلاب

 ةفالخلا رمألاب دارملاو دنسأ ىنعمب اًنمضتم دسو نوكي وأ ماللا ىنعمب ىلإ نوكيف اهلهأ

 لاؤسلا باوج يف رصتتقي ْمَل مل : تلق نإف . اًلطم ةسايرلا هب دارملا وأ شيرق اهلهأبو
 ةعاسلا مايق تقو هنأ مهوتل رصتقا ول : انلق « ةنامألا تعيض اذإ ٠ : هلوق ىلع لوألا
 : تلق نإف . ةيطرش اذإ نوكي ال اذه ىلعف اهتارامأ نم هنأ ىلع هبنيل رظتناف هلوق دازف

 ٠0 - اةنامألا عقر“ فا .:.قاقرلا باتك : يراخبلا )345(..
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 : هنع ىلاعت هلا يربو اريرع وبأ 1
 ميياكزا اهينشم لتملل هعجتلا 4 لم اذإ »

 هسي ثيدحلا حرش هح

 ةعمجلا ؟دحأ ىلص اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 . ( ةعمجلا دعب اًيلصم مكنم ناك نم » ثيدح يف هحرش مدقت ( اًعبرأ اهدعب لصيلف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (خ) - [814]

 ميِقسلاو فيِعّضلا مهيف ْنِإَف ففَحُيلَف سائل ْمُكْدَحَأ ىَلَص اَذإ

 +« ءاتساع لٌوطُيلَ رسفنلا كرش ا « ٌريبكلاَو

 هس ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ ىلص اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )
 لوطيلف هسفنل ىدحأ ىلص اذإو ريبكلاو مقسلاو فيعضلا مهيف نإف ففخيلف سانلل

 . رهاظ هانعم ( ءاش ام

 ادي دوا هلل يضر ورمع نب هللادبع 6
 « لوألا سنتتلا نق َعَلَطَي نأ ىَلِإ ٌتقَو إف رجفلا مُيلص اَذإ

 كليم اذا رصعلا َرْضَحَي ”001- ٌتَقَو ُهَنِإَف رهط ْمكيَلَص اَذإ مْ

 َبرَْملا ْمُكيَلَص اَذِإَو  ُسْمتلا فّيْضَت نأ ىَلِإ ٌتقَو ُهّنِإَف رصَعلا
 كفو هلاقاداتنا هتان اذإو قفل قفشلا طقْسُي نأ ىَلِإ ٌتَقَو ُهنِإَ

 10 لفلاد فتش نلإ

 . (19) )88١( ةعمجلا دعب ةالصلا باب : ةعمجلا باتك : ملسم - عم 717

 ن0. 1) ءاشام  لاوطيلف هلييفلا للضصإ اذإاامابأل“ .كادألا كاكا ا يراسسلا ل سبا
 )5١7( سمخلا تاوصلا تاقوأ باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملصم - [419]

 !, 0! نسمشلاٌرفطصَت هاا ىلإ نا 74 ملسم 0 فو.(
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 هس ثيدحلا حرش هح

 كش اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اقمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا - ق )
 امهالوأو نيرمألا ىرحأ بلط يرحتلا هبلطيل يأ ( باوصلا رحتيلف هتالص يف كدحأ

 اذهب لمعلا نأ ملعإ ( نيتدجس دجسيل مث ) هنظ هيلع بلغ ام ىلع يأ ( هيلع نبيلف )
 ةالصلا فنأتسا ةرم لوأ هل ضرع ناك نإو ةرم ريغ كشلا هل ضرع اذإ اميف ثيدحلا
 دارملا « ةالصلا لبقتسا ىلص مك ردي ملف هتالص يف كدحأ كش اذإ » : مالسلا هيلع هلوقل

 يفرط ءاوتسا وهو يحالطصالا ال اقلطم ددرتلا وهو يوغللا هانعم انهه كشلا نم
 ةنظ ةبلغبا "لمعي ةالئشلا يف "كالا نأ ناع "لدي ثيذحلا اذه: تلق ؟نإفأ ”كلوكشملا

 تلو 'اقهرد ام لئكلاف اًكلظم' كعينلا لقألاب لع هنأ" لع لدي" مادقمملا "كيد وا نال

 نا هلا كيتال "قم نغ ديعس ' يأ فيدل ]دنع *"انلق» ”"هيججوتلا"امف ارخآلا لا! 1

 . نيليلاللاب الكف

 : ديوعيسم نب. هللادبع ةأررما ةيفقنلا ةيواعم_ أ« فن بسمو عمل جب متل

 .(ابيِط َسَك الق (©ءاَشعلا ةالص ّنكادخإ ثّدهَش اذإ »

 هيو ثيدحلا حرش مح

 بحاص لاق ( دوعسم نب هللادبع ةأرما ةيفقثلا ةيواعم لأ تنب بنيز - ه)

 هتوزاام ةيواعم نب هللادبع ثنب بنيز اهنأ لاحلاو اهبسن خيشلا ركذ اذكه : ةفختلا

 اههدحأ ناثيدح نيحيحصلا يف اهل ثيداحأ ةينامث ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع

 تدارأ يأ ( ءاشعلا ةالص نكادحإ تدهش اذإ ) اذه وهو ملسمل يناثلاو هيلع قفتم

 . ةسفللا ندم ةهنأل (ايط نيت الف ر اها

 . (89) (هال1) هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب : دجاسملا باتك : ملسمو -

 اهنأو « ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخا باب: ةالطلا ياك  ملسا 3

 )١57(. (5147) ةيطم جرخن آل

 . (« دجسملا نكادحإ » :« ملسم » يفو

 ا



 : هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ (ق) - م13

 اي أ امال ىَلِص ْمَكِرْذَي ْملَف ِهتاَلص يف ْمُكُدَحأ كلش اَذإ »

 يئس دْجسَي مك « نفسا ام ىَلَع نيل , كّنلا .حرطيلف
 نإو ٠ ُئالَص ُهَل َنْعَفَش سنحت ىَّلَص َناَك َنِإَف « َملَسُي نأ ل

 . « ٍناَطّيِشلِل اًميِغرَت اَنئاَك عبرأل ثنا ل

 هس ثيدحلا حرش مح

 اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقَمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق )

 مأ ) يف ددعلا ماهبإل عفار زيبمت ( اًثالث لص مك ردي ملف هتالص يف ىكدحأ كش

 ( نقيتسا ام ىلع نبيلو ) ةعبارلا ةعكرلا وهو هيف كشام يأ ( كشلا حرطيلف اًعبرأ
 لبق نيتدجس ) ةيطرشلا ةلمجلا ىلع فطع عفرلاب ( دجسي مث ) تاعكر ثالث وهو
 ةفينح وبأ لاقو مالسلا لبق وهسلا دوجس لحم نأ ىلع يعفاشلا هب لدتسا ( ملسي نأ

 ( اًسمخ ىلص ناك نإف ) « مالسلا دعب ناتدجس وهس لكل » : مالسلا هيلع هلوقل هدعب

 ثالثلا نأ ىلع ءانب ىرخأ ةعكر هيلإ فاضأو اًعبرأ عقاولا يف هالص ام ناك نإ ىنعي
 ا ا ب هوس

 يتدجسب انس ةالصلا كلت ريصت ينعي ضعب دنع عمج ىنثلا نأل نيتدجس ىلإ عج

 ا او سسسكس

 لاح وأ عبرأ مامتإل هيف كش ام ىصو اًنالث عقاولا يف هالصام ناك نإ ينعي لاح وأ هل

 لعف ثيح هل ًالالذإ يأ ( ناطيشلل اًميغرت ) ناتدجسلا يأ ( اتناك ) هل امُمَتُم هنوك

 ١ نرعللا متع نا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نيا"( قر 0

 مك « ِْيَلَع نْبيلَك باَوَصلا ٌرحَتلَف , ِهِياَلص يف ْمُكُدَحَأ كلش اَذإ

 هوري ملو (88) (5ا١) عوطتلاو ضرفلا يف وهسلا باب : "ديانا باتك : ملسم - [471]

 . (١5هلم) فارشألا ةفحن عجارو يراخبلا

 - . )5٠0١( ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب : ةالصلا باتك : يراخبلا - [875]
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 اا رم ار نب ا ا

 1 نيم حسمتي الو ةئيكبن, ةرك د

 هج ثيدحلا حرش مح

 هنع ةياورلا نع اَقمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ - ق )

 هنيميب هركذ سمي الف ءالخلا ىنأ اذإو ءانإلا يف سفن الف مدحأ برش اذإ)
 4 دحأ نكسميال ١» ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هحرش مدقت ( هنيميب حسمتي الو

 . 6 ةيكاذ

 : هنع كف هللا يضر ةريره ل 19 ا

 7( تاما عبس كيش رع د ءاَنإ يف ُتلَكلا برش اذإ »

 بس ثيدحلا حرش هك

 بلكلا برش اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لاقو .ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لمع ثيدحلابو ( تارم عبس هلسغيلف مدحأ ءانإ يف
 نم ءانإلا لسغي » مالسلا هيلع هلوقل تارم ثالث هلسغ يفكي : هباحصأو ةفينح وبأ

 بلكلا ءانتقا نع برعلل اًرجز مالسإلا ءادتبا ىلع ثيدحلا اولمحو « اثالث بلكلا غولو
 ٍدّنِعو,نيلوقلا الك لع بروجولل هيفورمألا . اهعم: نومعطي:اوناك  ىتج,اهب مههفالتتا| ةدشل
 /(بلكلا :ةراهظ هداقتعال بدنلل كلات

 . )*١5( نيهلب ءاجنتسالا نع يبنلا باب : ءوضولا باتك : يراخبلا - [811]

 اثالث سفنتلا بابحتساو ءانالا سفن يف سفنتلا ةهارك .باب : ةبرشالا باتك : ملسمو

 مر نتاج ةعافأالاب خراج

 . (30) (؟19) بلكلا غولو مكح باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [877]
1 



 .16 نذّرِملا لوميا اَم :اركم'طولوقش عاطل ةثعيتلا ذا

 اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس وبأ - ق)
 . رهاظ هانعم ( نذؤملا لوقي ام لغم اولوقف ءادنلا متعه

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره بأ قا 0

 ا 0 2 كا 5
 تار اهنإف « ٍناطيشلا ص للاب ريمحلا قاهن متعمس اذإ »

 اهنإف ِهلضف نم هللا اولاساف ة ل داق اهليطف د فللا ا لاماف -ةكياتلا ضف نعم :١0" نا
 ! 0 اكله تار

 هسد ثيدحلا حرش مح

 اهنإف ناطيشلا نم هللاب اوذوعتف ) هتوص نونلا مضب قابنلاو . رامحلا عمج ( ريمحلا
 هلضف نم هللا اولأساف)كيدلا عمج ءايلا حتفب(ةكيدلا حايص متعمس اذإو ًاناطيش تأر

 اللا لخآنؤلضح دنغخرلا“ لاوؤش لع 'ةلالذب تيلغ يآ اكلم تاز انإف
 ذرعتلا بتيعساف ”ةيضعملا لهأ ادنغ)احضعخلا لاوزن !لعو كتفاؤلا | كلذ يف, ةاغللا "نبت

 هللا لإ ةتيكح :نضوفيءاماللف/ ناظيشلا  ةياؤؤب رامتطاو 'كللملا.ةياؤربا ةكيدلا "ص اصتخا انآ

 . هلوسرو

 0111١ يدانملا عمس اذإ لوقت ام تاب: نادالا ببابك : يراجسلا - نك

 نيم يبنلا ىلع يلصي مث هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا باب : ةالصلا باتك : ملسم
 ."01 رب( ماو رسولا "هل لاتيا م

 لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ باب : قلخلا ءدب باتك : يراخبلا - [8471]
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 حايص دنع ءاعدلا» بابطحتسا' نلايا : اراظفتنسالاو .ةبوتلاو ءاعدلاو اركذلا بانك, : جلسم
 ما( كيدلا
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 اع يلاجت هلا يضرر وومع نب هللادبع (م) - [81]
 ْنَم ُهّنِإَف يلع اوُلص مث « ُلوُقياَم لقم اوُلوَمف َنذَؤُملا ُمكْعِعَس اَذإ

 يب هللا اوُلَس مث « اًرْشَع ِهْيَلَع هللا ىَلَص َهّرَم ًةالَص َّلَع ىَّلص

 وجو هلا ِداَبع نم دل الإ يفتت ال ةَجلا يف ثم انف ةلمسَلا

 . « ةعافشلا ِهْيلَع ٌتلَح ةلييمولا يل لاس ْنَمَف , ٌوُه انا نوكا نا

 هسيد ثيدحلا حرش مدح

 متعمس اذإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللادبع - م )
 لوقلا درجم يف ةبباشملا انه ةلئثامملاب دارملا ( لوقي ام لثم اولوقف ) هناذأ يأ ( نذؤملا

 ناتلعيحلا ال ناتداهشلاو هللا ركذ نذؤملا لوقي امب دارلاو توصلا عفرك هتفص يف ال

 ل ل يا ا

 ىلص ةرم ةالص يلع ىلص نم هنإف يلع اوُلص مث ) ءازهتسالا هبشت امييف ةعباتملا نأل

 دابع نم دبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف ةليسولا ىل هللا اولس مث اًرشع هيلع هللا

 كلذ ىلإ عجار بوصنملا عقوم عقو عوفرم ريمض اذه ( وه انأ نوكأ نأ وجرأو هلا
 مالسلا هيلع لاق امنإو نوكأ ربخ ةلمجلاو هربخ وهو أدتبم انأ نوكي نأ لمتحي ليقو دبعلا
 ريغ ماقملا كلذ نوكي' نملف ماثألا لطفا ناك اذإ مالسلا هيلع اتيبن نأل اعضاوت حا

 بنجو رهطم نم هعمس نم لكل ةبحتسم نذؤملا ةعباتم : يوونلا لاق . مامهلا كلذ
 : ةيعفاشلا ضعب لاق ةالصلا يف ناك نإو عامجلا يف وأ ءالخلا يف نكي مل اذإ ضئاحو

 ةفينح وبأ لاقو ةضيرفلا نود ةلفانلا يف هبيجي مهضعب لاقو ثيدحلا اذه مومعل هبيجي

 اوفلتخا نذؤملا عباتو عطق ائراق ناك نإو ًالغشل ةالصلا يف نأل هبيجي ال : ىلاعت هللا همحر
 لاس ل ”ةدحسم نذول وا طقف ند لول مأ نذؤم لك عامس دنع ةعباتملا نأ يف

 عمس نيح لاق نم ١» ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( ةعافشلا هيلع تلح ةليسولا يل

 . « ءادنلا

 ىلع يلصي مث هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب : ةالصلا باتك : ملسم - [81]
 001١ (584),ة ةليسولا هل هللا لأسي مث هع يبنا

 « اًرشع اهب هيلع هللا ىلص ةالص ىلع ىلص نمو :(ملسم» يفو
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 هسح ثيدحلا حرش ا

 ةماقإلا متعمس اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 اذإ مكدحأ نإف.» ةياور يف ءاج دقو ( راقولاو 'ةنيكسلا مكيلعو :ةالصلا ىلإ اًوشماف
 عمج دحاو ىنعمب امهالك راقولاو ةنيكسلا ليق « ةالصلا يف وهف ةالصلا ىلإ دمعي ناك

 ثيعلا بانتجاو تاك ر خلا ف ماعلا ةييكتسلا» نأ وهو اقرفراهيس نأ :رهاظلاو تنكر امهم

 اوُنصف مكردأ امف اوعرست الو ) رصبلا ضغو ةئيهلا يف ينأتلا راقولاو . كلذ وحنو
 مامإلا عم قوبسملا هكردأ ام نأ ىلع « اومتأف ٠ : هلوقب ةيفنحلا لدتسا ( اومتأف مكتاف امو

 لإ دما و كلام يهد و هلوأ مدقت ل ع هووكاا نأل' هنالص لوأ

 نأ باوجلاو « اوضقاف مكتاف امو » : لاق مالسلا هيلع هنأ يور اا يحتع اهرخا هنا

 . امهنيب اقيفوت هيلع لمحيف ءادالا ىنعمب لمعتسي ءاضقلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر دفان نب يملا فريح عىمتادت

 الط زاب ٌعَقَو اَذِإَو نول الف وفل َنوُعاّطلا متع اذإ (

 . « اَهْنِم اوجرْخَت الف اَهب مث

 عه ثيدحلا حرش مح

 متعمس اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ - ق )

 ىنعم رم ( اهنم اوجرخت الف اهب منأو ضرأب عقو اذإو اهولخدت الف ضرأب نوعاطلا
 يهنلا ةلغ ليق « ديهش وهف هللا ليبس يف لتق نم ١ ثيدح يف لوألا بابلا يف نوعاطلا
 امنإ رافلا ةمالسو همودقب لصح امنإ مداقلا كاله نأ اونظي نأب سانلا ىلع ةنتفلا ةفاخم
 رارفلل جورخلا وه عونمملا : يوونلا لاق . رادقلا ريغ هيضي نا ةفاخ الا هوا تدك

 . ( هنم اًرارف اوجرخت ال » رخا ةياورا ىف كلج ل هب 0 انا دلك رح دل جورخلا امأو

 ] - ]8١باعك" : يزاخبلا ١ نوغاطلا»“ ف١ زكاذيا انف :باب'1:كيظلا :4 01/5(1.

 اهريغو ةناهكلاو ةريطلاو نوعاطلا باب : مالسلا باتك : ملسم )5١48؟55( )87( .

 ها/



 : هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا 6 كلل

 . فروت زاك كلجنك ١ طن تاذلجك اذإ »

 هيو ثيدحلا حرش مج

 تدجس اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا - م )

 . رهاظ هانعم ( كيقفرم عفراو كيفك عضف

 : هنع ىلاعت هللا يضر شنأ" قو "نيا

 كلغ و ركون باّتِكلا لهل ْمُكَيَلَع َّمْلَس اَذإ »

 هس ثيدحلا حرش مح

 مكيلع ملس اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق )
 يبنلا ملعف مكيلع ماسلا نيملسملل نولوقي رافكلا ناك ( مكيلع اولوقف باتكلا لهأ

 لاق « مكيلعو اولوقف ٠ : ةياور يفو . ثيدحلا يف مهباوج ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 يوونلا لاقو . مهعم ةكراشملا يد واولا نأل لوألا يه ىلوألا ةيا ورلا يباطخلا

 . فانئسالل ءيجي واولا نأل داسف الو رثكأ واولا ةياورو ناحيحص امهالك

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 8107
 ةكشلا ُمكَيَلَعَ ةالّصلا ىَلِإ اوُشْماَق ةَماَقإلا مُتْعِمَس اَذإ »
 1 م ء- 1 1ك 0 ملأ ل 0 7 0

 « اومَتاف مكتاف اَمَو اولصف متكَرْذا اًمف اوعرست الو « راقولاو

 عفرو « ضرألا ىلع نيفكلا عضوو « دوجسلا يف لادتعإلا باب : ةالصلا باتك : ملسم - [41]

 . )١1114( (515) دوجسلا يف نيذخفلا نع نطبلا عفرو « نيبنجلا نع نيقفرملا
 . (5؟548) مالسلا ةمذلا لهأ ىلع دري فيك باب : ناذئتسالا باتك : يراخبلا - [817]

 مهيلع دري فيكو مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يبنلا باب : مالسلا باتك : ملسم

00 

 3511... ةالضلا ىلإ ىعسي ال تان ناذالا تاك سرير نييلا 40
 (507) ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتا بابحتسا باب : دجاسملا باتك : ملسمو

 ل
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 لبإلاب ريسلا يف اوعرسأ هانعم خملا وه فاقلا نوكسو نونلا رسكب وهو اهيقن باهذ
 اذإو ) ريّسلا ىلع اهيوقي ام ضرألا يف سيل ذإ اهتوق نم ةيقب اهيفو دصقملا ىلإ اولصتل
 قرط اهنإف قرطلا اوبتجاف ) ةحارتسالل ليللا رخا يف متلزن يأ ءارلا ديدشتب ( مسرع
 ماوهلا ىوامو ) هوحنو قيرطلا عطاقك رشب قراطلا ناسنالا اهب دارملا ليق ( باودلا

 يوأتو ةمرلا نم ابيف دجت اهنألو اهتلوهسل قرّطلا ىلع ليللا يف يشمت ماوحلا ينعي ( ليللاب
 . اهررض نع اًرذح لوزنلا يف قيرطلا نع دعابتي نأ يغبنيف اهيلإ

 : هنع ىلاعت هللا يضر بلطملادبع نب سابعلا (م) - [815]
 ابكر َو ُاَمِكَو ُهُهْجَو © بازأ َةَعْس ُهَعَم َدَجَس ُدْبعلا ََجَساَذِإ

 . « ُهاَمَدَقَو

 هيو ثيدحلا حرش مد

 ىلص يبنلا مع وه ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر بلطملادبع نب سابعلا - م )
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا نع هاور ام نيتنسب هنم نسأ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ةثالثب ملسمو دحاوب اهنم يراخبلا درفنا ةسمخ نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو ةسمخ

 بزإ عمج لاعفأ نزو ىلع ( بارا ةعبس هعم دجس دبعلا دجس اذإ ) : اذه اهدحأ

 ههجو ) املأ ةزمهلا تبلقف بارءا هلصأ ناك وضع يناثلا نوكسو لوألا رسكب وهو
 لكلا لدب ةعبس نم لدب هيلع فطع ام عم عفرلاب ههجو ( هامدقو هاتبكرو هافكو

 بوجو ىلع لدي ام هيف سيلو ةعبس دوجسلا ءاضعأ نأ ىلع ليلد هيفو . لكلا نم
 ترمأ ١ ثيدح يف عساتلا بابلا يف هركذنس فالتخا هيفو اهضعب وأ اهلك اهعضو

 : « مظعا ةعبس ىلع دجسا نأ

 صفمعو بوثلاو رعشلا فك نع يبنلاو دوجسلا ءاضعأ باب : ةالصلا ما ]8١5([

 . م01 25 ار ةدلبصلا ف سارلا

 . 6 نفارطا ةعبس و :(ملسم » يفو ( دنع
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 ةلعلا ىلع رادي مكحلاو نييف ةبلاغ ىنزلا ىلإ ةيعادلا ةوهشلا نأ هيف هجولا لعل مكحلا

 هميقي ال : نويفنحلا لاقو هكولمم ىلع دحلا ةماقإ ىلوملل نأ ىلع يعفاشلا كيد الدب

 .ادوكح بتم كفا مب ةالؤلا الرب مرأه مدلل «ايدعلل هيلع يلوا ماما نقرب اذلإ
 اهدلجيلف هلوق اّمأو هبئان وأ ناطلسلا وهو ةماع ةيالو هل نم ىلإ فرصني قلطأ اذإ يلاولاو

 ل ل ا يس حا ساس

 امدعب خيبوتلاو ريبعتلا وهو اهنع بيرغتلا يبنب + جنرص اكو اهينذل ةرافك هنإف دحلا دعب
 ةيناثلا ( تنز نإ مث ) بيرغتلا ناك دحلا ع رشي نأ لبق ةانزلا ةبوقع نذل" عدل رع

 دلجلا رركي تنز نإ مث مهقأ اذإ دحلا نآب راعشإ هيفو ( اهيلع برغي الو دحلا اهدلجيلف )
 نيبتف ةثلاثلا تنز نإ مث ) دحاو دحب يفتكي دحت ملو تاّرم تنز اذإ اهنأ هنم مهفيف

 ا ا و اما

 اهيضتري فيكف اههركي هنأل اهعيبي امنإ : ليق نإف . ( ةعبارلا يف اهعبيل مث ىوريو )
 ايل نابل حلالا وأ هيرب يع ركنا اذه كعلم نأ نطق قع اهعيبرا :؟انلق") ملجللا هال
 , كلذ اةةنبلا

 1 لإ ينفد /ةربرم وبأ 00

 ل وجاف تس انو < اهني اهب ودا ةعلا يف ماس

 . « لْبللاب ُماَوَهْلا 0 ا كا وذلا 1 اَهّنإف

 بسم ثيدحلا حرش مدح

 يف مترفاس اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 تابنلاو فلعلا ةرثك نامز ةلمهملا داصلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسكب ( بصخلا

 ( ةنسلا يف مترفاس اذإو ) هنم اهيعرب اهتابن نم يأ ( ضرألا نم اهظح لبإلا اوطعأف )
 يأ ( اهيقن ) لبإلاب يأ ( اهب اوردابف ) اهسبي نم ضرألا تابن مادعناو طحقلا يف يأ

 سيرعتلا نع يملاو 0: ريكتلا يف باودلا ةحلصم ةاعارم باب : ةرامالا كاحك ملسم - |[ 0

 "11 يررا  تاراو ار ارا لل نع
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 ديصلا يأ ( هتكردأف كنع باغف كمهسب تيمر اذإ ) وهو دحاوب ملسم درفناو اهيلع
 لعل نتنأ نإ لكأي ال هنأ ىلع لدي اذه ( نتني ملام لكف ) اتيم هتدجوف هتيمر يذلا
 لكأ مالسلا هيلع هنأ يود امل هلكأ مرحي ال هحير ريغت نأل بدنلا ىلع ًالومحم نوكي اذه
 ىلع لومحم ثيدحلا : ليق . هلكأ مرحيف هررض نم فيخ اذإ اّلِإ يرلا ةريغتم ةلاها

 ثيدح ىف مالسلا هيلع هلوقل هلك اي ال هدجو نإف همهس رثأ ريغ هيف دئاصلا دجي مل ام

 هباحتطأو' ةفينح ازبأ قاقوا#/ لكفأ اكلمه زتأ الاةيفهديقلل ور كما تباعا ةافيوو» وحل

 لكأي ال اًئيم باصأ مث دعق نإف هبلط نع دعقي ال نأ هيف طرتشي : ىلاعت هللا مهمحر

 هبلط' يق“لئاصلا "مادام ربصي' ل" حالا ذه"نأ لإ رخكا يدب هتاوللا نوكي نأ« لاخأل
 . دايطصالا باب ّدسن ال هانربتعا ولف ةداع هنع ىرعي ال دايطصالا نأ ةرورض

 : هع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - 81

 ْبَرَكي ال ادخل اهلل اَهاَنِز َنّيِبتف 6 مكدخأ ا تنَز اذإ »

 ةنرودإ َهيلَع بي اود اذ ثنَز نِإ م اهْيلَع

 اهْعبيِل مث ىوريو ؛ ٍرعش ْنِم لبحب ولو اَهْعِبيلَف اَهاَِ َنّيبَتف هَل
 . (« ةعبارلا يف

 هس ثيدحلا حرش هج

 ةمأ تنز اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 ىلع ةمألا ركذ يفو دحلا اهيلع اهالوم مقيل يأ ( دحلا اهدلجيلف اهانز َنّيبَتَف م؟دحأ
 رتارخلا دلج فطن هنأ الا 'دلخلا "اه روض نأ تناك ةسلرتتل ا ىدتل نبا راكتر فدعا
 « باَذَعلا َنِم كاشفا ؛ نع نا لعالم هقزتات زم لابو ول قالا ةلوقل

 دخلا بانعلاب و" رئارخلا تانمخال و قرلا رق" هيدا" هلفلافلا ةقارملا 00

 بحاص؛ لاق ضنلا' ةلالذبا فرع" ةمألا</دبعلا انز' يف كفللاو قصتي الا هنألا كتإلا "ال
 سكعنا انههو لاجرلا مكح نم اًدافتسم ءاسنلا مكح عضاوملا ةماع يف ناك : ةيابنلا

 . )5١55( ينازلا دبعلا عيب باب : عويبلا باتك : يراخبلا - 3

 0500 ١( الدلال ىفززلا/ عقب ةمدلابهأ دوبملا جس كلاب 73 رطملا كاك ؟ كلن

 هذ



 بسوي ثيدحلا حرش مح

 ( ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع هللا يضر ةملس مأ -م )
 مكدحأ دارأو ) رمق وه مث ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةليللا يف لاله لالحلا : يرهوجلا لاق
 هسفن رعش ةلازإ نع يحضملا بنتجيل ينعي ( هرافظأو هرعش نع كسميلف يحضي نأ

 هرعش ةلازإ هيلع مرحي يحضملا نأ ىلإ دمحأ بهذ مرحماك هوجولا نم هجوب هرافظأو
 لاق . هيزنت ةهارك ةهوركم اهنأ ىلإ يعفاشلاو رمألا رهاظب المع يحضي ىتح هرفظو
 بهذو رانلا نم قتعيل ءازجألا لماك يحضملا ىقبي نأ اهنع يبنلا يف ةمكحلا : يوونلا

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع يور امل ةهوركم ريغ اهنأ ىلإ ةياور يف كلامو ةفينح وبأ
 كفيف لشعلا مايأ يف ماللسلا هيلع هنلا لوسر#يدطعا دتالق) لأ اسك :٠ تلاق انااا

 يواحطلا لاق .سانلا عجري ىتح مرحملا هبنتجي امم ًائيش بنجتيال ًالالح انيف ميقي مث اهب
 هنإ ليق دقف ةملس مأ ثيدح امأو ارتاوتم عاج "لق, انعام اعت هلل يضر ةشئاع ثيدح

 هلوق يف ةاكشملا حراشو ةفحتلا بحاص وهو نيحراشلا ضعب هلاق امو اهيلع فوقوم

 فسوي يبأو يعفاشلاك ةنس ةيحضألا نإ لاق نمل لالدتسا « كدحأ دارأو » مالسلا هيلع
 قيلعت وه امنإ بوجولل يفانملا نال عوفدمف بوجولا يفاني ةدارإلاب قيلعتلا نال ةياور يف

 : ىلاعت هلوق يف اك رييختلا ىلع لدي ال هلثمو كاسمإلا وه قلعملا انههو ةدارالاب ةيحضتلا

 . مايقلا متدرأ اذإ هانعم [> : ةدئالل) © ٍةوَلّصلا ىَلِإ ْمُتْمَف اَذإ اوُنَما َنيِذْلا اَهُّيااَي »

 :ادتعا للعلا لأ نيطر يشل تبلل وساع عر لال
 ا ا ا م فلص 2 00 2 6 0 7 7 3 ش ش

 . (« نيني مل ام لكف « هّتكر اف َكْنَع َباَعف ٌَكِمُهَسِب َتِيَمَر اذإ »

 هسو ثيدحلا حرش مدح

 ةلمهملا نيعلاو ةثلثملا ءاثلاب ةبلعث ( هنع ىلاعت هللا يضر ينشخلا ةبلعث وبأ - م )
 هاور ام ليق رمنلا نب نشحن ىلإ بوسنم ةمجعملا نيشلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب ينشخلاو

 قفتم اهنم ةثالث ثيداحأ ةعبرأ نيحيحصلا يف هل اثيدح نوعبرأ مالسلا هيلع يبنلا نع

 ع هزل هي اك شومر اف ووأب هوعش . نسزمنخ ايا أر ةيحضتلا 8

 . (9) )١1917١( هدجو مث ديصلا هنع باغ اذإ باب : حئابذلاو ديصلا باتك : ملسم - 811]
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 : هنع ىلاعت هللا يو ةريرع بأ 000 ايلا
 , يكلم ' وهف. نداثلا كله :: لوقو هلخلا كو اقإا»

 ما تيردخلا حرش مح

 لجرلا متيأر اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 لاقو مهبويع ركذو سانلا مذ نم يأ فاكلا عفرب ( مهكلهأ وهف سانلا كله لرقي
 هسفنب بجعلا ىلإ كلذ ىّدَأ امبرو مهريقحت نم اما هنوكل اكاله مهدشأ وهف اوكله دق
 نيدلا ارمألا ف: ارضقنلا كلما نانلا "قو ةيلفت "نق ىرف 11 "ان رحت :تللذ لاق "نم" كلا "لاق
 ملعأ ال نيكلاه مهلغج وهف' ينعي نضام لعف"هنأ لع فاكلا 'متتفب يوزو اةبأ ساب ذاق

 يدؤي كلذو هتمحر نع هللا دابع طنقأ هنأل مهكلهأ وهف هانعم وأ ةقيقحلا يف اوكله
 . يصاعملا يف كامهمالاو ةعاطلا كرت ىلإ

 او ىناع هلل يا وبأ 000
 ُ نإف ٠ اذ رانا اَذِإَو « اوُموُصَق لآلهلا مَ اَذِإ »
 0م َنيئالث وقصف يع

 هسي ثيدحلا حرش مح

 لالحلا متيأر اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 يفخ نإ :ينعي ةمجعملا نيغلا مضب ( مكيلع مغ نإف اورطفأف هومتيأر اذإو اوموصف

 . ( اًموي نيثالث اوموصف ) هريغ وأ باحس ببسب مكيلع

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ (م) - 1 ٠

 2 0 كيْيْلَف يحَضُي نأ ْمكذحأ دارو ٍةججلا يذ آله مير اَذإ

 6 هرافظاَو هرعش َنَع

 )١79(. (75571) سانلا كله :لوق نع يبنلا باب : بادآللاو ةلصلاو ربلا باتك : ملسم - [604]

 !زالهلا ةيورلا رطقلاو © الملا ةيورل ناضمر موص بوجو باب : (مايصلا باتك : ملسم - [403]
 : ندر را" اًمويأ نينداتن ريدشلاا ةدع"كلبكا فارع انآ ١ هل ؤ] (قرنادلغا اذإ امنأو

 - ليرم وهو ةجح-ا يذ رشع هيلع لخد نم يبن باب :يحاضألا هناك : ملسم - ]8٠١[
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 هس ثيدحلا حرش مدح

 مالسلا هيلع يبنلا الت تلاق اهنع ةياورلا ىلع انا ( اهنع هللا يضر ةشئاع - ق)

 ريو باتكلا أف ٌتاَمَكْحُم تايآ هني باتكلا َكِيَلَع نأ يِذلا رهط : ىلاعت هلوق

 دعبو ةيآلا [7 : نارمع لآ © ُهْنِم َهَباَشَناَم نوعبتيف ٌعُيَز مهبولق يف َنيِذْلا مف ٌتاَهِباَشَتم
 بلظل' تابباشتملا تايآلا يف "نوفي ضيا( نوعبتي 'نيدلاا :تيأرا"اذ!) : لاق )هالتام
 نيملسملا رئاس نم هل حلص نملو ةشئاعل باطخلا مهولضيو مهنيد نع سانلا اونتفي نأ

 نيذلا كئلواف هنم هباشت اه) ( مهورذحاف » ثيدحلا رخا يف مالسلا هيلع هلوق ةنيرقب

 ينعي ( مهورذحاف ) غيزلا لهأ هللا مهاّمس يأ نافوذحم هيلوعفم الك ( هللا ىّمس
 مكحن اف ةلوقنملا ةيآلا ريسفت امأو عدبلاو غيزلا لهأ مهنإف مهوملاكت الو مهوسلاجت ال

 هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىلع ةلادلا صوصنلاك ليدبتلاو خسنلاو ليواتلا لاتحا نم نمأ ام

 قوف هللا ُدَي 9 : ىلاعت هلوقك هتفرعم ىجري الو هتيابن ءافخلا يف غلب ام هباشتملاو

 . لطابلا ىلإ ليملا وه غيزلا . هلصأ يأ باتكلا مأو . 0٠١ : حفار 4 ْمِهيِدْيَ

 : هنع ىلاعت هلل نق ةمامث نب ةعيبر نب رماع (ق) - 600
 3 7 0 ل و ومع ر

 ثتودحت اله“ 6 دن ىتح ا ةَّرانجلا 0 اذإ »

 (*)(خوسنم

 . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةمامث نب ةعيبر نب رماع - ق )

 نيحيحصلا يف هل اًئيدح رشع انثا مالسلا هيلع يبنلا نع هاور ام ليق ةثلثملا ءاثلا مضب ةمامث

 اذه ) اهفلخ نوقبتو مكنع رمت ينعي ( مكفلخت ىتح اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ ) ناثيدح

 . « عزف توملا نإ » ثيدح يف يناثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت ( خوسنم ثيدح

 يبنلاوهيعبتم, نم.ريذحتلاو..« نارقلا هباشتم عابتا نع يبنلا باب : ملعلا باتك : ملسم -

 "01 ١ 16 نارقلا' يف "فالتتالاا نع

 ؛ 156 )/ ةرانخلل! مايقلا باب: ةرئاتملا كانك : ياراخبلا"“- 57

 كي( (554) ةزانجلل مايقلا باب : رئانجلا ا ملسم

 . ينابلألل اهعدبو زئانجلا ماكحأ باتك يف ثيدحلا خسن ىلع مالكلا عجارو 5
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 ٍ , : يا صا ا

 , اثالث راسي ْنَع قٌصْنَيلَف اهم انه انور ْمكدَحأ ىاَر اًذِإ »
 هيج ْنَع لّوحَتلَو , اناَلَت ميجّرلا ٍناَطيَشلا َنِم هللاب ذِعتْسِيلَ
 1 كنلهي ناك ىنلا

 هي ثيدحلا حرش مدح

 ايؤرلا ىدحأ ىأر اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 ٍلَكَمك إ» : ىلاعت هلوق يف رامح لاك ىنعملا يف ةركن يهو ايؤرلا ةفص ةلمجلا ( اههركي
 ذعتسيلو اًنالث هراسي نع قصييلف ) اهنع لاح وأ ( ٠ : ةعمجا ) 4 اًراَمْسأ ُلمْحَي ٍراَمجلا

 ءايشألا هذبب رمأ امنإ ( هيلع ناك ىذلا هبنج نع لوحتيلو اًنالث مب مجرلا ناطيشلا نم هللاب

 ها رعللاب راسبلا“ هش ةنما نيرم ايؤر كارم نأ ىلإ ا ناطستلا ريق

 مكه ركملاو رادكألا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) - [605]
 ٠ و 9 3 وث- 0 002 30 م شم ِِ

 . « َساَّنلا هب ْثِّدَحُي اَلَو لصُيلف ْمَمْيلف ه رام مكدحا ىاراذإ»

 ( مدحأ ىأر اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 اذإ ١ ثيدح يف هنايب قبس ( سانلا هب ثدحي الو ٌلصيلف مقيلف هركي ام ) همانم يف يأ
 .( م دحأ ملح

 : اهنع هلا يصر ةشئاع «تو تلا 5]
 177-5 ع2

 هللا 7 ل كِيلوأَ هنم هباشَت ام نوعبتي نذل 6 اذإ »

 ١ ( ْمُهوَرَدَحاَف

 . « مجرلا ١» ظفل نودب :«ملسم» يفو . (5) (5161) : ايؤرلا باتك :"ملتما < [05]

 فارشألا ةفحت ىف 5 يراخبلا هوري ملو . (8) (5777) : ايؤرلا باتك : ملسم - [0©]
(/70") . 

 -(45407) تكامسكحت كايا هنم::كاب': أ نارسعأ لا ةروس :ريسفتلا باتك : يراخبلا - [م605]
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 : هنع ىلاعت هللا يدور .ةاريرغ وبأ بي ا
 . 6 مئاص ىلإ نقيلف ختام َوُهَو ماَعَط ىلإ كد يعد اذإ »

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ يعُذ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 وعدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا رمأ امنإ ( مئاص ينإ لقيلف متاص وهو ماعط ىلإ
 لفاونلا ءافخإ بحتسي ناك نإو ( مئاص يلإ ) هلوقب هنع رذتعي نأ يعاّدلا بيجي ال نيح

 حبصأ اذإ ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت يعادلا يف ضغبو ةوادع ىلإ كلذ يدؤي دلع

 4 14 دحأ

 : دبع لاك هلل توام وبأ (م) - [605]
 نا لدينا ال بل لا يشلاب

 ( ْمَعْطِيَلف اًرِطفُم

 بص ثيدحلا حرش مدح

 مكدحأ يعُد اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 بوجولا ةدهع نع جرخي ةدحاو ةمقل لكا اذإف موق دنع بوجولل رمأآلا ( بجيلف

 وه وعدملا ناك اذإ نوكي امنإ امهالك روهمجلا دنع بابحتساللو اًمعاط ىمسي هنال

 تاركعللا نم الو ةروضخ ىذات انمي كانه كير ليورردبلا نرملا ,ماعطلاو وم حرصتلا
 هلاح ديدرت اذه ( اًمئاص ناك نإاف زرئوؤتلا هلاق اذك اهانعم يف امم كلذ ريغو ءيش

 ةالصلاب لغتشيل هانعم ليقو ةكربلاو 1 يكل عبي يايياجبل يما

 ىلع ّقشو الفن هموص ناك نإ : يوونلا لاق . اهتكرب نيرضاحللو اهباوث هل لصحيل
 . ( معطيلف اًرطفم ناك نإو ) رطفلا لضفألاف هموص ماعطلا بحاص

 . )١١5٠( )١59( مئاص ينإ : لقيلف ماعطل ىعدي متئاصلا باب : مايصلا باتك : ملسم - [601]

 )١55١( )٠١5(. ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمالا, باي ,: حاكنلا ,باتك, : ملسمب -؛ ]6٠[
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 , , : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (ق) - [6]
 ناّبضغ َتاَبف , َءيجت نا ُتَباف هدر ىلإ ُهناَرما لُجّرلا اَعَد اذإ »
 4 َّحبْصُت 0 ةكئالَملا اًهْتَنَعَل اًهِيِلَع

 بح ثيدحلا حرش كك

 لجرلا اعد اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 قبس(حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل اهيلع نابضغ تابف ءيجت نأ تبأف هشارف ىلإ هتأرما

 2( ةارملا تقاب اذإ) كيال ف كاف

 00 هلل امرا هربرت وبأ (ق) - [01]
 0 اًهِتاَيلَ ةَميِلَولا ّك ا يعد اذِإ 0

 هي ثيدحلا عر

 ( اهتأيلف ةهيولا ىلإ 5دحأ يع عد اذإ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ةريره يبأ ىلإ هبسن خيشلاو رمع نب هللا دبع نع جارخالا يف نكل ثيدحلا اذه ىلع اقمْنا

 :مالسلا هيلع هلوق هديؤي بوجولل هيف رمالا ليق سرعلا ماعط : ةملولا . ةفحتلا يف اذك

 نميف اذه : ءاملعلا ضعب لاق « هلوسرو هللا ىصع دقف بجي ملف ةمبو ىلإ ّيعُدذ نم »

 فلختلاب سأب الف ةقشملا هقحلت اًديعب قيرطلا ناك وأ اًروذعم ناك نم امأو رذع هل سيل

 ىَعدُي ةميلؤلا ماَعَط ماعلا نسب ؛ : مالسلا' هيلع هلوقل بابحتسالل ليقو ةباجالا نع

 سعب ٠ مالسلا هيلع هلوق نأب اذه عفدي نأ نكمي نكلو « ءاَرَقفلا كرْثيَو ءاّنعألا اَهِيلِإ
 ريغ ىلإ ِعُد نإو اهبوجو يفاني الف ةباجإلا مدع ال هنم لكألا مدع يضتقي « ماَعَّطلا
 . ةبحتسم ةباجالا نأ ىلع روهمجلاف ةملولا

 ]٠٠0[ - اهجوز شارف ةرجاهم ةأرملا تتاب اذإ باب : حاكنلا باتك : يراخبلا )0197( .
 اهجوز شارف نم اهعانتما مير حخ نان : حاكنلا ا ملسم )١15575( )١55(.

  805ةوعدلاو ةميولا ةباجإ قح باب : حاكنلا ةفاتكا ."ئراحبلا )”/ا1١ه( .

 لضم ١ ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمالا باب : حاكنلا هناك )١555( )131(.

 او/



 ْمهِيَلِإ بح حا عنخ .افلطغإ هاند كاجتلا فعكت لاق « راّثلا َنِم

 . ( ْمِهَبَر ةييفلاب
 هكسح ثيدحلا حرش مح

 هيلع يبنلا نع هاور ام : ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر نانس نب بيهص - م )
 ةنجلا لهأ لخد اذإ ) اذه اهدحأ ثيداحأ ةثالثب اهنم ملسم درفنا اًئيدح نوثالث مالسلا

 فرح فذحب ( ائيش نوديرت ىلاعتو ) تبثو هللا ماد يأ ( كرابت هللا لوقي ةنجلا
 هيلإ دئاعلا ريمضلا اًئيش ةفص يهو معنلا نم هتيطعأ ام ىلع يأ ( مديزأ ) ماهفتسالا
 رورسلا رثأ ترهظأ ينعي ريرقتلل هيف ماهفتسالا ( انهوجو ضيبت ملأ : نولوقي ) فوذحم
 يبنلا يأ ( لاق رانلا نم انجنتو ةنجلا انلخدت ملأ ) كديرن ءيش يأف انهوجو يف ةمعنلاو

 امف ) هنوريف هللا ةيؤر نع عنام يأ ( باجحلا فشكيف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيفو ( مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ ّبحأ اًئيش ) ةيفان هيف امو لوهجما ءانب ىلع ( اوطعأ
 مهنمو ةعمج رادقم لك هاري نم مهنمف ةتوافتم نوكت ابنا الإ نيسوملل هللا ةيوإ ا

 ايندلا يف انمركأ اك هئاقل ةداعسب ىبقعلا يف هللا انمركأ . ةيشعو ةودغ هيلإ رظني نم
 . هئاطع ةدايزب

 ا هنع ىللاعت هللا يل وقل 0 م

 تو هلع الو ٌةَلَأْسَملا مرعي كد اعد اذإ »

 0 ا وا ©)] 0

 مح" تيدا حرش مدح

 مزعيلف مدحأ اعد اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر سنأ - ق)

 ريكتشم ال'هنإف ينطعأف تئش نإ مهللا) هلاؤس يف همزعل نايب اذه ( ٌنلوقي الو ةلأسملا

 . بولطملا ىلع ءانغتساالا ةروص هيف نألو ( هل

 0 ل ناق ةلاسملا مزعل ؟يلاي : تاروعدلا "باكا: يرراجبلا 55

 تعش نإ لقي الو ءاعدلاب مزعلا باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسم

 : ناو مقاول

 ! اهل مك سم اال ) : ةعوبطملا يفو ()
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 : هنع ىلاعت هللا يضر زباج ,(م) +. م0

 لاق « ِهِماَعَط َدْنِعَو هلو ذ تقع هللا ركذف هثيو لجرلا لحد اَذِإ ١
 هوم دنع هللا رْكْذَي ْمَلَو لت اَذِإَو « َءاَشَع الو ْمُكَل تيم ال : ناسا

 مر َلاَقيِماَعَط دنع تلا كدي دل لخازو نييتيسلا مك ردا تاطتملا لذ

 . « َءاَشَعلاَو َتيبَملا

 هج. تيدا حرش مدح

 هتيب لجرلا لخد اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م
 عضوم وهو ( مكل تيبم ال : ناطيشلا لاق هماعط دنعو هلوخد دنع هللا ركذف

 رك نأ لمت: ريطملا كافل ١ نشلبإا ناوحالا باطخ انه 7 ضاقلا لاف. ةنودشلا

 امور يومطلعج 6 اكتيبللا ال نيمو رع هللا كلمت سعي ماملك ءاضد تملا لهل اًناطخ
 يف اانا هلاوعأ 87 تنيرملا مك ردآ 3 هدلعب 'ناطيشلا لوقا يف"نيبطاتخا هال ا

 ناظسالا رع درا نأ كيتانملا ناكل ارك د اف دارا ناك ا رسلاب كلدكأ توكل نأ ل

 دملاو نيعلا حتفب هني( ءاطع ةلواز اموملع لهألار لع ال. هئيتبب راق غنا تالا وع عمنا

 نم اهنأ موق معزو ةمتعلا ىلإ برغملا ةالص نم يهو ةيشعلا يف لكؤي يذلا ماعطلا
 دنع هللا ركذي مو لخد اذإو ) يرهوجلا هلاق اذك . رجفلا عولط ىلإ سمشلا لاوز

 تيبملا متكردأ : لاق هماعط دنع هللا ركذي مل اذإو تيبملا مكردأ : ناطيشلا لاق هلوخد

 . ءاشعلاو

 :"هنع ىلاعت هللا يضر نانس نب بيهص (م) - [1/54]

 انك كر ىلاَعَتَو كرات هللا ُلوُقَي « نجلا لْهَأ لحد اذإ »

 وكام

 و ا كل نو

 . م11 مبانلاو اتيماكحأاو كتازشلاطر ءاسلقلا كاد وطيب م قمرشللا ميانكم, كسل معمم
 0171, ىلاعتو: هناحيبتسا جبير ,ةرغالا يف ,قينمؤملا ةيرؤر تانثإ كتابا :ارنامإلا كتاتك تن مليم < 0

 5١5850(.
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 : هنع ىلاعت هللا ييسر ةريرم وبأ 06

 0 رفيافا تس را كارل ٌدجسملا هك لكي اذإ »

 هم ثيدحلا حرش مج

 نيتعكر عكريلف دجسملا ىدحأ لخد اذإ : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 ةيدخ نه هيلع قفتم هنكل“يراختلا ةمالعب ةملعا - ةمحيتلا بحئاص لاق( سلخ نأ لف

 ىلاعت هللا ىضر ةريرج يأ ثيدح نم يراخبلل هرأ لو هنع ىلاعت هلل يضر ةداتق يبأ
 دجسملا ةيحت : موق لاق . اًضيأ ةداتق يأ نع لوصألا عماج بحاص هجرخأ دقو هنع

 امهيلصي يعفاشلا دنع نكل ةّبحتسم اهّنَأ ىلع روهمجلاو « ثيدحلا رهاظل ةبجاو نيتعكرب
 لأ لاريشي 00ليتاووتلا "لاق 9 ليتل "تاق وأ" زرع يف! ةفينح "يلا كلعو انك تقو يآ

 . اهريغ وأ ةبتار ةنس وأ ضرف نم ناتعكر هيفكي لب ةيحتلا يوني

 : ع ىلاعت هللا يصر ا وبأ وأ ديمح وب 9 -

 َباَوِبأ يل ختفا ! ّمُهّللا : لقي 1 الا مُكدَحَأ َلَحَد اًذِإ »
 ك0 كللتضق رم كلش نتإا11 هللا" لقيلف جار اَذإَو © َكِعَمْحَر

 بس ثيدحلا حرش مدح

 ريغصتلا ةغيص ىلع امهالك ( هنع ىلاعت هللا يضر ديسأ وبأ وأ ديمح وبأ - م )

 حتفا مهللا : لقيلف دجسملا مدحأ لخد اذإ ) هتينك يف عقو ٌكلشلا هنع ملسم ىور

 لاؤسب رمأ امّنِإ ( كلضف نم َكْلَأْسَأ ينإ مهللا : لقيلف جرخ اذإو . كتمحر باوبأ يل
 اهل باوبالاك يتلا تاعاطلا نم اهبرقي امب لاغتشالا ديري ناك هنال لوخدلا دنع ةمحرلا

 :1لاعت ها لاقلا ا ا ل

 . اش ةعمضلاا) 4اهللا ١ لدصفا نما زوقك و ءاضراالا يف او شح اف را رلصلا نإ يف 5 اَذِإف

 : 0614 كرا نيك رازعك لافي دج لسد ةاذإ ,ارابك# ةدلقلا 0-7
 . (19) 7١( 4) .. دجسملا ةيحت بابحتسا باب : نيرفاسملا ةالص باتك : اًضيأ ملسمو
 . هنع هللا يضر ةداتق يلأ ثيدح نم امهالك

 )7١7( دجسملا لخد اذإ لوقي ام باب : اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم - [795]

1 1 

2 



 ثنؤيو ركذي امم يهو حورلل هيف ريمضلا ( اهحير بيط نم ) هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا ىلص ضرألا لبق نم تءاج ةبيط حور : ءامسلا لهأ لوقيو كسملا ركذو )
 حورلاب بهذي يأ لوهجملا ةغيص ىلع ( هب قلطنيف هنيرمعت تنك دسج ىلعو كيلع
 حورلاب يأ ( هب اوقلطنا ) ىلاعت هللا يأ ( لوقي مث ) هبر ةمارك لحم ىلإ يأ ( هبر ىلإ )
 موي ىلإ يأ ( لجألا رخخآ ىلإ ) ةنجلا حير نم هيلإ لصي ىتح ءامسلا يف هعضوم ىلإ
 ( هحور تجرخ اذإ رفاكلا نإو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ) ةمايقلا

 دامح لاق ) هل ةناهتسا كلملا وه هضباق نأ عم ناكلم اهاقلت رفاكلا حور يف لقي مل امنإ

 تءاج ةئيبخ حور : ءامسلا لهأ لوقيو اًئعل ركذو اهنتن نم ) ةريره وبأ يأ ( ركذو
 ىلإ يأ ( هب اوقلطنا لاقيف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يأ ( لاق ضرألا لبق نم

 يضر ةريره بأ لاق لجألا .رخآ .ىلإ ) منهج مومن عيلإ لصي تح اتسا عضوا
 ناكسإو ءارلا حتفب ب ( ةطير ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ّدرف : هنع ىلاعت هلا

 لإ اش وهو: اذكم هنأ لأ يلح تناك )نيل يفز برن ضو كمت علا أل

 ىلع مالسلا هيلع اهّدر امّن إو هفنأ ىلإ ءيش ّدر نم هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ لعف

 سوسحملاك هنأ ىلإ ةراشإ رفاكلا حور نتن نم هركذ ام ببسب هفنأ

 :ءاسينع_ىلاعتا تلا يضرب سابع نبأ (م)
 . ( ّرهط دَقف ٌباَهالا ٌعبَد اذإ 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ( باهإلا غبد اذإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - م )
 دلج حصفأ حتفلاو ناتغل اهمضو ءاهلا حتفب ( رهط دقف ) غوبدملا ريغلا دلجلا وهو
 يور امل يعفاشلا دنع اًضيأ بلكلا دلجو قافتالاب ثيدحلا نم ناجرخم ريزنخلاو ىمدآلا

 عابدلاب رهطي ال تيملا دلج نأ ىلإ كلام بهذو عابسلا دولج نع ىبن مالسلا هيلع هنأ
 لومحم يهنلا : انلق ( بصع الو باهإب اوعفتنت ال ) : لاق مالسلا هيلع هنأ يور امل

 . غابدلا لبق ام ىلع

 )١٠١85(. (؟555) غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب : ضيحلا باتك : ملسم - [9:]

6 



 تبلغ اهنكل ايؤرلا اذكو حتفلاب ملح هنم يضاملاو همون يف مئانلا هاري ام ماللا مضب وهو
 [؛4 :فسريز «# مالخلا تاَعْضا إف : ىلاعت هلوق هنمو رشلا يف ملحلاو ريخلا يف
 عضو نكل اًدحأ هب ربخي الف لوقي نأ رهاظلا ناكو ( ناطيشلا بعلتب اًدحأ ربخي الف )
 ءوسيف هن زحيل ناسناإلا هيري اغغإو ناطيشلا ٠ نم ملحلا نأ ل ةراشإ رمضملا عضوم رهاظلا

 خا درباوي انفك لج راهو طوع را باه ام كح بيكسل وطب
 رسف ام ىلع عقوف هتروص رهاظ ىلع فراع ريغ هرسف امبر هب ربخا ول هنال كلذ نع
 . كاست هنا يدق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريزه وبا (مرد - ماكو

 لاقَو ؛ اهِاَدِعْصي ٍناكلَم اًهاقلت « ِنِمْوُملا حور ْثَجَرَح اذإ»

 حوُر : ءاَمّسلا لهأ لوَقَيَو َكْسِملا َرْكَذَو ؛ اًهِحيِر بيط ١ م ْنِم ٌرْكَذَف : ْداَمَح

 امام ا م

 ا ا ياللا لزعيم را

 لوو تل ردو اهي نب ردو : دنع لاق 0 ٌتَجَرَح اذإ رفاكلا

 هب اوقلطلا لاَ : لاق ء ضرألا لبق ْنِم ْثداَج ةقيبع حوُر : ءاْسلا لفأ

 ىّلَص هللا ُلوُسسَر در : ُهْنَع ىَلاعت هللا يِضَر ةرْيرُه وبا لاق ؛ ٍلَجألا رخا ىلإ

 امها اةكما هيفلا  نَلَع هيلا كنك, ةطقوا ملك وا هيلَع_ىلاعتيا كل

 هس ثيدحلا حرش مد

 حور تجرخ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م)
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام انه حورلاب دارملا ( اهنادعصي ناكلم اهاقلت نمؤملا
 ديدشتب ( دامح لاقو ) درولا يف درولا ءام نايرس ندبلا يف راس فيطل مسج هنأ نم

 ةريره وبأ يأ ( ركذف ) ةريره يأ نع ةاورلا دحأ دامحو ملسم لوقم نم اذه مملا

 رانلا وأ اةنبلللا نما تِيملا دعقم! ضرع باب, ؛ اهله و اهميقتا:ةفطو | ةئيللا+ باثك,/ : ملسمإ-1/35[11]

 . (/8) (؟841/5) هنم ذوعتلاو « ربقلا باذع تابثإو « هيلع

 ا



 كسي ثيدحلا حرش مح .

 اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع - ق )
 هريدقت ليوأت ىلإ انجتحا مكحلا ىلع اًمّدقتم داهتجالا ناك ال ( دهتجاف مكاحلا مكح
 هلوق يف م مكحف مكاحلا دهتجا اذإ يأ بلقلا باب نم وه وأ دهتجاف مكحلا دارأ اذإ

 ( باصأ مث ) ع4 :فارعألا © اَنْسْأَب اَهَءاَبَف اَهاَنُكَلْهَ ِةَيرَق ْنُم مكَو ]ف : ىلاعت
 هتباصال رجأ ( نارجأ هلف ) اهمدع ًاطخلاو هللا دنع وه امل هتقباطم مكحلا يف ةباصإلا

 مث » :هلوق يف « مث » ىنعم امف مكحلاب ةنراقم ةباصإلا : تلق نإف . هداهتجال رجأو

 بجعتلاو ةباصإلا ةبتر ولع ىلإ ةراشإ هيفو ةبترلا يف يخارتلل انه مث : تلق « باصأ
 بلط يف هداهتجا نأل ( رجأ هلف أطخأف دهتجاو مكح اذإو ) داهتجالاب اهوصح نم
 طورشل اًررحم ناك اذإ هتطخ دنع دهتجملل رجألا لصحي امنإ : ليق . ةدابع قحلا
 اهقرطب ةنسلا ملعو هيناعم هوجوو باتكلا ملع اًيواح نوكي نأ : يهو « داهتجالا

 لوصأ يف فرع 5 سانلا فرعب اًملاع سايقلا يف اًييصم نوكي نأو اهيناعم هوجوو
 نأ لع نايلدا ,كيدنخلا يف : اةفحتلا كحباض لاق: هلا رجا اق "كلدك ) لبعلا مو هقيلا
 دن راخلا خيشلا حالف "بقم !( "طخ المل قكيلال الزإل قطن لبق لك شتل
 .' ىطخي دهتجما نأ ىلع اليد ناوكي الف اهيفرط قدض' يضتقت .ال' يهأوأ ةيطرتشا' ةيضقلا
 ده, انكف لمعت !نآل/ابيفا ل ضألاو 3 اذإ وخاتم, ماك فقطع : «؟طخخاختو افلازقا كيف

 باوثلا بيترت نأ ىلع همكح يف هنم أطخلا ققحت ىلع اليد حلصيف عوقولا عوطقم
 . هيلع لجخ الفنو نايل لل ديسيودمنعس امك الو ىفحتي ال ام ل

 ؟هدئع !نلاعت هللا ضير ”رباج ملبس[ تلو

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ( اًملح كدحأ ملح اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 ناقف'!غانملا -يف» ينارر نما'»+:. مالشلاو «ةالنصلا هيلغ ؛يتنلا !لوق !تابا«:«ايؤرلا«كاتمك: لس 778:5

 7 را فار
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 ص ثيدحلا حرش مح

 هاور ام : ليق . هنع ةياورلا ىلع اقفّنا ملا مضب ( ثريوحلا نب كلام - ق)
 اني داخ اهون نكح هل ايدح ارمع هش كلو هيلع لافاسا عض ينلا نع
 ىلاعت هللا لص يبنلا دنع انمقأف يل مع نباو انأ تمدق : لاق . دحاوب يراخبلا درفنا

 انلهأ انقفشأ دق انأ نظف بلقلا قيقر اًميحر مالسلا هيلع ناكو ةليل نيرشع ملسو هيلع

 ا ةالصلا ترضح اذإ ) : مالسلا هيلع لاقف « مكيلهأ ىلإ اوعجرا » : لاقف

 هلل ا يحسون ةراطقا ديضلا قكينباا ةللاقالا وا طاذآلاب 'بطاتت"( ايف" اندافا
 اكملعا لني مو ( انس كرك اهكمؤيلو ) هب ةمامالا تضيتخا [ك اك صتقخني

 . ( هل بحاصلو هل هلاق ) عرولاو ملعلا يف امهيواستب هملعل

 ' علا لقال مل 7
 ىلع نومي ىكئالملا َنِإَ كا ار كلا ُمُثًرضح | اذإ »

 4 نر

 هبسح ثيدحلا حرش مح

 تيملا مترضح اذإ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةملس مأ - م )
 هنم ريخ وه نم باقعإب ةبيصملا بحاصلو ةرفغملاب تيملل ءاعدلا نم ( اريخ اولوقف
 ىلع نونّمْوُي ةكئالملا نإف ) ةبيصملا دنع لاقي نأ يغبني امل داشرإو يدان ا ذه

 . « نولوقت ام

 : هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع (ق) - [/41]
 َمكح اذإو « ٍناَرْجا هلف باصا مث ٌدهتجاف 56 مك اذإ » ل ل يل ل ريو 100 مارال م1 رع

 : 00 0 هما

 .(ك) 3 15 تيملاو, ضيرملا, كلبع لاقي امم هناي : نئاتحجلا تاتك : ملسم -]

 ن1 ىلا نأ سيرا صح نادل ) سس نقر

 "0/5 طخأ وأ يباصاف ديتجا اذإ ماكل رجأ كتاب :"ماصتعالا باتك : يراخيلا ب[
 011015 اليسا و يل ا ار 6 انا رخل نايبا كاب : ةيضقألا تانك: مس

00 

 ٠



 ىح (تيدحملا حرش مح

 نيلوألا هللا عمج اذإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م )
 هتردغ ردقب ملع يأ ( ءاول ) ءافولا كرت ردغلا ( رداغ لكل عفري ةمايقلا موي نيرخآلاو

 ةردغ ) ةمالع هنوك رابتعاب هثيناتف ركذم وهو ءاوللا ىلإ ةراشإ ( هذه ليقف ) هل اًحيضفت
 ةماركلاو فرشلا ةيولأ ةمايقلا موي نوكي هنأ ثيدحلا يف ءاج دقو: ( نالبف نب نالف

 . دمحلا ءاول ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا عمو

 : هنع ىللاعت هللا يضر ةحلط (م) - [7/84]

 العا تاركا 31 اك هاب اوذغت ء تق نا نضر ةكقتم اذا
 هللا

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هاور ام : ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط - م ظ

 اهنم يراخبلا درفنا ثيداحأ ةعبس نيحيحصلا يف هل اًئيدح نوثالثو ةينامث ملسو هيلع

 هدروأ ( هب اوذخف ءيشب هللا نع مكتثدح اذإ ) اذه اهدحأ ةثالثب ملسمو نيئيدحب

 مدقت ميمعتلل هلوعفم فذح ( هللا ىلع بذكأ نل ينإف) هيف لمعلا ىنعم نيمضتل ءابلاب
 «4 رشيرانا اعإ و ثيدح ىف ىناثلا تبالا ف هركد

 : "هلع نلاطتوبفتلا“ فطير "نم رئاوبلطا كيا رلاه "عمقا تع مت رثؤور
 ًِء مة دا فل ! 70 هل

 ؛ "اك ربك ك3 ولو “كالايقا "مناك دفا الكفل 12 ساو

 نم هليَع هركذ, ام. نود «اًعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب : لئاضفلا باتك : ملسم - [784]
 ١ (1 53ر7 ار ا يأولا وسم ١ لع ٠ ايدل شياعم

 0 اًئيش هللا نع ...» :(ملسم» يفو

 .5(2؟/) دجاو كذوم رفسلا يق”ند ويلا لاق نم كانا: ناذألا باتك : يراخبلا - [7/89]

 را( ه0 519/1 ةماعلا حرم ناب" ةالظعلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 لا سيل

 ا



 : هيلع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (م) - [المه]
 - -- أ - 0 ل ل ِِ

 كر-للملا لكلا لك نبا نوجوتملا قع كنك تلك« اذإ

 مكدحأ سلج اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 متيتأ اذإ » ثيدح يفف هنايب قبس ( اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف هتجاح ىلع

 . (« طئاغلا

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع (م) - [785]
 ا 5 2 0 0 - 2 0 لا 5

 دقف « ناتخلا سمو . عئرالا اهبعش نيب مكذحا سلج اذإ »

 16"(]سعلا َبَجَو

 منح .كيدتخلا حرش مح

 نيب كدحأ سلج اذإ ) اهنع ملسم ىور ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - م )
 نكل جرفلا يحاون ليقو اهاتسإو اهاذخف ليقو اهالجرو اهادي يهو ( عبرآلا اهبعش
 ثلاثلا لوقلا يفو اهيلإ برقأ وأ ةقيقح نوكي امهيف سولجلا نأل ىوقأ نيلوألا نيلوقلا
 ىثنألاو ركذلا جرف نم عطقلا عضوم يهو ( ناتخلا ناتخلا سمو ) كلذك نوكي ال
 . ( لسغلا بجو دقف ) جاليإلا نع ةفيطل ةيانك امهيناتخ سمو

 :«انطهنع ىلاعتا هللا ضار رمع نبا:ا(م)07+ 4
 8 2 و2 هو 2 بهاء رهو مع لدا هَ ملا راب 7

 ٍرِداغ لكل عفري ِةَماَيِقلا موي نيرخالاَو َنيِلوالا هللا ٌْعَمَج اذإ »
 . « ٍناَلَف نب ٍنالف ةَرْذَغ ِهْذِه ليقف « ٌءاَوِ

 . (50) (؟56) ةباطتسالا باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [/85]

 نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو « «ءاملا نم ءاملا» : خسن تان ضيخلا تناك: ملسم ا

0 (46) . 

 . (9) )١58( ردغلا ميرحت باب : ريسلاو داهجلا باتك : ملسم - [17]
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 مامإلا جرخ اذإ ١ : لاق مالسلا هيلع هنأ يور دقو روهمجلا دنع بجاو وهو ةبطخلا

 . هبوجو لع ع اّهسالا ىقبف اطقاستو اضراعتف « مالك الو ةالص الف

 : هنع ىلع هللا 00 ةريره بأ قو تر اتق

 ل تاو تقلغو فيلا نارا سس اذإ د

 . «نيطابتحلاب سليل

 مت تيرذدتخجلا حرش كك

 ناضمر ءاج اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمّنا ( هنع ىللاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ديدشتلاو ةياور رثكأ فيفختلا نكل تقلغ كلذكو فيفختلاو ديدشتلاب يور ( تحتف
 حتف نم دارملا : يضاقلا لاقو ( منهج باوبأ تقّلُعو ةنجلا باوبأ ) ىنعملا يف غلبأ
 ياوبأ قيلغت. نمو تازيخلا ةوحبواو تاعاذلا هك م ازا هبايسأ لوم . ةحلا 211

 نم نأ ىتح امهتقيقح امهنم داري نأ زوجيو رئابكلا نم اهيلإ يدؤي ام ءافتنإ : نارينلا
 اف «يناياغ قوف اهحور نم هيتآيف ةنجلا لهأ نم نوكي نيمرلا 8 ناعما لا

 اًيلاوتم هيف ام جرخي حتف اذإ بابلا نأل ةرفغملاو ةهتارلا "لاوارت"لتاوت ع ةياكا وه 11 هراع

 مارب لايق ةريشلا "دك, "امنع "ذازللاو كي ينام طاح انهالت
 "كيل نافالب وشلل اميظعت ةتينقف" ه3 وتل ةيطاسلا نوكو هانا

 نيطايشلا نأب : هنع بيجأ . ناضمر يف رورشلاو يصاعملا نم عقو امل كلذك ناك ول
 رشلاو هقوقح' ةياعرو هظؤرش لع ناضمر اوماض نيذلا" نيمئاصلا نع ةلولغم تراصااغإ

 سوفنلاك رخأ ًابابسأ رشلل نكل مئاص لك نع ةلولغم اهنإ لاقي وأ مهنم عقاوب سيل

 يف ءاج ام هديؤي مهنم نودرمتملا مه ةديقملا نإ : لاقي وأ ةيسنإلا نيطايشلاو ةئيبخلا
 نوكي ال نكل مهريغب هيف ةعقاو رورشلا نوكيف نيطايشلا ةدرم تدفص رخآلا ثيدحلا

 . رخا رهش يف رورشلاك

 نإ نام رهش "وأ ناضمرا لافي له تاي: عرشلا باك ::يراحبلا - 0”

 )١(. (١٠ا9) ناضمر رهش لضف باب : مايصلا باتك : ملسم
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 ٍرْطَق رخآ عَم وأ ءاَملا عّم ُهاَدي اَهْئْسَطَب َناَك ٍةقيطحت لك ِهْيَدَي ْنِم جرحت هيد

 ْعَم وأ «ءاَملا َعَم ُهاَلْجَر اَهْنْشَم ةئيطحح لك تجرح هْيلْجِ را

 ا ةبؤلذلا نباتا جون اابتسلا ءاقنلا' دم هلا

 هو ثيدحلا حرش مج

 ( اهيلإ رظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ ههجو لسغف ) يوارلا نم ٌكش ( نمؤملا وأ

 ءاملا عم هنيعب ) اهببس ىلإ لب ةئيطخلا ىلإ سيل رظنلا نأل زوجت هيفو ةئيطخلا ىلإ يأ
 هيلع يبنلا ظفل نم وه لب كشلل سيل ليقو يوارلا نم كلش ( ءاملا رطق رخا عم وأ
 كلت تذخأ يأ ( اهتشطب ناك ةئيطخ لك هيدي نم جرخ هيدي لسغ اذإو ) مالسلا

 هيلجر لسغ اذاف . ءاملا رطق رخا عم وأ ءاملا عم هادي ) اعل زوجن هيفو ةئيطخلا

 ءاملا رطق رخاآ عم وأ ءاملا عم هالجر ) اًضيأ زوجت هيفو ( اهتشم ةئيطخ لك تجرخ
 ءاضعأ تفظن دقو هئوضو نم ءىضوتملا غرفي ينعي ( بونذلا نم اًيقن جرخي ىتح
 نم » ثيدح يف لوالا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت . اهتبستكا ىتلا اياطخلا نم هئوضو

 يعول 0 سح اف اع

 : هنغا 'ىلاعت هللا. يضر,رباج (ق)- 7/85
 هس 62 1 ا هَ 21 2 هل 2 5

 عك ريلف ماما جرح دقو ةعمجلا موي مكدحا َءاَج اذإ »

 (« نيتعكر

 هسيو ثيدحلا حرش حج

 موي مكدحأ ءاج اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَقْمّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )

 بابحتسا ىلع دمحأو ىعفاشلا هب لدتسا ( نيتعكر عكريلف مامإلا جرخ دقو ةعمجلا

 ماما لهاا ردلاو ةييخ" ىرأا اهقركو ”ةيلفلا" عاملا" ناك 'نإَو لعبا 2

 . )١١15( ىتثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام باب : دجبتلا باتك .: يراخبلا - عال4]

 .(هال) (8095) بطخي ماماإلاو ةيحتلا باب : ةعمجلا باتك : ملسم
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 . توملا دعب ضرعت ةيلب يهو ( تامملاو ) ةايحلا لاح ضرعت ةيلب: يهو ( ايحما ةنتف
 ادثلاو هنم ابناملا تول ىلإ تفيضأ ةمئاخلا ءوس يه ليقو . نارك !ةدلش يه ليقو

 هملع نيح هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبال مالسلا هيلع هلوقل بابحتسالل ةذاعتسالاب

 الب ةيجناو ةداعتتسالا كبناك ولو كتاللص تى دقفا اذه تلعف ؛وآ' اذه تلق اذإ دهشلا

 نم ٌمدحأ غرف اذإ : ىوريو . لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو ) اهنودب هتالص تمت
 باذع نمو منهج باذع نم : عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ) ءاخلا رسكب ( رخآلا دهشتلا

 . ( لاجدلا حيسملا رش نمو تامملاو ايحنا ةنتف نمو ربقلا

 : امهنع ىلاعت هلا يضر ادعم وبأوا ةريرم وبأ (ق) - ع/41]
 هنيمي 1 ع الو , ِههَجَو لَبق نَمْحَتَتي الف مُكدَح َمَخَنَ اذإ (

 + ىرتنللا ذود ماجسجتز اا ةرداو نلف: فلل

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 امهنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأو ةريره وبأ - ق)
 ا( ةكشتم ةاصعلا لوا ا دتجتملا"رادج قف !ةماع 'مالثتللا هيلع هللا لاوسر عار - لاك

 هريدقت فذح ثيدحلا يفو . اهؤاقلإ مخنتلاو قازبلا ةماخنلا ( مدحأ مخنت اذإ ) لاقو

 ةهج يأ ءابلا حتفب ( ههجو لبق نمخنتي الف ) ةلبقلا لبقتسم وهو كدحأ مخنت اذإ
 هيلع مالكلا مدقت ( ىرسيلا همدق تحت وأ هراسي نع قصبيلو هنيمي نع الو ) ههجو
 . « هبر يجاني امنإف ةالصلا يف ناك اذإ نمؤملا نإ » ثيدح يف 'يلناثلا بابلا يف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [087]
 مام هَهَجَو لّسَعف « ُنِموُملا راهن دعنا اضع اذإ ١

 لسع اًذِإَو ثءاملا طق را عم. ؤا"غاملا عم هبْيعب اَهيلإ لَظاةتيطحت قا اكو

 2 (5:095 )2٠08 ٠ دجسملا نم ىصخحلاب طاخنلا كح باي .: ةالصلا باتك : يراخبلا - [71]

 يف . دجسملا يف قاصبلا نع يبنلا باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم

 . رركم (517) (514/) اهريغو ةالصلا
 ا ل ءوضولا ءام عم اياطخلا جورخ باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [/8]
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 دملاب ( بءاثت اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - م )
 : يرهوجلا لاق « واولاب « بواثت » اهرثكأ يفو ملسم خسن ضعب يف عقو اذكه افخم
 هلاقءاذك ةزمحلا:ديدلكتب :باثت لاقي لب بءاثت, :.لاقي الو ةلعافملا نه دملاب بءاث لاقي

 اًببس نوكي اذهو ماعط ءالتماو لقث نم هارع امل همف ناويحلا حتف : بؤاثتلا . يضاقلا

 : مالسلا هيلغا لاق ا" ناطيشلا (]]ايوستم راص اذلو اهيف روضحلاو تاعاطلا نع لسكلل

 هيف ىلع هدي عضيل ينعي ( هيف ىلع هيديب كسميلف م دحأ ) « ناطيشلا نم بؤاثتلا »

 بؤاثتلا عفدي مل نإ هيلع بلغي ينعي ( هيف لخدي ناطيشلا ناف ) بويعملا هلعف ىلع ارتس
 ةرورضلاب داتعي ههركي ملو هب داتعا اذإو هب اًدتعم هلعجي نأ هتبلغ ىنعمو . هسفن نع

 هذه نم ريذحتلا هنم ضرغلاو لكألا ةرثكو ةلفغلاو مونلا نم ءيشلا اذه هنم لصحي امب
 ةقيقح هلوخد هب داري نأ لمتحيو عرشلا يف ةهوركمو بؤاثتلا بابسأ يه ىتلا ءايشآلا

 . ناطيشلل اقيرط راص عرشلا يف هوركم ءيشل حتفنا اذإ مفلا نال ةلاحلا هذبب هصخ امعإو

 7 وَ مو 2 0 ا 3 5 0 00 00 2 ا

 را ل ا ” ا (

 رحال قيشتلا نم مدع 7 اذِإ 0 0 0 7 8

 ايحملا نتف هنت نتف ْنِمَو ِربقلا ٍباَذَع ْنِمَو منهج ِباَذَع ْنِم : رعبرا نِم هللاب ذ َوعَتيلف

 5 لاجّدلا .حييسملا ا نمو ِتاَمَملاَو

 ما تيدا هول ورب

 ( مدحأ دهشت اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 دعتبالف ١ :تدزيعلا الع انايشأل هب تينس اهرخا لإ تاولصلاو هلل تايحتلا ارق 2

 نمو ربقلا باذع نمو منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا : لوقي : عبرأ نم هللاب

 (ه8/) ةالصلا ف هنلا# داعتسي ام" تاب" :"ةالئضلا عضاومو ةحاشملا اةناخك : ملسم 0

 "ا

 ار



 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [ا/ا/7]
 3 6 ١ 2 0 ل ءءء هَ 0: - م - 3

 باغ اذإو « نوت 1 او -- ايدجتلا بحاح اَدَب اذإ »

 هكسح ثيدحلا حرش مدح

 بجاتلا ادب'اذإ )'هنع ةاورلا الع امنا ( اميل ىلاعت هللا يضر 'رمع نيا قأ)
 ( زربت ىتح ةالصلا اورخأف ) هجولا بجاح نم راعتسم وهو اهتيحان هب دارأ ( سمشلا
 ( بيغت ىتح ةالصلا اورخأف سمشلا بجاح باغ اذإو ) سمشلا عفترتو رهظت يأ
 . « كدحأ ىرحتي ال ١ : ثيدح يف ثلاثلا بابلا يف هيلع مالكلا مدقت

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - ع//4]
 . « اَمُهْنِم رخآلا اولُماَف نيتفيِلَحِل َميوُب اَذإ ٠

 كح ةيذحللا حرش دق

 ( نيتفيلخل عيوب اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 اذإ اذه يغابلاك هنأل ( امبنم رخآلا اولتقاف ) هدعب رخاللو الذ اههدحأل عيوب اذإ يأ

 لاقي 5 ىلتقلا دادع يف هٌواقلإو هب تافتلالا مدع هلتقب دارملا : 00 ل

 . هتروس ترسكو هتجزم اذإ بارشلا تلتق

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبا (م) - [/4]
 0 م 0: 7 6-2 كرا 0 0

 لدي ناطّيشلا نإف « « هيف ىلع ِهيّدَّيب كيسميلف مك دحا بءاتت اذإ 0

 . ( هيف

 ا جلا قلل هقم نا“ رفا ريتك ا احلا كا
 (859) اهيف ةالصلا نع يبن يتلا تاقوألا باب : نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم

0 

 . )١8855( )5١( نيتفيلخل عيوب اذإ باب : ةرامإلا باتك : ملسم - [ا/7/4]

 ” سا

 لا كسميلف 2 1ك دحأ ب واثت اذإ ,) :( ملسم 0( يفو

 ا

 م  (؟) راهزألا قرابم



 ةأرملا تتاب اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 اهجوز ةعاطب ةرومام تناك اهنأل ( حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل اهجوز شارف ةرجاه
 عاتمتسالا ين اقح هل نال عانتمالا يف رذعب ضيحلا سيل : يوونلا لاق . ةيصعم ريغ يف

 اذك ناك اذإو َبّرلا طخس بجوي جوزلا طخس نأ ىلع ليلد هيفو . رازإلا قوف اهب

 جوزلا نأل حابصلاب ةنعللا ,ينغ امنإو نيّدلا رمأ يف"ناك اذإ تفيكف ”ةوهشلا ءاضق يف
 . اًبلاغ هيف عاتمتسالا نع عناملا ثودحل هدنع اهنع ينغتسي

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [//5]
 !! ١ ةيدلع دل هلق تكي اذإ »

 كس ثيدحلا حرش مدح

 ناك : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - قر
 كك ىازغلا يف ةسأر جيش .كقعلا ريغتم ناك و ذقتم نر نابح هل لاقي راصتالا نم لج
 ( ةبالخ ال لقف تعياب اذإ ) : ل ؟ ماليخلا بلع سلا يد ارك دلال اًريثك عدخي

 لاق ول . عيبلا اذه يف يل ةعيدخ ال يأ ةدحوملا ءابلابو ةمجعملا ءاخلا رسككب وهو
 ب يفر يا ىلا لاقت هلا كناطقلا نال ولد اكل ليس" كيس نايل هلق 2 لمعلا
 مارس اكل هو ررالاا كام اع اة يما. وا ستكا يهساذإ كرلا اهلا ككل ةبالحل أ عع

 كلر ماهية اهلا زا لفل و٠14 ابننا "نا !كيبتألا كلطاو ' هيلا ملاعق هللا كض وطفل ناحل

 اصتخم اذه نوكي وأ عقاولا يف عدخني ال نأ هركذ يف ةدئافلا نوكي نأ زوجيو هيلع

 . همومع ىلع ليلد الف رايخلا هل تبث ناك ولو هب

 ./ 0503 113/) عيبلا:يف :عاادخلا نه هاك اه> بأن : عويبلا باتك : يراخبلا - [ا/57]

 م 07977 عيبلا ق عدخي نم باب : عويبلا كاك: كشف
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 يبنلا ىبع اذهلو راقولا :فلاخي وأ, وادعلا ىلإ ,يدؤي لدكه ىشملاورافرجت ىرسألاوا نانا

 . مالسلا هيلع

 "نع لاح "للا رع ةريره وبأ (ق) - (عالالإ3

 ُهّنإف ٠ هِراَزِإ ةلخادب ُهّشارف سل عا ىلإ مكّدحأ ىَوا اذإ »

 : هعفزَأ كبَو يِبنَج ُتْعَضَو يْبَر كمنماب ُلوُقَي مك « ِهْيَلَع فل ام يرذَي ال

 ليلا اطل "اجب اهطنشاف" اهتلسرا نإو "اه اف يفت > كك بعشا لل

 0 نيكلافلا

 هسي ثيدحلا حرش مدح

 م دحأ ىوأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 هندب نوكيل دلجلا ىلت يتلا هتيشاح يهو ( ةرازإ ةلخادب هشارف ضفنيلف هشارف لإ

 يردي هل هنافاو مارملا نم كاش 05 نإ د 00 كلل ف صح تلا ا ! افرع

 وير تل اك لوقلا 037 كايا كا زب لع ال ل

 هذه ( اهظفحاف اهتلسرأ نإو اهمحراف يسفن تكسمأ نإ هعفرأ كبو يبنج تعضو
 هانم يف ثُم ْمَل يلو اَِتْوَم َنيِج سفن ىفوَتَي هللا ف8 : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ

 1 كا ىرشألا , ليسو كوملا اهدلع "سن ننام

 هادع امو حالصلا وه ةايحلا نم دوصقملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ( نيحلاصلا هب ظفحت امب )
 اننا هلسنكي نأ" يغب

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبا (ق) - [الاله]

 ىتَح ةكئالملا اهّنََعل اًهِجوَر َشاَرِف ةرجاّه ةارملا ِتَئاَب اذإ »

 . ( َحبْصُت

 003210 لوي نب كح اندح نان ب تاوع دلا رباك ١ عراحلا © 00006

 ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب : رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركاذلا كاكا : ملسم

 .(15) (؟ا15١) عجضملا

 . (5197) اهجوز شارف ةرجاهم ةأرملا تتاب اذإ باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - ع/7]
 )١5155( )١١٠١(. اهجوز شارف نم اهعانتما ميرحت باب : حاكنلا باتك : ملسم
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 ( بستكا امب جوزللو ) ةيببسلل هيف ءابلا ( تقفنأ امب اهرجأ اهلف ) اهجوز نذإب اهقافنإ

 ةقفنلا تناك يذلا نزاخلل يأ ( كلذ لفم نزاخللو ) هبسك ببسب هرجأ جوزللو يأ
 . ( ضعب رجأ نم مهضعب صقني ال ) رجألا كلذ لثم هدي يف

 هع قلاقكاللا قر“ ةشئاع, عقر ١ الكر

 زيود سيرا هلف وراه رخ نياامس فو كليك ورم قاررجلاب حفلا رلخإو

 2 لا حرش مدح

 ةأرملا تقفنأ اذإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )

 : ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت ( هرجأ فصن اهلف هرمأ ريغ نم اهجوز بسك نم
 . ( دهاش اهلعبو ةأرملا مصت ال »

 :هنع' ىلاعت هللا يضر ةرّيره وبأ (م) - مالا
 ىَبَح ىرخألا يف شْمي الق . ْمكِدَحَأ ُعلميش َعَطَقْلا اَذإ ١
 . « اهَحلصي

 نو" كيرتقكلا حرش مح

 ( عسش عطقنا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 نا و لكلا ل اوما ولطيللا علا عنك وستعمل نيعلا رد
 ريسلا نامزلاو مامزلا يف دودشملا لعنلا ردص يف ىذلا بقتلا يف هفرط لخديو نيعبصإلا
 ىتح ) ىرخألا لعنلا يف يأ ( ىرخألا يف شمي الف مكدحأ ) عوسشلا هيف دقعي ىذلا
 هيلجر ىدحإ نوكيف هلجر نع طقست اهنأل اهعسش عطقنا يتلا لعنلا يأ ( اهحلصي

 دلولاب ةقفنو اهكيوز . ادعي تاير اذإ هللا مع. بان :قيتاقفيلاب/ بناتك 7 ئعاراجنلا < مما]

 "ا

 اهحوز تفايويع دعو نر ما زللازو نيلي نراقب رحل ؟ مضايا : :ةاكللفياتك يولتسو
 .(84) )٠١١7( يفرعلا وأ حعرصلا هنذإب ةدسفم ريغ

 نم علخلاو . الوا ىنعلا يف لعنلا سبل بابحتسا باب : ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم - [ا//]
 ليز هويت يكرر يحارب لسوق .ندللاو ةجاويكو + الأ. .ىررسفلا

 ع



 لاق . ءايلا مضب ( امهلعنيلو لامشلاب أدبيلف علخ اذإو نيمياب أدبيلف مدحأ ) لعنلا
 لاق ( اًعيمج امهعلخيل وأ اًعيمج ) تلعن لاقي الو يمدق تلعنأ : لاقي : يرهوجلا

 ءاح اب « امهفحيل ١» يراخبلا حيحص يفو ملسم خسن عيمج يف عقو اذكه : يوونلا
 . نسحأ يراخبلا ةياورو.  ناحيحص امهالك ءافلاو ةلمهملا

 : امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا (ق) - [71]
 1 ان تاع يه فاك نيل عا اع .موقي هللا َلرْنأ اَذإ ١
 رو مهلاَسعل

 هللا لزنأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - ق )
 ىلع اوفعب مث ) اًعيمج اوكلهو مهريغو ءاحلصلا نم ( مهيف ناك نم باصأ اًباذع موقب
 . هفالخبف اًحلاط ناك نمو هتاجرد عفري اًحلاص ناك نمف رشلاو ريخلا نم ( مهلامعأ

 : ازنع ؛«ملاعت هللا يضر ةشئاع (ق) - [ا/لالا]

 امي اَهرْجَأ اهل « ٍةديسْفُم َريغ اً ماَمَط ْنِم ةأرملا ِتَقَمنأ اذإ ١

 زد ال كلك لك نيكول كك عي جرا ْتَقَمْلا
 16 احضعب د

 م ل حرش مدح

 ةأرملا تقفنأ اذإ ) اهنع ةياورلا ىلع امنا ( اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع - ق )
 نوكي نأ هانعم ليقو . ةفرسم ريغ يأ لاحلا ىلع بصن ( ةدسفم ريغ اهتيب ماعط نم

 . (8١٠7م) اًباذع موقب هللا لزنأ اذإ باب :”ةرعقلا ةباتكا : ١ ياراككبلا

 توملا دبع ناعيا ةفلابز رظلا !سخ هارمألا كاب": "اليله واه ةنلمر هيا كاع ا

 رو مو

 1( 478١)هيسفتب -لووانيا لاو ةقدصلاب همدانخا(رمأ رم «كاب :ةاكارلا باك ١ !يئراحتلا - مما

 ايحعالوا تيل رم» عفشلطستا 41 أررماولاىاطألا :ةيزاغا رجا اسما 500 نول لول
 )٠١55( )8٠0(. يفرعلا وأ حيرصلا هنذإب .ةدسفم ريغ

 ا



 : هنع ىلاعت هللا ئضر ةريره وبأ قزوعي كيلو

 ٌرفغ ةكئالملا قيما ات يقاوم تايب | وقال مالا اوت اذ

 . « ِهِبْلَذ ْنِم َمَّدقَت اَم ُهَل

 ( نَّمأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق)

 ا نوكي نأ يغبني يوونلا لاق « اونّمآف مامإلا ) يهز لاق اذإ يأ مملا كيَدَخَح

 : مامإلا لاق اذإ ١» : رخا ثيدح يف مالسلا هيلع هلوقل مامإلا نيماتل اًنراقم موماملا

 نم هنإف ) نيماتلا دارأ اذإ نّمَأ اذإ ىنعم نوكي اذه ىلعف « نيما : اولوقف نيلاضلا الو

 ةكئالملا نيمأت نع رابخإلا رامضإ عم هلبق امل ليلعت اذه ( ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو
 نأ يضاقلا ىكح «( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ) نونمؤي ةكئالملا نأ اك اونماف هريدقت

 تقولا يف اهنأ حيحصلاو ةباجإلا يف ليقو . صالخإلاو عوشخلا يف نيمأتلا ةقفاوم
 مالسلا هيلع هنأ يور ام هدضعيو مهريغ ليقو ةظفحلا مه ليق ةكئالملا ءالؤه يف فلتخا

 اهوقي نأب نيلوقلا نيب عمجي نأ نكميو « ءامسلا لهأ لوق هلوق قفاو نم نإف » : لاق
 . اًضيأ ءامسلا لهأو ةظفحلا

 : هنع ىلاعت 0 0 ةريره وبا رو - [ 15

 الارامل ادم ةلص اذ[ اللاب ا مك دحأ لعقلا اذإ »

 ا لا هيملحكا : عي 0

 مط هيب دل | حرش مح

 سبل يأ ( لعتنا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ١ انيماعلاب ماوعل] رهج باب : ناذألا كاك : يراحتلا ل

 .(070) ( نخر ب فيلكا ديمحتلاو عيمستلا تانر !١ ةالصلا باتك : ملسم

 نم علخلاو « الوأ ىتعلا ىف لغتلا نسل تااتجتما) كابا: ةيرلاو» سسابللا بناتك ':ملسم
 1( يؤمر امن فا ىلدملا هاكر لأ ىردسلا
 ل ىنعلاب ًادييلف» : (ملسم» يفو
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 : هع لاك للا يضرب ,ةركذ وبأ (ق) -

 1 راّملا» يف ,لْوُممَملاَو لوما ةرعينفإاب هقرييشلا ىَقَتلا اذإ »

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ناملسملا ىقتلا اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةركب وبأ - ىق )

 لتاقلا اذه هللا لوسر اي : اولاق : ثيدحلا ةمتت ( رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف امبيفيسب

 صرخحلا نأ ىلع ةلالد هيف « هبحاص لتق ىلع اًصيرح ناك هنإ » : لاق ؟ لوتقملا لاب امف

 نع عفدلا ال رخآلا لتق هدصق ناك امهنم الك نأ ىلعو هب ذخاؤي ام مرحلا لعفلا ىلع

 هب ذخاؤي مل هلتقف هلتقب اَّلِإ هنم ادب دجي ملو عفدلا امهدحأ دصق ناك ول ىتح هسفن

 ناوي راسم ركل ءطيطع )"زاقأ ول لع ل وفع نه“: ل اًعرش هب اًنوذأم هنوكل

 اوناك مهغإف مهريغو ريبزلاو ةحلطو يلع لاتقك ةباحصلا لاتقب لاكشالا درر ذاع ىلع

 همسفن ىري تال ظركو ةتنايال تاق مبم دلك قار يسال ماقاإلا ف طرا نأ نوملعي

 : ئرج“ ام قيفر كللذ "تلبسي هع رجم. "وحلطلل» نقش هنأ وأ !ةماظالاب يك

 ”ةدعل (ناهتو هللا عمر يفقثلا سياتل يبأ نب اع 0600000

 1 ةالّصلا مهب ني اًموَق 0 اذإ 0

 نع هاور ام : ليق ( هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا صاعلا يبأ نب نافع - م )
 تيداحأ ةثالثباام ملسم درفلا اكيدخلا لورشعو ةعسلا كسو هيلع ىلاعت هللا لص ا

 . هب ساب الف اهليوطت

 ا ةيلهاجلا رمأ نم ىصاعملا كانا: ناميالا تاك يراخبلا 11

 (؟ 101 اهييفيسب ١ ناملسملا ةجااؤت ١اذإ "كنان": ةعاستلا طظارشأو دعا بابك 33ه
| 

 نا(

 0 ا( 15: هاغأ يف؛ ةالدطلا ١ تفيفجتي «ةمكاللا ا هيانالدا ةاؤلثطلا تاتك : ولسا م0510

 7 «ةالصلا مهم نيود 2ك ملسم ( يو

 ا



 ( هلامشب برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا نإف هنيميب برشيلف برش اذإو هنيميب لكايلف

 . « لامشلاب اولكأت ال ١ ثيدح يف هيلع مالكلا مدقت

 هك ةنع يناعت هللا يضر ةريره وبأ 9 2

 ' يف يِرْذَي ال ُهّنَِف ل ٌقَعَلَيلف ارح 1 اَذِإ 0

 1 ةكارللا

 ف تا حرش مح

 قعليلف مدحأ لكأ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 هيلع هنأ يور امل عباصأ ةثالث نم لقأب لكأي ال هنأ ىلإ عمجلا ركذب راشأ ( هعباصأ

 هنإف ) « ةربابجلا لكأ نيعبصإب لكألاو ناطيشلا لكأ عبصإب لكألا » : لاق مالسلا
 يذلا ينأ ةكرب ماعطلا نم ءزج يأ ين لكآلا يردي ال ينعي( ةكربلا نهتيأ يف يردي ال
 رابتعاب ةيأ يف ءاتلا دروأ امنإو اهقعلب ةكربلا كلت ظفحيلف هعباصأ ىلع يقب اميف وأ لكأ
 كلذ لعف نم نإف هعباصأ لك قعل ىلإ بيغرت « َّنهتيأ » هلوق ينو ةمقللا وأ عبصإلا
 مظعم يفو « َّنهتيأ يف ١ ملسم خسن ضعب يف عقو : يوونلا لاق . ربكلا نم ءىرب دقف
 ةدايرلامةكربلا, لضأو ,ةكرربلا ةبحاص "نيتيآ هانعمف ( ةكربلا نتي يردي ال ) اًهوصا

 انه ىلإ ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةيوقتلاو ةيذغتلا هب لصحي ام اهنم دارملا لعل ريخلا توبثو

 1 نال ان ركي وذا هب تا ةفرم "ةاكزملا "نوكيا 835 راب" ردنا روخو .؟هلالك

 4 مدا ىبب اَنْمّرَك دَقَلَو © : ىلاعت هلوق ريسفت يف مبدع ىلاعت هللا يضر ئئابع نبا "لاق
 نول نذل ا ماعطلا نأ ينعي عباصألاب م اعطلا لكأي نأ يل ا ! امال

 ىلص يبنلا رمأ لعلو عباصألاب لكؤيو ماعطلا نم ءزج لك مرتحي نأ يغبنيف امركم اناسنإ
 . اذه نوكي 1 هللا

 ةطقاسلا ةمقللا لكأو « ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتس ةسار كابا: ةيرمألا باتك : ملسم 2-10

 . )5١568( )١50( اهقعل لبق ديلا حسم ةهاركو علا وف اهبيصي ام حسم دعب
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 دئاع « اهب » ىف ريمضلا حراش لاق . لحتسملا ىلع الومحم نوكيف ةنسلا لهأ دنع ملسملا
 بسانما زلغ ,ئنعملا اذه >:لوقأ رز: ةرامكالا نعم عنجد ينعي اًمكتج ةروك دلل ةيصعلا لإ
 : ىلاعت هلوق لاونم ىلع اذه نوكيف لئاقلا اذه امهدحأب داري نأ الإ « امههدحأ » ظفلب
 همصخ فوطعملاب دارملاو [ 56 : ثا سل ويس ا
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا اجه نم قح يف ناسح لوق هنمو لوقلا يف فطلت نكل

 ءادفلا مريخ كر وفكي هل ؟تسلو هوجبأ

 : امهنع ىلاعت هللا يضر 0 نبا (فر تت مالم
 ؟ .ةناينملا 31 اهلل لس هديا سوي دلك اعانطاك نجا كك !ازدإر

 مس ثيدحلا حرش مح

 مكدحأ لكأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا - ق )
 غرف اذإ اذه هسفنب هعباصأ قعلي يأ سحللا قعللا ( اهقعلي ىتح هدي حسمي الف اًماعط
 هلوعفم ءايلا مضب ( اهقعلي وأ ) ءيشب اهحسمي الو اهقعلي الف غارفلا لبق امأو ماعطلا نم

 ةالصلا هيلع يبنلا رمأف ةربابجلا ةداع قعللا لبق ليدنملاب حسملاو هريغ يأ« فاوانخم اغلا

 : امهنع ىللعت هللا ا نبا امن لا نعل
 ةردغطلجبب نم رحيق ترش هنا دحوم املا هتيم لكأيلف ْمكدَحَأ لكأ اذإ (

 هلأ هلامشب كرت هلامشب 0 ناطيشلا َنِإَف

 مكدحأ لكأ اذإ ) هنع ملسم ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - م)

 . (8457) ليدنملاب حسمت نأ لبق اهصمو عباصألا قعل باب : ةيعطأالا تاكل: كوراجيبلا حام

 ةطقاسلا ةمقللا لكأو ؛ ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا باب : ةبرشألا باتك : ملسم
 )٠١7١( )١١59(. اهقعل لبق ديلا حسم ةغازركو أ اء ذأ نام اهيطضيانل مبلتا[ دعب

 ا را اوم يستسلم ا 1 اا
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 مظعأو لضفأ ةعامجلا باوث نأل يشخ نيح اهكرتبو نيتليضفلا نيب اًعماج نوكيل ةيناثلا
 . مزلأ اهكرتب ديعولاو

 2[ هنغ ىلاعت هللا يضر يدعاسلا 1 رو قا ا

 اي كلك واوع باو غ عموما 0 اذإ »

 هس ثيدحلا حرش مدح

 ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر يدعاّسلا ) ريغصتلا نزو ىلع ( ديسأ وبأ - ق )
 اناا فو قع امال“ دخلا نع ةءآور راع فكي خا لول ا

 صا لاق. دخاولا لس" نييدحب" ”ىراخبلا ' دارفنا" تداخل 'ةعبازا' ناكحسلا ف

 مكنم برق يأ ( موبثكأ اذإ ) : مالسلا هيلع لاقف ردب موي شيرق لاتقل نوملسملا
 مهومرت ال ينعي لاوطب سيل فاطل ماهس لبنلا ( مكلبن اوقبتساو مهومراف ) ودعلا

 . « لكلا نود لبنلا ضعبب مهومرا » هانعم ليق . مكلبن ىقبيل مهنم دعب ىلع

 : امهنع هللا يضر رمع نبا (م) - [777]

 هك #ثتيدملا حرش مدح

 هيلع قفتم ثيدحلاو ملسم ةمالع انه مقر ( امهنع هللا يضر رمع نبا - م )
 عجر يأ ( اهب ءاب دقف ) اًرفك هاعد يأ ( هاخأ لجرلا رفكأ اذإ ) ةفحتلا يف اذك

 اقداص ناك نإ هريغ رفكأ نم نأل امهدحأ ىلع رفكلا مزلي ينعي ( امهدحأ ) رفكلا ةملكب
 ساو زيزاتلا نع اتلاخ/ةاأ "مك أ تمن“ اذه, :"؟ليق ::زئاقلا فكي ايذاك' ناك نإ لال
 نإو كفا أن! هدحأل كافر نال كرك شت قياسا اذه نأ : ملعا . هنع جراخف لواتملا

 زفكي ال .ةريبكلابو هقح يف اًبذاك نوكي مالسالا نيد نالطب دقتعي مل اذإ الّواتم نكي مل

 ةفحت عجارو ملسم هوري ملو . (794854) مقر )٠١( باب : يزاغملا باتك : يراخبلا - [1]
 . (511/8) فارشآلا
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 ةدهاشملو ىفصأ هسفن تناكو هنع تاوهشلا مرار ةدسافلا نونظلا باهذل نانكت

 . رحسلاتقوا هتاعاس قدصأو رابنلا ايؤر نم ىوقأ ليللا ايؤر : ليق . لبقأ .بيغلا

 : "هلع" ىلاغت هللا يضر يعبر نع يراك ةداتق قر 2< 55
 ص -

 سا
 1 يضْوَرَت ىتح 0 الف شا كمي اَذِإ 0( -

 ا تن لا حرش مح

 هنع ةياورلا ىلع اتمنا ( هنع ىلاعت هللا يضر يعبر نب ثراحلا ةدانق وبأ - ق )

 ببسلا ماقم ببسملا ةماقإ هيفو ةماقإلاب نْدْوملا ىدان .اذإ.ىنعي ( ةالصلا تميقأ اذإ))

 ةالصلل نوموقي مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا تناك : ليق ( ينورت ىتح اوموقت الف )
 كلذ نع مهابنف هنورظتنيف هتغموص نم ملسو هيلع ,ىلاعت هللا اص يبنلا حرخب نأ لبق

 هيا رحاتيفر ضراغ ملسو, هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلل ضرع اذإ مايقلا مييلع لوطي اليك
 هج ورخا نع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ 0
 0 ركل الإ ةداط ف ةلصلا ته اذِإ /

 ا حرش مج

 ةالصلا تميقأ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )

 ةدك وم ةن تناك ءاونس ةماقإلا دعب ةلفانلا حاتتفا نع ىبت هيف ( ةبوتكملا الإ ةالص الف

 غرفتي نأ هيف ةمكحلا ا هللا همحر يعفاشلا بهذ هيلإو اهريغ وأ
 ا سك و . مامإلا عم مارحالاب اهلك هتوفي الو اهَّوأ نم ةضيرفلل

 لا ل للا حاب ياس راسل ةنس : هباحصاو

 0 ل ل ل لا ل يل يلا ل

 02101 -.مامإإلا .اوأرب اذ سانلا موقي عم تاب : تادآلا باكا : يراشتلا» 7
 (5014) ةالصلل سانلا موقي ىتم باب : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسمو
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 عاورش/ادعب 'ةلفانإ يفاعورشلاةهارك .تاي :,اهرضقو نيرفاسملا !ةالص :باتكا.::ملسم <[07]

 1 11 كذوملا
 ١ ١

 انك



 : هنع نا هللا 5 0 هل رح هيما

 ابق فقع *:لفسلا ضواغو ل6 اوكار هككؤلوا فاس يللا كفا" اذا

 0 مئاصلا

 ببسي كيدحلا حرش مح

 ربدأو ليللا لبقأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - قر
 هانعم : ليق . راطفالا تقو يف لخد يأ ( مكئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغو رابنلا

 بورغلا دعب كاسمالا : ءاملعلا ضعب لاق ىتح راهنلا وهو اًعرش هلحم ءاضقنال هموص مت

 مارينا دارأ نم ف: تيدملا ىف اجامل ىلا لوألا هولا نكل ليلا ما

 سمشلا بورغب اّلِإ انوكي مل نإو رابدإلاو لابقإلا ركذ امنإو « رحسلا ىلإ لصاويلف
 هنأل وأ راطفإلا زاج سمشلا ضعب باغ اذإ هنأ دحأ نظي اليك بورغلا لاك نايبل
 . امبب لمعي“ نأ ىلإ ب جاتحنيف: سمشلا+بورغ ذهاشي ال «ثيحب داو يف نوكي دق

 : هنع ىلاعت هللا يا وبأ (قرت ا
 3 م ا زر قحاب اذن كا ناذزلا 3 بريقا اذإ ٠

 هسي ثيدحلا حرش مج

 0 اذإ ذ هنع ةياورلا-.ىلع اقفتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةيره وأ" قا
 مالسلا هيلع هلوقل ةع ةعاتبلا تاق ةنم دازرملا ملابس هكت نمؤملا ايؤر دكت مل نامزلا

 0 ةرابخو هليل لدنك. نأ : ليقو 4 بدكت نمإملا ايؤ رريضاكتاولال نامرلا 2

 رهشلاك ةنسلا نوكت ىتح هفارطأ براقتتو رصتقي نامز هنم دارملا ليقو ةجزمألا حصت
 : مهفملا باتك بحاص لاق . يدهملا نامز يف نوكي كلذو هيف لدعلا طسبو هذاذلتسال

 املك ةايؤرا إف ييشملا وأد ةلؤهكلاب نيشب لج رلا لجأ كركقا لقا كلذب قارأ هناء <

 . )١5515( مكتاصلا رطف لحي ىتم باب .: موصلا باتك : يراخبلا - [ا/ه17]

 )١١١١()5١(. راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نايب باب : مايصلا باتك : ملسم

 00/١ 1/)/مانملا فب اهديملا, ا فانا 6 ”ييعتلا" كتاتك ١ راجل 5 كر

 : 0 2771 لا متاعك :١ "كب

١1 



 هس ثيدحلا حرش مد

 نص": ليسرأ : ناقل“ هيغ "مليش :ىرور ( هع اغت "هنا ضر اديعسا وبا 1 8)
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاف ءام رطقي هسأرو هءاجف هوعدي نابتع ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ءانب ىلع ( تلجعأ اذإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . معن : لاق « كانلجعأ انلعل »

 ينو . لعافلا ءانب ىلع ( تطحقأ وأ ) لزنت ملف لازنإلا نع رمأ كلجعأ يأ لوهجما
 طاحقإلا ىنعمو ناتحيحص ناتياورلا : يوونلا لاق . تلجعأ لثم لوهجما ءانب ىلع ةياور
 كيلع لسغ الف ) هسابتحا وهو رطملا طوحق نم ةراعتسا وهو ّينملا لازنإ مدع انه
 اهدعبو قوف ةانثملا ءاتلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب ( نابتعل هلاق ؛ ءوضولا كيلعو

 . نيناتخلا ءاقتلا ثيدحب ( خوسنم ثيدح وهو كلام نبا ) ةدحوملا ءابلا

 : هنع ىلاعت هللا يئضو رفع رق ن1

 , ف ديور سدوم از ا عل

 هه تيدا حرش مح

 يبنلا لمعتسا : لاق . هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رمع - ق )

 ةرجأ اهنم هغارف دعب هل رمأو ةقدصلا ىلع هنع هللا يضر رمع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 لوهخلا ءانب الغ( تيطعأ اذإ"): مالثلاو .ةالطلا هيلع لاف انني تلمع اهنإ : رمع لاقف

 نآل هل انط ىوعلا كل نوك"نلإ ةزاشإ فهو( قدصتو :لكف» هلام الغ راجت
 : ليق بلط ريغ نم ىطعأ نميف فلتخا : يوونلا لاق . بيطلا نم نوكت امنإ ةقدصلا
 مارح هذخأف يطعملا دي يف اميف مارحلا بلغ نإ هنأ حيحصلاو بدني : ليقو هذخأ بجي

 تايم

 . )7١515( اهيلع نيلماعلاو احلا قزر باب : ماكحألا تانك ٠ ىراخببلا 71

 فارشإ الو هلم ريغ نم ىطعأ ل ذحألا ةحلابإ تاي : ةاكرلا كانك 0: ملسمو

 . هل ظفللاو . 545١ ٠١( )١١75(

521 



 رجزنيف متاشلا هعمسيل ( مئاص يفإ ) هناسلب يأ ( لقيلف ) هلتاقي نأ دارأ يأ ( هلتاق وأ )

 ناكل نيرمألا نيب عمج ولو متاشلا ةازاجم نم اهعنهل هسفن هب ثدحيل هانعم وأ اًبلاغ هنع

 . ديكأتلل هررك امنإ ( متاص ينإ) اًنسح

 رز : هلع لاعت هللا يضر رباج (ق) - 0/04]
 .« اليل ُهَلْهأ قّرطَي الف َةّبْيَعلا مكُدَحا لاطا اَذِإ »

 عب تثيدحلا حرش مح

 مدحأ لاطأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - ق )
 ظفحا ازابن ,هلزتم ينأي نأ هل ىبني لب اليل :هلهأ ) تأي ال يأ. (قرطي الف ةفلا

 هتأرما عقوتت اًبيرق هرفس ناك نم نأ لع لال <« .لاطأ وب هلوق قف ورل ثلعادت ويت

 نإ » رباج هاور ام امأو هركي ال هلبق همودق ربخ لصو اذإ اذكو هقرط هركي الف هنايتإ

 هرفس نم مدق اذإ هانعمف « ليللا لوأ هرفس نم مدق اذإ هلهأ لجرلا لخد ام نسحأ

 اياعلا  ريغلا هيقرإ بلاغ ةزفايسملا نأ ,لجللا لوأ ةساج ءابضتقلا علاق والا نسجت اف

 نيب قيفوتلا رهظف ةحارتسالا ىلإ ىعدأو مونلل بلجأ نوكي هيف هتمهبن ىضق اذإف
 . نيثيدحلا

 : ةنع ىلاعت هللا يضر لرعس وبأ (م) - [ا/ههز

 ا او وبا ب ع را

 902 م يال 0 ُكلاَم 0 ٍناّبتعل ُهَلاَق

 . (501/3) تابيثلا يوزت باب : حاكنلا باتك : يراخبلا - [754]

 رفس نم درو نمل « اليل لوخدلا وهو قورطلا ةهارك باب : ةرامإلا باتك : ملسم
0 1 . 

 "0105 25 عاملا "ما عاملا اغإ كاب .: "نضحلا اتكلم دك

 ءاقتلا ثيدحب خوسنم ثيدحلاو . لزني ملو عماج يأ لجرلا طحقأ لاقي : تطحقأ ٠

 . (857) مقرب ينايو نيناتخلا

١ 



 : هنع ىللاعت هللا يمكن ةريره وبا 22 [/ه5ك]

 يتحرر ءاتالا نك هلي نيم قاف همر ,نم يلح ظقيتسا اذإ »

 دا فاك ازا يريم دال ترب مرح ماش

 كس ثيدحلا حرش مدح

 مدحأ ظقيتسا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 ( هديا تاب نيآ يردي ال هنإف اًنالث اهلسغي ىَّتح ءانإلا يف هدي سمغي الف همون نم

 راتحألا نوحي اولك مه 51 نال تسلا مص وب لع مانا لن كفرطتا نأ لمس

 ىلإ دمحأ بهذ ةالصلا قح يف رهطي امنإ ءاجنتسالا عضوم نأ ىلع ةلالد هيفو نومانيو
 0 رتل 01 د هلوق ةنيرقب ليللا مون نم ظقيتسا اذإ مارح سمغلا نأ
 ةيرسلل نمتلا نأ لع ؟راوهشافلاو اقلط مرت نم ظقيتسا اذإ مارح هنإ ضعب لاقو . ليللاب

 ايفس ةثيا' تناك“ ذملا :ةراهظو ٌكَّشلا يضتقي رخأت لع عذانللاو :ةلعلا دع ؟هلأل

 . كوكشملاب لوزت الف

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةوييرع وبأ ينفذ 00
 ما ٍنإف , لَهْجَي الَو ْتْقْري الق اًمئاص اًمْوَي ْمُكُدَحَأ حبْصأ اذِإ ١

 ييسر نا تي يل

 هم ثيدحلا حرش مدح

 م دحأ حبصأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَنا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ( ثفري الف ) موي موص ايوان هانعم هيلع اًمَّدقم امئاص لوعفم فرظلا ( اًمئاص اًموي

 فالخ لعفي ال يأ ( لهجي الو ) لوقلا نم شحفلاو عامجلا مالك ملكتي ال يأ
 هتمتاشمل اًضرعتم ؤرما همتش نإ ينعي ( همتاش ؤرما نإف ) لعفلاو لوقلا نم باوصلا

 اتا و كركشملا هديب نريغو ل ضوتملا سشمغ ةهارك ثنا : ةراهطلا كانك : كسما -- 005
 . 610 510 الن اهلل ناقل دانا قف

 :( ١/كيقي 4 ) موصلا لضف تاي :.موضلا كباك :يراختلا 7 «[ ه5

 )١١5١( )١50(. مئاصلل ناسللا ظفح باب : مايصلا باتك : ملسم

8 



 ( مدحأ رمجتسا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م
 (يصيطتللا/ وخلا امج رايجتسناالا ليقف اًرتو هلعجيل يأ (.رتويلف ١) ىجنتسا يأ

 كي ياساتر ل لا
 تا َس 3 3 35 ا 71000 3

 ناف «اتارم ثالث رثنتسُيلف ِهِماَنَم نم مكدحخا ظقيتسا اذا »

 باماابسابع دع كيف" نامكفلا

 4هكسح ثيدحلا حرش مدح

 ظقيتسا اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )
 تاّرم ثالث ) قاشنتسإلا دعب هفنأ نم ءاملا جرخيل يأ ( رثنتسيلف همانه نم كدحأ

 ةتوتيب ىنعمو فنألا ىصقأ وهو موشيخلا عمج ( همشايخ ىلع تيبي ناطيشلا نإف
 ّدسي ىتح هيلع طاخملا سبيو طالخألا اهيف عمتجي مان اذإ ناسنإلا نأ وه اهيف ناطيشلا

 ةيدآت نع ةءارقلا يف كلذ عنميو هيلع لسكلا رمتسيو ةعيبطلا ريغتتو سافنألا يراجم

 يضاقلا لاق .؟ضراوعلا هذه ةلارإل راثتسالاب مالشنلا هيلع رماف اهجراحم نم كفورحلا

 صضصصخل امثإ : ,يدابالكلا, خيشلا,ىلاق., .اهتقيقح» لع ةقوتيبلا نوكي نأ لمتح : ضاخغ

 , ةربعلا باب يهف ضرالاو تاومسلا قلخ ىلإ رظنلا باب نيعلا نال ةتوتيبلاب موشيخلا

 هذه نم ءيش موشيخلا يف سيلف ركذلاو ملعلا عامس باب نذألاو . ركذلا باب مفلاو
 قيرط نم هيف هلخدم عضومو ناسنإلا نم ناطيشلا بارتقا نوكي نأ زوجيف يناعملا

 "7 (578 هز هدوتحوا سيلبإ ةفض تاب :؛قلخلا" هدب, تاتكا : يازاجبلا ح 11

 نيا 1 1 نربجسحالاو ةاراععسالا ف راثيإلا تاب رن ةارافظلا يتئانكااب يليلبم

 ١



 مالسلا ميدقت بحتسملا نأ يف اوفلتخا . انكلتل (ييلاعتب نأ ةنسلاو ناذكسالاو مالسلا نيب

 مدق ناسنإ ىلع عقو نإ هرصب نأ وه يدرواملا هراتخا امو سكعلا وأ ناذئتسالا ىلع

 هلل تذيع ملف اًنلتانذأطبا اامادعب .هنأا ايف: اًمضيأ الفلا( :تانستللالا طوق كلوا مدلسلا
 ف دقلا اذه هديعي الف فرصني : موق لاكر؟ أذل ءأ ناذكسالا ديعي لع هعمسي مل هنا ظو

 . هعمسأ هنأ نط وأ ملع نم ىلع هولمحو هديعي : نورخا لاقو

 : امهنع نا هلل يح 7 نبا 7 ["14]

 1 يهمل ناك ا سل كدا اذ 0

 هو ثيدحلا حرش مح

 تنذاتسا اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا - خ )
 . ( اهعنمي الف ) دجسملا ىلإ ليللا يف يأ ( كدحأ ةأرم

 امهنع لاكت هللا ىضر رمع نبا( 000
 00 ل اولد لجل لل سلال 0 واحرر تفاح" نبل

 م ؤاسن مكتنذأتسا اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( امهنع هللا يضر رمع نبا - خ )
 :!تيدح. ىفا. ةظلاغلا, ابمابلا لف. هيلع: نايبلا, .مالقت“( هل .انذأف..دجحسملا_ىلإ لئللاب

 . « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت الو

 6 لا لل ضر رباج (م) - [ا/ه0٠]

 6 0 مكذحا رمجتتسا اذإ 0

 111 //) دحسشلا" ىلإ جاوزخلاب ااهكاوز' ةأرملا”ناذعسا كايا '١ ناذألا "انك": يزاختبلا - 064

 . اهريغو ةنتفلا نمأ طورشب ديقم كلذ نأ ىفخي الو
 .(3 2 (ودلعلاو ليلا ادجاشلا لأ اءلاطنلا "سورخأ كيج "ناذآلا "باك ؟ يكراشبلا - 453

 . (55) (؟55/8) رامجتسالاو راثنتسالا يف راثيإالا باب : ةراهطلا باتك : ملسم - [7/50]

 ١

 3 500 راهزألا قرابم



 نا ص مالا ع تلقا 8 0

 هس ثيدحلا حرش مدح

 تلسرأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع - ق )

 طرش بلكلا دئاصلا لاسرإ نأ نايب هيف ( لكف هيلع هللا مسا تركذو ملعملا كبلك

 هلكأ لحي ال لاسرإ ريغ نم هسفنب ملعملا بلكلا هحرج ول ىتح هديص لكأ لح يف
 سا رك ذي تأو متايرم ثالث اك الإ كير .نارروهو اضيأ .طررش دملعم للكلاب كيك , كلذ

 ( نلتق نإو : تلق : متاح نب يدع لاق ) طرش لاسرإلا تقو هيلع ىلاعت هللا

 ةلمجلا ( اهعم سيل بلك اهكرشي مل ام نلتق نإو : لاق ) ةفوصوملا ديصلا بالك يأ
 بلك عم ,كاراش انلمعنأ متلي مهفيوق روك لملا .تافكلاي»افوصروم لل نعي بلك تش

 ىلع لدي « نلتق نإو ١ : هلوق هديص لكأ لحي ال ملعم ريغ بلك وأ اهعم مسي مل
 ةداورلا جال, ف !هيسرج :نرم ديالا ركل خرج ةريغإ نم .هلقنب.اييلكلل»: هلق امل كتف

 : ةدئاملا ] © .ح ٍراَوَجلا نم ٠ تاكو ىلاعت هلوق يفو ىرارطضالا ةوكذلا ققحتيل

 مهس وهو (ضارعملاب يمرأ ينإف : تلق : لاق ) حرجلا طارتشا ىلإ ةراشإ [؛
 ضارعملاب تيمر اذإ : لاق ؟ هنم لكافأ ) هب هلتقأ يأ ( بيصأآف ديصلا ) هيلع شير ال

 هضرعب هباصأ نإو هلكف ) حرجو ذفن يأ نيتمجعملا يازلاو ءاخلاب ( قزخف ديصلا
 . ( هلكأت الف

 : هنع ىلاعت هلل يضر. قسوم نبأ قرد اقلب

 6 ْمج يلف هل 0 ملف اًنالَث ةكلحا 5 اذإ ]

 هسد ثيدحلا حرش مدح

 نذآتسا اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ىسوم وبأ - ق)

 عمجي نأ يغبني : ءاملعلا لاق ( عجريلف ) لوخدلا يف يأ ( هل نذؤي ملف اثالث مدحأ

 :(11:4 ه) الثالث نادغتسالااو“يلستلا "تاب + نآذعسالا- تانك # ينراخبلا .- عالة
 دب(, ناتعتشالا+ تايد كلاذآلا ؛يناض ©" كيشلطو
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 لاا هللا يضر ىموم وبأ 1
 0 كل 0

 اهل هلعجف اَهَلْب اهيِبن 8 هدابع ني هما ةيحبر هللا َداَر را اًذإ ١

 يح اينو اَهََّذَع م أ كله دار اذإو« اهني ني السوط
 اوصَعَو ةييدك رج اهتكلَهِب ُهَنْيَع هَنيَع ُهَببَع ارفاق 0 َوُهَو اَهَكَلْهَأَ

0 

 كسي ثيدحلا حرش مدح

 ةمحر هللا دارأ اذإ )'هنع ملسم ئور ( هنع ىلاعت هللا يضر ىموم وبأ - م.)
 نيعيل ةلفاقلا مدقتي نم ءارلا حتفب وهو ( اًطرف اهل هلعجف اهلبق اهيبن ضبق هدابع نم ةمأ

 عقكله .دازأ“اذإوا اهدي "نيب )أ مدمن يأ"( فلس )هيكنكا وكلم مهاد سلال ال رانللا «ءلخ
 نأ لاحلاو يأ ( رظني وهو اهكلهأف يح اهيبنو اهبذع ةمأ ) كالحلا ماللاو ءاحلا حتفب

 نيح اهتكلهب ) هتينمأ هللا هغلب يأ ( هنيع رقأف ) مهكاله ىلإ رظني مالسلا هيلع يبنلا
 ةعلظع "ةيبضلم "قاوككي“هنألا ةلغحر :هعمأ البق «نبتلا !كروم "ناك ٠اغإ (مورزهأ !١رتضطو :ةاوبالك
 نوكتراغإف خيبت لبق ةمألاةكلط. انآ ملع زاوجلأ كفعادضتيف هدب" هتعلارشب | نوكسلمكي مه غم
 حون موقب لعف اك هرمأ ةفلاخمو هبيذكت ىلع مهرارمتسال مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعدب

 راك ليلا قلو ةوعدلا مآ ةيادلابو ةناجالا ةمأ لوألا الاب داركاف مدلسلا هلع

 .كلذك هن نك "6 "اف نحل اصف ناكر تم بلا هلع

 :اهنعا لاغتا هلا يضر متاح نب يدع (ق) - [747]

 لاق « لكف ِهْيَلَع هللا م َمْسا ٌتركَذَو مَلعُملا َكَِبلَك َتلَسَر اَذِإ ١
 لل لا ايكارتل لام نك إو د لاف نلت تلق متاح نب يدع

 ١ ادا اا مانك اين «ضيق مم ةنحر  ىلاعت, هللا دارأ اذار: باي :: لئاضفلاب كانك :ىلسم اد مز
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 . (5.4701), ببلككلا ,لكأ .اذإ باير: ديصلا و جقايدلا اسانك : ريراخبلا - مم

 1١5155 )١(. اةميلعملا كنالكلاب بيضصلا ساب : حئابذلاو ديصلا باتك : ملسم

١6 



 هتالص متيلف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا ةالص نم ) اهدوجسو اهعوكرب ةعكرلا
 بحاص لاق ( هتالص متيلف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا ةالص نم ةدجس كردأ اذإو

 كلامو يعفاشلا هب لدتسا يراخبلا هب درفنا ام هنكل (ق) ةمالعب فنصملا مقر : ةفحتلا

 وهو تبرغ وأ حبصلا ةالص يف وهو سمشلا هيلع تعلط نم نأ ىلع ىلاعت هللا امهمحر
 لطبت : ىلاعت هللا مهمحر هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . هتالص لطبت ال رصعلا ةالص يف

 ةحيحص ةالصلا تبجوف حيحص رجفلا يف عورشلا تقو وهو ببسلا نأل حبصلا ةالص
 لاق: . نايصقنلابب اهئادأل راخف نكبافبا [صعلا فو, موركملا, تبقولا ف (ةدلطاف ىذا د

 هيف ىوتسانأ ىلإ, جات هدسيءناكا امو كادأ ناك, بورغلا لق تاك اه كل الاد دلما
 تقو يف اهؤاضق ملعأ هللاو رجفلا ةالص يف مامتإلاب دارملا نأب ثيدحلا اولوأو ءاضقلا
 ةالصلا نع يهنلا لبق ناك ثيدحلا اذه نآلا ردع :,اسوبدلا | ينضاقلاببلاقو»ا لما

 .هةهرركملا تارا

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [744]

 كس ثيدحلا حرش مح

 نذؤملا نذأ اذإ ):.هنع ملسم ىور ( هيع للاعت هللا يضر ةريره وبأ -ام)

 ليقو . وُذَعلا ةدش : نيتلمهم نيداصبو ةلمهملا ءاح لا مضب ( صاصخُ هلو ناطيشلا ربدأ

 هيلع ناذالا لقثل طرض امنإو لكاي ناطيشلا نال ةقيقحلا ىبع لومحم وهو طارضلا وه

 نم هللا ركذب نيعللا فافختسا ىلع لومحم وه ليقو لمحلا لقث نم رامحلا طرضي اك
 ةالسالا رئاعش ةم”عيف ا كاذالا كل ناظيشلا بره اغإ هفحتسا اذإ نالف هب طرض مهوق

 "الا دلع لاك 7 ةضافلا ع كلل ناك وسلا كيسي نأ لإ رطضم هعمل اش
 ليلعتلا اذه نككل « ةمايقلا موي هل دهشي الإ سنإ الو نج نذؤملا توص عمسي ال٠

 ديراو ةتبلا ةمايقلا موي هل دهشي نذؤملا عمسي نم لك نا ناطيشلا ملع اذإ مقتسي امنإ

 . ناذآلا دصق اذإ « نذأ اذإ » مالسلا هيلع هلوق نم

 . )١4( (745) اهعامس دنع: ناطيشلا برهو:ناذألا لضف“:باب :!ةالصلا تاتك : ملسم - /5]

 ١



 ةبشنللا نوك جركل انسحب كالذ, نيك عيا كنق, ,لووقأ 1 هناا يضفي ظل هنا رب ا علالاو

 . هيف صالخالا وه مالسالا ناسحإب دارملا لب هيلع بترم ريغ اهاثمأ رشعب ةبوتكم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ (م) - [745]
 1 م ةضرع لعج 4 قيرطلا ف مثفلَتا اذإ »

 بسد ثيدحلا حرش مح

 قيرطلا يف متفلتخا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - م )
 عباصألا فارطأ ىلإ قفرملا نم وه : يزرطملا لاق . عارذ عمج ( عرذأ عبس هضرع لعج

 لاق . حصفأ ثينأتلاو ثنؤتو ركذت يهو اًراجم اهب عرذي ىتلا ةبشخلا اهب ىمس مث
 ءيش ىلع اوقفتا نإف اهءايحإ اودارأو موقل ضارأ نيب قيرطلا ناك اذإ هانعم : يوونلا

 وهو اكولسم اًقيرط اندجو اذإ امأو عرذأ ةعبس لعج هردق يف اوفلتخا نإو كاذف
 كو يباطخلا لاقو ,. هنم ءاىتلا لغا يلودشي نا كحال رمال ا

 اوعيبيل هيبناج يف نودعقي نيملسملا عراوش نم عساولا قيرطلا يف فالتخالا كلذ نوكي

 لقأ ناك نإو' هيف دوعقلا نم اوعنم ملا عرذا عبس نيراملل هنم كورتملا نك نإف انش

 . لامجإلاب نوراملا قفتريل اوعِنَم

 :”هنع ىلاعت هللا ىضر ةريرخ وبأ(فز 00

 الا ثترذت نس لعن د ْمكّدَحَأ َكَرْذأ اذِإ 0

 جلطت نأ لك حملا دليم ار دج كارد ل ا حلل
 0 ةممالصإ كاف سلع

 م يدل حرش مح

 اهنم دارأ ( ةدجس مدحأ كردأ اذإ : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 )“١51١( )”١57(. هيف اوفلتخا اذإ قيرطلا ردق باب : ةاقاسملا باتك : ملسم - [0:417]

 اورغلا ؛ لبق .رضغلا مآ ةعكرأ كرذأ نم باب : ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا - [747]
 . )758/١١( فارشآلا ةفحت عجارو ملسم هوري ملو .(057)

١ 



 اهتبحم يأ ( هبلق يف تعقوف) هرسفي روكذملا لعفلاف ةأرملا ى؟دحأ تبجعأ اذإ هريدقت
 ةعراضملا ءايب ( دري كلذ نإف اهعقاويلف هتأرما ىلإ ) دصقيلف يأ مملا رسكب ( دمعيلف )

 نكسي ينعي ( هسفن يف ام ) ديربتلا نم ىضاملا ةغيص ىلع ةدحوملا ءابلاب ىورو ٌدرلا نم

 هما لوأ نأ يلع“ لوألا ةيلوولا ئه روهشملاو اكوام ةلعماو ةاكوللا دب م عقب |م

 ّدولاو سفنلل ليملاو عبّطلل ةقفاوملاف هلولا مث ىوحلا مث ةبحملا مث ّدولا مث ليملا مث ةقفاوملا

 لام نمف ىو ةدايز هلولاو ةبحملا ةيلغ يوشار بلقلا عطاييوهو كارما حلاو فلذا

 مترا ريقيف كّلذر ديري نأ' هيلع فاخي ليلا كلذ عفد ىلع ردقي لو ةأرمآ ىلإ هلق
 نايتإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا رماف هللا ةاضرم ريغ يف هبحاصل اًعقوم ىوه

 . هيلإ ةيعادلا ةوهشلا عافدناب ليملا نم هسفن يف امع صلختل

 دبع لاع هلل 0 وبأ (قزابخي ليتل
 هَل ُبَقُكناَهلَْحَي ٍةَئَسَح قط لكل“. اةمالسإ دك اذخا كيش ا( اَذإ ١
 2 000102 و , قطط ةفاجيس ىلإ اهلا

 يللا ع

 هد ثيدحلا حرش مح

 نسحأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع اَمْمَّتا ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - ق )

 ةفاضإلاب ( فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب هل بتكت اهلمعي ةنسح لكف همالسإ مدحأ

 ءاملعلا ضعب نع يدرواملا يضاقلا ىكح يرهوجلا هلاق اذك لثملا ىنعمب ءيجي فعضلا

 رثكملا ةقللا نوازل نأ كلا هيكل كيئارفلا يعازقل لكن ةناسعلا ىلإ راشيل ا نا

 بتكت اهلمعي ةئيس لكو ) ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ ىرخأ ةياور يف ءاج امل
 هتماقتسا ءرملا مالسإ نسح : حارشلا لاق . ملسملا كلذ تومي يأ ( هللا ىقلي ىتح اهلثمب

 ] - ]/51١ءرملا مالسإ نسح باب : ناميإلا باتك : يراخبلا )57( .

 بتكت مل ةكيسب مه اذإو « تبتك ةنسحب دبعلا مه اذإ باب : ناميإلا باتك : ملسم
 ١ ( اق



 0 ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ تت 000

 د
 ( ةبخاف اًنالف بحي هللا نإ ليئاربج ىقانا!ةئقلا,اغقلا في اذِإ (

 ؛ وج انالف تحي هل نإ ءامسملا لخأ يف ياتي لئازتجل هب
 ها يمال الخ ىلا وتقل لانهم ون هجن ايببلسلاا عا ةذق

 هج ثيدحلا حرش مدح

 ليئاربج ىدان دبعلا هللا بحأ اذإ : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 نم دبع ةبحم رهظي نأ هللا دارأ اذإ ينعي هللا ىلإ ىدان يف ريمضلا ( هبحأف ائالف بحي هللا نإ

 نإ ءامسلا لهأ يف يدانيف ليئاربج هبحيف ) هتبحمب هرمأيف ليئاربج الوأ اهملعي هدابع
 كلا انآ لخ نيفركلا دعو كبرشلا دبع لوقلا اعضإ ل هما سك لا
 لهأ يف لوبقلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هبحيف هوبحأف اًنالف بحي ) لوقلا ىنعم
 هدبع ىلاعت هللا ةبحمو . ضرألاو ءامسلا لهأ هل رفغتسي نأ مالعإلا اذه ةدئافو ( ضرألا
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 مادع الإ مدت 'هللا ضعت يف هسحل ال + لاق هنأ ككللام نعوم ادبعا اضرب نأ لع 2

 طلغ هنكل يراخبلا ةمالعب ثيدحلا اذه خيشلا مقر : ةفحتلا بحاص لاق . هئاض

 . خسانلا نم وهس عقو هلعل ملسم هب درفنا ام هنال

 : هنع كاعت هللا يضر رباج © >0

 هنا رشا ىلإ ليفت بَ ف ْتَعَقَوف ةأرَملا اا ا اَذِإ (

 ١ تيس, يفرم دوت ةللط ثان واهشفا رش

 ( ةأرملا هتبجعأ مدحأ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 201 ةكتالملا "رك د كتاب .: ىلتاا هد كانك :"ىراشبلا < 7

 بهذم وه اذهو اهل ليوأت نود لجو زع هلل ةبحملا ةفص تابثإ :باوّصلا :هيبنت (0)

 . ليثمت الو فييكت الو ليطعت الو فيرحت نودب فلسلا
 نايف ىلا سم يأ كلتا مارلا 1 ا كل باب : حاكنلا باتك : ملسم - [708]

 )7“.١1٠( )٠١١(. اهغقاويف هتيراج وأ هتارما

 ال



 عفدي ام لقأو هاهتشا امّبَر هرشابو ماعطلا نم برق مداخلا نإف ىنعي ماعطلل نارورجملا

 هكولمم نيبو ةنيب 'يّوَسُي نأ هيلع بجي ال. ديسلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ناثمقل وأ ةمقل هتوهش
 .. لكلا ف

 5 هم دل هع هيلا لا 00 ع4 د هر 5

 . « اوبرغ وا اوقرش ْنِكلَو , ِطْئاَعب

 تح ترذدخلا حرش مدح

 ( طئاغلا متيتأ اذإ ) هنع ةياورلا ىلع امنا ( هنع ىلاعت هللا يضر بويأ وبأ - ق )
 دارأ ( طئاغب الو لوبب اهوربدتست الو ةلبقلا اولبقتست الف ) ةجاحلا ءاضق عضوم ينعي

 يضر رمع نبا نأ يور 1 ءازحبصلاب ضوصخب ثيدحلاب:, موق لاق .. ثدحلا سفن هل

 نم ولخي ال ءارحصلا نأ هتلعو ءاضفلا يف وه امنإ روكذملا يبنلا : لاق امهنع ىلاعت هللا
 . :رئآلاب صح ال ثيدحللا,.مومعا'نأل.عؤفذم ةنكل مهمالكء انه ىلإ يبت وأ, كلم, لبصم
 ةروعلا فشكو رذقلا جورخ ةلباقم نم ةلبقلا ةهج مارتحا هتلع ماع هنأ : نورخا لاقو

 لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنأ رباج نع يور امب خوسنم هنكل

 نأب اًضيأ عوفدم هنكل مهمالك انه ىلإ هتجاح ءاضق يف ةلبقلا لبقتسا ماعب ضبقي نأ
 زاوثللا" نايل ناوكي" نأ ' لمكحي" ةلثنل و١ هيلغا ىلاعت' هللا" ىلض“ يبنلا "نت" كزذابلا"لغفلا اذه
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لعف نأ ىلع عمجلا لاتحا عم خسن الف اًروذعم هنوكل وأ

 ينعي ( اوُبْرْغ ؤأ اوُقٌَرَش نكلو ) لوصألا يف تبث اك هلوق حجري اضراعت اذإ هلوقو
 قرشملا ىلإ هيف ةلبقلا نوكي ال عضوم ىلع لومحم اذه برغلا وأ قرشلا ةهج ىلإ اوهجوت
 . هللا اهفرش) ةنيدملاك قييرتملا و

 . (8984) قرشملاو.ماشلا لها ةنيددملا"لهأ».ةلبق باي: ةالصلا باتك +: يراختبلا - ال64

 . (هال) (؟551) ةباطتسالا باب : ةراهطلا باتك : ملسم

١ 



 بهو ثيدحلا حرش مح

 مك دحأ ىتأ اذ ضل ع

 . ( ةعمجلا مكنم ءاج نم ) ثيدح يف هنايب مدقت ( لستغيلف ةعمجلا

 : هّنعا ىلاغت هلل يضر يرالخلا ديعس وبأ 6 نا

 : امرك هش نأ كا دل كبح 1 اذإ

 بس ثيدحلا حرش مح

 قأ 0 ل ل 08

 ىرخأ ةرم اهعماجي يأ ( دوعي نأ دارأ مث ) هتمأ وأ هتأرما عماج ينعي ( هلهأ 5 دحأ

 كسلا نأ هلم مقفي( دوعلل طشنأ هنإف » ثيدحلا ةمتت هركذ لسغيل يأ,( اضوتيلف )

 "ا ا ةأزشلل

 هوان 6 هيل 2ك نإف داع همِداَحَ 0 1 (

 . « ِهَجالِعَو ُهَّرِج لَو هّنِإَف ؛ ديا ا يم

 هج ثيدحلا حرش مدح

 م دحأ ىأ اذإ ) هنع يراخبلا ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ - خ )

 مل نإف ) هعم هسلجيلف يأ فوذحم اذإ باوجو ( هماعطب ) ىنأ لعاف عفرلاب ( همداخ

 ةلكألا . ىوارلا نم ٌكش «( نيتلكأ وأ هلكأ وأ نيتمقل وأ ةمقل هلوانيلف هعم هسلجي

 ناريمضلا ( هجالعو ُهَرِج ) ماللا رسكب ( يلو هنإف ) ةمقللا يه : ةزمهلا مضب

 جرفلا لسغو هل ءوضولا بابحتساو « بنجلا مون زاوج باب : ضيحلا باتك : ملسم - [75]

 . (57) (508) عماجي وأ ماني وأ برشي وأ لكلب نأ ازا ءلفإ

 ا مداخلا عم لكالا باب : ةمعطإلا باتك :يراخبلا - عال”

 نأ اذه نم ذخؤيو رانلا ىلع ردقلا عضو نيقو ءافتالا نريصخت ,دعر يأ : (هجالعو) *«

 يف ظفاحلا هلاق . هب هسفن قلعت وهو هيف ىنعملا دوجول ماعطلا لماح خابطلا ىنعم يف

 . (587/9) حتفلا



 : هنع ىلاعت هللا يضر ريرج (م) - [/*”3]
 سه ة ىيروب هش مآ مث صوم 6 م6 2 7 و 2 2

 0 ضار وهو كن ردصيلف قدصملا مك انا اذإ (

 هسو ثيدحلا حرش مح

 ( قدصملا م اتأ اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر ريرج - م)

 اهديدشتبو -.مامإلا بصنب: هيلع تبجو' نمم تاقدصلا ذخأي: يذلا .وه داصلا فيفختب

 هنأل هب مالسلا هيلع يبنلا رمأ امّنِإو فطلب هيلإ بجاولا ميلست هئاضرإب دارملاو ( ضار
 .!ةاكرلا تانسحم نم

 : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبا (ق) - [775]

 . ( َمَضوُت ىّتَح اوُسِلْجَت الف ةّراَتَجلا ُمُتْعَبَتا اذإ ١

 هس ثيدحلا حرش مح

 ىتح اوسلجت الف ةزانجلا متعبتا اذإ : هنع ىلاعت هللا يضر ديعس وبأ - ق)

 ةيواعم وبأ هنع لقنو هتاور دحأ وهو ليهس نع نايفس هلقن اذك ضرالا يف يأ ( عضوت
 هنأل سولجلا نع ىبن امنإو ةيواعُم يأ نم ظفحأ نايفس نوكل ىلوأ لوألاو دحللا يف يأ
 . هلبق سلجي ال'نأ عباتلل يغبنيف نيف عوبتملاك تيملا نأل وأ عضولا دنع ةنواعملا ىلإ جاتحي امبر

 701 ديس فرم ذا ىرأ نار ل ا ل انه ص

 :مامنع ملاك هللا يصاب مج نيا 290
 « لِسَْعَيلَ ةعمطملا جك ذخللاا 3 اَذِإ (

 . (7١ا7) (1489) اًمارح بلطي مل ام يعاسلا ءاضرإ باب : ةاكزلا باتك : ملسم - مالال]

 بكانم نع عضوت ىتح دعقي الف ةزانج عبت نم باب : رئاتجلا اتك : ىراخبلا - 0

 ).181(  مايقلابا رمآ كعق نإف « لاجرلا

 . ("5) (159) ةزانجلل مايقلا باب : زئانجلا باتك : ملسم

 . (8ا/ا/) ةعمجلا موي لسغلا لضف باب : ةعمجلا باتك : يراخبلا - ع/*5]

 )١(. (8515) . ةعمجلا باتك : ملسم

/ 



 ا1ذإ) ةملك هلوأ ام ىف.: لوألا لصفلا

 : هنع ىلاعت هللا يضر رباج (م) - [01]

 . ( ُهَيِفوَتسَت ىّتَح ُهْعبت الف اًماَعط َتْعَتبا اذإ »
٠. 
- 

 هس ثيدحلا حرش مدح

 هعبت الف اًماعط تعتبا اذإ ) هنع ملسم ىور ( هنع ىلاعت هللا يضر رباج - م )

 بحاص لاق ( اًماعط عاتبا نم » كيدهم قلوألا بابلا يف هنايب مدقت ( هيفوتست ىتح

 ىلاعت هللا يضر سابع نباو رمع نبا ثيدح نم هيلع اهنا امم ثيدحلا اذه ةفحتلا

 , رباج ثيدح نم ملسم ةمالعب همسر فنصملا نأ ىرت تنأو مبنع

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريرج (م) - [ع/77]
 وف و ه5 ا 0 2

 . (« ةالص هل لّبقت مل دبعلا قَبا اذإ »

 هسيم ثيدحلا حرش مح

 # ٍنوُحْشَملا ِكلفلا ىلِإ بأ ذإ 9 : ىلاعت هللا مالك ءاج هبو حصفأ حتفلا نكل اهرسكو

 : ضايع يضاقلاو يرزاملا مامالا لاق ( ةالص هل لبقت مل دبعلا ) [1:. : تافاصلا]

 هجوالا نكل اهريغ الو ةالص هل لبقت الو رفكيف قابإلل لحتسملا ىلع لومحم ثيدحلا

 لكلا بش ةليواعل ل1" عايل داق ”هلطعأ" ىنتا09لاوسفلا "لك" لهنا "هلم ةارملا "لاقي نأ
 اهلل نسر ةدلصر هل ليفت ىل فارع لاس نملاو كلج ف ل رالا تالا ىف هيلع

 )5١(. (57١؟59) ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب باب : عويبلا باتك : ملسم - [7+1]

 (517) ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطإ باب : ناميإلا باتك : ملسم - [785]

6111 



 فنروتم 0

 0 ١اللإ 0 0



 («اذإ» ةملك هلوأ ءاج ام ىف :لاوألا لصفلا
 (اذإ) ةملك هلوأ ءاج ام ىف : ىناثلا لصفلا
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